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 ممخص           

 هـ(575الظالل الداللية في كتاب العين لمخميل بن أحمد الفراهيدي) 

 المصطمح المركب تركيبا إضافيا مثاالً  

يكلي عمـ الداللة الكممة عنايػة بالةػة باعتبار ػا الكحػدد الدالليػة اةساسػية فػي المػػةة      
ؿ بػيف أفػراد الجماعػة اإلنسانية، ذلؾ أف لها معنىن أساسيان أك مركزيػان عميػم مػدار االت ػا

 الكاحدد، كمعاف إضافية سياقية تمقي بظاللها عمى المعنى اةساسي.

يتضمف  ػذا البحػا الجانػل الػداللي الجزئػي مػف الداللػة المعجميػة العربيػة. كيمكػف أف  
نقػػكؿ إف الداللػػة المعجميػػة  ػػي الداللػػة الحقيقيػػة لمكممػػة كةير ػػا تحتمػػؿ  ػػ ة جزئيػػة مػػف 

تعتمد عمى أمكر كثيرد  في المةة العربية منها التعميـ أك التكسػي  فػي الداللة الحقيقية، ك 
المعنػػػػى، ككػػػػذلؾ العكػػػػس كالتضػػػػييؽ أك التخ ػػػػيص فػػػػي المعنػػػػى، كقػػػػد تػػػػدخؿ مسػػػػائؿ 

 البالةة لظهكر المعنى كاالستعارد أك التشبيم أك المجاز ككذلؾ السياؽ.
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هػػػا بػػػالنص المعجمػػػي كالظػػػالؿ الدالليػػػة م ػػػطمل مقػػػارل لمداللػػػة المركزيػػػة كالتػػػي نمثم 
لمم طمل الم رد أك الم ظة الم ردد ك متها بالداللػة الهامشػية . كقػد عبػر عنهػا اةسػتاذ 

بالػػػدكائر التػػػي تحػػػدا عقػػػل إلقػػػاء حجػػػر فػػػي المػػػاء فمػػػا  كمٌثمهػػػاالػػػدكتكر إبػػػرا يـ أنػػػيس ،
مػى يتككف منهػا أٌكال يعػٌد بمثابػة الداللػة المركزيػة ل ل ػاظ ، كمػا يقػ  فػي جكانػل الػدائرد ع

 حدكد محيطها، نحف نعٌد ا  ي الظالؿ الداللية ل ل اظ.

كقػػ  اختيارنػػا عمػػى تطبيػػؽ مسػػالة الظػػالؿ الدالليػػة عمػػى الم ػػطمحا  المركبػػة تركيبنػػا    
 ػػػي يعػػٌد الرائػػد اةكؿ ُٕٓإضػػافينا فػػي كتػػال العػػيف لكػػكف الخميػػؿ بػػف أحمػػد ال را يػػدم  

عممػاء الػى كتعميالتػم كابتكاراتػم  ديػة لعمـ المعجما  ،فقد ظم  أفكار الخميػؿ كنظرياتػم 
 المةة كالنحك كال رؼ كالعركض  كالعمـك المسانية عامة.

تعتمد خطة البحػا عمػى المقدمػة  ثػـ المطمػل اةكؿ التعريػؼ بالم ػطمل المركػل.     
كالمطمل الثاني خ ص لمتعريؼ بالظالؿ الداللية كتقسػيـ الم ػطمحا  تقسػيما أل بائيػا 

مطمػػل الثالػػا مظػػا ر التةيػػر الػػداللي كتطبيقاتػػم عمػػى الم ػػطمحا  معجميػػا .كتنػػاكؿ ال
المركبػػػة تركيبنػػػا إضػػػافينا فػػػي كتػػػال العػػػيف.  كانتهػػػى البحػػػا بخاتمػػػة كقائمػػػة بالم ػػػادر 

 كالمراج . 
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 -المقدمة  -

رل العػػػالميف كال ػػػالد كالسػػػالـ عمػػػى خػػػاتـ اةنبيػػػاء كالمرسػػػميف كعمػػػى  لػػػم  الحمػػػد ه  
 ك حبم أجمعيف ، كبعد :

فػػ ف عمػػـ الداللػػػة يػػكلي الكممػػة عنايػػػة بالةػػة باعتبار ػػا الكحػػػدد الدالليػػة اةساسػػية فػػػي    
المػػػةة اإلنسػػانية، ذلػػؾ أف لهػػا معنػػى أساسػػيان أك مركزيػػان عميػػم مػػدار االت ػػاؿ بػػيف أفػػراد 

 .(5)ة الكاحدد، كمعاف إضافية سياقية تمقي بظاللها عمى المعنى اةساسيالجماع

يتضػػمف  ػػذا البحػػا الجانػػل الػػداللي الجزئػػي مػػف الداللػػة المعجميػػة العربيػػة. كيمكػػف أف 
نقػػكؿ إف الداللػػة المعجميػػة  ػػي الداللػػة الحقيقيػػة لمكممػػة كةير ػػا تحتمػػؿ  ػػ ة جزئيػػة مػػف 

ثيرد  في المةة العربية منها التعميـ أك التكسػي  فػي الداللة الحقيقية، كتعتمد عمى أمكر ك
المعنػػػػى، ككػػػػذلؾ العكػػػػس كالتضػػػػييؽ أك التخ ػػػػيص فػػػػي المعنػػػػى، كقػػػػد تػػػػدخؿ مسػػػػائؿ 

 البالةة لظهكر المعنى كاالستعارد أك التشبيم أك المجاز ككذلؾ السياؽ.

كالظػػػػالؿ الدالليػػػػة م ػػػػطمل مقػػػػارل لمداللػػػػة المركزيػػػػة كالتػػػػي نمثمهػػػػا بػػػػالنص المعجمػػػػي 
لمم طمل الم رد أك الم ظة الم ردد ك متها بالداللػة الهامشػية . كقػد عبػر عنهػا اةسػتاذ 
الػػػدكتكر إبػػػرا يـ أنػػػيس ،كمثمهػػػا بالػػػدكائر التػػػي تحػػػدا عقػػػل إلقػػػاء حجػػػر فػػػي المػػػاء فمػػػا 
يتككف منهػا أٌكال يعػٌد بمثابػة الداللػة المركزيػة ل ل ػاظ ، كمػا يقػ  فػي جكانػل الػدائرد عمػى 

 .(2)ف نعٌد ا  ي الظالؿ الداللية ل ل اظحدكد محيطها، نح

فالكممػػػة لهػػػا داللػػػة كلكػػػف ال يتحػػػدد معنا ػػػا حتػػػى تكضػػػ  فػػػي تركيػػػل كػػػاف يكػػػكف تركيبػػػان 
جمميػػان يمثػػؿ اإلسػػناد فيػػم عن ػػرا مهمػػا ، أك تركيبػػان راجعػػان إلػػى طبيعػػة العبػػارد كػػاف يكػػكف 

 -مكضػػػكع بحثنػػػاك ػػػك  –قػػػكال يػػػدؿ عمػػػى حكمػػػة أك مثػػػؿ أك تجربػػػة، أك تركيبػػػان إضػػػافيان 
،كقكلنػا:   (3)كيتمثؿ ب ضافة كممة إلى كممة أخرل  اسـ إلى اسـي ينشا عنم معنى جديػد

ةي اإًلسالـ، يىد الدٍَّ ر. ـٌ القيرىل، بىٍيضى  أ

ككقػػ  اختيارنػػا عمػػى تطبيػػؽ مسػػالة الظػػالؿ الدالليػػة عمػػى الم ػػطمحا  المركبػػة تركيبنػػا 
 ػػػي يعػػٌد الرائػػد اةكؿ ُٕٓال را يػػدم  إضػػافينا فػػي كتػػال العػػيف لكػػكف الخميػػؿ بػػف أحمػػد 
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عممػاء الػى لعمـ المعجما  ،فقد ظم  أفكار الخميػؿ كنظرياتػم كتعميالتػم كابتكاراتػم  ديػة 
 المةة كالنحك كال رؼ كالعركض  كالعمـك المسانية عامة.

كنق د بالم طمحا  المركبة  ي التي تتركػل مػف طػرفيف إمػا مضػاؼ كمضػاؼ إليػم  
،أك يكػػكف  ػػ ة كمك ػػكفان فيكػػكف م ػػطمحا مركبػػا ك ػػ يا كيسػػمى فيكػػكف مركبػػا إضػػافيا

.كالمجػػػػاكرد Collocation ػػػػذا النػػػػكع فػػػػي الدراسػػػػا  الحديثػػػػة الم ػػػػاحبة أك المجػػػػاكرد 
ظػػا رد لةكيػػة أثػػار  انتبػػاي المةػػكييف المحػػدثيف كبخا ػػة السػػياقييف مػػف أن ػػار المدرسػػة 

 هـ جزءان مف نظرية السػياؽ اإلنكميزية الشكمية برعاية فيرا إلى حد أف عٌد ا بعض من

Contpxtual theory  فػػي حػػيف عػػٌد ا الػػبعض اةخػػر نظريػػة لةكيػػة مسػػتقمة تػػدعى
نظرا لما تميز  بم مف إحكػاـ ،كمػا كضػ  Collocational theory  نظرية المجاكرد

.  Distributionol- theoryلهػػػا مػػػف قكاعػػػد، كسػػػما ا بعضػػػهـ النظريػػػة التكزيعيػػػة 
ٌدد  عمػى أسػاس عالقتهػا بالكممػا  اةخػرل المجػاكرد لهػا، أك مػف خػالؿ فمعنى الكممة ييحى

 .(4)مجمكعة الكمما  المتقاربة التي تممؾ عالقة تركيبية

تعتمػػػػػد خطػػػػػة البحػػػػػا عمػػػػػى مػػػػػا سػػػػػبؽ مػػػػػف المقدمػػػػػة  ثػػػػػـ المطمػػػػػل اةكؿ التعريػػػػػؼ    
بالم ػػػػطمل المركػػػػل . كالمطمػػػػل الثػػػػاني خ ػػػػص لمتعريػػػػؼ بػػػػالظالؿ الدالليػػػػة كتقسػػػػيـ 

تقسػػيما أل بائيػػا معجميػػػا .كتنػػاكؿ المطمػػل الثالػػػا مظػػا ر التةيػػر الػػػداللي الم ػػطمحا  
كتطبيقاتػػم عمػػى الم ػػطمحا  المركبػػة تركيبػػا إضػػافيا فػػي كتػػال العػػيف.  كانتهػػى البحػػا 

 بخاتمة كقائمة بالم ادر كالمراج . 

 ومن اهلل السداد

 

 

 

 

 :المطمب األول
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 التعريف بالمصطمح المركب:

يا عػػف الم ػػطمل المركػػل البػػٌد مػػف التمييػػز بػػيف الم ػػطمل قبػػؿ البػػدء بالحػػد       
 الم رد كالم طمل المركل كعمى النحك اةتي:

 

 المصطمح المفرد أوالًّ:

ػالى  ضػٌد  ك كػالـ متخ ػص جػرل اشػتقاؽ اسػمم مػف ال عػؿ  ػمل ك -تعريفه:    ال ى
ػم ال ساد كقد أىٍ مىلى الشٍَّيءى بعدى فىسادي : أىقامى

زاؿ مػا بيػنهـ مػف ك  ا ػطمل ي القػـك  .(5)
.إذف فهػػك كممػػة أك كممتػػاف مركبتػػاف تركيبػػا (6)خػػالؼ كعمػػى اةمػػر تعػػارفكا عميػػم كات قػػكا

إضػػػػافيا أك ك ػػػػ يا ا ػػػػطمل جماعػػػػة مػػػػف المخت ػػػػيف عمػػػػى ل ظػػػػم كرسػػػػمم كداللتػػػػم، 
لإلف ػػػػػػػا  عػػػػػػػف م ػػػػػػػا يـ معينػػػػػػػة،فمكؿ م ػػػػػػػطمل م هكمػػػػػػػم،مف ذلػػػػػػػؾ الم ػػػػػػػطمحا  

تعريػػػػػػػؼ مخت ػػػػػػػر لمم ػػػػػػػطمل كلكػػػػػػػف لػػػػػػػبعض العممية،كال نية،كاةدبية،كالمةكية.ك ػػػػػػػذا 
  (:(7)الباحثيف في  ذا المجاؿ  راء ال تخرج عػف  ػذا المعنػى. قػاؿ م ػط ى الشػهابي

 ػػك ل ػػظ ات ػػؽ العممػػاء عمػػى اتخػػاذي لمتعبيػػر عػػف معنػػى مػػف المعػػاني العمميػػة،أم تجعػػؿ 
  (:(8)ل ل ػػػػػػػاظ مػػػػػػػدلكال  جديػػػػػػػدد ةيػػػػػػػر مػػػػػػػدلكالتها المةكيػػػػػػػة أك اة ػػػػػػػميةيي، ثػػػػػػػـ قػػػػػػػاؿ

حا  ال تكجد ارتجاال كالبٌد في كؿ م ػطمل مػف كجػكد مناسػبة أك مشػاركة أك الم طم
 مشابهة كبيرد كان  أك  ةيرد بيف مدلكلم المةكم أك مدلكلم اال طالحييي .

كعمػػى الػػرةـ مػػف الجهػػكد الكاضػػحة التػػي بػػذلها البػػاحثكف فػػي مجػػاؿ دراسػػة الم ػػطمل  
لمةكيػػة العربيػػة لػػـ نجػػد بػػيف  ثػػار ـ لدراسػػا  العمميػػة كاةدبيػػة كااالػػى كأ ميتػػم بالنسػػبة 

دراسػػة م ػػطمحية عامة،تقيػػد التا ػػيؿ التػػاريخي لظهػػكر ل ظػػة الم ػػطمل فػػي التػػراا 
 .(9)الخ ائص البف جنيفي المةكم العربي،لكف كرد  ل ظة ا طال  

كنحف عندما نؤرخ لمم طمل العربي نمثؿ لم كنقكؿ:إف أكؿ الم طمحا  العربيػة مػا  
ككػػاف يشػػير إلػػى معنػػى لةػػكم داخػػؿ المعجػػـ العربػػي ثػػـ انتقمػػ   جػػاء فػػي القػػراف الكػػريـ

مػػػف معنا ػػػا اةكؿ إلػػػى المعنػػػى الجديػػػد مثػػػؿ أل ػػػاظ ال ػػػالد كالزكػػػاد كالك ػػػر كاإليمػػػاف 
 .(51)كاإلسالـ
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ككانػػ  الحقيقػػة الشػػرعية مػػف أسػػبال نمػػك المةػػة كقػػد فػػتل بػػال تطػػكر الداللػػة كانتقػػاؿ  
 تتطمبم الحياد الجديدد.اةل اظ مف معنى إلى  خر يقتضيم الشرع ك 

كزاد  العناية بالم ػطمحا  بعػد أف تشػعب  العمػـك ككثػر  ال نػكف ،ككػاف لمعػرل مػف 
أف ي ػػػنعكا لمػػػا يسػػػتجد مػػػف م ػػػطمحا  مسػػػتعينيف بكسػػػائؿ أ مهػػػا الكضػػػ  كالقيػػػاس 

 .  (55)كاالشتقاؽ كالترجمة كالمجاز كالتعريل كالتكليد كالنح 

ى اسػػػتيعال العمػػػـك كمكاكبػػػة التطػػػكر الػػػداللي ك ػػػذي الكسػػػائؿ تجعػػػؿ العربيػػػة قػػػادرد عمػػػ 
 :(52)لمم طمل العممي أ مها متعددد كالعممي كالحضارم.كقد كضع   شركط

 ات اؽ العمماء عميم لمداللة عمى معنى مف المعاني العممية.-ُ

 اختالؼ داللتم الجديدد عف داللتم المةكية اةكلى.-ِ

 مدلكلم المةكم.كجكد مناسبة أك مشاركة بيف مدلكلم الجديد ك -ّ

 االكت اء بم ظة م ردد أك مركبة لمداللة عمى معنى عممي كاحد.-ْ
 

 ثانيًا:المصطمح المركب:

فػػي القسػػـ اةكؿ عٌرفنػػا الم ػػطمل الم ػػرد كعممنػػا أف الػػنص المعجمػػي يػػدؿ عميػػم       
مف جذري  ملي كلػيس بم ظة م ػطملي كقػد عػٌرؼ الم ػطمل الػدكتكر عمػي القاسػمي 

 ػػطمل  ػػك اسػػـ يطمػػؽ عمػػى شػػيء م هػػـك معػػيف فػػي حقػػؿ مػػف حقػػكؿ   الم (53)فقػػاؿ
 العمـ كالمعرفة،كقد يتالؼ الم طمل مف أكثر مف كممةيي.

ضػػافيا ك ػػك بهػػذا التعريػػؼ يريػػد أف  كيق ػػد بػػذلؾ الم ػػطمل المركػػل تركيبػػا ك ػػ يا كاه
 ي رؽ بيف الم طمل المركل كالتعبير اال طالحي مف كجكي  ي:

ي ن ػػػكص المكضػػػكعا  المتخ  ػػػة فػػػي حػػػيف اسػػػتعماؿ الم ػػػطمحا  عػػػادد فػػػ-ُ
 تستعمؿ التعابير اال طالحية كالسياقية في المةة العامة. 
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إف الم ػػػػطمل يسػػػػتعمؿ ككحػػػػدد دالليػػػػة ك ػػػػك عمػػػػى خػػػػالؼ التعبيػػػػر اال ػػػػطالحي  -ِ
يمكػػف لممتخ ػػص إدراؾ معنػػاي مػػف مجمػػكع معػػاني الكممػػا  المككنػػة لػػم مثؿ حػػامض 

 المعارض فكؽ الرأس...الخ.الكبريتيؾي،كمعامؿ االرتباط،كالجهاز 

تتػػػالؼ بنيػػػة الم ػػػطمل المركػػػل مػػػف أسػػػماء فقػػػط فػػػي حػػػيف تتنػػػكع بنيػػػا  التعػػػابير -ّ
 اال طالحية كالسياقية التي تتالؼ مف اسـ + فعؿ + حرؼ +...الخ.

يمكػػػف فهػػػـ معنػػػى التركيػػػل مػػػف مجمػػػكع معنػػػى الكممتػػػيف فػػػي حػػػيف ال ي هػػػـ معنػػػى -ْ
 كمما  المككنة لم.التعبير اال طالحي عف مجمكع معاني ال

ال يمكػػػػػػػف االستعاضػػػػػػػة عػػػػػػػف أحػػػػػػػد عنا ػػػػػػػر الم ػػػػػػػطمل بمػػػػػػػرادؼ دكف اإلخػػػػػػػالؿ -ٓ
بالم ػػػطمل فػػػي حػػػيف يمكػػػف فػػػي التعػػػابير السػػػياقية مثؿ الشػػػهر الجػػػارمي ال يمكػػػف أف 

 نقكؿ: الشهر الحاليي.

كلكػػػػف فػػػػي التعػػػػابير السػػػػياقية تقػػػػكؿ :الم اكضػػػػا  الجاريػػػػة أك المباحثػػػػا  الجاريػػػػة أك 
 جارية...الخ.المحادثا  ال

كعمػػػى  ػػػذا ف نػػػم :   يتعػػػيف النظػػػر فػػػي دالال  اةل ػػػاظ ، كذلػػػؾ أف اسػػػت ادد المعػػػاني  
عمػػػػى اإلطػػػػالؽ مػػػػف تراكيػػػػل الكػػػػالـ عمػػػػى اإلطػػػػالؽ يتكقػػػػؼ عمػػػػى معرفػػػػة الػػػػدالال  

 .يي (54)الكضعية م ردد كمركبة

 بقي أف نشير إلى مسالتيف مهمتيف بشاف التركيل: 

 مركل تركيبا إضافيا في عمـ المةة الحديا:يتعمؽ بالم طمل ال: ماإحداه 

كيق ػػػد بػػػم االرتبػػػاط أك االقتػػػراف بػػػيف كحػػػدتيف معجميتػػػيف م ػػػردتيف ليػػػؤدم إلػػػى معنػػػى 
ي كقػػػػد ك ػػػػ م الػػػػدكتكر أحمػػػػد مختػػػػار Collo Cationبالمجػػػػاكرد أك بالم ػػػػاحبة 

بانها الم ػاحبة،أما الػدكتكر  (56)بالر ؼ أك النظـ،كقاؿ الدكتكر كماؿ بشر (55)عمر
فػػاطمؽ عميػػم اسػػـ التظػػاـ. ك ػػذي اال ػػطالحا  عمػػى مكضػػكع العالقػػة  (57)مػػاـ حسػػافت

 Contpxtual بػػػيف ل ظػػػيف متجػػػاكريف مػػػا  ػػػي إال جػػػزء مػػػف النظريػػػة السػػػياقية 

theory  فػػي حػػيف عػػٌد ا بعضػػهـ نظريػػة لةكيػػة مسػػتقمة تػػدعى نظريػػة المجػػاكرد  
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Collocational theory كسما ا بعضهـ النظرية التكزيعيػة،Distributionol- 

theory. 

 يتعمؽ بالم طمل المركل تركيبا إضافيا في المةا  السامية:وثانيها:  

تعٌد اإلضافة سػامية اة ػؿ كأف المضػاؼ لػـ يكػف معربػا فػي الزمػاف القػديـ كأف عػدـ  
 إدخاؿ أداد التعريؼ عميم مما تشترؾ فيم العربية م  العبرية كاةرامية.

بػػػػيف اسػػػػميف تكجػػػػل جػػػػر الثػػػػاني أبػػػػدان كيسػػػػمى اةكؿ  كتعػػػػرؼ اإلضػػػػافة بانهػػػػا: نسػػػػبة 
مضػػػاؼ كالثػػػاني مضػػػاؼ إليػػػم،كالةرض فػػػي اإلضػػػافة تعريػػػؼ االسػػػـ السػػػابؽ باالسػػػـ 
الالحػػؽ أك تخ ي ػػػم بػػػم أك تخ ي ػػػم كينطبػػػؽ  ػػػذا التعريػػػؼ عمػػػى حالػػػة اإلضػػػافة فػػػي 

ي بمعنػػػػػػػى  بػػػػػػػػفي قبػػػػػػػؿ اإلضػػػػػػػػافة،كبعد Marumالمةتػػػػػػػيف اةكديػػػػػػػػة كالعربيػػػػػػػة مثػػػػػػػػؿ  
 .(58)ي ابف الرجؿMar-a-Wilimاإلضافة 

كالم ػػػػطمحا  المركبػػػػة تركيبػػػػا إضػػػػافيا فػػػػي أخػػػػكا  العربيػػػػة كالعبريػػػػة مثػػػػؿ إسػػػػرائيؿ  
 .  (59)كجبرائيؿ تساكم المركل اإلضافي في المةة العربية عبد اه

كيمكننا القكؿ بشاف ما تقدـ إف التطابؽ بيف الم طمحا  المركبة تركيبػا إضػافيا فػي  
تهػػػا السػػػاميا  يػػػؤدم إلػػػى بدايػػػة تاريخيػػػة مهمػػػة جػػػدا انطمػػػؽ منهػػػا المةػػػة العربيػػػة كأخكا

فػػي البدايػػة التاريخيػػة لمكتابػػة  (21)الم ػػطمل الم ػػرد كالػػذم أشػػار إليػػم جػػاف جػػاؾ ركسػػك
ك ػػػػي المرحمػػػػة الثانيػػػػة كالتػػػػي تسػػػػمى مرحمػػػػة الهمجيػػػػة حيػػػػا كجػػػػد فػػػػي الكركػػػػاء نػػػػص 

عبر عػف الم ػطمحا  ؽ.ـ في الكتابة المقطعية السكمرية، ةف المقاط  التي تََِّ
كانػػػ  مػػػف طػػػرفيف  المقط +ال ػػػكردي لكػػػي يػػػؤدم التعبيػػػر. فهػػػذي العمميػػػة  ػػػي تمامػػػا 
متكافقة م  الم طمل المركل ك ي تظاـ طرفيف أك اقتراف طػرفيف ليػؤدم داللػة كاحػدد 

ن سػػها . كعميػػم نقػػكؿ :إف البدايػػة اةكلػػى لمم ػػطمل المركػػل فػػي التػػاريخ  ػػي  المرحمػػة 
 لمم طمل الم رد.   

 المطمب الثاني: 

 التعريف بالظالل الداللية وتقسيم المصطمحات عمى وفق الترتيب المعجمي. 
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 ي تمؾ ال ركؽ التػي تمػكف الػدالال  بمػكف خػاص فػي ذ ػف اةفػراد  الظالل الداللية : 
كيقنعكف في تمػؾ الحيػاد االجتماعيػة بقػدر مشػترؾ مػف الداللػة، كقػد تكػكف كاضػحة فػي 

د تكػػػكف مبهمػػػة فػػػي أذ ػػػاف بعضػػػهـ. كيمكػػػف أف تٌشػػػبم  ػػػذي أذ ػػػاف كػػػؿ النػػػاس، كمػػػا قػػػ
الظالؿ بتمؾ الدكائر التي تحدا عقل إلقاء حجر في الماء، فمػا يتكػكف منهػا أكالن يعػٌد 
بمثابة الداللة المركزية ل ل اظ يق  فهـ بعض الناس منها في نقطة المركػز، كبعضػهـ 

لػػدكائر كت ػػبل فػػي أذ ػػاف فػػي جكانػػل الػػدائرد، أك عمػػى حػػدكد محيطهػػا ثػػـ تتسػػ  تمػػؾ ا
. (25)القمػػػػػة مػػػػػف النػػػػػاس كقػػػػػد تضػػػػػمف ظػػػػػالالن مػػػػػف المعػػػػػاني ال يشػػػػػركهـ فيهػػػػػا ةيػػػػػر ـ

  فالكممػػا  فػػي حركػػة مسػػتمرد، بػػؿ إذا أردنػػا ت ػػكر ذلػػؾ ت ػػكرا جيػػدا قمنػػا إف المعنػػى 
يمثؿ دائرد كاضحة المعالـ، متةيرد باستمرار، بؿ  ناؾ لكػؿ كممػة ظػالؿ معػاف عجيبػة 

لكؿ شيء مادم ظال نعرفم كنحس بم ، فممكمما  ظػالؿ معػاف يمكػف ةريبة، فكما أف 
يي. كمػػف التسػػميا  التػػي أطمقػػ  عمػػى  ػػذي (22) اإلحسػػاس بهػػا كمعرفتهػػا إلػػى درجػػة مػػا

الظػػػػالؿ اسػػػػـ  الشػػػػي را  الجماليػػػػةي كتاخػػػػذ  ػػػػذي قيمتهػػػػا مػػػػف اإلشػػػػارا  ذلػػػػؾ أف  ػػػػذي 
خػاص لت ػكر فكػرد  الشي را  فػي ابتعاد ػا عػف المعنػى اة ػمي، كتحكلهػا إلػى معنػى

جماليػػة تعػػرض ن سػػها كجهػػان  خػػر لمعػػالـ، إذ قػػدم  معنػػى ال يمكػػف لممعنػػى   التقنػػيي 
المركػػػزم أف ييعبػػػر عنػػػم، ك ػػػذي الشػػػي را  ال تػػػتقف إال جزئيػػػا، ك ػػػي ذا  مجػػػاؿ م تػػػك  
أمػػػػاـ التخيػػػػؿ كالتاكيػػػػؿ لمتمقػػػػي  ػػػػذي الشػػػػي را  يستشػػػػؼ مػػػػف خاللهػػػػا التجربػػػػة الن سػػػػية 

. فكممػػػة أـ  لهػػػا معنػػػى معػػػيف بداللتػػػم اة ػػػمية كلهػػػا (23)ي ردكالعاط يػػػة ل ػػػاحل الشػػػ
ظػػػالؿ مختم ػػػة ت هػػػـ مػػػف سػػػياؽ التركيػػػل ،ك ػػػك مػػػا سن  ػػػؿ القػػػكؿ فيػػػم فػػػي المطمػػػل 
الثالػػػا، كفيمػػػا يػػػاتي تقسػػػيـ لمم ػػػطمحا  ذا  الظػػػالؿ الدالليػػػة كعمػػػى كفػػػؽ الترتيػػػل 

 اةل بائي المعجمي:

 

 

 حرف الهمزة

 آل -
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 .َُٕ/صُج أشرؼ مف أقطار ًجٍسمم. البعير: أىٍلكاحيم كما  ؿي  -

بىؿ: أطرافم كنكاحيم  ؿي  -  .َُٕ/صُ. جالجى

ٍيمة: عىمىد ا -  .َُٕ/صُ. ج ؿي الخى

 .َُٕ/صُج ؿي الرَّجًؿ: ذك قىرابتم كأ ؿ بيتم. -

فا .ج  ؿي  - ٌجاج مف عىرى  .ِّْ/ِ كفاف: الذيف كانكا ييجيزكف الحي

 أمم -

بىٍيف :  - ٍيبىةه أيُـّ حي  .ِِٖ/ُاء عىريضةي البطًف جٌدان.جعمى ًخٍمقة الًحٍربديكى

ٍ  ة : تيٍكنىى بم الدىجاجةي .ج -  ّّٓ/صُأيُـّ ي حى

 .ٕٖ/صُأيُـّ الرأس : ك ك الٌدماغ.ج -

 .ٕٖ/صُأيُـّ الرُّمل : لكاؤي. ج -

ٌبار :الحرلي كالدا يةي الشديددي.ج -  .ّٕٔ/صِأيُـّ  ى

ؿ الرجؿي عميها ًكجارى ا قاؿ : أى  - بي ي إذا دىخى طًرقي أيُـّ طريؽ ليسً  أيُـّ طريؽو : الضَّ
 .ْٓ/صّالضبي ي  ا  نا.ج

 .ُُٓ/صّالطريؽ : معظمم.ج أيُـّ ي  -

 .َُٔ/ْأيُـّ القيرىل : مٌكةي.ج -

القر ف : كٌؿ  ية ميٍحكىمة مف  يا  الشرائ  كال رائض كاةحكاـ . ج -  .ٕٖ/صُأيُـّ ي

.ج - ٍرلي  .ُِْ/صّأيُـّ  قىٍشعىـ: الحى

 .ٕٖ/صُأيُـّ الكتال:  ي فاتحة الكتال. ج -

  َْ/صْأيُـّ ممذـ : الحمى.ج -

د.  - ، ةٌنم يىٍمتهيـ كؿَّ أىحى يـ: الحيمَّى، كيقاؿ: بؿ  ك المك ي ْي ٌْ ٍْ  أيُـّ اهى

 

 أهل -

 .ٔٗ/صُأ ؿي اإلسالـ:مف يديف بم. ج -     

 .ٔٗ/صُأ ؿي البي :سكانم. ج -



 4235لة ديالى /مج                            العدد الثامن والخمسون     

 ٖٖٓ 

 .ٔٗ/صُأ ؿي الرجؿ:زكجم،كأخص الناس بم.ج -

زية عمى رؤكسهـ مف المشركيف أ ؿي العهد:أ ؿ الذمة الذيف يردكف الج -
 .ٕٔ/صِكمهـ.ج

 

 حرف الباء

 بنو -

-  ًْ  .ُٖٖ/صّ.جابفي العىٍشر: لٌعاله بالقيًميفى

 .ُٖٖ/صّج ابفي الًعشريف:ى باةي ًنًسيًف أٍم : طالل نساًء. -

-  ًْ  .ُٖٖ/صّ. جابفي الثالثيف: أٍسعىى الٌساعيفى

-  ًْ  .ُٖٖ/صّ. جابفي اةربعيف: أبطشي الباطشيفى

 .ُٖٖ/صّ. جا ًعً ٌريفابفي الخمسيف :لي -

-  ًْ ميسيفى  .ُٖٖ/صّ. جابفي الستيف: مؤنس الجى

: أحكـي الحاكميفً  -  .ُٖٖ/صّ. جابف الٌسبعيفى

-  ًْ  .ُٖٖ/صّ. جابفي الٌثمانيفى :أسرعي الحاسبيفى

-  ًْ  .ُٖٖ/صّ. جابفي الٌتسعيف: كاحد اةرذليفى

 .ُٖٖ/صّج ابفي المئة: الجا كالسا أٍم : ال رجؿ كال امرأد. -

 .ّّْ/ْشبم الكماد  ةار في ن ض كاحد شيء كثير.جبنا ي أكبر :  -

 .؟ُُٔ/صُ.جبنا ي بىٍحر : ضرل مف السَّحال -

: سحابا ه بيضه  - ، الكاحدد بن  بىٍخرو كبن  مىٍخرو اشتيؽَّ مف  بنا ي بىٍخرو كبنا ي مىٍخرو
 .ُِْ/ْ.ج بيخار البحر ةف  ذي السحال تعمك في البىٍحر كال تجكز إلى البىرٌ 

 ُِّ/صّج .ككاكل، أربعةه نعش كثالثةه بنا  بنا ي نعش سبعة -

 

 بيض -

ةي اإلسالـ : جماعاتيهـ -  .ُٕٓ/صُ. جبىٍيضى

 .ُٕٓ/صُ. جبىٍيضةي البىمىد : تىريكةي النَّعامىةً  -

ةي الحديد: معركفة -  .ُٕٓ/صُ.جبىٍيضى
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 .ُٕٓ/صُ. جبيضةي الًخٍدًر: الجارية ةٌنها في ًخٍدر ا مىكنكنةه  -

ثىؿه ييضٍ  - ةي العيٍقر: مى ًل الجارية   فتيٍ تىضَّ ي فتيجرَّلى ببيضةو بىٍيضى رىلي كذلؾ أف تيٍةتى ى
ةي بيضةى العيٍقًر.  .ُٕٓ/صُج كتيسىمَّى تمؾ البىٍيضى

 

 حرف الجيم

 جنح-

ناحا الطائر : يداي . -  .ِٓٔ/ُججى

ناحا العىٍسكىر : جاًنباي . -  .ِٓٔ/ُج جى

اًلم . - ناحا الكادم : أٍف يككفى لم مىٍجرل عف يىمينم كعف شمى  .ِٓٔ/ُج جى
 

 حرف الحاء

 حبل

ٍنًكل . - ٍبؿي العاًتؽ : كي ٍمة ما بيفى العاًتؽ كالمى  .ِِٖ/صُجحى

يد. - ٍمؽ كالكرى ٍبؿي الكىريد: ًعٍرؽه يدرُّ في الحى  .ِِٖ/صُج حى

 حرف -

ٍرؼي ابف مسعكد: أم في قراءتم. -  .َّٓ/ُجحى

ٍرؼي الس ينة: جانل ًشقِّها -  .َّٓ/ُ. جحى

 

 
 
 
 

 حرم -

ـي البٍئر : ميٍمقى  - ري  .َّٖ/صُج ى النَّبيثىة كالمىٍمشىى عمى جاًنبىٍيها كنحك ذلؾ .حى

ـي النَّهر : ميٍمقىى طينم كالمىٍمشىى عمى حافىتىٍيم - ري  .َّٖ/صُ. جحى
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 حرف الدال

 دفف -

 .ّٓ/ِ.جدىفَّتا الطٍَّبؿ : المتاف عمى رأسم -

 .ّٓ/ِ. جدىفَّتا المي حىؼ : ًضمامتاي مف جاًنبىيمً  -

 دوم)ديم( -
ـي الزٍَّع را - دارتيم في دىٍكفم. جتدكي فيم كاه  .َٔ/صِف : ديكي
ـي الشمس : دىكىرانيها كاٌنها تدكر في ميًضيِّها.ج -  .َٔ/صِتدكي

 

 حرف الراء

 ريع -

ٍي ي البىٍذًر : فضؿ ما يىٍخريجي مف النٍُّزًؿ عمى أ ًؿ البىٍذر.ج -  .ُٗٔ/ِرى

ًتها عمى أطراًؼ اةنامؿ ج - ٍي ي الٌدرع أٍم : فضؿ كيمى  .ُٗٔ/ِرى

 

 ادحرف الص

 صبر -

قاقىتيم العريضةي تيٍبسىط تح ى ما ييٍؤكؿى مف الطعاـ. -  .؟ّٕٕ/صِج بىيري الخيكاًف : ري

 .ّٕٕ/صِ. ج بيري القىـك : الذم ي ًبري لهـ كيككف معىهـ في أمكًر ـ -

 صرف -

دىثيم - ٍرؼ الدٍَّ ًر: حى  .ُّٗ/صِ.ج ى

ٍرؼ الكممة:إجراؤ ا بالتنكيف -  .ُّٗ/صِ. ج ى
 

 صال)صمو( -
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مىكا ي الرسكؿ  -  .ُُْ/صِج لممسمميف : ديعاؤي لهـ كذكر ـ. ى

ٍمقم : حيسفي ثىنائم عميهـ كحيسف ذكري  - مىكا ي اًه عمى أنبيائم كال الحيف مف خى  ى
 .ُُْ/صِج لهـ.

مىكا ي اليىهكد : كناًئسهيـ كاحدي ا  الد -  .ُُْ/صِ.ج ى

 

 حرف الطاء

 طمل -

ٍحًنها ييهىيَّ  -  .ٖٓ/صّج اي لمجمس أ مها.طىمىؿي الٌدار : ييقاؿ : إٌنم مىٍكًض ه في  ى

 .ٖٓ/صّ.جطىمىؿي السَّ ينة : ًجالليها كالجمي  : اةىٍطالؿ -

 طكع -

ًمس الًعناًف. - ًْ أٍم : سى  .ٔٔ/صّجال ىرىس يككف طكعى الًعناًف

-  ًْ ًْ أٍم : منقاده لؾى  .ٔٔ/صّ. جأنا طىٍكعي يًدؾى

 

 حرف العين

 عتر -

 .ِٗ/صّ.جعتردي الرجؿ : أ مم -

 .ِٗ/صّج مف كلدي ككلد كلدي كبني عٌمم ًدٍنيان.ًعٍترىدي الرَّجًؿ: أقرباؤي  -

رىل عميها الماء فتمؾ الًعٍترد. -  عٍتردي الٌثةًر: إذا رٌق  ةركل اةسناف كنقي  كجى
 .ِٗ/صّج

 .ّٗ/صّج ًعٍترىدي المسحاد : خشبتها التي تسمَّى يد المسحاد. -

 غثن -

رُّ الةب -  .ٖٗ/ّج .جٌران ارى عيٍثنكفي الريًل :  ىٍيدىبيها في أكائمها إذا أقبم  تجي

 .ٖٗ/ّجعيٍثنكفي الٌمحية طكليها كما تحتها مف الٌشعر. -

 عرش -
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 .ُِٗ/صّج .عرشي البئر : طيُّها بالخشل -

 . ُِٗ/صّعرشي البي : سق م. ج -

ذا زاؿ عنم ذلؾ قيؿى : ثيؿَّ عرشيم.ج - ـي أمًري كاه  .ُِٗ/صّعىٍرشي الرجؿ : ًقكا

 عفا ) عفو( -

ٍمؿ في كجهم -  .ُِٗ/صّج ال يكاد ييخًمًؼ. ًع اءي السَّحال : كالخى

ةاًر ككذلؾ الديؾ كنحكي مف  - ًع اء النَّعامة : الريشي الذم قد عىال الزِّؼَّ ال ِّ
 .ُِٗ/صّجالطَّيًر.

 عقب -

 .ُْٗ/صّج .عىًقلي اةمًر :  ًخٍري -

لىًدي الباقكفى مف بىٍعًدي.ج - لىدي كى لىديي ككى  .ُّٗ/صّعىًقلي الرَّجيؿ : كى

 عمد -

 .ِِٕ/صّج كقكامها الذم تثب  عميم اةذف.عمكدي اةذف : معظمها  -

 .ِِٕ/صّج عىمكدي اةمر : قكاميم الذم يستقيـ بم. -

ٍيف السُّرَّد في كسطم يشٌؽ  - عمكد البطف: شبم عرؽ ممدكد مف لدف الرُّ ابىة إلى ديكى
 .ِِٕ/صّجمف بطف الٌشاد.

 عىمكدي الٌسناف: ما تكٌسط ش رتيم مف أ مًم ك ك الذم فيم خيط العىٍير. -
 .ِِٕ/صّج

 

 حرف الغين

 غرب -

كلي اةسناًف : الماء الذم يىجرم عميها أم عمى اةسناف. -  .؟ُِٕ/ّجةيري

 .ُِٕ/ّ. جةيركلي اةسناًف : أطرافيها -

 غرر -

ليمي. -  .ِْٕ/ّجةيرَّدي النَّباً : رأسيم كةيرَّدي كيؿِّ شيءو أكَّ

 . ِْٕ/ّ. جةيرَّدي الًهالًؿ: ليمةى ييرىل الًهالؿي  -
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 حرف الفاء

 فرش

 .ُُّ/صّ. جًفراشي الرٍَّأس : طىراًئؽي مف الًقٍحؼً  -

 .ُُّ/صّ.جًفراشي المِّساف : لىٍحمىمه تىٍحتىمي  -

 فصص -

 .ِّْ/صّجفىصُّ اةمر: أ ممي.  -

دىقىتيها -  .ِّْ/صّ. جفىصُّ العيف: حى

 

 حرف الكاف

 كبد -

 .ٓ/صْكىًبدي اةرض : ما فيها مف معادف الماؿ.ج -

سى  -  .ٓ/صْطها. جكىًبدي الٌسماء : ما استقبمؾ مف كى

 كفر -

 .ّٖ/صّ. جكيٍ ري اإًلنكار : ك ك كيٍ ري القىٍمًل كالمِّساف -

 .ّٖ/صّ.جكيٍ ري الجيحيكد م  معرفة القمل -

 .ّٖ/صّج كيٍ ري المعاندد : ك ك أف يىٍعًرؼى بقمبم كيابىى بمسانم. -

 .ّٖ/صّج كيٍ ري النِّ اؽ : ك ك أف يؤمىف بمسانم كالقملي كافر. -

 كفف -

  .َْ/صًْك افيم : نكاحيم. جكي َّة الٌسحال ك  -

 .  َْ/صْكي َّةي المِّثة : ما انحدر منها عمى أ كؿ الٌثةر .ج  -    

 .َْ/صًْكٌ ة الميزاف : التي تكض  فيها الٌدرا ـ. ج  -    

 

 حرف الالم
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 لعب -
 .ٕٗ/صّج ليعالي الٌ بٌي: ما ساؿ مف فيم.  -   

 .ٕٗ/صّج لعالي الٌشمس: شعاعيها.  -   

  
 نحرف النو

 نسم -

ـي اإلنساف: تىنى ُّسيمي. ج  -      .ُِٗ/صْنىسي

ـي الٌريل:  يبيكبها. ج -  .ُِٗ/صْنسي

 نضد -
ناًدؿي بعضها فكؽ بعضو كبًمٍزًؽ بعضو الكاحد  - أىٍنضادي الًجباًؿ : جى

ده.ج  .ِِّ/صْنىضى

تيهـ . ج - ماعتيهـ ككىٍثرى  .ِِّ/صْأنضادي القـك : جى

 نفي -

 ِّٓ/صْى. جن يي البعير :ما ترامى بم مف الحى  -

 .ِّٓ/صْن يي الرَّحى: ما ترام  بم مف دقيؽ. ج -

نىً يي الريل: ما نى ى مف الترال في أي كؿ كنحكي ككذلؾ نىً يُّ المطر كنىً يُّ  -
 .ِّٓ/صْالًقٍدر.ج

 نقب -

 .ِْٓ/صْنيٍقبةي الثٍَّكًر : كىٍجهيم. ج -

 .ِْٓ/صْنيٍقبةي الكىٍجًم : ما أحاطى بم دكائري ا.ج -
 

 حرف الياء

 يدي -

 .ِٓٔ/ُج  ا اإلنساف:جناحاييد -
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مانم. ج -  .َُْ/صْيىدي الدٍَّ ر : مىدل زى

ًمكيها. ج -  .َُْ/صْيىدي الريل : مى

 .َُْ/صْيدي ال اس كنحك ا : مىقًبضيها. ج -

 َُْ/صْيىدي القىٍكس : ًسيىتيها. ج -

 .َُْ/صْيىدي النِّعمة:  ي السابةة.ج -

 يوم -

 .ُْٕ/صُ.جيكـي البىٍعًا : يكـي القيامة -

هـ بعضان.جيكـي التَّن -  .َِٔ/ْاد : يكـي التَّناص أم يينادم بعضي
د فىرىؽى اهي بيف الحؽِّ كالباطؿ -  .ُّٕ/ّ. جيىكـي ال يرقاًف: يكـي بىٍدرو كأيحي

 .ّٕٓ/ّج اليـك الثاني مف يىكـ النٍَّحر قٌر الناسي فيم بًمنىن . يكـي القر : -

فا ً  -  .ُّٓ/ّ.جيكـي عرفة : مكقؼي الٌناس بعىرى

ىيكـي النَّحٍ  -  .ُٖٗ/صْ. جر : يىـك اةىٍضحى
 

 المطمب الثالث:

 مظاهر التغير الداللي:

لمتةيػػػػػػر الػػػػػػداللي عكامػػػػػػؿ متمثمػػػػػػة بالمشػػػػػػتقا  كاسػػػػػػـ ال اعػػػػػػؿ كالم عػػػػػػكؿ كال ػػػػػػ ة    
المشبهة...الخ ، أما مظا ري فتحدد مف خالؿ   عمـ المعنى الػذم يعتبػر فرعػا مسػتقال 

يػػػػؿ أنػػػكاع التةيػػػػر الػػػػداللي تحمػػػػيال مػػػف فػػػػركع الدراسػػػػا  المةكيػػػػة كالتػػػي تتجػػػػم نحػػػػك تحم
 يي.يِْ منطقيا

كقػػػػد تبػػػػيف أف المعنػػػػى إمػػػػا أف يكػػػػكف أكسػػػػ  مػػػػف المعنػػػػى الجديػػػػد أك أضػػػػيؽ منػػػػم أك   
مسػػاكيا لػػم، كسنقت ػػر فػػي بحثنػػا  ػػذا فػػي إيػػراد مظػػا ر التةيػػر الػػداللي لمم ػػطمحا  

 الداللة: التضييؽ في -المركبة تركيبا إضافيا عند الخميؿ كالمتمثمة بالنكع الثاني 

كيعػرؼ بتةييػػر داللػػة الكممػة مػػف معنػػى عػاـ كمػػي إلػػى معنػى خػػاص ، دكف أف يػػؤثر   
ذلؾ في ف احة الكممة ، فهناؾ أل اظ تدؿ عمى العمـك ، فالم ظ يمكف أف يتحكؿ إلػى 
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الخ كص أك إلى خ كص الخ كص ، ك إلى أبعد مف ذلؾ فتضػيؽ الكممػة كقكلنػا 
ذا مػػثالن: كتػػال ، فكتػػال بمػػا انػػػم نكػػرد  فهػػك يػػدؿ عمػػػى كمٌػػيِّ أم يشػػمؿ كػػؿ كتػػػال ، كاه

ذا قمنػا  ي كاف أخص مف اةكؿ فتحكؿ مف العمـك إلى الخ كص ، كاه قمنا:  كتال نحكو
كتػػػػػال نحػػػػػك المةػػػػػة العربيػػػػػة تحػػػػػكؿ إلػػػػػى خ ػػػػػكص الخ ػػػػػكص أم تضػػػػػٌيق  الم ػػػػػردد 
فتضٌيق  داللتها. ك ذا ما يح ؿ في كػؿ المةػا  إال أنػم فػي العربيػة لػم ن ػيل كبيػر 

ة أل اظ العربيػة. فكممػة الحػن عنػد العػرل كانػ  تعنػي الق ػد ، كتحكلػ  بعػد ذلػؾ لسع
إلػػى خ ػػكص الحػػن إلػػى بيػػ  اه الحػػراـ ، ك مػػف اةل ػػاظ التػػي تحكلػػ  مػػف العمػػـك ك 
أ بح  مف أل اظ الخ ػكص  السػب ي فالسػب  يعنػي الػد ر ، كتحٌكلػ   ػذي الم ػردد 

ك كممػة  شػجردي التػي تطمػؽ عمػى كػؿ  .يِٓ إلى خاص إذ تعني االف أحد أيػاـ اةسػبكع
مػػا فػػي الكػػكف مػػف أشػػجار.ف ذا تحػػدد  الداللػػة أك ضػػاؽ مجالهػػا قيػػؿ أف الم ػػظ أ ػػبل 
جزئيا كقيؿ إف الداللة قػد تخ  ػ  ، فقكلنػا  شػجرد برتقػاؿي يسػتبعد عػف اةالؼ مػف 

ك نػػاؾ أمثمػػة  .ي .ِٔ اةشػػجار اةخػػرل فهػػي لػػذلؾ أخػػص فػػي داللتهػػا مػػف كممػػة شػػجرد
 ل اظ كثيرد يمكف الرجكع إلى معنا ا في معاجـ المةة العربية .كثيرد ة

كيػػاتي التضػػييؽ فػػي الظػػالؿ الدالليػػة لمم ػػطمحا  المركبػػة تركيبػػا إضػػافيا عمػػى النحػػك 
 اةتي:

مػػػف التضػػػييقا  التػػػي اسػػػتعممها الخميػػػؿ كم ػػػطمحا  مركبػػػة  أوال: تضـــييق مجـــال:
 ضمف التضييؽ المجالي.

لػػك ف ػمنا التركيػل كتحققنػػا مػف معنػى اةـ لح ػػمنا عمػى معنػػى   أـ  ُأمُّ الـُلُ هيمم: -
يي. كعنػػػد يِٕ كػػػؿ شػػػيء: أ ػػػمم كعمػػػادي كالجمػػػ  أمػػػا  لةيػػػر العاقػػػؿ كأمهػػػا  لمعاقػػػؿ

إضافة ل ظ اـ التي تنتمي إلى مجاؿ داللػي كاسػ  أ ػبح  الم ظػة تنتمػي إلػى مجػاؿ 
ػػى، كيقػػاؿ: بػػؿ داللػػي ضػػيؽ ك ػػك المػػك  ةف المعنػػى المعجمػػي:    أيُـّ المُّػػ مَّ يـ  الحي ٍْ مى

ػػػػػد ، ةٌنػػػػػم يىٍمػػػػػتهيـ كػػػػػؿَّ أىحى  ػػػػػك المػػػػػك ي
يي. كممػػػػػا يجػػػػػرم مجػػػػػرل  ػػػػػذا : أـ ممػػػػػذـ : يِٖ  

.ج َْ/صْالحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى.ج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرلي ـٌ القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل : ُِْ/صّ،أيَـّ قىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىـ: الحى ، أ
ـٌ القػػر ف : كػػٌؿ  يػػة ميٍحكىمػػة َُٔ/ْمٌكػػةي.ج ك ػػي تنتمػػي إلػػى مجػػاؿ مكػػاني معػػركؼ. أ

ـٌ الكتػػػال:  ػػػي فاتحػػػة ٕٖ/صُل ػػػرائض كاةحكػػػاـ جمػػػف  يػػػا  الشػػػرائ  كا ..ككػػػذلؾ أ
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. ككال مػػػػػا ينتمػػػػػي إلػػػػػى مجػػػػػاؿ أل ػػػػػاظ القػػػػػراف الكػػػػػريـ. ككػػػػػذلؾ ٕٖ/صُالكتػػػػػال. ج
الم ػػطمحا  المركبػػة تركيبػػا إضػػافيا كالطػػرؼ اةكؿ منهػػا  اـي فكػػؿ م ػػطمل ينتمػػي 

بىػػٍيف :  عىريضػػةي الػػبطًف  عمػػى ًخٍمقػػة الًحٍربػػاء يبػػةه كى دي إلػػى مجػػاؿ داللػػي ضػػيؽ،نحك: أيـٌ حي
ٍ  ػػػػػة : تيٍكنىػػػػػى بػػػػػم الدىجاجػػػػػةي .جِِٖ/ُجػػػػػٌدان.ج ُـّ حى ـٌ الػػػػػرأس : ك ػػػػػك ّّٓ/صُ،أ ، أ

ـٌ الػػػػػرُّمل : لػػػػػػكاؤي. جٕٖ/صُالػػػػػٌدماغ.ج ػػػػػٌبار :الحػػػػػرلي كالدا يػػػػػػةي ٕٖ/صُ،أ ، أيُـّ  ى
ػػػػؿ الرجػػػػؿي عميهػػػػا ًكجارى ػػػػا قػػػػاؿ : ّٕٔ/صِالشػػػػديددي.ج ػػػػبي ي إذا دىخى ، أيُـّ طريػػػػؽو : الضَّ
ُـّ الطريػػػػػػػػػػػػػؽ : ْٓ/صّطريػػػػػػػػػػػػػؽ ليسػػػػػػػػػػػػػً  الضػػػػػػػػػػػػػبي ي  ػػػػػػػػػػػػػا  نػػػػػػػػػػػػػا.ج أىطًرقػػػػػػػػػػػػػي أيُـّ  ، أ
 .ُُٓ/صّمعظمم.ج

كمػػػػػػػػػػػف التضػػػػػػػػػػػييقا  المركبػػػػػػػػػػػة اةخػػػػػػػػػػػرل قكلػػػػػػػػػػػم:  ؿي الرَّجػػػػػػػػػػػًؿ: ذك قىرابتػػػػػػػػػػػم كأ ػػػػػػػػػػػؿ  
  اةؿى ي مػػف دكف تركيػػل  لػػدؿ .فمػػك أخػػذنا  الجػػزء اةكؿ ك ػػك ل ظػػةَُٕ/صُجبيتػػم.

شخ ػػمي مػػف  ػػذا أيضػػان. الشػػيء فػػػ   ؿ الٌرجػػًؿ  عمػػى معنػػى كاسػػ  ك ػػك مػػا يرجػػ  إليػػم
 يَّ يي، كمف ثـ بدء يطمؽ باالشتراؾ الم ظي عمى ثالثػة معػافيِٗ ككذلؾ  ؿي كؿِّ شيء

لكؿ منها معنى  داللي ضيؽ فاحد ا :اةتباع نحك  ؿ البعير: أىٍلكاحيم كما أشػرؼ مػف 
بىؿ: أطرافم كنكاحيػم.َُٕ/صُج أقطار ًجٍسمم. ٍيمػة: .ك َُٕ/صُ. جك ؿ الجى  ؿي الخى

 .َُٕ/صُ. جاعىمىد 

  

فا .ج وثانيها: ٌجاج مف عىرى    ِّْ/ِالن س نحك  ؿ  كفاف: الذيف كانكا ييجيزكف الحي

 أ ؿ البي  خا ة نحك  ؿ الٌرجًؿ. وثالثها :

، كأ ػػػػؿ ٔٗ/صُكممػػػػا يجػػػػرم مجػػػػرل اةؿ اة ؿ،فا ػػػػؿ اإلسػػػػالـ:مف يػػػػديف بػػػػم. ج
أ ػؿ ، ك ٔٗ/صُ، كأ ػؿ الرجؿ:زكجػم،كأخص النػاس بػم.جٔٗ/صُالبي :سكانم. ج

 .ٕٔ/صِالعهد:أ ؿ الذمة الذيف يردكف الجزية عمى رؤكسهـ مف المشركيف كمهـ.ج

 ك ري فالكاؼ كال ػاء كالػراء أ ػؿه  ػحيله يػدؿُّ عمػى معنػىن كاحػد، كمف ذلؾ أيضا :الػ
كالعػػرل قبػػؿ اإلسػػالـ كىانىػػٍ  ال تعػػرؼ مػػف الكي ػػر ًإالَّ الًةطػػاء .يُّ ك ػػك السَّػػٍتر كالتَّةطيػػة
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الكاسػػ  ، إال أنػػم بعػػد اإلسػػالـ نيًقمىػػ  مػػف المةػػة أل ػػاظه مػػف مكاضػػ ى إلػػى  كالسِّػػٍتر بمعنػػاي
ر بزيادا  ًزيدى  كشرائ  شيرع  كشرائط شيًرط  فع َّػى اةخػري اةكؿى  مكاض  أيخى
. يِّ 

فا ػػػبل الكيٍ ػػػري بالمٌػػػًم عمػػػى أٍربىعىػػػًة أٍ ػػػنىاؼو لكػػػؿ منهػػػا دائػػػرد دالليػػػة خا ػػػة بػػػم، فكيٍ ػػػري 
ػػػػػػػكد مػػػػػػػ  معرفػػػػػػػة .ّٖ/صّ. جالقىٍمػػػػػػػًل كالمِّسػػػػػػػافاإًلنكػػػػػػػار : ك ػػػػػػػك كيٍ ػػػػػػػري  ككيٍ ػػػػػػػري الجيحي

 ككيٍ ػػػػػػػػػري المعانػػػػػػػػػدد : ك ػػػػػػػػػك أف يىٍعػػػػػػػػػًرؼى بقمبػػػػػػػػػم كيػػػػػػػػػابىى بمسػػػػػػػػػانم..ّٖ/صّ.جالقمػػػػػػػػػل
 .ّٖ/صّج ككيٍ ري النِّ اؽ : ك ك أف يؤمىف بمسانم كالقملي كافر..ّٖ/صّج

دىثيػػػػػػػمكممػػػػػػػا يػػػػػػػدخؿ فػػػػػػػي  ػػػػػػػذا النػػػػػػػكع:   ػػػػػػػٍرؼ الػػػػػػػدٍَّ ًر: حى ػػػػػػػٍرؼ ُّٗ/صِ.ج ى ،  ى
ًعتٍػػػػػػرىدي ،ِٗ/صّ.جعتػػػػػػردي الرجػػػػػػؿ : أ ػػػػػػمم.ُّٗ/صِ. جلكممػػػػػػة:إجراؤ ا بػػػػػػالتنكيفا

،عتٍػػردي الٌثةػػػًر: إذا .ِٗ/صّج الرَّجػػًؿ: أقربػػاؤي مػػػف كلػػدي ككلػػػد كلػػدي كبنػػػي عٌمػػم ًدٍنيػػػان.
ػػػػرىل عميهػػػػا المػػػػاء فتمػػػػؾ الًعتٍػػػػرد. ًعتٍػػػػرىدي ،ِٗ/صّج رقٌػػػػ  ةػػػػركل اةسػػػػناف كنقيػػػػ  كجى

عمػػػكد اةذف : معظمهػػػا .ّٗ/صّج المسػػػحاد.المسػػػحاد : خشػػػبتها التػػػي تسػػػمَّى يػػػد 
، عىمػػكدي اةمػػر : قكاميػػم الػػذم يسػػتقيـ ِِٕ/صّج كقكامهػػا الػػذم تثبػػ  عميػػم اةذف.

ٍيػف السُّػرَّد ِِٕ/صّج بم. ، عمكد البطف: شبم عرؽ ممػدكد مػف لػدف الرُّ ابىػة إلػى ديكى
مػف ، عىمػكدي الٌسػناف: مػا تكٌسػط شػ رتيم ِِٕ/صّجفي كسطم يشٌؽ مف بطػف الٌشػاد.
ةيػرَّدي النَّبػاً : رأسيػم كةيػرَّدي كيػؿِّ شػيءو  .ِِٕ/صّج أ مًم ك ػك الػذم فيػم خػيط العىٍيػر.

ليمي.  ي  ِْٕ/ّ. ج، ةيرَّدي الًهالًؿ: ليمةى ييرىل الًهالؿي ِْٕ/ّجأكَّ

أم أف تقت ر داللة الم ظ الذم ينتمي إلى مجػاؿ داللػي معػيف  تضييق نوع :-ثانيا:
بل الم ػػطمل مخ ك ػػا عمػػى نػػكع كاحػػد فقػػط مػػف كالػػذم يضػػـ أنكاعػػا متعػػددد لي ػػ

  ذي اةنكاع كمف ذلؾ:

-  ًْ  .ُٖٖ/صّ.جابفي العىٍشر: لٌعاله بالقيًميفى

 .ُٖٖ/صّج ابفي الًعشريف:ى باةي ًنًسيًف أٍم : طالل نساًء. -

-  ًْ  .ُٖٖ/صّ. جابفي الثالثيف: أٍسعىى الٌساعيفى

-  ًْ  .ُٖٖ/صّ. جابفي اةربعيف: أبطشي الباطشيفى

 .ُٖٖ/صّ. جلحيا ًعً ٌريفابفي الخمسيف : -

-  ًْ ميسيفى  .ُٖٖ/صّ. جابفي الستيف: مؤنس الجى
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: أحكـي الحاكميفً  -  .ُٖٖ/صّ. جابف الٌسبعيفى

-  ًْ  .ُٖٖ/صّ. جابفي الٌثمانيفى :أسرعي الحاسبيفى

-  ًْ  .ُٖٖ/صّ. جابفي الٌتسعيف: كاحد اةرذليفى

 .ُٖٖ/صّج ابفي المئة: الجا كالسا أٍم : ال رجؿ كال امرأد. -

كؿ مرحمة مف مراحؿ العمر تختص بنكع مف السمكؾ اإلنساني ك ذا فنالحظ أف 
 النكع ينتمي إلى مجاؿ داللي خاص بمراحؿ عمر اإلنساف.

 ككذلؾ مف الم طمحا  التي تضـ إلى تخ يص النكع:

 .ّّْ/ْبنا ي أكبر : شبم الكماد  ةار في ن ض كاحد شيء كثير.ج -

 .؟ُُٔ/صُ.جبنا ي بىٍحر : ضرل مف السَّحال -

: سحابا ه بيضه ، الكاحدد بن  بىٍخرو كبن  مىٍخرو اشتيؽَّ مف  بنا ي  - بىٍخرو كبنا ي مىٍخرو
 .ُِْ/ْبيخار البحر ةف  ذي السحال تعمك في البىٍحر كال تجكز إلى البىٌر.ج

 .ُِّ/صّج .بنا ي نعش سبعة ككاكل، أربعةه نعش كثالثةه بنا  -

يتكلَّد عف الشيء، كابًف  فبنا  كاة ؿ فيها  بنكي كممةه تدؿ عمى أف الشيء  
كؿ نكع منها يختص  يّّ اإلنساف كةيري ، ثـ ت رِّع العرل. فتسٌمي أشياءى كثيردن بابف

 بداللة معينة كالسيما عند إضافتم إلى ةيري.

 كمنم أيضا:

مىكا ي الرسكؿ لممسمميف : ديعاؤي لهـ كذكر ـ. -  .ُُْ/صِج  ى

مٍ  - مىكا ي اًه عمى أنبيائم كال الحيف مف خى قم : حيسفي ثىنائم عميهـ كحيسف ذكري  ى
 .ُُْ/صِج لهـ.

مىكا ي اليىهكد : كناًئسهيـ كاحدي ا  الد -  .ُُْ/صِ.ج ى

حقيقة .كمف ثـ لتنتقؿ المعاني عند  يّْ فال َّالىدي  مجردد مف دكف إضافة  ي الدُّعاء 
إضافتها لتدؿ عمى تسمية الشئ باسـ بعض ما يتضمنم  كلتؤدم أنكاعا مف اةدعية 
كالذكر كالثناء كالتبرؾ،أك لتدؿ ةمى إزالة الشخص عف ن سم بهذي العبادد ال الء 
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الذل  ك نار اه المكقدد. كيسمى مكض  العبادد ال الد، كلذلؾ سمي  الكنائس 
 . كمف ذلؾ: يّٓ  مكا  الف بناء  مى كبناء مرض إلزالة المرض

  .َْ/صْكي َّة الٌسحال كًك افيم : نكاحيم. ج -

 .  َْ/صْ َّةي المِّثة : ما انحدر منها عمى أ كؿ الٌثةر .جكي   -    

 .َْ/صًْكٌ ة الميزاف : التي تكض  فيها الٌدرا ـ. ج  -    

. مف ذلؾ الكىؼُّ لإلنساف،  -ما فيم استطالىة  -فالكؼ ما يدؿُّ عمى قبض كانقباض 
ما  فيختمؼ المعنىى . ثـ يى ًرقكف بيف أنكاع الكمئّ سمِّي  بذلؾ ةنَّها تىقًبض الٌشيءى 

.فكؿ مستدير ًك ة بالكسر نحك ًك ة الميزاف كي تل ككؿ مستطيؿ فهك كي ة بالضـ 
 .يّٕ 

 ومنه:

 .ُْٕ/صُ.جيكـي البىٍعًا : يكـي القيامة -

هـ بعضان.ج -  .َِٔ/ْيكـي التَّناد : يكـي التَّناص أم يينادم بعضي
د فىرىؽى اهي بيف  -  .ُّٕ/ّ. جالحؽِّ كالباطؿيىكـي ال يرقاًف: يكـي بىٍدرو كأيحي

 .ّٕٓ/ّج اليـك الثاني مف يىكـ النٍَّحر قٌر الناسي فيم بًمنىن . يكـي القرِّ : -

فا ً  -  .ُّٓ/ّ.جيكـي عرفة : مكقؼي الٌناس بعىرى

 .ُٖٗ/صْ. جيكـي النٍَّحر : يىـك اةىٍضحىى -
افتم كمف ثػـ نمحػظ عنػد إضػ فاليىـك مف دكف إضافة كما  ك معركؼ الكاحدي مف اةٌياـ 

إلػػػى ةيػػػري ي ػػػبل  لكػػػؿ يػػػـك مػػػف تمػػػؾ اةيػػػاـ خ ك ػػػية النػػػكع مػػػف اةيػػػاـ كلػػػم مكانػػػة 
كسػػمك، ةنهػػا م ػػطمحا  تػػدؿ عمػػى أمػػر عظػػيـ مػػف  ػػميـ العقيػػدد اإلسػػالمية كمػػف 

 تطبيقاتها الشرعية.

ٍرؼ ابػػػػف مسػػػػعكد: أم فػػػػي قراءتػػػػم.كممػػػػا يػػػػدخؿ فػػػػي  ػػػػذا النػػػػكع: ػػػػٍرؼي ،َّٓ/ُج حى حى
دارتيػػػػػػػم فػػػػػػػي دىٍكفػػػػػػػم. .َّٓ/ُ. جالسػػػػػػػ ينة: جانػػػػػػػل ًشػػػػػػػقِّها فيػػػػػػػم كاه ـي الزٍَّع ػػػػػػػراف : ديكي تػػػػػػػدكي

. ػػػػبىيري َٔ/صِ،تػػػػدكيـ الشػػػػمس : دىكىرانيهػػػػا كاٌنهػػػػا تػػػػدكر فػػػػي ميًضػػػػيِّها.جَٔ/صِج
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قاقىتيم العريضةي تيٍبسىط تح ى ما ييٍؤكؿى مف الطعاـ.  ػبير القىػـك ،ّٕٕ/صِجالخيكاًف : ري
طىمىػػؿي الػػٌدار : ييقػػاؿ: إٌنػػم .ّٕٕ/صِ. ج: الػػذم ي ػػًبري لهػػـ كيكػػكف معىهػػـ فػػي أمػػكًر ـ

ػٍحًنها ييهىيَّػػاي لمجمػػس أ مهػا. طىمىػػؿي السَّػ ينة : ًجالليهػػا كالجميػػ  .ٖٓ/صّج مىٍكًضػ ه فػػي  ى
ًمس الًعناًف.،ٖٓ/صّ.ج: اةىٍطالؿ ًْ أٍم : سى أنػا ،ٔٔ/صّجال ىرىس يككف طكعى الًعناًف

 ًْ ًْ أٍم : منقاده لؾى دىبيها في أكائمها إذا إقبمػ  عيٍثنكفي الريًل :  ىيٍ .ٔٔ/صّ. جطىٍكعي يًدؾى
. ًْ ػػػػػػػػػػػػرُّ الةبػػػػػػػػػػػػارى جػػػػػػػػػػػػٌران عيٍثنػػػػػػػػػػػػكفي الٌمحيػػػػػػػػػػػػة طكليهػػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػػا تحتهػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف ،ٖٗ/ّج تجي

نػػػاًدؿي بعضػػػها فػػػكؽ بعػػػضو كبًمػػػٍزًؽ بعػػػضو الكاحػػػد .ٖٗ/ّجالٌشػػػعر. أىٍنضػػػادي الًجبػػػاًؿ : جى
ده.ج تيهـ . جِِّ/صْنىضى ماعتيهـ ككىٍثرى  ي.ِِّ/صْ،أنضادي القـك : جى

يػػؽ المشػػابهة:يمكف أف نتنػػاكؿ التضػػييؽ عػػف طريػػؽ المشػػابهة تضػػييؽ عػػف طر  -ثالثػػا:
 في 

شػكؿ مشػػابهة بػػيف مػػدلكليف معجميػػيف منقػػكؿ كمنقػػكؿ إليػػم أك المشػػبم كالمشػػبم بػػم ك ػػذا 
metaphor الشكؿ  ك االستعارد 

 
(
 . كمف اةمثمة عمى  ذا النكع:يّٖ  

ةي اإًلسالـ : جماعاتيهـ -  .ُٕٓ/صُ. جبىٍيضى

 .ُٕٓ/صُ. جيكةي النَّعامىةً بىٍيضةي البىمىد : تىر  -

ةي الحديد: معركفة -  .ُٕٓ/صُ.جبىٍيضى

 .ُٕٓ/صُ. جبيضةي الًخٍدًر: الجارية ةٌنها في ًخٍدر ا مىكنكنةه  -

ًل الجارية   فتيٍ تىضَّ ي فتيجرَّلى بيضةو  - ثىؿه ييٍضرىلي كذلؾ أف تيٍةتى ى ةي العيٍقر: مى بىٍيضى
ةي بيضةى العيٍقًر.  .ُٕٓ/صُج كتيسىمَّى تمؾ البىٍيضى

ة لمٌدجاجًة     فاة ؿ البىيىاض مف اةلكاف. يقاؿ ابيضَّ الٌشيءي. كأٌما المشتؽُّ منم فالبىٍيضى
ة الحديد.كمف االستعارد قكلهـ لمعزيز في  كةٍيًر ا، كالجم  البىٍيض، كالمشبَّم بذلؾ بىٍيضى

ف كما تيح ىظ البيىضة. يقاؿى  ة البمىد، أم ييح ىظ كييح َّ ة مكاًنم:  ك بىيضى مى بىٍيضى حى
ة البىمد، يريدكف أٌنم  كا عف الٌذليؿ المستضعؼ باٌنم بىٍيضى اإلسالـ كالدِّيف. ف ذا عىبَّري

ة الترًيكة ده كالبيضة المٍترككة بالعىراء. كلذلؾ تيسمَّى البىٍيضى مىتركؾه مي رى
 ومنه:.يّٗ 

 .ِٓٔ/ُج  يدا اإلنساف:جناحاي  -
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ناحا الطائر : يداي . -  .ِٓٔ/ُججى

ناحا العى  -  .ِٓٔ/ُج ٍسكىر : جاًنباي .جى

اًلم . - ناحا الكادم : أٍف يككفى لم مىٍجرل عف يىمينم كعف شمى  .ِٓٔ/ُج جى

فنمحظ االنتقاؿ الداللي بيف اليد كالجنا  ك ك تضييؽ مشابهة بيف مكق  اليديف  
كاطراؼ عميا متقابمة كجناحا الطائر كالعسكر كمجرل الكادم ف ف اكتسال داللة 

 عد التركيل.ككذلؾ الحاؿ بالنسبة ل ل اظ اةتية :المشابهة جاء  ب

مانم. ج -  .َُْ/صْيىدي الدٍَّ ر : مىدل زى

ًمكيها. ج -  .َُْ/صْيىدي الريل : مى

 .َُْ/صْيدي ال اس كنحك ا : مىقًبضيها. ج -

 َُْ/صْيىدي القىٍكس : ًسيىتيها. ج -

 .َُْ/صْيىدي النِّعمة:  ي السابةة.ج -

 يييَْ  لإلنساًف كةيري، كيستعار في الًمنَّة فيقاؿ: لم عميم يده. ف ف   أ ؿي بناء اليىدً 
 ككذلؾ: 
 .ِّْ/صّجفىصُّ اةمر: أ ممي.  -

دىقىتيها -  .ِّْ/صّ. جفىصُّ العيف: حى
فال ص كممةه تدؿُّ عمى فىٍ ؿ بيف شيئيف  كفىصُّ العىيًف حدىقتيها عمى معنى 

اتىـً  اًز : التٍَّشبيم.كال ىصُّ لمخى زُّي ،  مف المىجى ٍ ً ميم ، أىم مىحى ال ىصُّ ًمفى اةىٍمًر : مى
  .ي ُْ كأىٍ ميم

 ومنه أيضا:

ـي البٍئر : ميٍمقىى النَّبيثىة كالمىٍمشىى عمى جاًنبىٍيها كنحك ذلؾ . - ري  .َّٖ/صُج حى

ـي النَّهر : ميٍمقىى طينم كالمىٍمشىى عمى حافىتىٍيم - ري  .َّٖ/صُ. جحى

مف الم طمل: الحرمة ك ك ما ال يحؿ لؾ  فا ؿ المعنى بالنسبة لمطرؼ اةكؿ
لى النهر أ بل المعنى الحد ال ا ؿ بيف  انتهاكم فحينما أضيؼ الحريـ إلى البئر كاه
تحميؿ الممر عمى حافة البئر أك النهر كتحريمم، كمف ثـ انتقاؿ المعنى عف طريؽ 

 المشابهة بيف الحالة الشرعية كالحالة العامة.
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 كمف  ذا النكع:
 .ُِٗ/صّج .ر : طيُّها بالخشلعرشي البئ-
 . ُِٗ/صّعرشي البي : سق م. ج-
ذا زاؿ عنم ذلؾ قيؿى : ثيؿَّ عرشيم.ج- ـي أمًري كاه  .ُِٗ/صّعىٍرشي الرجؿ : ًقكا

 .يِْ ثـ استيعير ذلؾ فقيؿ ةمر الٌرجيؿ كًقكامم: عرش السرير لمممؾ فالعرش: 

 ومنه:

 .ُُّ/صّ. جًفراشي الرٍَّأس : طىراًئؽي مف الًقٍحؼً  -

 .ُُّ/صّ.جًفراشي المِّساف : لىٍحمىمه تىٍحتىمي  -

أ ؿ المعنى قبؿ اإلضػافة :افتػرش فػالف ترابنػا أك ثكبنػا تحتػم. كعنػد إضػافة فػراش  
إلػػػػى الػػػػرأس كالمسػػػػاف أ ػػػػبح  الداللػػػػة الجديػػػػدد لمم ػػػػطمل مكتسػػػػبة عػػػػف طريػػػػؽ 

 المشابهة بيف ال رش تح  اإلنساف كال رش تح  الرأس كالمساف.

 

 األخرى:  ومن التضييقات

 .ٓ/صْكىًبدي اةرض : ما فيها مف معادف الماؿ.ج -

سىطها. ج -  .ٓ/صْكىًبدي الٌسماء : ما استقبمؾ مف كى

أ ػػؿ المعنػػى أف الطػػرؼ اةكؿ الكبػػد  ػػي المحمػػة السػػكداء فػػي الػػبطف كعنػػد اإلضػػافة 
لى السماء اكتسل الم ػطمل داللػة جديػدد،إذ إف المشػابهة ح ػم  مػف  إلى اةرض كاه

بمػػك كبػػد السػػماء  قػػ  الكبػػد كسػػط بطػػف اإلنسػػاف . كجػػاء فػػي أسػػاس البالةػػة:خػػالؿ مك 
 كتكٌبد  الشمس : تكسطتا السماء،ك ك يبحا عف كبػد اةرض كأكباد ػا ك ػي معادنهػا

 .     يّْ 

 وكذلك:

 .ٕٗ/صّج لعالي الٌشمس: السرال ،أك شعاعيها -

 .ٕٗ/صّج ليعالي الٌ بٌي: ما ساؿ مف فيم -
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بٌي: ما ساؿ مف فيم . فانتقؿ المعنى عف طريؽ المشابهة أ ؿ المعنى: ليعالي ال ٌ 
بيف منظر السرال مف البعد كلعال ال بي أك أف لعال الشمس: شعاعها، فيككف 

 الشعاع ال ادر مف الشمس عمى شكؿ خيكط المعال.

ٍنًكل   ٍبؿ العاًتؽ : كي ٍمة ما بيفى العاًتؽ كالمى كمما يدخؿ في  ذا النكع: حى
ٍبؿي ،ِِٖ/صُج. يد.حى ٍمؽ كالكرى دىفَّتا الطٍَّبؿ: .ِِٖ/صُج الكىريد: ًعٍرؽه يدرُّ في الحى

ٍي ي البىٍذًر .ّٓ/ِ. جدىفَّتا المي حىؼ : ًضمامتاي مف جاًنبىيمً ،ّٓ/ِ.جالمتاف عمى رأسم رى
ًتها ُٗٔ/ِ: فضؿ ما يىٍخريجي مف النٍُّزًؿ عمى أ ًؿ البىٍذر.ج ٍي  الٌدرع أٍم : فضؿ كيمى ،رى

ٍمؿ في كجهم ال يكاد ييخًمًؼ.ُٗٔ/ِنامؿ جعمى أطراًؼ اة  .ًع اءي السَّحال : كالخى
ةاًر ككذلؾ الديؾ كنحكي ،ُِٗ/صّج ًع اء النَّعامة : الريشي الذم قد عىال الزِّؼَّ ال ِّ

لىدي ُْٗ/صّج .عىًقلي اةمًر :  ًخٍري.ُِٗ/صّجمف الطَّيًر. لىديي ككى ؿ : كى ،عىًقلي الرَّجي
لىًدي الباقكفى مف بىعٍ  كلي اةسناًف : الماء الذم يىجرم عميها أم ُّٗ/صًّدي.جكى .ةيري

ـي اإلنساف:  .ُِٕ/ّ. جةيركلي اةسناًف : أطرافيها،ُِٕ/ّجعمى اةسناف. نىسي
.ن ي البعير :ما ترامى بم ُِٗ/صْ،نسيـ الٌريل:  يبيكبها. جُِٗ/صْتىنى ُّسيمي. ج

،نىً يُّ ِّٓ/صْ. ج،ن ي الرَّحى: ما ترام  بم مف دقيؽِّٓ/صْمف الحى ى. ج
الريل: ما نى ى مف الترال في أي كؿ كنحكي ككذلؾ نىً يُّ المطر كنىً يُّ 

،نيٍقبةي الكىٍجًم : ما أحاطى بم ِْٓ/صْ.نيٍقبةي الثٍَّكًر : كىٍجهيم. جِّٓ/صْالًقٍدر.ج
 ي.ِْٓ/صْدكائري ا.ج

 

 الخاتمة

محاتم  بعد  ذا العرض لمكضكع الظالؿ الداللية في كتال العيف بم ط  
المركبة تركيبا إضافيا ،يجدر بنا اإلشارد إلى مجمكعة مف النتائن التي تك منا 

 إليها ، كمنها:

إف دراسة الم طمل المركل  ال تقؿ أ مية عف دراسة الم طمل الم رد في  -
 مجاؿ البحا المةكم كاةداء الداللي.
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ذ ف اةفراد  الظالؿ الداللية  ي تمؾ ال ركؽ التي تمكف الدالال  بمكف خاص في -
كيقنعكف في تمؾ الحياد االجتماعية بقدر مشترؾ مف الداللة، كقد تككف كاضحة في 

 أذ اف كؿ الناس، كما قد تككف مبهمة في أذ اف بعضهـ.

حاكلنا إظهار الظالؿ الداللية مف خالؿ الم طمحا  المركبة كالتي أ بح   -
 أكثر كضكحا كظهكرا مف الم طمل الم رد.

ير الداللي كأنكاعها في عمـ المةة الحديا، كمف ثـ تطبيقها عمى بياف مظا ر التة -
عطاء الدرس المةكم تمثيال في التراا المةكم العربي.  الم طمل المركل كاه

 

 

 

 
((Abstract))            

 

 Results in the book of shadows Ain Khalil bin Ahmed 

Faraaheedi (175 e) 

 Term is an additional example of compound complex 

A. M. D. Kamal Hussain Ahmed، a. M. faiq kh. Salman 

  Semantics gives the word care as a very basic unit 

Tagged in human language، so that its essential meaning، 
or by the central orbit communication between members 

of the group one، and additional contextual meanings cast 

a shadow on the basic meaning. 

  This research includes the semantic significance of the 

partial lexical Arabic. And can say that the significance of 

lexical is indicative of the true word and other intolerable 
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character subset of significant real، and depends on many 

things in the Arabic language، including circular or 

expansion in the sense، and vice versa Kaltadhaik or 

customization in meaning، and interference issues 

Rhetoric for the emergence of meaning Kalastarh or 

metaphor or metaphor as well as context. 

 Results and shadows asymptotic term to denote the 

central and we represent the text of the term lexical single 

word or single and indication of taking marginal 

relevance. Has been expressed by Prof. Dr. Anis Ibrahim، 
and the same circles that occur after throwing a stone into 

the water، what is the first of which consists of a central 

significance of the words، and is located in the aspects of 

the circle on the limits of its surroundings، we prepare it is 

the shadows semantic words. 

   We chose to apply the issue of shadows Semantic 

terminology compound synthesis further in the book of the 

eye to the fact that Khalil bin Ahmed Faraaheedi (175 e) is 

the first pilot for the information Almagamat، have 

remained ideas of Hebron and the theories and Talilath 

and innovations Hdia to linguists، grammar، exchange، 
presentations and science linguistic general. 

   Based on the research plan submitted then the first 

requirement definition as well. The second requirement 

was devoted to the definition of semantic and shadows 

division division AZ Magamaa terms. Third requirement 

dealt with aspects of semantic change and its applications 
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to composite complex additional terms in the book of the 

eye. The answer came in a conclusion and a list of 

sources and references 

 

 

 

 

 
 

 

 

 هوامش البحث

النظريػػػػة المسػػػػانية،عند ابػػػػف حػػػػـز اةندلسػػػػي  قػػػػراءد نقديػػػػة فػػػػي مرجعيػػػػا   ينظػػػػر: -ُ
الجزائػػر، مػػف منشػػكرا  اتحػػاد  -الخطػػال المسػػاني كأبعػػادي المعرفيػػة ي،د. نعمػػاف بػػكقرد

 .َٓ،صََِْالكتال العرل،دمشؽ، 

 .ْٕ،صَإبرا يـ أنيس ،مكتبة اةنجمك الم ريةد. َ، دينظر:داللة اةل اظ -ِ

 أـ جامعػػة مجمػػة ينظػر:عمـ الداللػػة عنػػد العػرل، د.عميػػاف بػػف محمػد الحػػازمي، -ّ

 ػػ  ُِْْ الثانيػة جمادم ، ِٕ ع ، ُٓ ج ك دابها، العربية كالمةة الشريعة لعمـك القرل
 .َٖٕ،ص

 .َُٔ،صُٖٗٗ، ٓينظر:عمـ الداللة،د.أحمد مختار عمر،عالـ الكتل، ط -ْ

بيػدم، تحقيػؽ:  -ٓ ينظر: تاج العركس مف جػكا ر القػامكس، أبػك ال ػيض مرتضػى الزَّ
 .ْٕٓ/ صٔمجمكعة مف المحققيف، دار الهداية،د. ،مادد  ص.ؿ. ي،ج 
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ينظػػػر: المعجػػػـ الكسػػػيط، إبػػػرا يـ م ػػػط ى، كأحمػػػد الزيػػػا ، كحامػػػد عبػػػد القػػػادر ، -ٔ
 . َِٓ/ص ُ. ي، ج كمحمد النجار، دار الدعكد،د. ، مادد  ص.ؿ

 .ّ،صُٖٕٗلبناف،-الم طمحا  العممية،اةمير م ط ى الشهابي،بيرك  -ٕ

 الم در ن سم كال  حة ن سها.-ٖ

ينظر: الخ ائص، أبك ال تل عثماف بف جني، تحقيؽ : محمػد عمػي النجػار، عػالـ -ٗ
 .َْ/ص ُبيرك .، د.     ،ج  -الكتل  

 فػػػي كالمهػػػا، أحمػػػد بػػػف فػػػارس،ينظػػػر: ال ػػػاحبي فػػػي فقػػػم المةػػػة كسػػػنف العػػػرل -َُ
 .ُٓ،صَُُٗ- ػ ُّّٖمطبعة المؤيد ،القا رد، 

 .ٕٓالعراؽ،د. ،ص-ينظر:حركة التعريل في العراؽ،د.أحمد مطمكل،بةداد-ُُ

 .ّينظر:المرج  ن سم كال  حة ن سها،ككذا: الم طمحا  العممية،ص-ُِ

التعبيػػػػػػػػػػػػػر اال ػػػػػػػػػػػػػطالحي،د.عمي القاسػػػػػػػػػػػػػمي،مجمة المسػػػػػػػػػػػػػاف العربي،المةػػػػػػػػػػػػػرل -ُّ
 .ِّ، ص ّ/ جُُ،منُِٕٗ،

مقدمػػػػة ابػػػػف خمدكف،عبػػػػد الػػػػرحمف ابػػػػف خمػػػػدكف،تحقيؽ:دركيش الجكيدم،المكتبػػػػة  -ُْ
 .ِْٓ ػ، صُِْٓالع رية،بيرك  ، 

 .ِٗينظر:عمـ الداللة،ص-ُٓ

 .ُِْ،صُّٕٗينظر:دراسا  في عمـ المةة،د.كماؿ بشر،القا رد،-ُٔ

يئػػػػػة الم ػػػػػرية العامػػػػػة اله ينظر:المةػػػػػة العربيػػػػػة معنا ػػػػػا كمبنا ا،د.تمػػػػػاـ حسػػػػػاف،-ُٕ
 .َُْص ُّٕٗلمكتال، ،

 .َُٓينظر:دراسا  في اةكدية دراسة مقارنة:ص-ُٖ

 .ِٕٓ/ص ّٖينظر: تاج العركس مف جكا ر القامكس،مادد س.ر.كي،ج -ُٗ
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ينظػػػػػػػػػر: محاكلػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي أ ػػػػػػػػػؿ المةػػػػػػػػػا ، جػػػػػػػػػاف جػػػػػػػػػاؾ ركسػػػػػػػػػك،تعريل:محمد  -َِ
 . ِٔ،صُٖٔٗمحبكل،تكنس،

 َُٔينظر: داللة اةل اظ ، ص -ُِ

ي،دار الشػػػؤكف ِِٔفػػػي عمػػػـ المةػػػة ، د. ةالػػػل المطمبػػػي ، المكسػػػكعة ال ػػػةيرد  -ِِ
 .  ٖٓالعراؽ، د.    ،ص -الثقافية العامة، بةداد

ينظر:الداللػػػػػة المركزيػػػػػة كالداللػػػػػة الهامشػػػػػية بػػػػػيف المةػػػػػكييف كالبالةييف،رنػػػػػا طػػػػػم  -ِّ
تربيػة رؤكؼ،إشراؼ:أ.د.عمي عبػد الحسػيف زكيف،رسػالة ماجسػتير،جامعة بةداد،كميػة ال

 .ُْـ،  صََِِ- ػ ُِِْلمبنا ،

سػػػػػتي ف أكلمػػػػػاف، ترجمػػػػػة: كمػػػػػاؿ محمػػػػػد بشػػػػػر ،مكتبػػػػػة  دكر الكممػػػػػة فػػػػػي المةػػػػػة، -ِْ
 .  ُْٔ، ص.ُٖٖٗالشبال، القا رد. 

 .ِٗ،صwww.ao-academyعمـ الداللة:عمي حميد خضٌير،  ينظر: -ِٓ

 ُِٓينظر: داللة اةل اظ ، ص -ِٔ

د بػػف يعقػػكل ال يركز بػػادٌم، تحقيػػؽ: مكتػػل القػػامكس المحػػيط ،مجػػد الػػديف محٌمػػ  -ِٕ
 ػػػػػػ، ُُّْ، بيػػػػػرك ، ّتحقيػػػػؽ التػػػػػراا فػػػػي مؤٌسسػػػػػة الرسػػػػالة ،مؤسسػػػػػة الرسػػػػالة ، ط

   ُْٗ/ص  ٔمادد أ.ـ.قي،ج 

 الم در ن سم كال  حة ن سها. -ِٖ

مقاييس المةة، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريػا،تحقيؽ: عبػد السػالـ محمػد  -ِٗ
 .ُُٔ/ص ُـ،مادد أ.ك.ؿي  ُٕٗٗ - ػ ُّٗٗ اركف، دار ال كر، 

كتػػػال الكميػػػا  ،أبػػػك البقػػػاء أيػػػكل بػػػف مكسػػػى الحسػػػيني الك كم،مؤسسػػػة  ينظػػػر: -َّ
 .ِِْـ. صُٖٗٗ - ػ ُُْٗالرسالة ، بيرك  ، 

 .ُُٗ/ص ٓينظر:مقاييس المةة، مادد  ؾ،ؼ.ري،ج  -ُّ
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 .ُٓينظر:ال احبي في فقم المةة كسنف العرل في كالمها،ص -ِّ

 َّّ/ص ُاييس المةة :مادد ل.ف.كي،ج ينظر:مق -ّّ

 . ََّ/ص ّالم در ن سم،مادد ص.ؿ.مي ، ج-ّْ

، الراةػػػػل اة ػػػػ هاني، دار القمػػػػـ ، دمشػػػػؽ،د. ، القػػػػر فينظػػػػر: م ػػػػردا  أل ػػػػاظ -ّٓ
 .َٗٓ/ص ُج

 .ُِٗ/ص ٓينظر:مقاييس المةة :مادد ؾ.ؼ.ؼي، ج -ّٔ

 .ُُٕٗكتال الكميا ،ص ينظر: -ّٕ

د م ػػػط ى المراةػػػي ، دار الكتػػػل العمميػػػة، بيػػػرك  ينظر:عمػػػـك البالةػػػة ، أحمػػػ-ّٖ
 .ِّٗ،صُٖٔٗ،

 .ِّٔ/ص ُينظر:مقاييس المةة :مادد ل.م.ضي،ج  -ّٗ

ينظػػػر: الم ػػػدر ن سػػػم :  بػػػال اليػػػاء كمػػػا بعػػػد ا فػػػي المضػػػاعؼ كالمطػػػابؽي،ج  -َْ
 .ُُٓ/ص ٔ

-ِٕ/ص ُٖينظر: تاج العركس مف جػكا ر القامكس،مػادد ؼ.ص.ص ي،ج  -ُْ
ّٕ. 

 .ِٓٔ- ِْٔ/ص ْيس المةة :مادد ع.ر.شي،جينظر:مقاي -ِْ

أسػػاس البالةػػة، أبػػك القاسػػـ محمػػكد بػػف عمػػر الزمخشػػرم،تحقيؽ: محمػػكد محمػػد  -ّْ
 شاكر

 .ِٖٓ، مادد ؾ.ل.دي،صُُٗٗ،  ِ،مطبعة المدني ، القا رد،ط
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 المصادر والمراجع

حمػػػد أسػػػاس البالةػػػة، أبػػػك القاسػػػـ محمػػػكد بػػػف عمػػػر الزمخشػػػرم،تحقيؽ: محمػػػكد م -
 .ُُٗٗ،  ِشاكر،مطبعة المدني ، القا رد،ط

بيػدم، تحقيػؽ: مجمكعػة  - تاج العركس مف جكا ر القامكس، أبػك ال ػيض مرتضػى الزَّ
 مف المحققيف، دار الهداية،د. .

 .ُِٕٗالتعبير اال طالحي،د.عمي القاسمي،مجمة المساف العربي،المةرل ،-

 لعراؽ،د. .ا-حركة التعريل في العراؽ،د.أحمد مطمكل،بةداد -

الخ ائص، أبك ال تل عثماف بػف جنػي، تحقيػؽ : محمػد عمػي النجػار، عػالـ الكتػل   -
 بيرك .، د.  .    -

 .ُّٕٗدراسا  في عمـ المةة،د.كماؿ بشر،القا رد، -
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 َإبرا يـ أنيس ،مكتبة اةنجمك الم ريةد. َداللة اةل اظ ، د -

يف كالبالةييف،رنػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػم الداللػػػػػػػػػػة المركزيػػػػػػػػػػة كالداللػػػػػػػػػػة الهامشػػػػػػػػػػية بػػػػػػػػػػيف المةػػػػػػػػػػكي -
رؤكؼ،إشراؼ:أ.د.عمي عبػد الحسػيف زكيف،رسػالة ماجسػتير،جامعة بةداد،كميػة التربيػة 

 ـ.ََِِ- ػ ُِِْلمبنا ،

سػػتي ف أكلمػػاف، ترجمػػة: كمػػاؿ محمػػد بشػػر ،مكتبػػة الشػػبال،  دكر الكممػػة فػػي المةػػة، -
 .ُٖٖٗالقا رد. 

مطبعػة المؤيػد  ف فػارس،ال احبي في فقػم المةػة كسػنف العػرل فػي كالمهػا، أحمػد بػ -
 .َُُٗ- ػ ُّّٖ،القا رد، 

 .ُٖٗٗ، ٓعمـ الداللة،د.أحمد مختار عمر،عالـ الكتل، ط -

 .academy-www.aoعمـ الداللة:عمي حميد خضٌير،  -

 ـلعمػك  القػرل أـ جامعػة مجمػة عمـ الداللة عند العرل، د.عمياف بف محمد الحػازمي، -
  ػ. ُِْْ الثانية جمادم ، ِٕ ع ، ُٓ ج ك دابها، العربية كالمةة الشريعة

 .ُٖٔٗعمـك البالةة ، أحمد م ط ى المراةي ، دار الكتل العممية، بيرك  ، -

ي،دار الشػػػػػؤكف ِِٔفػػػػي عمػػػػػـ المةػػػػػة ، د. ةالػػػػػل المطمبػػػػػي ، المكسػػػػػكعة ال ػػػػػةيرد  -
 العراؽ، د. .  -الثقافية العامة، بةداد

س المحػػػػيط ،مجػػػد الػػػػديف محٌمػػػد بػػػػف يعقػػػكل ال يركز بػػػػادٌم، تحقيػػػؽ: مكتػػػػل القػػػامك   -
  ػ .ُُّْ، بيرك ، ّتحقيؽ التراا في مؤٌسسة الرسالة ،مؤسسة الرسالة ، ط

كتػػػال الكميػػػا  ،أبػػػك البقػػػاء أيػػػكل بػػػف مكسػػػى الحسػػػيني الك كم،مؤسسػػػة الرسػػػالة ،  -
 ـ.ُٖٗٗ - ػ ُُْٗبيرك  ، 

الهيئػػػػة الم ػػػػػرية العامػػػػة لمكتػػػػػال،  د.تمػػػػاـ حسػػػػػاف،المةػػػػة العربيػػػػة معنا ػػػػػا كمبنا ا، -
،ُّٕٗ . 

http://www.ao-academy/
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 .ُٖٔٗمحاكلة في أ ؿ المةا ، جاف جاؾ ركسك،تعريل:محمد محبكل،تكنس، -

 .ُٖٕٗلبناف،-الم طمحا  العممية،اةمير م ط ى الشهابي،بيرك  -

المعجػػػـ الكسػػػيط، إبػػػرا يـ م ػػػط ى، كأحمػػػد الزيػػػا ، كحامػػػد عبػػػد القػػػادر ، كمحمػػػد  -
 ر الدعكد، م ر،د. .النجار، دا

 ، الراةل اة  هاني، دار القمـ ، دمشؽ،د. .القر فم ردا  أل اظ  -

مقػػاييس المةػػة، أبػػك الحسػػيف أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا،تحقيؽ: عبػػد السػػالـ محمػػد  -
 ـ.ُٕٗٗ - ػ ُّٗٗ اركف، دار ال كر، 

مقدمػػػػػػة ابػػػػػػف خمدكف،عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف ابػػػػػػف خمػػػػػػدكف،تحقيؽ:دركيش الجكيدم،المكتبػػػػػػة  -
  ػ.ُِْٓلع رية،بيرك  ، ا

النظرية المسانية،عند ابف حـز اةندلسي قراءد نقدية في مرجعيا  الخطال المسػاني  -
الجزائػػػػػػػر، مػػػػػػػف منشػػػػػػػكرا  اتحػػػػػػػاد الكتػػػػػػػال  -كأبعػػػػػػػادي المعرفيػػػػػػػة ي،د. نعمػػػػػػػاف بػػػػػػػكقرد

 .ََِْالعرل،دمشؽ، 


