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التطــور الداللي أللفــاظ حقل الكتابة
في المدونــة اللغوية العربية *

د. ذكرى يحيى القبيلي
امللخص:

 نظرا ألمهية الكتابة يف حياتنا الثقافية والعلمية واالجتماعية والدور األساســي 
الــذي ابتــت تشــكله يف احملــاداثت اليوميــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي: رســائل، 
ألفــاظ حقــل  البحــث لريصــد  فقــد جــاء هــذا  تغريــدات، دردشــات.  منشــورات، 
املســتعملة  األلفــاظ  أبــرز  ويتنــاول  هبــا.  مــرت  الــي  الدالليــة  والتطــورات  الكتابــة 

واملفــردات اجلديــدة الــي أضيفــت إىل هــذا احلقــل.

وقــد عــّرف البحــث مبفاهيــم التطــور الــداليل، واملدونــة اللغويــة، ونظريــة احلقــول 
الدالليــة واحلقــل الكتــايب. وصنــف مفــردات الكتابــة يف حقــول فرعيــة. ووقــف علــى 
أبــرز األلفــاظ املســتعملة، وتكــرارات ورودهــا يف الفــرات الزمنيــة املختلفــة، ويف أوعيــة 
النشــر املتنوعــة الــي اعتمدهتــا املدونــة اللغويــة العربيــة ملدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم 
والتقنيــة. وتوخــى تقــدمي صــورة عــن التطــور الــداليل الــذي مــرت بــه مفــردات متنوعــة 
مــن هــذا احلقــل، وكيــف كان اســتعماهلا يف كالم العــرب مــن القــدمي إىل احلديــث 
-يف حــدود املتــاح مــن عــدد صفحــات حبــث علمــي يف جملــة. وهــذه املفــردات هــي: 
كتــب، دردش، دّون، ديباجــة، ســطّر، نســخ، حــّر، حــّرر، طبــع، اقتبــس، حبــث، 
قلــم، لــوح، دفــر، ملزمــة، كراســة، جريــدة، صحيفــة، جملــة، حــرف، كلمــة، مجلــة، 

ســطر، فقــرة، نــّص.

كلمــات مفتاحيــة: التطــور الــداليل- املدونــة اللغويــة العربيــة- نظريــة احلقــول 
الدالليــة- احلقــل الكتــايب.
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Semantic Development of Writing Terminology

Abstract:

Due to the significance of writing in the various cultural, 
social and academic domains of our lives, as well as its role 
in social media communication including SMS, posts, chats, 
tweets, this research aims to trace the writing terminology 
and its semantic development. It also studies the major terms 
used in addition to the newly added terms. 

The research introduces the concepts of semantic devel-
opment, Arabic Language Corpus, theory of semantic fields 
and writing. It also classifies writing terms in supplementary 
fields. It highlights the main used terms and their frequencies 
in various periods and in the various publishing methods 
approved by the Arabic Corpus of King Abdul-Aziz City for 
Sciences and Technology. The research includes an overview 
of the semantic developments in this field, and they were used 
by the ancient Arabs up to this time, it consists of a number of 
pages to suit a form of a scholarly paper in a journal. These 
writing are:

Chat, blog, preface, author, edit, copy, quote, research, pen, 
tablet, notebook, handout, paper, gazette, magazine, letter, 
word, sentence, line, paragraph, text.

Keywords: Semantic Development, Semantic Field Theory, 
writing Field, Arabic Language Corpus.
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املقدمة:
اللغــة ظاهــرة اجتماعيــة تتمظهــر يف أفــراد يؤدوهنــا، هلــم القــدرة علــى إنتــاج القــول 

وفهمــه، وفــق نســق يلــي أغراضهــم التخاطبيــة املتنوعــة.

وملــا كانــت حاجــات املتكلمــن وأغراضهــم خمتلفــة تتبــدل بتغــري األشــخاص 
واجملتمعــات والزمــان واملــكان، فــإن اللغــة احليــة جتســد هــذا وتتحــول يف مفرداهتــا 

املســتجدات. فتواكــب  ومعانيهــا 

وحــن نلقــي نظــرة طوليــة علــى العالمــة املعجميــة العربيــة منــذ العصــر اجلاهلــي 
إىل يومنــا هــذا، فــإان نقــف علــى تغــريات ممتــدة طــرأت عليهــا وداللتهــا. ولنــا أن 
نتخيــل شــاعرا جاهليــا ممــن نقــرأ معلقاهتــم قــام اليــوم بيننــا، مــاذا ســيفهم يف هــذه 
البيئــة اجلديــدة -العربيــة- وقــد وجــد نفســه بــن مفــردات ذات اســتعماالت جديــدة، 
وتســميات مســتحدثة ملوجــودات مل يعرفهــا أو يتخيلهــا؟. فالتطــور »ســنة كونيــة 
واألحــوال يف تبــدل دائــم يف مظاهــر احليــاة املختلفــة علميــا واجتماعيــا واقتصــاداي 
وسياســيا وحــى جغرافيــا. واللغــة كائــن حــي ينمــو ويتطــور. إن االجتــاه الطبيعــي للغــة، 
وخباصــة يف صورهتــا الدارجــة، أو املكتملــة، هــو اجتــاه يبعدهــا عــن املركــز، فاللغــة متيــل 

إىل التغــري، ســواء خــالل الزمــن أو عــر املــكان«))).

وقــد عزمــت علــى مجــع ألفــاظ حقــل معــن ودراســة مــا طــرأ عليهــا مــن حتــوالت 
دالليــة. مــن خــالل رصــد هــذه الــدالالت يف املعاجــم ومصــادر عربيــة، واملدونــة 
اللغويــة العربيــة ملدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة. ووقــع اختيــاري علــى إحــدى 
فنــون اللغــة ومهاراهتــا األربــع وهــي الكتابــة؛ ألمهيــة الكتابــة والــدور األساســي الــذي 
أصبحــت تؤديــه يف حياتنــا االجتماعيــة وعــر مواقــع التواصــل االجتماعــي. فــال خيفــى 
احلضــور املكثــف للمكتــوب يف التواصــل اليومــي: رســائل، منشــورات، تغريــدات، 
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حمــاداثت، فقــد بتنــا نتحــدث أبانملنــا بعــد ظهــور األجهــزة الذكيــة. فضــال عــن دور 
الكتابــة األهــم يف التعليــم والربيــة والثقافــة واإلعــالم.

وعمومــا الكتابــة صناعــة مهمــة انلتهــا العنايــة والتطويــر يف مراحلهــا املختلفــة، 
وحــاز النطــق الصحيــح للمكتــوب اهتمامــا خاّصــا يف حماولــة لتقريــب املنطــوق أو 
املقــروء مــن املكتــوب، ومــا عالمــات الرقيــم إال مثــال علــى ذلــك، ومــن قبلهــا كانــت 
احلــركات أو تشــكيل احلــرف بنوعيهــا؛ احلركــة اإلعرابيــة للحــرف األخــري، وحــركات 

صوامــت الكلمــة كلهــا.

املســتعملة يف حقــل  األلفــاظ  مــا  الــي ســعينا لإلجابــة عنهــا:  ومــن األســئلة 
الكتابــة قدميــا وحديثــا؟ ومــا العالقــات الدالليــة بــن مفــردات ألفــاظ الكتابــة؟ ومــا 
التطــورات الدالليــة الــي مــرت هبــا ومــا مظاهــر هــذا التطــور؟ وهــل دخلــت مفــردات 

جديــدة هــذا احلقــل؟ ومــا أكثــر األلفــاظ املســتعملة يف عصــران هــذا؟

األلفــاظ  رصــد  جانــب  يف  الوصفــي  املنهــج  هــو  للدراســة  املناســب  واملنهــج 
وتصنيفهــا واجلــداول وحتليلهــا، واملنهــج التارخيــي يف تتبــع داللــة الكلمــات واســتعماهلا 
يف فــرات زمنيــة ممتــدة. وقــد جــاء البحــث علــى ثالثــة أقســام؛ األول حقــل الكتابــة، 
بــدأ بتعريــف التطــور الــداليل وأســبابه ومظاهــر التطــور الــداليل، واملدونــة اللغويــة، 
ونظريــة احلقــول الدالليــة؛ واحلقــل الكتــايب حصــران فيــه مفــردات الكتابــة وصنفناهــا 
يف حقول فرعية. القســم الثاين التطور الداليل ألفعال الكتابة، حاولت رســم صورة 
ممتــدة لأللفــاظ الرئيســية يف الفعــل الكتــايب واملرادفــات، والشــائع يف االســتعمال 
احلديــث أو يف التواصــل الكتــايب اليومــي عــر وســائل التواصــل االجتماعــي، متوســلة 
ابملدونــة اللغويــة العربيــة ملدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة. وهــذه األلفــاظ 
 . هــي: الفعــل الرئيــس َكتَــَب، وَدْرَدش وَدوَّن وِديَباَجــة وَســطّر وَنَســَخ وَحــَرَر وَحــرَّ
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والقســم الثالــث التطــور الــداليل أللفــاظ احلقــول الفرعيــة، جعلنــاه ملفــردات متنوعــة 
مــن حقــل الكتابــة وقفنــا علــى التطــور الــداليل الــذي طــرأ عليهــا وتتبعنــا اســتعماهلا يف 
كالم العــرب مــن القــدمي إىل احلديــث مبــا تســمح بــه عــدد صفحــات هــذا البحــث. 
ومفردات هذا القســم هي: اْقتـَـــَبس، حَبَث، طََبع، قَـــَلم، َلوح، َدْفتــَـر، َمْلَزَمة، ُكْراَســة، 

َجرِيــَدة، َصِحيَفــة، جَمََلــة، َحــْرف، َكِلَمــة، مُجَْلــة، ِفْقــَرة، نَــّص.

القسم األول: حقل الكتابة:
1- املدونة اللغوية العربية:

املــدوانت اللغويــة يف أبســط تعريــف هلــا جمموعــة مــن النصــوص اللغويــة الشــفوية 
أو املكتوبــة املوثقــة))). فهــي عبــارة عــن جمموعــة مــن القطــع لنــص اللغــة يف شــكل 
إلكــروين، يتــم اختيارهــا وفــق معايــري لتمثيــل جمموعــة متنوعــة مــن ماليــن الكلمــات 
مــن خمتلــف املصــادر والســجالت. وهــي بيــاانت للبحــث اللغــوي وجمموعــة كبــرية مــن 
النصــوص الطبيعيــة، حمفوظــة يف شــكل رقمــي وخمزنــة يف قواعــد البيــاانت الضخمــة. 
وعــادة يتــم مجــع نصــوص الرســائل األكادمييــة، واملقــاالت الصحفيــة، واحملــاداثت 
واملقابــالت  العامــة،  واخلطــب  واحملاضــرات،  التجاريــة،  واإلعــالانت  اهلاتفيــة، 

التلفزيونيــة، والكتــب الرمسيــة وغــري الرمسيــة))).

واملدونــة اللغويــة العربيــة ملدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة هــي أكــر 
مدونــة لغويــة عربيــة، حتــوي مليــار كلمــة ممــا دّون ابلعربيــة منــذ العصــر اجلاهلــي وحــى 
العصــر احلديــث. راعــت يف مجعهــا التنــوع اجلغــرايف ملصــادر النصــوص، وراعــت تنــوع 
أوعيــة النشــر فشــملت عشــرة أوعيــة: املخطوطــات احملققــة، والصحــف، واجملــالت، 
والكتــب، والرســائل اجلامعيــة، والــدورايت احملكمــة، واإلصــدارات الرمسيــة، ووكاالت 

األنبــاء، واإلنرنــت، واملناهــج الدراســية.
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واعتمــد اختيــار نصــوص املدونــة علــى مخــس ركائــز، هــي: البعــد الزمــي، والبعــد 
اجلغــرايف، والوعــاء املعلومــايت، واجملــال املعــريف، والتصنيــف املوضوعــي. وينــدرج حتــت 
كل وعــاء مــن األوعيــة املختــارة جمــاالت تفصــل أو حتــدد موضوعــات النــص مثــل 

االجتماعيــة والسياســية والرايضيــة واالقتصاديــة))).

2- مفهوم التطور الداليل وأسبابه ومظاهره:
التَّطور لغًة: ما عاكس اجلمود والسكون، ﴿وقد َخَلقُكم أَطوارًا﴾ نوح: )) ))).

جــاء يف جممــل اللغــة البــن فــارس: الطــور: التــارة، طــوراً بعــد طــور، أي اترة بعــد 
اترة. وزاد يف مقاييــس اللغــة: )طــور( الطــاء والــواو والــراء أصــل صحيــح يــدل علــى 
معــى واحــد، وهــو االمتــداد يف شــيء مــن مــكان أو زمــان. مــن ذلــك طــوار الــدار، 
وهــو الــذي ميتــد معهــا مــن فنائهــا. ولذلــك يقــال عــدا طــوره، أي جــاز احلــد الــذي 

هــو لــه مــن داره. مث اســتعري ذلــك يف كل شــيء يتعــدى))).

فالتَّطــور الــداليل يعــي: تغيــري معــاين الكلمــات. وِإطــالُق لفــِظ )التَّطــوِر( علــى 
هــذه احلالــة، ألنَّــه انتقــاٌل ابلكلمــة مــن طــوٍر إىل طــور))).

واختيــاران ملصطلــح التطــور الــداليل ال يعــي أن التغــري حــدث لألفضــل كمــا قــد 
يفهــم مــن معنــاه االجتماعــي الســائد. وكمــا جــاء عنــد بعضهــم )هــو التَّحــوُل إىل 

األَفِضــل()))

وإمنــا قصــدان املعــى اللغــوي: التبــدل والتحــول، فهــو مســاو ملصطلــح التغــري 
الــداليل. فهــو كمــا يقــول عبــد التــواب: »كمــا أن اســتخدام اللغويــن احملدثــن لكلمــة 
)التطــور( ال يعــي تقييــم هــذا التطــور واحلكــم عليــه، فإنــه ال يعــي عندهــم أكثــر مــن 

مــرادف لكلمــة: )التغيــري(«))).
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وأما أسباب التطور الداليل فهي تتصل ابلعوامل اللغوية يف مستوايهتا األربعة، 
وتتعلــق ابجلوانــب االجتماعيــة والنفســية، وتكيــف اللغــة مــع املتغــريات احلياتيــة. وقــد 
أرجعهــا علــي عبــد الواحــد وايف إىل ســتة أســباب: أوهلــا عوامــل اجتماعيــة خالصــة 
العامــة،  وثقافتهــا  والعقلــي،  العلمــي  نشــاطها  ومظاهــر  األمــة  تتمثــل يف حضــارة 
واجتاهاهتــا الفكريــة، واثنيهــا أتثــر اللغــة بلغــات أخــرى. واثلثهــا عوامــل أدبيــة تتمثــل 
فيمــا تنتجــه قرائــح الناطقــن ابللغــة، ومــا تبذلــه معاهــد التعليــم واجملامــع اللغويــة، 
ورابعهــا انتقــال اللغــة مــن الســلف إىل اخللــف. وخامســها عوامــل طبيعيــة تتمثــل يف 
الظواهــر اجلغرافيــة والفيزيولوجيــة. وسادســها عوامــل لغويــة ترجــع إىل طبيعــة اللغــة 

نفســها وطبيعــة أصواهتــا وقواعدهــا ومتنهــا)1))

مظاهر التطور الداليل:

- ختصيــص الداللــة: وهــو تضييــق داللــة اللفــظ وانتقالــه مــن املعــى العــام إىل 
املعــى اجلزئــي. وهــو عنــد الســيوطي يف ابب: )معرفــة العــام واخلــاص( اللفــظ العــام 
املخصــوص الــذي وضــع يف األصــل عامــاً مث خــص يف االســتعمال ببعــض أفــراد)))). 
الصــالة والصــوم واحلــج خصــص اإلســالم داللتهــا، ولفــظ )احلــرمي(  ألفــاظ  مثــل 
فقــد انتقلــت مــن )الــذي حــرم مســه فــال يــدىن منــه()))) وأصبحــت تقتصــر علــى 
النســاء. ويف هلجــات اخلطــاب املعاصــرة ختصصــت كلمــة )الطهــارة( وأصبحــت تعــي 

)اخلتــان()))).

- تعميــم الداللــة: هــو توســيع للمدلــول واالنتقــال مــن املعــى اخلــاص إىل العــــــــام. 
فيصبــح معــى الكلمــة أمشــل. ومــن أمثلتــه: إطــالق الــورد علــى كل أنــواع الزهــور، 
وكلمــة )البــأس( علــى كل شــدة وكان معناهــا الشــدة يف احلــرب خاصــة. واحلائــط 
علــى كل جــدار وكانــت تــدل علــى البســتان احملــدد. وقــد تنــاول ابــن فــارس ظاهــرة 
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تعميــم الداللــة يف كتابــه الصاحــي يف ابب: )القــول يف أصــول أمســاٍء ِقيــَس عليهــا 
وُأحلِــَق هبــا غريهــا( وممــا ذكــره: أصــل )الــِوْرد(: إتيــان املــاء، مث صــار إتيــان كل شــيء 

وردًا)))).

- احنطــاط الداللــة: مــع مــرور الزمــن وكثــرة االســتعمال حيــدث أن تفقــد بعــض 
األلفــاظ مســو داللتهــا وتنتقــل إىل األدىن، مثــل: كلمــة )أفنــدي( كانــت تــدل علــى 
الشــخص املرمــوق يف القــرن ال))، وابتــت حاليــا تســتعمل يف الســخرية والتهكــم. 
و)احلاجــب( كانــت تعــي يف الدولــة األندلســية رئيــس الــوزراء مث انتقلــت إىل احلــارس 
الــذي يقــف علــى األبــواب مث اندثــرت ومل تعــد تســتعمل يف هــذه الســياقات. و)ثــور( 
كان معناهــا الســيد أمــا اليــوم فقــد اقــرن الثــور ابملعــى الســلي، فهــو عالمــة احلمــق 

والغبــاء والبــالدة)))).

- رقــي الداللــة: وهــو مســو يف داللــة اللفــظ أو تشــريف. فهــو عكــس احنطــاط 
الداللــة. ومــن أمثلــة ذلــك: )العقــل( كانــت تطلــق علــى مــا تربــط بــه الناقــة، فتحــول 
االســتعمال إىل عقــل اإلنســان. و)املرشــال( كانــت تطلــق علــى خادم اإلســطبل مث 
أصبحــت تــدل علــى مركــز مرمــوق يف الفروســية يف القرون الوســطى. و)القمــاش( 
كانــت تــدل علــى مــا يتناثــر مــن متــاع البيــت وأصبحــت تــدل علــى النســيج الــذي 

خيــاط منــه الثيــاب علــى اختالفهــا ومجاهلــا)))).

- انتقــال الداللــة: ويكــون يف االســتعارة واجملــاز املرســل. مثــل: أســنان املشــط، 
وصــدر اجمللــس، ورجــل الكرســي، مثــرة البحــث. ومثــل إطــالق اســم )الشــتاء( علــى 
املطــر، و)اليــد( علــى النعمــة. وهــو نوعــان: انتقــال الداللــة مــن املــادي احلســي إىل 

اجملــرد والعكــس.
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فمــن أمثلــة األول وأقصــد االنتقــال مــن املــادي إىل اجملــرد: كلمــة )غفــر( أصــل 
معناهــا الســر والتغطيــة مث تغــريت داللتهــا يف اإلســالم إىل معــى الصفــح. ومــن أمثلــة 
االنتقــال مــن الداللــة اجملــردة إىل الداللــة احلســية التعبــري عــن )الكــرم( بكثــرة الرمــاد، 

وإراقــة مــاء الوجــه عــن الطلــب املــذل.))))

3- نظرية احلقول الداللية:
النظــرايت  ومــن  احلديــث،  اللغــوي  التحليــل  نظــرايت  أهــم  مــن  واحــدة  هــي 
األساســية يف دراســة املعــى. وقــد تبلــورت يف العشــرينات والثالثينــات مــن القــرن 
 Trier العشــرين علــى أيــدي عــدد مــن العلمــاء األملــان والسويســرين أمثــال تريــر
مــن  الكلمــات يف جمموعــة  تنظيــم  أســاس  علــى  النظريــة  وتقــوم   .Ipsen وأبســن 
املفــردات املتقاربــة املعــاين، وبينهــا عالقــات ووشــائج مشــركة. مثــل حقــل اإلنســان، 
واأللــوان، والقرابــة، والطعــام، واألصــوات، واألمــراض، واألدويــة، واألاثث، واحليــوان، 

والنبــات، والفكــر، واألســاطري، والتجــارة)))).

غــري أهّنــا ليســت جمــرد جتميــع لعــدد مــن الكلمــات عــن اإلنســان أو احليــوان 
وغــريه، »وإمنــا هــي إظهــار املالمــح الدالليــة والســمات الــي محلتهــا هــذه الكلمــات 
مــن خــالل تصــور الفــرد أو اجلماعــة اللغويــة وفهمهــا اخلــاص هلــا، كمــا أهنــا ليســت 
أيضــا تبويبــاً للكلمــات، وإمنــا هــي تصنيــف للمعــاين الــي كونتهــا اجلماعــة اللغويــة يف 

العقــل والنفــس وعــّرت عنهــا ابلكلمــة«)))).

ويعتمــد أصحــاب هــذه النظريــة علــى فكــرة أن املعــاين ال توجــد منعزلــة بعضهــا 
عــن بعــض، والبــد إلدراكهــا مــن ارتبــاط كل معــى منهــا مبعــى أو مبعــان أخــرى. 
»فالكلمــة ال تتخــذ قيمتهــا الدالليــة يف نفســها ولكنهــا تتحــدد ابلنســبة ملوقعهــا يف 

داخــل اجملــال الــداليل«)1)).
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وقد عّرف احلقل اللغوي أو املعجمي أو الداليل عدد من اللغوين:
- هلــرر Lehrar: »جمموعــة مــن الكلمــات بينهــا عالقــات دالليــة توضــع حتــت 

كلمــة عامــة، مثــل كلمــات األلــوان«)))).
- جــورج مــوانن J.Mounin: جمموعــة مــن الوحــدات املعجميــة الــي تشــتمل علــى 

مفاهيــم تنــدرج حتــت مفهــوم عــام حيــدد احلقــل)))).
- »جمموعة من الكلمات ترتبط داللتها، وتوضع عادة حتت لفظ عام جيمعها«)))).

- »جمموعــة مــن املعــاين أو الكلمــات املتقاربــة الــي تتميــز بوجــود عناصــر أو مالمــح 
داللية مشــركة«)))).

فالكلمــة تكتســب معناهــا مــن خــالل عالقاهتــا ابلكلمــات اجملــاورة هلــا، لــذا 
 :Trier ينبغــي فهــم معــاين األلفــاظ اجملــاورة، وعالقــة بعضهــا ببعــض. يقــول تريــر
»إن معــاين الكلمــات تتحــدد مــن خــالل عددهــا وموقعهــا يف احلقــل الكلــي، كمــا 
أن ضبــط الكلمــة املفــردة يرتبــط حبالتهــا الراهنــة يف احلقــل الــداليل ومــن خــالل تركبهــا 
اخلــاص، إن الكلمــات ليــس هلــا معــى إذا غابــت عــن املســتمع الكلمــات املتقابلــة 
معهــا يف احلقــل الــداليل، وتكــون غــري حمــددة املعــامل وغــري واضحــة الداللــة إذا مل 

تتبــادل معهــا الكلمــات القريبــة منهــا دالليّــا«)))).

وفكــرة نســبية الداللــة تعــي أنــه البــد مــن النظــر إىل األلفــاظ بنســبة بعضهــا إىل 
بعــض. مثــل التقديــرات اجلامعيــة، والرتــب العســكرية. قــال الدكتــور. حجــازي: »فــال 
جيــوز أن نقــول عــن رتبــة )عميــد( رتبــة عســكرية، وعــن رتبــة )لــواء( رتبــة، وكذلــك 
رتبــة )فريــق(، ففــي هــذا متييــع للحــدود الفاصلــة دالليــاً، وميكــن أن نوضــح هــذا ببيــان 
موقــع الرتبــة، ففــي شــرح كلمــة )عميــد(: رتبــة عســكرية لضابــط عظيــم أعلــى مــن 

عقيــد وأقــل مــن لــواء...«))))
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فــكل كلمــة ممــا ســبق ليــس هلــا مكانــة حمــددة ببحثهــا مفــردة، وإمنــا تتخــذ مكاهنــا 
ابلقيــاس إىل مــا فوقهــا ومــا دوهنــا.

4- العالقات الداللية:
 حن ننظر إىل معى الكلمة وعالقاهتا ابلكلمات اجملاورة هلا يف احلقل الداليل 
نقــف علــى أنــواع مــن العالقــات؛ فقــد تتعــدد األلفــاظ ومعناهــا واحــد وهــو مــا يعــرف 
ابلــرادف، وقــد تتعــدد املعــاين واللفــظ واحــد، وهــو مــا مســي ابملشــرك اللفظــي، 
وقــد حيمــل اللفظــان داللتــن متضادتــن. فالــدالالت املعجميــة لّلغــة ذات عالقــات 
مرابطــة، وهــي كمــا وصفهــا )جــون الينــز( »تشــبه نســيج العنكبــوت الواســع املتعــدد 
األبعــاد، ميثّــل كل خيــط فيــه إحــدى هــذه العالقــات، وتتمثــل كل عقــدة فيــه وحــدة 

معجميــة خمتلفــة«)))). وهــذه العالقــات هــي:

- الــرادف: ويعــي الكلمــات املختلفــة ذات الداللــة الواحــدة. عّرفــه اإلمــام الــرازي 
وتكــون  واحــد«)))).  ابعتبــار  واحــد،  شــيء  علــى  الّدالــة  املفــردة  األلفــاظ  »هــو 
الكلمــات مرادفــة حــن تكــون متحــدة املعــى وتقبــل التبــادل فيمــا بينهــا يف الســياقات 
الــي ال  الكماليــات  مــن  نــوع  الوقــوع. وهــو  التــام اندر  الــرادف  املختلفــة. لكــن 
مــا تظهــر  وقــع فســرعان  مــا  هبــا يف ســهولة ويســر وإذا  أن جتــود  اللغــة  تســتطيع 
ابلتدريــج فــروٌق معنويــة دقيقــة بــن األلفــاظ املرادفــة)))). ويف حقــل الكتابــة توجــد 
ألفــاظ عديــدة ميكــن أن ندرجهــا ضمــن املرادفــات يف احلقــل الرئيــس إذ تســتعمل 
مبعــى كتــب منهــا: كتــب، حــّر، حــّرر، خــّط، دبّــج، دّون، ســطّر، ســّود، نقــش، 
منّــق، وّشــى، َرقَــَم، رقّــن، طــرس، زبــر. وجــاء يف معجــم املعــاين: مرادفــات كتــب: 
أتليــف، تدبيــج، تدويــن، ترقيــم، تســجيل، خــّط، رقّــم، نســخ، تســطري، ختطيــط)1)). 
ومــن الــرادف يف احلقــول الفرعيــة: مفــردات اجمللــة وطومــار. والقلــم والــرياع. واحلــر 
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واملــداد. ودفــر وكراســة. ورق وقرطــاس. والكتــاب والرقيــم. والصحيفــة واالضبــارة. 
وكذلــك ملــف وإضبــارة ودوســيه.

- املشــرك اللفظــي: هــو اللفــظ الــذي تشــرك فيــه عــّدة معــان، أو هــو »اللفــظ 
الواحــد الــدال علــى معنيــن خمتلفــن فأكثــر، داللــة علــى الســواء عنــد أهــل تلــك 
اللغــة«)))). مثــل: )حــرر( تســتعمل مبعــى كتابــة الرســالة أو املقــال يف اجلريــدة أو 
الطباعــة يف أجهــزة احلاســوب احلديثــة، ويف  التعديــل يف  اجمللــة. وتســتعمل مبعــى 
تعديــل الرســائل والصــور واملقاطــع يف اجلــواالت الذكيــة. وهــذا قريــب مــن االســتعمال 
القــدمي مبعــى اإلصــالح. كمــا يســتعمل يف غــري حقــل الكتابــة الفعــل حــّرر واملصــدر 
حتريــر واســم املصــدر احلريــة. ومثــل )احلــرف( يطلــق علــى حــروف اهلجــاء والقــراءة 

القرآنيــة واللهجــة، وحديثــا شــاع: دام حرفــك والقصــد كالمــك أو نصــك.

التضــاد: مهــا اللفظــان حيمــالن معنيــن متعاكســن. وذكــر معجــم املعــاين يف 
حمــو)))). طمــس،  إلغــاء،  إزالــة،  إســقاط،  اآلتيــة:  املفــردات  الكتابــة  مــع  التضــاد 

والتضــاد أنــواع كالتضــاد املتــدرج واحلــاد أو التــام، مثــل: كتــب وطمــس، دّون وحمــا. 
والتضــاد العكســي أو املتبــادل وهــو تضــاد بــن أزواج مــن الكلمــات، مثــل: كتــب 

وقــرأ. أو فســبك )كتــب منشــورا يف الفيســبوك( وتفاعــل.

وهنــا يــرد مصطلــح األضــداد وهــو كالتضــاد يف وجــود معنيــن متقابلــن لكنــه 
خيتلف عنه يف عدم وجود كلمتن بل أن الكلمة الواحدة حتمل املعنين املتضادين. 
واالســتعمال هــو الــذي يكشــف عــن الداللــة املقصــودة. وألفاظــه قليلــة يف اللغــة. مــن 
أمثلتــه هنــا )نســخ( تســتعمل مبعــى الكتابــة ومبعــى اإلزالــة. وطبــع كانــت تعــي التغطيــة 

علــى الشــيء، وحتولــت لتــدل علــى اإلظهــار والنشــر.
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- االشــتمال: وفيهــا يكــون أحــد املعنيــن نوعــاً خاصــاً أو فرعــا فيمــا يــدل عليــه املعــى 
ــن يف  اآلخــر. فهــو »تضمــن معــى جزئــي حمــدد ضمــن معــى عــام«)))) واللفــظ املتضمِّ
هــذا التقســيم يســمى اللفــظ األعــم، والكلمــة الرئيســة، والكلمــة الغطــاء، واللكســيم 
الرئيس، والكلمة املتضّمنة)))) ويسميها )الينز( عالقة العموم واخلصوص، و)نيدا( 
االشــتمال))))، وهــي عنــد )مــوانن( العالقــة التحتيــة أو الفوقيــة)))). مــن ذلــك العالقــة 

بــن املطبوعــات وكتــاب وقصــة وورق وصحيفــة وجملــة.

- عالقــة اجلــزء ابلــكل: تكــون الكلمــة جــزءا مــاداي مــن كلمــة أخــرى يف احلقــل الــداليل 
مثــل العالقــة بــن: احلــرف والكلمــة، والنقــط والتشــكيل واحلــرف، واجلملــة والفقــرة، 

والفقــرة والنــص، والورقــة والدفــر. فــكل هــذه ترابــط بعالقــة جزئيــة ماديــة مرئيــة.

- التنافــر: هــو حــال أكثــر مفــردات اللغــة فالكلمــة تــدل علــى معــى خمتلــف عــن 
األخــرى. قــال ابــن فــارس: »يســمى الشــيئان املختلفــان ابالمســن املختلفــن، وذلــك 
أكثــر الــكالم كرجــل وفــرس«)))). ويعــّر عنهــا بعضهــم بعالقــة التجــاور))))، أو التضــاد 
االنتسايب)))). وال أتفق مع هذه املسميات مبا فيها )التنافر( فهو غري دقيق وال يُفِهم 
املقصود. وأقرح أن نطلق على هذه العالقة )التباين(. أو أن نعتمد تسمية )موانن( 

هلــا بـ)عالقــة التخالــف()1)). مــن أمثلتهــا: كتــب، جملــة، ســبورة، طباعــة.

 5- مفردات حقل الكتابة:
 لعــل مــن املناســب أن أعــرض أوال ملفهــوم الكتابــة مــن عــدة زوااي كمــا فعــل 
ماهــر شــعبان))))، فالكتابــة صناعــة جتميــع للحــروف، ذكــر األصمعــي أن الكتابــة 
إمنــا مسيــت كتابــة ألهنــا جيمــع هبــا بعــض احلــروف إىل بعــض كمــا جيمــع الشــيء إىل 
الشــيء، وهــو مأخــوذ مــن الكتيبــة وهــو اخليــل اجملموعــة. وتكتّــب القــوم: جتمعــوا. 
وقيــل للكاتــب كاتــب؛ ألنــه يضــم بعــض احلــروف إىل بعــض ويؤلفهــا. وقــد كتــب 
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الكتــاب يكتبــه كتبــا وكتبــا ومكتبــة. وذكــر ابــن خلــدون يف مقدمتــه أبن اخلــط مــن 
عداد الصنائع اإلنسانية، وهو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات املسموعة 
الدالــة علــى مــا يف النفــس. وعرفــت أبهنــا إعــادة ترميــز اللغــة املنطوقــة يف شــكل خطــي 
علــى الــورق مــن خــالل أشــكال ترتبــط ببعضهــا بعضــا وفــق نظــام اصطلــح عليــه 
أصحــاب اللغــة يف وقــت مــا حبيــث يعــد كل شــكل مــن هــذه األشــكال مقابــال 
لصــوت لغــوي يــدل عليــه وذلــك بغــرض تقــدمي أفــكار الكاتــب وآرائــه إىل اآلخريــن 
بوصفهــم الطــرف اآلخــر لعمليــة االتصــال. وعرفهــا )بــريين( أبهنــا احلــدث أو الفعــل 
الــذي يشــكل الرمــوز اللغويــة جلعلهــا ذات معــى، أو هــي عمليــة تشــفري للرســالة 
والــي ترجــم أفــكاران إىل لغــة. وعرفهــا )والــر( أبهنــا أيــة عالمــة مرئيــة أو حمسوســة هلــا 
معــى خــاص هبــا. والكتابــة منتــج كمــا ذكرهــا عبــد احلميــد عبــد هللا: إعطــاء الرمــز 
الكتــايب املقابــل للمدلــوالت، والتعبــري عمــا يف النفــس مــن مشــاعر وأفــكار، أو هــي 
قــدرة الفــرد علــى رســم احلــروف رمســاً صحيحــاً خبــط واضــح مقــروء، ويراعــي فيــه قواعد 
الكتابــة اخلطيــة واإلمالئيــة املتفــق عليهــا لــدى أهلهــا، حبيــث تعطــي داللــة واضحــة، 
أو هــي التعبــري عــن األفــكار بطريقــة خطيــة مقــروءة مبراعــاة القواعــد اإلمالئيــة مــع 
إعطــاء فكــرة مــا. وعرفهــا حممــود الناقــة أبهنــا: قــدرة حركيــة يدعمهــا إدراك بصــري 
دقيــق وتصــور ذهــي اثبــت للشــكل، مث تصــور عقلــي للفكــرة يدعمــه وعــاء لغــوي 

ســليم وبتــآزر هــذه املكــوانت يتعلــم الفــرد الكتابــة.

 وأمــا احلقــل الكتــايب: فهــو جمموعــة املفــردات الــي تســتعمل يف الكتابــة يف 
نواحيهــا املختلفــة التواصــل اليومــي والتأليــف والتعليــم واإلعــالم وغريهــا. وقــد قمنــا 

هنــا خبطوتــن، مهــا:
- حصر مفردات الي تنتمي إىل الكتابة والتدوين، والوقوف على ما استعمل 

من ألفاظ يف الكتابة قدميا وحديثا.
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- تصنيــف احلقــل الرئيــس إىل حقــول فرعيــة، مثــل: مفــردات فعــل الكتابــة، 
ومفــردات  الكتــايب،  املــادي  املنجــز  أجــزاء  ومفــردات  وحبثيــة،  تعليميــة  ومفــردات 

احلديثــة. االجتماعــي  التواصــل  قنــوات  ومفــردات  الكتابــة كالقلــم،  أدوات 

وجتــدر اإلشــارة إىل ألفــاظ الكتابــة الــي وردت يف القــرآن الكــرمي، وجــاءت يف 
دراســتن، األوىل حبــث يف جملــة لســيد أمحــد أبــو حطــب، وقــد درس مــا جــاء يف القــرآن 
مــن ألفــاظ متعلقــة ابلكتابــة وذكــر: أاثرة، إمــام، أمــّي، خــّط، كتــاب، زبــور، ســجل، 
ســطر، ســفر، صحــف، قراطيــس، القلــم، كتــب، لــوح، صحــف، مــداد، الوحــي، الِقــط 
هــو الكتــاب »وقالــوا ربنــا عجــل لنــا قطنــا قبــل يــوم احلســاب« ســورة ص:)) )))) 
والثانيــة رســالة ماجســتري لــران عقلــة تناولــْت: َكتَــَب والقــرآن والوحــي، وتســعة ألفــاظ 
الرقيــم،  الــرق،  الصحــف،  الزبــور،  الســجل،  الســفر،  اللــوح،  الكتابــة:  أدوات  يف 

األســاطري، القرطــاس)))).

1- مفردات فعل الكتابة:
، َحــرَّر، َخــّط، َدبَــج وَدبَـّـج، َدوَّن، َرَســم، َرقَــَم، َســَطر وَســطَّر،  َكتَــب، َحــرَّ

َســوَّد، َنَســخ، َنظَــم، نَـــَقش، مَنَـّـق، َوشَّــى، َرقّــن، طَــَرس، َرقَــم، َزبَــر، أَْملَــى.
مفــردات تصاحــب الكتابــة )عالقــة التضــام(: ميكــن احلديــث عــن مفــردات 
ماديــة مثــل: َمَســح، حَمَــا ومنــه ممحــاة، وَحــَذف، وَشــَطب، وَنَشــر، وأَْرَســل، النُـّْقــط، 
والصَِّياَغــة  والَبْحــث  وعلميــة كالتَّْألِيــف  فكريــة  ومفــردات  َباَعــة.  الطِّ التَّْشــِكيل، 

والتَـّْوثِيــق. واالْقِتبَــاس 

2- مصطلحات تعليمية وحبثية:
مــن املفــردات الــي تســتعمل يف الكتــاابت األكادمييــة: حَبَــث، ِصَياَغــة، تَـــْوثِيق، 

اْقِتَبــاس، أَتْلِيــف، َمْســَوَدة، تَنــْـِقيح، َتْدِقيــق.
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ِكتَــاب، ُمْعَجــم وقاُمــْوس، خَمْطُْوطَــة، َمْلَزَمــة، تَـــْقرِير ِعْلِمــي، اْســِتَبانَة، ُخطَــة، 
ُمَدْونَــة ِإلكرونيــة. َمْوُســْوَعة،  أُْطُرْوَحــة دكتــوراه،  رَِســاَلة َماجســتري، 

3- مفردات أجزاء املنجز املادي الكتايب: 

احلَْرف، الَكْلَمة، اجلُْمَلة، السَّْطر، الِفْقَرة، النَّص.

الِعنـْــَوان،  وهــي:  األكادميــي،  العمــل  يف  ابلتنظيــم  املتعلقــة  املفــردات  وهنــاك 
الـــُمقِدمة، الّتْمِهيــد، األَبـْــَواب، الُفُصــول، الـــَمَباِحث، املطَالــب، الـــَمنت، املوُضــوع، 

الـــَمالِحق. الَفَهــاِرس،  الـــَمرَاِجع.  اخلَامتــة،  اهلََواِمــش،  احلَاشــية، 

4- مفردات أدوات الكتابة عام وتعليمي:

 الَقَلم، املِْزبَر، الرَياع، الرِّيَشة، الطََّباِشري، ِحْر، ِمَداد، نِْقس. حَمَْرة، َدواة، 

ومفردات أنواع القلم: َرَصاص، َجامد، ِحْر، قَلم سبورة، قلم جوال.

الطباعــة: آلــة كاتبــة )طابعــة(، حاســوب )كمبيوتــر(، وفيــه برانمــج الطباعــة 
برايــل لألكّفــاء. املفاتيــح،  لوحــة   ،WORD الــوورد  احلديــث 

ما يكتب عليه: َوَرق، فَـرْخ ورق، ِقْرطَاس، َكاِغد، ُمْهَرق، َرّق، َدفْـَر، َكْشُكول، 
ُكرَاسة، نَوَتة مالحظات، مطوية، َسبُّورَة، َلْوح. َمَلف، ِإْضَبارة، ُدوسيه.

5- مفردات أصناف الكتابة:

أدبيــة، وظيفيــة، إقناعيــة، خطــاابت رمسيــة، تقاريــر، ســرية ذاتيــة، أدبيــة، دواويــن 
شــعرية، قصــص، رواايت، مســرحيات، مقامــات، معلقــات، مذكــرات، مقــاالت، 

إعــالانت.
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6- مفردات وسائل عرض املكتوب ونشره وإرساله:

مفردات تعليمية: ابوربوينت، بالك بورد، َسبُّوَرة، سبورة ذكية، سبورة ورقية.
مفردات إعالمية: اجمَللة، طُومار، الصَِّحيفة، النَّشرة، الـَمَقالة.

مفردات إعالنية: ِدعاية، لوحات عادية، لوحات ضوئية، بـََنر، ُمْلَصقات.
مفــردات وســائط إرســال املكتــوب: ُمــورس، تِلكــس، تليجــرام، فَاكــس، إمييــل 

ــْرقية، رســالة نصيــة، رســالة إلكرونيــة. )بريــد إلكــروين(، بَـ
مفردات أجهزة نسخ املكتوب والتعامل معه: آلة تصوير، ماسح ضوئي.

7- مفردات قنوات التواصل االجتماعي:

وأعــي هبــا برامــج التواصــل احلديثــة ســواء مــا يســتعمل منهــا للنشــر كالفيســبوك 
وتويــر أم للمحادثــة كالواتســاب والتيلجــرام والاليــن واالميــو واملاســنجر، وغريهــا:

- مفردات برامج احملادثة:

يــدردش، الدردشــة أي احملادثــة كتابيــا، ويصاحبهــا مجلــة مــن املفــردات: إرســال، 
رد، مشــاركة، إعــادة توجيــه، نســخ، حــذف، حفــظ، متصــل، جــار الكتابــة، أرشــفة، 
معلومــات، نقــل الدردشــة، مســح حمتــوى الدردشــة، إلغــاء، تثبيــت دردشــة معينــة أو 

تعيــن غــري مقــروء.

- مفردات الفيسبوك والتوير:
منشور، يفسبك، تغريدة، يغرد، ترند، رتويت، هشتاق: أي وْسم.

أو  اإليقــوانت  إحــدى  أو  اإلعجــاب  أو  املشــاركة  أو  التعليــق  عــر:  يتفاعــل 
إىل.  يشــري  مينشــن: 
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8- مفردات أنواع اخلط: 

يواين، األَْنَدُلِسي، املَدين، الـَمْكي. النَّْسخ، الرُّقْـَعة، الثُـُّلث، الُكْويف، الدِّ

القسم الثاين: التطور الداليل ألفعال الكتابة ومرادفاهتا:
نتنــاول هنــا أفعــال الكتابــة ونتتبــع دالالت األلفــاظ والتغــري الــذي صاحبهــا 
وننقــل صــورة حلضــور األفعــال الكتابيــة يف االســتعمال اللغــوي يف الفــرات الزمنيــة 
مــن القــدمي إىل احلديــث ويف أوعيــة النشــر املختلفــة صحــف، جمــالت، خمطوطــات 
حمققــة، مناهــج دراســية وغريهــا. وقــد توســلنا ابملدونــة اللغويــة العربيــة ملدينــة امللــك 
عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة الــي مجعــت األلفــاظ مــن الفــرة قبــل اإلســالم إىل العصــر 
احلــايل. ووجــدان مــن املفــردات الــي تســتعمل مرادفــة يف أفعــال الكتابــة -وال نعــي 
الــرادف التــام- خــّط، دبـّـج، دّون، ســطّر، حــّر، نســخ. ومنــه )ســّود( مــع مالحظــة 
أهنــا أتيت قليــال مبعــى كتــب، وكثــريا بداللــة اللــون األســود مقابــل األبيــض، وجمــازا يف 

الدعــاء: ســّود هللا وجهــه.

وجديــر ابلذكــر أن ألفاظــا كانــت تســتعمل يف أفعــال الكتابــة لكنهــا مل تعــد 
تســتعمل حديثــا واندثــرت هــذه الداللــة كمــا كشــفت عنــه املدونــة اللغويــة، منهــا: 
َرقــم، الرقيــم. واألخــري يســتعمل مــع األعــداد  نقــش، منـّـق، وّشــى، رقّــن، طــرس، زبــر، 
وإن كنــا نســمعه مبعــى الكتابــة يف بعــض هلجــات. و)وّشــى( تــرد يف مديــح الكتابــة 
مبعــى ضّمــن، و)نقــش( ابت اســتعماهلا يف النقــوش األثريــة والنحــت واحلفــر علــى 

مــواد خاّصــة.

وحاولنــا هنــا التحكــم يف عــدد صفحــات البحــث فاعتمــدان اجلــداول واألشــكال 
البيانيــة لبعــض ألفــاظ مــن احلقــل الرئيــس وتعــد مــن املرادفــات ويكثــر دوراهنــا يف 
االســتعمال املعاصــر أو التواصــل الكتــايب اليومــي يف وســائل التواصــل االجتماعــي. 
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مثــل: )َكَتــَب( وهــي أم احلقــل والفعــل الرئيســي قدميــا وحديثــا، و)َدْرَدَش( تكثــر يف 
التواصــل اليومــي ودّون وديباجــة وســطّر وحــّرر ونســخ وحــّر.

1- َكَتَب:
وقــد ظهــرت )َكتَــَب( هبــذه الصيغــة )1)))))( مــرة، يف )))))))( نصًّــا 

يف املدونــة يف خمتلــف أوعيــة النشــر، علــى النحــو اآليت:

جدول ))( تكرار كتب يف أوعية النشر
أما استعماهلا زمنيا فظهر على النحو اآليت:

شكل ))( تكرار كتب يف الفرات الزمنية



التطور الداللي أللفاظ حقل الكتابة في المدونة اللغوية العربية

3١6                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

يظهــر أن )كتــب( هــي املفــردة األقــدم، وقــد شــاع اســتعماهلا مــن العصــر القــدمي 
وامتــد إىل يومنــا هــذا. فهــي تتصــدر مفــردات احلقــل قدميــا وحديثــا، إال أن حضورهــا 
زاد حديثــا وهــذا طبيعــي النتشــار الكتــب واملطبوعــات يف العصــر احلديــث. وهــذه 

بعــض أمثلــة مــن الكشــاف الســياقي للمدونــة اللغويــة العربيــة:

جدول ))( الكشاف السياقي- كَتب

 وبعــد تتبعنــا لــدالالت )كتــب( وجدانهــا متعــددة، والزمهــا املعــى احلســي 
)الربــط( يف أكثــر اســتعماالهتا. وحــدث لــه ختصيــص، فقــد انتقــل مــن )معــى اجلمــع 
والربــط عمومــا( إىل )مجــع احلــروف والكلمــات واجلمــل وجعلهــا يف مــكان واحــد(. 
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جــاء يف لســان العــرب: كتبــُت الكتــاب ألنــه جيمــع حرفــاً إىل حــرف. ومــن 
معانيــه الالحقــة: اخلــط أو فعــل الكتابــة، يقــال: َكتــب كتبــاً وكتابــة: خطّــه فهــو 
كاتــب، واجلمــع ُكتــاب وَكتبــه، ويقــال َكتــب الكتــاب: أي عقــد النــكاح )مولّــد(. 
وكتــب الســقاء وحنــوه: خــرزه الســريين بيديــن، وكتــب القربــة: شــدها ابلــوكاء، وكتــب 

هللا الشــيء: قضــاه وأوجبــه وفرضــه)))).

ومنــه جــاءت كلمــة )الكتــاب( فمــن أمســاء القــرآن الكــرمي )الكتــاب( كمــا وصفــه 
هللا تعــاىل بذلــك يف أكثــر مــن آيــة )ذلــك الكتــاب ال ريــب فيــه( البقــرة: ).

ومنهــا )أهــل الكتــاب( هــم اليهــود والنصــارى املنــزل علــى أنبيائهــم كتــب مساويــة 
-التــوراة واإلجنيــل- كمــا هــو القــرآن الكــرمي.

وكذلــك أطلــق العلمــاء علــى مــا يؤلفونــه كتبــاً والكتــاب. فهــذا كتــاب ســيبويه وكتــاب 
اإلنصــاف وكتــاب البيــان والتبيــن وكتــاب املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر.

ويف الشــعر العــريب جنــد هــذا املعــى للكتــاب. فأبــو متــام حبيــب بــن أوس الطائــي 
يســتهّل قصيدتــه يف مــدح املعتصــم ابهلل بعــد فتــح عموريــة بقولــه)))):

السيف أصدق أنباء من الُكتب       يف حده احلّد بن اجلد واللعب

كمــا أن علمــاء العربيــة قــد أطلقــوا كلمــة )ِكتــاب( علــى البــاب الواحــد مــن 
أبــواب املؤلــف، وذلــك إشــارة إىل واحــد مــن أبــواب الكتــاب الكبــري أو الفصــل 
الواحــد منــه، كمــا هــو عنــد أيب عبيــد القاســم بــن ســالم يف الغريــب املصنــف فقــد 
قســمه إىل ســتة وعشــرين حقــاًل رئيســاً، مسّاهــا أبــو عبيــد كتبــاً، فــكان عنــوان احلقــل 
الرئيــس ُيســبق بكلمــة )كتــاب( عــدا احلقــل األول الــذي بــدأ بعنــوان )ابب تســمية 

خلــق االنســان ونعوتــه()))).
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وقــد وردت كلمــة الكتــب مبعــى الرســائل؛ وذلــك يف وصــف رســائل الرســول 
-صلــى هللا عليــه وســلم- مللــوك املناطــق املختلفــة وحكامهــا وأمرائهــا، يف األمصــار 
واألصقــاع الــي بعــث هبــا رســله ليبلغــوا أهلهــا رســالة اإلســالم منهــا مــا بعثــه إىل 

مقوقــس مصــر ومنهــا مــا بعثــه لكســرى فــارس وكذلــك لقيصــر الــروم وهكــذا.

كمــا وردت كلمــة )كتــب( ابشــتقاقات عديــدة لتــدل علــى معــان أخــرى منهــا 
اإللــزام والوجــوب، مــن ذلــك مــا جــاء يف القــرآن الكــرمي ﴿ُكتِــَب عليُكــُم الّصيــاُم كمــا 
ُكتِــَب علــى الذيــَن ِمــْن قَـــْبِلُكم﴾ البقــرة: ))). ﴿كتــب ربُُّكــم علــى نفســِه الرمحــَة﴾ 

األنعــام: )). وقولــه تعــاىل: ﴿كتــَب هللاُ ألغلِــّن أان وُرُســِلي﴾ اجملادلــة: )).

2- َدْرَدَش وَدْرَدَشة:  
ظهــر الفعــل )َدْرَدَش( هبــذه الصيغــة ))( مــرات، يف ))( نصــوص يف املدونــة 
اللغويــة، يف األوعيــة املختلفــة. يف حــن ظهــرت )َدْرَدَشــة( هبــذه الصيغــة ))))) 
مــرة، يف ))))( نصــاً يف املدونــة اللغويــة، يف األوعيــة املختلفــة، علــى النحــو اآليت:

2- َدْرَدَش وَدْرَدَشة: 
ظهــر الفعــل )َدْرَدَش( هبــذه الصيغــة ))( مــرات، يف ))( نصــوص يف املدونــة 
اللغويــة، يف األوعيــة املختلفــة. يف حــن ظهــرت )َدْرَدَشــة( هبــذه الصيغــة ))))) 
مــرة، يف ))))( نصــاً يف املدونــة اللغويــة، يف األوعيــة املختلفــة، علــى النحــو اآليت:

جدول ))( تكرار دردشة يف أوعية النشر
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واالسم )دردشة( هو األكثر استعماال ودوراان كما يوضحه الشكل اآليت:

شكل ))( تكرار دردشة يف الفرات الزمنية

القدميــة. ويظهــر اســتعماهلا  العربيــة  مفــردة )الدردشــة( ال جندهــا يف املعاجــم 
بصيغــة )دردشــة( امســا أكثــر بكثــري مــن الفعــل، الــذي يقــّل دورانــه. وكالمهــا مل يظهــرا 
إال حديثــا مــع بــدء انتشــار األجهــزة الذكيــة واحملــاداثت الكتابيــة الــي تتــم بــن األفــراد 
عــر برامــج احملــاداثت احلديثــة. وهــذه بعــض أمثلــة مــن الكشــاف الســياقي للمدونــة 

اللغويــة العربيــة:

اجلدول ))( الكشاف السياقي- دردشة
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 وكانــت )دردشــة( تطلــق علــى الــكالم املنطــوق ال املكتــوب، وتســتعمل مــع 
الــكالم الــذي ال تكلــف فيــه أو لنقــل مــع احلديــث اخلفيــف والــكالم ألجــل الــكالم. 
جــاء يف اتج العــروس )الدردشــة هــي اختــالط الــكالم وكثرتــه مســتعمل كثــريا يف 

كالمهــم()))). ويقولــون حتولــت املناقشــة إىل دردشــة.

 ومــن هــذا نعــرف ســبب اختيــار لفظــة )دردشــة( للمحــاداثت املكتوبــة بــن 
األشــخاص عــر النــت وقنــوات التواصــل االجتماعــي احلديثــة؛ فالــدالالت القدميــة 
لكلمة دردشــة الكالم الكثري واملختلط واملرتفع واملتداخل كانت األقرب واألنســب 

لوصــف طبيعــة احملــاداثت اخلفيفــة والفضفضــة اليوميــة املكتوبــة.

أمــام  )دردشــة  الكتــاابت:  يف  اســتعماله  شــاع  لتعبــري  ننــوه  أن  اجلديــر  ومــن 
املدفئــة(، وهــو تعبــري جمــازي يعــود إىل الرئيــس األمريكــي فرنكلــن، كان خياطــب بــه 
الشــعب األمريكــي بطريقــة غــري رمسيــة عــر اإلذاعــة ويشــعرهم أنــه قريــب منهــم يعــرف 

أن معظمهــم أمــام املدفئــة وقــت خطابــه.

3- َدّون:
 ظهــر الفعــل )َدوَّن( هبــذه الصيغــة ))))( مــرة، يف ))))( نصًّــا يف املدونــة 

اللغويــة، يف األوعيــة املختلفــة، علــى النحــو اآليت:
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جدول ))( تكرار دّون يف أوعية النشر

أما زمنيا فقد كثر استعماهلا حديثا يف فعل الكتابة، نالحظ الشكل اآليت:

شكل ))( تكرار دّون يف الفرات الزمنية
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يظهــر أن اســتعمال )دّون( مبعــى كتــب شــاع حديثــا يف احلقــل الكتــايب يف 
العقديــن األخرييــن. وكانــت أتيت مبعــى كتــب يف نصــوص قدميــة لكــن اندرا.

وهذه بعض أمثلة من الكشاف السياقي للمدونة اللغوية العربية:

جدول ))( الكشاف السياقي- دّون
 جــاء يف لســان العــرب: الديــوان: جمتمــع الصحــف، أبــو عبيــدة: هــو فارســي 
معــرب، ابــن الســكيت: هــو ابلكســر ال غــري، الكســائي: ابلفتــح لغــة مولــدة، وقــال 
ابــن األثــري: هــو الدفــر الــذي يكتــب فيــه أمســاء اجليــش وأهــل العطــاء. ومنــه احلديــث 

تمــع الصحــف()))).  )ال جيمعهــم ديــوان حافــظ()))) وحكاهــا ســيبويه )جمَُ
ويف املعجم الوسيط: )دّون( الديوان: أنشأه ومجعه. والكتب مجعها ورتبة)1)).

فمفــردة )دّون( كانــت تســتعمل يف حقــل الكتابــة لكــن مبعــى اجلمــع والرتيــب مــع 
الكلمــات الكتــب والديــوان )الدفــر الــذي يكتــب فيــه أمســاء اجليــش وأهــل العطــاء(، 

وانتقلــت لتــدل علــى فعــل الكتابــة نفســه.
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4- َدبَّج:
ظهــر الفعــل )َدبَّــَج( هبــذه الصيغــة )1))( مــرة، يف ))1)( مــن النصــوص يف 
املدونــة اللغويــة، يف األوعيــة املختلفــة، وظهــرت )ِديَباَجــة( هبــذه الصيغــة )))).)) 

مــرة، يف )))1.)( نصــاً يف املدونــة اللغويــة. علــى النحــو اآليت:

جدول رقم ))( تكرار ديباجة يف أوعية النشر
 ويظهــر مــن الشــكل اآليت ازدايد تكرارهــا يف العشــر الســنوات األخــرية، وكان 

ظهورهــا قبــال بــدالالت أخــرى ليســت مــن حقــل الكتابــة:

شكل رقم ))( تكرار ديباجة يف الفرات الزمنية
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وقــد ظهــر أن )دبــج( الفعــل أييت مبعــى كتــب لكــن أكثــر اســتعماالته هــي 
يف معــان غــري الكتابــة، مثــل: دبــج أهدافــه: وضعهــا، ودبــج كتابــه أبقــوال: بــدأه. 
أمــا االســم )ديباجــة( فهــو كثــري الــورود يف النصــوص الســيما الكتــاابت القانونيــة 
والقــرارات. وهــذه بعــض أمثلــة مــن كشــاف الســياقات للمدونــة اللغويــة العربيــة:

جدول رقم ))( الكشاف السياقي- ديباجة

ْبُج: النقش والتزين، فارسي ُمَعرَّب)))).  ورد يف املعاجم: الدَّ

فاحتتــه ويقــال: لكالمــه وشــعره  الكتــاب،  وِديَباَجــة  الوســيط:  املعجــم  وذكــر 
وكتابتــه ديباجــة حســنة: أســلوب حســن، ديباجــة املعاهــدة: مقدمــة تتضمــن ذكــر 
الدواعــي واألغــراض الــي دعــت إىل عقدهــا. وجــاء يف معجــم املعــاين: الديباجــة يف 
القضــاء: مــا ُيَصــّدُر بــه احلكــم، مــن ذكــر احملكمــة ومكاهنــا وقضاهتــا واتريــخ صــدور 

احلكــم)))).
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خنلــص إىل أن مفــردة )الديباجــة( كانــت تطلــق علــى احلســن والتزيــن عاّمــة، مث 
انتقلــت إىل الكتابــة والتأليــف وأصبحــت تطلــق علــى األســلوب احلســن والطريقــة 
اجلــزىل يف الكتابــة. بعدهــا انتقلــت إىل مقدمــة الــكالم واخلطــاب ومــا شــابه. مث أن 
هــذه الداللــة األخــرية حــدث هلــا تطــور داليل، فإضافــة إىل داللتهــا علــى املقدمــة 
اجلزلــة، أخــذت تســتعمل أكثــر للداللــة علــى املعلومــات الــي تكــون يف مســتهل 
علــى كــذا.  االطــالع  بعــد  أو  علــى كــذا  بنــاء  مثــال:  فيقــال  والقــرارت.  القوانــن 
وبيــاانت عامــة تشــملها املقدمــة قــد ال تســتدعي التوقــف عندهــا، فيقــال اختصــارا 

عنــد احلديــث عــن تقريــر مــا: جــاء فيــه بعــد الديباجــة كــذا وكــذا.

5- َسطَّر:
ظهرت )َسطَّر( هبذه الصيغة ))))( مرة، يف ))))( نصًّا يف املدونة اللغوية 

العربية، يف األوعية املختلفة.

جدول ))( تكرار سطّر يف أوعية النشر
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أما زمنيا فقد كثر استعماهلا حديثا، نالحظ الشكل اآليت:

شكل ))( تكرار سطّر يف الفرات الزمنية

 بدا أن )سطّر( أتيت مبعى خّط وكتب، لكن استعماهلا األكثر هو مبعى سّجل 
أو أّلف. نالحظ هذه األمثلة من كشاف السياقات للمدونة اللغوية العربية:

جدول )1)( الكشاف السياقي- سطّر
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جــاء يف لســان العــرب: َســطر: السَّــْطر والسَّــَطر: الصــف مــن الكتــاب والشــجر 
والنحــل وحنوهــا؛ قــال جريــر:

من شاء ابيعته مايل وخلقته      ما يكمل التيم يف ديواهنم َسَطرَا

واجلمع من كل ذلك أسطر وأسطار وأساطري )عن اللحياين( وسطور.

والســطر: اخلــط والكتابــة، وهــو يف األصــل مصــدر الليــث: يقــال ســطر مــن 
الزجــاج:  قــال  النحــل:))،  األولــن﴾  أســاطري  تعــاىل: ﴿قالــوا  قولــه  كتــب، ويف 
خــر االبتــداء حمــذوف، املعــى وقالــوا الــذي جــاء بــه أســاطري األولــن، معنــاه َســطََّره 
األولــون وواحــد األســاطري أســطورة، كمــا قالــوا أحدوثــة وأحاديــث. وســطر يســطر 

إذا كتــب، قــال تعــاىل: ﴿ن والَقلَــِم ومــا َيْســطُروَن﴾ القلــم:).

أي ومــا تكتــب املالئكــة، وقــد ســطر الكتــاب يســطره ســطراً وســطََّره واســتطره. 
ســطراً:  يســطر  وســطر  القمــر:)).  مســتطر﴾  وكبــري  التنزيــل: ﴿كل صغــري  ويف 

وكتــب واســتطر مثلــه. 

جــاء يف اللســان واملعجــم الوســيط: ســطر الكتــاب: ســطره. و– الورقــة: رســم 
فيها خطوطاً ابملســطرة. و- العبارة: ألَّفها. ويقال: َســطَّر األكاذيب. وســطَّر علينا 

قــص علينــا األســاطري)))).

 وابلنظــر مــا جــاء مــن معــان لـ)َســطَّر( يتضــح أن اســتعماهلا القــدمي -مبعــى 
قــلَّ. واألكثــر حديثــا أن أتيت مبعــى الســطر مــن الكتابــة وهــو  دّون- ابق لكنــه 
جمموعــة كلمــات يف صــف أفقــي واحــد. كمــا اســتحدثت داللــة الفعــل )َســطَّر( 

الــي تســتخدم يف رســم اخلــط. الــذي يســتعمل مــع أداة التســطري )املســطرة( 
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6- َحرَّر:
املدونــة  نصًّــا، يف   )(((( مــرة، يف   )(((( الصيغــة  هبــذه  )َحــرََّر(  ظهــرت 

املختلفــة: األوعيــة  يف  العربيــة،  اللغويــة 

جدول )))( تكرار حّرر يف أوعية النشر

أما زمنيا فقد كثر استعماهلا حديثا نالحظ الشكل اآليت:

شكل ))( تكرار حّرر يف الفرات الزمنية
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وقــد بــدا قلــة اســتعمال الفعــل )حــّرر( مبعــى كتــب: حــّرر الكتــاب أو املقدمــة. 
واألكثــر أن أتيت مبعــى ألّــف أو أخــرج العــدد وحــرر اجمللــة. ولــذا فقــد جيتمــع الفعــالن 
يف مجلــة واحــدة: كتــب رســالة حــرر هبــا املســألة والقصــد درســها أو انقشــها. وال 
خيفــى اســتعماالت للكلمــة خــارج حقــل الكتابــة: حتــّرر مــن القيــود وحتريــر البلــدان 

وغريهــا. وهــذه األمثلــة مــن كشــاف الســياقات للمدونــة اللغويــة العربيــة:

جدول )))( الكشاف السياقي- حّرر

ورد يف لســان العــرب: وحتريــر الكتابــة: إقامــة حروفهــا وإصــالح السَّــَقِط، وحتريــر 
احلســاب: إثباتــه مســتوايً ال ســقط فيــه وال حمــو. ويف املعجــم الوســيط: يقــال حــرر 
امــرأة  تعــاىل علــى لســان  قــال  املســجد.  أفــرده لطاعــة هللا وخدمــة  رقبتــه والولــد: 
عمــران: ﴿ريب إين نــذرت لــك مــا يف بطــي حمــررا﴾ آل عمــران:)). و- الكتــاب 

وغــريه: أصلحــه وجــّود خطــه)))).
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كما ويف العصر احلديث تستعمل مفردة )حترير( يف ثالث دالالت رئيسة:
- كتابــة الرســالة أو املقــال يف اجلريــدة أو اجمللــة، ولذلــك فيمكــن القــول إّن التغــري 
الــذي حلــق هبــا هــو االنتقــال مــن املعــى اخلــاص )إصــالح الكتــاب وجتديــد خطــه( 
إىل املعــى العــام الكتابــة بصــورة عامــة ويشــمل ذلــك كتابــة النــص واالهتمــام ابخلــط 

واألســلوب ومجيــع مكــوانت النــص.
- وتســتعمل مبعــى التعديــل يف الطباعــة يف أجهــزة احلاســوب احلديثــة، ويف تعديــل 
الصــور أو املقاطــع يف اجلــواالت الذكيــة. وهــذا قريــب مــن االســتعمال القــدمي مبعــى 

اإلصــالح.
- يستعمل يف غري حقل الكتابة الفعل حّرر واملصدر حترير واسم املصدر احلرية.

7- َنَسخ:
املدونــة  مــرة، يف ))))( نصًّــا، يف  الصيغــة ))1)(  هبــذه  )َنَســخ(  ظهــرت 

املختلفــة: األوعيــة  العربيــة، يف  اللغويــة 

جدول )))( تكرار َنَسَخ يف أوعية النشر
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وظهر استعماهلا زمنيا يف حقل الكتابة، نالحظ الشكل اآليت:

شكل ))( تكرار َنَسَخ يف الفرات الزمنية
 جاء عند الزبيدي وابن منظور: نسخ الشيء ينسخه نسخاً وانتسخه واستنسخه: 
اكتتبه عن معارضة. التهذيب: النسخ اكتتابك كتاابً عن كتاب حرفاً حبرف، واألصل 

نسخه، واملكتوب عنه نسخة ألنه قام مقامه. والكاتب انسخ ومنتسخ)))).
ويف املعجم الوســيط: نســخ الشــيء –نســخاً: أزاله. يقال: نســخت الريح آاثر 
الداير، ونســخت الشــمس الظل، ونســخ الشــيب الشــباب، ويقال نســخ هللا اآلية: 
أزال حكمهــا، ويف التنزيــل العزيــز ﴿مــا ننســخ مــن آيــة أو ننســها أنت خبــري منهــا﴾ 
البقــرة:)1). ويقــال نســخ احلاكــم احلكــم أو القانــون: أبطلــه، والكتــاب: نقلــه وكتبــه 
حرفــاً حبــرف. والناســخ: مــن صفتــه نســخ الكتــب. ومجعــه: ُنسَّــاخ. والنســخة: صــورة 

املكتوب أو املرســوم. واجلمع ُنَســخ)))).

ويظهــر أنَّ التطــور الــذي حلــق هبــذه املفــردة هــو االنتقــال مــن املعــى إىل ضــده، 
فقــد كان يــدل علــى اإلزالــة مث دلَّ علــى اإلثبــات. ومل يندثــر معــى اإلزالــة، فكلمــة 
النســخ يف القــرآن الكــرمي تــدل علــى اإلزالــة. ويف االســتعمال اليومــي يــدل معناهــا 
علــى نقــل املكتــوب إلكرونيــا وإثباتــه يف موضــع آخــر كمــا هــو. فالكلمــة حاملــة 
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للمعنيــن املتضاديــن ولنــا أن نعدهــا مــن ألفــاظ األضــداد الــي حتمــل املعــى وضــده.
8- حّب:

وقــد ظهــرت )َحــّر( هبــذه الصيغــة )))( مــرة، يف )))( نصــاً، يف املدونــة يف 
خمتلــف أوعيــة النشــر، علــى النحــو اآليت:

جدول )))( تكرار حّر يف أوعية النشر
وظهر استعماهلا زمنيا يف حقل الكتابة، نالحظ الشكل اآليت:

شكل ))( تكرار حّر يف الفرات الزمنية
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 )حــّر( مبعــى كتــب مــن الكلمــات احلديثــة يف هــذا احلقــل. ويوضــح الرســم 
البيــاين للفــرات الزمنيــة أهنــا ظهــرت يف الكتــاابت يف الفــرة 11))-11))م لكنهــا 
ختتفــي لتعــود يف العقــد األخــري. وهــذه األمثلــة مــن كشــاف الســياقات للمدونــة 

اللغويــة العربيــة:

جدول )))( الكشاف السياقي- حّر

 جاء يف لســان العرب: كل ما حســن من خط أو كالم أو شــعر أو غري ذلك 
فقــد حــر حــرا ابلتضعيــف. وكان يقــال لطفيــل الغنــوي يف اجلاهليــة: حمــرِّ بتضعيــف 
البــاء املكســورة؛ لتحســينه الشــعر. وهــو مأخــوذ مــن التحبــري وحســن اخلــط واملنطــق. 
وحتبــري اخلــط والشــعر وغريمهــا: حتســينه. الليــث: حــرت بتضعيــف البــاء املفتوحــة: 
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الشــعر والــكالم حســنته)))). حــر الشــيء زينــه ومنقــه يقــال: حــّر الشــعر والــكالم 
واخلــط ويف حديــث أيب موســى األشــعري: لــو علمــت أنــك تســمع لقــراءيت حلّرهتــا 
لــك حتبــريا)))). واحِلــْر ابلكســر النْقــس وزان ومعــى ويقصــد املــداد، واجلمــع أْحبَــار 

وُحبُــور، واملِْحبــَـَرة: وعــاء احلــر واجلمــع حمابــر)))).

فأصــل الكلمــة التزيــن والتحســن، وانتقــل إىل اخلــط وتزيينــه. والشــائع يف هــذا 
العصــر اســتعمال الفعــل )حــّر( مبعــى كتــب وخــّط. وواضــح أنــه اشــتق مــن احلــر وهــو 

املــداد الــذي يكتــب بــه.

القسم الثالث: التطور الداليل أللفاظ احلقول الفرعية:
هنــا انتخبنــا ألفاظــا مــن حقــول كتابيــة فرعيــة نتتبــع دالالهتــا والتغــريات الــي 
املــادي  املنجــز  أجــزاء  مــن مفــردات  الكتابيــة. ورصــدان  املفــردات  هــذه  صاحبــت 
الكتــايب: حــرف، كلمــة، فقــرة، نــص. ومــن مفــردات التأليــف والطباعــة والبحــث: 
طبــع، اقتبــس، حبــث، طبــع. وبعــض مفــردات تعليميــة وأدوات الكتابــة: قلــم، لــوح، 

دفــر، كراســة.، ملزمــة. ومفــردات إعالميــة: جريــدة، صحيفــة، جملــة.

أ- من مفردات النص وأجزائه:
٩- َحْرف:

ــا،  ظهــرت كلمــة )َحــْرف( هبــذه الصيغــة )))1))( مــرة، يف ))))))( نصًّ
يف املدونــة اللغويــة العربيــة، يف األوعيــة املختلفــة.

 وهــو مــن كل شــيء طرفــه وجانبــه، وقــد جــاءت الكلمــة يف املعجمــات العربيــة 
علــى عــدة اشــتقاقات أفــادت معــاين كثــرية خمتلفــة؛ ورد يف )لســان العــرب( البــن 
منظــور وعليــه ســار واضعــو )املعجــم الوســيط( يف العصــر احلديــث، أّن: حــَرَف: 
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عنــه حرفــاً: مــاَل وعــدل، وحــَرف لعيالــه: كتــَب هلــم مــن كل ِحرفــٍة وجهــة، وحــَرف 
الشــيء عــن وجهــه حرفــاً: صرفَــه وغيَّـــَره...وَحُرف الشــيء حرافــًة: صــار الِذعــاً للفــم 
واللســان. وُحــِرف فــالٌن يف مالــه: ذهــَب منــه شــيء وحــُرف فــالٌن: قُــِدَر عليــه رزقُــه 
وكســُبه وُضيّــق عليــه فيــه؛ وحــرَّف الشــيَء: أمالــه. واحلــرُف مــن كل شــيٍء: طرفُــه 

وجانبُــه)1)).

فيــه، ميكــن  الــذي وردت  الســياق  عــدة يوضحهــا  اســتعماالت  لــه  فاحلــرف 
يف: حصرهــا 

- واحــد حــروف اهلجــاء )حــروف املبــاين( وقــد ورد عنــد الفــراء يف كتــاب معــاين 
القــرآن يف مواضــع كثــرية، منهــا قولــه: )إذا كان اهلجــاء أول ســورة، فــكان حرفــاً 

واحــداً مثــل قولــه »ص« و»ن« و»ق« كان فيــه وجهــان يف العربيــة())))
- واحــد حــروف املعــاين ســواء أكان بنــاؤه علــى حــرف أم علــى حرفــن أم أكثــر 

مثــل: الــالم وبــل وإىل ولعــل... قــال الفــراء:)»أو« حــرف مــن حــروف النســق())))
- الكلمــة: ومنــه اســتعمال الفــراء احلــرف مبعــى االســم والفعــل يف أكثــر مــن 
موضــع منــه قولــه: )»الذيــن« حــرف علــى جهــة واحــدة يف رفعــه ونصبــه وخفضــه())))

- وجــه مــن وجــوه قــراءة الكلمــة يف آي القــرآن الكــرمي فيقــال مثــال يف حــرف 
فــالن كــذا. جــاء يف معــاين القــرآن للفــراء: )ويف حــرف عبــد هللا: ال ينــال عهــدي 

الظاملــون()))) يريــد قــراءة عبــد هللا.
- الطريــق والوجــه كمــا يف قولــه ﴿َوِمــَن النّــاِس َمــْن يَعبُــُد هللَا َعلَــى َحــْرٍف﴾ 
احلــج:)). أي: علــى وجــه واحــد، فيعبــده يف الســراء دون الضــراء، وإىل هــذا املعــى 
يشــري الفــراء يف تفســريه لآليــة، قــال: )نزلــت يف أعاريــب مــن بــي أســد...كانوا إذا 
أعطــوا مــن الصدقــة وســلمت مواشــيهم وخيلهــم، قالــوا: نعــم هــذا الديــن()))) فالقصــد 
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يعرف عبادة هللا يف الســراء وينســى يف الضراء، فاحلرف هنا جهة أو جانب واحد. 
وكذلــك فــإنَّ الســياق الــذي وردت فيــه جيعلهــا حتمــل معــى الــردد بــن اجلهــل والعلــم 
مــع غلبــة للجهــل؛ ألن العبــادة املبنيــة علــى اجلهــل ال تــدوم وال تصلــح ومــن الســهل 

االحنــراف عنهــا.
- اللغة واللهجة: ومنه احلديث:)إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف()))).

حملتــوايت  اهلجائــي  الرتيــب  علــى  لتــدل  العربيــة  املعاجــم  اســتخدمت يف  وقــد   -
املعاجــم وترتيــب ألفاظهــا وتبويــب موادهــا علــى وفــق تسلســل احلــروف اهلجائيــة.

- الناقة الضامرة وتشبه -لدقتها- حبرف السيف.))))
- وعنــد ابــن حجــر يف )فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري()))) دلــت )احلرفــة( 
علــى وســيلة الكســب والــرزق، كمــا دلــت علــى لغــة أو هلجــة )اقــرأ علــى حــرف أي 

علــى لغــة( وكذلــك دلــت علــى التغيــري والتزييــف )حيرفــون(.
- ويف الزمــن احلاضــر حافظــت الكلمــة )احلــرف( علــى بعــض هــذه الــدالالت، 

وحــدث حتــول يف بعــض اســتعماالت وإمهــال لبعــض: 
فمثال األلفاظ )حرفة وحتريف( مازالت تستعمل ابلداللة نفسها.أ. 
ومازلنــا نســتعمل احلــرف وحنــن نقصــد حــروف املعــاين وكذلــك حــروف اهلجــاء ب. 

أساســيان يف  والفونيــم مصطلحــان  فاحلــرف  الصامــت والصائــت.  بقســميها 
الــدرس الصــويت.

ومن الدالالت الي مل تعد متداولة احلرف مبعى اللهجة.ت. 
واســتحدث يف االســتعمال احلديــث إطــالق اجلــزء )حــرف( ويقصــدون الــكل، ث. 

مثــل: دام حرفــك، ســلم حرفــك، حرفــك كالســيف. يريــدون: مــا تنشــره يف 
مواقــع التواصــل أو كتابتــك عامــة.
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1٠- َكِلَمة:
ظهــرت )َكِلَمــة( هبــذه الصيغــة ))1)1))( مــرة، يف ))))1)( نصًّــا، يف 

املدونــة اللغويــة العربيــة، يف األوعيــة املختلفــة.

القــول،  الــكالم:  ابــن ســيده:  العــرب )مــادة ك ل م()))):   جــاء يف لســان 
معــروف وقيــل: الــكالم مــا كان مكتفيــاً بنفســه، وهــو اجلملــة، والقــول مــا مل يكــن 
مكتفيــاً بنفســه وهــو اجلــزء مــن اجلملــة، وقــد قــال ســيبويه: هــذا ابب أقــل مــا يكــون 
عليــه الكلــم، فذكــر هنالــك حــرف العطــف وفــاءه والم االبتــداء ومهــزة االســتفهام 
وغــري ذلــك ممــا هــو حــرف واحــد، ومســى كل واحــدة مــن ذلــك كلمــة. وحكــى الفــراء 
فيهــا ثــالث لغــات: َكِلَمــة وِكْلَمــة وَكْلمــة، مثــل كبِــٍد وِكْبــٍد وَكْبــٍد، َوَورٍِق وِوْرٍق وَوْرٍق. 

وقــد يســتعمل الــكالم يف غــري اإلنســان، قــال)1)):

فصّبحت والطري مل َتَكلَّم      جابية ُحفَّت بسيٍل مفعمة

والِكْلمــة: لغــة متيميــة، والَكِلَمــة: اللفظــة حجازيــة، ومجعهــا َكلِــم تذكــر وتؤنــث، 
يقــال: هــو الكلــم وهــي الكلــم التهذيــب: واجلمــع يف لغــة متيــم. وقــال أبــو منصــور: 
والكلمــة تقــع علــى احلــرف الواحــد مــن حــروف اهلجــاء، وتقــع علــى لفظــة مؤلفــة مــن 
مجاعــة حــروف ذات معــى، وتقــع علــى قصيــدة بكماهلــا وخطبــة أبســرها. يقــال: قــال 

الشــاعر يف كلمتــه، أي قصيدتــه. قــال اجلوهــري: الكلمــة القصيــدة بطوهلــا.

ويف املعجــم الوســيط )الَكِلَمــة والِكْلَمــة(: اللفظــة الواحــدة)))). و)عنــد النحــاة(: 
اللفظــة الدالــة علــى معــى مفــرد ابلوضــع، ســواء أكانــت حرفــاً واحــداً مثــل الم اجلــر 
أم أكثــر. واجلملــة أو العبــارة التامــة املعــى، كمــا يف قوهلــم: ال إلــه إال هللا: كلمــة 
التوحيــد. وكلمــة هللا: حكمــه أو إرادتــه. ويف التنزيــل العزيــز: ﴿وكلمــة هللا هــي العليــا﴾

التوبــة:1). و﴿كذلــك حقــت كلمــة ربــك علــى الذيــن فســقوا﴾ يونــس:)).
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ويقــول الكفــوي: »ومــا خــرج مــن الفــم إن مل يشــتمل علــى حــرف فهــو صــوت. 
وإن اشتمل ومل يفد معى فهو لفظ. وإن أفاد معى فقوٌل. وإن كان مفردا فكلمة. 
أو مركبــا مــن اثنــن ومل يفــد نســبة مقصــودة فجملــة. أو أفــاد ذلــك فــكالٌم. أو مــن 

ثالثــة فكلــم«))))

وبتتبعنــا ملــا ســار عليــه معــى )الكلمــة( يف املعجمــات القدميــة ومــا تــدل عليــه 
اليــوم، جندهــا ال تــزال حتتفــظ ابلداللــة ذاهتــا. فهــي اللفظــة الدالــة علــى معــى مفــرد 
ابلوضــع ســواء أكانــت حرفــاً واحــداً كالم اجلــر أم أكثــر. إال أن الــدرس اللســاين 
احلديــث يفضــل مصطلــح الوحــدة الدالليــة والوحــدة الصرفيــة علــى مصطلــح الكلمــة؛ 
فالكلمــة قــد تشــتمل علــى أكثــر مــن وحــدة صرفيــة )مورفيــم(. كمــا أهنــا مازالــت 

تطلــق علــى اخلطــاب كامــال، يقــال مثــال: ألقــى الوزيــر كلمــة وغــادر احلفــل.

11- مجلة:
ظهــرت )مجلــة( هبــذه الصيغــة ))1)))( مــرة، يف ))))))( نصًّــا يف املدونــة 

اللغويــة العربيــة، يف األوعيــة املختلفــة.

جــاء يف اللســان)))): روي عــن ابــن عبــاس أنــه قــال اجلمــاالت حبــال الســفن 
جيمــع بعضهــا إىل بعــض حــى تكــون كأوســاط الرجــال.

ويف املعجــم الوســيط )اجلمــل(: احلبــل الغليــظ )اجَلَمــل( اجلُْمــل. واجلماعــة مــن 
النــاس. اجلُْملــة: مجاعــة كل شــيء، ويقــال: أخــذ الشــيء مجلــة وابعــه مجلــة؛ متجمعــاً 
ال متفرقــًا)))). واجلملــة عنــد البالغيــن والنحويــن كل كالم اشــتمل علــى مســنٍد 

ومســنٍد إليــه. واجلمــع مُجــل.
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ومــن هــذا يتضــح أن داللــة لفظــة )اجلملــة( كانــت حســية تعــي مجــع حبــال 
الســفن إىل بعضهــا، وانتقلــت إىل االســتعمال اللغــوي. فصــار اللغويــون يطلقوهنــا 
علــى الــكالم املكــون مــن مســند ومســند إليــه. وال خيفــى أن التجميــع مــا يــزال حاضــرا 
أيضــا يف هــذا االســتعمال؛ فاملعــى هنــا عــن الركيــب اللغــوي وجتميــع الكلمــات يف 

عالقــات ائتالفيــة.

12- ِفْقَرة:
ظهــرت )ِفْقــَرة( هبــذه الصيغــة )))))( مــرة، يف )))))( نصًّــا، يف املدونــة 

اللغويــة العربيــة، يف األوعيــة املختلفــة.

جــاء يف اللســان، والِفْقــَرة والَفْقــَرة والفقــارة، ابلفتــح: واحــدة فقــار الظهــر وهــو 
مــا انتضــد مــن عظــام الُصلــب مــن لــدن الكاهــن إىل الَعْجــب( واجلمــع ِفَقــر وفقــار، 

وقيــل اجلمــع: ِفْقــرات وفـََقــرات وِفقــرات)))).

وذكــر املعجــم الوســيط أن الَفَقــرة: الفقــارة. )ج( فـََقــرات. )الفقــرة(: الفقــارة 
و– العلــم مــن جبــل أو هــدف وحنــوه. و– مجلــة مــن كالم أو جــزء مــن موضــوع أو 
شــطر مــن بيــت شــعر. ويقــال: زدت يف كالمــه أو شــعره ِفقــرة، ومــا أحســن فقــر 

كالمــه! نكتــه)))).

نالحــظ أن لســان العــرب نقــل لنــا املعــى اللغــوي األول لكلمــة )الفقــرة( وهــو 
املعــى العضــوي املــادي، أمــا املعجــم الوســيط فقــد ركــز علــى أهنــا جــزء مــن كالم أو 
موضــوع أو غــريه، إىل جانــب ذكــره ملــا تــدل عليــه مــن معــى عضــوي. ويبــدو أن مــن 
اســتعمل )فقــرة( يف الكتابــة قــد الحــظ مناســبتها للوحــدة العضويــة للنــص وارتبــاط 
الــي  الظهــر وارتباطهــا وانتظامهــا والداللــة  أجزائــه، بســبب اســتعماهلا يف فقــرات 

تســتصحبها.
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13- نص:
ظهــرت )نَــّص( )))))( مــرة، يف )))))( مــن نصــوص يف املدونــة اللغويــة 

العربيــة، يف األوعيــة املختلفــة.

ذكــر اللســان: نصــص. النــص: رفعــك الشــيء، نــصَّ احلديــث ينصــه نصــاً: 
. وقــال عمــرو بــن دينــار: مــا رأيــت رجــاًل أنــصَّ  رفعــه. وكل مــا أظهــر، فقــد نُــصَّ
للحديــث مــن الزهــري، أي: أرفــع لــه وأســند. يقــال: نــص احلديــث إىل فــالن، أي 
رفعــه، وكذلــك نصصتــه إليــه ونصــت الظبيــة جيدهــا: رفعتــه. ومنــه قــول الفقهــاء؛ 
نــص القــرآن ونــص الســنة أي مــا دل علــى ظاهــر لفظهمــا عليــه مــن األحــكام.))))

ويف املعجــم الوســيط: و– الشــيء: رفعــه وأظهــره. يقــال نصــت الظبيــة جيدهــا 
ويقــال: نــص احلديــث: رفعــه وأســنده إىل احملــدث عنــه. والنَّــص: صيغــة الــكالم 
األصليــة الــي وردت مــن املؤلــف: و– مــا ال حيتمــل إال معــى واحــداً. أو ال حيتمــل 

التأويــل، ومنــه قوهلــم: ال اجتهــاد مــع النــص. واجلمــع: نصــوص)))).

ممــا ذكــران جنــد أّن مفــردة )نــص( قــد راوحــت بــن املعنيــن املــادي واملعنــوي منــذ 
القــدم وحــى عصــران هــذا. وهــي اليــوم حتمــل املعــى املعنــوي املتمثــل يف صيغــة الــكالم 

األصليــة الــي وردت عــن املؤلــف.

ب- من مفردات البحث والطباعة:
14- حبث:

نصًّــا، يف   )(((((( مــرة، يف   )(1(1(( الصيغــة  هبــذه  )حبــث(  ظهــرت 
املختلفــة. األوعيــة  العربيــة، يف  اللغويــة  املدونــة 
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يف اللســان: البحــث: طلبــك الشــيء يف الــراب؛ حبثــه يبحثــه وابتحثــه)))). أمــا 
املعجــم الوســيط فقــد ذكــر أن: البحــث: بــذل اجلهــد يف موضــوع مــا، ومجــع املســائل 
الــي تتصــل بــه. ومثــرة هــذا اجلهــد ونتيجتــه، واجلمــع: حبــوث وأحبــاث وآداب البحــث 

املناظرة)1)).

يف اللســان ورد املعــى املــادي لكلمــة )حبــث( وذكــره يف املعجــم الوســيط وزاد 
املعــى املعنــوي للكلمــة، ويبــدو أن الكلمــة انتقلــت مــن االســتعمال احلســي )طلــب 
الشــيء يف الــراب( إىل املعنــوي. وهــذا األخــري هــو املســتعمل حديثــا، فالبحــث يعــي 

دراســة عميقــة وتقصيــا ملوضــوع ُمعــّن وفــق منهــج خــاص.

15- اقتبس:
ظهــرت )اقتبــس( هبــذه الصيغــة )))1)( مــرة، يف ))))( نصًّــا يف املدونــة 

اللغويــة العربيــة، يف األوعيــة املختلفــة.

جــاء يف لســان العــرب: اقتبســت منــه انراً، واقتبســت منــه علمــا، أي اســتفدته. 
قــال الكســائي: واقتبســت منــه علمــاً وانراً ســواء، قــال: وقبســت أيضــاً فيهمــا. ويف 
احلديــث: مــن اقتبــس علمــاً مــن النجــوم اقتبــس شــعبة مــن الســحر)))). ويف حديــث 
العــرابض: أتينــاك زائريــن ومقتبســن، أي طالــي العلــم. ويف حديــث عقبــة بــن عامــر: 
فإذا راح أقبسنا ما مسعنا من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أي أعلمناه إايه)))).

ويف املعجم الوسيط )أقبسه(: أعطاه قبساً من انر أو كهرابء أو علم)))).

)واقتبــس( انراً اقبســها. وفــالانً: طلــب منــه انراً، ويقــال: اقتبــس منــه انراً، ومنــه 
علمــاً: اســتفاده. ويقــال جئــت ألقتبــس مــن أنــوارك. ويف التنزيــل العزيــز ﴿انظــروان 

نقتبــس مــن نوركــم﴾ احلديــد: )).
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الــي محلتهــا لفظــة )اقتبــس( جنــد أنَّ داللتهــا كانــت  املعــاين  وعنــد متحيــص 
حســية وانتقلــت إىل املعنويــة، ومــن انحيــة أخــرى انتقلــت مــن العــام إىل اخلــاص؛ 
فقــد كانــت تــدل علــى عمــوم األخــذ ابلعلــم، مث انتقلــت لتــدل علــى أخــذ جزئيــة مــن 

القــرآن أو الســنة واالســتدالل هبــا علــى صحــة مــا ذهــب إليــه الكاتــب.

لكنهــا اليــوم صــارت تعــي عمــوم األخــذ ســواء مــن القــرآن الكــرمي واحلديــث 
الشــريف أم مــن كافــة املراجــع واملؤلفــات وتضمــن ذلــك يف أي ورقــة علميــة وكتابــة 
أكادمييــة. وبذلــك فــإنَّ التطــور الــذي حلقهــا هــو انتقاهلــا مــن اخلصــوص إىل العمــوم، 
فهــي حاليــا تــدل علــى أخــذ جزئيــة معينــة مــن أي نــص ســابق يــرى الباحــث يف 
اقتباســه فائــدة للبحــث. واالقتبــاس قــد يكــون حرفيــا ينقلــه الباحــث نصــا كمــا هــو 
يف املصــدر، وقــد يكــون بتصــرف وتدخــل مــن الباحــث الــذي حيافــظ علــى الفكــرة 

املنقولــة ال حرفيتهــا.

16- طبع:
ظهــرت )طبــع( هبــذه الصيغــة ))1)))(، يف ))))1)( نصًّــا، يف املدونــة 

اللغويــة العربيــة، يف األوعيــة املختلفــة.

جــاء يف اللســان: والطَّبــع: ابتــداء صنعــة الشــيء تقــول طبعــت اللّــن طبعــاً. 
وطبــع الدرهــم والســيف وغريمهــا يطبعــه طبعــاً: صاغــه. والطبّــاع: الــذي أيخــذ احلديدة 
املســتطيلة فيطبــع منهــا ســيفاً أو ســكيناً أو ســناانً أو حنــو ذلــك، وصنعتــه الطباعــة، 
والطبــع اخلتــم وهــو التأثــري يف الطــن وحنــوه، والطابِــع والطابـَـع: ميســم الفرائــض، وطبــع 
هللا علــى قلبــه: ختــم. وقــال أبــو إســحاق النحــوي: معــى طبــع يف اللغــة وختــم واحــد، 

وهــو التغطيــة علــى الشــيء واالســتيثاق مــن أن يدخلــه شــيء)))).
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ويف املعجــم الوســيط: الطابــع: مــا خيتــم بــه أو خيتــم. والطباعــة: حرفــة نقــل 
مــن  للمبالغــة  فعَّــال  الصــور ابآلالت، والطَّبَّــاع:  أو  الكتابــة  مــن  املتعــددة  النســخ 
طَبَــع، ومــن حرفتــه الطباعــة. وحديثــاً تــدل كلمــة طَبَــع علــى نقــل النســخ املتعــددة مــن 

الكتــاب أو الصــور ابآلالت، أي كتــب ابآللــة املســماه املطبعــة)))).

 ويبــدو أن اللفظــة انتقلــت داللتهــا لكنهــا محلــت معهــا املعــى املــادي املتمثــل يف 
طباعــة الدرهــم والســيف الــذي يعــي صياغتــه وابتــداء صنعتــه، وأصبحــت تــدل علــى 
معنيــن ماديــن؛ األول التأثــري يف اآللــة أو اجلهــاز بكتابــة النــص وصناعتــه، والثــاين 

الســحب الورقــي للمطبــوع. فــكأن الكاتــب يطبــع الكتــاب علــى الــورق.

ج- مفردات تعليمية وأدوات الكتابة:

17- قلم: 
مــرة، يف )))))( نصًّــا يف  الصيغــة )))))(  )قلــم( هبــذه  ظهــرت مفــردة 

املختلفــة. األوعيــة  العربيــة، يف  اللغويــة  املدونــة 

وردت كلمــة )قـَلَــَم( يف اللســان ضمــن مــادة »أَقلَــَم« الــي تعــي -ابتــداًء- قطــع 
الشــيء وبريــه وقصــه إىل أن جــاء اســتعماهلا مبعــى األداة الــي يكتــب هبــا. يقــول ابــن 

منظــور: »القلــم الــذي جيــال بــه بــي القــوم يف القمــار، واجلمــع أقــالم«)))).

ويــورد )املعجــم الوســيط( جمموعــة كلمــات حديثــة اشــتقت مــن )قـَلَــَم( كاملقلمــة 
وهــي احملفظــة الــي توضــع فيهــا األقــالم، وكذلــك أورد معــاين عــدة منهــا مــا نصــه: 
»قَـــَلم العــود وحنــوه قَـــْلماً: قطــع منــه شــيئاً، وقلــم القلــم بــراه، وقلــم الظفــر وحنــوه: قــصَّ 
مــا طــال منــه، وقلــم الشــجرة قــصَّ منهــا األغصــان اليابســة لتقــوى. والقلــم: مــا يكتــب 

بــه، واجلمــع أقــالم. واملقلمــة: وعــاء األقــالم، واجلمــع مقــامل«)))).
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وجند شواهد من نصوص كثرية يف هذه املادة )قلم( واستعماالهتا، من أشهرها: 
اســتعماهلا ابملعــى االصطالحــي املشــهور أي ابألداة الــي يكتــب هبــا، وشــاهدها مــن 
القرآن الكرمي سورة قرآنية كاملة )سورة القلم( ومستهلها ﴿ن والَقَلِم وما َيْسطُروَن﴾ 
القلــم:). كمــا وردت يف آايت أخــرى: ﴿َولَــْو أَنَـّــَما يف اأْلَْرِض ِمــن َشــَجَرٍة أَْقــاَلٌم﴾

لقمــان: )). وقولــه تعــاىل: ﴿الــذي علــم ابلقلــم﴾ العلــق: ).

َيْكُفــُل  يـُْلُقــوَن أَْقالَمُهــْم أيُّهــْم  ِإْذ  َلَدْيِهــْم  ووردت مبعــى الســهم: ﴿ومــا ُكْنــَت 
ــْرمَي﴾ عمــران: )). مــع اختــالف يف تفســري معــى األقــالم. فقــد فّســرها آخــرون  َم
أبهنــا األقــالم الــي كانــوا يكتبــون هبــا التــوراة. وإىل هــذا االختــالف يف املعــى أشــار 
ابــن ســيده بقولــه الــذي نقلــه صاحــب اللســان بنصــه، فيقــول: »والقلــم الــذي يف 
التنزيــل ال أعــرف كيفيتــه، قــال أبــو زيــد: مسعــت إعرابيــا يقــول ســبق القضــاء وجفــت 

األقــالم«)))).

وقــد ورد يف احلديــث أن )القلــم( هــو األداة، قــال عليــه الصــالة والســالم: »أول 
مــا خلــق هللا القلــم فقــال لــه اكتــب...«)))).

والشــتقاقات القلــم معــى آخــر )فالتقليــم( مبعــى القــص، جــاء يف فتــح البــاري 
البــن حجــر: »قولــه يقلــم أظافــره أي يقصهــا«)1)).

وورد القلم يف الشعر العريب مبعى أداة الكتابة، يقول املتني:))))

اخليل والليل والبيداء تعرفي       والسيف والرمح والقرطاس والقلم

املنثــور:  الــكالم  مــن  القلــم  مــا جــاء يف وصــف  للصــويل  الكاتــب  ويف أدب 
قــد ذكــران مــن فضــل القلــم، يف أول الكتــاب، مــا يغــي عــن إعادتــه، وقــال أمحــد 
بــن يوســف: القلــم لســان البصــر يناجيــه مبــا اســتر عــن األمســاع، إذ نســخ حللــه، 
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وأودعهــا حكمــه، وقــال ابــن املقفــع: القلــم بريــد القلــب، وقــال أبــو دلــف: القلــم 
صائــغ الــكالم ويفــرغ مــا جيمعــه العلــم، وقــال اجلاحــظ: الــدواة منهــل، والقلــم ماتــح، 
والكتــاب عطــن، وقــال ســهل بــن هــارون: القلــم أنــف الضمــري إذا رعــف أعلــن 
أســراره وأابن آاثره، وقــال عمــرو بــن مســعده: األقــالم مطــااي الفطــن. وقــال املأمــون: 
هلل در القلــم، كيــف حيــوك وشــي اململكــة، وقــال جالينــوس: القلــم طبيــب املنطــق 
األفئــدة،  راقــد يف  القلــم  عبــد هللا:  بــن  أمحــد  وقــال  مــن جهــة صناعتــه،  فوصفــه 
مســتيقظ يف األفــواه، وقيــل: عقــول الرجــال حتــت أقالمهــم، وقــال أمحــد بــن يوســف: 
عــرات األقــالم يف خــدود كتبتهــا أحســن مــن عــرات الغــواين يف صحــون خدودهــا 

وقــال العتــايب: األقــالم مطــااي األذهــان)))).

ومــن شــواهد اســتعماهلم لألقاليــم مجعــا لقلــم شــاهد شــعري البــن األعــرايب 
-يف املعجمــات العربيــة- يقــول:))))

صحيفًة ُكِتَبْت سراً اىل رُجِل       مل يدِر ماُخطَّ فيها ابألقاليِم

ممــا ســبق يتضــح أنَّ )القلــم( قــد دل علــى أكثــر مــن معــى وحصــل ملعنــاه تغــري 
داليل، فقد بدأ داال على السهم والقسم املقتطع، مث تطور املعى ليدل على األداة 
الــي يكتــب هبــا، وجمــازا علــى مــا يقــوم بــه احلاســوب وغــريه مــن أدوات الطباعــة، 
فيمكــن القــول إنــه قــد تطــور مــن املعــى املــادي احلقيقــي إىل املعــى اجملــازي؛ فقــد كان 
يــدل علــى الفعــل )قطــع الشــيء وبريــه وقصــه( وهــذا فعــل مــادي مث انتقــل إىل األداة 

الــي يقــع هبــا الفعــل )القلــم( وهــذا انتقــال جمــازي.

18- ملزمة:
ظهــرت )ملزمــة( هبــذه الصيغــة )))))( مــرة، يف )))))( نصًّــا يف املدونــة 
اللغوية العربية، يف األوعية املختلفة. يف املعجم الوسيط: امللزمة: جزء من الكتاب، 
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تكــون مثــاين صفحــات أو ســت عشــرة أو اثنتــن وثالثــن، علــى حســب تقســيم 
اللــوح مــن الــورق)))). وقــد جــاء هــذا التعريــف بعــد أن مت االســتناد إىل املعجمــات 
القدميــة ملعرفــة جمــال املــادة )ل زم(، ومــن ذلــك: لــزم الشــيء لزومــاً: ثبــت ودام، ولــزم 
الشــيء فــالانً: وجــب عليــه، والزمــه مالزمــة ولزامــاً: داوم عليــه، ويقــال: الزم الغــرمي: 
بتُــم  تعلّــق بــه، والزم فــالانً: عانقــه. واللــزام: الــالزم جــداً. ويف التنزيــل العزيــز ﴿فَـــَقْد َكذَّ
فســوَف يكــون ِلزاًمــا﴾ الفرقــان: )). ويقــال: رجــل لَُزَمــة: يلــزم الشــيء فــال يفرقــه. 
واملالزم: رتبة يف اجليش والشرطة... إىل أن نصل إىل امللزمة املشار جملال استعماهلا 

مبعناهــا املتعــارف عليــه اليــوم)))).

فهــي  معــن،  دراســي  مقــرر  دروســا يف  تعــي  احلــايل  االســتعمال  وامللزمــة يف 
احملاضــرات املكتوبــة اجملموعــة يف أوراق يدرســها الطــالب ضمــن املقــررات الدراســية 

يف مراحــل التعليــم اجلامعــي.

وممــا ســبق جنــد أّن )ملزمــة( قــد جــاءت مــن املعــاين القدميــة للفظــة الــي أحــد 
معانيهــا »ولــزم الشــيء فــالانً: وجــب عليــه« وامللزمــة كمــا نراهــا اليــوم تلــزم الطالــب 

وتالزمــه يف املــادة املعينــة وال يــكاد خيــرج عنهــا.

1٩- لوح:
ظهرت مفردة )لوح( هبذه الصيغة )))))( مرة، يف )))))( نصًّا يف املدونة 
اللغويــة العربيــة، يف األوعيــة املختلفــة. جــاء يف اللســان: اللــوح: كل صفيحــة عريضــة 
مــن صفائــح اخلشــب: األزهــري: اللــوح صفيحــة مــن صفائــح اخلشــب، والكتــف إذا 
كتــب عليهــا مسيــت لوحــاً. واللــوح: الــذي يكتــب فيــه. واللــوح احملفــوظ. ويف التنزيــل: 
﴿يف لــوح حمفــوظ﴾ الــروج:)). يعــي مســتودع مشــيئات هللا تعــاىل)))). ونقلــت 
عقلــة مــا ســاقه املفســرون مــن معــان للــوح يف القــرآن الكــرمي، هــي: أم الكتــاب، املــأل 
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األعلــى، اهلــواء بــن الســماء واألرض، مســتودع ملــا كان ويكــون)))). ورد يف املعجــم 
الوســيط: و-لــوح مــن الــورق الغليــظ أو النســيج يصــور فيــه منظــر طبيعــي أو مشــهد 

اترخيــي أو حنــو ذلــك تصويــراً فنيــا.

الــي  األداة  أو  الوســيلة  علــى  وحديثــًا-  )لــوح( -قدميــاً  وتظهــر داللــة كلمــة 
يكتــب عليهــا، دون حتــول يف معناهــا. إال أنــه يف بعــض اســتعماالت هلجيــة حديثــة 
يطلــق علــى الســبورة املدرســية لــوح. كمــا قــد يســتعمل نعتــا للشــخص أو الطالــب 

مرادفــا للغبــاء.

2٠- دفرت:
ظهــرت )دفــر( هبــذه الصيغــة )))))( مــرة، يف )))))( نصًّــا يف املدونــة 

اللغويــة، يف األوعيــة املختلفــة.

فــر والدِّفــر؛ كل ذلــك عــن اللحيــاين حــكاه عــن  ورد يف لســان العــرب أنَّ الدَّ
كــراع: »يعــي مجاعــة الصحــف املضمومــة. اجلوهــري: الدفــر واحــد الدفاتــر، وهــي 

الكراريــس«))))

وذكــر أبــو هــالل العســكري يف فروقــه اللغويــة وهــو يتحــّدث عــن الفــرق بــن 
الصحيفــة والدفــر:  »أنَّ الدفــر ال يكــون إال أوراقــاً جمموعــة، والصحيفــة تكــون ورقــة 

واحــدة، نقــول: عنــدي صحيفــة بيضــاء«))))

وبتتبعنــا الســتعماالت العربيــة ميكننــا القــول إنَّ ورود هــذه الكلمــة قليــل يف 
املعجمــات وكتــب الــراث اللغــوي العربيــة، وإمنــا شــاعت يف العصــور املتأخــرة، جــاء 
يف املعجــم الوســيط مــع اإلشــارة إىل أهنــا مــن الدخيــل: »الدفــر: الكراســة، واجلمــع 
دفاتــر، والدفــر: دار املوظــف املــايل املكلــف بتنظيــم الــوارد واملنصــرف مــن أمــوال 
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احلكومــة )وهــي تركيــة(«)11)). ويف بعــض كتــب الراجــم ال نعــدم أن جنــد شــاهداً 
الفهــارس واألثبــات  فقــد جــاء يف كتــاب )فهــرس  الدفــر،  اســتعمال كلمــة  علــى 
ومعجــم املعاجــم والشــيخات واملسلســالت( ترمجــة لســامل البوصــريي: »ومــن مجلــة 
إحســانه أّن لــه خزائــن مــن الكتــب عــدة، كل خزانــة فيهــا مملــوك حبشــي بيــده دفــره، 

فيــه تقييــد الكتــب الــي يف اخلزانــة«))1)).

ولذلــك ميكــن القــول: إنَّ داللــة كلمــة دفــر حــدث هلــا ختصيــص، فقــد تطــّورت 
مــن الداللــة العامــة علــى الــدار واملــكان الــذي يقــف فيــه املوظــف املكلــف بتنظيــم 
الــوارد واملنصــرف مــن األمــوال ومــا فيــه مــن واثئــق وغريهــا، إىل الوثيقــة الــي تكتــب 
فيهــا »املصروفــات والــواردات« ولذلــك فقــد ختصــص معــى الكلمــة يف جــزء مــن 

معناهــا العــام الــذي كانــت تــدل عليــه.

21- كراسة:
ظهــرت )كراســة( هبــذه الصيغــة )))))( مــرة، يف )))))( نصــاً يف املدونــة 

اللغويــة، يف األوعيــة املختلفــة.

قلبــه؛  ازدحــم علمــه علــى  إذا  الرجــل  األعــرايب: كــرَس  ابــن  اللســان:  ورد يف 
والكراســة مــن الكتــب مسيــت بذلــك لتكرُّســها. اجلوهــري: الكراســة واحــدة الكــراس، 

والكراريــس: قــال الكميــت:))1))

حى كأن عراص الدار أردية      من التجاويز أو كراس أسفار

مجع سفر. ويف حديث الصراط: ومنهم مكروس يف الناس. بدل مكردس، وهو مبعناه.

والتكريــس: ضــم الشــيء بعضــه إىل بعــض، وجيــوز أن يكــون مــن كــرس الدمنــه 
حيــث تقــف الــدواب))1)). أمــا املعجــم الوســيط فيذكــر أن )الكراســة(: اجلــزء مــن 
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عــدة كراريــس،  الكتــاب  وهــذا  ورقــات،  عشــر  الكراســة  هــذه  ويقــال:  الكتــاب، 
وقــرأت كراســة مــن كتــاب كــذا. وإضمامــة مــن الــورق هتيــأ للكتابــة فيهــا. واجلمــع 

كــراس وكراريــس، وكراســات.

وهبــذا يظهــر أن اللفظــة كانــت للداللــة علــى عمــوم التجميــع وضــم الشــيء 
منــه  يؤلــف  مــا  علــى ضــم  تــدل  معناهــا وأصبحــت  انتقــل  بعــض، مث  إىل  بعضــه 

اخلصــوص. إىل  العمــوم  مــن  انتقلــت  الداللــة  أن  أي  الكتــاب. 

د- مفردات إعالمية:
22- جريدة:

نصًّــا يف  مــرة، يف ))))))(  الصيغــة ))))))(  هبــذه  ظهــرت )جريــدة( 
املختلفــة. األوعيــة  العربيــة، يف  اللغويــة  املدونــة 

جــاءت كلمــة اجلريــدة قدميــاً مبعــى الســعفة الطويلــة مــن خــواص النخيــل وأصــل 
القدميــة وكمــا وافقتهــا يف ذلــك  املعجمــة  العــرب  بــه كتــب  الكلمــة كمــا تطالعنــا 
املعجمــات والقواميــس احلديثــة مــن )َجــَرد(، يقــال: َجــَرده جــرداً: قشــره وأزال مــا 
عليــه وجــرد اجللــد: نــزع عنــه الشــعر، وجــرد األرض: أكل مــا عليهــا مــن النبــات وأتــى 
عليــه فلــم يُبــِق منــه شــيئاً، وجــرد الســيف مــن غمــده: ســلَُّه، وَجــرِد املــكان: خــال مــن 
النبــات فهــو أجــرد. ويقــال: مســاء جــرداء: ال غيــم فيهــا. والتجريــد: عــزل صفــة أو 
عالقــة عزلــت ذهنيــاً، وقصــر االعتبــار عليهــا، أو مــا يرتــب علــى ذلــك )جممــع اللغــة 
العربيــة( واجلــراد: فصيلــة مــن احلشــرات املســتقيمات األجنحــة. واجلــرداء: مؤنــث 
األجــرد، وصخــرة جــرداء: ملســاء. واجلريــدة: ســعفة طويلــة تقشــر مــن خوصهــا، 

واجلريــدة: صحيفــة يوميــة تنشــر أخبــاراً ومقــاالت))1)).
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وقــد اســتعملت الكلمــة يف الــراث مبعانيهــا املتعــددة املذكــورة ولكنهــا ارتبطــت 
ابملعــى القــدمي هلــذه الكلمــة.

أمــا حديثــاً فقــد ختصــص معناهــا يف حاملــة األخبــار )اجلريــدة اليوميــة( وبذلــك 
فقــد انتقــل معناهــا مــن العــام إىل اخلــاص فقــد كانــت قدميــاً تــدل علــى معــان عديــدة 

يف حــن أهنــا اليــوم تــدل علــى هــذا املعــى اخلــاص )اجلريــدة اليوميــة(.

وميكــن أن نقــول كذلــك إّن معناهــا قــد انتقــل مــن املعــى املــادي إىل املعــى 
املعنــوي )اجملــازي( إذ كانــت تــدل علــى الســعفة الــي تقطــع مــن النخلــة مث أصبحــت 

تــدل علــى القطعــة مــن الــورق الــي حتمــل لنــا هــذه األخبــار.

23- صحيفة:
ظهــرت )صحيفــة( هبــذه الصيغــة ))))))( مــرة، يف ))1)))( نصًّــا يف 

املدونــة اللغويــة العربيــة، يف األوعيــة املختلفــة.

الــي يكتــب فيهــا. واجلمــع صحائــف  أورد صاحــب اللســان أّن الصحيفــة: 
وُصُحــف وُصْحــف، ويف التنزيــل ﴿إّن هــذا لفــي الصُُّحــِف األوىل. ُصُحــِف إبراهيــَم 
الســالم. وصحيفــة  املنزلــة عليهمــا  الكتــب  يعــي  األعلــى: ))-)).  وموســى﴾ 
الوجه: بشــرة جلده. والصحيف: وجه األرض))1)). وبتتبع حتوالت اســتعمال هذه 
الكلمــة يف اللغــة جنــد أحــد معانيهــا اخلطــأ واللحــن، التصحيــف يعــي التحريــف. 
احلــروف،  يف  الشــتباٍه  صحتهــا  غــري  علــى  قرأهــا  أو  الكلمــة: كتبهــا  وصحَّــف 
وتّصّحفــت الكلمــة أو الصحيفــة: تغــرّيت إىل خطــأ. والصحافــة: مهنــة مــن جيمــع 
إليهــا صحــايف.  أو جملــة )حمدثــة( والنســبة  األخبــار واآلراء وينشــرها يف صحيفــة 
والصحــاف: مــن يصنــع الصحــاف، والصَّحَّــاف: مــن يشــتغل ببيعهــا، والصَّحفــة: إانء 
مــن آنيــة الطعــام، واجلمــع صحــاف. والصحفــي مــن أيخــذ العلــم مــن الصحيفــة ال مــن 
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أســتاذ. الصحفي -أيضًا- من يزاول حرفة الصحافة )حمدثة(. والصحيفة ما يكتب 
فيــه مــن ورق وحنــوه. ويطلــق علــى املكتــوب فيهــا واجلمــع صحــف كمــا مــر يف اآليــة: 

﴿إّن هــذا لفــي الصُُّحــِف األوىل. ُصُحــِف إبراهيــَم وموســى﴾ األعلــى: ))-)).

منتظمــة  مواعيــد  يف  أو  يوميــا  تصــدر  الصفحــات  مــن  إضمامــة  والصحيفــة 
أبخبــار السياســة واالجتمــاع واالقتصــاد والثقافــة ومــا يتصــل بذلــك )حمدثــة( واجلمــع: 
صحــف وصحائــف. وصحيفــة الوجــه بشــرته. واملصحــف: جممــوع مــن الصحــف يف 

جملــة، وغلــب اســتعماله يف القــرآن الكــرمي، واجلمــع مصاحــف))1)).

وكنــا قــد أوردان يف مفــردة )دفــر( شــاهداً مــن كتــاب )الفــروق اللغويــة( علــى 
الفــرق بــن الصحيفــة والدفــر الــذي أشــار فيــه إىل أّن الفــرق بينهمــا يف أّن الدفــر ال 

يكــون إال أوراقــاً جمموعــة، أمــا الصحيفــة فورقــة واحــدة))1)).

وعنــد تتبعنــا ملراحــل تطــور داللــة كلمــة صحــف ميكــن أن نــدّون امللحوظــات 
اآلتيــة:

- املعى اللغوي األول للكلمة أهنا تدل على وجه األرض وعلى بشرة الوجه وهذا 
معــى مــادي وهــو أصــل الوضع.

- مث أصبحــت تــدل علــى الورقــة فتخصــص املعــى )كانــت تــدل علــى عمــوم وجــه 
األرض مث انتقــل معناهــا ليــدل علــى الورقــة البيضــاء وهــذا معــى خــاص( انتقــال املعــى 

مــن العــام إىل اخلــاص.
- مث ختصصــت دالالهتــا أكثــر بعــد ذلــك، فدّلــت علــى األوراق الــي تكتــب فيهــا 

األخبــار السياســية والثقافيــة واالقتصاديــة...اخل.
- وكذلــك ختصــص أحــد مشــتقات الكلمــة ليــدل علــى القــرآن الكــرمي والكتــب 

املنزلــة. الســماوية 
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24- جملة:
يف  نصًّــا   )((11(( مــرة، يف   )(1((((( الصيغــة  هبــذه  )جملــة(  ظهــرت 

املختلفــة. األوعيــة  العربيــة، يف  اللغويــة  املدونــة 

جــاء يف اللســان: واجمللــة صحيفــة يكتــب فيهــا، ابــن ســيده: واجمللــة الصحيفــة 
فيهــا احلكمــة؛ كذلــك ُروي بيــت النابغــة ابجليــم:))1))

جملتهم ذات اإلله ودينهم      قومُي فما يرجون غري العواقب
يريــد الصحيفــة. وقــد رويــت )ابحلــاء( حملتهــم وتعــي األرض املقدســة وانحيــة الشــام 

والبيــت املقــدس.

والكلمــة مشــتقة مــن اجلــذر )ج ل ل( الــي مــّرت ابســتعماالت أدت فيهــا 
معــاين عديــدة قبــل أن تســتقر علــى املعــى األخــري )جملــة( فقــد نقــل املعجــم الوســيط 
عــن املعجمــات القدميــة ومنهــا )اللســان( أنَّ: َجــّل عــن وطنــه وموضعــه، ومنــه: جــّل 
جلــواًل جــال وزال، وجــل الشــيء جــال: أخــذ جلــه، أي معظمــه، وهللا جــل جــالاًل 
وجاللــة: عظــم. واجلــالل: الغطــاء. واجللــل: الشــيء الكبــري العظيــم. واجللــل: الصغــري 
احلقــري أيضــاً )مــن األضــداد(. إىل أن تتــم اإلشــارة إىل اجمللــة مبعناهــا االصطالحــي 
احلديــث: واجمللــة: الكتــاب واجمللــة الصحيفــة جتمــع طرائــف املعرفــة، وتقــال يف عصــران 
هــذا لــكل صحيفــة عامــة أو متخصصــة يف فــن مــن الفنــون؛ تظهــر يف أوقــات معينــة 
خبــالف الصحــف اليوميــة، واجلمــع: جمــال وجمــالت )أقــرّه جممــع اللغــة العربيــة())1)).

فــإذا كانــت اجمللــة تــدل علــى الــكالم العظيــم الــذي يكتــب يف صحيفــة واكتســبت 
معناهــا مــن معــى مــا يكتــب فيهــا فهــي عظيمــة لعظــم مــا حتملــه مــن معــان، فإهنــا اليــوم 
تــدل علــى مــا ُيكتــب فيــه مــن كالم عظيــم أو غــري ذلــك. وفيهــا دالالت التجليــة 
والتوضيــح واإلابنــة وإزالــة الوهــم والتغطيــة كوهنــا تغطــي األخبــار واحلــوادث اليوميــة.
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اخلامتة:
املســتعملة  األلفــاظ  أبــرز  علــى  ووقــف  الكتابــة  حقــل  ألفــاظ  البحــث  مجــع 
واملفــردات اجلديــدة الــي أضيفــت إىل هــذا احلقــل. مث صنفهــا يف حقــول فرعيــة: 
تعليميــة وحبثيــة وإعالميــة، وأدوات الكتابــة وأصنافهــا، وعــرض املكتــوب ونشــره، 
ومفــردات حديثــة تتعلــق مبواقــع التواصــل االجتماعــي. ورصــد التطــور الــداليل الــذي 
مــرت بــه مفــردات متنوعــة مــن هــذا احلقــل، وكيــف كان اســتعماهلا يف كالم العــرب 

مــن القــدمي إىل احلديــث. وميكــن تلخيــص أبــرز النتائــج يف اآليت:

بعــض ألفــاظ حقــل الكتابــة مل تشــهد تغــريا دالليــا ملحوظــا كالكلمــة الرئيــس - 
)كتــب(، فاســتعماهلا شــائع وممتــد مــن القــدمي إىل يومنــا هــذا.

مــن املفــردات الــي تســتعمل مرادفــة يف أفعــال الكتابــة -وال نعــي الــرادف التــام- - 
خّط، دّبج، دّون، ســطّر، حّر، نســخ. ومنه )ســّود( مع مالحظة أهنا أتيت قليال 
مبعــى: كتــب، وكثــريا بداللــة اللــون األســود مقابــل األبيــض، وجمــازا يف الدعــاء: 

ســّود هللا وجهــه.
من األلفاظ الي كانت تستعمل يف أفعال الكتابة واندثرت حديثا هذه الداللة: - 

َرقَــَم والرقيــم( ابات يســتعمالن  نقــش، منـّـق، َوّشــى، َرقّــن، طَــَرس، َزبَــر. والفعــالن )
مــع األعــداد ال مبعــى الكتابــة إال يف بعــض هلجــات -كاليمنيــة-. و)وّشــى( تــرد 
يف مديــح الكتابــة مبعــى ضّمــن، و)نقــش( يشــيع اســتعماهلا يف النقــوش األثريــة 

والنحــت واحلفــر علــى مــواد خاّصــة.
)الدردشــة( مــن الكلمــات الــي انضمــت حديثــا إىل حقــل الكتابــة، وتســتعمل - 

بكثــرة يف احملــاداثت الكتابيــة عــر برامــج احملــاداثت احلديثــة. وقدميــا اســتعملت مــع 
الــكالم املختلــط.
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الفعــل )دّون( كان يســتعمل مبعــى اجلمــع والرتيــب يف الدفــر الــذي يكتــب فيــه - 
أمســاء اجليــش وأهــل العطــاء، وانتقــل ليــدل علــى فعــل الكتابــة.

مفــردة )الديباجــة( كانــت تطلــق علــى احلســن والتزيــن عاّمــة، وحديثــا انتقلــت إىل - 
الكتابــة والتأليــف وأصبحــت تطلــق علــى األســلوب احلســن والطريقــة اجلــزىل يف 
الكتابــة. بعدهــا انتقلــت إىل مقدمــة الــكالم واخلطــاب. كمــا تســتعمل للداللــة 

علــى املعلومــات الــي تكــون يف مســتهل القوانــن والقــرارت.
مفــردة )حــرف( اندثــر بعــض اســتعماالهتا، كداللتهــا علــى اللهجــة. واحتفظــت - 

يف  اســتحدث  واهلجــاء. كمــا  املعــاين  حــروف  علــى  احلــرف  ببعــض كاطالقنــا 
االســتعمال احلديــث إطــالق اجلــزء )حــرف( ويقصــدون الــكل، مثــل قوهلــم: دام 

حرفــك، ســلم حرفــك، حرفــك كالســيف. أي كتابتــك ومــا تنشــره.
 مفــردة )الكلمــة( ال تــزال حتتفــظ ابلداللــة ذاهتــا. كمــا أهنــا تطلــق علــى اخلطــاب - 

كامــال، فمثــال يقــال: ألقــى الوزيــر كلمــة أو كلمتــه وغــادر احلفــل.
مفــردة )اجلملــة( كانــت تعــي مجــع حبــال الســفن إىل بعضهــا، واملعــى احلســي - 

وصــار  اللغــوي،  االســتعمال  إىل  انتقلــت  فقــد  حاضــرا؛  يــزال  مــا  )التجميــع( 
إليــه. مــن مســند ومســند  املكــون  الــكالم  اللغويــون يطلقوهنــا علــى 

مفــردة )حتريــر( حــدث تطــور وتوســيع يف معناهــا مــن اخلــاص )إصــالح الكتــاب - 
وجتديــد خطــه( إىل املعــى العــام )الكتابــة بصــورة عامــة(؛ كتابــة النــص واالهتمــام 

ابخلــط واألســلوب ومجيــع مكــوانت النــص. وتســتعمل حديثــا يف داللتــن:
أ- كتابة الرسالة أو املقال يف اجلريدة أو اجمللة.

ب- التعديــل يف الطباعــة، ويف تعديــل الصــور واملقاطــع يف األجهــزة الذكيــة. 
وهــذا قريــب مــن االســتعمال القــدمي مبعــى اإلصــالح.
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التطــور الــداليل يف اســتعمال )نســخ( متثــل يف االنتقــال مــن املعــى إىل ضــده، - 
فقــد كان يــدل علــى اإلزالــة مث دلَّ علــى اإلثبــات. وميكــن أن نعدهــا مــن ألفــاظ 
األضــداد فالنســخ يف القــرآن الكــرمي تــدل علــى اإلزالــة، ويف االســتعمال اليومــي 
يــدل معناهــا علــى تكــرار كتابــة النــص وإثباتــه يف موضــع آخــر. فالكلمــة حاملــة 

للمعنيــن املتضاديــن.
وكذلــك )طبــع( انتقلــت مــن املعــى املــادي املتمثــل يف طباعــة الدرهــم والســيف - 

الــذي يعــي صياغتــه وابتــداء صنعتــه، وهــي اليــوم تــدل علــى كتابــة النــص عــر اآللــة 
أو الــوورد.

مفــردة )حبــث( انتقلــت مــن االســتعمال احلســي )طلــب الشــيء يف الــراب( إىل - 
املعنــوي املســتعمل حاليــا؛ فالبحــث يعــي دراســة عميقــة وتقصيــا ملوضــوع ُمعــّن 

وفــق منهــج خــاص.
متثــل التطــور الــداليل للمفــردة )اقتبــس( يف انتقاهلــا مــن اخلصــوص إىل العمــوم. - 

وتســتعمل اليــوم مــع النقــل مــن الدراســات الســابقة واملصــادر، وتضمــن ذلــك يف 
أي ورقــة علميــة.

)القلــم( انتقــل معنــاه مــن )قطــع الشــيء وبريــه وقصــه( وهــذا فعــل مــادي إىل األداة - 
الــي يقــع هبــا الفعــل. وهــذا انتقــال مــن املعــى املــادي احلقيقــي إىل املعــى اجملــازي.

)امللزمــة( مــن الكلمــات احلديثــة وتعــي احملاضــرات املكتوبــة، وجــاءت مــن املعــاين - 
القدميــة للفظــة )لــزم( وجــب، وامللزمــة كمــا نراهــا اليــوم تلــزم الطالــب.

داللــة )دفــر( حــدث هلــا ختصيــص، فقــد تطــّورت مــن الداللــة العامــة علــى الــدار - 
واملــكان الــذي يقــف فيــه املوظــف املكلــف بتنظيــم الــوارد واملنصــرف إىل الوثيقــة 

الــي تكتــب فيهــا املصروفــات والــواردات.
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مفــردة )كراســة( كانــت للداللــة علــى عمــوم التجميــع وضــم الشــيء بعضــه إىل - 
بعــض، مث انتقــل معناهــا وأصبحــت تــدل علــى ضــم مــا يؤلــف منــه الكتــاب. أي 

أن الداللــة انتقلــت مــن العمــوم إىل اخلصــوص.
)جريــدة( حــدث ختصيــص ملعناهــا وانتقــل مــن العــام إىل اخلــاص؛ فقــد كانــت - 

قدميــاً تــدل علــى عــدد مــن املعــاين لكنهــا اليــوم تســتعمل يف املعــى اخلــاص )اجلريــدة 
اليوميــة( حاملــة األخبــار.

داللــة كلمــة )صحــف( حــدث لــه ختصيــص وانتقــال مــن املعــى العــام إىل اخلــاص؛ - 
كانت تدل على عموم وجه األرض مث انتقل معناها ليدل على الورقة البيضاء. 
مث حتــدث هلــا ختصيــص آخــر فدلّــت علــى األوراق الــي تكتــب فيهــا األخبــار 
السياســية والثقافيــة وغريهــا. وكذلــك ختصــص أحــد مشــتقات الكلمــة )ُصُحــف( 

ليــدل علــى القــرآن الكــرمي والكتــب الســماوية املنزلــة.
)اجمللــة( كانــت تــدل علــى الــكالم العظيــم الــذي يكتــب يف صحيفــة، فحــدث هلــا - 

تطــور ابلتوســع، فهــي اليــوم تــدل علــى مــا ُيكتــب مــن كالم عظيــم أو غــري ذلــك.

 أخــريا يوصــى البحــث اباللتفــات إىل موضــوع التطــور الــداليل ودراســة مــا طــرا 
علــى مفــردات اللغــة العربيــة يف احلقــول األخــرى وهــي كثــرية ومتنوعــة، وتســتحق 

الرصــد والكشــف عــن التحــوالت ومظاهرهــا.

كمــا يوصــي ابالســتفادة يف هــذا النــوع مــن األحبــاث مــن املــدوانت اللغويــة 
احملوســبة، ومنهــا املدونــة اللغويــة العربيــة ملدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة؛ 
فهــي تقــدم خدمــة جليلــة ودقيقــة وعلينــا أن نواكــب التقنيــات احلديثــة ونوظفهــا يف 

البحــث والدراســة. 
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اهلوامش والتعلقات:
* أجنــز هــذا البحــث بدعــم مــن قبــل مركــز حبــوث الدراســات اإلنســانّية، عمــادة البحــث العلمــّي، 

جامعــة امللــك ســعود.
))) داللة األلفاظ، أنيس، ))).

))) املــدوانت اللغويــة العربيــة، بناؤهــا وطرائــق اإلفــادة منهــا. صــاحل، حممــود إمساعيــل وآخــرون. سلســلة 
مركز امللك عبد هللا بن عبد العزيز للسانيات العربية. ط)، ))))ه-))1)م. ص )).

(3) Nikola Dobrić 2009: 2, Corpus Linguistics.
))) املدونة اللغوية العربية ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية. 

http://corpus.kacst.edu.sa/ 
))) اجلامع الصغري وزايدته، السيوطي، )/)1).

))) جممل اللغة، ابن فارس، )/))).
))) فقه اللغة وخصائص العربية، املبارك، )1).
))) اجلامع الصغري وزايدته، السيوطي، )/)1).

))) التطور اللغوي، عبد التواب، ).
)1)) علم الداللة، عمر، ))).

)))) املزهر، السيوطي، )/))).
)))) مادة )ح ر م(، لسان العرب، ابن منظور، ))/))).

)))) داللة األلفاظ، أنيس، ))).
)))) الصاحي، ابن فارس، ))).

)))) الداللة بن السلب و اإلجياب، السامراين، ))/))-)).
)))) داللة األلفاظ، أنيس، ))).

)))) نفسه، ))).
)))) التصنيف احلقلي أللفاظ الغريب املصنف، القبيلي، ))).

)))) روميات أيب فراس، فخرو، 1).
)1)) مدخل إىل علم اللغـة، حجازي، ))).

)))) ألفاظ الوجه يف )املخصص البن سيده(، النجار، ))).
)))) مفاتيح األلسنية، موانن، ))).
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)))) علم الداللة، عمر، )).
)))) أصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية، عزوز، ))). 

)))) علم الداللة، عمر، ))))، ).
)))) مدخل إىل علم اللغـة، حجازي، ))).

)))) اللغة واملعى والسياق، الينز، )). 
)))) املزهر، السيوطي، )/)1).

)))) دور الكلمة يف اللغة، أوملان، )))؛ علم الداللة، جرمان، )). 
)https://www.almaany.com/ar/thes/ar-ar ((1/  كتابة.

)))) املزهر، السيوطي، )/))).
)))) https://www.almaany.com/ar/thes/ar-ar/ كتابة.

)))) علم الداللة، جرمان، )).
)))) علم الداللة، عمر، )).

)))) معجم أوس بن حجر، يوسف جنم، )).
)))) مفاتيح األلسنية، موانن، ))).

)))) الصاحي، ابن فارس، )).
)))) معجم أوس بن حجر، يوسف جنم، )).

)))) علم الداللة، اخلويل، ))).
)1)) مفاتيح األلسنية، موانن، ))).

)))) الكتابة الوظيفية واإلبداعية وما بعدها، عبد الباري، )).
)))) أبــو حطــب، ســيد أمحــد عبــد الواحــد. ألفــاظ الكتابــة وأدواهتــا يف القــرآن الكــرمي. جملــة كليــة 

اآلداب، جامعــة طنطــا، )11)م.
)))) مرازيــق، ران عقلــة مزعــل. التطــور الداللــة أللفــاظ الكتابــة ولوازمهــا يف القــرآن الكــرمي. جامعــة 

جــرش، األردن، ))1).
)))) مادة )ك ت ب(، لسان العرب، )/))). واملعجم الوسيط، )/))).

)))) ديوان أيب متام، شرح اخلطيب التريزي، )/)).
)))) الغريب املصنف: أبو عبيد بن سالم.

الوســيط،  الزبيــدي، ))/ )1)؛ واملعجــم  القامــوس،  مــن جواهــر  العــروس  )))) )دردش(، اتج 
.(((/(
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)))) النهاية يف غريب احلديث، ابن األثري، )/1)).
)))) اتج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، مادة )دون(، ))/ )).

)1)) املعجم الوسيط، )1)، )دوَّن(.
)))) مــادة )د ب ج(، لســان العــرب، ابــن منظــور، )/))). اتج العــروس مــن جواهــر القامــوس، 

الزبيــدي، )/ ))).
)))) املعجم الوسيط، )))، )ديباجة(.
)))) املعجم الوسيط، )))، )سطر(.

)))) لسان العرب، ابن منظور، مادة )ح ر ر(، )/))).
)))) مــادة )ن س خ(، لســان العــرب، ابــن منظــور، )/)). واتج العــروس مــن جواهــر القامــوس، 

الزبيــدي، )/))).
)))) املعجم الوسيط، )))، )نسخ(.

)))) لسان العرب، ابن منظور، مادة )ح ب ر(، )/))).
)))) املعجم الوسيط، )/ )))، )حر(.

)))) اتج العروس، مادة )ح ب ر(، 1)/ )1).
)1)) مادة )ح رف(، لسان العرب، ابن منظور، )/)). واملعجم الوسيط، )/))).

)))) معاين القرآن، الفراء، )/ 1). 
)))) نفسه، )/ ))).
)))) نفسه، )/1)).
)))) نفسه، )/)).

)))) نفسه، )/ ))).
)))) مسند اإلمام الشافعي، )/))).

)))) لسان العرب، ابن منظور، )/)).
)))) فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، )/)).

)))) لسان العرب، ابن منظور، )ك ل م(، ))/))).
)1)) اخلصائص، ابن جي، )/)).

)))) املعجم الوسيط، )))، )كلمة(.
)))) الكليات، الكفوي، )/))).

)))) لسان العرب، ابن منظور، مادة )ج م ل(، ))/)))..
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 . )))) املعجم الوسيط، )مجل(، )))
)))) مــادة )ف ق ر(، لســان العــرب، ابــن منظــور، )/)). واتج العــروس مــن جواهــر القامــوس، 

الزبيــدي، ))/ ))).
)))) املعجم الوسيط، )))، )فقرة(.

)))) مادة )ن ص ص(، لسان العرب، ابن منظور، )/)).
)))) )نص(، املعجم الوسيط، ))).

)))) مادة )ب ح ث(، لسان العرب، ابن منظور، )/))).
)1)) )حبث(، املعجم الوسيط، 1).

)))) مسند أبو داؤود، حتقيق: حممد حميي الدين، )/)).
)))) مادة )ق ب س(، لسان العرب، ابن منظور، )/))). 

)))) املعجم الوسيط، )قبس(، 1)).
)))) مادة )ط ب ع(، لسان العرب، ابن منظور، )/))).

)))) املعجم الوسيط،، )طبع(، ))).
)))) لسان العرب، ابن منظور، )قلم(، ))/1)).

)))) املعجم الوسيط، )قلم(، )/))).
)))) لسان العرب، ابن منظور، ))/))).

)))) مسند أبو داؤود، )/))).
)1)) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، العسقالين، ))).

)))) دبوان املتني، االبياري، )/)).
)))) أدب الكاتب، الدينوري، ))).

)))) اخلصائص، )).
)))) املعجم الوسيط، )لزم( ))).

)))) مــادة )ل ز م(، معجــم الوســيط، )/)))-)))؛ لســان العــرب، ابــن منظــور، ))/1)). 
واتج العــروس مــن جواهــر القامــوس، الزبيــدي، ))/ ))).

)))) مادة )ل وح(، لسان العرب، ابن منظور، )/))).
)))) التطور الداليل أللفاظ الكتابة ولوازمها يف القرآن الكرمي، عقلة، ران، )).

)))) لسان العرب، ابن منظور، مادة )دفر(، )/))).
)))) الفروق اللغوية، العسكري، ))).
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)11)) املعجم الوسيط، )/ ))). 
))1)) فهرس الفهارس، الكتاين، ))/))).

))1)) ديوان الكميت، طريفي، ))).
))1)) لسان العرب، ابن منظور، مادة )ك ر س(، )/))). 

))1)) مادة )ج ر د(، لسان العرب، ابن منظور، )/))). واملعجم الوسيط، )/)))-))).
))1)) لسان العرب، ابن منظور، مادة )ص ح ف(، )/))).

))1)) مادة )ص ح ف(، لسان العرب، ابن منظور، )/))). واملعجم الوسيط، )/)1).
))1)) الفروق اللغوية، العسكري، ))).

))1)) ديوان النابغة الذيباين، عبد الساتر، )).
))1)) مادة )ج ل ل(، لسان العرب، ابن منظور، ))/1)). واملعجم الوسيط، )/))).
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املصادر واملراجع
أوال: املراجع العربية:

- األبيــاري، إبراهيــم.، ومصطفــى الســقا، ديــوان املتنــي بشــرح العكــري، مكتبــة أوالد مصطفــى 
حلي، مصر، د.ط، ))))م.

- أنيس، إبراهيم، داللة األلفاظ، مكتبة األجنلو املصرية، ))))م.
- أوملان، ستيف، دور الكلمة يف اللغة، ترمجة: كمال حممد بشر، دار غريب، ))))م.

- جرمــان، كلــود؛ لوبلــون، رميــون، علــم الداللــة، ترمجــة وحتقيــق: نــور اهلــدي لوشــن، املكتــب 
اجلامعــي احلديــث، ليبيــا- بنغــازي، ))1)م.

- ابــن جــي، أبــو الفتــح عثمــان املوصلــي )ت: )))هـــ(، اخلصائــص، اهليئــة املصريــة العامــة 
)1))هـــ-))))م. للكتــاب، 

- حجـازي، حممود فهمي، مدخل إىل علم اللغـة، دار قباء، القاهـرة، د.ط، )))).
- أبــو حطــب، ســيد أمحــد عبدالواحــد، ألفــاظ الكتابــة وأدواهتــا يف القــرآن الكــرمي، جملــة كليــة 

اآلداب، جامعــة طنطــا، )11)م.
- اخلطيــب التريــزي، ديــوان أيب متــام، حتقيــق: راجــي األمســر، دار الكتــاب العــريب، بــريوت، 

))))م. ))))ه-  ط)، 
- اخلويل، حممد علي، علم الداللة )علم املعى(، دار الفالح، عّمان، ط)، )11)م.

- أبــو داؤود، مســند أيب داؤود، حتقيــق: حممــد حميــي الديــن عبداحلميــد، املكتبــة العصريــة، 
بــريوت، د.ت. صيــدا- 

بــن قتيبــة )ت )))هـــ(، أدب  بــن مســلم  بــن عبداجمليــد  أبــو حممــد عبــد هللا  - الدينــوري، 
))1)م. بــريوت،  الرســالة،  مؤسســة  الــدايل،  حممــد  حتقيــق:  الكاتــب، 

- الزبيدي، أيب الفيض حممد بن حممد بن عبد الرزاق املرتضى )ت )1))هـ(، اتج العروس 
مــن جواهــر القامــوس، املطبعــة اخلرييــة - مصــر، )))) م، وطبعــة دار اهلدايــة، وطبعــة 

اجمللــس الوطــي للثقافــة ابلكويــت )11)م.
- الســامرائي، إبراهيــم، الداللــة بــن الســلب و اإلجيــاب، جملــة جممــع اللغــة العربيــة ابلقاهــرة، 

))))م.
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- السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين)ت )))هـ(:
اإلســالمي،  املكتــب  األلبــاين،  الديــن  انصــر  حممــد  حتقيــق:  وزايدتــه،  الصغــري  اجلامــع   •  

))))م. )1))ه– 
 • املزهــر يف علــوم اللغــة وأنواعهــا، حتقيــق: فــؤاد علــي منصــور، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، 

ط)، ))))ه – ))))م.
- صــاحل، حممــود إمساعيــل وآخــرون، املــدوانت اللغويــة العربيــة- بناؤهــا وطرائــق اإلفــادة منهــا، 
سلســلة إصــدارات مركــز امللــك عبــد هللا بــن عبــد العزيــز الــدويل خلدمــة اللغــة العربيــة، ط)، 

))))ه-))1)م.
- طريفي، حممد نبيل، ديوان الكمينت دار صادر، بريوت، ط)، 111)م.

- الطيالسي، سليمان بن داود بن اجلارود )ت )1)هـ(، مسند أيب داود الطيالسي، حتقيق: 
حممد بن عبداحملسن الركي، دار هجر، القاهرة، ط)، ))))ه- ))))م.

- عبــد البــاري، ماهــر شــعبان، الكتابــة الوظيفيــة واإلبداعيــة ومــا بعدهــا، دار املســرية، عمــان، 
ط)، ))))ه- 1)1)م.

- عبــد التــواب، رمضــان، التطــور اللغــوي- مظاهــره وعللــه وقوانينــه، مطبعــة املــدين، ط)، 
مصــر)))).

- عبد الساتر، عباس، ديوان النابغة الذبياين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، ))))هـ- 
))))م.

- عبده عزام، حممد، ديوان أيب متام بشرح اخلطيب التريزي، دار املعارف، ط)، د.ت.
- عــزوز، أمحــد، أصــول تراثيــة يف نظريــة احلقــول الدالليــة، منشــورات احتــاد الكتــاب العــرب، 

دمشــق، 111)م. )منشــورة علــى اإلنرنــت( 
- العســقالين، أمحــد علــي بــن حجــر )ت ))) هـــ(، فتــح البــاري بشــرح صحيــح البخــاري، 
حتقيــق: حممــد فــؤاد عبــد الباقــي، وحمــب الديــن اخلطيــب، وقصــي حمــب الديــن اخلطيــب، دار 

الــراين للــراث، ط)، )1))هـــ - ))))م.
- العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل )ت )))هـ(، الفروق اللغوية، حتقيق: 

الشيخ بيت هللا بيات، مؤسسة النشر اإلسالمي، ط)، ))))هـ- ))))م.
- عمر، أمحد خمتار، علم الداللة، مكتبة دار العروبة، الكويت، ط)، ))))م.
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- ابن فارس، أبو احلسن أمحد:
الصاحــي يف فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب يف كالمهــا، حتقيــق: أمحــد حســن • 

بســج، دار الكتــب العلميــة، ))))ه-))))م.
جممل اللغة، حتقيق: زهري عبد احملسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط)، )1))هـ.• 

- الشافعي، حممد بن إدريس، مسند اإلمام الشافعي، حتقيق: ماهر يس، شركة غراس 
للنشر والتوزيع، الكويت، ط)، ))))ه- )11)م.

- فخــرو، نــورة يوســف، روميــات أيب فــراس )معجــم ودراســة دالليــة(، رســالة ماجســتري، جامعــة 
القاهرة:-كلية اآلداب، ))))م.

- الفــراء، أبــو زكــراي حيــى بــن زايد، معــاين القــرآن، حتقيــق: أمحــد يوســف النجــايت وآخــرون، عــامل 
الكتب، )1))ه – ))))م.

-  القاســم بــن ســالم، أبــو عبيــد، حتقيــق: د. رمضــان عبــد التــواب، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 
بــور ســعيد، د.ت.

- القبيلــي، ذكــرى حيــى، التصنيــف احلقلــي أللفــاظ الغريــب املصنــف أليب عبيــد القاســم بــن 
ســالم، رســالة دكتــوراه، جامعــة صنعــاء، )11)م. 

- الكتــاين، عبــد احلــي عبــد الكبــري، فهــرس الفهــارس واألثبــات ومعجــم املعاجــم واملشــيخات 
واملسلســالت، حتقيــق: إحســان عبــاس، دار الغــرب اإلســالمي، )1))ه – ))))م.

- الكفــوي، أبــو البقــاء، الكليــات، أعــده للطبــع: د. عــدانن درويــش وحممــد املصــري، ط)، 
مؤسســة الرســالة، بــريوت، ))))م.

- الينز، جون، اللغة واملعى والسياق، ترمجة: د. عباس صادق الوّهاب، ط)، ))))م.
- املبارك، حممد، فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر، ))))م.

- جممع اللغة العربية ابلقاهرة، املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، )11)م.
- املرازيــق، ران عقلــة مزعــل، التطــور الداللــة أللفــاظ الكتابــة ولوازمهــا يف القــرآن الكــرمي، جامعــة 

جرش، األردن، ))1)م.
- ابــن منظــور، أبــو الفضــل حممــد بــن مكــرم بــن علــي مجــال الديــن األنصــاري )ت )))هـــ(، 

لســان العــرب، دار صــادر، بــريوت، ط)، ))))هـــ-))))م.
- النجــار، انديــة رمضــان، ألفــاظ الوجــه يف )املخصــص البــن ســيده(، جملــة علــوم اللغــة، مــج)، 

ع )، )11)م.
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- مــوانن، جــورج، مفاتيــح األلســنية، ترمجــة: الطيــب البكــوش. منشــورات اجلديــد، تونـــس، 
))))م. 

- يوسف جنم، حممد، ديوان أوس بن حجر، دار بريوت، 11))هـ - 1)))م. 

اثنيا: املراجع األجنبية:
- Dobrić, Nikola. Corpus Linguistics: The Basic Form of Linguistic 

Analysis. Misic, Lopicic (Eds) Language, literature and identity. 
University of Niš, pp. 359-363, 2009.

اثلثا: املواقع اإللكرتونية:
- http://corpus.kacst.edu.sa/index.jsp
- http://tawfekhegazy.yoo7.com/t178-topic
- https://www.almaany.com/ar/thes/ar-ar/






