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ملخص البحث:
يقف البحث على إشارات التطور الداللي يف املعاجم العربية القدمية ،إذ رجع إىل ماا
يربو على اثنني وأربعني معجما للكشف عنها ،ويقصد بها (ألفاظ من حروف وكلمات تاد
على انتقا املعنى من جما استخدام لغوي إىل جما آخر) ،قد فطن املعجميون إىل أثر الاممن
يف تغري دالالت األلفااظ إىل معااني جدياد ،،فعااوا عان هااا االنتقاا بتلا
مؤسسني هاا العملياة علاى املشاابهة .ويبتغاي البحاث ترتيا

اإلشاارات،

دالالت اجلاار يف املعجام

الواحد ،أو يف املعاجم يف تسلسل منطقي ،إذ ستستخرج اإلشارات من املعااجم بنصوصاها،
وسيحلل مناذج منها حس

املنهج التحليلي والوصفي ،مبيناا أهام ماا يعاني الباحاث علاى

تلمس التطور الداللي يف املعاجم ،وكال

اإلشاارات الا تارب باني املعااني الدالاة علاى

أسبقية الظهور.
واستخرج البحث سبعا وأربعني إشار ،تطور ،تتفااوت يف االساتخدام اللغاوي ك ار،
وقلة ،وتوصل إىل أن الناظر يف املعاجم العربية القدمية ،يوقن بأنها عمال تااريي ومادونات
تاريية حليا ،األلفاظ ،فيها بعض الممن أحيانا بطريقة مباشر ،أو غري مباشار ،،وأحياناا يسارد
التسلسل الداللي دون زمن.
أوصى هاا البحث أي دراسة للتطور الاداللي لأللفااظ أن تقاوم علاى تقسايمها إىل
ألفاظ دالة على األصالة ،وإشارات دالة على التطور .كما أوصى بأن تصنف ها اإلشارات
مصطلحات لغوية ثابتة يف علم الداللة العربي ،وتودع بنكا رقميا خاصاا بهاا حتات مسامى
(مصطلحات التطور الداللي) تشرف عليه هيئة علمية معرتف بها ،يضاف له كل جديد مان
ها األلفاظ.
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ABSTRACT:
This research article examines indications of semantic
variation in ancient Arabic lexicons and has detected them in
approximately forty-two lexicons. These indications refer to
meaning shift from one semantic field to another. Because
lexicographers have noticed the impact of time in modifying the
connotations of terms to new meanings, they used indications to
refer to the shift or transition of meanings on the basis of their
similarities. The research article looks at compilations of root
connotations according to a logical sequence in one or more
lexicons, as it derives the semantic variations in their textual
sources and analyzes some samples using analytical and descriptive
methods to show the most essential means that aid a researcher to
trace the semantic variation as well as the associations of firstemerging meanings. The research has revealed forty-seven
variation indications, and concluded that ancient Arabic lexicons
look like historical masterworks and term biographies that
occasionally mention time directly or indirectly, whereas in other
times it lists the semantic sequence without any reference to time.
So this research recommends that any study investigating
semantic variation should classify terminology as original lexical
units and variation lexical units.
It also recommended that these indications should be
categorized as fixed linguistic terms in Arabic semantics, dubbed
'Semantic Variation Terms' and consigned in a digital bank
supervised by a recognized and authorized scientific body.

جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها
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د .البندري بنت خالد السديري
إن احلقيقة العلمية ال ال مراء فيها هاي أن اللغاة ماا دامات تُتاداو فإنهاا تتطاور،
ومفهوم التطور هنا ال حيمل مؤشرا معياريا ال إجيابا وال سالبا وإمناا هاو ماأخوذ مان معناى
التغري ،إذ يطرأ على بعض أجمائها تباد نسا يف األصاوات والرتكيا
الداللة على وجه اخلصاو

مان جهاة ،ثام يف

ولكان هااا الاتغري بطايء حبياث يفاى عان احلاس الفاردي

املباشر( .)1لاا كان االهتمام باملعنى ،إذ يعاد قامساا مشارتكا باني كا ري مان العلاوم كاللغاة
والفلسفة وعلم النفس واالجتماع ،فحتى تنجام اللغاة وظيفتهاا التواصالية ،الباد أن حتمال
منطوقاتها معنى مفيدا ،من هنا حاو العلماء-وخباصة اللغويون -معرفاة سار هااا املعناى،
وسر انتقاله وتلبسه باأللفاظ وإسباغ معان جديد ،عليها ،حتاى تتشاع

وتك ار علاى لساان

املتحدث اخليارات اللغوية املتعدد ،للتعبري عن معانيه الكامنة يف فكر  ،متخض عن ذل

علم

قائم بااته يف علم اللغة مسي (علم الداللة) وحُد بأنه العلم الاي يدرس املعنى( ،)2وحتادث
اللغويون عن تطور املعنى وأطلقوا عليه التطور الاداللي وعُارف بأناه "عادم ثباوت معااني
الكلمات بل إنها على الدوام تنتقل يف هاا االجتا أو ذل

حتت ضغ عامال لغاوي وثقاايف

آخار"( ،)3وحتاادثوا أيضااا عاان طااره انتقالااه ،وأنواعااه ماان تضاايي وتوساايع ونقاال ورقااي

واحنطاط( ،)4لكنهم مل يبح وا يف اإلشارات الدالة على هاا التطور يف املعاجم بشكل مفصل،
فلم أجد يف ذل

سوى اآلتي:

 حبث يقع يف ثنتني وعشرين صفحة بعنوان (التطور الداللي وأشاكاله يف كتااألفاظ القرآن للراغ

مفاردات

األصفهاني) لا :م .خضر أكا حسن كصاير( ،)5وكماا يتضا مان

العنوان فقد حصر الدراسة يف معجم واحاد فقا  ،وحصار أشاكا التطاور الاداللي يف
التخصيص والتوسع ونقل املعنى فق  ،لكين ع رت على أك ر من ذل
القرآن ،مما استعمله الراغ

األصفهاني ومل يشر إليه صاح

يف ثنايا مفاردات

البحث؛ م ال لفظاة (مان)
()6

"أتى :اإلتيان جميء بسهوله ومنه قيل للسيل املار على وجهه أتيٌّ"  ،و " (لقاد جئاتم شايئا
إدا) أي أمرا منكرا يقع فيه جلباة ،مان قاومم :أدتِ الناقاة تئاد أي رجعات حنينهاا"(،)7

وكال

لفظة (ثُم)" :التقوى جعل النفس يف وقاية مما ياف ،هاا حتقيقه ،ثم يُسمى اخلوف
( )8

تار ،تقوى"  ،وغري ذل مما مل يتطره له الباحث؛ ألنه ليس من أشكا التطور ال حددها.
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 -كتا

التوسع الداللي د .موسى بن مصطفى العبيدان ،ومل يتحدث إال عن جان

واحاد

وهو التوسع دون بقية اإلشارات األخرى ،وهو أحد مراجع هاا البحث.
 وقفت على حبث له صلة ببح ي ،وهو حديث د .فايم الداية يف أحد مباحث كتاباه (علامالداللة العربي النظرية والتطبي دراسة تاريية ،تأصيلية ،نقدية) إذ حتدث عن بعض ها
اإلشارات ،وعملي يأتي متما لبح ه هاا ،إذ التقيت معاه يف تساع إشاارات-حياث ذكار
عشرا فق  -وإميانه وبرهنته على أن املعجميني العر

سعوا "لوضاع إشاارات تهادي إىل

حركة الدالالت بداية وأصال ثم تفرعا"( )9وقد عنون ماا املبحث با "عالماات تطورياة يف
املعاجم العربية القدمية"( )10مما يعين أني على طري مستقيمة  -باإذن ال .-وقاد زاد هااا
البحث عليه مثاني وثالثني إشار ،،وسأحيل على كتابه عند تناوما يف هاا البحاث ،كماا
افرته هاا البحث عنه يف طريقة التناو ووضع حدٍ اصطالحي لكل منها؛ حياث يساعى
إىل أن تكون ها اإلشارات مصطلحات ثابتة يف علم الداللاة ،وقاد اساتخلص البحاث
اإلشارات من اثنني وأربعني معجما ،كما أن التحليل اللغوي أتى أعم ومصادر أك ار،
فبلغت ستة عشر معجما ما بني معنوي ولفظي ،أماا مبحاث الكتاا ؛ فتنااو نصاو
التحليل من ثالثة مصادر فق (مقاييس اللغة ،وأساس البالغة ،ولسان العار ) ،ووقاع
هاا املبحث عند يف مثاني صفحات ،واستغره ذل

مين حب ي كله ،عدا أن هاا البحاث

تناو إشارات التطور الداللي عند ثالثة وعشرين لغويا من غري أصاحا

املعااجم قبال

أن يشرع باكرها عندهم.
وعلى هاا فالبحث حماولة جاد ،إلجياد إشارات ترت

دالالت اجلاار علاى مساتوى

املعجم الواحد يف تسلسل منطقي ،ودالالته على مستوى املعااجم ،والبحاث حباث تانظريي
وليس حصرا أو إحصاء لإلشارات يف املعاجم العربياة ،بال يضاع قاعاد ،ويؤساس عليهاا،
حيث ستستخرج اإلشارات من املعاجم ومي ل ما بنصو

منها .واملقصود بإشارات التطاور

الداللي :استخدام يشري به البحث إىل ألفاظ من حروف وكلمات تد على انتقا املعنى من
جما استخدام لغوي إىل جما آخر.
14
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وتقتضي الدراسة إتباع املنهج التحليلي الوصفي فسايتم  -إن شااء ال  -مجاع مااد،
التطبي العلمية من املعاجم وحتليل مناذج منها بشكل ياز سري تطورهاا الاداللي ،إذ ساتقوم
الدراسة على أساسني هما؛ استخال

إشارات التطور الداللي يف املعاجم العربية بادءا مان

العني وحتى تاج العروس ،وعلى حتليل بعض النصو

املعجمية ،وإجياد العالئ بينها لتتبع

عملية التطور الداللي سواء على مستوى املعجم الواحد ،أو على مستوى املعاجم.
على الرغم من العناية الفائقة ال أوالها علماء العربية القادماء للمعناى حتاى ألفاوا
معاجم ضخمة ،حصروا فيها قدر استطاعتهم كل املعااني املتصالة باجلاار الواحاد ،أغفلات
جهودهم فلم ياكروا يف سلسلة تطور االهتمام الداللي القديم( ،)11وسجل التاريخ اللغاوي
أن اهتمام علماء الداللة بها بدأ منا أوائل القارن التاساع عشار( ،)12ورمباا أدى هااا الفهام
اخلاطئ باملعاجم العربية أن تبقى دون معاجم تاريية؛ ألن أبناءهاا اقتنعااوا بعااادم وجااود
روابا تاريياة أو زمنياة بني معاني اجلاار الواحاااد يف معامجهم ،دون حتري الدقة يف ذل
ماان منطلاا إن العلماااء العاار

مل يبح ااوا يف الداللااة كمااا جياا ؛ وغاارهم املستشااره

(برجشرتاسر) عندما ذكر أن حظ علماء العربية من النجاح كاان يف النحاو والصارف ،أك ار
منه يف املفردات وأن املعاجم العربية ال تقضي احلاجة؛ ألنها ال تقدم تواريخ ألصال األلفااظ
واشتقاقها وقدمها وهل هي عربية أم دخيلة أو جديد ،إىل غري ذل

مما ذكر يف كتابه(.)13

ولفرت ،من حيا ،اللغة العربية اتهمهاا أبناههاا بأنهاا ليسات بتلا
بألفاظها إىل ميدان احليا ،واتهم علماهها بأنهم مجعوا اللغة بني دف الكت

القاو ،الا تادفع
ثم أغلقوهاا ،ومل

يراعوا أطوار حيا ،األلفاظ ومعانيها اجلديد !،وقالوا :إن املعاجم العربية العامة توقفات فارت،
طويلة عن مالحظة التطور الاي عرفتاه العربياة خاال عصاورها املتعاقباة وتقاعسات عان
متابعة املستجدات واملستحدثات( .)14مل يكن هاا الكالم يف يوم ما حقيقيا ،فلم يغل العلماء
العر

با

احلديث عن التطور وحماولة معرفة األصو  ،وخري م ا على ذلا ؛ االخاتالف

الاي د َّ بني البصر ،والكوفة يف أصل املشتقات أهو املصدر أم الفعال ،وماا ذلا
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من حماولاة الوقاوف علاى أصاو الكاالم وترتيا

املشاتقات حسا

األساب يف الظهاور

واالستعما  ،فمن الظلم إذن أن تقاس جهاود العلمااء األولايني مبقااييس ومنااهج العصار
احلديث ،واألوىل أن تقاس مبقاييس عصرهم ،لتكون النظر ،نظر ،عد .
واملنصف يقر بأن علماء العربية األولني أدركوا التطور وميموا بني الداللاة األصالية
واملتطور ،عنها" :الداللة اللفظية الوضعية هي كون اللفظ حبيث متى أُطل أو تُخيل فُهام مناه
معنا للعلم بوصفه"( ،)15وها هي الداللة األصلية للجار ،أما املتطور ،عنها فاأطلقوا عليهاا
اجملاز( )16أحيانا ،وأحيانا عاوا عنها بإشارات ك ري ،هي موضوع هاا البحث كما سيأتي.
كما أن الدراسات اللغوية العربية القدمية ركمت على املساتعمل مان األلفااظ؛ ألنهاا
ذات إنتاج فعلي أي عملي وليس نظرياا إذ بادت الدراساة النظرياة شاحيحة أماام اإلنتااج
الفعلي( ،)17ومن هنا حر

العلماء على حصر املستعمل لدراساة معانياه ،وقاد ذكار أحاد

احملدثني بأن املعجم" :يتص بالكلمات املوجود ،بالفعل أو ماا يطلا علياه عناد تشومساكي
باألداء أو ما يطل عليه عند اخلليل بن أمحد باملستعمل"( .)18ولفظة (املساتعمل) عناد اخلليال
(175ها) دليل كافٍ على تسجيل العر

للمستعمل الاي كان موجودا ،ورمباا كاان بعضاه

بعد عصور االستشهاد مما اناى له العلماء لتصحيحه يف كتا
التايمي (502ها) ياكر أن سب

حلان العاماة ،فهااا اخلطيا

تهايبه إصالح املنط البان الساكيت (244هاا) هاو" :أن

أك ر ما يتضمنه اللغة املستعملة ،ال البد من معرفتها ،واالشتغا حبفظها"(.)19
كما أنهم عنادما أغلقاوا أباوا

الاممن يف وجاه اجلماع اللغاوي بتحديادهم لاممن

الفصاحة حتى القرن ال اني امجري يف احلواضر ،والقرن الرابع يف البوادي ،فتحوا باباا آخار
من التأليف وهو كت

حلن العامة( )20ال بادأ التاأليف فيهاا مبكارا؛ ألن العلمااء أرادوا أن

يصيبوا احلسنيني -من وجهة نظري-حفظ األلفاظ املتطاور ،الا وصاموها باملولاد،؛ ألنهاا
ولدت بعد عصور الفصاحة ال حددوها من جهة ،واالبتعاد من جهة أخرى عما عُدَّ سابة،
وهو التأليف فيما هو خارج عصور الفصاحة ،هااا الباا
16
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واملتطور- ،وإن وصم باللحن -حفظ جمءا كبريا من لغاة احلاديث الا كانات تادور علاى
ألسنة الناس بعد قرون الفصاحة؛ ألنهم علماوا يقيناا أن "تساجيل اجلدياد هاو مان واجا
اللغوي الاي جي

أن يعرف سر التطور كما حياو أن يعارف سار الوضاع(" .)21ومان جهاة

أخرى برهنت ها الكت

عن قصورها وحدود فعاليتها عن مقاومة التطورات اللغوياة الا

كانت أقوى من أن تتمكن ها الكت

من متابعتها والتصدي لنتائجها

()22

؛ ألن التغري جاي

واللغة تفرض بقو ،تغيريها على أبنائها(" .)23فإطاله الكالم بأنَّ املعاجم أغفلت التعارض...
ملا طرأ على اللغة بعد عصر االحتجاج زعم مبالغ فيه .وال يعين هاا حباا مان األحاوا أن
املعاجم سجلت كلَّ ما طرأ على اللغة من تغير يف مجيع جماالت االساتعما "()24؛ وذلا

ألن

"املعاجم أعدت خلدمة املا قفني والدارساني مان النااطقني بالعربياة؛ لااا مل يكان املعجمياون
مضطرين لتقديم معلومات داللية كاملة يف معامجهم ،وال حتى إياراد مجياع املعااني املختلفاة
للجار ؛ ألن خصائص اللغة العربية الصارفية والداللياة تتاي مام اساتخدام ثاالث أدوات
معينة؛ املعنى األصلي للجار ،واملعنى العام لألسر ،اللفظية ،ومعنى الوزن الصريف للكلماة،
وها املعاني حيسها أبناء اللغة العربية ويتجاوبون معها"(.)25
لقد عرف علماء العربية القدماء التطور اللغوي ولكان مل يسامو بامساه؛ ويف ذلا
يقو اجلاحظ (255ها) مشريا إىل وضع أمساء مل تكن موجود ،يف لغة العر " :وهم ختياروا
األلفاظ لتل

تل

املعاني ،وهم اشتقوا ما من كالم العر

على تسمية مامل يكن له يف لغة العر

تل

األمساء ،وهام اصاطلحوا

اسم"()26؛ فتطور األلفاظ عند باالشتقاه واالصاطالح

على وضعها ،وقا أيضا" :ثم إن حكم املعاني خالف حكم األلفاظ ،ألن املعاني مبسوطة إىل
حمادود ،)27(،فمان
"
غري نهاية وممتد ،إىل غري نهاية ،وأمساء املعاني مقصور ،معدود ،وحمصالة
أين يتأتى للمعاني االمتداد واالنبساط إال بإلباس األلفاظ معاني جديد،؟ وهااا ظااهر كاالم
اجلاحظ .وقا أيضا" :فللعر

أم ا واشتقاقات وأبنياة ،وموضاع كاالم ياد عنادهم علاى

معانيهم وإرادتهم ،ولتل األلفاظ مواضع أُخرر ،وما حينئاا دالالت أخار"( .)28وقولاه" :اشاتقاقات...
ولتل

األلفاظ مواضع أخر وما حينئا دالالت أخر" إشار ،إىل انتقا املعاني بني األلفاظ.
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إشارات التطور الداللي يف املعاجم العربية
ويقو ابن قتيبة (276ها) "العر

تسمي الشيء باسم الشيء إذا كاان جمااورا لاه ،أو

كان منه بسب "( ،)29فهو يتحدث ه نا عن العالقة بني اللفاظ واملعناى الا تاؤدي إىل انتقاا
املعنى بينهما ،وهي عالقة اجملاور ،أو السببية.
يقو أبو حامت الرازي (322ها) يف كتا
"هاا كتا

(الميناة يف الكلماات اإلساالمية العربياة):

فيه معاني أمساء واشتقاقات ألفاظ وعبارات عن كلمات عربياة"

()30

 ،فهاو يصادر

كتابه بإشار ،واضحة إىل التطور الداللي "اشتقاقات ألفاظ" ،ثم يقِايم كتاباه علاى األس الااي
نفا بعض احملدثني عن علمااء العربياة القادماء ،وهاو تطاور الداللاة باني أحضاان اجملتماع
وقدرتها على تقديم خدمة اجتماعية ما  -ال يعدها األوربيون دراساة حدي اة -كانات قاد
رأت النور يف بعض املؤلفات م ل جماز القرآن وتبلور ذل
حيث إنه" :أو كتا

يف كتاا

الميناة يف الكلماات...

يف العربية يعاجل داللة اللفظ وتطورها ،ويسوه النصاو

والشاواهد

الصحيحة ال تؤيد ما يقو  ،ويرتبها بعض األحيان ترتيبا تارييا ،يتبني القاار مناه أصال
الداللة وكيف تطورت ،ويستطيع أن يستنب سب
كالم العر

هاا التطاور"( )31ومماا جااء باه" :القلام يف

القِدح والسهم الاي يتساهم به .واألقاالم الساهام تُجاا علاى الشايء الااي

يقسم .قا ال عم وجال" :إذ يلقاون أقالمهام أيهام يكفال ماريم"( ...)32وذلا

أن األنبيااء

تشاحوا أيهم يكفل مريم ،فضربوا عليها بالسهام ،فخرج سهم زكريا عليه السالم ...ويقاا :
إن اإلقليم أخا من ذل  :يقا  :إن األرض سبعة أقاليم أي سبعة أسهم.)33(" ...
ويقو حممد بن سفيان النحوي (" :) 325مل تكن مجلاة الكاالم كلاه يف وقات واحاد
ولكن كان منه شيء قليل استعملو ثم زياد فياه عناد حضاور احلاجاة إلياه ،وجااء اآلخار
واحتاج إىل مامل حيتج إليه األو  ،فأحدثوا ألفاظا.)34(" ...
يقااو الفااارابي (339هااا)" :وألن هااا احلااروف إذا جعلوهااا عالمااات أوال كاناات
حمدود ،العدد ،مل تفِ بالداللة على مجياع ماا يتفا أن يكاون يف ضامائرهم .فيضاطرون إىل
تركي
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بعضها إىل بعض مبواال ،حارف حارف ،فتحصال يف ألفااظ مان حارفني أو حاروف
جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .البندري بنت خالد السديري
فيستعملونها عالمات أيضا ألشياء أخر"()35؛ فريى الفارابي رهية اجلاحظ مان أن األلفااظ ال
تفي باملعاني؛ لاا استعملوها عالمات على أشياء أُخرر مشريا إىل انتقا املعاني.
أما ابن جين (395ها) ،فقد بس األمر وفصله يف خصائصه يف باابي (باا
بني احلقيقة واجملاز) و (با

يف فاره

يف تالقي املعاني ،على اختالف األصاو واملبااني)؛ وفاره باني

احلقيقة واجملاز يف األو منهما حتى يتبين املعنى األصلي من احلادث الطار عليه فا"احلقيقة:
ما أُقر يف االستعما على أصل وضعه يف اللغة .واجملاز :ما كان بضد ذلا "( ،)36وذكار أن انتقاا
املعنااى ماان احلقيقااة إىل اجملاااز يااتم ملعااان ثالثااة؛ االتساااع ،والتوكيااد ،والتشاابيه .فااإن عاادم هااا
األوصاف كانت احلقيقة البتة( ،)37وها ال الثة هي نفسها دواعاي انتقاا املعناى يف العصار
احلديث ،ثم ضار

أم لاة لتوضاي ذلا  .وتفريقاه باني املعااني احلقيقاة واجملازياة أوحاى

للمتأخرين من أم ا المخمشري (538ها) أن يقيموا معامجهم على هاا الفكار .)38(،أماا يف
البا
من ذل

ال اني؛ فاكر أم لة رد فيها املعاني إىل أصوما وذكر ما تطور عنها مان معاان متاأخر،؛
قوله" :ومنها الطريقة من طرقت الشيء أي وطأته وذللته ...الطَفْال :هاو مان لفاظ

طفّلتِ الشمسُ للغرو

أي مالت إليه واجنابت حنو  ...ومنه قيل فالن طفيلي ،وذلا

أناه

مييل إىل الطعام"(.)39
ويفره عبد القاهر اجلرجاني (471ها) باني املعناى األصالي للفظاة واملعناى الااي
نقلت إليه عندما عرف اجملاز بقوله" :أن جتوز بالكلمة موضاعها يف أصال الوضااع ،وتنقلااها
عن داللة إىل داللة ،أو ما قار

ذل "(.)40

وجعل الشريف اجلرجاني (816ها) التطور الداللي اصطالحا مار ،وجماازا أخارى؛
ففي كتابه (التعريفات) يقو " :االصطالح إخاراج اللفاظ مان معناى لغاوي إىل آخار ملناسابة
بينهما" وذل

"اتفاه قام على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضاعه األو " وهااا االتفااه

"تقوم به طائفة"( ،)41أما اجملاز فا "اسم ملا أريد به غري ما وضع له ملناسبة بينهما كتسمية الشجاع
أسدا"( .)42فالطائفة تتف على نقل املعنى من معنا األصلي إىل معنى آخر تريد لعالقة ترب بينهما.
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إشارات التطور الداللي يف املعاجم العربية
وقد تطره السيوطي (911ها) إىل موضوع التطور الداللي مان خاال حدي اه عان
معرفة العام واخلا

 ،يف فصليه ال اني وال الث من كتابه (املمهر يف علاوم اللغاة وأنواعهاا)؛

أما يف الفصل ال اني فكان يف العام املخصو

 ،وهو ما وضع يف األصل عاما ،ثام خاص يف

االستعما ببعض أفراد  ،وذكر أم لة ك ري ،منها" :لفظ السبت فإنه يف اللغة الدهر ،ثم خاص

يف االستعما لغة بأحد أيام األسبوع ،وهو فرد من أفاراد الادهر"( .)43أماا الفصال ال الاث؛
فكان عكس سابقه وهو فيما وضع يف األصل خاصا ثم استعمل عاما ،ومن أم لتاه" :وأصال
العمى يف العني ،ثم قالوا :عميت عنا األخبار إذا سرتت عليناا" وأم لتاه الا سااقها أك رهاا

مأخوذ من املعاجم وكان قد ينص على مصدر ( ،)44واستخدامه لفظ العماوم واخلصاو
للداللة على تغري املعاني ما هو إال توسيع الداللة وتضييقها عند احملدثني.

هناك من اللغويني من ذكر إشارات التطور الداللي ال يتبني فيها انتقا املعنى وبيان
املعنى األصلي من احلادث ،وكانت ها اإلشارات واضاحة ومتنوعاة ومب وثاة يف رساائلهم
وكتبهم ،ومن ذل :
قو الفا َّراء (207ها)" :ومسعتُ بعض العار

يقو  :ألبعا ن علايكم مان يا رمعُكم

ويُحْكِمُكُم من احلَكَمة ال للدابة"( .)45واحلَكَمة "حديد ،يف اللجام تكون علاى أناف الفارس

وحرنركِهِ متنعه عن خمالفة راكبه"( ،)46فهو يرى أن حيكمكم مبعنى يمعكم وحيبسكم مأخوذ ،مان
حكَمرة الدابة.
يقو قطر
مشبه بالشي
أن سب

(بعد 206ها) متحدثا عن ليل األزمنة" :الشمي من الليل ،وكأنه عنادنا

لبياض الفجر يف سواد الليل .كالشي

يف الشعر األسود"( .)47وهو هنا يشري إىل

تسمية الليل بالشمي  ،اختالط بياض الفجر بظلمة الليل ،ويشابه اخاتالط الشاعر

األبيض باألسود الاي يسمى رشمرطا( ،)48مما يعين أن املعنى املتعل بالممن تا ملعنى اختالط الشعر.

وقا أبو عبيد ،يف جماز القرآن (210ها)" :ويف اآلذان :حي على الفاالح وحاي علاى

الفَلَ مجيعا والفلّاح األكّار ،وإمنا اشت مان :يفلُا األرض أي يشاقها وي ريهاا"( .)49فجعال
اشتقاه الفلّاح من فالحة األرض.
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د .البندري بنت خالد السديري
ويقو أبو زيد األنصاري (215ها) يف نوادر " :الوكَّار :العدَّاء .ومناه ناقاة وركَارى ،إذا
كانت شديد ،العدْو"( )50فهو جيعل معنى سرعة الناقة متطورا من معنى العداء.
وقا األصمعي (216ها) يف الفره ،متحدثا عن األنف" :ويقا لاه :املاا ْرسِن أيضاا،
الرسرن .وقد قيل لإلنسان"( .)51فاألصمعي جيعل املعناى
وأصله للدَّوا  ،ألن املارْسن موضع َّ
أصليا يف الدوا

منقاوال إىل اإلنساان ،ويعلال لاال

ن
بقولاه" :ألن الرسان موضاع الرسا "

والرسن "احلَبْل ،وما كان من زِمام على أنْف"(.)52
ويتطره أبو مسحل اإلعرابي (230ها) إىل املعنى األصالي للفظاة" :ورجال حرنِيا ،،
وامرأ ،حرنِيكة؛ واحلَِني  :الك ري األكل ،وأصاله مان اجلاراد"()53؛ ألن معناى "احتنا

اجلارادُ

األَرض :أتى على نبتها وأَكل ما عليها" .فهو يفعل م لما فعل سابقه مان رد أحاد املعااني إىل
معنى يسبقه يف الظهور ،وحيدد املعنى األو بأنه أصل املعاني.
ويقو ابن اإلعرابي (231ها) " :أَزْفَاى إذا نقال شايئا مان مكاان إلااى مكاان ومناه
أَزْفَايْت العروسر إذا نقلتها من بايت أبويها إِلاى بايت زوجها"()54؛ فا (منه) تشاري إىل انتقاا
املعنى مما قبلها إىل ما بعدها.
ويقو أبو العمي ل األعرابي (240ها)" :احلَبر  :أثر السوط الاي ير ْندر
يقا منه :حربر َ ظهرُ من الضر

وليس يُادمي

أو السَّرج أو ما أشبه ذل "( .)55فهو يُسبِ اجلملة با (مناه)

مشريا بها إىل انتقا املعنى من األو إىل اآلخر.
ويرجااع اباان السااكيت لفظا (تكاااءدني) و (تااااءبت) إىل أصااليهما فيقااو " :وقااد
تكاءدني الشيء وتكأّدني ،إذا ش عليا  :وهاو مان قاومم رعقَباة كاؤود ،إذا كانات شااقة
املصعد .وقد تااءبت الري ُ وتاأّبت ،إذا جاءت مر ،من هاهنا ومر ،من هاهناا .وأصاله مان
الائ

حاِر من وجه جاء من وجه آخر"( .)56وهنا يتطره ابن السكيت إىل انتقا املعاني،
إذا ُ

عن طري استخدام إشاراته؛ فمر ،يستعمل (من قومم) وأخرى حييل على األصل املادي.
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إشارات التطور الداللي يف املعاجم العربية
وقا السجستاني (255ها) يف كتا

النخلة" :إذا عسَّا

أخارج شرا ْيفه ،وهاو شاوكه

ألسرل أيضا نباات ُيعمال
الاي مبؤخَّر العسي  ،وهو الشوك والسلَّاء واألَسرل والشيف ...،وا َ
سنة ،وهو تشبيه .وأذُن مُؤرسَّلة أي حمدد ،دقيقاة ،تشابيه أيضاا"(.)57
منه الغرابيل ،واألسرل :األَ ِ
فاألصل هو النبات وتشبه به الرماح يف حدتها ودقتها ،وكال

األذن إذا كانت دقيقة ،ولكنه

مل يوض هل األذن مشبه باألصل أم بالرماح.
وقا ثابت بن أبي ثابت (منتصف القرن ال الث) عن منقار الطائر" :وإمنا مسي مِنْسررا
سمي النسر نسرا"( ،)58فا (من ثرم مسي) نقلات
ألنه يرنْسُر به ،والنَّسْر :النتف باللحم ومن ثرم ُ
املعنى من جما استعما إىل آخر.
وقا ابن قتيباة -وكاان قاد تطاره قابال إىل أسابا

نقال املعناى-يف اجلاراثيم عان

السحا " :فإن كان فيه بره قيل قد أومشتِ السماءُ إذا بدا منها برْه ،ومنه قيل أوشم النبت
إذا طلع ،وهو من الاه :اللمع اخلفي .االنعِقاه :تشق الاه ،ومنه قيل :للسايف كالعقيقاة
شُبِّه بعقيقة الاه"( .)59ففي نص واحد جمتمأ يبني ابن قتيبة انتقا املعنى بتكرار قولاه( :ومناه
قيل) ،واستخدام (كاف التشبيه) ولفظة (شبِّه).
ويقو املاد (285ها) يف الكامال" :ال رثاارون يعاين الااين يك ارون الكاالم تكلفاا
وجتاوزا ،وخروجا ،وأصل ها اللفظة من العني الواسعة من عيون املاء"(" ،)60وأما قوله ثوا
فاشتقاقه من ثا

يو

إذا رجع ،وتأويله ،ما ي و

إلي

من مكافاأ ،ال وفضاله"( ،)61فهاو

يعا عن انتقا املعنى يف النص األو بقوله" :أصل ها اللفظة" ،ويعا عناه يف الانص اآلخار
بقوله" :فاشتقاقه".
وقا أبو العباس ثعل
زُخرف"( .)62وثعل

(291ها)" :والمخرف :الاه  ،يف األصل .وكل ما زين فهو

يبني األصل يف معنى المخرف ويشري إىل اتساعه بقوله" :كل".

وقا المجاج ( 311ها) عن معنى الواحد" :وضع الكلماة يف اللغاة إمناا هاو للشايء
الاي ليس باثنني"( ،)63وقا متتبعاا التطاور الاداللي السام ال ( --الفتااح) " :هاو مان
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د .البندري بنت خالد السديري
قول  :فتحتُ البا  ،أفتحه ،فتحا ،ثم ك ر واتسع حتى مساي احلااكم :فاحتاا؛ وذلا

ألناه

يفت املستغل بني اخلصمني"( ،)64ففي النص األو المجاج يشاري إىل أصاالة املعناى بقولاه" :
وضع الكلمة يف اللغة " و يف النص اآلخر يتتبع تطاور داللاة (ف ت ح) حتاى أناه يف املعناى
األخري علل التسمية.
يقو حممد بن سفيان النحوي" :وإمنا دردٍ حكاية صوت األصابع ،وليس بعربية حمضاة،
ثم مسي كل لع ٍ ومو دردٍ"( ،)65فالكلمة ليست عربية األصل ،القت انتشاارا سااعدها علاى
التعميم جتلى يف مجلة" :ثم مسي كل...
وجاء يف ديوان األد

للفارابي" :سرفْ اجلبل وناحيته .ويقا للجيش إذا كاان كا ريا:

ما هو إال عرض من األعراض ،يشبره بناحية اجلبل"(.)66
وقا النرمراري (385هاا) يف الاامُ ّلمع " :وأبايضُ صراررح ...وأظناه اشات مان األمار
الصري  ،واللنب الصري  ،هاا كله سواء ،ومعنا اخلُلو

"( .)67والصرح األبايض اخلاالص،

ويرج النمري أنه اشُات مان األمار الصاري واللانب الصاري فقاد رد يف األوىل إىل أمار
معنوي أما يف األخرى؛ فرد إىل اللنب وهو من املاديات.
وقا صاعد البغدادي (مابني410و417ها)" :وأم حربروْ َكررى ،وأم حربروْكَران :الداهياة.
وأصل حربروْ َكررى :الرَّملة ال يُضرل فيها ،ثم صُرفت إىل الدواهي"( .)68و(صارفت) إشاار ،إىل
التطور اللفظي بعد ذكر املعنى األصلي ،وهي من اإلشارات ال مل أجدها يف املعاجم اللغوية.
وقا أبو احلسن األهوازي (القرن الرابع امجري)" :يقا معطتْ حليتُه ،و رمرِطات :إذا
تناثرت ،ومنه ذئ

أمع "( ،)69وجاء أيضا" :األحجن :الاي اعوجت روثة أنفه حتى تقبل حنو

فمه ،أخا من احملجن ،وهو الصوجلان"( ،)70وهو يشري يف النص األو إىل انتقاا املعناى مان
اإلنسان إىل احليوان بقوله (ومنه) ،ويف النص اآلخر تشري (أخا) إىل إصالة املعنى يف املاأخوذ
منه وحداثته يف اآلخا.
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إن مس بعض املعاجم اللغوية بدءا من بواكري إنتاجها اللغوي مرورا بالرسائل حتاى
منو املعاجم واكتماما ،ي بت مبا ال يدع جماال للش

بأن اللغويني عرفوا فكار ،انتقاا املعناى،

وكل منهم عا عنها بطريقته؛ فمنهم من أدار فكر ،معجمه عليها ،ومانهم مان دنادن حوماا
مشريا إليها ابتداء من نفسه أو نقال عن غري  ،ولكن تبع ر اإلشارات يف املعاجم جعال فكار،
اجلمع بينها صعبة جدا؛ ألن املعضلة تكمن يف "أن املاد ،غمير ،يف اللغة العربية لكنهاا مبع ار،
بني ثنايا الكت

واملراجع القيمة"(.)71

ومن أهم ما يعني الباحث على تلمس التطور الداللي يف املعاجم اللغوية العربية:
أوال  -معرفة املعنى األصلي للفظة:
املعنى األصلي هو" :املعنى األو الاي تؤو إليه كل صور ...،،واألصال يف الكاالم
احلقيقة ال اجملاز"( ،)72ومباا أن "الكلمة وحد ،لغوية ما أصل داللي ثابت ،ال ياتغري ماع الاممن
وله مدلوالت ثانوية تستخرج من االستعما "( ،)73فقد حر

اللغوياون علاى معرفاة ذلا

األصل الداللي ،إذ تلمسوا أصل األلفااظ احملااوف منهاا بعاض احلاروف يف رد اللفظاة إىل
معناها اللغوي العام؛ فهاا أبو علاي الفارسي (377هاا) يارد معناى (ثباة) يف قاومم " :ثباة
احلوض" مبعنى وسطه ،إىل معنى اجلمع الاي وجد يف قومم" :ثابيت الرجل" إذا مجعت حماسنه
ومدحته ،ليؤكد أن احملاوف هو الالم فيكون أصلها (ثبو ،)،ردا على مان جعلاها مان ثاا
فيكون احملاوف هو العني( .)74واالنتقا الداللي من املعناى األصالي للوضاع كاان معروفاا
لدى أصحا

املعاجم؛ فك ريا ما يشاريون إىل أصاالة أحاد املعااني دون غريهاا ،باساتعما

إشارات منها:
 -1أصل

( :)75

واألصل يف اللغة :أساس الشيء( ،)76وهو ما ينطب على معنى االصاطالحي ههناا:
وهو الرجوع باملعنى احلادث إىل املعنى األساسي الاي بنيت عليه باقي املعاني.
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وقد ينص أصحا

املعاجم على أصالة املعنى ،كما يف العني "لقيته يف عرشْاو ،العرترماة

وعرشْو ،السَّحرر .وأصلاه من عشواء الليل"

()77

 ،ويف األلفاظ "اللهاذمة :اللصو

قطع الشيء"( ،)78وقا أبو عبيد (224ها) يف كتابه (الغري

 .وأصل ذل

ج يف منطقه ررترجاا
املصنف)" :ررتا ر

ج عليه إذا استغل ر عليه الكالم وأصله مأخوذ من الرِّتراج ،وهو البا "( ،)79ويف التقفياة
وارتا ر
يف اللغة للبندنيجي ( 284ها) "والغنااء :القرياة الكا ري ،األهال ،أُخاا مان ك ار ،األصاوات

وأصله :غَنرن الابا "( ،)80وجاء يف اجملرد للهنائي (310ها) "ويقا  :أَبرنْاتُ الرَّجال آبُنُاه أَبْناا:
عِبْتُه ،ويقا  :لكل عقد ،أُبْنة ،واجلمع أُبرن ،وأصل األُبْنة أن يكاون يف القاوس خمارج غصان
وهو عي

غلصامته( .)81ويقاو ابان درياد (321هاا)" :الطَّارْه أصاله
"
فيها ،وأُبْناة الابعري:

الشحم ،ثم ك ر ذل
اللصوه باألرض"

()83

طرْه ،أي ما به قو"،
حتى قالوا :ما به ِ

 ،ويف الصحاح "أصل الضرا ِ:

 ،وقاا ابان سايد (458هاا) يف احملكام واحملاي األعظام" :المخْارُف:

خرُفا"
الاه  ،هاا األصل ،ثم مسي كل زينة ،زُ ْ
خاو
يُتَّخا من الا ُ

()82

()84

 ،وقا يف املخصص" :أصال القُفاة شايء

كأنه َقرْعة"(" ،)85وأصل النسيم بدءُ كل ري إذا بادأت بضاعف وكاال

النَّسرم"( ،)86ويف األساس "يقا للفرس العداء :يعبو  ،وأصله :اجلدو اليعبو

وهو الشديد

اجلرية"( ،)87ويف مشس العلوم "رفأت العروس ترفئة وترفيئا إذا قلت له بالرفاء والبنني مهموز
وأصله من رفأت ال و "( ،)88ويف العبا

"شاطَ يشي  :أي هل َ ،وأصله من شاطَ الميات أو

السمْن :إذا نضاج حتاى حيارته"( ،)89ويف اللساان "البراثُ فااي األصال شادر ،الااحمن ،والاامرضُ

الشديد"( ،)90ويف التاج "أصل السَّمرر :ضوء القمر؛ ألنهم كانوا يتحدثون فيه"(.)91

وقد يلم إىل األصل إملاحا ،جاء يف التهاي " :والناصية عند العر  :مرنبِت الشعر يف

مقدرم الرأس ،ال الشعر الاي تسميه العامة الناصية"( ،)92فقوله" :عند العر " إميااء ،إىل املعناى
األصلي ألنه أردفه مبعنى آخر نفا .
 -2الواضع األو :

قا ابن سيد " :فإن الواضع األو املسمى لألقل جمأ ولألك ر كال وللون الاي يفره
شعاع البصر فيب ه وينشر بياضا وللاي يقبضه فيضمه وحيصر سوادا لو قل
العدد السابع عشر – رجب 1437هـ – مايو 2016م

هاا التسامية
25

إشارات التطور الداللي يف املعاجم العربية
فسمى اجلمء كال والكل جمأ والبياض سوادا والساواد بياضاا مل يال مبوضاوع وال أوحاش
أمساعنا من مسموع"( ،)93ويف قوله" :الواضع األو " دليل على إمياناه باأن اللغاة تتطاور وماا
واضع ثان وثالث حيكمه اصطالح الناس على داللة معينة.
 -3رجاع ومشتقاتها:
الرجوع يف اللغة :الرد والعود ،)94(،وهاا متحق يف حاا اساتعملت للداللاة علاى
العود ،لألصل املعجمي؛ ألنهم يردون املعنى ال اني ويعودون به إىل معناى سااب لاه ،ومان
ذل

"أصل العر الشَّ  ،وإليه يرجع عُقُوه الوالدين وهو قطعهما"(.)95

 -4احلقيقة:
ويقصدون بها املعنى األو للفظة ،كماا ورد يف التهااي " :قلات :وحقيقاة النعااس:
السنرة من غري نوم"( ،)96وقا " :اإلفضاء يف احلقيقة :االنتهاء"( ،)97ويف املخصص "وحقيقة الطَّبْاع
اخلتْم ولال

قيل للطابِع خِتام"( ،)98و "النروْ ُء علاى الاحقاايقة سُاقُوط نااجم فااي الاامغر

وطلوع آخر فاي الامشره"(.)99
 -5اللغة القدمية:
قد ينصون على أن هناك لغة قدمية ،وهاا يقتضي وجود لغاة جدياد ،متطاور ،عنهاا،
كما هي احلا مع أمساء الشهور املغري ،عان أمسائهاا األوىل ،الا يقاو فيهاا ابان درياد:
"وأرمضر القومر احلَر ،إذا اشتد عليهم ...وررمرضان من هااا اشاتقاقه ألَنهام ملاا نقلاوا أمسااء
الشهور عن اللغة القدمية مسوها باألزمنة ال هي فيها فواف رمضان أيامر ررمرض احلرِّ"(.)100
 -6حكاياة األصوات:
أو حماكا ،األصوات وهي إحدى نظريات نشوء اللغة (مااه

احملاكاا ،)،ومعناهاا "أن

اإلنسان مسى األشياء ،بأمساء مقتبسة مان أصاواتها ،أو بعباار ،أخارى أن تكاون أصاوات
الكلمة ،نتيجة تقليد مباشر ألصوات طبيعية صادر ،عن اإلنسان أو احليوان أو األشياء"(،)101
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ولسنا هنا نتحدث عن نشأ ،اللغة فهاا موضوع آخر ،ولكننا نتحدث عان أن بعاض أصاو
املعاني مأخوذ ،من صوتها الطبيعي املسموع ،وأشارت املعاجم إىل انتقا املعنى من أصله إىل

جر"( ،)102وفسر يف
ما يد عليه على هاا األساس ،جاء يف العني" :طَ ْ :حكاية حرجرر على حر ر

اللسان فقا " :طَ ْ :حكاية صوت حجر وقع علاى حرجر .وإن ضُوعف فايقا طَقْطَا "(،)103

"ويقا لألن ى من العُقْبران :اللِّقْور ،،واخلَاتِيرة ،الختياتها وهو صوت جناحيهاا إذا قضات"(،)104
"والعدعااد :،صااوت القطااا ،وكأنااه حكايااة"( ،)105و"القَعْقَبرااة :اجلَاارح؛ وكأنااه حكايااة صااوت

حل ْرش"( .)106ومن التلمي بال
اَ
الرجل :أوا "(.)107

قو أبي زيد يف اممم " :تقو  :تأوهت تأوها وهو من قاو

 - 2جعل املعنى األصلي للجذور معنى ماديا واجملرد متفرع ًا عنه(:)108
وذل

بسب

تطور الفكر اإلنساني من املادي إىل اجملرد( ،)109ومن البادهي أن املعناى

املادي هو املعنى املدرك باحلواس ،أما اجملرد فهاو املعناى العقلاي ،وكا ريا ماا ترجاع أصاو
املعاني يف املعاجم إىل معنى مادي؛ ألن ذل

يازها يف صاور ،أقاوى وأظهار ويرجهاا مان

املعنويات اجملرد ،املوهومة إىل احلسيات املشاهد)110(،؛ ومما جاء فياه" :الااي ال زربْارر لاه ،أي:

ليس له عقال يرجاعُ إلياه ،وال ماا يعتماد علياه ،واألصال يف هااا زربْار البئار ،وهاو طيهاا
الضرْ
باحلجار ،)111(،و "الرَّبْس من قَوْمم :داهية رربْساء أَي شديد .،وأصل الربس َّ
"

باليادين

بهماا(" ،)112وعِارت ،الرجال :عشاريته .وأصاله العماود الااي تفرعات
"
ربسه بيديه إِذا ضربه

الغصون منه "( ،)113و"الظاء واماء والراء أصل صحي واحد يد على قو ،وبروز .من ذل :
ظهر الشيء ...إذا انكشف وبرز .ولال

مسي وقت الظهر والظهاري ،،وهاو أظهار أوقاات

النهار وأضوهها .واألصل فيه كله ظهر اإلنسان"( ،)114و "أصل العباد ،يف اللغاة التااليل مان
قومم طري مُعربَّد أي مُالَّل بك ر ،الوطء عليه"( ،)115و"سُقِ َ ...األصل فيه نمو الشايء مان

أعلى إىل أسفل ووقوعه على األرض ،ثم اتسع فيه فقيل للخطأ من الكاالم :ساق ؛ ألنهام
شبهو مبا ال حيتاج إليه فيسق "( .)116فقليل العقل وهو وصف جمارد متطاور مان طاي البئار
باحلجار ،،والربس متطور عن الضر

باليدين ،والعباد ،مأخوذ ،من الطري املعبد ،واألصل

يف السقوط النمو ثم تطور إىل سق الكالم.
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ثالثا  -القطع بنسبة اللفظة إىل زمن معني:
يقطع املعجمي بنسبة املعنى إىل عصر معني إما تصرحيا بممن اللفظة ،أو ياكر حدثا أو
معتقدا أو شاهدا لغويا منتميا إىل أحد العصور ،فيستشف الباحث عصر اللفظة من صااح
النص( )117شاعرا كان أو ناثرا ،أو من نوع النص كأن يكون نصاا قرآنياا أو حادي ا نبوياا أو
أثرا منقوال من أحد العصور .ومن التصري بعصر معناى اللفظاة ،قاو امناائي يف املنجاد:
"وكان يقا لشوَّا يف اجلاهليَّة :روعِل"( ،)118ومن اإلشار ،للمعتقدات مع التصاري بالعصار" :
البرليَّة ،وهي الناقة ال تُعْقَل عند قا صاحبها حتى تربْلَى ،وكاان أهال اجلاهلياة يمعماون أنَّ
صاحبها يركبها يوم القيامة ،ال ميشي إىل احملشار"( ،)119ومناه ماا ذكار البنادنيجي" :اإلنسااء:
التأخري ومنه أخا النسيء الاي كان يفعله أهل اجلاهلية يف األشهر احلرم"( ،)120ومن التلماي
ما ورد يف اجلمهر" ،ومسيت اليمامة باامرأ ،كاان ماا حاديث"()121؛ أي قصاة زرقااء اليماماة
املعروفة ،ال حدثت يف العصر اجلاهلي.
ومن االستشهاد باألبيات ال يساتخلص منهاا عصار اللفظاة :ماا ورد يف الصاحاح
"أغدفت املرأ ،قناعها ،أي أرسلته على وجهها" ،ثم استشهد ببيت لعنرت:،
إن تُغْااادِيف دوناااي القِنااااعر فاااإنَّين

طَ ا ٌّ بأخْ ااِ الفااارسِ املاااسْترلْئِمِ

()122

فوجود شاهد من العصر اجلاهلي دليل صري على أن هاا املعنى متداو يف العصر اجلاهلي.
ومن ذلا

ماا ورد يف أصال املخاابر" :،وقيال أصال املخاابر ،مان خيْاا ،ألن الان

 ،-أقرها يف أيدي أهلها على النصف من حمصوما؛ فقيل :خابرهم أي عاملهم يف خياا؛بها(.)123
وقا اللحياني :هي املمارعة فعم "
ويف جممل اللغة "الددُ :اللهو واللع

قا رسو ال  -صلى ال عليه وآلاه  -ماا أناا

من ددٍ وال الددُ مين"( )124وورود لفظة (ددٍ) على لسان الرسو  -إشار ،إىل تاداو اللفظاة
يف عصر صدر اإلسالم.
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وذُكرت يف التهاي
اجلار (ج
العر

إحدى احلوادث التاريية ال أدت إىل تطور داللة إحدى معاني
أجالهام عان جميار،

ألن عمار بان اخلطاا
ى)" :وقيل ألهل الاِّمَّة :اجلاِليراة؛ َّ

ملا تقدَّم من أمر الن  --فيهم؛ فسُموا جالِيرة .ولممهم هاا االسم أين حلّوا ثم لامم

كلَّ من َلمِمتره اجلمية من أهل الكتا

بكلِّ بلد ،وإن مل يُجلَوا عان أَوطاانهم"( ،)125ويبادو أن

املعنى تطور من اخلروج من بلد إىل بلد إىل اختصا
وإن كانوا مقيمني ،وأصا

أهل الامة به ،فأطل عليهم (جالياة)،
إىل اخلاراج املاأخوذ

املعنى تطور آخر إذ انتقال مان األشاخا

عليهم وهو اجلمية( .)126وبهاا نستطيع أن نقف على عمر هاا التطور بدءا من حادثة اجلالء ها .
استشهد الفارابي يف ديوان األد

ببيت جلرير على أن حريدا تعين متفرقني:

نراابْين علاااى سراانرنِ العراادُوِّ بُيوترناااا
وال ش

حرِياادا
ال نرسْااترجريُ وال نرحُاال ر

()127

أن ورود الكلمة يف شعر جرير ،دليل على تداوما يف العصر األموي.

ويف مجهر ،اللغة "قا أبو حامت :قالت أم امي م يف خا ما عان غريهاا :فادلَّيتُ رِجلايَّ
على االخنفاض"( .)128وأبو حامت هاو السجساتاني كاان ياروي عان أم

فِي ررهْو ،ٍ،فهاا يدل
امي م اإلعرابية

()129

 ،وهاا يد على أن الرهو ،مبعنى االخنفاض ،كان معروفا يف زمان تلا

اإلعرابية ،وهو نفسه زمن أبي حامت السجساتاني (255هاا) أي يف العصار العباساي .وم ال
ها اإلحاالت الممنية املرتبطة بالشواهد ك ري ،جدا يف املعاجم.
ومن تصري أصحا

املعاجم باالستخدام اآلني للفظة" ،املِحْرا

عند العامراة الياوم:

مرقامُ اإلِمام يف املسجد"( ،)130فاستعماله للفظة اليوم هناا ماا مادلوالن؛ األو  :وقات ظهاور
اللفظة ،وال اني :إشار ،إىل تأثري اإلسالم على ألسنة العامة.
ومنه أيضا قو المَّبيدي (1205ها)" :القَهْور :،اخلمر .يقا  :سُمِّيرت بال َ ألنَّها تُقهاي
شاربها عن الطعام ،أي تاه
اللغة ،ثم اطلقت على ما يشر

بشهوته ...ويف التهاي  :أي تشبعه .قلت :هاا هو األصل يف
اآلن من البُنِّ ل مر شجر باليمن"

()131

 .فهو يسري مع اللفظاة

يف تطورها ،بدءا من األصل ،انتهاء باخخر ماا محلاه اللفاظ مان معناى يف عصار  ،وإذا كاان
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المبيدي انتهى من تأليف معجمه عام واحد ومثانني ومئة وألف من امجر ،،يف أرباع عشار،
سنة ،فهاا يعين أن اللفظة ك انت مستعملة يف الفارت ،ماا باني عاامي االنتهااء واالبتاداء عاام
(مثانية وستني ومئة وألف) ،وهاا حتديد دقي لعمر معناى مان معااني اجلاار .ومناه أيضاا
قومم :الممن األخري :و"الامرحْضرر :خر ٌّ يُكْتر

يف واقِعة خطوط الشهود يف آخار بصاحة ماا

تضمنه صدرُ  .قا شيخنا :وهو اصطالح حادِث للشهُود الاين أحادثهم القضاا ،يف الاممن
األخري( )132ويبدو أن املقصود بالممن هو عصر شيخه.
"
ومنه التلمي إىل عصر اللفظة من خال لفظاة حتيال إىل الاممن؛ كقاو ابان سايد :

حرر الرجلُ فاي الصال ،يرنْااحرر :انتصا ونرهرادر صادرُ  .وقولاه تعالااى :ﭽﮊ ﮋ
"ونرا ر
شارعية()134؛
"
ﮌﭼ( )133قايل :هو وضع الايمني علاى الشما فاي الصال ،،وأَراها لغاة
فكلمة شرعية أحالت إىل عصر صدر اإلسالم عند ظهور املعاني اإلسالمية اخلاصة بالتشريع.

رابعا  -الربط بني املعاني باإلشارات الدالة على أسبقية الظهور:
املعاجم مليئة باإلشارات اليت تدل على االنتقال بني املعاني ومنها:
 -1لفظة (اشتقاه)( )135وما تصرف منها:
أدرك اللغويون العر

قدميا أن الكالم يتفت عن بعضه ،يقو ابن فاارس (395هاا)

يف ذل " :أمجع أهل اللغة -إال من شاا عانهم -أن للغاة العار

قياساا ،وأن العار

تشات

بعض الكالم من بعض"( ،)136وعلى هاا النهج ساروا يف ماد( ،ش ه ه) بتعريف االشاتقاه
بأنه" :األخا يف الكالم"( .)137واالشاتقاه يف االصاطالح "أخاا كلماة مان كلماة أو أك ار ماع
تناس

بني املأخوذ واملأخوذ منه يف اللفظ واملعنى مجيعا"( ،)138وله أناواع عدياد ،لكان الناوع

املعو عليه هنا ،االشتقاه اللغوي وهو " :عملية توليد لفظ من آخر مع وجود صالة معنوياة
للداللة على املعنى اجلديد"()139؛ أي توليد الكلمة من أصلها اللغوي وذل

بتحدياد مادتهاا

األساسية أو معناها األصلي .ورد الكلمات إىل أصوما أمر شغل اللغويني فأفردوا لالشتقاه
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كتبا خاصة منهم؛ األصمعي ،والمجاجاي ،وابن درياااد وغريهاام( .)140لقد ناص بعاااض
املعجمياا ني على تلمس العالقات بني املعاني عن طري االشتقاه ،يقو ابن سيد عن كتابه
املخصص" :أودعته مامل أسب عليه وال غُلِ

ِقدْحي عليه من تعاريف املنط  ...وقصدت مان

االشتقاه أقربه إىل الكلمة املشتقة وأليرقَه بها وأدرلَّه عليها"( ،)141فهو يتوخى دقة قار

املعااني

عند اجلمع بينها يف االشتقاه.
تداو ر املعجميون لفظ االشتقاه بتصاريفه املختلفة بك ر،؛ للداللة على انتقا املعاني
وتفتي بعضها من بعض يف اجلار الواحد؛ وبيان املعنى األو واملعنى الاي اشت منه ،حتاى
غدا لالشتقاه ثالثة أركان؛ املشات مناه (املعناى األو ) ،واملشات (املاأخوذ مناه) ،واملعناى
اجلامع بينهما املبي للتطور ،ومن ذل

ماا جااء يف العاني "والامُور :قاو الكاا  ،وشاهاد،

الباطل ،ومل يُشْتر تموير الكالم منه ،ولكن من تموير الصرادر"( ،)142والتمويار ميال يف وسا
الصدر( )143فيشرتك املعنيان يف االحنراف وامليالن ،وجاء فيه "أساود فااحم ،للشاديد الساواد.
وهو مشت من الفحم"( .)144و"اللِّحراظ :مسة يف مؤخر عني البعري مشت من لَحْظ العني وهاو
النظر مبؤخرها"( ،)145و "الفِسْ أصله من قومم :انفساقتِ الرطَبراة ،إذا خرجات مان قشارها،
ومنه اشتقاه الفاس النفسااقه مان اخلاري ،أي انساالخه مناه"( ،)146ويف الباارع قاا القاالي
(356ها)" :امليطد ،خشبة يوطد بها املكان فيصل
توطيد السلطان واملل

ألساس بنااء أو غاري ذلا  .ومناه اشات

وحنو "( ،)147وقا ال عال (430ها)" :الوركَبران مِشْية يف دررجراان ومناه

اشتُ الامروْكِ "( ،)148ويف املخصص" :العكش مان النباات  -الكا ري امللتاف ...ومناه اشات
عُكاشة"( ،)149ويف نظام الغري

خل ْرعرا
خلرْعوبة م لها مشات مان ا َ
يف اللغة" :ا ُ

وهاو الغصان

لت نيه"( ،)150وقا ابن القطاع (515ها)" :عرسرجرر الرجل أسرع ومناه اشاتقاه عيسراجور"(،)151
وقا نشوان احلمريي (573ها)" :اجلَلْس :ما غلظ من األرض ،وبه مسي جند اجلَلْاس .ومناه
اشت بعري جرلْس وناقة جر ْلس"(.)152
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 -2أُخِا( )153ومشتقاتها:
األخا يف اللغة هو :حوز الشيء وجبيه ومجعه( ،)154وذل

متحق يف هاا اإلشاار،؛

ألنها تسهم يف أن حتوز اللغة معنًى جديدا يضاف إىل معاني اجلار ،وهنا أيضاا تتاوفر أركاان
ثالثة؛ حيث يشار إىل املعنى األو باملأخوذ منه ،وإىل املعناى املتولاد باملاأخوذ؛ ملعناى جاامع
بينهما وهو الركن ال الث ،وها اإلشار ،ك ري ،الورود يف املعاجم ،مما جيعلها متفقة مع املعنى

األصلي للجار إذ هو التناو ( ،)155فمما جاء فيها "اليلمع :امللّاذ الكااا  ،ويقاا  :أَلْمرعِايٌّ،

لغة فيه ،وهو مأخوذ مان السارا "( ،)156و"األُحجيَّاة كاألغلوطاة ماأخوذ ،مان احلِجاا وهاو

العقل"(" ،)157وعريْش مرسْمُور :ليس فيه كفاية وال متام ،مأخوذ من اللَّنب السَّمرار وهو املخلاوط
باملاء(" ،)158وإمنا مسي ندا ألنه ند عن سائر الطي
"

أي خرج عنه وتقدماه بطيباه ماأخوذ مان

وتقدمها( ،)159و"رجل مأفون ذاه
"
قومم ند البعري إذا خرج من اإلبل

العقل ضعيفه ماأخوذ

من قومم أَفِنر الضرْع إذا فَنِي ما فيه من اللنب"( ،)160و"مسي بالتَّوْر وهو الرسو الااي يارتدد

ويدور بني العشاه ...ومأخاا من التار ،،ألنه تار ،عند هااا وتاار ،عناد هااا"( ،)161و "قتْلاة
السحرا  :خماارج املااء مناه ،الواحاد،
شمْر ،أخات من الطائر البارح"( ،)162و " رعمرالي َّ
بارحة :ر

رعمْالء .مأخوذ ،من رعمْالء املماد ،،وهي مص

املاء منها"(.)163

 -3التاولياد:
تولَّد الشيءُ عن الشيء يف اللغة :حرصرل عنه( .)164و"مسي املاورلَّد مان الكاالم مُورلَّادا

إذا اسااتحدثو ومل يكاان ماان كالمهاام فيمااا مضااى"(" ،)165وكااالم مُورلَااد :مُسْااترحدرث

مل يكن من كالم العر "(.)166

ويف االصطالح :توليدٌ بإضافة معان جديد ،إىل وحدات معجمية قدمية( .)167وتسامية
األشياء ووضع األلفاظ عمال مساتمر يف مجياع اللغاات احلياة ،تمامناا ماع ماا يساتجد مان

احتياجاتهم واكتشافاتهم وصناعاتهم بناء على رصيدهم من املفردات( ،)168وعلى هااا فاإن

املولد يشي بروح احلضار ،ال كانت سائد ،)169(،فتجد ألفاظ احلضار ،ال كانات ساائد ،يف
عصر ما ،متأل أفوا الناس.
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واحلكم علاى كلماة بأنهاا مولاد ،لاه داللاة زمنياة؛ فهااا ياد علاى أن املعجمايني
أخرجوها من حظري ،الفصاحة أي من عصور االستشهاد ،وهاا يعين أنها وُلِدت بعد القارن
ال اني امجري إن كان ميالدها يف احلضار ،والقارن الراباع إن كاان يف البادياة ،غاري أن هااا
الكالم فيه نظر إذ ورد لدى اخلليل " :يُساوي ويرسْورى واحاد ،إال أن يرساوى مُورلَّاد"( ،)170مماا
يعين أن احلكم على اللفظ بأنه مولد كان يف عصور االستشهاد أيضا ،وزعم أحد احملادثني أن
العلماء العر

مل يسجلوا املولَّد يف معامجهم؛ ألنه خارج عصاور الفصااحة( ،)171وسانحتكم

إىل املعاجم اللغوية القدمية لنرى صحة حكمه هااا .فإضاافة لانص العاني السااب  ،جااء يف
اجلمهر" ،فأما قو النَّاس :مخنت كاا وكاا ختمينا إِذا حمر فأحسبه مولدا" ،و"فأما قومم :شااَّر
كالمه بشعر فهي كلمة مولَّد ،شبِّهت بالنظم وحسن التأليف" ،و "طَمرعُ اجلناد :وقات قبضاهم
الرِّزه وأحسبه مولّدا من قومم :طَمِعر يطمرع طَمرعا"()172؛ وقوله" :أحسبه" الوارد ،يف نصني مان
نصوصه السابقة دليل على حكمه الشخصي على الكلمة ،مما يعين أنهام مياموا القاديم مان
املولد الطار على اللغة ،وجاء "الطّاجن :لغة يف الطّيْجرن ،وكالهماا مولّاد؛ الجتمااع الطااء
واجليم يف كلمة واحاد ،،وذلا

ال يكاونُ يف كالمهام األصالي"( ،)173و "حكاي أنَّ احلَيْهرلَاة:

شجر ،،ومل يوجد ما أصل يف الشعر وال رواية ،صحيحة ،والكلمة مُااولَّد ،)174("،و" الطَاررش:
أهون الصرمرم ،يقا هو ماوّلد"( ،)175و"زط :أعلم أن قومم :زطَّ مؤالء القوم ،إمناا هاي كلماة
مولد ،)176("،ورت
وقِصاع العر

ال عال قصاع العر

فقا " :فأما الغرضرارر ،فإنها مولَّد ،ألنها مان خامف،

كلها من خش "( .)177ويستفاد من هاا النص تقدير عمر اللفظة استنادا علاى

احلضار ،ومعرفة من هم أهل اخلامف ،ومتاى عرفاه العار ؟ وجااء "قاومم :تبغادد فاالن،
مولد( ،)179و"امامش :حاشية الكتا  ،موّلد"(.)180
"
مولد"( ،)178و "األَتُون بالتشديد املوقد ...وقيل هو
 -4مُحْدرث وأخواتها:
حدرث"( )181والشايء
ها اإلشار ،قريبة من ساابقتها ،فاا "الاامُولّد مان الكاالم :الاامُ ْ
حلدِيثُ واملستحدث :هو اجلديد ونقيضُ القديم ،وحداثة الشيء أولاه وابتاداه  ،واحلاديث
اَ
يوصف به كل شيء قري املد ،والعهد باه( .)182والتامم املعجمياون بااملعنى اللغاوي ملااد( ،ح د ث)،
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وطبقو يف تناومم لتطور املعاني عند استخدامهم ما اإلشار،؛ إذ اساتخدمو يف كال معناى
جديد حادث على املعنى القديم الساب مضافا إليه ،وجعلو وصفا ملا كان عهدهم قري
أو قري

باه

يف مدته من زمانهم مما مل يقل يف عصور الفصاحة.
وجعل اللغويون ،وعلى رأساهم اخلليال ،ماا اإلشاار ،داللاة واضاحة تعارف بهاا

الكلمة (الرباعية واخلماسية) احملدثة ،وهي خلوها من أحرف الال والشفوية (فر مان لا )
حدرثة مُبتدرعة ،ليست من كالم العر "(.)183
فهي لديهم "مُ ْ
ومن األم لة يف ذل

ماا جااء يف اجلمهارَ" :،أ  :كلماة تقاا عناد التاأو  ،وأحسابها

مُحدرثة"( ،)184و"اجلوائم من العطاء ...:زعم بعض أهل اللغة أنها كلماة إساالمية حمدرثاة"(.)185
و"الامرحْضرر :خر ٌّ يُكْتر

يف واقِعة خطوط الشهود يف آخر بصاحة ماا تضامنه صادرُ  .قاا

شيخنا :وهو اصطالح حادِث للشهُود الاين أحدثهم القضا ،يف الممن األخري"(.)186

 -5اإلشارات الدالة على التشبيه:
إن املعنى يف املشبه به أسب يف الظهور من املشبه؛ لاا فاملعنى فيه إما أن يكاون أصايال
وانطلقت منه كل املعاني ،أو يكون متفرعا من األصل ونشأت عنه بعض املعاني؛ فهو أصال
وفرع حبس

حالتيه .واستعمل املعجميون أدوات التشبيه بك ر ،يف معامجهم من أجال إحلااه

معنى بخخر؛ وذل

ألن أدوات التشبيه جتماع "باني الشايئني أو األشاياء مبعناى ماا" وجتعلاهما

يشرتكان يف وصف أو أك ر ،وتدني املعنى البعيد مان القريا

()187

 ،فساهلت هاا األدوات

على املعجميني الرب بني املعاني ،ولفتت النظر إىل املتقدم والالح منهما ،ومن ها األدوات:
 شبه( )188ومشتقاتها:
يد لفظها على معناها ففي اللسان" :ترشابره الشيئان واشْتربرها :أشبه كال واحاد منهماا

صاحبره"( )189والتشبيه" :الداللة على مشاركة أمر لآلخر يف معناى ،فااألمر األو هاو املشابه،
وال اني هو املشبه به ،وذل

املعنى هو وجه التشبيه"( ،)190وأورد املعجميون بك ر ،لفظ (شبه)

ومشتقاتها للداللة على انتقا املعاني بني األلفاظ ،وذل
34
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قبل األدا ،هو األسب يف الظهور من اآلخار ،ومان أم لاة ورودهاا" :والضاغْبُوس الضاعيف

والضَّغابيس شبه صغار القَِّاء يؤكال شُابِّه الرجال بهاا"(" ،)191النهْبُاوغ :مان السافن البحرياة

الطويلة السريعة اجلاري ،شبهوها بالطائر"( ،)192و "النَّحِيمر :،النَّسِيجرة شِبْهُ احلامام تكاون علاى

الفساطي والبيوت تنسج وحدها فكأن النَّحرائِم من الطاره مُشابَّهة بهاا"( .)193ومان ورود :
"و َكبِد األرض ماا يف معادنهاا مان الااه

والفضاة وحناو ذلا  ،وأرا علاى التشابي "ه(،)194

و"األقحوان :البابونج ،وله نور أبيض يشبه به ال غر"

()195

 ،و "قيل :البر ْوهراة والبُاو طاائر يشابه

البومة إال أنه أصغر منه ،واألن ى بُوهة .وقا أبو عمارو :هاي البوماة الصاغري ،ويُشابَّه بهاا

الرَّجُل األمح ( ،)196و"القمع ،حمركة :قِطَع من الساحا  ...وأن يُحلا رأس الصا ِّ ،وتارتك
مواضع منه متفرقة غري حملوقة ،تشبيها ب َقمرع السحا "(.)197

 كاف التشبيه:
من حروف املعاني الدالة على التشبيه( ،)198ويليها املشبه به لإلخبار عن املشابه(،)199

جرْأته كاألسد"( ،)200و "العرلَام :الشا يف الشافة العلياا،
ومن أم لتها؛ "استأسد فالنٌ :صار يف ُ
والرجل أعلمُ .والقياس واحاد .ألناه كالعالماة باإلنساان"( ،)201و"أسَّالت الساالح :حددتاه

وجعلته كاألسرل"( ،)202و "استاد عليه لسانه :أرسله عليه كاملابااررد"( ،)203فالكااف يف األم لاة
ال الثة نقلت جما االستعما من ما قبلها إىل ماا بعادها .فاألساد نقال معناا مان احلياوان
املعروف بالشجاعة إىل اإلنسان عندما شابهه فيها ،والرجل مشقوه الشافة العلياا مسااي باا
(أعلم)؛ ألن ذل

أصب له عالماة ،والساالح أصاب دقيقاا كنباات األسال ذي األَغصاان

الدقيقة بال أوراه ،وانتقلت حد ،اللسان من املاد وهو آلة حد السكني إىل من يرسل لساانه
حبد ،على غري  .ومل أدرج ها األدا ،مع حروف اجلر ،ألني قصدت التصنيف الداللي ،ال النحوي.
 كأن:
وتفيد التشبيه والتوكيد( ،)204فاستعماما فيه تأكيد على انتقا املعنى أك ر من الكااف،
وأصل كأن -كما ذكر ابن جين -إن زيدا كعمرو "ثم إنهم أرادوا االهتمام بالتشبيه الاي عليه
عقدوا اجلملة ،فأزالوا الكاف من وس اجلملة ،وقدموها إىل أوما إلفراط عنايتهم بالتشبيه"(.)205
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ألشْاكَل يف ألاوان اإلبال والغانم :أن يكاون ماع الساواد محار،
ومن أم لة ورودها" :ا َ
رقدر السحا  :صار كأنه عرقْد مبين" وفيه "السيف :مسكاة
وغا ،،كأنه قد َأشْكل لونه"( ،)206و"ترع َّ
كأنها سيف"( ،)207و "وررجُل مُسْترأرر

بفت الراء ،أي ماديون ،كاأن الادين أخاا بخراباه"(،)208

ويف احملكم" :فأمَّا ترنرسَّمت فكأنَّه من النَّسيم ،كقول  :اسْرت ْرورحت خراا ،فمعناا أناه ترلطَّافر يف
التماس العلم منه شيئا فشيئا ،كهبو

النَّسيم"( ،)209و"ناقة مُجرمْ رهرر .،إِذا كانت مُداخرلَة اخلَلْا

كأنها جُمهور الرَّمل"( ،)210و "عر َقررت فالنة بالرك  :برزت مم فطاا وقاوفهم عليهاا وكأنهاا
عقرت بهم ركابهم"(.)211
 كما:
وهي م ل الكاف املفرد ،يف إفاد ،التشبيه( ،)212واستعملها املعجمياون بك ار ،لغارض
نقل املعنى من جما إىل آخر ،فمما ورد فيها "ابتكر :مسع أوائال اخلطباة كماا يبتكار الرجال
الباكور ،من الفاكهة"( ،)213و"استبطن الشيء دخل بطناه ،كماا يساتبطن العارهُ اللحامر "(،)214
و"صراربأَ الرجال صُابُوْءا :خارج مان ديان إىل ديان آخار ،كماا ترصْاربأُ النجاوم أي ختارج ماان
مطالعها"( ،)215و "السَّفري ما ترسْفِر الري ُ من الوره .والسَّفَر خالف احلضر وهاو مشات مان
ملا فيه من الاها

ذل

واجمليء كما تاه

الري ُ بالسَّفري من الوره وجتيء"(.)216

 مِ ْل:
أدا ،تشبيه( ،)217و"يقا  :هاا مِ ْله ومررله كما يقا شِبْهه وشربرهُه مبعناى"( ،)218وقاد تارد
يف املعاجم مبعنى شبه أو قياسا على؛ ومن ذل
و"طويات األرض يف معنااى قروتهااا سااواء كأنا
الَّوْ "( ،)220و "جئْتُ

"ضررَّ ،اإلبهام :أسفلها ،م ل ضرَّ ،ال دي"(،)219
ختارج ماان موضااع إىل موضااع م اال طااي

يف م ْل مرجررِّ الضبع ،يريد السيْل قد خره األرض فكأن الضبع جارَّتْ

جرِذت القَرحة :إذا تعقّادت
فيه "( ،)221وفيه أيضا "األغا :الاي لوناه م ل لون الغبار"( ،)222و" ر
م ل اجلُارذ"(،)223

و "فلَّ الفصيل :عمل له من ا ُملْ م ل َفلْكة املِغْمر ثم ش لسانه فجعلها فيه لئال يرضع"(.)224
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 مررل:
وهي كاألدا ،السابقة يف داللتها على التشبيه()225؛ لقو صااح

اللساان السااب يف

صدر (مِ ْل) ،ومن أم لتها "املِشْمرل :سيف قصري يشتمل علياه الرجال فيغطياه ب وباه .وفاالن
مُشْترمِل على داهية ،على امل ل"( ،)226و"عرقَّد كالمه :أعوصره وعمَّا  .وعقد قلبُه علاى الشَّايء:
لمِمه ،وكالهما على امل ل"( ،)227و ورد يف املخصص "ساراج النهاار وامادى -ساراج املاؤمن
على امل ل"( ،)228و"اشتعل غضبا :هاج ،على املا ل ،وأشعلته أنا .واشتعل الشاي

يف الارأس:

اتَّقَد ،على الام ل ،وأصله من اشتعا النَّار"(.)229
 -6اجملاز

( :)230

قا يف الصحاح" :وقاومم :جعالر فاالنٌ ذلا

األمار مرجاازا إىل حاجتاه ،أي طريقاا

ومسلكا"( ،)231وهاا يتواف ماع معناى اجملااز عناد العار

إذ جعلاو أدا ،وطريقاا ومسالكا

يفرعون به الكالم من بعضه ،حا وجود عالقة بينهما.
ميم اللغويون العر

احلقيقة من اجملاز ،ليس على املستوى البالغي فحس  ،بل علاى

املستوى اللغوي ،فاعتمد عليه أبو عبيد ،يف تأليف كتابه (جماز القارآن) ،إذ تعاين كلماة جمااز
عند "الطره ال يسلكها القرآن يف تعبرياته ،وهاا املعنى أعم بطبيعة احلا من املعناى الااي
حدد علماء البالغة فيما بعد ،ولعل ابن قتيبة قد تأثر يف كتابه (مشكل القارآن) باأبي عبياد،
يف استخدام كلمة اجملاز بهاا املعنى العام"(.)232
لقد أدرك املعجميون العر

القدماء الفره بني املعنى احلقيقي واجملازي؛ فافرقوا باني

التعبري عن املعنى باللفظ املوضوع له يف اللغة أو بلفاظ مل يوضاع لاه؛ فاإن كاان األو فهاو
املعنى احلقيقي وإال فهو اجملازي ،ومن هنا عدوا اجملااز طريقاة مان طاره انتقاا املعناى مان
األصل (املعنى احلقيقي) إىل الفرع (املعناى اجملاازي) ،مشارتطني وجاود ارتبااط باني املعناى
املعجمي للكلمة واملعنى الاي جياز استعما الكلمة فيه( ،)233وهو عندهم للتوسع يف اللغاة
فا" با

اجملاز واسع يف تصحي الكالم"(.)234
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وقد أقام المخمشري معجمه (أساس البالغة) على هاا التفري  ،إذ يقاو يف مقدمتاه:
"ومنها تأسيس قوانني فصل اخلطا

والكالم الفصي  ،بإفراد اجملاز عن احلقيقاة"( .)235جااء يف

األساس "آسفين ما قلت :أغضبين وأحمنين .ومن اجملاز :أرض َأسِيْفة :ال متوج بالنباات" ،وفياه
أيضا" برخرعر الشَّا :،بلغ باحبها القفا .ومن اجملاز :برخرعره الوجدُ إذا بلغ مناه اجملهاود "( .)236ومان
أم لة ورودها يف املعاجم األخرى؛ "قيل للحصري فَحْل ألناه يُساوى مان سراعرف الفَحْال مان
النخيل ،فتُكُلم به على الترجروز كما قالوا فالن يلبس القطن والصوف"( ،)237و "أن كالَّ مجاعاة
ميكن أن ترحُف بشيء فهي عندهم طائفة ،وال يكاد هاا يكاون إلَّاا يف اليساري هااا يف اللغاة
وال أعلم .ثم يتوسعون يف ذل
قطعة منه"( ،)238ومنه" :العر

من طري اجملاز فيقولاون :أخااتُ طائفاة مان ال او  ،أي
تاجعل القو عباار ،عان مجياع األَفعاا وتطلقاه علااى غاري

الكالم واللسان فتقو قاا بياد أي أَخاا ،...،وقاا ب او

أي رفعاه ،وكال ذلا

علااى

الاماجاز واالتساع"( ،)239و"أَمرسَّ وجهره املاءر وأَمرسَّه الطِّي ر إذا لَطَّخراه جمااز"( ،)240وجااء فيهاا
"امَباء هو ما ت ري اخليل حبوافرها مان دُقااه الغباار .وقيال ملاا يظهار يف الكُاورى مان ضاوء
الشمس .ومن اجملاز :امَباء :القليلو العقو من الناس"(.)241
 -7االستعار،

( :)242

من معاني االساتعار ،يف اللغاة :الطلا
اإلشار ،،فبعض املعاني تطل

والتاداو ( ،)243وكالهماا متحقا يف هاا

ألفاظا من معان أُخرار حتاى تكتساي بهاا ثام تك ار وتتاداو

وتصري مبنملة األصل ،قا أبو علي الفارسي" :كل لفظاة تساتعمل مبعنًاى ثام تساتعار لشايء
فتك ر وتغل

األصل( .)244وعدَّ ال عال االستعار ،من سنن العر
"
فتصري مبنملة

وقا فيهاا:

"هي أن يستعريوا للشيء ما يلي به ،ويضاعوا الكلماة مساتعار ،لاه مان موضاع آخا "ر(،)245
وعدها ابن األثري (637ها) ،مشاركة بني اللفظني يف نقل املعنى من أحدهما إىل اآلخر(.)246
واستعملها املعجميون إشار ،إىل نقل املعاني من املعنى املستعار منه إىل املعنى املستعار
له ،ومما جاء فيها؛ "وكل ذي حافر ريرْم رحما إذا ضر
38
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سرر
اخلُف"( ،)247و "الوجار ،واجلمع وُجُر وهو ر

ال عل

والليوث وما أشبهها ورمباا اساتعري

لغريهما"( ،)248و"الصوت خُنَّة :كالغُنَّة؛ وخُنر البعريُ خُنانا :كالسعا -واستعري لإلنسان إذا كان
عِلَّة"( ،)249و "املاجررمة هي الشا ،التاي تُرمى بالاحجار ،حتاى متوت ،ثم تؤكل .قاا  :والشاا،
ال تراجِْم إمنا الاج وم للطري ،ولكنه اسْتُعِري"( ،)250و "الامُوراضرخة تربراري املاسْترقِيريْن ،ثم اساتعري
جل ْم  ،وهو ما عظُم من احلَطَ  ،ثم استُعري ،فقيل :أجْا رم ر يف العطااء
يف كلِ متبارِيرني"( ،)251و"ا َ
"( ،)252و "قد تُستعار الشَّفة لغري اإلنسان كالدَّلو وحنو "( ،)253و "األصل يف ذلا

احلَمْال علاى

الظهر .فاستعري للحبرل"( ،)254و "إطار الشَّفَة ملتقى جلدتها وحلمتها مستعار من إطار الامُنْخُل
أو الدف"( ،)255و"الاخرسْف :النُقْصان واموان ،وأصله أن تُاحْبس الدابة علاى غري علاف ثام
استعري فوضع موضع اموان"(.)256
وقد نظّر ابن قتيبة للمعجميني العر

عندما قاا عان االساتعار" :،فاالعر

الكلمة فتضعها مكان الكلمة ،إذا كان املسمى بهاا بساب

تساتعري

مان األخارى ،أو جمااورا ماا ،أو

مشاكال( ،)257فحولوا تنظري إىل تطبي يف معامجهم ،يقو األزهري (350هاا) ذاكارا ساب
"
تسمية اللواء باخلا  ،مبينا أن ال اني من األو بسب " :قلت :اخلَا ُ ضرارْ ٌ مان بُارُود الايمن
املوشِيَّة .واخلَا  :اللِّاواء الاي يعقد لوالياة وا  .وال أُررا ُ سُمِّي خاال .إال ألنه كان يعقد من
ُبرُود اخلَا "( ،)258و "الغرضار ،الطني الالز

األخضر .والغرضار :الصَّاحفة املتخاا ،مناه"(.)259

ويف اجملاور" ،فالعرسْ  :الكِراء الاي يؤخا على العرسْ  ،مسِّاي بامساه للمجااور ،)260("،ويف
املشاكلة "الرداء أيضا السيف على االستعار ،ألن محالته تقع موقع الرداء من العن "()261؛ وهو
هنا جيعل املشاكلة املكانية سببا للتسمية فموقع السيف والرداء واحد من العن .
 -8الكناية:
املقصود من التكنية عن األمر :التكلام بغري مااما يساتد علاايه( ،)262وهاو "اللفاظ
الدا على الشيء على غري الوضع احلقيقي بوصف جاامع باني الكناياة واملكناى عناه"(.)263
وقد وردت الكناية يف املعاجم وسيلة النتقا املعاني بني األلفاظ جلامع بينهما ،غاري أن أك ار
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ورودها كان للتكنية عن الشيء الاي يُستفحش ذكر  ،وقد جعلها يف اللسان أحاد األسابا
ال تأتي من أجلها الكناية( .)264ومما ورد فيها "يقا  :أن السوء كناية عن اسام البرارر

"(،)265

و"يقاا للمارأ :،أناتِ خرالِااايرة ،كناياة عان الطااله" ،و "أهاال البادياة يسامُون اخلاتناة آسِايرة،
كناية"( ،)266و "رجل جرعْد األصابع ،كناية عن البُخْل"( ،)267و "من الكناية :بشَّ لاي فاالن خباري
إذا أعطاك ،ألن العطاء تلو البشاشة"( ،)268و "وضْع العصا كناية عن اإلقامة .ووضاع الساالح
يف العردوِّ :كناية عن املقاتلة"( ،)269و "العر
واملالحظ على أك ر األم لة أن العر

تاجعل الرُمْا كناياة عان الادفع والاامنع"(،)270

ختفف من وطء بعض املعاني يف النفس بالكناية عنهاا،

فالتصري ببعضه مما جيرح اخلواطر وبعضه مما يدش احلياء؛ لاا كانت الكناية سبيال للتطاور
يف بعض األلفاظ أحيانا حفاظا على الاوه العام.
 -9األلفاظ الدالة على القياس:
 القياس:
قياس الشَّيء بالشَّيء يف اللغة :تقدير علاى م الاه ،وهاو يرقْترااس الشَّايءر بغاري  :أي
الفرع(.)272
"
يقيسه به( ،)271ويف االصطالح "محل فرع على أصل بعلة ،وإجراء حكم األصل على
والقياس طريقة لنماء اللغة إذ باه تارتب األلفااظ مبعانيهاا اجلدياد ،،وقصار بعاض
علمائنا القدماء على توليد الصيغ يف فن الصرف فكان يف نظرهم معياريا( ،)273ولكناه باا
عظيم يف الداللاة املعجمياة إذ تتفتا بواساطته معاان جدياد ،،لااا كانات عباار ،فنادريس
(1960م) أك ر مشوال عندما قا " :يطل القياس على العملية ال بها يل الاهن صايغة أو
كلمة أو تركيبا تبعا ألمنوذج معروف"( ،)274فورود لفظة (كلمة) يوحي بأن القيااس يكاون يف
املعاني كما يكون يف الصيغ ،وقد عا عن هااا املعناى د .إباراهيم أنايس عنادما قاا " :أخاا
القياس اللغوي معنى جديدا مل يكن مألوفا لدى سيبويه وال املتقادمني مان معاصاريه ،وهاو
استنباط شيء جديد يف صور ،صيغ أو دالالت أو تراكي "( )275فكلمة (دالالت) فيها إشار،
واضحة على أن القياس تعدى الصيغ إىل املعااني ،واساتعملت هاا اإلشاار( ،القيااس) يف
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املعاجم داللة على التطور ،إذ إن القيااس لاه أركاان أربعاة هاي :املقايس علياه (األصال)،
واملقيس (الفرع) ،والعلة اجلامعة املوجبة للركن الراباع وهاو (احلكم املشاارتك) ( ،)276ومان
استعماا ها اإلشاااار ،يف املعااجم ،قولاه يف الباارع" :ال ُغمُار الااي مل متكناه التجاار ...
وأصله الص الاي ال عقل له ويقتاس منه لكل مان ال خاري فياه"( ،)277و"احلَمركَاة :القَمْلَاة،
ومجعها حرمر  .وقا  :قد يُقْتاس ذل

للاررر ،)278("،و "مماا هاو حمماو علياه قياساا قاو أباي

عبيد :البكع أن يستقبل الرَّجلر مبا يكر "(" ،)279وسربُعرة مُجِ ٌّ إذا حرمرلتْ وأقربت وعظُم بطنهاا
وقيل كل ذات ظُفُر من السِّبراع مُجِ ٌّ وقد يُقْتراس ذل

للمرأ ،احلُبْلَى كما يُقْتراس احلُبْلَاى مان

النِّسراء للسَّبُعة"( .)280وما اإلشار ،حضاور كابري يف كتاا

املقااييس يف اللغاة البان فاارس

سنأتي عليه -إن شاء ال -عند عرض م ا يعاجل التطور على مستوى املعجم الواحد.
 احلمل:
احلمل يف اللغة :اإلقال ( ،)281وأَقَلَّ الشيء :محله ورفعه()282؛ فحمْلُه يعين :نقله مان
مكان إىل آخر ،وهنا يلتقي املعنى اللغوي مع املعنى االصاطالحي؛ إذ إن محال الشايء علاى
الشيء إحلاقه به وإعطاه حكمه( .)283وها اإلشار ،مرتبطة فيماا قبلاها؛ ألن القيااس محال
حيمل به غري املنقو من كالمنا املستحدث الاي حناكي به العر

على الكالم املنقاو  ،وهاو

العربي الفصي ( ،)284وهاا يعين أن لدينا أركانا أربعة؛ حمماو علياه وهاو املعناى األصالي،
وحممو وهو الفرع أو املعنى املتطور اجلديد ،ومعنى مشرتك وحكم واحاد ،وهاا اإلشاار،
دارت ك ريا عند ابن فارس يف مقاييسه؛ ألنها تكاد تكون مرادفاة للقيااس الااي أقاام علياه
معجمه ،ومما جاء يف املعاجم من ها اإلشار ،قوله يف التهاي " :عضَّلت املارأ ،تعضايال ،إذا
نشِ

الولد فخرج بعضه ومل يرج بعض فبقي معرتضا وكاان أباو عبياد ،حيمال هااا علاى

إعضا األمر ويرا منه"( ،)285ويف املقاييس "الرِّواه :مُقدَّم البيت .هاا هو األصل .ثام حيمال
عليه كل شيء فيه أدنى تقدم" وقوله أيضا" :الابا  ،معروف ...ومما يشابه باه ويُحمال علياه
ذبا

العني :إنسانها"(.)286
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 -10حروف اجلار:
استفاد اللغويون من معاني حاروف اجلار الا تاد عليهاا يف نفساها ،فاساتعملوها
للداللة على انتقا املعاني ،ومنها:
 البااء:
حرف الباء من حروف اجلر ال ما معان ك ري ،،ومنها اإللصااه( ،)287وهاو متحقا
هنا إذ إنها تلص املعاني الالحقة بالسابقة فتجري عليه معناها لعلة مشرتكة ،فعلى هاا تاأتي
(الباء) مشري ،إىل انتقا األلفاظ إىل طور جديد من املعاني.
خلدرمة سري غليظ حمكم كاحللقة ،يشد يف رسغ الابعري...
ومن أم لتها ما جاء يف العني "ا َ

خدرمرة"( ،)288و "الناداء مان اجملالساة ،يقاا  :ناديات فالناا أي جالساته يف
وبه مسي اخللخا ر
النادي وبه مسي اجمللس النادي"( ،)289وقا ابن دريد" :الصَّعرر :داء يصي

اإلبل فتلتاوي مناه

أعناقها ،وبه سُمي املتكا أَصْ رعر"( ،)290و "الغروْغاء :صغار اجلاراد ،وبهاا مسيات العاماة"(،)291

و"التصعيد :اإلذابة ،ومنه قيل :خرلٌّ مُصرعَّد ،إذا عوجل بالنار"( ،)292وهي ك ري ،الورود يف املعاجم.
ن:
ِ ما ْ

أحد معااني حارف اجلار (مِانْ) أن تكاون للتبعايض( ،)293وهااا يباي للمعجمايني
استعماما أدا ،للداللة على تطور املعنى ،إذ إن ما بعدها يكون بعضا مما قبلاها ،ومان معانياه

أيضا داللتاه علاى اجلانس( ،)294وهناا يكاون معناهاا داخاال يف األصال الااي يشاري إلياه
املعجميون عاد ،بضمري الغائ

(اماء) يف قومم (منه) ،وعلى هاا يكون لدينا أصل للمعناى

وفرع عليه .وها اإلشار ،ما دوران ك ري يف املعاجم.
ومما جاء فيها "الررعد :اسم مرلَ

يسوه السرحا  ،وتسبيحُه صوته الااي يسامع ومان

صوته اشتُ رر رعدر ير ُعدُ ،ومنه الرِعد ،واالرتعااد"

()295

 ،و "اخلَاد :الشَّا يف األرض .وقاد خرادَّ

يرخُد واألخدود أفْعو مناه ...ومناه قيال للجاداو  :اخلِاداد"

()296

" ،والصابغة بكسار الصااد

وسكون الباء الدين مشت من الصبغ بفت الصاد وساكون البااء وهاو الغماس ومناه ساباغ
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ال و "(" ،)297والرَّمْد :امالك ،ومنه عام الرَّماد" ،)298("،والا ِمرْبرد :املوضع الاي حتبس فيه اإلبل

وغريها ،ومنه سُمِي ِمرْبرد البصر ،)299("،و "يقا سنة مُجررَّمراة ،أي تاماة ،كأنهاا تصارمت عان

متام .وهو من جترمر الليلُ ذه ر"( ،)300وقا ال عال متحدثا عن تفصايل الطاريان" :فاإذا كاان

جدرافُ السافينة"(،)301
ف ومنه سُمي مِ ْ
جدر ر
مقصوصا وطار كأنه يرد جناحيه إىل ما خلفه قيل :ر

و "عرمرد البعري عرمردا :انكسر سنامه ...ومنه رجل عرمِيد ومرعْمُود وهاو املشاغوف الااي هاد
العش "(" ،)302وأمعن الفرس إمعانا تباعاد يف عادو ومناه قيال أمعان يف الطلا

جرر :،اخلبث ،ومنه مسيت السِّعْال ،عريْسرجُورا خلب ها"(.)304
االستقصاء( ،)303و"العرسْ ر
"

إذا باالغ يف

 رمبا:
أصلها حرف اجلر رُ  ،و (ما) زائد ،وطّأتهاا للادخو علاى الفعال ،وتفياد تقليال

النظري( ،)305وماا معنا هنا؛ وهو أن النظري الاي بعد اإلشار( ،رمبا) أقال انتشاارا يف معناا

من النظري الاي قبلها ،مما جي عله أساب يف الظهاور ،وداللاة الانظري تقودناا إىل وجاود وجاه
للتشابه بني املعنيني أباح انب اه أحدهما عن اآلخر.
ومن ورودها يف املعاجم "القَيْن والقَيْنراة :العباد واألمراة .وجارى يف العاماة أن القَيْنراة:
الامُاغرانيَّة ،وربما قالت العر

يكن( ،)306و" الرَّنْد :شجر طيِّ
"

للررجل الامارتمريِن باللِباس :قَيْنرة ،كان الغنااء صاناعة لاه أو مل
من شجر البادية ...ورُبَّما سرموا عاود الطيا

ررنْادا"

خلدْش يف الوجه ،ورمبا استعمل يف سائر اجلساد"( ،)308و"الرا رو  :داء يصاي
اخلَمْش :ا َ

()307

 ،و"

الشاا،

فتسرتخي أعضاهها ،وتيس أَثْ رو ورمبا قالوا لألمح البطيء اخلري :أَثْا رو "( ،)309و"فالادعْبُو :

الطري السهل .ورمبا قالوا :فرس ُدعْبُو  ،إذا كاان مديادا"( ،)310و"احلاافِر يقاع علاى اخليال

تقبيحها(.)311
"
والبغا واحلُمُر ورمبا قالوا للقدم حافر يريدون
ُ -11ثا َّم:
حرف عطف يد على الرتتي

والرتاخي واملهلاة( ،)312وعلاى هاا الداللاة اساتند

املعجميون يف نقل املعنى ،ال سيما أن داللتها تعين ترتي

حدوث املعاني؛ فما يسبقها يكاون

سابقا يف املعنى أيضا ملا يأتي بعدها ،ومما جاء فيها؛ "الدَّفن :دفن امليت ،ثم قيل :دفن سرَّ  ،إذا
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كتمه( ،)313و "اخلياا أصاله الصاور ،اجملارد ،كالصاور ،املتصاور ،يف املناام ويف املارآ ...،ثام
"
متصاور(" ،)314وأَصال النرساالن للاائ
"
تستعمل يف صور ،كل أمار

ثام اساتعمِل فااي غاري

أخضر(.)316
"
ذل "( ،)315و "أصل اخلُضْر ،للرحيان والبقو  ،ثم قالوا لليل
 -12اإلشارات الدالة على التخصيص والتقليل:
خص ومشتقاتها:
ُ 

تأتي ها اإلشار ،يف املعاجم لتخصيص املعنى العام ،وقد سب علماء العربية القدماء
لغويي العصر احلديث ،الاين يرون أن اللغاات تتجاه يف معظام أحواماا إىل التخصايص يف
املعنى بعد أن كانت املعاني كلية تعا عان حاجاات مطلقاة( ،)317سابقوهم يف التفريا باني
املعاني اخلاصة واملعاني العامة؛ يقاو السايوطي عان العاام املخصاو

" :هاو ماا وضاع يف

األصل عاما ،ثم خُص يف االستعما ببعض أفراد "(.)318
واملقصود بتخصايص الداللاة ،أن تتحادد أو يضاي جماماا ،فيصاب اللفاظ جمئياا،
وختصيص الداللة يصي

ك ريا من ألفاظ اللغات ،ويعد مان مظااهر التطاور الاداللي(،)319

استعمل القدماء (خُص) ومشتقاتها يف معامجهم؛ لتعا عن تطور املعنى وانتقالاه؛ ومماا جااء
يف ذل

"السِّالح رمبا خص به السيف"( ،)320و "الفَتِت كل شيء مرفْتوت إال أنهم خصوا اخلبامر

بالفتيت( ،)321و "الطَعرام :ما يؤكل ،ورمبا خُصر بالطعام الُبرُ"( ،)322و"ال لة :اجلماعة من
"
املفتوتر
الغنم ...،قا بعضهم :رمبا خصتْ به الضأن"( ،)323و "الانَّجم :الكوكا  ،وقاد خاص ال رياا
فصار ما علما"( ،)324و "الا رمأْترم فاي األصل :مُاجْترمرع الرجا والنساء فاي الغم والفارح ،ثام
خصر باه اجتمااع النسااء للااموت"( ،)325و" أصال ه

د ومواقعهاا فااي كاالم العار :

االعتمام والتوجه والنهود والنهوض ناحو الشيء ،علاى اعتادا كاان ذلا

أو جراوْر ،هااا

أصله فاي الاحقاايقة ،وإن كاان قاد ياص فااي بعاض الاامواضع بقصاد االساتقامة دون
الاميل"(.)326
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 قاد:
حرف يفيد التقليل مع املضارع( ،)327وهو أك ر ما يستعمل إذا قصد التطور ،وهاا لاه
داللته؛ ألن تقليل حدوثه دليل على أن املعنى فيه لايس أصاليا بال مناتقال إلياه مان غاري ،
ويقو عنها اخلليل " :وتكونُ (قد) يف موضع تُشبه (رُبرما) ،وعندها متيل (قاد) إىل الشا ّ إذا
كانت مع العوامل كقول  :قد يكون ذل "( ،)328وماا أيضا داللته؛ ألن املعنى بعادها يكاون
غري ثابت ثبوته يف غريها ،وهنا أيضا يكون غري أصلي فيها ،بل منقوال ،ومن أم لاة ورودهاا
يف املعاجم؛ "ررتركت اإلبل رترْتا

ررتْكا :...وهاي مشاية فيهاا اهتاماز .وقاد يساتعمل يف غاري

اإلبل ،وهي يف اإلبل أك ر"( ،)329و "اخلُلَّ  :الاه الكاذ
يشيمه أي يدعه ...وقد يوصف السحا

بأنه خُلَّ  ،وذل

الاي ال مطر معه كأنه يلا

مان

إذا كان فياه باره كااذ "(،)330

ش رر "
ما
ش ررم :موضع المنابري والنحل ،وقد يسمى النحل :خر ْ
"واخلَ ْ

()331

.

 -13اإلشارات الدالة على ك ر ،االستعما واالتساع:
اإلشارات هنا تد على امتداد املعنى؛ أي انتقالاه مان خاا

إىل عاام ،وهاو يقابال

اإلشارات الدالة على تضيي املعنى ،وكالهما عند احملدثني من مظاهر تغري املعنى أو التطاور
الداللي( ،)332وقد عا املعجميون العر

القدماء عن مظهر التطور هاا بعد ،إشارات:

 ك ر( )333ومشتقاتها:
الكُ ْر يف اللغة هو معظام الشايء( ،)334والك ار ،يقصاد بهاا ك ار ،اساتعما اللفظاة
وتداوما ،وهو ضاب لصحة اللفظة حُد بممن الفصاحة ،لااا فقاد عاو علياه اللغوياون -
وخاصة النحويني  -يف اطاراد قواعادهم وضابطها( ،)335وجعال لاه كاراع النمال يف كتاباه
(املنتخ

من غري

كالم العر ) بابا مسا "با

ماا عُاد باه عان جهتاه لك ار ،اساتعما

الناس إيا "( ،)336ولدى احملدثني فإن اللفظ إذا ك ر استعماله تعرض معناا للاتغري( ،)337ومان
خال نصو

املعاجم يالحظ أن ها اإلشار ،ما ثالثة معان:
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أ -العماوم:
وذل

بأن املعنى يكون خاصاا ،ثام يطلا للداللاة علاى معناى عاام جلانس املعناى

األصلي أو أمشل؛ وهاا يتض يف النصو

املعجمية اآلتية" :ومنه الغانية :املرأ ،الا غَنِيرات

بموجها عن الرجا  ،ثم ك ر ذل

حتى مسوا النِّسااء كلاهن غَاوراني"( ،)338و"احلَفَّاان :صاغار

النَّعام ،الواحد ،حفَّانة؛ ثم ك ر ذل

جنس( ،)339و "النجْعة طلا
"
حتى استُعمل يف صغار كل

الغيث ،ثم ك ر ذل
ذل

فصار كل طل

انتجاعا"( ،)340و"املاالحا :،املالومة واملباغضاة ،ثام كُار

حتى جُعلت كل ممانعة ومدافعة مالحا،

()341

ج ْم  :الااحطَ
 ،و "الاا ر

الاايابس ،وقاايل

الغلايظ ،وقايل ما عظُم من الاحرطَ ويباس ثم كُر استعماله حتاى صار كل ما كُر جرمْال"(.)342
 انتقا املعنى:يقصد به انتقا املعنى إىل معنى آخر بعينه ومان ذلا ؛ "الاماا ْيسُ :شاجر مان أجاود
الشجر خرشبرا ،وأصلبه ،وأصلحه لصنعة الرحا  ،ومنه تُترخا رِحا الشاام ،فلماا كَُار قالات
العر  :املايْس :الررحْل"( ،)343و"الامالَة وهي الترا

الاي أوقدت عليه النار وما طُارح علاى

النار ليخبم فهو املارليل فك ر عندهم حتى قالوا :أكلنا مرلَّة؛ يعنون اخلُ ْبمر ،)344("،و "ساطَعر الناور
وغري  ،...إذا انتشر ،ثمَّ ك ر ذل
املاء ،وك ر ذل

حتى قالوا :سرطَعرتْ رائحة الطِّي "( ،)345و "الوِرْد :احلظ من

حتى قيل للقوم الاين ياردون املااء وِرْدا"( ،)346و"فاالن يرارْكُضُ دابتاه ،وهاو

ضرْبُه رمرْكلَيها برجليه .فلما ك ر هاا على ألسنتهم استعملو يف الدَّوا ِّ فقالوا :هي تركُض،
ر
كأَن الركْضر منها "( ،)347و"العرقْل الدِّيرة وأصله أنهم كانوا يسوقون اإلبل فيعقلونها بفناء أهال
املقتو دِية فك ر ذل

حتى مسيت الدية عقال"(.)348

جا -التخصيص:
هاا من التناقض أن تد اإلشار ،علاى عكاس معناهاا ،فبادال مان أن حتمال داللاة
االنت شار ،محلت داللة ختصيص معنى بعينه دون باقي جنساه أو بااألحرى تكا ري يف جانس
دون آخر فكأنها خصته به ،ومن ذل ؛ "اإلسخد :اإلغااذ يف السري .وأك ر ما يستعمل ذلا
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سري الليال"( ،)349و "الساعرف :أغصاان النخلاة ،الواحاد :،سراعرفَة ،وأك ار ماا يقاا ذلا

إذا

به( ،)351و "درلَع لسانه
يبست"( ،)350و "ال ُع ان  -الدخان ...وأك ر ما يستعمل الع ان فيما يُتبخَّر "
ريدْلَعه درلْعا وأدلْعره أخرجه من عطش أو غري وأك ر ما يقع على الكل

والائ "(.)352

 توسع( )353ومشتقاتها:
ماد( ،و س ع) يف اللغة عكس التضيي ()354؛ ويف االصطالح" :توسايع معناى اللفاظ
ومفهومه ،ونقله من املعنى اخلا
أخر يف النحو منها القل

الدا عليه إىل معنى أعم وأمشال"( ،)355ولالتسااع معاان

واحلاف والتضمني ،وبا

االتساع واسع يف النحو ،إال أن العر

توسعوا يف كالمهم أك ر مما لدى النحويني ،فأعطوا الشيء حكم شبيهه ،أو حكم جمااور  ،أو
عاوا عن الشيء بغري أصل وضعه( ،)356و غري ذل

مان طاره انتقاا دالالت األلفااظ إىل

جما آخر ،وقد تقدم يف هاا البحث قو ابن جين :إن انتقا املعنى من احلقيقة إىل اجملااز ياتم
ملعان ثالثة :االتساع ،والتوكيد ،والتشبيه ،وعند قراء ،أم لته ال سااقها يالحاظ أن االتسااع
هو المياد ،يف املعنى( ،)357وهو ما يتف مع املعنى اللغوي للمااد .،ولالتسااع فائاد ،عظيماة
على اللغة؛ وهي التعبري عن املعنى الك ري باللفظ القليل ،مبعنى أن يماد يف املعنى من غاري أن
يماد يف اللفظ ،ومن ثم يصل املتكلم إىل مراد من أسهل طري وبأقل جهد(.)358
ومما جاء منها يف املعاجم؛ "قد يُسرمَّى املطر رِزْقا ...،وهو اتِّساع يف اللغاة"(" ،)359ويقاا :
للقواس :املاسِخِى ،وأصله لرجل مان أزد السارا ،،ثام اتساع فياه ،كماا قيال لكال حاداد:
هالِكى"( ،)360و "أَفْحرش الرجل :قا الفُحش ...:ويقولاون :الفااحش :البخيال ،وهااا علاى
االتساع"( ،)361و "مظّعت األديم الدهنر :سقيته .ثام يُتوسَّاع فياه فيقاا  :مرظَّاع الرَّجال الاوتر
متظيعا :مرلَّسه"( ،)362و"يقا  :خرج فالن بضالته ،وإنه لكامل الضالة :ياراد الساالح كلاه علاى
سبيل االتساع"( ،)363وقد وردت ها اإلشاار ،يف مقااييس ابان فاارس بتصااريفها املختلفاة
ثالثا وعشرين مر.)364(،
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 عا َّم:
العموم هو :الشمو والك ر ،يف اللغة( ،)365ويف االصطالح هاو :إطااله اسام ناوع
خا

من أنواع اجلنس على اجلنس كله( ،)366وها اإلشاار ،تكااد تكاون نفساها اإلشاار،

السابقة ألنها هي نفسها يف املعنى ،وبعض العلماء مل يفرقوا بينهما ،فبعضهم مسا التعمايم،
وبعضهم مسا التوسع( ،)367غري أن إشار ،االتساع أك ر منها ورودا يف املعاجام.
ومما ورد يف املعاجم" :أشناهُ الدِيات أن تكون دون احلَمالة بسراوه دِياة كاملاة ،وهاي
مئة من اإلبل ،فإذا كان معها جِراحات دون الترمام فتل

أشناه ألنها أبْعِر ،قالئل على قادر

أَرْش اجلِراحة ،وكأنما اشتقاه أشناقها من تعلقها بالدِية العظمى ،ثم عمر ذل

االسام حتاى

مسيت باألشناه من غري الدِية العظمى"( .)368و "منه غُضُون ال َقدرم وقد عمَّمنا به مجيع اجلساد
وكل ما ت نى -فقد ترغرضَّن ومنه الغرضرن -وهو الكسر يف العود"( ،)369و "العج

أصل الاانر

وقد عممت به مجيع الدوا "( ،)370و "أَصْح ر البعريُ والدابةُ :انقادا .ومنهم مان عرامر فقااا :
وأَصْحر ر ذ ر وانقاد من بعاد صاعوبة"( ،)371و "النرفِاايس والامُنْفِااس الااما الااي لاه قادر
وخرطَر ،ثم عرمر فقا  :كل شايء له خرطَار وقدر فهو نفيس ومُنْف ِاس"( ،)372و "التحاو
جمرع وصياح ،ورمبا عرمر به الصياح"( .)373والغري
البكاء فاي ر

أيضاا:

أن مجهر ،ابن دريد خلات مان

هاتني اإلشارتني (االتساع( )374والتعميم) فقد استعمل التعميم ك ريا ،لكنه عا عنه با (ك ر).
 شاع:
يف اللغة :شاع اخلا انتشر وذاع وشاع يف الناس ،واتصال بكال أحاد فاساتوى علام
الناس به ومل يكن علمه عند بعضهم دون بعض( .)375وعلى هاا تكاون إشاار ،تطاور تعاين
حدوث تطور داللي لفظة ما صاحبه انتشار على ألسنة الناس يف زمان معاني ،حتاى ساجله
مجّاع اللغة؛ ومن ذل

"ناقة جُمرالاية :وثايقة تشبه الاجمل فاي خِالْقتها وشدرتها وعظمهاا؛...

وقايل :األصل فاي هاا تشبايه الناقة بالاجمل ،فلاما شاع ذل

واطَرد صار كأنه أصل فااي

بابه حتاى عادوا فشبهوا اجلمل بالناقة فاي ذل "( ،)376و"أصال الكفار تغطياة الشايء تغطياة
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تستهلكه ...ثم شاع الكفر يف سرت النعمة خاصاة"( ،)377و"أصال العرضُاد يف اليادين ،فاساتُعري
للمعني ،ثمَّ استعملوا من معنا الفعلر ،ثمَّ شاع حتَّى صار حقيقة عرفية"( ،)378و"أصال معناى
البِرِّ السَّعة ،ومنه أُخا البرر مُقابل البحر ،ثم شاع يف الشَّفقة واإلحسان والصِّلة"(.)379
 اطّارد:
االطراد لغة :التتابع ،واطَّررد الشيء :تربِع بعضه بعضا وجرى ،وهو أيضا تتابع الكالم(.)380
ووردت اللفظة يف بعض املعاجم داللة على انتقا املعاني وفشوها يف املعنى اجلدياد،
بدليل النص الساب يف اإلشار( ،شاع) الاي قا فيه" :فلااما شااع ذلا

واطَارد صاار كأَناه

أَصل فاي بابه حتاى عادوا فشبهوا اجلمل بالناقة فاي ذلا " ،وهاي يف املعااجم بهااا املعناى
على قلة ومن ذل ؛ "الامُطْعِمة :اإلصبع الغليظة املتقدمة من اجلوارح ،ألن اجلارحة به حتفاظ
اللَحم ،فاطَرد هاا االسم يف الطري كلها"( ،)381و "ثِلْثُ الناقاة أيضاا :ولادها الَّالاث ،وطَارردر
ثعل

يف ولد كل أن ى"( ،)382وما اإلشار ،حضور كبري يف مقاييس ابن فارس حياث بلغات

ثن عشر ،ومئة مار ،،وعاا عنهاا مبطّارد ،ويطارد ،واطّاراد ،ولكناه مل يقصاد منهاا التطاور
الداللي ،بل قصد وجود معنى اجلار يف كل ما أخا مناه مان ألفااظ ،مباا يادم نظريتاه الا
مساها املقاييس ،وهي دوران املاد ،حو معنى عام.
 -14العامَّاة:
العامة يف اللغة من :عرمَّ الشيء يرعُم عُموما :مشل اجلماعة ،والعرم مجاعة مان النااس،
والعامة ضد اخلاصة( ،)383ومسيت العامة بال

لك رتهم وعمومهم يف البلد(.)384

يقودنا التعريف األخري إىل حد فاصل يف معرفة مان هام العاماة؛ وذلا
ذه

إىل أنهم كما تبني له "مجاعات من التجار والصناع والطاال

أن بعضاهم

وبعاض املاتعلمني الااين

مل حيصلوا الك ري من املعارف .أما اخلاصة الاين يرد ذكرهم يف بعض املصانفات فهام علمااء
اللغة واألد

وأهل الفقه والدين ،واألطباء والفالسافة واحلكمااء ومان يف مساتواهم"(،)385

وليس األمر كال

يف نظري؛ ألن العامة وحس

التعريف األخاري الااي أورد الراغا
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املفردات؛ هم اجلماعة اللغوية ال كان العلمااء يشاريون إليهاا يف معاامجهم ،ولايس الطبقاة
امل قفة ال ذه
العر

إليها د .حممد أمحد قدور يف حب ه؛ فاملعاجم كان الغرض من تأليفها مجع لغاة

مأخوذ ،من بيئة اجلماعة اللغوية ،وليس لغة الطبقة امل قفة الا تلاي طبقاة العلمااء،

ورمبا دفع تصري ُ بعض العلماء أن كتابه يف التصحي اللغوي موجاه إىل تلا

الطبقاة

()386

الدكتورر قدور إىل قو ذل  ،ويقو أبو بكر األنباري (328ها) يف الماهر يف معاني كلماات
الناس" :من أشرف العلم منملة ،...،معرفة معاني الكالم الاي يستعمله النااس يف صالواتهم...
وهم غري عاملني مبعنى ما يتكلمون به من ذل  ...وأنا موضا يف كتاابي هااا ،إن شااء ال،
معاني ذل

كلاه ،ليكاون املصالي إذا نظار فياه ،عاملاا مبعناى الكاالم الااي يتقارَّ

خالقه...،؛ ومتبع ذل

باه إىل

تبيني ما تستعمله العوام يف أم اما وحماوراتها من كالم العر  ،وهاي

غري عاملة بتأويله"()387؛ فاألنباري يوجه كتابه الاي وضعه يف التصحي اللغوي للنااس عاماة
وليس لطبقة معينة ،وهااا يتضاا مان عنااوان الكتاااا

فضاااال عان نصاه علاى ذلا

يف املقدمة .ويقو ابن خلدون" :إعلم أن لغات أهل األمصار إمنا تكون بلسان األمة أو اجليل
الغالبني عليها أو املختطني ما"( )388وليس لفئة من اجليل دون أخرى.
وتفسري األلفاظ باستعما العامة أمر مقدم لدى اللغويني؛ فااملاد إلياه نامع يف كتاباه
الكامل ،إذ بدأ الكتا

به فقا " :الفمع يف كالم العر

على وجهاني :أحادهما ماا تساتعمله

العامة تريد به الاعر ،واآلخر االستنجاد واالستصرا "( ،)389وما ذل

من املاد إال ملعرفته ملا

للعامة من تأثري كبري يف الت طور اللغوي فعلى ألسنتهم جتري اللغة وتُتداو  ،وقد ك رت كت
التصحي اللغوي أو ال كانت تعرف باللحن كما تقادم مان هااا البحاث ،ولكان إنصاافا
للعامة البد أن نقو ليس كل ما أورد أصحا

املعاجم عنهم وِصام باخلطاأ ،وذلا

أنهام

أحيانا يطئونهم وأحيانا ال يفعلون؛ فاخلليال ساكت عماا أحادثو مان تغايري عنادما قاا :
"النعش :سرير امليت عند العر  ...وعند العامة :النعش للمرأ ،والسررير للرجل"( ،)390وأشاار
إىل استعمامم احلديث ملعنى حمرا " :املِحْرا

عند العامرة اليوم :مقام اإلِمام يف املساجد"(،)391

فكأنه يعرتف بأثر العامة يف التطور الداللي ،مع مالحظة أن العاماة قاد يكوناون فصاحاء يف
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عهد اخلليل ألنهم يف عصور الفصاحة .وخطأهم ابن درياد "الفَادْم :العريِاي رجال فَادْم باين
الفَدامة والفُدومة ،وليس الفدامة مما تااه

إلياه العاماة ،يسامون الضاخم فَادْما"( ،)392أماا

اجلوهري الاي كان يتوخى الصحي يف معجمه فلم يطئهم" الاخرترن بالتحري  :كل من كان
من قِبرل املرأ ،،م ل األ
الرجل :زوجُ ابنته"

واأل  ،وهم األَخْتران؛ هكاا عند العر  ،وأمرا عناد العاماة فَخراترن

()393

 ،ويشري ابن سيد يف احملكام إىل ولاع العاماة بلفاظ "املااُ والاامُحَّة:

صُفْر ،البيض ،وإمنا يريدون فصَّ البيضة ألن املاُ َّ جوهر والصفْر ،عرض وال يُعا باالعرض
عن اجلوهر اللهم إال أن تكون العر

قد مست مُ َّ البيضة صُ ْفرر ،،وهااا ماا ال أعرفاه وإن

كانت العامة ،قد أُولعت بال "( ،)394فهو يقدم عدم معرفته علاى ختطئاة العاماة ،ثام يعاو
حرْف ،بالضم ،هو الاي تسميه العامة حرا
العامة يف بيان معنى من املعاني "الا ُ

الررشااد"(،)395

وقا ابن منظور" :البُهار :اخلُطّاف الاي يطري تدعو العامة عصافور اجلناة"( ،)396ولقاد كاان
الفارابي منصفا حني قا " :العوام واجلمهور أسب يف الممان من اخلوا

"(.)397

إن حتليل أم لة من حلان العاماة أو كالمهام ورد ماع أوائال املعااجم واساتمر حتاى
آخرهااا ،فااإطاله احلكاام علااى املعاااجم بأنهااا أغفلاات التعاارض للحاان العامااة ،أو أنهااا
مل تسجل ما طرأ على اللغة من تغير بعد عصر االحتجاج زعم مبالغ فيه .ولكن هاا ال يعاين
أنها سجلت كلَّ ما طرأ على اللغة من تغير يف مجيع جماالت االستعما (.)398
يالح ظ يف األلفاظ الدالة على ك ر ،االستعما واالتساع ،ك رتها فعُا عنها بأك ر مان
لفظ كما وردت آنفا ،ومل أجد لفظة (انتشار) مستعملة إشاار ،إىل التطاور ماع شاد ،داللتهاا
على التطور بالتعميم ،حيث خلت املعاجم من ذكرها يف هاا املعنى ،وكأنهم اكتفاوا باالتعبري
بها داللة على ش يوع اللفظة يف التداو اليومي ،وأيضا مل تستعمل هاا اللفظاة داللاة علاى
االتساع يف العصر احلديث إال على قلة ومل يكت
(كل) تأكيدا للعمومية ،لال

ماا الاايوع( .)399كماا يلحاظ اقرتانهاا باا

مل أعد (كل) إشار،؛ ألن املعاجم مل تستخدمها إشار ،تطور بال

إشار ،توسع دون اإلشار ،إىل حدوث انتقا معنى آخر بعينه؛ فم ال لو تتبعناا اساتعما ابان
دريد لكل لوجدناها حس

اآلتي:
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 -1استعماما للشمو ابتداء ،مما ينتفي معه حصو تطاور؛ لعادم وجاود معناى سااب يف
اجلملة تطور عنه املعنى الكلي ،م ال قولاه" :ودِه كال شايء دون جِلّاه ،وهاو صاغار
ورديئه"( ،)400أو استعماما يف وس مجلة تفيد الشمو دون رابا أو دون ماا يشاري إىل
التطور؛ كقوله" :القِمَّة قمة الرَّأس ،وهي أعال  ،وقمة كل شيء :أعال "(.)401
 -2استعماما يف مجلة تفيد التطور مقرونة بإشار ،تطور أخرى كقوله" :ثامَّ ك ار يف كالمهام
حتى صار كل قري

مُكِْبا"()402؛ لاا فهي عامل مساعد يعطي معنى التطور عن طريا

الشمو وليست إشار ،مستقلة له.
 -15إشارات دالة على التحويل:
 صار:
معناى صاايرت الشاايء جعلتااه( ،)403وصااار تفياد االنتقااا والتحااو ماان حااا إىل
حا ( ،)404وبهاا املعنى استعملتها املعاجم ،إذ بها يتم انتقا املعنى من جما إىل آخر.
ومن أم لة ورودها "وحالَفر فالنٌ فالنا ،فهو حرليفاه ،...،فلماا لامم ذلا

عنادهم يف

األحالف ال يف العشائر والقبائل صارر كلُ شيء لمم شايئا مل يُفارقْاه حرليفَاه"( ،)405و"الفَارْس
أصله دهُ العن  ،ثم صُيِر كلُ قَتْل َفرْسا"( ،)406و "احلَوْ  :اجلمل .ثامَّ ك ار ذلا
زجرا للجمل"( ،)407و "ذره ر الرجل ياه

ذآبة ،إذا صار كالائ

حتاى صاار

خب ا ودهاء"( ،)408و"الضر

من العُود إمنا مسي عودا وأطل عليه حتى صار له امسا علماا مان قبال أناه أشارف أناواع
العود وأطيبها رائحة"( .)409وهي إشار ،ك ر استخدامها يف املعاجم.
 نقال:
النقل لغة :تاحويل الشيء من موضع إلاى موضع( ،)410وعلى هاا املعنى اساتعملها
املعجميون ،إذ حولوا املعنى من جما إىل آخر ،ومن استعمامم ما إشاار ،تطاور؛ "الاامُكَارِي
الاي يُ ْكرِي اجلِما وغريها ،فااك مشت من الساري أيضاا ،ألناه يسااير املااكرتِي مناه .ثام
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اتسعوا يف ذل

فسموا األجْر كِراء ،ونقلو أيضا إىل ماا ال يُسااير باه ،كالادار وحنوهاا"(،)411

ينابيعها(" ،)412وأصل الترعرنُت التشديد ،فاإذا
"
"وللماء منبع غمير ،...ومنه :نقل اسم ينبع لك ر،
قالت العر  :فالن يتعرنرت فالنا ويُعْنِتُاه ،فمارادهم يشادِد علاايه ...ثام نُقلات إلااى معناى
امالك ،واألصل ما وصفنا"( ،)413و"الاخارِ  :سااره اإلبال خاصراة ،ثام نُقِال إِلااى غريهاا
اتِساعا"( ،)414و "الغريابة يف األصل قعر البئر ،ثمَّ نُقلت لكل غامض خفي"(.)415
 جُعِل:
جعل الشيء جعْال لغة :وضعه وصير ( ،)416ويف املعاجم وردت لفظة (جعال) علاى
هاا املعنى وهو :الداللة على وضع األلفاظ يف معان جديد ،غري معانيهاا الا وضاعت ماا؛
ومن ذل

"رجل ضرخْم :ك ري اللحم عظيم اجلِارْم ...ثامَّ ك ار يف كالمهام حتاى جعلاوا كال

عظيم ضخما فقالوا :شأن ضرخْم وأمر ضرخْم"( ،)417و "العرقْار عناد العار  :كَسْاف عرقاو
البعري ،ثمَّ جُعِل النَّحر عقرا ألن العرقْر سب

لنحر "( ،)418و"فإنه ملا جعل الاحافر ،فااي معناى

الدابة نفسها وك ر استعماله من غري ذكر الااات ،أُلااحقت باه عالماة التأناايث"( .)419وقاد
يكون انتقا املعنى با (جعل) على يد املعجميني ،جاء يف التاج" :قا ابان درياد يف اجلمهار:،
الامرحْلَ ُ :احلَ

الاي يُطَيَّ

به فجعال احلا َّ هاو الاامرحْلَ "( ،)420وقاد يكاون علاى ياد

الشعراء كما سيأتي بعد قليل.
 -16وضْع:
وضع يف اللغة مبعنى ألقى( ،)421مما يد على إلقااء معناى علاى معناى آخار ،وتاأتي
وضع مع موضع مبعنى مكان( ،)422ويفيد هاا التالزم أن يوضاع معناى مكاان معناى آخار،
حمدثا تطورا يف داللة اللفظة ،ومما جاء يف ذلا
ختليف املسافر أهله وذويه وادعني فإن العر

"قلات أناا :والتودياع وإن كاان األصال فياه
تضعه موضع التحية والسالم ،ألنه إذا خلّاف

أهله دعا مم بالسالمة والبقاء ،ودرعوا له مب ل ذلا "( ،)423و"السراحُور :ماا يُترساحرر باه وقات
السرحرر من طعام أو لنب أو سوي  ،وُضع امسا ملاا يُؤكَل ذل
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سروْه ألن العر

كانوا إذا تموجوا ساقوا اإلبال والغانم مهارا ألنهاا كانات الغالا

علااى

أموامم ،وضع السروه موضع الامهر وإن لام يكن إبال وغنما"(.)425
 -17أوقع:
الوقع يف اللغة هو السقوط( ،)426فيكون معناها على هاا ،إسقاط معناى مان املعااني
ثم اتَّسع فيه فُأوْقِعر على غاري اللماس
على معنى آخر ،ومن ذل ؛ "اللَّمْس :الامارس باليدَّ ...،
باجلارحة"( ،)427و "احلُمُو ال عليها اموادج كان فيها نساء أو مل يكن :األصال فيهاا األمحاا
ثم يُتَّسرع فيها فتُوقَع على اإلبل ال عليها اموادج"(.)428
 -18ضمان:
التضمني يف اللغة :جرعْل الشريء يف شيءٍ حيويه ،من ذل

قومم :ضامرنت الشايء ،إذا

جعلته يف وعائه( ،)429ويف االصطالح :هو إعطاء الشيء معنى الشيء( ،)430وهااا التعرياف

يدخله ضمن اإلشارات مباشر ،لوضوح انتقا املعنى به ،ومما ورد يف املعاجم؛ "افتااتر علاايه

إذا انفرد برأيه ...ولامرا ضُمِنر معنى الترغرلُ ِ ُعدِير بعلاى"( ،)431و "اسارتاحر إِلياه :اسْاترنامر:...،
ويُعدَّى بإىل لترضمنه معنى يرطمئِن ويرسْكُن"(.)432

 -19جيري:
اجلري يف اللغة :االنسياح( ،)433وهو منطب على تل
املعنى األو إىل ال اني فيكتس

اإلشار ،،فالداللة تنسااح مان

معنا  ،وتكون مقيد ،مبجرى فكأنها تركي

يد على انتقاا

املعنى؛ ومنه "التريمم :جيري جمرى التروخي ،يقا  :تريرمرمْ أمرا حسانا ،وترايرمرم أطيا ر ماا عنادك
فأَطْعِمْنا "( ،)434و "عروْضُ :جيري جمرى القَسرم"( ،)435و "الامريْ جيري جمرى الامنفعة"(.)436

 -20تعليل التسمية:
ويعين :ذكر علة وسب

تسمية الشيء بامساه ،وفياه تشاري املعااجم إىل عاني امللحاظ

االشتقاقي الاي بسبه مسي الشيء بامسه
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له املعنى اجلديد؛ ملشابهته املعناى الااي مساي مناه ،وهاو كا ري الاورود يف املعااجم ومناه؛ "

احلراش :األسود الساخل ،وإمنا مسي :احلَارَّاش ،ألنه حيرِش الضِّبا "( ،)438و"يقاا للغارا :
أعورر ،مسِّي بال
لشد ،ربرْد "(.)440

حلدَّ ،بصر  ،على التشاهم"( ،)439و"الربررد :سراحا

كاجلَمراد؛ سُامِّي باال

 -21اخرتاع اللغويني كلمة معينة:
رمبا أدى اخرتاع أحد العلماء كلمة إىل سريانها على األلسن؛ من ذل

"قا ابن دريد:

وكان األصمعي يدفع قو ر العامة :هاا مُجاِنسٌ مااا .ويقاو  :لايس بعرباي صاحي  .وأناا
أقو  :إن هاا غل على األصمعي؛ ألنه الاي وضع كتا
بهاا اللَّق

األجنااس ،وهاو أو مان جااء

يف اللغة"( .)441فابن فارس يوجه لومه إىل األصمعي الاي اخرتع لقبا يف اللغة ثام

مل جيعله عربيا خالصا .وال لوم على األصمعي يف ذل

بل هي األمانة العلمية ،فكونه اخرتع

اللفظ ال يعين أنه عربي صرف بل هو يومئ إىل أنه مصنوع ،فالكات

الاكي هاو مان ينماي

اللغة عا التنويع يف استيالد إضافات داللية جديد ،إىل األلفاظ املولد ،منهاا ال توجاد فيهاا،
دون إلغاء داللاة الكلماة األصال ،بطريقاة ال ختادش مساع احملاافظني وال ينباو عناه مساع

العامة( ،)442وهاا ما فعله األصمعي.

 -22اإلشار ،إىل أثر الشعراء والرجَّاز يف تطور الدالالت:
"اللغة عند األدي

احل ليست وسيلة إفهام وإيصا وإمنا هي وسيلة خلل فين جدياد

يتميم به عن غري "( ،)443وقد أشارت بعض املعاجم إىل توليد الشعراء بعض املعاني مساهمني
يف تطور الدالالت ،يقو اخلليل" :السُفْع :أُثْفِيرة من حدياد يوضاع عليهاا القادر ....وسُامي
سفعا لسواد وشبهتِ الشعراء به .فساموْا ثالثاة أحجاار يُنصا

عليهاا القادر سُافعا"(،)444

ويقو ابن األجدابي" :واألساريع :دود يكون يف الرمل بيض طوا ملس تشبه بهاا الشاعراء

روع()445؛ ومن ذل
س "
أصابع النِّساء ،واحدها ُأ ْ

اجلمهر ،احلُكْلَة يف اللِّسان :الغِلَظ.
"
ما جاء يف

يقا  :يف لسان فالن حُكْلَة أي غِلَظ .وجعله رهبة اللِّسان بعينه .فقا :...
علااام سااليمانر كااالمر النَّماا ِ"
ل
لاااو أناااين أُعطيا اتُ علا امر احلُكَا الِ
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الصحاح وقد جعل لبايد أوالدر البقر بهاما بقوله:
"
ويف
والعِنيُ ساكنة ،علاى أَطالئِها
ويف اللسان " :وجتاو

عُااوذا ،تأَجراال بالفضاااء بِهامُهااا"

()447

القوم :جاو ر بعضُهم بعضا ،واستعمله بعاض الشاعراء فااي

حدرر:
الطري ،فقا جر ْ
ومِااامرا زادرنِاااي ،فاهْتراااجْتُ شرااوْقا

غِنرااااءُ حرمامرتراااايْنِ تراجاااااوربانِ"

()448

فلينظر –كما ذكرت سابقا -إىل قومم" :جعلاه ،وجعال ،واساتعمله" ونسابة ذلا

إىل

الشعراء ،فما هو إال إشار ،إىل دورهم يف اللغة من خال نقل املعااني ،وهاو ماا مي ال جامءا
كبريا من إبداعهم.
 - 23األضداد:
الضد يف اللغة النظري( ،)449ويف االصطالح أن تد الكلمة على معنيني متضادين(.)450
ويف نظري أن األضداد تعد إشار ،مان إشاارات التطاور الاداللي ،إذا كانات عباار،
املعجمي تشري إىل أسبقية أحد املعنيني على اآلخر؛ م ل قو ابن فاارس يف املقااييس" :وقاو
القائل :عفا ،درس ،ووعفا :كُر -وهو من األضداد -ليس بشيء ،إمناا املعناى ماا ذكرناا ...
واألصل فيه كله الرتك"()451؛ ففي مجلة ابن فارس (ليس بشيء) إشاار ،إىل املعناى ال ااني مماا
يعين أن األو أسب منه يف الظهاور .وقاا ابان سايد " :اإلِياراه مان األضاداد يقاا َأوْرره
القااوم -طلبااوا حاجااة فلاام يقاادروا عليهااا هاااا املعااروف وقااد يقااا أوْررقااوا -إذا ظَفِااروا
وغَنِموا"()452؛ فقوله عن املعنى األو "هاا هو املعاروف" ،وقولاه ماع املعناى ال ااني "قاد يقاا "
و(قد) للتقليل هنا تفيد أسبقية املعنى األو على ال اني فهو معروف وال اني حمل تشكي وتقليل.
 -24إشارات تد على انتقا املعنى بسب

هيئة معينة:

قد يفسر املعجمي اللفظة عن طري تصوير هيئة اساتعماما ،وهناا نساتطيع أن حنادد
أسبقية املعاني يف الظهور إذا كان يف اجلملة ما يساعد على ذلا ؛ م ال" :تضاافروا علياه ،أي
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تعاونوا .وأصله عندي من ضفائر الشعر ،وهو أن يتقاربوا حتى كأنر كلر واحد منهم قد شادر
ضفريته بضفري ،اآلخر"(" ،)453وإمنا سُمِي الامُسا رعدر َ،الامُعاونرةُ من وضاع الرجال يادر علااى
أمر(.)454
ساعد صاحبه ،إذا متاشيا فاي حاجة وتعاونا علاى "
عرضت فيما سب إشارات وردت يف املعااجم دالاة علاى التطاور ،وساأعرض اآلن
بعض النصو

املع جمية ال تتبعت التطور الداللي لابعض املعااني ،لن بات أن املعجمايني

عرفوا تسلسل التطور الداللي ،الاي مل يلُ من إشار ،زمنية أحيانا:
"الارهْماة :الدفعة اللينة من املطر ،واجلمع رِهام و ِرهرم ،وأرض مرهوماة،
 جاء يف اجلمهرِّ :،زعموا؛ ورُهامارتِ األرضُ ،إذا أصابتها الرِّهامُ فهاا يد على أنها مرهومة .ومنه اشاتقاه
املا ْرهرم للينه"( ،)455فأصل املعنى عند  :الدفعة اللينة من املطر ،ثام ينتقال االسام لاألرض
املمطور ،بهاا املطر ،ومن املعنى األخري جاءت تسمية املرهم ،فهاو يشاري إىل التشاابه باني
الرمل واملرهم من حيث التكتل والرطوبة ،وال ش

أن هاا تتبع لداللة اللفظاة بادءا مان

تأصيلها واستعما إشار( ،اشتقاه) داللة على التطور.
 وجاء يف اجلمهر ،أيضا "العرترمة :عرترمرة اإلبل ،وهو رجوعها من املرعى بعدما تُمسي .وكااناألصمعي يقو  :به مسِّيت صال ،العرترمة .ثم ك ر ذل

حتى قالوا :أعتمر الرجالُ بالشايء،

إذا أبطأ به .ومنه قومم :عاتِم القِرى أي خبيل يُ ْعِتم قِارى أضايافه ،أي ياؤخِّر "( ،)456فهاو
جيعل رجوع اإلبل مساء أصال ملعنى املاد ،،وانتقل املعنى منها إىل صال ،العتماة أي صاال،
العشاء ،ثم انتقل املعنى من الوقت إىل معنى التأخر واإلبطاء ،ومنه انتقل املعنى إىل البخل
لتأخر البخيل عن تقديم قرى الضيف ،وهنا سلسة تطور داللي مقنع ساقه ابن دريد يف معجمه.
 جاء يف املخصص " أصل الكُنوع التقبض واليُبْس يف اليد ثم قيال لكال ماا انضام وتادانىكانِع حتى استعملو يف األنف ومنه قيل كَنِع فالن بفاالن وتكناع  -تعلّا وتشابث"(،)457
ينص ابن سيد على األصل املتعل بتيبس اليد وهو أصل مادي قيس عليه كل ما أشابهه،
لكن كأنه خُصص يف األنف لقوله" :حتى استعملو يف األناف " وحتاى تفياد الغاياة وهاي
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إشار ،إىل استقرار ك ر ،االستعما  ،ومن األنف قيل :تعل وتشبث ،فهاو يصاوغ التطاور
الداللي بتسلسل استعمل فيه األصل واإلشارات (ثم وحتى ومنه).
 جاء يف التاج "الس ْفرر ،بالضَّم :طعام املسافر املاعد للسفر ،هاا هاو األصال فياه ،ثام أطلاعلى وعائه ،وما يوضع فيه من األديام ،ثام شااع اآلن فيماا يؤكال علياه"()458؛ فالمَّبيادي
يصرح باملعنى األصلي ،ثم يعرج على انتقا املعنى مستعمال اإلشار( ،ثام) ،الدالاة علاى
التعقي  ،وميضي مع املعنى حتى وصل عصر بقوله (شاع واآلن).
وممااا يؤكااد رسااو فكاار ،التطااور الااداللي لاادى املعجماايني القاادماء ،هااو تعاضااد
اإلشارات ،فهي قد تتواىل مقر ،ومؤكد ،على انتقا املعنى كقو ابن فاارس" :الساني والاواو
والدا أصل واحد ،وهو خالف البياض يف اللون ،ثم يُحمل عليه ويُشت منه"( ،)459وقد مار
ك ري من هاا التعاضد يف النصو
رمبا لو أعيد ترتي

السابقة.

املعاني يف داخل كل جار حس

األسبقية الممنياة أو حسا

تد عليه اإلشارات الساب ذكرها ال استخلصها البحث من املعاجم ،لكان ذل
وضوح التطور الداللي ومعرفة املعنى الساب والالح  ،ولساعد ذل

ماا

أدعى إىل

علاى ظهاور املعجام

التاريي للغة العربية.
مناذج لتحليل التطور الداللي:
سأحلل ثالثة مناذج ل الث مواد كاملة؛ األو وال اني سأتتبع فيهماا اجلاار داللياا يف
معجمني اثنني فق كل معجم على حد ،،وهماا معجماا مقااييس اللغاة وأسااس البالغاة؛
ألنهما أقاما فكرتي معجميهما على أساس انتقا املعنى ،أما النموذج ال الاث؛ فتتباع تطاور
جار واحد من خال بعض املعاجم.
 - 1تتبع تطور داللة جذر من خالل معجم واحد:
أ -جار (س ن ن) يف معجم مقاييس اللغة( )460البن فارس:
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وهو من النوع الاي أقام معجمه على فكر ،انتقا املعاني من أصو ما ،فقاد صارح
ابن فارس بأن" :للغة العر

مقاييس صحيحة ،وأصوال تتفرع منها فروع" لااا حااو جاهادا

يف معجمه رد املعاني لألصو ال مساها املقاييس؛ ألن من ألفوا يف اللغة يف نظر "مل يعرباوا
يف شيء من ذل

عن مقياس من تل

املقاييس ،وال أصل من تلا

األصاو "( ،)461وفكار،

املقاييس أو األصو تعين رد معاني اجلار الواحد إىل معنى عام(.)462
جاء يف مااد( ،س ن ن)" :الساني والناون أصالٌ واحاد مطارد ،وهاو جريراان الشايء
واطراد يف سهولة ،واألصل قومم سرنرنْتُ املاءر على وجهي َأسُنُه سرنًا ،إذا أرسلتره إرساال .ثام
اشتُ منه رجل مسنون الوجه ،كأنر اللحم قد سُنر على وجهه .واحلَمراأُ املسانون مان ذلا ،
كأنه قد صُ ر صربًا.
ومما اشت منه السُنرة ،وهي السري .،وسُنرة رسو ال عليه السالم :سِريته ،قا امالي:
فال ترجْا رمعرنْ مان سُانرةٍ أنات سارْترها
وإمنا سُميرت بال

ألنها جتري جريا .ومن ذل

فاااأور ُ راض سُااانرة مرااان يساااريُها
قومم :امضِ علاى سرانرنِ

وسُانرنِ ،

ت علاى طريقاة واحاد .،ثا رم حيمال علاى هااا:
أي وجه  .وجاءت الري سنراِئنر ،إذا جاء ْ
سنرنْتُ احلديد ،أسُنُهرا سرنًا ،إذا أ ْمرررْترهرا على السنران ،والسنران هو املِسرن .قا الشاعر:
سِنرانٌ كحد الصُلَ النرحِيضِ
والسنران للرُم من هاا؛ ألنه مسانون ،أي ممطاو حمادد؛ وكاال

السرناسِانُ ،وهاي

أطراف فقار الظهر ،كأنه سُنَّت سرنًا .ومن البا  :سِنُ اإلنسان وغاري مشابه بسانان الارم .
والسرنون :ما يُسْتاك به؛ ألنره يُسرنُ به األسنان سرنًا .فأما ال ور( )463فأما قاومم :سرانر إبلَاه ،إذا
رعاها ،فإن معنى ذل

أنه رعاها حتى حسُنرت برشررتُها ،فكأنها قد صُقِلَتْ صرقْال ،كماا تسان

احلديد،؛ هاا معنى الكالم ،ويررجِ ُع إىل األصل الاي أصلنا "
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يف هاا النص يرد ابن فارس كل املعاني إىل أصل واحد ،ويساتخدم أك ار مان داللاة
للتطور ،فأرجع معاني املاد ،كلها إىل إرسا املاء على الوجه إرساال" :واألصل قاومم ساننت
املاء على وجهي أسنه سنا" فجعل األصل هنا مادي وربطه باملاء ،ثم تطور عنه قاومم :رجال
مسنون الوجه ،كأن اللحم قد سن على وجهه ،وعا عن انتقا املعنى بقوله " :ثم اشات مناه
رجل مسنون الوجه" ،ومن ذل

املعناى تطاور قاومم" :احلماأ املسانو "ن وداللاة ذلا

التطاور

إشارتان األوىل قوله" :من ذل " فمن ردت معنى ما بعدها إىل ما قبلها ،واألخرى قوله " :كأناه
صبا" فأدا ،التشبيه تفيد أن ما بعادها حصال بعاد ماا قبلاها .وواصال اشاتقاقه مان

قد ص

األصل (القياس) بقوله" :ومما اشت منه السنة ،وهي السري .،وسنة رساو ال علياه الساالم:
سريته" فقوله" :مما اشت " منه أي من األصل ،وربطه ذل

بالرسو  --إشار ،إىل كونه معناى

إسالميا تطور بعد اإلسالم .أما استشهاد بقو امالي خالد بن زهري:
فاااأو ُ راض سُااانرةٍ مااان يرساااريُها

س ْرترااها
ن ِمن سُانر ٍة أناتر ِ
فال ت راجمر رع ْ

فهو بيت من قصيد ،قيلت يف العصر اجلاهلي ،وقد ثبتت جاهليتها يف نص صاري يف
كتا

(اإلصابة يف متييم الصحابة) ( ،)465ورمبا أن ابن فاارس كاان يرماي إىل أنهاا كانات يف

اجلاهلية تعين السري ،بشكل عام و خصصات بساري ،الرساو  --بعاد اإلساالم يف أحاد
معانيها ،وعلل تسميتها "وإمنا مسيت بال

ألنها جتري جريا" وهاو هناا يفسار ساب

إحلاقهاا

باملعنى األصل .وحتديد الممن من خال البيت ،وتعليل التسمية إشارتان أخريان.
وميضي يف التدرج الداللي بقوله إن من داللة السنة مبعنى السري ،تطورر قومم" :امضِ
على سرنرن

وسُنرن  ،أي على وجه " وكال

قومم" :الري سنائن ،إذا جاءت علاى طريقاة

واحد ."،ثم ياكر إشار ،أخرى من إشارات التطور اللغوي املتنااثر ،يف املعااجم فيقاو  " :ثام
حيمل على هاا :سننت احلديد ،أسنها سنا ،إذا أمررتها على السِّنان .والسنِّان هو املسِن .قا الشاعر:
سنان كحد الصل النحيض"
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وهنا يعطينا إشار ،لتدرج الداللة ولتدرج الممن؛ أما تدرج الممن فواضا مان قولاه
(ثم) ال تفيد البرعدية للداللة على الرتتي

والرتاخي ،فما من ش

بتأخر هااا املعناى عان

سابقه زمنيا ،ودالليا بقوله" :حيمل عليه" ويأتي بشاهد شعري من العصر اجلااهلي وهاو بيات
المر القيس يف ديوانه وهاا متامه:
ُيبااارِي شراابا َ،الاارمْ ِ خراادٌّ مااالَّ ٌ

كصاا ْف السِّااانان الصاالَّ النَّحِااايضِ

()466

بقي أن نعرف هل السنان ساب لقومم سننت؟ نعم –وال أعلام -فيبادو أن االسام
أطل على الفعل انتقاال إليه من السنان وهو املسن.
ويستخدم إشار ،أخرى بقوله" :والسَّنان للرم من هاا؛ ألنه مسنون ،أي ممطو حمدد"
وهنا جيعل التشابه الشكلي بني احلديد ،املسننة والرم (ألنه مسنون ،أي ممطو حمادد) ساببا
النتقا التسمية من احلديد ،إىل الرم  ،وهنا تعليل تسامية .وتاأتي الكااف للتشابيه لتعطيناا
اشتقاقا آخر من تطورات املعنى املتعل بسن احلديد ،وهي قولاه" :وكاال
أطراف فقار الظهر" ويؤكد على سب

السناسان ،وهاي

التسامية مساتخدما إشاار ،أخارى وهاي (كاأن) .ثام

يتدرج دالليا فياكر أن املعنى انتقل من سنان الرم إىل سِان اإلنساان وغاري مصارحا هاا
املر ،بالتشبيه بقوله" :ومن البا

سِن اإلنسان وغري مشبه بسانان الارم " فلينظار إىل (مشابه)

وهي إشار ،تطور واضحة؛ ألن املعنى يكاون أصايال يف املشابه باه وحادثاا يف املشابه ،ومناه
انتقلت التسمية إىل (السَّنُون :مايستاك به؛ ألنه يسن به األسنان سنا) تعليل تسامية ألناه أدا،
ملا يستعمل له .ثم يشري بالكاف إىل حدوث تطور داللي آخر وهاو قولاه" :فأماا قاومم :سان
إبله ،إذا رعاها ،فإن معنى ذل

أنه رعاها حتى حسنت بشرتها ،فكأنها صقلت صاقال ،كماا

تسن احلديد .،هاا معنى الكالم ويرجع إىل األصل الاي أصالنا " ،هناا واضا جادا انتقاا
املعنى من سن احلديد ،إىل اإلبل ال صقلت حبسن الرعي؛ الستخدامه الكاف ولبياناه وجاه
الشبه بني ما تصقله احلديد ،وما يصقله املرعى .وختم املاد ،بقوله هاا معنى الكالم ،ويرجاع
إىل األصل الاي أصلنا  ،وإذا أمعنا النظر يف ها اجلملة وختمه املعاني بها فسيكون املعناى:
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هاا انتقا املعاني بني الكالم ،يد على ذل

إعادته املعاني كلاها إىل األصال (ساننت املااء

على وجهي أسنه سنا).
إذن فكر ،األصل الاي ترد إليه معاني املااد ،لدياه واضاحة جادا ،واشاتقاقاته علاى
اختالف املعاني ورد املعاني إىل بعضاها ،ثام ردهاا إىل املعناى األصالي بتحريا

إشاارات

التطور داخل النص ،تعطينا صور ،كاملة عن تطور اللفظة إىل عصر .
 جار (أ ث ) يف معجم أساس البالغة للمخمشري:أقام فكر ،معجمه على أساس فكر ،االنتقا بني املعااني عان طريا اجملااز ،ووردت
لفظة جماز يف املعجم ( )2105مخسا ومئة وألفني مر ،)467(،جاء يف األساس" :األثرلَاة السَّامُر،،
وقيل شجر ،من العضا طويلة مستقيمة اخلشبة تعمل منها القصاع واألقداح ،فوقعات جماازا
يف قومم نرحرتر أَثْلَتره إذا تنقَّصه .وفالن ال تُانْحرتُ أثْلَتُه .قا األعشى:
ألسااتر منتهيااا عاان نرحْاات أثْلَتِنرااا

ل
ولسااتر ضااائررها مااا أطَّااتِ اإلِباا ُ

ولفالن أثْلَةُ ما أي أصل ما  .ثم قالوا :أثَّلْتُ ماال وتأثَّلْته ،وشرف مُاؤرثَّاال وأثِيال.
وقد أثُلر أثرالَة ،حتى مسي اجملدُ باألَثرا باالفت  .تقاو  :لاه أَثراا  ،كأناه أُثاا  ،أي جماد كأناه
اجلبل"(.)468
يف ها املاد ،تتبع المخمشري تطور اللفظة بادئا باملعنى املادي ما قائال" :األَثرلَة السَّ ُمرر،،
وقيل شجر ،من العضا  " ...ولعله استقى ها األصالة احلساية مماا ورد يف الصاحاح "األَثْالُ:
شجرٌ ،وهو نوع من ال َطرْفاء ...ومنه قيل لألصل أثْلَة .)469("،فهاي علاى هااا يف نظار معناى
أصلي؛ ألنه قا بعد ذل " :فوقعت جمازا" وتل

إشار ،إىل التطاور الاداللي يف قاومم :حنَاتر

أثْلَتره إذا تنقّصه وهاا معنى جمرد ،وهو معنى من العصر اجلاهلي؛ الستدالله بقو األعشى:
ألسااتر منتهيااا عاان نرحْاات أثْلَتِنرااا
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ويبدو أن املعنى انتقل إىل أصل املا وهو قومم" :أثلة ما " ال انتقال املعناى منهاا إىل
املا والشرف لقوله" :ثم قالوا :أثَّلتُ ماال وتأثلتُه ،وشرف مؤثَّل وأثيل" ،ثام ينقال املعناى إىل
جما آخر مستعمِال إشار ،حتى" :وقد أثُلر أثالة حتى مسي اجملد باألَثا بالفت " ،وأخريا يقو :
" له أَثا كأنه أُثا أي جمد كأنه جبل" وهنا يفيد قوله انتقا املعنى من تسمية اجلبل (أُثاا ) إىل
اجملد ،ويفهم هاا االنتقا من استخدامه (حتى ال تفيد انتهاء الغاياة) فكاأن املعناى املتعلا
باجملد والشرف نهاية انتقا املعاني اجملازية .ويف ها املاد ،استعمل المخمشري بعض إشاارات
التطور الداللي :جمازا ،ثم ،حتى ،كأنه.
 - 2تتبع تطور داللة جذر من خالل بعض املعاجم:
وهو جار (أ س د) ،وقد أرجع ابن فاارس يف مااد( ،أس د) يف مقااييس اللغاة كال
املعاني إىل األسد ،احليوان املعروف وذلا
الشيء ،ولال

قولاه" :اممام ،والساني والادا  ،ياد علاى قاو،

سُ ِّمي األسدُ أسدا لقوته ،ومنه اشتقاه كلِّ ماا أشابهه"( )471وتؤياد يف ذلا

ك ري من املعاجم إذ تضع هاا املعنى مفتاحا للماد( ،املعنى األولي ما) وتقو عنه معروف أو
احليوان املعروف( ،)472وهاا يعين أنهم جعلوا أصل املاد ،من أمساء األعيان ،وهو (األساد).
وورد يف املعاجم أن األن ى من األسد ،أسد ،)473(،وبهااا تكاون هاا اللفظاة متطاور ،عان
األسد نفسه؛ ألن القاعاد ،لدى النحويني أن األصل ال حيتاج إىل عالمة لتعرفاه( ،)474وعلاى
هاا سيكون األسد أصال ،واألسد ،فرعا منه؛ ألنها منتهية بعالمة التأنيث وهي اماء.
وانتقلت اللفظة من األسد إىل ما يتعل به؛ إىل أن ا اللبؤ ،فسميت أسد ،،وإىل املكاان
الاي يعيش فيه أو املكان الاي توجد به جمموعة كبري ،من األسود فسمي مأسرد ،)475(،وهاو
سدٌ آسِد( ،)476فاشتقوا
انتقا من معنى حسي إىل م له ،وإىل شدته وقوته فقالوا عند املبالغةَ :أ ر
له من لفظه ليؤدي املعنى وبمياد ،للمبالغة وهاا من التطور ،وم ل هاا قاومم :أساد أسايد:
أي شديد( ،)477ويبدو أن هاا املعنى انتقل إىل اإلنسان؛ فقالوا :رجل َأسِيد بيِّن اإلسااد ،مان
قوم ُأسرداء( ،)478إذا كان شجاعا من قوم يتصفون بالشجاعة.
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جعل ابن فارس القو ،والشجاعة املعنى احملوري الاي عات خالله أك ار الادالالت
إىل مسمياتها؛ فعبَّرت العر

عن الرجل الشجاع القوي باألسد ،وهاا معنى قديم جدا يعود

إىل عصر لقمان بن عاد ،فمن وصايا " :خا مين أخي ذا األسد" هو ما عا عنه ابان منظاور يف
اللسان با (القو ،األسدية) ( ،)479وورد ما يؤكد استخدامه يف عصر الرسو  --يف حديث
سدر"( )480وهو معنى مازا قائما حتى الياوم.
خ ررجر َأ ِ
أم زرع بقوما " :رزوْجِي إِنْ درخرلر فَ ِهدر ،ورإِنْ ر
وقد قالوا :استأسد فالن :صار يف جرأته كاألسد( ،)481وقريبا منه قاومم :استأساد علياه :إذا
اجاارتأ( ،)482وَأسرادْتُ الرج الر :ساابعته( ،)483إذا ساابَّه وشااتمه( ،)484وأغلا

الظاان أن كاال

الدالالت يف هاا املعنى متطور ،عن قو اإلنسان كاألسد ،فأخاات داللاة القاو ،مان اسام
العني مباشر ،وهو األسد ،ثم اشتقت اشتقاقات صرفية من هاا املعنى املأخوذ من اسم العني
(أسِد ،واستأسد) .وكأن املعنى األخري اكتس
وث

انتشارا جعلهم يقولاون :استأساد الابعري :إذا

على اإلبل يقاتلها ويكدمها( ،)485وتعليل ذل

ك ر ،املعاني ال تطرقت ملعنى استأساد

مع اإلنسان ،وتفرد املخصص باملعنى املتعل بقو ،البعري.
ويقولون أيضا :أسِاد الرجالُ ،وذلا
وذه

إذا رأى األسادر ،فادُهش وحتيار مان اخلاوف،

قلبه ( ،)486وهي داللة ضدية ألنها األسد أكس

اإلنسان داللة لغوية هاي الضاعف

ال القو ،،ولعل دالل آسد بني القوم :أفسد بينهم( ،)487وأسد :سافه وغضا ( ،)488أخااتا
من هاا الضعف يف داللة ظاهرها القو ،باطنها الضاعف؛ فاالقو ،ظااهر ،للعياان والضاعف
ضعف طوية من اتصف بتل

الصفات .وقالوا :استأسد األسدر :دعا  ،ومنه انتقال لإلنساان

عند ندائه وقت احلاجة وتهييجه

()489

 ،وهو معنى جاهلي يقو فيه مهلهل:

ت زهااريا يف مااخثِرِهم
إنااي وجاااد ُ

شا ابْ ره اللياااوثِ إذا استأسااادترهم أسِا ادُوا

()490

أطل على النبات مأسد ،،إذا طا والتف ،كناية عن قوته ودوام خضرته( ،)491وهاو
معنى قديم عرف منا العصر اجلاهلي؛ لقو أبي خراش امالي وهو شاعر جاهلي:
يُفَجااني باألَياادي علاااى ظه ارِ آجاان
64

لااه رعرْمراااضٌ مستأْساادٌ ونراااجيلُ

()492
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ومأسد ،النبات ال ش
أسود ك ري ،،وذل

أنها مأخوذ ،من مأسد ،األسد ،وهو املكاان الااي توجاد باه

للشبه الشكلي إذ ال ترى األرض من ك ر ،األسود ،كما ال تُرى من ك ر،

النبات وطوله والتفافه ،فتغطية االرض متحققة يف الداللتني .وظل معنى النبات قائماا حتاى
عصر عمر بن اخلطا

  - ففي بيت للحطيئة يقو :فَااانُوَّارُ ُ ِمياالٌ إىل الشاامس زاهِاارُ ْ

ستأسِ ِد القُ ْرياااانِ حُا او تِالعُا ا ُه
با ا ِا ُم ْ

()493

كما تُد ِو يف العصر األموي لورود يف رجم أبي الانجم العجلاي وهاو مان العصار
األموي:
مستأسااااااد ذبانااااااه يف غَيْطَااااالِ
ويف معنى جاهلي للكال

يقااو للرائاادَ :أعْشراابْتر انْاا ِم ِ

()494

يف التحارش بينها ويف إغرائها ودعوتها للصيد يقا  :آساد

وأوسد الكال ر( ،)495قا األعشى:
ضِاااا رراءٌ ترسرااااامى بإِيسرااااادِها

َفصرااااابحرها لِ ُطلُاااااوعِ الشُااااا ُروه

()496

وهاا املعنى تُدو يف العصر األموي ،قا رهبة:
ف يوم اإليسادْ
ترمي بنا خندِ ُ
وال ش

()497

أن املعنى انتقل من استأسد األسد إذا دعا إىل استأسد الكال  ،الرتباطهاا

بلفظ األسد ،والحتاد املعنى .ولعل املعنى انتقال مان الفعال آساد إىل مان يقاوم باه؛ فقاالوا
للكلّا

الاي يُوسِد كلبه للصيد :مُ رؤسِد(.)498
ومن املعاني اجملازية القدمية تسمية أحد أبراج السماء باألسد( ،)499وهو معناى قاديم؛

ألن تسمية األبراج السماوية معروفة عند العر

وعند غريهم من األمم( ،)500وقاد انتقلات

التسمية من اسم العني األسد إىل الااج الساماوي للمشاابهة يف الشاكل( )501وماازا هااا
املعنى يتداو حتى عصرنا هاا.
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ويلحظ من التحليل السابق اآلتي:
 رد املعاني كلها إىل أصل واحد (ولالأشبهه) ،وتشع

مسي األسد أسدا بقوتاه ومناه اشاتقاه كال ماا

معنى اجلار -لقوته -حتى طا اإلنسان واحليوان والنبات.

 ورود عد ،إشارات للتطور :اشتقاه ،كاف التشبيه (صار يف جرأته كاألسد) ،ومان اجملااز(ومن اجملاز أسِد الرجل واستأسد) و (أشبه) والتصري مبعنى املبالغة.
 -وجود إشارات زمنية :قصة أم زرع ،وقو لقمان ،واألبيات الشعرية والرجمان.

ومن أهم نتائج هذا البحث:
 فطن اللغويون إىل عمل الممن يف إكسا

األلفااظ معااني جدياد ،)502( ،جتلاى ذلا

يف

حماولة معرفة األصو ال انطلقت منها املعاني ،ويف تتبع بعض تطاورات دالالت تلا
األصو باستعما إشارات دالة على ذل

االنتقا  ،هي مب ابة مصطلحات تعارفوا عليها

دون أن يضعوا حدا ما.
 تشرتك بعض اإلشاارات ماع مصاطلحات العلاوم اللغوياة األخارى كاالنحو والبالغاة
(األصل ،اجملاز ،االستعار ،،حروف اجلر).
 إن الناظر يف املعاجم اللغوية العربية القدمية ،يوقن بأنها عمل تااريي ومادونات تاريياة
حليا ،األلفاظ ،فيها بعض الممن أحيانا بطريقاة مباشار ،أو غاري مباشار ،،وأحياناا يسارد
التسلسل الداللي دون زمن ،وقد قا أحدهم" :إن اجلمع يفرتض اختيار مصادر ومراجع
شعرية ون رية قدمية أو حدي ة وافية بالغرض أي أنها مت ل مت يال صاادقا كاامال العصار أو
واساتعماالتها( ،)503وأقاو  :إن ماا ذكار هاو عمال
"
العصور ال نساعى إىل تساجيل لغتهاا
املعاجم العربية حتى احلدي ة منها ،فلم يتب إال اجلمع والرب .
 إن قياس عمل وجهود العلمااء القادماء الضاخمة يف التطاور الاداللي؛ مبنااهج العصار
ومصطلحاته ومقاييسه خبس جلهد عظيم ،فيج
66
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 أسس املعجميون األولون ذل

االنتقا (التطاور الاداللي) علاى املشاابهة ،وخباصاة إن

نظام العربية مبين على محل الكالم بعضه على بعض.
 تفاوتت اإلشارات ك ر ،وقلة؛ فم ال( :أصل واشتقاه ،وتشبيه ،والكااف ،وكاأن) كانات
أك ر من غريها ،على حني جاءت (جماز ،واستعار )،أقال اساتعماال مان ساابقتها ،ونادر
استعما م ل( :جعل ،ووضع موضع) .وك ر ،استعما إشارتي (أصل ،واشتقاه) ياد
على أن املعجميني اهتموا بتأصيل املعاني.
 عرف هاا البحث مبصطل إشارات التطور الداللي.وأوصي يف نهاية البحث أن تقوم أي دراسة للتطور علاى تقسايمها إىل؛ ألفااظ دالاة
علاى األصاالة ،وإشاارات دالاة علاى التطااور .كماا أوصاي باأن تصانف هاا اإلشااارات
مصطلحات لغوية ثابتة يف علم الداللة العربي ،يلتمم بها من يبحث يف التطور الداللي للغاة
العربية ،فهي اخلطو ،األوىل يف طري تلمس التطور الداللي بشكل علمي متس لادى مجياع
الباح ني ،وتودع بنكا رقميا خاصا بها حتت مسمى (مصاطلحات التطاور الاداللي) تشارف
عليه هيئة علمية معرتف بها ،ويعتمد عليها يف صناعة املعجام التااريي الااي قاد ال تنجام
معاجم أو هيئات ،وإمنا سينجم إذا أقار علاى هيئاة أحبااث متسلسالة إجبارياة يف اجلامعاات
العربية ،مع مالحظة أن يكتفى بعينات منتخبة من الشواهد ال تفي بالغرض.
وبعد هاا با

جي

أال يغل  ،بل يفت على مصراعيه لكل من جياد إشاارات تطاور

ذكرتها املعاجم جدير ،بأن تضاف إىل ما وجدتاه بعاد حباث مضان ممتاع يف املعااجم ،حتاى
تكتمل أركان التطور فقد كان له عوامل وأسبا

ومظاهر ،ومل تكان لاه أدوات أو إشاارات

تد عليه يف املعاجم العربية ،تتبعها من شأنه أن يضع أسا للمعجم التاريي أللفاظ العربية.
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اهلوامـش والتعليقـات:
( )1املسدي ،عبد السالم ،اللسانيات وأسسها املعرفية.38:
( )2جريمان ،كلود ،علم الداللة.7:
( )3الكراعني ،أمحد ،علم الداللة.104:
( )4نهر ،هادي ،علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العربي.627-616:
( )5كصير ،خضر أكا حسن ،جملة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية ،مج ،8:ع ،1:سنة 2013م.
( )6األصفهاني ،الراغ

املفردات يف غري

القرآن.8 :

( )7الساب .14:
( )8الساب .530:
( )9الدية ،فايم ،علم الداللة العربي النظرية والتطبي دراسة تاريية ،تأصيلية ،نقدية.231:
( )10الساب .232-225:
( )11الساب .8:
( )12عبد اجلليل ،منقور علم الداللة أصوله ومباح ه يف الرتاث العربي.11:
( )13برجشرتاسر ،التطور النحوي للغة العربية.206-203 :
( )14ينظر :شاهني ،عبدالصبور ،العربية لغة العلوم والتقنياة243:؛ الدياداوي ،حمماد ،حاجاة املرتجام إىل املعجام التااريي،
حبث ضمن كتا

أعما ندو ،املعجم التاريي للغة العربية قضايا النظرية واملنهجية والتطبيقية.96 /1:

( )15اجلرجاني ،علي بن حممد ،معجم التعريفات.92:
( )16الساب .169
( )17ينظر :الصوري ،عباس( ،احلاجة إىل معجم لغوي تاريي لدعم املنهااج املدرساي اخلاا
ضمن كتا

باللغاة العربياة) ،حباث

أعما ندو ،املعجم التاريي للغة العربية.115/1:

( )18احلمماوي ،حممد رشاد (املعجم العربي يف القرن العشرين مصطلحاته ومناهجه يف اجلماع والوضاع) ،جملاة جمماع
اللغة العربية/القاهر ،،مج ،53فرياير1984م263 :؛ وينظر:الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،العني.59/1:
( )19التايمي ،اخلطي

حييى بن علي ،تهاي

( )20ينظر :شندو  ،حممد( ،كت

إصالح املنط .22 :،

اللحن ومصادر املعجم التاريي) ،حبث ضمن كتاا

أعماا نادو ،املعجام التااريي

للغة العربية.380/1:
( )21الشدياه ،أمحد فارس ،اجلاسوس على القاموس.40:
( )22ينظر :الطاهري ،أمحد( ،أد حلن العوام ببالد املغر

قراء ،وتقويم) ،حبث ضمن ندو ،الرتاث املغرباي األندلساي

التوثي والقراء.434:،
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( )23وايف ،علي عبد الواحد ،علم اللغة.315 :
( )24قدور ،أمحد حممد( ،تراث حلن العامة مصدرا من مصادر املعجم التاريي) جملاة جمماع اللغاة العربياة األردناي ،ع
( )40السنة اخلامسة عشر /،مجادى األوىل -شوا 1411ها /كانون ال اني حميران1991م.89-88:
( )25القامسي ،علي (إشكالية الداللة يف املعجمية العربية) جملة اللسان العربي ،ع (1988 ،)46م.1:
( )26اجلاحظ ،أبو ع مان عمرو بن حبر ،البيان والتبيني ،139/1:وينظر :خسار ،،ممدوح حممد ،علم املصاطل وطرائا
وضع املصطلحات يف العربية.12:
( )27اجلاحظ ،البيان والتبيني.81/1:
( )28اجلاحظ ،احليوان.154-18153 :
( )29ابن قتيبة ،عبد ال بن مسلم ،أد

الكات .23:

( )30الرازي ،أبو حامت ،المينة يف الكلمات اإلسالمية العربية.56/1:
( )31أنيس ،إبراهيم يف مقدمة كتا

المينة.12:

( )32آ عمران.44:
( )33الرازي ،أبو حامت ،المينة يف الكلمات اإلسالمية العربية.145/2:
( )34النحوي ،أبو احلسني بن سفيان ،التفس يف اللغة.49-48:
( )35الفاربي ،أبو نصر ،احلروف .137:
( )36ابن جين ،أبو الفت ع مان ،اخلصائص.444 /2:
( )37الساب .
( )38ينظاار :زاد ،،مهااني حاااجي( ،البحااث الااداللي عنااد اباان جااين) ،جملااة اللغااة العربيااة وآدابهااا الساانة السادسااة
2010/1431م جامعة طهران:قم.7-6:
( )39ابن جين ،اخلصائص.121 ،117 /2:
( )40اجلرجاني ،عبد القاهر ،أسرار البالغة.418 :
( )41اجلرجاني ،علي بن حممد ،معجم التعريفات.27:
( )42الساب .169:
( )43السيوطي ،جال الدين ،املمهر.427/1:
( )44الساب .430-429/1:
( )45الفراء ،حييى بن زياد ،معاني القرآن ،للفراء .978/3:ومعنى يمعكم" :حيبس أومم على آخرهم حتى يدخلوا النار".
( )46ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العر .272/3 :
( )47قطر  ،حممد بن املستنري ،األزمنة وتلبية اجلاهلية.134:
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( )48ينظر :ابن منظور ،اللسان.196/7 :
(.30/1 )49
( )50األنصاري ،أبو زيد ،النوادر يف اللغة.237:
( )51األصمعي ،أبو سعيد ،رسالتان يف اللغة ،الفره والشاء.60:
( )52الفريوزآبادي ،جمد الدين ،القاموس احملي .1549 :،
( )53األعرابي ،أبو مسحل ،نوادر أبي مسحل اإلعرابي.6:
( )54ابن منظور ،اللسان.59/6 :
( )55األعرابي ،أبو العمي ل ،املأثور يف اللغة.58:
( )56ابن السكيت ،يعقو
( .51 )57العرسِاي

بن إسح  ،إصالح املنط .144:

جريد النخل ،إِذا نُحِّير عنه خُوصه ،األسنة :الرماح ،ينظر :ابن منظور ،اللسان396/6 ،197/9:

( )58السجستاني ،وبن أبي ثابت ،الفره.18 :
( )59ابن قتيبة ،اجلراثيم.7/2 :
( )60املاد ،حممد بن يميد ،الكامل يف اللغة واألد .38/1:
( )61املاد ،الكامل.60/1:
( )62ثعل  ،أمحد بن حييى ،جمالس ثعل .121/1:
( )63المجاجي ،تفسري أمساء ال احلسنى.57:
( )64الساب .53:
( )65النحوي ،التفس يف اللغة.25 :
(.115/1 )66
( )67النمري ،احلسني بن علي ،امللمع.17-16:
( )68البغدادي ،أبو العالء صاعد ،الفصو

.48/1 :،

( )69األهوازي ،أبو احلسن ،البهار.23:
( )70الساب .28 :
( )71الديداوي ،حممد ،حاجة املرتجم إىل املعجم التاريي للغة العربية.91/1:
( )72سالمي ،عبد القادر ،علم الداللة يف املعجم العربي.15:
( )73احلمماوي ،حممد رشاد ،املعجم العربي يف القرن العشرين.267 :
( )74الفارسي ،أبو علي ،املسائل املشكلة املعروفة بالبغداديات.531:
( )75ينظر :الداية ،فايم ،علم الداللة العربي النظرية والتطبي دراسة تاريية ،تأصيلية ،نقدية226:ومابعدها.
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د .البندري بنت خالد السديري
( )76ابن فارس ،أمحد بن زكريا ،املقاييس يف اللغة.109/1:
( )77الفراهيدي ،العني.187/2:
( )78ابن السكيت ،األلفاظ.158:
(.71/1 )79
(.77-76 )80
كالم العر

( )81امنائي ،كراع النمل ،اجملرد يف غري

ولغاتها.54/1:

( )82ابن دريد ،أبو بكر حممد ،مجهر ،اللغة.756/2:
( )83اجلوهري ،إمساعيل بن محاد ،الصحاح.166/1:
(.203/5 )84
( )85ابن سيد  ،علي بن إمساعيل ،املخصص.44/1/1:
( )86الساب .203/11/3 :
( )87المخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر ،أساس البالغة.291 :،
( )88احلمريي ،نشوان بن سعيد ،مشس العلوم ودواء العر
( )89الصغاني ،احلسن بن حممد ،العبا

الماخر واللبا

من الكلوم.263/2:

الفاخر :حرف الطاء.106/

( )90ابن منظور ،اللسان.313/1:
( )91المبيدي ،حممد مرتضى ،تاج العروس من جواهر القاموس.73/12:
( )92المهري ،أبو منصور حممد ،تهاي

اللغة.244/12 :،

( )93ابن سيد  ،املخصص.3/1/1:
( )94ينظر :ابن منظور ،اللسان.148/5 :
( )95الفراهيدي ،العني.63/1:
( )96المهري ،التهاي .105/2:
( )97الساب .76/12:
( )98ابن سيد  ،املخصص.148/2/1:
( )99ابن منظور ،اللسان.317/14:
( )100ابن دريد ،اجلمهر.751/2:،
( )101عبد التوا  ،رمضان ،مدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي.112:
( )102الفراهيدي ،العني.16/5:
( )103ابن منظور ،اللسان.177/8:
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من غري

( )104امنائي ،كراع النمل ،املنتخ

كالم العر .127/1:

( )105المهري ،التهاي .92/1:
( )106ابن عباد ،الصاح  ،احملي يف اللغة.193/1:
( )107األنصاري أبو زيد ،اممم.9:
( )108ينظر:الداية ،فايم ،علم الداللة العربي النظرية والتطبي دراسة تاريية ،تأصيلية ،نقدية.226:
( )109ينظر:السيوطي ،املمهر42/1 :؛ أنيس ،إبراهيم ،داللة األلفاظ157 :؛ هال  ،عباد الغفاار حاماد ،علام الداللاة
اللغوية.69 ،12:
( )110ينظر :اجلندي ،علي ،فن التشبيه.204/1 :
( )111لقاسم بن سالم ،االغري

املصنف.84:

( )112ابن دريد ،اجلمهر.309/1:،
( )113ابن عباد ،احملي .441/1:
( )114ابن فارس ،املقاييس.471/3:
( )115ابن سيد  ،املخصص.96/13/4:
( )116الصغاني ،العبا  :حرف الطاء.84/
( )117ينظر :عبد العميم ،حممد (منوذج جديد للمعجم التاريي) حبث ضمن كتا

أعما نادو ،املعجام التااريي للغاة

العربية.38/1:
( )118امنائي ،كراع النمل ،املنجد.76/1:
( )119الساب .31/1:
( )120البندنيجي ،أبو بشر ،التقفية.59 :
( )121ابن دريد ،اجلمهر.248/1:،
( )122اجلوهري ،الصحاح .1409/4:والبيت لعنرت ،يف ديوانه .205:ومعنى ط :رفي بالشيء ،واملساتلئم :املتسال .
ابن منظور ،اللسان .212/12 ،114/8
( )123ابن منظور ،اللسان .12/4:وهما املعاملة على األرض ببعض ما يرج منها من المرع ،لكان يف املمارعاة يكاون
البار من مال

األرض ويف املخابر ،من العامل :النووي ،املنهاج شرح صحي مسلم بن احلجاج.193/10 :

( .321/1 )124واحلديث يف البخاري ،األد املفرد ،421/1:وضعفه احملق  ،ولفظه( ":لستُ مِن دردٍ ،ورلَا الدَّدُ ِمنِّي بشيء).
( )125األزهري ،التهاي .186/11:
( )126ابن منظور ،اللسان 343/2:وللدكتور /،حسناء القنيعري توجيه مجيل للفظة يف العصر احلاديث ،يف مقاا ماا يف
صحيفة الرياض السعودية بعنوان "التطور الداللي لأللفاظ" العدد 1434/1/11 ،16225ها.

72

جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .البندري بنت خالد السديري
( ،403/1 )127و البيت يف ديوانه ،207:واللسان .111/3:ومعنى سنن :وجه الطري اللسان.400/6:
( )128ابن دريد ،اجلمهر.808/2:،
( )129ذكر ابن دريد اسم أم امي م اإلعرابية ورواية أبي حامت عنهاا بقولاه" :أنشادنا أباو حاامت قاا  :أنشادتين أم اميا م
وامسها غَيْرة من بين نُمري بن عامر بن صرعْصرعرة" :ابن دريد ،اجلمهر.762/2 :،
( )130الفراهيدي ،العني.214/3 :
( )131المبيدي ،التاج.317/39 :
( )132الساب .42-41/11:
( )133الكوثر.2:
( )134ابن سيد  ،علي بن إمساعيل ،احملكم.228/3:
( )135ينظر :الداية ،فايم ،علم الداللة العربي النظرية والتطبي دراسة تاريية ،تأصيلية ،نقدية.229:
( )136ابن فارس ،أمحد بن زكريا الصاح يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العر

يف كالمها.35:

( )137اجلوهري ،الصحاح.1503/4 :
( )138أمني ،عبدال ،االشتقاه.1:
( )139الفخراني ،أبو السعود ،يف فقه العربية.110:
( )140شاهني ،توفي  ،عوامل تنمية اللغة العربية.80-79:
(.13/1/1 )141
(.380/7 )142
( )143ينظر :ابن منظور ،اللسان.111/6:
( )144ابن السكيت ،األلفاظ.155/1:
( )145امنائي ،املنتخ

من غري

كالم العر .328/1:

( )146ابن دريد ،اجلمهر.847/2:،
( )147القالي ،أبو علي إمساعيل ،البارع يف اللغة.673 :
( )148ال عال  ،أبو منصور بن إمساعيال ،فقاه اللغاة وسار العربياة ،177-176 :والادرجان مشاية الشايخ والصا ،
اللسان .319/4:واملوك  :مجاعة من الناس ركبانا ومشا ،،ابن منظور ،اللسان.381/15:
(.175/10/3 )149
( )150للربعي ،عيسى بن حممد ،66-65 :،واخلرعوبة هي املرأ ،الناعمة طرية الشبا .
( )151ابن القطاع ،أبو القاسم علي ،األفعا .407/2:
( )152احلمريي ،مشس العلوم.331/2:
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( )153ينظر :الداية ،فايم ،علم الداللة العربي النظرية والتطبي دراسة تاريية ،تأصيلية ،نقدية.229:
( )154ابن فارس ،املقاييس.68/1:
( )155ابن منظور ،اللسان.84/1:
( )156الفراهيدي ،العني.155/2:
( )157امنائي ،اجملرد.75/1:
( )158ابن عباد ،احملي .320/8 :
( )159ابن سيد  ،املخصص.201-200/3/11:
( )160الربعي ،نظام الغري

يف اللغة.31:

( )161المخمشري ،األساس.40:
( )162الساب .19:
( )163ابن األجدابي ،أبو إسح إبراهيم ،كفاية املتحفظ يف اللغة.18:
( )164ابن فارس ،املقاييس.143/6:
( )165ابن منظور ،اللسان.394/15:
( )166الفراهيدي ،العني.71/8:
( )167بريفو ،جان ،املولّد.172:
( )168ينظر :خليل ،حلمي ،املولد يف العربية.153:
( )169الساب .52 :
( )170الفراهيدي ،العني.326/7:
( )171هو مرتجم كتا

املولد جلان بريفو.13:

(.916/2 ،691/2 ،622/1 )172
( )173الفارابي ،ديوان األد .344/1:
( )174ابن عباد ،احملي .285/2:
( )175اجلوهري ،الصحاح.1009/3:
( )176ابن فارس ،أمحد بن زكريا ،اجململ يف اللغة ،431/2:والمط :جيل أَسْ رودُ من السِّنْدِ إِليهم تُنس

ال ياا

المطِّيَّاةُ:

اللسان.42/6 :
( )177ال عال  ،فقه اللغة.236:
( )178ابن سيد  ،احملكم.56/6:
( )179الرازي ،زين الدين ،خمتار الصحاح.6 :
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د .البندري بنت خالد السديري
( )180الفريوزآبادي ،القاموس.788:
( )181المبيدي ،أبو بكر حممد ،خمتصر العني.317/2 :،
( )182ينظر :المبيدي ،التاج205/5 :وما بعدها.
( )183الفراهيدي ،العني.52/1:
(.55/1 )184
( )185ابن دريد ،اجلمهر.1040/2:،
( )186المبيدي ،التاج.42-41/11:
( )187ينظر :اجلندي ،علي ،فن التشبيه.32/1
( )188ينظر :الداية ،فايم ،علم الداللة العربي النظرية والتطبي دراسة تاريية ،تأصيلية ،نقدية.231-230:
(.23/7 )189
( )190اجلرجاني ،معجم التعريفات.52:
( )191أبو عبيد ،الغري

املصنف.85/1:

( )192الصغاني ،العبا  :حرف الغني84/
( )193األزهري ،التهاي .369-368/4:
( )194ابن سيد  ،احملكم.473/6:
( )195ابن األجدابي ،كفاية املتحفظ.194:
( )196ابن منظور ،اللسان.544/1:
( )197الفريوزآبادي ،القاموس.970:
( )198ينظر :المجاجي ،حروف املعاني.39:
( )199ينظر :اجلندي ،فن التشبيه.175/1:
( )200الفراهيدي ،العني.286/7:
( )201ابن فارس ،املقاييس.110-109/4:
( )202المخمشري ،األساس.6:
( )203المبيدي ،التاج.428/7:
( )204املالقي ،أمحد بن عبد النور ،رصف املباني يف شرح حروف املعاني.210:
( )205ابن جين ،سر صناعة اإلعرا .304/1 :،
( )206الفراهيدي ،العني..295/5:
( )207ابن عباد ،احملي .394/8 ،152/1 :
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( )208اجلوهري ،الصحاح ،86/1:واآلرا  :مجع مفرد اإلر  ،ويعين العضو.
(.350/8 )209
( )210ابن منظور ،اللسان.370/2:
( )211المَّبيدي ،التكملة والايل والصلة.46/3:
( )212ينظر :املالقي ،رصف املباني.213:
( )213ابن فارس ،اجململ.132/1:
( )214المخمشري ،األساس.25:
( )215الصغاني ،العبا .78-77/1:
( )216ابن سيد  ،احملكم.314/8 :
( )217ينظر :اجلندي ،فن التشبيه.183/1
( )218ابن منظور ،اللسان.21/13:
( )219ابو عبيد ،الغري

املصنف.317/1:

( )220ابن دريد ،اجلهر.152/1:،
( )221األزهري ،التهاي .482/10:
( )222الساب .122/8:
( )223ابن عباد ،احملي .65/7:
( )224ابن سيد  ،احملكم.33/7:
( )225ينظر :اجلندي ،فن التشبيه.183/1
( )226ابن سيد  ،احملكم.52/8:
( )227الساب .94/1:
( )228ابن سيد  ،املخصص.39/11/3 :
( )229ابن منظور ،اللسان.141/7:
( )230ينظر :الداية ،فايم ،علم الداللة العربي النظرية والتطبي دراسة تاريية ،تأصيلية ،نقدية.230-226:
( )231اجلوهري ،الصحاح.871/3:
( )232سمكني ،حممد فؤاد ،مقدمة حمق جماز القرآن ألبي عبيد.19/1:،
( )233يس ،عبد العميم ،اجملاز اللغوي يف البالغة العربية.11 -10:
( )234المبيدي ،التاج.216/40 :
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د .البندري بنت خالد السديري
( )235المخمشري ،أساس البالغة  .وسنتناو فيما يأتي من هااا البحاث م ااال مان األسااس لبياان طريقتاه يف تتباع
املعاني للجار الواحد.
(.16 ،6 )236
( )237األزهري ،التهاي .49/5:
( )238ابن فارس ،املقاييس.433/3 :
( )239ابن منظور ،اللسان.354/11:
( )240املطرزي ،أبو الفت ناصر ،املغر

يف ترتي

املعر .475:

( )241المبيدي ،التاج.272/40:
( )242ينظر :الداية ،فايم ،علم الداللة العربي النظرية والتطبي دراسة تاريية ،تأصيلية ،نقدية.230 ،227 :
( )243الفريوزآبادي ،القاموس.573:
( )244ابن سيد  ،املخصص.259/13/4:
( )245ال عال  ،فقه اللغة ،360 :،وينظر :الصاوي ،أمحاد ،مفهاوم االساتعار ،يف حباوث اللغاويني والنقااد والبالغايني
(دراسة تاريية فنية).16:
( )246ابن األثري ،ضياء الدين ،امل ل السائر يف أد

الكات

و الشاعر.347/1:

( )247الفراهيدي ،العني .226/3:وقد وردت لفظة (الرم ) حمرفة (الرم ) ،فعدلت حس

تهاي

اللغة .25/5

( )248ابن دريد ،اجلمهر.468/1:،
( )249ابن القوطية ،أبو بكر حممد ،األفعا  .200:لعل يف اجلملة سقطا ،وصوابها :كان ذا علّة.
( )250األزهري ،التهاي .26/11:
( )251اجلوهري ،الصحاح.435/1:
( )252ابن فارس ،املقاييس.453/1:
( )253ابن سيد  ،املخصص.138/1/1 :
( )254الراغ  ،املفردات.132 :
( )255املطرزي ،املغر .37 :
( )256ابن منظور ،اللسان.92/4:
( )257ابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن.135:
( )258األزهري ،التهاي .560/7:
( )259ابن سيد  ،احملكم ،240/5:وتعليل التسمية بابه واسع جدا يف املعاجم وسيأتي يف هاا البحث-إن شاء ال.-
( )260ابن فارس ،املقاييس.317/4 :
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( )261احلمريي ،مشس العلوم.230/2:
( )262ينظر :ابن منظور ،اللسان.174/12
( )263ابن األثري ،امل ل السائر.181/2:
( )264ابن منظور ،اللسان.174/12:
( )265األزهري ،التهاي .133/13:
( )266اجلوهري ،الصحاح.2269/6 ،2330/6 :
( )267ابن فارس ،املقاييس.462/1:
( )268المخمشري ،األساس.23:
( )269املطرزي ،املغر .535:
( )270ابن منظور ،اللسان.309/5:
( )271ينظر :الساب 370/11:؛ املقاييس.40/5
( )272ابن األنباري ،ملع األدلة.93:
( )273ينظر :شاهني ،توفي  ،عوامل تنمية اللغة العربية.66-65:
( )274فندريس ،ج ،.اللغة.205:
( )275أنيس ،إبراهيم ،من أسرار اللغة.19:
( )276ابن األنباري ،ملع األدلة.93:
( )277القالي ،البارع.318:
( )278األزهري ،التهاي .115/4:
( )279ابن فارس ،املقاييس.290/1:
( )280ابن سيد  ،املخصص.133/16/5:
( )281ينظر :ابن فارس ،املقاييس.106/2:
( )282ينظر :ابن منظور ،اللسان.289/11:
( )283ينظر :العنبكي ،علي ،احلمل على املعنى يف العربية.13:
( )284عبد العميم ،حممد ،القياس يف اللغة العربية.19:
( )285األزهري ،التهاي .474/1:
( )286ابن فارس ،املقاييس.348/2 ،461-460/2:
( )287املالقي ،رصف املباني.221:
( )288الفراهيدي ،العني.235/4:
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( )289البندنيجي ،التقفية يف اللغة.45:
( )290ابن دريد ،اجلمهر.737/2:،
( )291اإلسكايف ،اخلطي

حممد ،مباد اللغة.239:

( )292الصغاني ،التكملة والايل والصلة.266/2:
( )293املالقي ،رصف املباني.389:
( )294الساب .388:
( )295الفراهيدي ،العني.33/2 :
( )296امنائي ،املنجد يف اللغة.35 :
( )297القالي ،البارع.359 :
( )298ابن عباد ،احملي .307/9 :
( )299اجلوهري ،الصحاح.471 /2 :
( )300ابن فارس ،املقاييس.445/1:
( )301ال عال  ،فقه اللغة.182:
( )302السرقسطي ،أبو ع مان سعيد ،األفعا 224/1 :،
( )303الفيومي ،املصباح.220:
( )304المبيدي ،التكملة.34/3:
( )305املقالي ،رصف املباني 266:وما بعدها.
( )306الفراهيدي ،العني.219/5:
( )307أبوعبيد ،الغري

املصنف422/2:؛ وينظر :الفارابي ،ديوان األد 102/1:

( )308ابن عباد ،احملي .230/4:
( )309ابن فارس ،اجململ.165/1:
( )310ابن فارس ،املقاييس.282/2:
( )311ابن سيد  ،املخصص.134/6/2:
( )312ينظر :الرماني ،أبو احلسن علي ،معاني احلروف.105:
( )313ابن دريد ،اجلمهر.1256/3:،
( )314الراغ  ،املفردات.162:
( )315ابن منظور ،اللسان.128/14:
( )316المبيدي ،التاج.181/11:
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( )317ربيع ،أمحد ،املدخل إىل علم املعاجم والداللة.125:
( )318السيوطي ،املمهر.427/1:
( )319أنيس ،إبراهيم ،داللة األلفاظ.154-152:
( )320ابن دريد ،اجلمهر.534/1:،
( )321األزهري ،التهاي .256/14:
( )322اجلوهري ،الصحاح.1974/5:
( )323ابن فارس ،اجململ155/1:
( )324ابن سيد  ،احملكم.327/7:
( )325ابن منظور ،اللسان.62/1:
( )326الساب .181/11:
( )327املرادي ،بدر الدين ،اجلنى الداني يف حروف املعاني.255:
( )328الفراهيدي ،العني16/5:
( )329ابن سيد  ،احملكم.477/6:
( )330ابن األجدابي ،كفاية املتحفظ.182 :
( )331اإلسكايف ،مباد اللغة.241:
( )332خمتار ،أمحد عمر ،علم الداللة.243:
( )333ينظر :الداية ،فايم ،علم الداللة العربي النظرية والتطبي دراسة تاريية ،تأصيلية ،نقدية.228:
( )334ابن منظور ،اللسان.36/12:
( )335ينظر :ثعل  ،أمحد بن حييى ،الفصي 260:؛ القنوجي ،البلغة يف أصاو اللغاة148:؛ الساامرائي ،إباراهيم ،مان
سعة العربية.7:
(.644/2 )336
( )337هال  ،عبد الغفار ،علم الداللة اللغوية.47:
( )338امنائي ،املنتخ

من غري

كالم العر .644/2 :

( )339ابن دريد ،اجلمهر.556/1:،
( )340الساب .1255/3:
( )341األزهري ،التهاي .239/5:
( )342ابن منظور ،اللسان.276/2:
( )343الفراهيدي ،العني.323/7:
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( )344امنائي ،املنتخ .644/2:
( )345ابن دريد ،اجلمهر.834/2:،
( )346الساب .641/2:
( )347األزهري ،التهاي .37/10:
( )348الربعي ،نظام الغري

يف اللغة.131:

( )349اجلوهري ،الصحاح.482/2:
( )350ابن عباد ،احملي .372/1:
( )351ابن سيد  ،املخصص.40/11/3:
( )352الساب .156/1/1:
( )353ينظر :الداية ،فايم ،علم الداللة العربي النظرية والتطبي دراسة تاريية ،تأصيلية ،نقدية.229:
( )354ينظر :ابن منظور ،اللسان.298/15:
( )355املبارك ،فقه اللغة وخصائص العربية ،218:وينظر :الغو  ،عطية ،االتساع اللغوي بني القديم واحلديث.11:
( )356الغو  ،عطية االتساع اللغوي بني القديم واحلديث 31 :وما بعدها.
( )357انظر:

 4من هاا البحث.

( )358ينظر :بلعرج ،بلقاسم (ظاهر ،توسع املعنى يف اللغة العربية مناذج من القارآن الكاريم) ،جملاة العلاوم اإلنساانية،
ع ،9ج .حممد خيضر بسكر ،،مارس2006م.169:
( )359اجلوهري ،الصحاح.1481/4:
( )360اإلسكايف ،مباد اللغة.172:
( )361ابن فارس ،املقاييس.478/4:
( )362الساب .333/5:
( )363المخمشري ،األساس.273:
( )364العبيدان ،مصطفى ،التوسع الداللي.21:
( )365ينظر :ابن فارس ،املقاييس15/4:؛ ابن منظور ،اللسان.406/9:
( )366فندريس ،اللغة.258 :
( )367ينظر :أنيس ،إبراهيم ،داللة األلفاظ154:؛ عمر ،أمحد خمتار ،علم الداللة.243:
( )368الفراهيدي ،العني34/5 :؛ العبيدان ،مصطفى ،التوسع الداللي.30:
( )369ابن سيد  ،املخصص.82/1/1:
( )370الساب .53/7/2:
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( )371ابن منظور ،اللسان.287/7:
( )372الساب .237/14:
( )373الساب 375/3 ،؛ وينظر :العبيدان /مصطفى ،التوسع الداللي ،31:فقد ذكر أن عام مل تارد إال مار ،واحاد ،يف
اللسان ،وهي قوله" :والاحرسِيل :ولد البقر ،األهلاية وعرامر باه بعضاهم فقاا هاو ولاد البقار ،"،واحلقيقاة أناي
وجدتها وردت ثالث مرات غري ها املر ،كما يالحظ من ها احلاشية وسابقتيها.
( )374العبيدان ،مصطفى ،التوسع الداللي.20:
( )375ينظر :ابن منظور ،اللسان.260/7
( )376الساب .363-362/2 :
( )377المبيدي ،التاج.51/14:
( )378الساب .385/8:
( )379الساب .151/10:
( )380ينظر :ابن منظور ،اللسان.139/8
( )381الفراهيدي ،العني.26/2:
( )382المبيدي ،التاج.182/5:
( )383ينظر :اجلوهري ،الصحاح.1993-1992/5:
( )384الراغ  ،املفردات.346:
( )385ينظر :قدور ،أمحد ،تراث حلن العامة مصدرا من مصادر املعجم التاريي.94:
( )386ينظر م ال :المبيدي ،حلن العوام.62:
(.3/1 )387
( )388ابن خلدون ،املقدمة.379:
(.33/1 )389
( )390الفراهيدي ،العني.258/1:
( )391الساب .214/3:
( )392ابن دريد ،اجلمهر.672/2:،
( )393اجلوهري ،الصحاح . 2107/5:وينظر :القرني ،عبدال ،حبث (لغاة العاماة يف الصاحاح) ضامن أعماا نادو،
املعجم التاريي للغة العربية.514/2 :
( )394ابن سيد  ،احملكم.389/2:
( )395ابن سيد  ،املخصص.64/11/3:
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( )396ابن منظور ،اللسان.518/1:
( )397الفارابي ،احلروف.135 :
( )398قدور ،أمحد ،تراث حلن العامة مصدرا من مصادر املعجم التاريي.88 :
( )399العبيدان ،مصطفى ،التوسع الداللي.36:
( )400ابن دريد ،اجلمهر.113/1:،
( )401الساب .164/1:
( )402ابن دريد ،اجلمهر .261/1 :،وينظر أيضا 231 ،118 :يف تفسري (القا ،واحلو.)،
( )403ابن منظور ،اللسان.452/7:
( )404الساب 454؛ وينظر :ابن يعيش ،موف الدين ،شرح املفصل.353/4 :
( )405الفراهيدي ،العني.232-231/3:
( )406األزهري ،التهاي .406/12:
( )407ابن دريد ،اجلمهر.285/1:،
( )408الساب .1097/2:
( )409ابن سيد  ،املخصص.198/11/3:
( )410ابن منظور ،اللسان.269/14:
( )411ابن فارس ،املقاييس.173/5:
( )412المخمشري ،األساس.444:
( )413ابن منظور ،اللسان.416/9:
( )414الساب .49/4:
( )415المبيدي ،التاج.502/3:
( )416ينظر :ابن منظور ،اللسان.300/2:
( )417ابن دريد ،اجلمهر.608/2:،
( )418األزهري ،التهاي .215/1:
( )419ابن منظور ،اللسان.237/3:
( )420المبيدي ،التاج ،315/2:والنص يف اجلمهر "،واحملل  :احل

الاي يتطي

به".284/1

( )421الساب .335/22:
( )422الرازي ،خمتار الصحاح.954:
( )423األزهري ،التهاي  .138/3:ورأيه هاا ،يفسر انتقا معنى الوداع من ختليف وترك املساافر ألهلاه ،إىل قاومم:
وداعا عند التوديع.
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( )424الساب .294/4:
( )425ابن منظور ،اللسان.435/6:
( )426ينظر :ابن منظور ،اللسان369/15:
( )427الصغاني العبا  :حرف السني.415-414/
( )428ابن منظور ،اللسان.335/3:
( )429ينظر :ابن فارس ،املقاييس.372/3:
( )430المركشي ،الاهان يف علوم القرآن.338/3:
( )431ابن منظور ،اللسان.344/10:
( )432المبيدي ،التاج.422/6:
( )433ابن فارس ،املقاييس.448/1:
( )434الفراهيدي ،العني.431/8:
( )435الساب .193/2:
( )436األزهري ،التهاي .279/5
( )437جبل ،حممد ،علم االشتقاه نظريا وتطبيقيا.68:
( )438الشيباني ،أبو عمرو ،اجليم.73/1:
( )439اجلوهري ،الصحاح.761/2 :
( )440ابن سيد  ،احملكم.42/10:
( )441ابن فارس ،املقاييس486/1:؛ وينظر :ابن دريد ،اجلمهر.476/ 1:،
( )442ينظر :عبد ال ،مراد محيد ،حبث (تطور داللة املفردات احملدثة يف النص اللغوي) جملة اخلليج العربي ،ماج (،)40
ع ( )2-1لسنة2012م.4:
( )443العماوي ،نعمة رحيم ،النقد اللغوي بني التحرر واجلمود.18:
( )444الفراهيدي ،العني.340/1:
( )445ابن األجدابي ،كفاية املتحفظ.148:
( )446ابن دريد ،اجلمهر562/1:،؛ العجاج ،رهبة ،ديوانه131:وبينهما مشطور.
( )447اجلوهري ،الصحاح ،1875/5:ومعنى البيت :أن البقر مطمئنة على أوالدها حدي ي الوالد ،،الا تساري قطيعاا
قطيعا .العامري ،لبيد ،شرح ديوانه.299:
( .406/2 )448وجحدر هو احملرزي العكلي ،اللاص والبيات لاه يف أماالي القاالي268:؛ ويف طريفاي ،نبيال ،دياوان
اللصو
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( )449ينظر :المبيدي ،التاج.310/8:
( )450املبارك ،فقه اللغة وخصائص العربية.199:
( )451ابن فارس ،املقاييس.58/4:
( )452ابن سيد  ،املخصص.266/13/4:
( )453ابن فارس ،املقاييس.366/3:
( )454ابن منظور ،اللسان.265/6:
(.804/2 )455
(.403/1 )456
( )457ابن سيد  ،املخصص.79/12/3:
( )458المبيدي ،التاج.40/12:
( )459ابن فارس ،املقاييس.114/3:
( )460ابن فارس ،املقاييس.3/1:
( )461الساب .
( )462ينظر :جبل ،عبد الكريم الداللة احملورية يف معجم مقاييس اللغة.9:
( )463ينظر :أمرها يف هامش ابن فارس ،املقاييس.61/3:
( )464الساب .61-60/3:
( ،335/3 )465وقد ورد البيت يف اإلصابة منسوبا له برواية (سري )،بدال من (سنة) يف الشطرين ،غري أن رواية البيات
يف ديوان اماليني ،157/1أثبتت (سنة) ورواية الديوان هي :فال تارجمرعرنْ مِن سُنرةٍ أنتر سِرْترااها وأو ُ راضاي
سُنرةٍ من يرسريُها.
( ،)466امر القيس ،ديوانه ، 74:ومعنا  :يعارض هااا الفارس يف رقتاه وطولاه وقلاة حلماه شابا ،الارم  ،أي حدتاه
وبريقه ،صلَّ  :سنان مصقو باحلجار ،الصالبة ،والنحايض :الرقيا  .ينظار :ابان منظاور ،اللساان،381/7:
.72/14
( )467قمت حبصرها رقميا عن طري برنامج املكتبة اللغوية اإللكرتونية :موسوعة املعاجم والقواميس ،اإلصدار ال ااني
http://www. islamspirit. com
( )468المخمشري ،األساس.3:
( )469اجلوهري ،الصحاح.1620/4:
( )470األعشى ،ديوانه .61:أطّت اإلبل :أنت تعبا أو حنينا .اللسان.159/1:
(106/1 )471
( )472ينظاار :الفراهياادي ،العااني286/7؛ المهااري ،التهاااي 43/13:؛ اباان عباااد ،احملااي 361/8:؛ اباان فااارس،
اجململ96/1:؛ ابن سيد  ،احملكم356/8:؛ ابان منظاور ،اللساان139/1:؛ الفياومي ،املصاباح6:؛ المبيادي،
التاج.384/7:
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( )473ينظر :ابن يعيش؛ ابن عباد ،احملي 361/8:؛ اجلوهري ،الصاحاح441/2:؛ ابان سايد  ،احملكام356/8:؛ ابان
ساايد  ،املخصاااص95/8/2:؛ الفياااومي ،املصاااباح6:؛ ابااان منظاااور ،اللساااان139/1:؛ الفريوزآباااادي،
القاموس338:؛ المبيدي ،التاج.384/7:
( )474ينظر :ابن يعيش ،شرح املفصل.352/3:
( )475الفراهياادي ،العااني286/7؛ األزهااري ،التهاااي 43/13:؛ اجلااوهري ،الصااحاح441/2:؛ اباان ساايد ،
احملكم356/8:؛ ابن سيد  ،املخصاص95/8/2:؛ المخمشاري ،األسااس6:؛ ابان منظاور ،اللساان139/1:؛
الفريوزآبادي ،القاموس338:؛ المبيدي ،التاج.384/7:
( )476ينظر :ابن سيد  ،احملكم356/8:؛ ابن منظور ،اللسان.139/1:
( )477ابن عباد ،احملي 361/8:
( )478الساب نفسه.
( )479ينظر :ابن منظور ،اللسان139/1:؛ المبيدي ،التاج.384/7:
( )480البخاري ،صحي البخاري27/7:؛ اجلوهري ،الصاحاح441/2:؛ ابان سايد  ،احملكام356/8:؛ ابان منظاور،
اللسان139/1:؛ المبيدي ،التاج.384/7:
( )481الفراهياادي ،العااني286/7:؛ األزهااري ،التهاااي 43/13:؛ اباان ساايد  ،احملكاام356/8:؛ اباان ساايد ،
املخصااص95/8/2:؛ المخمشااري ،األساااس6:؛ اباان منظااور ،اللسااان139/1:؛ الفيااومي ،املصااباح6:؛
الفريوزآبادي ،القاموس388:؛ المبيدي ،التاج.384/7:
( )482اجلااوهري ،الصااحاح441/2:؛ اباان عباااد ،احملااي 361/8:؛ اباان فااارس ،اجملماال96/1:؛ اباان فااارس،
املقاييس106/1:؛ ابن منظور ،اللسان139/1:؛ الفريوزآبادي ،القاموس338:؛ المبيدي ،التاج.384/7:
( )483ابن فارس ،اجململ96/1:؛ ابن فارس ،املقاييس.106/1:
( )484ينظر :ابن منظور ،اللسان.159/6:
( )485ينظر :ابن سيد  ،املخصص.4/7/2
( )486األزهااري ،التهاااي 43/13:؛ اباان عباااد ،احملااي 361/8:؛ اجلااوهري ،الصااحاح441/2:؛ اباان فااارس،
اجململ96/1:؛ ابن منظور ،اللسان139/1:؛ الفريوآبادي ،القاموس338:؛ المبيدي ،التاج.384/7:
( )487الفراهيدي ،العني286/7:؛ أبو عبيد ،الغري

املصانف724/3:؛ اجلاوهري ،الصاحاح441/2:؛ ابان فاارس،

اجململ96/1:؛ ابن سيد  ،احملكام356/8:؛ ابان سايد  ،املخصاص168/12/3:؛ المخمشاري ،األسااس6:؛
اجلوهري ،املصباح6:؛ ابن منظور ،اللسان140/1:؛ الفريوزآبادي ،القاموس338:؛ المبيدي ،التاج.384/7:
( )488اباان ساايد  ،احملكاام356/8:؛ اباان منظااور ،اللسااان139/1:؛ الفريوزآبااادي ،القاااموس338:؛ المبياادي،
التاج.384/7:
( )489ينظر :ابن عباد ،احملي 361/8:؛ ابان سايد  ،احملكام356/8:؛ ابان منظاور ،اللساان139/1:؛ الفريوزآباادي،
القاموس338:؛ المبيدي ،التاج.384/7:
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( )490مهلل بن ربيعة ،ديوانه26:؛ ابن سيد  ،احملكم356/8:؛ ابن منظور ،اللسان139/1:؛ المبيدي ،التاج.387/7:
واملعنى إذا دعوتهم أجابوا.
( )491الفراهيادي ،العااني286/7؛ أبااو عبيااد ،الغريا

املصاانف430/2:؛ األزهااري ،التهاااي 3/13:؛ اباان عباااد،

احملي 361/8:؛ اجلوهري ،الصحاح441/2:؛ ابن فارس ،اجململ96/1:؛ ابن فارس ،املقاييس106/1:؛ ابان
ساايد  ،احملكاام356/8:؛ اباان ساايد  ،املخصااص190/10/3:؛ المخمشااري ،األساااس6:؛ اباان منظااور،
اللسان139/1:؛ الفريوزآبادي ،القاموس338:؛ المبيدي ،التاج.384/7:
( )492البيت يف ديوان اماليني ،121/2اجلوهري ،الصحاح441/2:؛ ابن منظور ،اللسان 140/1يُفَجراني أَي يفارجن
بأَيديهن لاينا الاماء أَعناقهن لقصرها ،يعناي حُمْرا وردت الاماء .والعرارْمرض :الطحلا  ،وجعلاه مستأْسادا
كما يستأْسد النبت .والناجيل :النم والطني .ينظر :ابن منظور ،اللسان140/1؛ المبيدي ،التاج.384/7:
( )493احلطيئة ،ديوانه20:؛ ابن فارس ،اجململ96/1:؛ ابن فارس ،املقاييس ،106/1:فالنبت قاد طاا يف جمااري املااء
إىل الرياض (القريان) ،وزهر مييل إىل الشمس.
( )494الفراهيدي ،العني286/7؛ األزهري ،التهاي 43/13:؛ المخمشري ،األساس6:؛ ابن منظور ،اللسان140/1:؛
المبيدي ،التاج .384/7:وأثبت أعال رواية العني ،أما رواية الديوان :341:مُسْتأْسِدا ذِبَّانُاهُ يف غَ ْيطَالِ ياارقُلْنر
للرائدِ :أَعْشربْتر ،انْمِ ِ
واملعنى أن النبت طا والتف حتى ك ر صوت الابا

به دالله على ك رته ،فكأنه دليل للباحاث عان العشا

على النمو باملكان.
( )495ينظر :الفراهيدي ،العاني286/7؛ ابان درياد ،اجلمهار1092/2:،؛ األزهاري ،التهااي 43/13:؛ ابان عبااد،
احملي 361/8:؛ اجلوهري ،الصحاح441/2:؛ ابن سيد  ،احملكم356/8:؛ المخمشري ،األساس6:؛ الفياومي،
املصباح6:؛ ابن منظور ،اللسان140/1:؛ الفريوزآبادي ،القاموس338؛ المبيدي ،التاج.384/7:
( )496األعشى ،ديوانه .73:واملعنى أن كال الصيد (الضراء) تتطاو للصيد إليسادها؛ أي :إلغرائها بالصيد.
( )497رهبة ،ديوانه40:؛ وينظر :األزهري ،التهاي 43/13:؛ ابن منظور ،اللسان.140/1:
( )498الفراهيدي ،العني286/7:؛ األزهري ،التهاي 43/13:؛ ابن عبااد ،احملاي 361/8:؛ اجلاوهري ،املصاباح6:؛
ابن منظور ،اللسان140/1:؛ المبيدي ،التاج.387/7:
( )499ابن عباد ،احملي .361/8:
( )500ينظر :ابن قتيبة ،األنواء يف مواسم العر .124:
( )501ينظر :الساب .126:
( )502زاد ،،حاجي ،البحث الداللي عند ابن جين.25:
( )503احلمماوي ،حممد رشاد ،املعجم العربي يف القرن العشرين.266:
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املراجــع
 .1ابن األثري ،ضياء الدين ،امل ل السائر يف أد

الكات والشاعر ،ت :حممد عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،بريوت.1990 ،

 .2ابن األجدابي ،أبو إسح إبراهيم بن إمساعيل ،كفاية املتحفظ يف اللغة ،ت:السائ حسني ،إقرأ للطباعاة والرتمجاة
والنشر ،طرابلس1989 ،م.
 .3ابن األنباري ،أبو الاكات ،رسالتان البن األنباري (اإلغرا

يف جد اإلعرا

وملع األدلة يف أصو النحاو) ،ت:

سعيد األفغاني ،مطبعة اجلامعة السورية1975 ،م.
 .4ابن السكيت ،يعقو

بن إسح  ،إصالح املنط  ،ت:أمحد حممد شاكر ،عبد السالم هارون ،ط ،4دار املعارف ،القاهر.،

 .5ابن السكيت ،يعقو

بن إسح  ،كتا األلفاظ ،ت :د .فخر الدين قباو ،،ط ،1مكتبة لبنان ناشرون ،بريوت1998 ،م.

 .6ابن القطاع ،أبو القاسم علي ،كتا

األفعا  ،ط ،1عامل الكت  ،بريوت1983 ،م.

 .7ابن القوطية ،أبو بكر حممد بن عمر ،كتا

األفعا  ،ت :على فود ،،ط ،2مكتبة اخلاجني1993 ،م.

 .8ابن جين ،أبو الفت ع مان ،اخلصائص ،ت :حممد علي النجار ،دار الشؤون ال قافية العامة ،بغداد 1990 ،م.
 .9ابن جني ،أبو الفت ع مان ،سر صناعة اإلعرا  ،ت :د .حسن هنداوي ،ط ،1دار القلم ،دمش 1985 ،م.
 .10ابن خلدون ،عبد الرمحن بن حممد ،مقدمة ابن خلدون ،ط ،4دار القلم ،بريوت1981 ،م.
 .11ابن دريد ،أبو بكر بن حممد ،مجهر ،اللغة ،ت :د .رممي منري بعلبكي ،ط ،1دار العلم للماليني1987 ،م.
 .12ابن سيد  ،علي بن إمساعيل ،احملكم واحملي األعظم ،ت :د .مصطفى السقا وآخارين ،ط ،1معهاد املخطوطاات
جبامعة الدو العربية1958 ،م.
 .13ابن سيد  ،علي بن إمساعيل ،احملكم واحملي األعظام ،ت:د .الساقا وآخارين ،طبعاة منقحاة ومفهرساة :د .عباد
الفتاح سليم ،د .فيصل احلفيان ،ط ،2معهد املخطوطات جبامعة الدو العربية2003 ،م.
 .14ابن سيد  ،علي بن إمساعيل ،املخصص ،دار الكتا

اإلسالمي ،القاهر.،

 .15ابن فارس ،أمحد بن زكريا ،الصاح يف فقه اللغة العربية ومساائلها وسانن العار
ط ،1منشورات حممد علي بيضون ،دار الكت

يف كالمهاا ،ت :أمحاد بساج،

العلمية ،بريوت1997 ،م.

 .16ابن فارس ،أمحد بن زكريا ،جممل اللغة ،ت :زهري عبد احملسن سلطان ،ط ،1مؤسسة الرسالة1984 ،م.
 .17ابن فارس ،أمحد بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،ت :عبد السالم هارون ،ط ،1دار اجليل ،بريوت1991 ،م.
 .18ابن قتيبة ،عبدال بن مسلم ،أد الكات  ،ت :علي فاعور ،ط ،1دار الكت العلمية ،بريوت1988 ،م.
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 .19ابن قتيبة ،عبدال بن مسلم ،األنواء يف مواسم العر  ،دار الشؤون ال قافية العامة ،بغداد1988 ،م.
 .20ابن قتيبة ،عبدال بن مسلم ،اجلراثيم يف اللغة ،ت:حممد احلميدي ،تقديم مسعود بوبو ،وزار ،ال قافة ،دمش 1997 ،م.
 .21ابن قتيبة ،عبدال بن مسلم ،تأويل مشكل القرآن ،ت:السيد أمحد صقر ،ط ،3مكتبة دار الرتاث ،القاهر1973 ،،م.
 .22ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العر  ،ت :علي شريي ،ط ،1دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت1988 ،م.
 .23ابن يعيش ،موف الدين ،شرح املفصل للمخمشري ،ت:إميل يعقو  ،ط ،1منشورات حممد بيضاون -دار الكتا
العلمية ،بريوت2001م.
 .24أبو عبيد ،القاسم بن ساالم ،الغريا

املصانف ،ت :د .حمماد العبيادي ،ط ،1اجملماع التونساي للعلاوم واآلدا

والفنون ،ودار سحنون للنشر والتوزيع ،تونس1996 ،م.
.25

أبو عبيد ،،معمر بن امل نى ،جماز القرآن ،ت :د .حممد فؤاد سمكني ،مكتبة اخلاجني ،القاهر 1988 ،،م.

 .26أبو ليلى ،عدي بن ربيعة ،ديوان مهلهل بن ربيعة ،شرح وتقديم :طال حر  ،الدار العاملية.
 .27األزهري ،أبو منصور حممد ،تهاي اللغة ،ت :عبد السالم هارون وآخرين ،املؤسسة املصرية العامة ،الدار املصرية.
 .28اإلسكايف ،اخلطي

حممد ،مباد اللغة ،ط ،1ت :د .عبد اجمليد ديا  ،دار الفضيلة ،القاهر2014 ،،م.

 .29األصفهاني ،الراغ  ،املفردات يف غري
 .30األصمعي ،عبد املل

القرآن ،ت :حممد سيد كيالني ،دار املعرفة ،بريوت.

بن قُري  ،رساالتان يف اللغاة ،الفاره والشااء ،ت:د .صابي التميماي ،ط ،2مكتباة ال قافاة

الدينية1992 ،م.
 .31األعرابي ،أبو العمي ل املأثور من اللغة ،ت :حممد عبد القادر أمحد ،ط ،1مكتبة النهضة املصرية ،القاهر1988 ،،م.
 .32األعرابي ،أبو مسحل ،كتا

النوادر ،ت :عم ،حسن ،مطبوعات جممع اللغة العربية بدمش 1961 ،م.

 .33األعشى ،ميمون بن مهران ،ديوان األعشى الكبري ميمون بن قيس ،شرح:د .حممد حممد حسني ،مكتبة اآلدا باجلماميم.
 .34أعما ندو ،املعجم التاريي للغة العربية قضايا النظرية واملنهجية والتطبيقياة ،ط ،1مؤسساة البحاوث والدراساات
العلمية (مبدع) ،فاس دار السالم للطباعة والنشر ،القاهر 25-23،ربيع ال اني1431ها2010 ،م.
 .35أمني ،عبدال ،االشتقاه ،ط ،2مكتبة اخلاجني ،القاهر2000 ،،م.
 .36األنباري ،أبو بكر حممد ،الماهار يف معااني كلماات النااس ،ت :حاامت الضاامن ،تعليا  :عمالادين النجاار ،،ط،1
مؤسسة الرسالة ،بريوت1992 ،م.
 .37األنصاري ،أبو زيد ،النوادر يف اللغة ،ت :حممد عبد القادر أمحد ،ط ،1دار الشروه ،بريوت1980 ،م.
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 .38األنصاري ،أبو زيد ،كتا اممم ،نشر لويس اليسوعي ،جملة املشره ،املطبعة الكاثوليكية ،بريوت1911 ،م.
 .39أنيس ،د .إبراهيم ،داللة األلفاظ ،ط  ،6دار املعارف ،القاهر1986 ،،م.
 .40أنيس ،د .إبراهيم ،من أسرار اللغة ،ط ،6مكتبة األجنلو املصرية ،القاهر1978 ،،م.
 .41األهوازي ،أبو احلسن كتا

البهار ،ت:د .إبراهيم الغامدي ،ط ،1جامعة أم القرى1430 ،ها.

 .42البخاري ،أبو عبدال إمساعيل ،صحي البخاري ،ت :حممد زهري ،ط ،1دار طوه النجا( ،مصور ،عن السلطانية)1422 ،ها.
املفرد بالتعليقات ،ت :مسري المهريي ،،ط ،1مكتبة املعارف ،الرياض1419 ،ها.

 .43البخاري ،حممد بن إمساعيل ،األد

 .44برجشرتاسر ،ج ،التطور النحوي للغة العربية ،إخراج :د .رمضان عبد التوا  ،ط  ،3مكتبة اخلاجني ،القاهر1997 ،،م.
 .45بريفو -سابلريو  ،جان -جان ،املولّد دراسة يف بناء األلفاظ ،ترمجة :خالد فهيماة ،مراجعاة :د .حسان محام ،،ط،1
مركم دراسات الوحد ،العربية ،بريوت2010 ،م.
 .46البغدادي ،أبو العالء صاعد ،كتا

الفصو

 ،ت :د .عبد الوها

التازي ،وزار ،ألوقااف والشاؤون اإلساالمية،

املغر 1993 ،م.
 .47البندنيجي ،أبو بشر اليمان ،التقفية يف اللغة ،ت :د .خليل العطية ،وزار ،األوقاف ،بغداد1976 ،م.
 .48التايمي ،اخلطي حييى بن علي ،تهاي إصالح املنط  ،ت :فخر الدين قباو ،،ط ،1دار اآلفاه اجلديد ،،بريوت1983 ،م.
 .49ال عال  ،أبو منصور بن إمساعيل ،فقه اللغة وسر العربية ،ت:د .فائم حممد ،د .يعقو  ،ط ،1دار الكتاا

العرباي،

بريوت1993 ،م.
 .50ثعل  ،أبو العباس أمحد بن حييى ،كتا

الفصي  ،ت :د .عاطف مدكور ،دار املعارف.

 .51ثعل  ،أبو العباس أمحد بن حييى ،جمالس ثعل  ،ت :عبد السالم هارون ،،ط ،4دار املعارف ،القاهر1980 ،،م.
 .52اجلاحظ ،أبو ع مان عمرو بن حبر ،البيان والتبيني ،ت:عبد السالم هارون ،ط ،2دار اجليل ،بريوت.
 .53اجلاحظ ،أبو ع مان عمرو بن حبر ،كتا احليوان ،ت :عبد السالم هارون ،دار اجليل ،بريوت1992 ،م.
 .54جبل ،د .حممد حسن ،علم االشتقاه نظريا وتطبيقيا ،ط ،3مكتبة اآلدا  ،القاهر2012 ،،م.
 .55جبل ،د .عبد الكريم ،الداللة احملورية يف معجم مقاييس اللغة دراسة حتليلية نقدية ،ط ،1دار الفكر ،دمش 2003 ،م.
 .56اجلرجاني ،عبد القاهر بن عبد الرمحن ،أسرار البالغة ،ت :حممود حممد شاكر ،دار املدني ،جد.،
 .57اجلرجاني ،علي بن حممد ،التعريفات ،ت :حممد صدي املنشاوي ،دار الفضيلة ،القاهر.،
 .58اجلندي ،علي ،فن التشبيه ،ط ،1مكتبة نهضة مصر ،الفجالة1952 ،م.
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 .59اجلوهري ،إمساعيل ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ط ،3ت :أمحد عطار ،دار العلم للماليني ،بريوت1984 ،م.
 .60جريمان ،كلود -رميون لوبون ،علم الداللة ،ط ،1ت :د .نور امدى لوشن ،جامعة قار يونس ،بنغازي1997 ،م.
 .61احلطيئة ،جرو بن أوس ،ديوان احلطيئة برواية وشرح ابن السكيت ،ت:د .نعمان طه ،ط ،1اخلاجني ،القاهر.1987 ،،
 .62احلمريي ،نشوان بن سعيد ،مشس العلوم ودواء العر

من الكلوم ،أشرف على تصحيحه :عباد ال الايمين ،عاامل

الكت  ،بريوت.
 .63خسار ،،د .ممدوح حممد ،علم املصطل وطرائ وضع املصطلحات العربية ،ط ،1دار الفكر ،دمش 2008 ،م.
 .64اخلطفي ،جرير بن عطية ،ديوان جرير ،شرح :د .يوسف عيد ،دار اجليل ،بريوت2005 ،م.
 .65خليل ،د .حلمي ،املولد يف العربية دراسة يف منو اللغة العربية وتطورهاا بعاد اإلساالم ،ط ،2دار النهضاة العربياة،
بريوت1985 ،م.
 .66الداية ،د .فايم ،علم الداللة العربي النظرية والتطبي  ،دراسة تاريية ،تأصيلية ،نقدية ،ط ،1دار الفكر ،دمش 1985 ،م.
 .67الرازي ،أبو حامت أمحد ،المينة يف الكلمات اإلسالمية العربية ،،تعلي  :حسني اممااني ،ت :د .عبدال السامرائي.
 .68الرازي ،زين الدين أبو عبد ال حممد ،خمتار الصحاح ،ط ،1مكتبة الرشد ناشرون ،الرياض2004 ،م.
 .69الربعي ،عيسى بن إبراهيم ،نظام الغري

يف اللغة ،ط ،2مؤسسة الكت

ال قافية1987 ،م.

 .70ربيع ،د .أمحد ،املدخل إىل علم املعاجم والداللة ،ط ،1مكتبة الرشد ،الرياض2006 ،م.
 .71الرماني ،أبو احلسن علي ،معاني احلروف ،ت :د .عبد الفتاح شل  ،،ط ،3دار الشروه ،جد1984 ،،م.
 .72المبيدي ،أبو بكر حممد بن احلسن ،خمتصر العني ،،ط ،1ت:د .نور الشاذلي ،عامل الكت  ،بريوت1996 ،م.
 .73المبيدي ،أبو بكر حممد بن حسن ،حلن العوام ،ت :د .رمضان عبد التوا  ،ط ،2مكتبة اخلاجني ،القاهر2000 ،،م.
 .74المَّبيدي ،حممد مرتضى احلسايين ،التكملاة والاايل والصالة ،ت:مصاطفى حجاازي وآخارين ،ط ،1اميئاة العاماة
لشؤون املطابع األمريية ،القاهر1986 ،،م.
 .75المَّبيدي ،حممد مرتضى احلسيين ،تاج العاروس من جواهر القاماوس ،ت :عبد السالم هارون وآخرين ،طبعة الكويت.
 .76المجاج ،أبو إسح  ،تفسري أمساء ال احلسنى ،ت :أمحد الدقاه ،ط ،5دار املأمون للرتاث ،دمش 1986 ،م.
 .77المجاجي ،عبد الرمحن ،حروف املعاني ،ت:د .علي احلمد ،ط ،2دار الرسالة ،بريوت ،دار األمل ،اإلربد1986 ،م.
 .78المركشي ،بدر الدين ،الاهان يف علوم القرآن ،دار املعرفة ،بريوت1990 ،م.
 .79المخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر ،أساس البالغة ،ت :أ .عبد الرحيم حممود ،دار املعرفة ،بريوت.
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 .80السامرائي ،إبراهيم ،من سعة العربية ،،ط ،1دار اجليل ،بريوت1994 ،م.
 .81السجستاني ،أبو حامت ،كتا

النخلة ،ت :أ .د .حامت الضامن ،ط ،1دار البشائر اإلسالمية ،بريوت2002 ،م.

 .82السجستاني ،أبو حامت وثابت بن أبي ثابت ،كتابان يف الفره ت :حامت الضامن ،ط ،1عامل الكت  ،بريوت.1987 ،
األفعا  ،ت :د .حسني شرف ،مراجعة :د .حممد عالم ،اميئة العامة لشاؤون

 .83السرقسطي ،أبو ع مان سعيد ،كتا
املطابع األمريية ،القاهر 1975 ،،م.

 .84سالمي ،د .عبد القادر ،علم الداللة يف املعجم العربي ،ط ،1دار ابن بطوطة للنشر والتوزيع ،عمان2007 ،م.
 .85السيوطي ،جال الدين ،املمهر يف علوم اللغة وأنواعها ،ت:حممد أبو الفضل وآخرين ،املكتبة العصرية ،بريوت1987 ،م
 .86شاهني ،د .توفي حممد ،عوامل تنمية اللغة العربية ،ط ،3مكتبة وهبة ،القاهر2009 ،،م.
 .87شاهني ،د .عبد الصبور ،العربية لغة العلوم والتقنية ،،ط ،2دار االعتصام ،القاهر1986 ،،م.
 .88الشدياه ،أمحد فارس ،اجلاسوس على القاموس ،دار صادر ،مطبعة جلوائ  ،قسطنطينية1299 ،م.
 .89الشيباني ،أبو عمرو ،اجليم ،ت :إبراهيم األبياري ،م:حممد خلف ال ،اميئة العامة لشؤون املطابع األمريية.1974 ،
 .90الصاح  ،إمساعيل بن عباد ،احملي يف اللغة ،ط ،1ت :الشيخ حممد آ ياسني ،عامل الكت  ،بريوت1994 ،م.
 .91الصاوي ،د .أمحد ،مفهوم االستعار ،يف حبوث اللغويني والنقاد والبالغيني ،منشأ ،املعارف ،اإلسكندرية1988 ،م.
 .92الصَّغاني ،احلسن بن حممد ،التكملة والايل والصلة ،ت :عبد العليم الطحاوي وآخرين ،دار الكت  ،القاهر1970 ،،م.
 .93الصَّغاني ،احلسن بن حممد ،العبا

الماخر واللبا

الفااخر ،ت :حمماد آ ياساني ،دار الرشايد للنشار ،منشاورات

وزار ،ال قافة واإلعالم ،العراه1981 ،م.
 .94العامري ،لبيد ،شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،ت :إحسان عباس ،وزار ،اإلرشاد واألنباء ،الكويت1962 ،م.
 .95عبد التوا  ،د .رمضان ،فصو يف فقه العربية ،الناشر ،ط ،3مكتبة اخلاجني ،القاهر1987 ،،م.
 .96عبد التوا  ،د .رمضان ،مدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ،مكتبة اخلاجني ،القاهر.،
 .97عبد اجلليل ،منقور ،علم الداللة أصوله ومباح ه يف الرتاث العربي ،احتاد الكتا العر دمش 2001 ،م.
 .98عبد العميم ،د .حممد ،القياس يف اللغة العربية ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهر1995 ،،م.
 .99العبسي ،عنرت ،بن شداد ،ديوان عنرت ،،ت :حممد سعيد مولوي ،املكت

اإلسالمي ،دمش .

 .100العبيدان ،د .موسى بن مصطفى ،التوسع الداللي األوائل للنشر والتوزيع ،دمش 2003 ،م.
 .101العجاج ،رهبة بن عبدال ،ديوان رهبة بن العجاج ،بعناية وتصحي  :وليم بن الورد الاوسي ،تصوير دار ابن قتيبة.
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 .102العجلي أبو النجم الفضل ،ديوان أبي النجم العجلي ،ت:حممد أدي مجران ،جممع اللغة العربية بدمش 2006 ،م.
 .103العماوي ،د .نعمة ،النقد اللغوي بني التحرر واجلمود ،دائر ،الشؤون ال قافية والنشر ،بغداد1984 ،م.
 .104العسقالني ،ابن حجر ،اإلصابة يف متييم الصاحابة ،ت :عباد ال الرتكاي ،عباد الساند مياماة ،ط ،1مركام هجار
للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية ،القاهر2008 ،،م.
 .105عمر ،د .أمحد خمتار ،علم الداللاة ،ط ،3عامل الكت  ،القاهر1992 ،،م.
 .106العنبكي ،د .علي عبد ال ،احلمل على املعنى يف العربية ،ط ،1ديوان الوقف السين ،العراه2012 ،م.
 .107الغو  ،د .عطية ،االتساع اللغوي بني القديم واحلديث ،،دار البريوني للنشر والتوزيع ،عمان2008 ،م.
 .108الفارابي ،أبو نصر حممد ،ديوان األد  ،ت:د .أمحاد عمار ،مراجعاة :د .إباراهيم أنايس ،جمماع اللغاة العربياة،
القاهر1974 ،،م.
 .109الفارابي ،أبو نصر حممد ،كتا

احلروف ،ط ،1ت :حمسن مهدي ،دار املشره ،بريوت1990م.

 .110الفارسي ،أبو علي النحوي ،املسائل املشكلة املعروفة بالبغداديات ،ت :صالح الشيكاوي ،مطبعة العاني ،بغداد.
 .111الفخراني ،د .أبو السعود ،يف فقه العربية ،ط1999 ،3م.
 .112الفراء ،أبو زكريا حييى بن زياد ،معاني القرآن ،ط ،1ت :صالح عبد العميم وآخررريْن ،دار السالم ،القاهر2013 ،،م.
 .113الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،كتا العني ،ت :د .مهدي املخمومي ،د .إبراهيم السامرائي ،دار مكتبة امال .
 .114فندريس ،ج ،.اللغة ،تعري  :عبد احلميد الدواخلي ،وحممد القصا  ،مكتبة األجنلو املصرية1950 ،م.
 .115الفريوزآبادي ،جمد الدين ،القاموس احملي  ،ط ،3ت :مكت حتقي الرتاث ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1993 ،م.
 .116الفيومي ،أمحد بن حممد ،املصباح املنري ،مكتبة لبنان ،بريوت1987 ،م.
 .117القااالي ،أبااو علااي إمساعياال ،البااارع يف اللغااة ،ت :هاشاام الطعااان ،،ط ،1ساااعدت جامعااة بغااداد علااى
نشر 1974م ،مكتبة النهضة ،بغداد ،دار احلضار ،العربية ،بريوت1975م.
 .118القالي ،أبو علي إمساعيل ،كتا

األمالي مع كتابي ذيل األمالي والناوادر ،ألباي علاي القاالي ،ويلايهم كتاا

التنبيه مع أوهام أبي علي يف أماليه ،ألبي عبياد البكاري ،ت :صاالح هلال ،سايد اجلليماي ،املكتباة العصارية،
بريوت2008 ،م.
 .119قطر  ،حممد بن املستنري ،األزمنة وتلبية اجلاهلية ،ط ،1ت :د .حنا حداد ،مكتبة املنار ،المرقاء1985 ،م.
 .120القنوجي ،السيد حممد ،البلغة يف أصو اللغة ،ط ،1ت :ناير مكت  ،دار البشائر اإلسالمية1988 ،م.
 .121الكراعني ،د .أمحد ،علم الداللة بني النظر والتطبي  ،ط ،1املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ،بريوت1993 ،م.
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 .122الكندي ،امره القيس ،ديوان امر القيس ،ت :حممد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،4دار املعارف ،القاهر1984 ،،م.
 .123املالقي ،أمحد ،رصف املباني يف شرح حروف املعاني ،ت :د .أمحد اخلراط ،ط ،2دار القلم ،دمش 1985 ،م.
 .124املبارك ،حممد ،فقه اللغة وخصائص العربية ،ط ،2دار الفكر1964 ،م.
 .125املاد ،حممد بن يميد ،الكامل يف اللغة واألد  ،ت:د .عبد احلميد هنداوي ،وزار ،الشؤون اإلسالمية واألوقااف
والدعو ،واإلرشاد ،اململكة العربية السعودية1998 ،م.
 .126املرادي ،بدر الدين ،اجلنى الداني يف حروف املعاني ،ت:د .فخر الادين قبااو ،،حمماد فاضال ،ط ،1دار الكتا
العلمية ،بريوت1992 ،م.
 .127املسدي ،د .عبد السالم ،اللسانيات وأسسها الامعرفية ،الدار التونسية للنشر ،تونس ،املؤسسة الوطنية للكتاا ،
اجلمائر1986 ،م.
 .128املطرزي ،أبو الفت ناصر ،املغر

يف ترتي املعر  ،،ت :حممد ع مان ،ط ،1مكتبة ال قافة الدينية ،القاهر2007 ،،م.

 .129النحوي ،أبو احلسني بن سفيان ،التفس يف اللغة ،ت :عاد العبيد ،ط ،1دار دجلة ،عمان2011 ،م.
 .130ندو ،الرتاث املغربي واألندلسي (التوثي والقراء )،جامعة عبد املل
تطوان /21-19إبريل1991م ،حبث أد

حلن العوام ببالد املغر

السعدي ،كلياة آلدا

والعلاوم اإلنساانية،

أمحد الطاهري كلية اآلدا

احملمدية.

 .131النَّمرري ،احلسني بن علي ،الامُلَمَّع ،ت :وجيهة السطل ،مطبوعات جممع اللغة العربية بدمش  ،ا1976م.
 .132نهر ،د .هادي ،علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العربي ،ط ،1دار األمل للنشر والتوزيع ،إربد2007 ،م.
 .133النووي ،حييى بن شرف ،املنهاج شرح صحي مسلم بن احلجاج ،ط ،2دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت1392 ،ها.
 .134اماليني ،ديوان اماليني ،،ط ،4دار الكت

والوثائ القومية ،القاهر2010 ،،م.

 .135هال  ،د .عبد الغفار حامد ،علم الداللة اللغوية ،ط ،1دار الكتا اجلديد احلديث ،القاهر2013 ،،م.
 .136امنائي ،أبو احلسن ،اجملرد يف غري

كالم العار

ولغاتهاا ،ت:د .حمماد العماري ،ط ،1مكتباة ال قافاة الدينياة،

القاهر2007 ،،م.
 .137امنائي ،أبو احلسن ،املنتخ من غري كالم العر  ،ت :د .حممد العمري ،،ط ،1جامعة أم القرى1409 ،ها.
 .138امنائي ،أبو احلسن ،املنجد يف اللغة ،ت :د .أمحد عمر ،د .ضاحي عبد الباقي ،ط ،2دار الكت  ،القاهر1988 ،م
 .139وايف ،علي عبد الواحد ،علم اللغة ،ط ،9نهضة مصر ،اجليم2004 ،،م.
 .140يس ،أ .عبدالعميم ،اجملاز اللغوي يف البالغة العربية ،ط ،1مكتبة اآلدا  ،القاهر2012 ،،م.
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اجملالت والدوريات والصحف:
 .1بلعرج ،د .بلقاسم ،حبث (ظاهر ،توسع املعنى يف اللغة العربية مناذج مان القارآن الكاريم) ،جملاة العلاوم
اإلنسانية ،جامعة حممد خيضر ،بسكر ،،مارس2006م.
 .2احلمماوي ،د .حممد رشاد حباث (املعجام العرباي يف القارن العشارين مصاطلحاته و مناهجاه يف اجلماع
والوضع) جملة جممع اللغة العربية ،القاهر ،،ج ،53فرياير1984م.
 .3زاد ،،مهني حاجي ،حبث (البحث الداللي عند ابن جين) ،جملة اللغاة العربياة وآدابهاا السانة السادساة،
 ،1431جامعة طهران  /فرنسي قم 2010/م.
 .4عبد ال ،م .مراد محيد ،حبث (تطور داللة املفردات احملدثة يف النص اللغوي) ،جملة اخللايج العرباي ،ماج
( ،)40ع ( )2-1لسنة2012م.
 .5القامسي ،د .علي ،حبث (إشكالية الداللة يف املعجمية العربية) ،جملة اللسان العربي ،العدد 1988 ،46م.
 .6قدور ،د .أمحد ،حبث (تراث حلن العامة مصدرا من مصادر املعجم التاريي) ،جملاة جمماع اللغاة العربياة
األردناااي ،ع ( ،)40السااانة اخلامساااة عشااار ،،مجاااادى األوىل -شاااوا 1411هاااا /كاااانون ال ااااني
حميران1991م.،
 .7القنيعري ،د .حسناء( ،التطور الداللي لأللفاظ) صحيفة الرياض ،العدد1434/1/11 ،16225ها.
 .8كصير ،م .خضر أكاا حسان ،حباث (التطاور الاداللي وأشاكاله يف كتاا

مفاردات القارآن للراغا

األصفهاني) جملة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية ،مج ( ،)8ع (2013 )1م.

املراجع اإللكرتونية:
 املكتبة الشاملةhttp://shamela. ws : املكتبة اللغوية اإللكرتونية :موسوعة املعاجم والقواميس  -اإلصدار ال اني http://www.islamspirit. com
 -قر

 :مكتبة املعاجم واللغة العربية (شركة العريس للكمبيوتر).
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