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أصالة البحث الداليل عند العرب

من حيث النشأة ،وتطور التأليف

م .م .خضر أكبر حسن كصيّر
كلية اإلدارة واالقتصاد
جامعة كركوك
بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
ملخص البحث
هذا البحث هو محاولة إلثبات أصالة البحث الداللي عند العرب ،في نشأته ،ونضجه،
واكتماله ،إذ َّ
إن منهج البحث عن الداللة عند العرب ابتكر على وفق الحاجة الملحة لدراسة
ومفسرون ،وأصوليون ،ومناطقة ،وفالسفة ،فضالً عن
القرآن الكريم .وقد أسهم فيه بالغيون،
ّ
متعمقاً لدى علماء العربية ،وهو ما أغنى
اللغويين ،ونتج عن تالقح هذه العلوم وعياً داللياً ّ
البحث الداللي بالنتائج التي تتوافق مع نتائج البحث الداللي الحديث.

َّ
وإن المحاوالت األولى لتفسير القرآن وبيان معانيه الدقيقة مثّلت بدايات البحث في
داللة الكلمات في العربية ،لذلك كانت كتب غريب القرآن ،ومعاني القرآن ،وغريب الحديث،

من أوائل الكتب التي بحثت عن الداللة .ثم لحقتها مرحلة التأليف في الرسائل اللغوية (كتب

الموضوعات أو المعاني) في العربية ،التي مثّلت ّأول أنماط التأليف الجزئي في المباحث
الداللية ،وبخاصة في الحقول الداللية .ومن ثم تطور البحث عن الداللة ،والسيما في مرحلة
التأليف المعجمي بنوعيه :معجمات األلفاظ ،ومعجمات المعاني ،وقد أسهم هذا الضرب من
التأليف بشكل فاعل في تطور البحث الداللي في العربية.
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المقدمة

الحم ددد ب
ب الع ددالمين والص ددالة والس ددالم عل ددى س دديدنا محم ددد وعل ددى آل دده وص ددحبه
َ ار ع

أجمعينَّ .أما بعد:

َّ
إن األمم الحيّة تد اعبعدر عن وجودها عن طريق إسهامها في خدمة اإلنسانية ،ويكون ذلدك

بمدى ما تحققه من إنجازات فكرية ،وإبداعات عقلية ،وعطاء ّثر .واألمدة العربيدة مدن أبدرز األمدم
التي أسهمت في إثراء البناء الحضاري.

والفكر اللغوي واحد من معطيات هدذه األمدة ،فلدم تنجدز أمدة فدي هدذا الميددان مثدل مدا

أنجزه علماء العربية من آراء ونظريات لغوية ونحوية وداللية التدي صدارت أساسداً لكد عل خطدوة فدي

هذا المضمار.

فقد كان لعلماء العربية إسهام ٌ
فعال فدي الدراسدات اللغويدة عمومداً ،والدالليدة خصوصداً.
إذ بذلوا جهداً كبيراً في أثنداء بحدثهم عدن دالالت األلفداظ ومعدالجتهم لهدا ،وقدد أسدهم ذلدك فدي

وضع حجر أساس تلك الدراسات ،ورسم خطتها.

وقددد كددان جهدددهم التأسيسددي متميّددزاً ،فهددم سددبقوا زمددانهم فددي دراسدداتهم اللغويددة وقطعددوا

أشواطاً كبيرة في دراساتهم تلك والسيما بحثهم عن الداللة.

َّ
وإن تاريخ البحث عن الداللة وتطوه في التراث العربي ال يقتصر على ميدان معدين مدن

اإلنتاج الفكري ،بل تتدوز لتشدمل مسداحة واسدعة مدن العلدوم ،فقدد أسدهم فدي نشدأته األصدوليون،
المفسرون ،والمناطقة ،والن ّقاد ،والبالغيون ،والفالسفة ،والمتصوفة ،فضالً عن اللغويين.
وإ ّن الددتالقح بددين هددذه العلددوم هددو الددذي أنددتج ذلددك الفكددر الددداللي العربددي فيمددا بعددد،

وأرسى منهجه وأسسه التي تتوافق إلى ٍّ
حد كبير مع المنطلقات األساسية لعلم الداللة الحديث.

لذلك حاول هذا البحث أن يثبت أصالة الفكر الداللي عندد علمداء العربيدة فدي نشدأته،

ونضجه ،واكتماله ،من خالل تسليط الضوء على جهود الباحثين العدرب فدي الحقدل الدداللي مدن
زاويتين:
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هدذا العلددم ،وذلدك فدي أثندداء بحدثهم عددن

دالالت األلفاظ والتراكيب ،وتوسعهم في فهم معاني نصوص القرآن الكدريم والحدديث والشدعر،
وهو ما يمكن رصده في نتاج المناطقة ،واألصوليين ،والمفسرين ،والبالغيين وغيرهم.

والثدداني :تبيددين دور علمدداء العددرب ،والسدديما علمدداء اللغددة فددي تطددور البحددث الددداللي ،مددن خددالل
التأليف في موضوعات اشتملت على مباحث داللية ،مثل الرسائل اللغويدة ،ومعجمدات المعداني،

داللي متقدم.
وغيرها ،وهو ما تم ّخض عن وعي ٍّ

الداللة ً
لغة واصطالحاً:
الداللة لغةً:

هي مصدر اد َّل يد ُّل اداللةً ب
وداللةً وداللةً ،والفتح أعلى ،وقد أوردت المعجمات اللغوية
ا
َّ
معاني متعددة لب اما اشت َّق من الجذر اللغوي لها وهو ادل ،ولكننا سنقتصر على مدا شدا منهدا فيمدا
بعد وكان مرتبطاً بالمعنى االصطالحي ،فالدَّاللة :مصدر الدليل ( ،)9والدَّليل مدا يسدتا اد ُّل بده ،وهدو
الم ْر بشد إلى الطريق (.)1
الداللة اصطالحاً:

الداللددة :فددي االصددطال أوسددع مددن المعنددى ،وداللددة اللفددا :هددي عالقتدده بمعندداه ،أي مددا

ينصرف إليه هذا اللفا في الذهن من معنى مدرك أو محسوس (.)3

َّ
وإن الحديث عن الداللة يقتضي بالضرورة الحديث عن العالمدة ،أو الرمدز ( .)4فداللفا

رمد ٌدز دال ،والمعنددى مد ٌ
ددلول ،والعالقددة أو االرتبدداط بينهمددا هددي الداللددة ( .)2وهددذا ال يعنددي تطددابق
المدددلول والمعنددىا َّ
ألن المدددلول يمكددن أن يكددون واحددداً ولكد َّدن المعنددى قددد يختلددف بدداختالف
االستعماالت والسياقات التي ترد فيها الكلمة (.)2

ب
َ َّ
دوي
وينطلق بعض الباحثين مدن وجهدة نظد نر منطقيدة فيدرى أندَّه إذا افْدتد بر ا
أن النظدام اللغ ّ
يستمد قيمته من داللته ولي من ذاتهَّ ،
ُّ
الدال ،ويكون المدلول أو
فإن الداللة تكون عندئذ هي ّ
َ َّ
ث لغدوي يس ُّ
دتمد قيمتده مدن
أن الداللدة احد اد ٌ
موضو الداللدة هدو اللغدة أو ألفا.هداَّ .أمدا إذا افْدتد بر ا
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اللغة التي تنظعم حدوث الداللة ولي
ويكون المدلول هو الداللة ذاتها

(. ) 2

ن
من الداللة ذاتها فيكون ُّ
حينذذ هو اللغة أو ألفا.ها،
الدال

الداللة في التراث العربي:
اختلفت نظدرة البداحثين إلدى الداللدة فدي تراثندا العربدي بداختالف نقطدة البدايدة ،والمدادة،
ْ

والمددنهج ،وغايددة البحددث الددداللي ،فقددد بحددث فيدده اللغويددون عددن طريددق البحددث فددي داللددة الكلمددة

دل مدن أشدهرها :البحدث فدي العالقدات
المفردة ،فضالً عن بحثهم جملةً مدن المباحدث الدالليدة لع َّ

الدالليددة ،مثددل  .ددواهر التددرادف والمش ددترك اللفظددي واألض ددداد والظددواهر األخ ددرى .ويتددوّز ه ددذا
دداللي
البحددث فددي بطددون كثيددر مددن المللفددات ،ولعد َّ
دل أشددهر الكتددب التددي غلددب عليهددا الطددابع الد ّ
(الخصائص) البن جني (ت311هد) ،و(الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها) ألحمد
بم فارس (ت312هد) ،و(المزهر في علوم اللغة) للسيوطي (ت199هد).
وأولى البالغيون والن ّقاد دراسة المعنى عنايتهم الفائقةا ألنَّها أصدل الكدالم وفحدواه (.)2
ت ن
وتطرقوا إلى ما هو من مباحث علم الداللة ،أو ما يام ُّ
بصلة وثيقة إليها ولكنّهم استنفدوا كثيدراً
ّ
ن
مددن الجهددد والوقددت فددي قضددية كانددت ميددداناً ل خددذ والد َّدر عد فددي الدراسددات النقديددة والبالغيددة وهددي
قضية المفاضلة بين اللفا والمعنى .وتأخذ هذه القضية بعضاً من ح ّقهدا إذا علمندا َّ
أن الكلمدة أو
اللفا يدع ُّد أصغر وحدةن داللية في علم الداللة الحديث من حيث احتواؤها على ن
معان ثابتة ثبوتداً
ا
ب
ن
يسمى بنواة صلبة تشير إلى داللة معية وهذا هو المعنى الذي
نسبياً ،أي لك عل كلمة ما يمكن أن ّ
يتحدد بالسياق (.)1
وأول من أدلى ب ادلْ بوهب في هذه القضية الجاحا (ت122هد) ولعلَّه من أوائل الملسسين
ّ

لمثل هذه الدراسات في التراث العربي ( .)91ولاربَّما كان أحسن ما جاء به عبد القداهر الجرجداني
س ام في تفاضل األلفاظ والمعاني لصالح رؤية موازنة لمعادلة طرفاها اللفا
(ت429هد) هو أنَّه اح ا

التأمددل الخددارجي
والمعنددى ،أو الشددكل والمض دمون ،واسددتكناه داللددة األلفدداظ مددن داخلهددا ال مددن ّ

الدال والمدلول في قيمتهدا الدالليدة ،وإدراك أثدر المك ّدون التركيبدي فدي ضدمن نظريتده فدي
وتحليل ّ
النظم وهو األمر الذي ينسب إلى الدراسات الداللية الحديثة ،وكذلك إدراك عشوائية الداللة أو

اعتباطيتها ،وقيمتها العرفية واالجتماعية وهو ما ينسب إلى دي سوسير (.)99
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وتوسدعوا فيهددا حتددى صدداروا أكثددر االتجاهددات
َّأمدا األصددوليون فقددد أغنددوا مباحددث الداللددة ّ
العلمية عناية بهدا ،ويدرى بعدض البداحثين َّ
توصدلت إلدى كثيدر مدن النتدائج التدي انتهدت
أن دراسداتهم ّ
إليهددا المباحددث الدالليددة فددي العصددر الحددديث ( .)91إذ تك ّفلددت أصددول الفقدده فددي وضددع مندداهج

يتوصدل إلدى
والتأمل في اللغة وبنيتها ،ونحوها ،ودالالتها ،لكدي ّ
االستدالل للفقيه من أجل النظر ّ
الحكم الشرعي المطلوبَّ ،
وإن مثل هذه النظرة قادتهم إلدى جمل ندة مدن النتدائج التدي خدالفوا فيهدا
النحاة ،أو البحث فيما يتطرق إليه النحويون والبالغيون (.)93

وانطلق المناطقة العرب من بعض المفاهيم األولية التي وضعتها الفلسفة اليونانية ضمن
ن
لجملة من القوانين والحدود فكانت العالقة التي
مجردة في محاولة إلخضا المعنى
نظرة عقلية ّ
عقدوها بين األلفاظ ومعانيها عالقة فكرية ذهنية قاسمها المشترك هو العقدل المج ّدرد ( ،)94فدرأوا

في النظر البرهاني في تعريف المعاني ح ّقداً ال يضداده حدق وال

يخالفده ( .)92لدذلك يدرى بعدض

البدداحثين أ ّن فددي أبحدداث المناطقددة العددرب اتّجاهددات متقدمددة تتوافددق مددع معطيددات علددم الداللددة
الحديث (.)92

والصوفية أيضاً كان لهم مع األلفاظ ودالالتها شأ ٌن هو أقدرب إلدى داللدة المواضدعة منده

إلددى داللددة الوضددع فقددد عمدددت هددذه الفذددة مددن الندداس  -لسددبب أو رخددر  -إلددى جعددل دالالت
ي عبدارةن وال اإلحاطدة بهدا
خاصة أللفاظ اللغة ،تد اعبعدر عن التجربة الصوفية التي ال يمكن وصفها بأ ع
إالَّ رمددزاً وإشددارةً ( .)92فالتجربددة الصددوفية بأبعادهددا المختلفددة وأنواعهددا لهددا مددن العمددق فددي دالالت
األلفاظ مثلما لها من العمق في نف

مما يجعل لغة الصوفية في كثير من دالالتها
الصوفي وقلبه ّ
ّ

لغة خاصة تدور في إطار معجمدي خداص ،ويمكدن التمداس أبدرز قضداياها الدالليدة فدي داللدة اللغدة

الرمزية ،والشطح وازدواج الداللة ،والتأويل الصوفي(.)92

ت حدددوده فددي المددوروث العربددي
وهكددذا نجددد أن البحددث فددي داللددة األلفدداظ قددد ر بسد ادم ْ

بشكل يتّفق مدع الددرس الحدديث ،ولك ّدن إهمدال الدراسدات الغربيدة للتدراث العربدي والسديما تلدك

أدى إلددى قطددع فددي تسلسددل
دوي الحددديث دقّتهددا قددد ّ
ارراء والمالحظددات التددي أثبددت البحددث اللغد ّ
البحددث اللغددوي عبددر العصددور .إذ َّ
إن بعضداً مددن البحددث الددداللي الحددديث الددذي بد بدذ ال فيدده الجهددد
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والوقددت بحددث مبسددوط فددي تراثنددا العربددي ،السدديما تلددك التددي تتعلّددق بداللددة األلفدداظ والعالقددات

دداء بدداللغويين ومددروراً بددالبالغيين
الدالليددة بينهددا فقددد تركددوا لنددا ذخيددرة كبيددرة فددي هددذا المجددال ابتد ً

وانتهاء بالفالسفة ،والمناطقة ،والمتصوفين.
واألصوليين،
ً

نشأة البحث الداللي وبداياته:
ت بالقرآن الكريم:
أوالً :في الدراسات التي عنبيا ْ
كان الدافع الدرئي

مدن وراء نشدأة الدراسدات اللغويدة عمومداً خدمدة القدرآن الكدريم لغدة

وإعجازاً وأحكاماً ،لذلك كان من الطبيعي أن تنشأ هذه الدراسات متداخلة مع بعضها

()91

 ،وأن

يرتقدي الدددافع إلدى خدمددة لغدة القددرآن نفسددها .فقدد اهددتم العدرب منددذ وقدت مبكددر بدراسددة دالالت
األلفاظ اللغوية التي يتداولونها في ضمن الدراسات القرآنية واللغوية بشكل عام.
وك ددان التأم ددل ف ددي الق ددرآن الك ددريم وأبع دداده الروحي ددة والعقائدي ددة واللغوي ددة والس دديما

()11
تعرضت مللفاتهم من قريب أو بعيد
الداللية منها الشغل الشاغل للعلماء والدارسين  ،لذلك ّ

للبحث في اللفا وصلته بالمعنى (.)19

دح عددن النبددي ( (تفسددير آيددات مددن القددرآن ( .)11ومددن ثددم وعددى الصددحابة هددذا
صد َّ
وقددد ا

وفسروا كثيراً من اريات التي لم يفسرها رسول اَ ( .)13( (وقضية إجابات
األمر وزادوا عليه ّ

عبد اَ بن عباس (( )ت22هد) عن أسذلة زعيم الخوارج نافع بن األزرق ،ونجدة بن عويمر،
معروفددة ومشددهورة إذ قصددداه فددي المسددجد الحددرام وتوجهددا إليدده باألسددذلة عددن مفددردات القددرآن

وجهداه إليده وكدان
كل كلمة بشواهد من كالم العرب ،فأجداب َّ
وغريبه ،واشترطا عليه أن يلّكد َّ
عمدا ّ

()14
عند شرطهما  .إذ تعد هذه األسذلة من أوائل المحاوالت لتفسير القرآن الكريم تفسيراً لغويّاً
محضاً ،ومن بدايات البحث في داللة األلفاظ عند المسلمين(.)12

أن َّأول كتد ن
وقددد ذكددر ابددن النددديم (ت321ه دد) َّ
دف فددي تفسددير القددرآن كتدداب ابددن
داب ألعد ا

عباس الذي رواه عنه مجاهد وروي عن مجاهد بأكثر من طريق (.)12
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وتوسع تالميذ ابن عباس من بعده في البحث الداللي في أثناء تنداولهم تفسدير القدرآن،
ّ

فاشتهر تفسير سعيد بن جبير بن هشام الكوفي (ت12هد) الذي يعدد مدن أوائدل المحداوالت فدي
البحث عن دالالت األلفاظ من خالل تفسير ألفاظ القرآن الكريم وبيان غرائبه (.)12

وق ددد ام د َّدر البح ددث والت ددأليف ف ددي تفس ددير الق ددرآن الك ددريم بمراح ددل متع ددددة ( ،)12واتج دده
اتجاهات متنوعة ( .)11وانطلق مدن صدميم الدراسدة الدالليدة بمعناهدا الحداليا ألنَّده يتعدرَ لمعندى

الكلمة ودالالتها في االستعمال القرآني ،أو فيما يحتج به من الكالم العربدي شدعراً ونثدراً لتفسدير
إن َّ
خط المصحف وكتابته وضبطها بالشكل كان عمالً داللياًا َّ
هذا االستعمال .بل َّ
ألن تغيير هذا

()31
الضبط يلدي إلى تغيير في و.يفة الكلمة وداللتها  .فالبحث في القرآن كان في أغلبده بحثداً
لغوي داً وكددان البحددث الددداللي يحتددل مكددان الصدددارة فيدده ،فهددو الوسدديلة التددي ال يمكددن مددن دونهددا

الوصول إلى غايتها ،وهي معرفة األحكام والحقائق الشرعية.

دوي المتصددل بداللددة الكلمددة المفددردة كتددب
ومددن بددواكير مددا .هددر مددن فنددون التددأليف اللغد ّ

غريددب القددرآن ( ،)39التددي كددان لهددا أثددر كبيددر فددي توجيدده البحددوث اللغويددة نحددو داللددة اللفددا (.)39
ب
دب منهددا كتدداب البددن عبدداس ،فقددد زعددم بروكلمددان َّ
أن نسددخة مندده موجددودة فددي بددرلين ( ،)31وال
ونسد ا
مرت اإلشارة إليه .ولم يتدأخر التدأليف فدي
نعلم إن كانت في غريب القرآن ،أو في تفسيره الذي ّ
دداء مدن كتداب ألبدي سدعيد إبدان بدن
غريب القرآن عدن النصدف األول مدن القدرن الثداني للهجدرة ابت ً

تغلب البكري (ت949هد)( ،)33وتوالى حتى القرون المتأخرة (.)34

والضددرب ارخددر مددن ضددروب التددأليف فددي الدراسددات القرآنيددة التددي اعتنددت بالجان ددب

الداللي ،هي كتب معاني القرآن ،وهي من الكتب التي تناولت الجانب الداللي في أثناء البحث

في معاني آيات منتخبة من القرآن الكريم ،أو شدر غدوامض األلفداظ وغريدب المفدردات ،وإزالدة
اللب

فيما يبدو متعارضاً أو متشابهاً (.)32

ثانياً :الرسائل اللغوية:
بالتوسع  -بمرور الوقت – " وأخذت تبتعد عن ميدانها األول
بدأت الدراسات اللغوية
ّ

وهو القرآن ،وصارت تطلدب اللغدة لدذاتها ،و ويللّدف فيهدا مسدتقلة عدن الددافع القدديم – دافدع
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خدمة القرآن الكريم – حتى تضاءل وكاد يختفي في مثل كتدب الحيدوان والنبدات وأشدباههما "
ألن علماء العربية أدركوا َّ
( )32ا َّ
أن خدمة القرآن الكريم ال تكدون إالَّ بخدمدة لغتده التدي ندزل بهدا،
توجدده علمدداء اللغددة إلددى الصددحراء العربيددة لجمددع اللغددة بعددد
وكانددت الوجده األول إلعجددازه ،لددذلك ّ

أخذها من أهلها مباشرة ومشافهة ،وأقاموا بين .هراني العرب الفصحاء في بيذة صدحراوية مغلقدة

()32
ولكن هذا الجمع كان عشوائياً من
ومحددة  ،من أجل لا عم المتفرق وجمع المتناثر من اللغةَّ ،

دون مددنهج أو ترتيددب ،وهددذا مددا اصددطلح عليدده البدداحثون بالمرحلددة األولددى مددن مراحددل جمددع اللغددة
(.)32

َّأما المرحلة الثانية فكانت تدوين ألفاظ اللغة في كتب أو رسدائل متفرقدة كدان بم َّمدا .هدر

منها مبكراً كتب النوادر واألمالي التي اختلطت فيها المسائل الداللية بغيرها من المسائل اللغوية

والنحويددة والصددرفية ( .)31و.هددرت كددذلك كتددب لغويددة محدددودة الموضددو مبنيددة علددى معنددى مددن
المعاني ( ، )41هي نو من التأليف الجزئي الذي يناسب بددايات التدأليف المعجمدي عدادة ويقتدرن
به ،ويمكن أن تد اع َّد هذه الكتب أو الرسائل بداية التأليف فدي مباحدث دالليدة مسدتقلة .ومدن هدذه

الرسائل:

 -9كتب خلق اإلنسان:
وهددي الكتددب التددي اشددتملت علددى وصددف أعضدداء اإلنسددان وخلقدده وهيذتددها إذ يبدددو َّ
أن

وصف أعضاء اإلنسدان هدو أول مدا اسدترعى انتبداه اللغدويين العدرب فدألّفوا فيهدا كتبداً س ّدميت كتدب

خلق اإلنسان ،وأول من ألّف فيها هو أبو مالك عمرو بن كركرة ( ،)49واسدتمر التدأليف فيده حتدى
()41
دل أشدهر مدن ألّدف فيده
القرن العاشر الهجري ،إذ نجد منها كتاباً للسيوطي (ت199هد)  .ولع َّ

هو األصمعي (ت192هد) (.)43
 -1كتب الحيوان:

كما .هرت في المدة نفسها رسائل كثيرة يصعب حصرها ،ولكن يمكن تقسديمها علدى

ثالثة أقسامَّ ،أمدا القسدم األول فكدان حقلهدا الدداللي الحيدوان ،الدذي الزم العربدي فدي حياتده مثدل

كتب( :اإلبل) ،و(الخيدل) ،و(الشداة) .وتنداول القسدم الثداني مدن هدذه الكتدب الحيواندات القريبدة
من البيذة العربية مثل كتب( :الحشرات) ،و(الجراد) ،و(الدذباب) ،و(النحدل) ،و(الوحدو ) .فدي
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حين تناول القسم الثالث منها ما يتعلق بالحيوان مثل (اللبن) ،و(اللبأ) ،ورسائل أخرى كثيرة فدي
أنوا الحيوان ،أو ما يتعلق به (.)44

سب أول كتاب في الخيل إلى أبي مالك عمرو بن كركرة ( ،)42وفدي الحشدرات إلدى
ويد ْن ا

أبي خيرة األعرابي وهما من علماء القرن الثاني للهجرة (َّ ،)42أما في اإلبل فأول من كتب فيه أبو

عمرو الشيباني (.)42
 -3كتب النبات:

َّأمدا التدأليف فدي النبدات فقدد تدأخر قلديالً عدن التدأليف فدي الحيدوان ،إالَّ َّ
أن هدذه الكتددب

ب عليها طابع التعميم أكثر من التخصيص ،ويظهر ذلك من عناوينهدا التدي تجمدع غالبداً أكثدر
غالا ا

من نبات في كتاب واحد ،فلم يفرد كل نو منه بكتاب مثلمدا حددث ألندوا الحيدوان المختلفدة.
وأول من عرف بالتأليف اللغوي في النبات النضر بن شميل (ت114هد)(.)42

 -4رسائل في موضوعات متفرقة:
و.هرت أيضاً رسدائل لغويدة فدي حقدول دالليدة مختلفدة تتعلدق بحيداة اإلنسدان العربدي فدي

بيذتدده ،منهددا مددا يمد ُّ أسدداس حياتدده كددالمطر ،والبذددر ،والسددحاب ،واألنددواء ،ونحوهددا ،أو مددا يتعلددق
بمأواه ومسكنه ،أو ما يتعلق بملبسه مثل رسائل حقل األثواب ونحوها ،ومدا يتعلدق بسدالحه مثدل
رسائل السال والدر ونحوهما ،أو ما يتعلق بالزمن مثل رسائل األزمنة واأليام والليالي والشهور

وغيرها (.)41

تطور البحث الداللي:
 -9البحث الداللي في النشاطات النقدية المبكرة:
دك َّ
ألشد َّ
أن الدراسددات النقديددة والبالغيددة األولددى والمبكددرة فددي التددراث العربددي ال يمكددن

فصددلها عددن مجمددل الدراسددات اللغويددة عموم داً ( ،)21فحددين تندداول اللغويددون  -بوصددفهم نقدداداً –
المضددمون الشددعري بالدراسددة والتعليدق ،إذ كددان أسدداس الفكددر النقدددي يقددوم علددى عنصددري اللفددا
والمعنى والعالقة بينهما ،وعليه دارت األحكام والمالحظات النقدية (.)29
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دداء
فداللة اللفا وما يتعلق بها كانت أبرز القضايا التي أثارت اهتمام الن ّقداد األوائدل ابت ً
من النظر في مطالع القصائد وما توحي من دالالت نفسية يحملها إيجاز اللفا وحسدن المعندى،

وم ددروراً بمتابع ددة التش ددبيه ومس ددألة االنف ددراد ب ددالمعنى ،ث ددم البح ددث ف ددي المعن ددى الجيّ ددد والمقب ددول

داء باالختبدارات والموازندات التدي تنحصدر فدي أغلدب األحيدان فدي إطدار األلفداظ
والمتناقض ،وانته ً

ودالالتها (.)21

ولم يخرج تناول نقد الشكل الشعري عن البحث في تغيير صيغة الكلمة وما ينتج عنه

مددن تغييددر لددداللتها ،والبحددث فددي الخلددل فددي و.يفددة الكلمددة ،وتخطذددة االسددتعمال غيددر الشددائع أو

الخارج عن المألوف ،والغريب ،والمجهول ،والنادر ،وما إلى ذلك (.)23

ولددم يفددارق الوجدده الددداللي هددذا نقددد الشددعر وشددرحه وتفسدديره ،بددل كددان مالزم داً لبحددوث

النقاد والبالغيين منذ بدايتها.

 -1التأليف في مباحث داللية مستقلة:
.هددرت فيمددا بعددد مجموعددة متنوعددة مددن المللفددات التددي كانددت أقددرب إلددى الدراسددات

الداللية أكثر من غيرها من المستويات اللغوية ،ومثّلت رافداً مهماً مدن روافدد التدأليف المعجمدي
بعد ذلك.

مددن ذلددك كتددب الفصدديح ،ومددن أشددهرها إصددال النطددق البددن السددكيت (ت144ه دد)،

والفصيح ألبي العباس ثعلب (ت119هد) (.)24

()22
ددب
وكتب اللحن ،أو لحن العامة  ،وهي الكتب التي رصد فيها اللغويون ما بدأ ي ّ
فددي الكددالم العربددي م ددن لح د نن وحدداولوا معالجتدده باإلش ددارة إلددى مددا ينبغددي أن يق ددال بدددالً مندده ف ددي
الفصحى(.)22

وكتب الحروف التدي عنيدت بدراسدة داللدة األلفداظ التدي جمعتهدا ال بحسدب معانيهدا بدل

ولعل من أشهرها كتاب الهمز ألبدي زيدد األنصداري
تبعاً ألحد حروف أصولها الذي تحمل اسمهَّ ،

(ت194هد) (.)22
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ومن الكتب التي ألعفت في صميم البحث الداللي كتب األمثالا َّ
ألن األمثال " أوجزت

وقصرت العبارة فأطالدت المغدزى " ( ،)22فالتدأليف فدي األمثدال بحدث فدي
اللفا فأشبعت المعنى ّ

إيحاءات المعنى و.الله في حقيقة وضع المثل أو المجداز الدذي يددخل فيده فدي أثنداء تطدوره مدن
خالل األجيال ( .)21ولذا َّ
فإن بعضاً من كتبه اختلط فيها المثل مع القول السائر والحكمة (.)21

وينسب أول تأليف في األمثال إلدى وقدت مبكدر جدداً قبدل سدنة (21هدد)( ،)29واسدتمر إلدى القدرون
المتأخرة (.)21

ط آخددر مددن التددأليف فددي الداللددة فددي التددراث العربددي ،يتمثددل بكتددب المثلددث
وثمددة نم د ٌ

اللغوي ،إذ تتبعت هذه الكتب تغيّر داللدة الكلمدة بغيّدر حركدة أحدد حروفهدا ،فالمثلدث اللغدوي "
ّ
أسلوب يتمثل في إيراد ثالث حركات لثالث كلمات تتشابه في األصل والوزن وترتيدب الحدروف
وتختلف في حركة فائها ،أو عينها ،سواء أكاندت هدذه الكلمدات بحركاتهدا الدثالث متفقدة المعندى

أم مختلفة " ( .)23وأول ما .هر منها هو كتاب المثلثات لمحمد بن المستنير المعدروف بقطدرب

(ت112هد) ،وتتابع فيها التأليف إلى القرون المتأخرة (.)24

ومن مظاهر عنايتهم بالبحث الداللي ما انبثق من دراسات حداول فيهدا القددماء التمداس

روابط عالئقية وشيجة بين األلفاظ من أجل الكشف عن دالالتها ،فقد دعتهم الغرابة واإلشكال

في طائفة من األلفاظ إلى العناية بهذه األلفاظ وتصنيفها في كتب العالقات الداللية ،التي عنيت
بظواهر الترادف ،والمشترك اللفظي ،واألضداد في وقت مبكر.
َّأما الترادف فهو داللة عددة كلمدات مختلفدة علدى المس ّدمى الواحدد ،أو المعندى الواحدد

داللددة واحدددة ( .)22وكانددت عالق ددة التددرادف مددن الظددواهر اللغوي ددة األولددى التددي أوالهددا اللغوي ددون

عنايتهم ( . )22فقد اشتملت عليها كتب النوادر ،واألمالي التي كانت مولعة بها ( ،)22ثم استقلّت
ف في الترادف بصورة عامة ،ومنها ما
على شكل رسائل وكتب في بحث هذه الظاهرة ،منها ما ألع ا

جمع ألفا.اً خاصة من المترادفات (.)22

وقددد أثددارت .اهرتددا المشددترك اللفظددي :وهددو داللددة لفددا واحددد علددى مدددلوالت متعددددة

ومختلفة ( ،)21واألضداد :وهو داللة اللفدا الواحدد علدى معنيدين متضدادين ( ،)21اهتمدام القددماء
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وعنايتهم في أثناء بحثهم عن دالالت األلفاظ ،ولم ينقطع البحث في هذه الظدواهر الدثالث إلدى

عصور متأخرة (.)29
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 -3تطور البحث الداللي في التأليف المعجمي:
مددع تقدددم البحددث اللغددوي عنددد العددرب تطددور البحددث الددداللي واتخددذ اتجاهددات متنوعددة

ومتعددددة ،فق ددد نتجددت ع ددن المحدداوالت األول ددى ف ددي الرسددائل اللغوي ددة ثمددرة المعجم ددات اللغوي ددة
الموسعة ،التي مثلت مرحلة جديدة من مراحل البحث الداللي في التراث العربي ،وهي المرحلدة

الثالثة من مراحل جمع اللغة (.)21

.ل التأليف فيها مسدتمراً
وهذا ال يعني انتهاء التأليف في الرسائل والكتب اللغوية ،بل َّ
حتى القرن الرابع ()23ا َّ
ألن هذه المراحل الثالث لم تكن متعاقبة بل كانت في كثير من األحيان
متداخلة ومتصاحبة ،ولي

بينها فواصل كثيرة (.)24

وقد يبدو غريباً أن يبادر اللغويون إلى وضدع معجمدات األلفداظ ،وهدي المعجمدات التدي

جمعت فيها األلفاظ بحسب ترتيب صوتي ،أو ألفبائي ،أو بحسب األبنية ،قبدل وضدع معجمدات

دت مادتهددا بحسددب الموضددوعات التددي تددوافرت لهددم منهددا مددادة غزيددرة وموثق دة
المعدداني التددي رتّبد ْ
أدى بأحد المحدثين أن ال يقتنع َّ
بأن
ومفصلة في الرسائل اللغوية التي ذكرناها من قبل ،وهذا ما ّ
دب ترتيب داً صددوتياً،
معجددم العددين هددو أول المعجمددات العربيددةا ألنَّدده مددن معجمددات األلفدداظ ومرتّد ٌ
فالمعجمات في رأيه بدأت بالترتيب بحسب المعاني ثم انتهت بالترتيب الهجائي (.)22
والحقيقة َّ
إن فكدرة التدأليف فدي معجمدات المعداني كاندت أسدبق مدن معجمدات األلفداظا

َّ
دوي بعددد جمددع
ألن معجمدات المعدداني اعتمدددت الرسددائل اللغويددة التددي هدي أول أنددوا التددأليف اللغد ّ
اللغة مادة رئيسة لها.

وإذا كان معجم العين للخليل بن أحمدد (ت922هدد) هدو أول معجدم عربدي وصدل إليندا
وهددو مددن معجمددات األلفدداظ ،فد َّ
ممددا يمكددن أن يسد ّدمى بمعجمددات
دإن كتددب التددراجم قددد أوردت ّ
المعدداني كتبداً لددم تصددل إلينددا ،ومنهددا :كتدداب (الصددفات) ألبددي خيددرة نهشددل بددن زيددد األعرابددي ،وهددو

دوفي (ت922هدد)
أسددتاذ أبددي عمددرو بددن العددالء ،وكتدداب (الغريددب المصددنف) للقاسددم بددن معددد الكد ّ

(.)22
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إالَّ َّ
أن هذا ال ينفدي اسدتباق الخليدل للتسلسدل المنطقدي لتطدور التدأليف فدي المعجمدات

باهتدائه إلى طريقة منطقية رياضية يحصر بها جميع ألفاظ اللغة مدن دون االعتمداد علدى مللفدات

غيددره ،فهددي مددن دون شد ٍّ
دك عمليددة رائدددة أكبددر مددن مجددرد جمددع الرسددائل اللغويددة فددي معجددم كبيددر
موحد(.)22
ّ

دل التددأليف المعجمددي مرحلددة متقدمددة فددي مراحددل البحددث الددداللي فددي التددراث
وقددد امثَّد ا

العربددي ،إذ عنيددت المعجمددات العربيددة بجمددع األلفدداظ وتنسدديقها وتفسدديرها ،مددع االستشددهاد علددى
مدلول اللفا بما يثبته ويلعكده من نصوص القدرآن الكدريم ،والحدديث الشدريف ،والشدعر األصديل

الموثوق ،واألمثال السائرة .فضالً عن البحث الدقيق في األلفداظ بتعيدين جدذورها أصدالً وتركيبداً،
وعددرَ صددورها ،وصدديغها ،وتفريعاتهددا ،واشددتقاقاتها ،ومددا أصدداب اللفددا مددن تغييددر بني دةً وتركيب داً.
وكددذلك تمييددز اللفددا األصدديل مددن الدددخيل والعربددي مددن المعد ّدرب ،والفصدديح مددن العددامي بددل مددن
األفصح أيضاً(.)22

وقددد أدَّت المعجمددات العربيددة  -ومددا تددزال – مددا يرتجددى منهددا فددي بيددان الداللددة العامددة

ل لفاظ العربية ،وحماية العربية من الدخيل الذي ال ترضاه والغريب الذي تنبو عنه ،وصيانتها من

الخطأ في النطق أو الفهم (.)21

تفوق العرب على غيرهم في التأليف المعجمي ،إذ تفنن علماء العربية القدماء في
وقد ّ

أشكال معجماتهم ،وفدي طرائدق تبويبهدا ،حتدى ال نكداد نعدرف أ ّمدةً أخدرى مدن األمدم عنيدت بتنويدع
طرائق وضع معجماتها مثلما فعل العدرب ،فقدد اسدتنفدت صدفوة العلمداء العداملين فدي هدذا الندو

دل االحتمداالت الممكندة للترتيدب أو كدادت ،فنظدروا إلدى جدانبي الكلمدة وهمدا
من العمل الكبير ك َّ

اللفددا والمعنددى ،ورتّبددوا المعجمددات بطرائددق ترتيددب متنوعددةَّ ،إمددا علددى اللفددا وهددذه هددي معجمددات

وإما على المعنى وهذه هي معجمات المعاني (.)21
األلفاظَّ ،
أوالً :معجمات األلفاظ:
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تطددور التددأليف المعجمددي فددي العربيددة علددى شددكل ملفددت للنظددر ،فقددد تددو ّخى المعجميددون

العددرب طرائددق متعددددة فددي ترتيددب معجمدداتهم ،ويمكددن تقسدديم هددذه المعجمددات بحسددب ترتيددب
موادها على أربعة أنوا  ،أو أربعة مدارس ،وهي:
 -9مدرس ددة الترتي ددب الص ددوتي والتقلي ددب ( :)29وتض ددم معجم ددات( :الع ددين) للخلي ددل ب ددن أحم ددد
الفراهيدي (ت922هد) ،و(البار ) ألبي علي القدالي (ت322هدد) ،و(تهدذيب اللغدة) ألبدي

منصددور األزهددري (ت321ه دد) ،و(المحدديط فددي اللغددة) للصدداحب بددن عبّدداد (ت322ه دد)،
و(المحكم والمحيط األعظم) البن سيده األندلسي (ت422هد) (.)21

الصرفي ،أو الترتيب بحسدب األبنيدة :وتضدم معجدم (الجمهدرة) البدن دريدد
 -1مدرسة الترتيب
ّ
(ت319هد) ،ومعجما (مقايي

اللغة) و(المجمل) ألحمد بن فارس (ت312هد) (.)23

 -3مدرسة الترتيدب األلفبدائي بحسدب أواخدر الكلمدات :وتضدم معجمدات (تداج اللغدة وصدحا

حمداد الجدوهري (ت313هدد) ،و(العبداب) للصدغاني (ت 221هدد)،
العربية) إلسماعيل بن ّ

و(لسد د ددان العد د ددرب) الب د د دن منظد د ددور (299ه د د دد) ،و(القد د دداموس المحد د دديط) للفيد د ددروز آبد د ددادي
(ت292هد) ،و(تاج العروس) للزبيدي (ت9112هد) (.)24

 -4مدرسد ددة الترتيد ددب األلفبد ددائي بحسد ددب أوائد ددل الكلمد ددات :وتضد ددم معجد ددم (أسد دداس البالغد ددة)
للزمخشري (ت232هد) ،والمعجمات الحديثة (.)22

ثانياً :معجمات المعاني:
َّ
إن هددذه المعجمددات لددم تن دل مددن العنايددة واالهتمددام مثلمددا نالتدده معجمددات األلفدداظ علددى

الرغم من األهمية الكبرى الفائددة الجليلدة التدي تقد ّدمها هدذه المعجمدات لمدن يبحدث عدن اللفدا
المناسب والعبارة المالئمة لمعنى يجول في خاطره ويريد التعبير عنه.

و.هرت بدايدة التدأليف فدي فيمدا سدمي بكتدب الصدفات ،وكتدب الغريدب المصدنّف (،)22

التددي حاولددت جمددع أكبددر عدددد ممكددن مددن الحقددول الدالليددة (الموضددوعات) التددي كانددت الرسددائل
اللغوية تستقل بكل حقل داللي (موضو ) منها على حدة.
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وفددي الوقددت الددذي يددرى فيدده بعددض البدداحثين َّ
أن معجمددات المعدداني لددم تتبددع إالَّ طريقددة

واحدة في الترتيب ،وهي طريقة التقسيم الموضوعي بحسب المعاني (.)22

يرى آخرون أنَّه يجب التمييز بين نوعين من معجمدات ،همدا :المعجمدات الموضدوعية،

والمعجمددات الدالليددة ،إذ " تتفددق المعدداجم الموضددوعية والمعدداجم الدالليددة فددي تقسدديم المفددردات

حسب الموضوعات ،ولكنها تختلف عنها في معالجة المادة المعجمية ،ففي حين تقدم المعاجم

الموضوعية تعريفاً أو شرحاً لكلمة المدخل مع معلومات عن مشتقاتها وحاالتها اإلعرابيدة ،تددرج

المع دداجم الداللي ددة جمي ددع األلف دداظ المترادف ددة والمت ددواردة والمتض ددادة لكلم ددة الم دددخل م ددع بع ددض

االستعماالت االصطالحية والسياقية " (.)22

فمعجمددات المعدداني تشددترك مددع بعضددها فددي سددمة رئيسددة وهددو الحقددل الددداللي الددذي

تنتسب إليه المفردات ،والذي يل ّخصه العنوان العام أو الفرعي ( .)21ومن أبرز هذه المعجمات:
الهروي (ت114هد).
صنَّف) ألبي عبيد القاسم بن سالّم
( -9الغريب الم ّ
ّ
( -1األلفاظ) البن الس عكيت (ت144هد).
( -3الجراثيم) البن قتيبة (ت122هد).
الهمذاني (ت311هد).
( -4األلفاظ الكتابية) لعبد الرحمن بن عيسى
ّ
( -2جواهر األلفاظ) لقدامة بن جعفر (ت332هد).
ماني (ت324هد).
( -2األلفاظ المترادفة المتقاربة المعنى) لعلي بن عيسى ُّ
الر ّ
( -2متخير األلفاظ) ألحمد بن فارس (ت312هد).
( -2مبادئ اللغة) لمحمد بن عبد اَ الخطيب اإلسكاف ّي (ت419هد).
وسر العربية) ألبي منصور الثعالبي (ت411هد).
( -1فقه اللغة ُّ
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الخاتمة
َّ
إن البحث عن الداللة قديم في العربية ،ويشهد على ذلك التراث العربي بك عل جوانبه،

َّ
وإن هذه الدراسة حاولت رسم مالمح ذلك البحدث وتقدديم رؤيدة منهجيدة عنده مدن خدالل تأصديل

فكرة البحث الداللي عند العرب منهجاً وتأليفاً .وقد توصلت الدراسة في أثنداء بحثهدا عدن ذلدك
إلى نتائج يمكن إيجازها فيما يأتي:

 -9بيَّنت الدراسدة َّ
أن البداحثين العدرب مدن نقداد ،وبالغيدين ،وأصدوليين ،ومناطقدة ،قدد أسدهموا

بشددكل فاعددل فددي إثددراء البحددث الددداللي بالنتددائج التددي تتوافددق مددع نتددائج البحددث الددداللي

الحديث.

 -1وبيَّنت أيضاً َّ
أن المتصوفين كان لهم مع الداللة شأ ٌن خاص تمثّل في معجمية خاصة تدور
فيها ألفدا.هم المعبّدرة عدن التجربدة الصدوفية ،فدي الداللدة الرمزيدة ،أو فدي الداللدة المزدوجدة
(الشطح) ،أو التأويل الصوفي.

 -3وكشددفت الدراسددة َّ
أن أوائددل محدداوالت تفسددير القددرآن كانددت بدددايات البحددث فددي داللددة
الكلمات في العربيةَّ ،
وإن كتب غريب القرآن ،ومعاني القرآن ،وغريب الحدديث ،هدي مدن
أوائل الكتب التي بحثت عن الداللة.

 -4وكشفت أيضاً َّ
أن الرسدائل اللغويدة (كتدب الموضدوعات أو المعداني) فدي العربيدة ،هدي ّأول
أنماط التأليف الجزئي فدي المباحدث الدالليدة ،وبخاصدة فدي الحقدول الدالليدةَّ ،
وإن تقسديم
الموضوعات على حقول داللية في العربية من أقدم المسلّمات اللغوية والتأليفية وأولها.

 -2وبيّنددت الدراسددة أيضداً َّ
أن البحددث عددن الداللددة لددم يفددارق نقددد الشددعر وشددرحه وتفسدديره منددذ
البداية ،ومثّل ذلك رافداً رئيساً من روافد البحث الداللي في التراث العربي.

 -2وبيّنت الدراسة أيضاً ريادة العربية في مجال التأليف المعجمي بنوعيه :معجمات األلفاظ،
ومعجمدات المعداني ،وبيّندت أيضداً أ ّن التدأليف المعجمدي قدد أسدهم بشدكل فاعدل فدي تطدور
البحث الداللي في العربية.
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 .91ينظر :الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالدث ،د .محمدد حسدين آل ياسدين
 .22ومشددكالت فددي التددأليف اللغددوي فددي القددرن الثدداني الهجددري ،د .رشدديد عبددد الددرحمن
العبيدي .32

 .11ينظر :فصول في فقه العربية د .رمضان عبد التواب  912وما بعدها.
 .19ينظر :األضداد في اللغة ،محمد حسين آل ياسين .22
 .11ينظر :تاريخ التفسير ،قاسم القيسي .41
 .13ينظددر :المصدددر نفسدده  .21ودراسددات فددي التفسددير ورجالدده ،أبددو اليقظددان عطيددة الجبددوري
 .29ومصادر اللغة ،د .عبد الحميد الشلقاني  92وما بعدها.

 .14ينظددر :اإلتقددان فددي علددوم القددرآن ،السدديوطي  .919 / 9والدراسددات اللغويددة عنددد العددرب
.941

 .12تاريخ التراث العربي ،فلاد سزكين .922/ 9
 .12ينظر :الفهرست ،ابن النديم .33
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 .12ينظر :الفهرست  .34 – 33وتاريخ التراث العربي .921 / 9
 .12ينظر :دراسات في التفسير ورجاله .22 – 21
 .11ينظر :البرهان في علوم القرآن ،الزركشي  .93 / 9وتاريخ التفسير .22
 .31ينظر :علم الداللة ،د .أحمد مختار عمر .11
 .39ينظر :الدراسات اللغوية عند العرب .942
 .31ينظر :تاريخ األدب العربي ،كارل بروكلمان .1 – 2 / 4
 .33ينظر :معجم األدباء ،ياقوت الحموي .912 / 9
 .34ينظ ددر :المعج ددم العرب ددي نش ددأته وتط ددوره ،د .حس ددين نص ددار  .42 – 41 / 9والدراس ددات
اللغوية .921 – 941

 .32ينظر :الدراسات اللغوية .913
 .32الدراسات اللغوية عند العرب  .942واألضداد فدي اللغدة  .229ومصدادر التدراث العربدي
في اللغة والمعاجم واألدب والتراجم ،د .عمر الدقاق .933

 .32ينظر :المزهر .191 – 199 / 9
 .32ينظد ددر :ضد ددحى اإلسد ددالم ،أحمد ددد أمد ددين  .123 / 1والمعجد ددم العربد ددي .23 – 43 / 9

ومص ددادر التد دراث العرب ددي ف ددي اللغ ددة والمع دداجم واألدب والت ددراجم  .932 – 934وعل ددم
الداللة والمعجم العربي ،د .عبد القادر أبو شريفة ،وآخري بن .992

 .31ينظ ددر :المعج ددم العرب ددي  .934 – 933 / 9والدراس ددات اللغوي ددة عن ددد الع ددرب – 992
.991

 .41ينظ ددر :ض ددحى اإلس ددالم  .124 / 1والمعج ددم العرب ددي  .32 / 9والبح ددث اللغ ددوي عن ددد
العرب ،د .أحمد مختار عمر  .922واألصول ،د .تمام حسان .121

 .49المعجم العربي .911 / 9
 .41ينظر :كتب خلق اإلنسان مدع تحقيدق غايدة اإلحسدان للسديوطي ،تحقيدق :د .نهداد حسدوبي
صالح .13 – 92
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 .43ينظر :المعجم العربي .931 / 9
 .44ينظددر :المعجددم العربددي  .911 – 911 / 9والدراسددات اللغويددة عنددد العددرب  912ومددا
بعدها .واألصول  121وما بعدها.

 .42ينظر :المعجم العربي  .912 / 9والدراسات اللغوية عند العرب .113
 .42ينظر :المعجم العربي  .911 / 9والبحث اللغوي عند العرب .922
 .42ينظر :الدراسات اللغوية عند العرب .911
 .42ينظر :معجم النبات والزراعة ،محمد حسن آل ياسين  2 / 9وما بعدها .ودراسات لغوية،
د .حسين نصار .22

 .41ينظددر :المعجددم العربددي  .911 – 911 / 9والدراسددات اللغويددة عنددد العددرب  912ومددا
بعدها .واألصول  121وما بعدها.

 .21ينظر :منهج البحث اللغوي .931
 .29ينظ ر :النقد عند اللغويين في القدرن الثداني ،د .سدنية أحمدد محمدد  .122ومدنهج البحدث
اللغوي  .931وجرس األلفاظ وداللتها في البحث البالغي والنقدي عند العرب ،د .ماهر
مهدي هالل .21

 .21ينظر :النقد عند اللغويين  122وما بعدها .وتاريخ النقد العربدي مدن الجاهليدة حتدى القدرن
الثالث ،د .داود سلوم  11وما بعدها.

 .23ينظر :النقد عند اللغويين  .112 – 194و .132 – 132
 .24ينظددر :علددم اللغددة العربيددة (مدددخل تدداريخي مقددارن فددي ضددوء التددراث واللغددات السددامية) ،د.
محمود فهمي حجازي.992 – 992 ،

اللغوي ،د .رمضان عبد التواب .29 – 22
 .22تنظر هذه الكتب في :لحن العامة والتطور
ّ
 .22ينظر :المعجم العربي  .12 / 9وعلم اللغة العربية .992

 .22ينظر :علم اللغة العربية  .992وفصول في فقه العربية .129 – 121
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 .22المستقصى من أمثال العرب ،الزمخشري (المقدمة).
 .21ينظر :األمثال في النثر العربي القديم ،د .عبد المجيد عابدين .92
 .21ينظر :األمثال في القرآن الكريم ،د .محمد جابر الفياَ .991
 .29ينظر :الدراسات اللغوية عند العرب .921
 .21ينظر :األمثال ومصادرها في التراث ،محمد أبو صوفة  .32 – 11ومقدمة تحقيق كتاب
الزاهر في معاني كلمات الناس ،ابن األنباري ،تحقيق :د .حاتم الضامن.

 .23المثلث ،البن السيد البطليوسي ،تحقيق :صال مهدي علي الفرطوسي (مقدمة التحقيق)
.42

 .24المصدر نفسه .21 – 42
 .22ينظر :الكتاب ،سيبويه  .92 / 9والتعريفات ،الجرجاني  .41والترادف في اللغدة ،حداكم
مالك لعيبي .31

 .22ينظر :الترادف في اللغة .42
 .22ينظر :المعجم اللغوي . 942 / 9
 .22ينظر :فصول في فقه العربية .391
 .21ينظر :الكتاب  .92 / 9والتعريفات  .919وعلم الداللة .942
 .21ينظر :األضداد في اللغة  .11وعلم الداللة .919
اللغوي ،د .أحمد
 .29ينظر للتأليف في المشترك اللفظي :علم الداللة  .942وعوامل التطور
ّ

حمدداد  .21 – 29وينظددر للتددأليف فددي األضددداد :األضددداد فددي اللغددة 391
عبددد الددرحمن ّ
وما بعدها .وعلم الداللة  .913 – 911ومصادر اللغة .112

 .21ينظددر :ضددحى اإلسددالم  .122 / 1والمعج ددم العربددي  .33 / 9وعلددم الداللددة والمعج ددم
العربي .992

 .23ينظر :البحث اللغوي عند العرب  .922ومشكالت في التأليف اللغوي فدي القدرن الثداني
 32وما بعدها .والمعجم العربي باألندل  ،عبد العلي الودغيري .29
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 .24ينظر :المعجم العربي  .32 / 9وعلم اللغة العربية  .12ومصادر التراث العربي .932
 .22ينظر :داللة األلفاظ ،د .إبراهيم أني

.131 – 112

 .22ينظر :مناهج معجمات المعاني ،أحمد فرج الربيعي .99
 .22ينظ ددر :فص ددول ف ددي فق دده العربي ددة  122وم ددا بع دددها .وعل ددم اللغ ددة العربي ددة  11وم ددا بع دددها.
والبحث اللغوي عند العرب  911وما بعدها.

 .22ينظر :المعجمية العربية( ،وهي مجموعة أبحاث نشرها المجمع العلمي العراقدي) ،عندوان
البحث( :المعجم الذي نطمح إليه) ،محمد حسن آل ياسين .12

 .21ينظددر :المعجددم العربددي  992 / 1ومددا بعدددها .والبحددث اللغددوي عنددد العددرب  911ومددا
بعدددها .وفصددول فددي فق ده العربيددة  122ومددا بعدددها .واألصددول  122ومددا بعدددها .وعلددم
الداللة العربي  199وما بعدها.

 .21ينظر :البحث اللغوي عند العرب .911
 .29ينظر :المعجم العربي .212 – 221 / 1
 .21مدن الجدددير بالددذكر َّ
أن هددذه المعجمددات تددأثرت بمعجددم العددين واتبعددت طريقتدده فددي الترتيددب

الصوتي ،والترتيب الصوتي الذي ابتكره الخليل يتدرج بحسب مخارج الحروف من أقصى

وسمى معجمه
الحلق إلى الشفتين ،وقد جعل الخليل صوت العين أقصى الحروف مخرجاً ّ
باسمه آخذاً في الحسبان تقارب األصوات من حيث التددرج ،وعلدى النحدو ارتدي( :
هد د

/قك/ج

َ/صسز/طدت/ظذث/رلن/فبم/وآ

ي  /ء) .ينظر :فصول في فقه العربية  .122وعلم اللغة العربية  11وما بعدها.
 .23ينظر :المعجم العربي  321 / 1وما بعدها .وعلم اللغة العربية .914
 .24ينظر :المصدر نفسه  441 / 1وما بعدها.
 .22ينظر :المصدر نفسه  223 / 1وما بعدها.

 .22ينظر :المصدر نفسه  924 / 9وما بعدها .ومناهج معجمات المعاني  44وما بعدها.
 .22ينظر :البحث اللغوي عند العرب .911
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 .22ترتيب مداخل المعجم ،د .علي القاسمي .92
 .21ينظر :المعجم العربي باألندل

.29

المصادر والمراجع
 .9اإلتقان في علوم القرآن :جالل الدين السيوطي (ت199هد) ،مطبعة حجازي ،القاهرة( ،د
– ت).

 .1األصول (دراسة ابيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب) :د .تمدام حسدان ،دار الشدلون
الثقافية العامة ،بغداد9122 ،م.

 .3األضداد في اللغة :محمد حسين آل ياسين ،مطبعة المعارف ،بغداد9124 ،م.
 .4األمثددال العربيددة ومصددادرها فددي الت دراث أبددو صددوفه ،مكتبددة األقصددى ،عمددان ،األردن ،ط،9
9411هد 9121 -م.

 .2األمثدال فدي القدرآن الكدريم :د .محمدد جدابر الفيداَ ،دار الشدلون الثقافيدة ،بغددداد ،ط،9
9122م.

 .2األمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها في ارداب السدامية :د .عبدد المجيدد
عابدين ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية( ،د – ت).

 .2البحث اللغوي عند العرب (مع دراسة لقضية التأثير والتأثر) :د .أحمد مختار عمر ،عالم
الكتب ،القاهرة ،ط9312 ،1هد 9122 -م.

 .2البحددث النحددوي عنددد األصددوليين :د .مصددطفى جمددال الدددين ،دار الرشدديد للنشددر ،بغددداد،
9121م.

 .1البرهان في علوم القرآن :الرزكشي (ت214هد) ،تحقيق :محمدد أبدو الفضدل إبدراهيم ،دار
المعرفة للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان( ،د – ت).

 .91البيان والتبيين :عمرو بن بحر الجاحا (ت122هد) ،تحقيق :عبد السالم محمدد هدارون،
مكتبددة الخددانجي ،القدداهرة ،ومكتبددة اله ددالل ،بيددروت ،والمكتددب العربددي ،الكوي ددت ،ط،3

9322هد 9122 -م.
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 .99بنية العقل العربي (دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية) ،د .محمدد عابدد
الجابري ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ط9122 ،1م.

 .91تداريخ األدب العربددي :كددارل بروكلمدان ،ترجمددة :د .رمضددان عبدد التددواب ،مراجعددة :د .سدديد
يعقوب بكر ،دار المعارف بمصر9122 ،م.

 .93تدداريخ التدراث العربددي :فددلاد سددزكين ،نقلدده إلددى العربيددة :د .فهمددي أبددو الفضددل ،مراجعددة :د.
محمود فهمي حجازي ،الهيذة المصرية العامة للتأليف والنشر ،القاهرة9129 ،م.

 .94تد دداريخ التفسد ددير :قاسد ددم القيسد ددي ،مطبوعد ددات المجمد ددع العلمد ددي العراقد ددي9322 ،هد د د -
9122م.

 .92تاريخ النقد األدبدي عندد العدرب :د .إحسدان عبداس ،دار الثقافدة ،بيدروت ،ط9312 ،1ه د
.9122 -

 .92تاريخ النقد العربي من الجاهلية حتى القرن الثالث :د .داود سلوم ،مطبعة اإليمان ،بغداد،
9121م.

 .92الترادف في اللغة :حاكم مالك لعيبي ،دار الرشيد للنشر ،بغداد9121 ،م.
 .92ترتيب مداخل المعجم :د .علي القاسمي ،مجلة اللسان العربدي ،مكتدب تنسديق التعريدب،
الرباط ،م ،91ج9121 ،9م.

 .91التعريفات :علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت292هد) ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي
وأوالده ،مصر9322 ،هد 9132 -م.

 .11الجاحا منهج وفكر :د .داود سلوم ،دار الشلون الثقافية ،بغداد ،ط9121 ،9م.
 .19جرس األلفاظ وداللتها في البحث البالغدي والنقددي عندد العدرب :د .مداهر مهددي هدالل،
سلسلة دار الرشيد للنشر ،بغداد9121 ،م.

 .11الحيددوان :الجدداحا ،تحقيددق :عبددد السددالم محمددد هددارون ،شددركة مصددطفي البددابي الحلبددي
وأوالده ،مصر ،ط( ،1د – ت).
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 .13خصددائص التجربددة الصددوفية فددي اإلسددالم :د .نظلدده أحمددد نائددل الجبددوري ،بيددت الحكمددة،
بغداد1119 ،م.

 .14دراسددات فددي التفسددير ورجالدده :أبددو اليقظددان عطيددة الجبددوري ،دار الحريددة للطباعددة ،بغددداد،
ط9312 ،1هد 9122 -م.

 .12دراسد ددات لغويد ددة :د .حسد ددين نصد ددار ،دار الرائد ددد العربد ددي ،بيد ددروت ،لبند ددان9419 ،هد د د -
9129م.

 .12الدراسددات اللغويددة عنددد العددرب إلددى نهايددة القددرن الثالددث :د .محمددد حسددين آل ياسددين،
منشورات دار الحياة ،بيروت ،لبنان ،ط9411 ،9هد 9121 -م.

 .12دراسددة المعنددى عنددد األصددوليين :طدداهر سددليمان حمددودة ،الدددار الجامعيددة للطباعددة والنشددر،
اإلسكندرية ،مصر9413 ،هد 9123 -م.

 .12دالئل اإلعجاز :عبد القاهر الجرجاني ،تحقيق :د .محمد رضوان الداية ،ود .فايز الداية،
مكتبة سعد الدين ،دمشق ،ط9412 ،1هد 9122 -م.

 .11داللة األلفاظ :د .إبراهيم أني  ،مطبعة لجنة البيان العربي ،ط9123 ،1م.
 .31الزاهر في معاني كلمات الناس :أبو بكر محمد بن القاسم األنباري (ت312هد) ،تحقيق:
د .حاتم الضامن ،دار الشلون الثقافية العامة ،بغداد ،ط9122 ،1م.

حماد الجوهري (ت313هد) ،تحقيق:
 .39الصحا (تاج اللغة وصحا العربية) :إسماعيل بن ّ
أحمد عبد الغفور عطار ،ط ،4دار العلم للماليين ،لبنان9412 ،هد 9122 -م.

 .31ضحى اإلسالم :أحمد أمدين ،لجندة التدأليف الترجمدة والنشدر ،القداهرة ،ط9322 ،3ه د -
9132م.

 .33عبد القاهر الجرجاني بالغته ونقده :د .أحمد مطلوب ،وكالة المطبوعات ،الكويت ،ط،9
9313هد 9123 -م.

 .34علددم الداللددة :أف .آر .بددالمر ،ترجمددة :مجيددد الماشددطة ،منشددورات كليددة ارداب ،الجامعددة
المستنصرية ،بغداد9122 ،م.
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 .32علم الداللة :د .أحمد مختار عمر،دار العروبة للنشر والتوزيع ،الكويت ،ط9411 ،9ه د
9121 -م.

 .32علدم الداللددة :كلدود جرمددان ،وريمدون لددوبالن ،ترجمدة :د .نددور الهددى لوشددن ،دار الفاضددل،
دمشق9114 ،م.

 .32علم الداللة دراسدة وتطبيقداً :د .ندور الهددى لوشدن ،منشدورات جامعدة قدار يدون  ،بنغدازي،
ط9112 ،9م.

 .32علدددم الداللدددة العربد ددي :د .فد ددايز الدايدددة ،دار الفكد ددر ،عمد ددان ،األردن ،ط9412 ،9هد د د -
9122م.

 .31علم الداللدة عندد العدرب (دراسدة مقارندة مدع السديمياء الحديثدة) :د .عدادل الفداخوري ،دار
الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت ،ط9122 ،9م.

 .41علم الداللة والمعجم العربي :د .عبد القادر أبدو شدريفة وحسدين الفدي وداود غطاشدة ،دار
الفكر ،عمان ،األردن ،ط9411 ،9هد 9121 -م.

 .49علم اللغة العام ،فريددنان دي سوسدير ،ترجمدة :د .يوئيدل يوسدف عزيدز ،مراجعدة :د .مالدك
يوسف المطّلبي ،دار آفاق عربية ،بغداد9122 ،م.

 .41علم اللغة العربيدة (مددخل تداريخي مقدارن فدي ضدوء التدراث واللغدات السدامية) ،د .محمدود
فهمي حجازي ،وكالة المطبوعات ،الكويت( ،د – ت).

 .43علم اللغة (مقدمة للقارئ العربي) :د .محمود السعران،دار النهضة ،بيروت( ،د-ت).
دوي (دراسددة فددي نمددو وتطددور الثددروة اللغويددة) :د .أحمددد عبددد الددرحمن
 .44عوامددل التطددور اللغد ّ
حماد ،دار األندل  ،بيروت ،لبنان ،ط9413 ،9هد 9123 -م.
ّ

 .42العددين :الخليددل بددن أحمددد الفراهيدددي (ت922ه دد) ،تحقيددق :د .مهدددي المخزومددي ،ود.
إبراهيم السامرائي ،دار الحرية للطباعة ،بغداد9412 ،هد 9122 -م.
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أصالة البحث الداللي عند العرب من حيث النشأة ،وتطور التأليف
م .م .خضر أكبر حسن كصيّر

 .42فصل المقال فيما بين الحكمة والشدريعة مدن االتصدال :أبدو الوليدد بدن رشدد (ت212هدد)،
دراسددة وتحقيددق :د .محمددد عمددايرة ،الملسسددة العربيددة للدراسددات والنشددر ،بيددروت ،ط،1

9129م.

 .42فصول في فقه العربية :د .رمضان عبد التواب ،مطبعة الخانجي ،القاهرة ،ط9412 ،3هد
9122 -م.

 .42فقه اللغدة وخصدائص العربيدة (دراسدة تحليليدة مقارندة للكلمدة العربيدة وعدرَ لمدنهج العربيدة
األصد دديل فد ددي التجديد ددد والتوليد ددد) :محمد ددد المبد ددارك ،دار الفكد ددر الحد ددديث ،لبند ددان ،ط،1

9124م.

 .41الفهرست :ابن النديم (ت321هد) ،مكتبة الخياط ،بيروت ،لبنان( ،د – ت).
 .21في فلسدفة اللغدة :د .محمدود فهمدي زيددان ،دار النهضدة العربيدة للطباعدة والنشدر ،بيدروت،
9412هد 9122 -م.

 .29الكتدداب :عمددرو بددن بشددر سدديبويه (ت921هدد) ،منشددورات ملسسددة األعلمددي للمطبوعددات،
بيروت ،لبنان ،ط9322 ،1هد 9122 -م.

 .21كتب خلق اإلنسان مع تحقيق غاية اإلحسان في خلدق اإلنسدان :للسديوطي (ت199هدد)،
دراسة وتحقيق :د .نهاد حسوبي صدالح ،منشدورات وزارة الثقافدة واإلعدالم ،مطبعدة التعلديم

العالي في الموصل9121 ،م.

اللغوي :د .رمضان عبد التواب ،دار المعارف ،القداهرة ،مصدر ،ط،9
 .23لحن العامة والتطور
ّ
9122م.

 .24لسددان العددرب :ابددن منظددور (ت299ه دد) ،طبعددة مصد ّدورة عددن طبعددة بددوالق ،الدددار المصددرية
للتأليف والترجمة( ،د – ت).

 .22اللسددانيات والداللددة (الكلمددة) :د .منددذر عياشددي ،مركددز اإلنمدداء الحضدداري ،حلددب ،ط،9
9112م.

 .22مباحث في اللسانيات :أحمد حساني ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر9111 ،م.
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كانون األول

 .22المثل ددث :الب ددن الس دديد البطليوس ددي (ت219هد دد) ،تحقي ددق ودراس ددة :ص ددال مه دددي عل ددي
الفرطوسي ،دار الرشيد للنشر ،بغداد9121 ،م.

 .22المستقصددى مددن أمثددال العددرب :جددار محمددود بددن عمددر الزمخشددري (ت232ه دد) ،اعتنددى
بتصحيحه :عبد الرحمن خان ،ود .محمد عبد المعين خان ،مطبعة مجل

العثمانية ،حيدر آباد ،الهند ،ط9329 ،9هد 9121 -م.

دائرة المعارف

 .21مشكالت في التأليف اللغوي في القدرن الثداني الهجدري :د .رشديد عبدد الدرحمن العبيددي،
دار الجاحا للطباعة والنشر ،بغداد9419 ،هد 9129 -م.

 .21مصادر التراث العربي في اللغدة والمعداجم واألدب والتدراجم :د .عمدر الددقاق ،مكتبدة دار
الشروق ،بيروت ،ط9121 ،3م.

 .29مص ددادر اللغ ددة :د .عب ددد الحمي ددد الش ددلقاني ،مط ددابع جامع ددة الري دداَ ،ط9411 ،9ه د د-
9121م.

 .21معجم األدباء :ياقوت الحموي (ت212هد) ،دار المشرق ،بيروت ،لبنان( ،د–ت).
 .23معج ددم النق ددد العرب ددي الق ددديم ،د .أحم ددد مطل ددوب ،دار الش ددلون الثقافي ددة العام ددة ،بغ ددداد،
9121م.

 .24المعجم العربي باألندل  :عبد العلي الودغيري ،مكتبة المعارف ،الرباط ،ط9414 ،9هد
9124 -م.

 .22المعج ددم العرب ددي نش ددأته وتط ددوره :د .حس ددين نص ددار ،مط ددابع دار الكت دداب العرب ددي ،مص ددر،
9322هد 9122 -م.

 .22المعجميددة العربيددة( :أبحدداث الندددوة التددي عقدددها المجمددع العلمددي العراقددي مددن 92 – 92

شد ددعبان 9491هد د د  91 – 92 -شدددباط 9111م) ،مطبعد ددة المجمد ددع العلمد ددي العراقد ددي،
9491هد 9111 -م.

 .22معج ددم النب ددات والزراع ددة :محمدددد حس ددن آل ياس ددين ،مطبع ددة المجم ددع العلم ددي العراقد ددي،
9412هد 9122 -م.
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Abstract

"The originality of semantic research in Arabic with
reference to source and style"
This research is an attempt to prove the originality of
semantic research in Arabic. It corers three phases: source,
development and completion.
This is so because the method of semantic research was
adopted to study the Quran. Quite a good number of philosophers,
logicians, theoreticians in addition to linguists took part in the
semantic research. The participation of there thinkers led to a high
level of research, which corresponds with modern semantic studies.
The first attempt at interpreting the Quran represented the beginning
of semantic research in Arabic.
The lost stage was followed by the publication of dictionaries
which dealt with meaning. The three stage together helped to
develop the semantic research in Arabic.
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