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 البعد البيين يف إثراء الدرس اللغوي العريب احلديثأثر 
 ( -الشلف–جامعة حسيبة بن بوعلي – العربيةقسم اللغة أستاذ حماضر "أ" د.خمتار درقاوي )

العشرينُومطلعُمعرفياُجديدا،ُدخلُميدانُالدراساتُالعربيةُحديثاُمعُأواخرُالقرنُفتحاُدراسةُالظاهرةُالعلميةُوخدمتهاُيفُُالبعدُالبيينعّدُيُ 
منهجياُالقرنُاحلاديُوالعشرين،ُوحقيقتهُأّنُاالنفتاحُعلىُخمتلفُالتخصصاتُوالسعيُإىلُإجيادُتكاملُأوُتبادلُمعريفُبنيُالعلومُقدُأصبحُوعياُ

نساينُقاطبةُوإثراءُالعطاءُاحلضاريُهذاُالوعيُالذيُيسعىُإىلُإضفاءُالشرعيةُاملعرفيةُعلىُالفكرُاإل،ُرائدا،ُوطريقاُحمتذىُيفُالثقافةُالعامليةُاملعاصرة
لعلميةُأضحىُقائماُعلىُامتالكُقاعدةُعلميةُواسعةُتستقطبُعطاءاتُمعرفيةُمتنوعةُمتكنناُمنُمقاربةُقضاايُمتشعبة،ُوتؤهلناُالستيعابُالظاهرةُا

ُاستيعاابُواعيا.

ُ"ُ ُأو ُالتخصصاتُاملتداخلة ُتستوعبُبشكـــلُأفضلُظاهـــرة ُفاستحداثُبرامجُرائدة ُمنه،ُ interdisciplinary البينية" ُالُمفّر أمٌر
ُكاالعتمادُعلىُاالمتدادُالزماين،ُواالمتدادُاملكاينُ لتحقيقُالتالقحُاملنهجيُوالتوأمةُوحتّققهُوجتّسدهُيفُالواقعُالعمليُيعتمدُعلىُمجلةُمنُاملعطيات،

ادُبهُمنشآتُالتكوينُوي قصدُابالمتدادُاألّولُاملّدةُالكافيةُلعمليةُالتاملعريف؛ُ والتقاطع حصيلُوحتقيقُاألهدافُوبناءُالكفاية،ُوأماُاالمتدادُالثاينُفُي 
ُ ُ"برانمجُاللسانياتُالتطبيقية" ُمثل: ُوبذلكُتتحققُالربامج، ُالبحث.  Linguistiqueمنُأقسامُوكلياتُوجامعاتُوجمامعُومعاهدُومراكز

Appliquéeُُالنفسية،ُواللسانياتُاالجتماعية،ُوتعليمُاللغة،ُوحتليلُاخلطاب،ُواألسلوبية،ُوهوُبرانمجُتتداخلُفيهُعلومُعّدةُهي:ُاللسانيات
ُواللسانياتُاحلاسوبية،ُواللسانياتُاإلثنية،ُواللسانياتُالعصبية،ُوفلسفةُاللغة.

ُكـ:ُالتخطيطُاللغوي،ُولغةُاإلعالم،ُواإلعالنُالتجاري،ُوكيفيةُالتأثُيُابللغةُوهندسةُاالتُ صال،ُوصناعةُاملعجمات،ُوهناكُأيضاُفروعُأخرى
ُ ُوبرامج ُاللهجات، ُوجغرافية ُالنطقية، ُالعيوب ُوعالج ُالنفسي، ُوالتحليل ُوالتذوق ُاألديب ُوالنقد ُاألمية، ُوحماربة ُالكتابية، ُالنظم احلاسبُوتصميم

ابختزانُاألمناطُالتنظيميةُبوصفهاُ(ُالذيُيهتمCybernétiqueُ،ُوعلمُالتحكيمُاآليلُ)1اإللكرتوين،ُودراسةُلغاتهُوالرتمجةُاآللية،ُوتعليمُاللغة
ُ.2ضرابُمنُالنحوُاآليلُاملسّجل

ُ.أثرُالبعدُالبيينُيفُإثراءُالدرسُاللغويُالعريبُاحلديثإبرازُعلميةُالورقةُالُترومُهذهوعليهُ

 :ومن أهداف البحث 
ُاستثمارُاحلقولُاملعرفيةُخلدمةُالدرسُاللغويُالعريب.ُ-
ُكيفيةُا- ُستثمارُالبعدُالبيينُيفُخدمةُالدرسُاللغويُالعريبتقدميُدراسةُتطبيقيةُتربز
مُإبرازُاجلهودُالعلميةُللغوينيُالعربُيفُاستثمارُالبعدُالبيينُوخدمةُاللغةُالعربيةُ)رشادُاحلمزاوي،ُأمحدُخمتارُعمر،ُمتامُحسان،ُحالُ-

ُاجلياليل،ُعليُالقامسي...(.
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  الدراسات البينية والصناعة املعجميةLexicographie: 
منُخاللُاستثمارُاحلقولُاملعرفيةُوتفعيلهاُعملياُأمرُشغلُابلُالدارسنيُاحملدثنيُسواءُأكانواُُ-العامُواملختص-إنُضرورةُالتقدمُبقضاايُاملعجمُُُُُُ

ُكـ:ُفاينُريشُ ُكأمحدUrdang،ُوأردنكُ Barnhart،ُوابرهناتMarckwardtُوماركورتُُ،weinreichغربيني خمتارُُ،ُُأمُعراب
ومرّدُهذاُاالهتمامُأّنُالدراساتُُ،وإبراهيمُبنُمراد،ُوحالمُاجلياليل،ُوعليُالقامسي،ُورشادُاحلمزاوي،ُوالفاسيُالفهري،ُومتامُحسان،ُوغُيهمُ،عمر

ُكذلكُقاص ُاللسانيةُواستثمارها؛ُفقدُظلت ُكماُظلتُقاصرةُيفُمستوىُوضعُالقواميسُوتصورُمداخلهاُعنُمتثلُاحلداثة رةُيفُمستوىُاملعجمية
 ويعّززُهذاُالذيُسلفُذكرهُاآليت:،ُالنظريةُوالتطبيقُعنُاالهتمامُمباُأنتجتهُاحلقولُاملعرفيةُاألخرى

 ُفاينُريشweinreichُيفُسياقُحديثهُعنُمعجمُ"وبسرتWebster ُ،ُالدويلُالثالثُالذيُيعّدُمنُأرفعُاملعجماتُاإلنكليزية"
ُالقاموسُاإلنكليزيُالشاملُ ُكهذا ال يتمخض إال عن حفنة أبدىُاملالحظةُاآلتية:ُ"إنهُملنُاملربكُحّقاُأّنُجبالُمنُالتطبيقاتُاملعجمية

 .3"تراب من النظرية اللفظية
 ُماركورتMarckwardtُال يظهر أثر ملبادئ املدرسة البنوية يف سانيةُعلىُاملعجمُاإلنكليزيُبقوله:"تشّكىُمنُقلةُتطبيقُاملبادئُالل

وليستُهناكُحماولةُالتباعُخمططُُأمساء،ُونعوت،ُوأفعال،ُوهلّمُجرا،أبيُشكلُمطّرد،ُفالكلماتُتصّنفُبصورةُتقليديةُإىلُُهذا املعجم
ورأىُأنهُيصعبُالعثورُعلىُجمردُُكلماتُوليسُمعجمُمورفيمات،ُُإنهُمعجمُوُعلىُالوظيفةُيفُتصنيفُاملفردات،يقومُإماُعلىُاهليئةُأ

 .4تلميحُلالجتاهُالبنويُيفُمعاجلةُالتعريفات"
 سسُأمحدُخمتارُعمرُأقّرُأبّنُصناعةُاملعاجمُتطّورتُعاملياُمنُحيثُالرتتيبُواختيارُاملداخلُوكيفيةُعرضُاملادة،ُوصارتُهلاُتقنياتُوأ

ُواملوضوع، ُالشكل ُحيث ُمن ُمعجمُُحمّددة ُوضع ُيريدون ُحني ُمعجميوان ُومازال ُاملاضي ُإىل ُمشدودا ُالعريب ُمعجمنا ُذلكُفمازال ومع
 .5حديثُتشّدهمُجتربةُالعربُاملوغلةُيفُالقدم،ُمماُيبعدهمُعنُاالجتاهاتُاحلديثةُيفُصناعةُاملعاجم

 6األخرىُمنُحيثَُمظَهر هُومنُحيثُخَمبَـر هُوحمتواه"ُعداننُاخلطيبُبنّيُأّنُ"املعجمُالعريبُمازالُحىتُاليومُدونُمْوِقعهُبنيُمعاجمُاألمم. 
 ُِسْنُوضَعه،ُُ-ويقصدُعلماءُاملعجمات-"ورأيتُعلماءهاُهـ(:177)تومنُقبلُقالُابنُمنظور بنيُرجلني:ُأّماُمنُأحسَنُمجَعهُفإنّهُملُُي 

دُمجعه،ُفلمُي ِفدُح سن ُاجلمِعُمعُإساءةُالوضِع،ُ ُ.7والُنفعتُإجادة ُالوضعُمعُرداءةُاجلمع"وأّماُمنُأجاَدُوضعهُفإنّهُملُجي 

 :علم املعاجم والصناعة املعجمية 
8ُلقضاايُاملعجمُبنيُفرعنيُمعرفينيُمهّمني:ُاللغويةُيفّرقُاللسانيونُاحملدثونُيفُمدارستهمُُ

7- Lexicologie - Lexicology :ُُعلم"ُ ُبـ: ُحجازي ُفهمي ُوحممود ُامليم"، ُبضم ُ"الـم عجمية ُبـ: ُاحلمزاوي ُرشاد ترمجه
ُعلىُاجلانبُالبنائي ُويركزُحبثَه ُاملفرداتُأوُعلمُاأللفاظ". ُ"علم ُالنظري"،ُوعليُالقامسيُبـ ُاملعاجم ُ"علم ُاملعجمات"،ُوحلميُخليلُبـ:

.ُأّماُمنُحيثُاملبىنُفهوُيدرسُطرقُاالشتقاقُوالصيغُاملختلفةُوداللةُهذهُواملعنويُللمفرداتُأوُالكلماتُيفُلغةُمعينةُأوُعّدةُلغات
الصيغ،ُمنُحيثُوظائف هاُالصرفيةُوالنحوية،ُوكذاُالعباراتُاالصطالحية،ُوطرقُتركيبها،ُأّماُمنُحيثُاملعىنُفهوُيهتمُويدرسُالعالقاتُ

ُىن،ُوغُيُذلك.الدالليةُبنيُالكلمات،ُمثل:الرتادفُواملشرتكُاللفظي،ُوتعّددُاملع
2- Lexicographie - Lexicography :ُُُبـ:"علم ُحجازي ُفهمي ُوحممود ُامليم" ُبفتح ُبـ:"الـَمعجمية ُاحلمزاوي ُرشاد ترمجه

ّكزُصناعةُاملعجمات"،ُوحلميُخليلُبـ:"فنُصناعةُاملعجم"ُوعليُالقامسيُبـُ"الصناعةُاملعجمية"،ُوعبدُالعليُالودغُييُبـُ"القاموسّية".ُويرُ
واختيارُاملداخل،ُوترتيبهاُطبقاُلنظامُمعنّي،ُوكتابةُاملواد،ُمثُنشرُالنتاجُالنهائي،ُوهذاُُ،واحلقائقُ،مورُأساسية:ُمجعُاملعلوماتأُستةعلىُ

 النتاجُهوُاملعجم.ُ
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9ُفعلمُصناعةُاملعجماتُإذنُيعىنُبوضعُنظريةُللمعجم،ُوذلكُوفقُمستوينيُمنُالتنظُي:
ُالُمستوى أّول -أ ُأو ُاملفردات ُجبمع ُيهتم ُاحملددات ُيف ُوابلنظر ُالطبيعية ُاللغات ُيف ُاملمكنة ُوغُي ُاملمكنة ُاملعجمية  Lesوحدات

déterminantsُالتحديدُُاملمكنةُللوحداتُاملعجمية،ُوتتوزعُهذهُالوحداتُإىلُصوتية،ُوصرفيةُبنوية،ُوتركيبية،ُوداللية،ُويتمُهذا
بلسانُمنُاأللسنة.ُومنُأهمُماُتوّصلُإليهُالبحثُيفُهذاُاملستوىُاإلقرارُوكذلكُيفُمستوىُاألنساقُاخلاصةُ ةيفُمستوىُالكلياتُاللغوي

ُاللساني ُتضبطُامللكة ُمنُمبادئُعامة ُاليتُميكنُاستخالص ها ُوالرتكيبية ُالصرفية ُاملفرداتُوخصائصها ُبنيُداللة ُمطّردا ُهناكُتعالقا ةُأبّن
 العامةُللمتكّلمُأوُامللكةُاخلاصةُبلسانُمنُاأللسنة.

ُُتوى الثاينأّما املس -ب الذيLe modèle représentatifُُمنُالبحثُالنظريُيفُاملعجم،ُفقدُاهتمُبصياغةُالنموذجُالتمثيليُ
ُكوسيلةُمنُوسائلُالتمثيلُملوضوعها،ُوتتمايزُالنماذجُالصوريةُمباُهل ُكّلُنظريةُمنُالنظرايتُختتارُمنوذجاُصوراي اُمنُُيتعّلقُابلنظرية.ُإّن

ومنُالنماذجُاليتُمتتُصياغتهاُيفُالبحثُاملعجميُالنموذجُُفةُإىلُخصائصهاُالصوريةُالرايضية،ياُاختباراي،ُإضاكفايةُتعطيهاُب عداُجتريب
ُتفرّعُعنهُمنُمناذجُتعتمدُالداللةُيفُعالقتهاُابلنحو وتصورُاملعجمُعلىُأنّهُيفُجوهرهُنسقُعالئقُحنويةُودالليةُالُيقلُُ،التوليديُوما

 صوت،ُوصرف،ُوتركيب.ُ:ّوانتُالنحوُمننسقيةُوانتظاميةُعنُسائرُمك

 ُالتعريف املعجمي وأسباب عسر الصناعة: -

رُتبنّيُمماُسلفُأّنُعلمُصناعةُاملعجماتُيتناولُأنواعُاملعجماتُومكوانهتا،ُوخططُوطرقُإعدادهاُفُيكزُعلىُمجعُالوحداتُاملعجميةُواختيا
ُ ُوتعّد ُ"التعريف"، ُبـ ُاهتماما ُيويل ُكما ُاملداخل ُاملقابلُوترتيب ُاملعىن ُبقضية ُهتتم ُألهّنا ُاللسانيون؛ ُيواجهها ُقضية ُأعسر ُاملداخل ُتعريف "قضية

 منها:ُجمُومستخدمهُإىلُأسبابُكثُية،ُويرجعُعسرُالقضيةُوصعوبتهاُعلىُصانعُاملع10للمدخل"

ُكثُياُمنُالباحثنيُحّدوهُأّنُلفظُ"معىن"ُيفُحّدُذاتهُظلُغامضاُتتعاورهُالنظرايتُاملنطقيةُوالدالليةُمنُُالسبب األّول: - وجهاتُنظرُمتباينة،ُوأّن
،ُعلى11ُاثننيُوعشرينُتعريفاُخاصاُبكلمةُمعىنOgden and Richardsُوفقُجمالُاختصاصهم،ُوقدُأوردُاللسانيانُأوغدنُوريتشاردزُ

ملرجعيةُأوُاإلشاريةُهوُماُحتيلُعليهُالعبارةُيفُ،ُوعندُأصحابُالنظريةُا12سبيلُاملثالُاملعىنُعندُالسلوكينيُماُهوُإالُاستجابةُسلوكيةُحلوافزُفعلية
،ُوذهبُأصحابُالنظريةُالسياقيةُإىلُأّنُمعىنُالكلمةُالُيفهمُإالُمنُخالل14ُ،ُوعندُالعقلينيُهوُالفكرةُاملرتبطةُابلعبارةُيفُذهنُاملتكّلم13اخلارج

 ،ُوغُيُذلك.15أوُاملوقفُمنُأحوالعالقتهاُابلكلماتُاألخرىُاليتُتضاّمهاُيفُالرتكيب،ُوماُيصحبُاحلدثُالكالميُ

أّنُاملعىنُيفُاحلقلنيُاللساينُوالداليلُمتعّددُومتنوّع،ُوهذاُماُيؤثّرُأتثُياُمباشراُعلىُصانعُاملعجمُ،ُفكيفُيتعاملُاملعجميُمعُُالسبب الثاين: -
ُكتبُعلمُالداللة-ُاملعىنُاإلُيائياملعىنُاألساسي،ُواملعىنُالداليل،ُواملعىنُاألسلويب،ُواملعىنُالعقليُ،ُواملعىنُالنفسي،ُُو ُ-وغُيهاُمنُاملعاينُاملقررةُيف

 يفُمَؤلَّفه؟

إىلُصعوبةُالتعاملُمعُاملعىنُيفُالعملُاملعجميُنذكر:ُالتغُّيُالسريعُالذيُيعرفهُاملعىنُقياساُإىلُُ-أيضا–منُاألسبابُاليتُأّدتُُالسبب الثالث: -
.ُوقدُسّجلُاملوقفُاللغويُالنقدي16ُيفُقبولُهذاُالتطورُقياساُإىلُتساحمهمُيفُقبولُالتطورُاللفظيماُُيدثُيفُجانبُاللفظ،ُوتسامحُأبناءُاللغةُ

ُالُُ*احلديث ُوالزمان ُاملكان ُمن ُمعيّنة ُ"عندُحدود ُالعربية ُاملعاجم ُوقوف ُبينها ُمن ُملحوظات، ُعّدة ُاألسالف ُتركها ُاليت ُالعربية ُاملعجمات على
،ُوقد17ُوادي"عرابُالبتتعداها،ُفاحلدودُاملكانيةُشبهُجزيرةُالعرب،ُواحلدودُالزمانيةُآخرُاملائةُالثانيةُمنُاهلجرةُلعربُاألمصار،ُوآخرُاملائةُالرابعةُأل

 .أّدىُهذاُإىلُعدمُإيرادُاأللفاظُاليتُاستعملهاُالعربُبعدُعصرُالرواية
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؛18ُوبدهيُأيضاُأنُختلوُاملعاجمُمنُاأللفاظُاحملدثةُاليتُشاعتُيفُالعصرُاحلديث،ُومنُمثُعجزتُتلكُاملعاجمُعنُمسايرةُاحلياةُاللغويةُ
انحيةُالتغُّيُاللغويُيفُنواحي:ُاألصوات،ُوالبنية،ُوالداللة،ُواألسلوب،ُفلمُُياولُمثالُُإبغفالُانحيةُمهمةُمنُنواحيُالدراساتُاللغوية،ُتلكُهي

رنُالثاينُاهلجري،ُأحدُاملؤلفنيُيفُاملعاجمُيفُالقرنُالرابعُأوُاخلامسُاهلجريُمثالُأنُيبنّيُلناُتطّورُمعىنُالكلمةُاليتُمجعهاُمنُقبلهُأحدُعلماءُالق
ُكانتُتنطقُالكلمةُيفُلغةُالتخاطبُيفُعصره،ُوليسُوبعبارةُأخرىُملُيبنّيُلناُامل ُكيف ُكماُأنّهُملُيبنّيُلنا ُكانُيفهمُمنُالكلمةُيفُعصره، عىنُالذي

 .19لديناُيفُهذاُاجملالُسوىُإشاراتُسريعةُفيماُيسّمىُبكتب:ُ"حلنُالعامةُواخلاصة"

ُالعريبُعربيةُالقدميةُهيُنفسهاُامللحوظةُاملسّجلةُعلىُاملعجموهذهُامللحوظةُاليتُسّجلهاُاملوقفُالنقديُاللغويُاحلديثُعلىُاملعجماتُال
ُكانُبدرجةُأقل،ُفقدُذكرُهاديُالعلويُأّنُاملعجمُالوسيطُالذيُانتهجُمنهجُمسايرةُالواقعُإبثباتُالدالالتُاجلديدةُللمفردةُالعربي-احلديث ةُملُوإن

ذلكُجبملةُمنُاألسبابُيعنيناُمنهاُيفُهذاُالسياقُالسببُالثاين،ُوهو:ُيذهبُيفُهنجهُالتطويريُإىلُاملدىُاملطلوبُمنُمعجمُحديث،ُووّضحُ
تعاىل،ُوالباعثُيفُ"متسكهُابملعاينُالقدميةُلبعضُاملفرداتُوإمهالُمعانيهاُاحلديثة،ُومنُهذاُالقبيلُتفسُيهُالصطالحُ"الباعث"ُأبنّهُاسمُمنُأمساءُهللاُ

منُاملصطلحاتُاألساسيةُيفُعلمُالنفسُومنُاملفرداتُالرائجةُيفُلغةُالسياسةُوالصحافةُواحلياةُُاللغةُاحلديثةُهوُالسببُواحلافز،ُوهوُهبذاُاملعىن
معجمُاليومية،ُوالُأدريُماُسيقولُالقارئُالذيُيقرأُعبارةُمثل:ُ"إنُالباعثُعلىُالغزوُاألمريكيُللشعوبُهوُهنبُخُياهتا"ُمثُيرجعُإىلُأحدثُ

ُُ.20اسمُمنُأمساءُهللاُتعاىل؟ُعريبُليعرفُمعىنُهذهُالكلمةُفيجدُأهّنا

أّنُجزءاُمنُاملعىنُيتوقفُعلىُحتديدُدرجةُاللفظُيفُاالستعمال،ُوهذاُيقتضيُحتديدُاملستوىُاالجتماعيُملستعملُاللفظُودرجةُُالسبب الرابع: -
ُبنيُاملتكّلمُوالسامعُ) ُالعالقة ُيقتضيُحتديدُدرجة ُكما ُاليتُينتميُإليها، ُاجلغرافية ُواملنطقة ُاملستخدمةُ-عادية-محيمةثقافته، ُاللغة ُورتبة رمسية...(،

-كتابة-خطبة-لغةُاإلعالن(،ُوالواسطةُ)حديث-لغةُالعلم-لغةُالقرآن-لغةُالنثرُ-مبتذلة...(،ُونوعُاللغةُ)لغةُالشعر-مكروهة-عامية-رمسية-)أدبية
 .21نشرةُأخبار...(ُ-بيان

أّنُجزءاُمنُمعىنُالكلمةُقدُمتُاكتسابهُعنُطريقُمصاحبتهاُلكلماتُأخرىُمعينة،ُسواءُجاءتُهذهُاملصاحبةُنتيجةُارتباطُُالسبب اخلامس: -
ُعلىُ ُكلُمنهما ُعلىُمعىن ُزائدا ُارتباطُعضويُداخليُأدىُإىلُاكتسابُاللفظنيُمعىنُجديدا ُأم خارجيُملُيغُيُمنُمعىنُاللفظنيُاملتصاحبني،

ُ.22حدة

 يف صناعة التعريف: يةالدراسات البين -

ُحديث،ُفإنّهُينبغيُأنُننفتحُعلىُاحلقولُاملعرفيةُسواءُالقدميةُأمُاحلديثةُونفيدُمنها،عريبُينُبصورةُدقيقةُيفُمعجمُالكيُتتمُمعاجلةُوعرضُاملعُُُُُ
 ومنُبنيُتقنياتُالصناعةُاليتُأفرزهتاُالعلومُنذكر:

 ومماُقّدمتهُاملستوايتُاللسانية:ُاإلجرائي،التعريفُالتوزيعي،ُوالتعريفُ قّدمتاللسانيات:  -
  :التعريفُالصويت.علم األصوات 
 التعريفُابالشتقاق.: *علم الصرف 
  :التعريفُالنحوي.علم النحو 
 :ُُو علم الداللة ُالداللية، ُاحلقول ُبـنظرية ُللمعىن،ابأمّدان ُالتكويين ُتقنيات:ُلتحليل ُثالث ُالتكويين ُابلتحليل ُاملراجعُُويلحق ُحتليل تقنية

ُ ُُ،Pottierلـ"بوتيه" ُموانن" ُلـ"جورج ُاملعاجم ُتعريفات ُدراسة ُغُيو"Georges Mouninُوتقنية ُلـ"بيار ُاالشتقاق ُوتقنية ،
Pierre Guiraudُ.ُُلتعريفُابإلشارةُ)الصورة(.ابنظريةُالسياق،ُُوكماُأمّدانُعلمُالداللةُب 

 التعريفُابلشاهد.ُوالتعريفُابإلحالة،ُُوالتعريفُابلشبيه،ُُوالتعريفُابلضد،ُُوالتعريفُابملرادف،ُ قّدمفقه اللغة:  -
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 التعريفُابجملاز.البالغة:  -
 التعريفُابحلدُالعام.، التعريفُاحلقيقيعلم املنطق وعلم األصول:  -
 التعريفُاملصطلحي،ُالتعريفُاملوسوعي،ُالتعريفُابلرتمجة.ُعلم املصطلح: -

وكأهّناُخالصةُلهُمنُاملصطلحاتُأوُتقنياتُالصناعةُت نازعهاُمجلةُمنُالعلومُفيحاولُكلُعلمُاالستئثارُهبا،ُُةوعمعُاإلشارةُإىلُأّنُهناكُجممُُُُ
ُكالرتادفُيتنازعهُ"فقهُاللغة"ُو"علمُالداللة"ُو"علمُأصولُالفقه"،ُواالشتقاقُيتنازعهُ"علمُالصرف"ُو"فقهُاللغة"ُو"علمُ املصطلح"ُُموقوفةُعليه،

ُكلُحقلُأنُميّحضُتلكُاملصطلحاتُوغُيهاُلنفسه،ُولعلُواجملازُيتنازعهُ "علمُالبالغة"ُو"فقهُاللغة"ُو"علمُالداللة"ُو"علمُاألصول"،ُفيحاول
ُ.23الدراساتُالبينيةُتكفلُلناُمهّمةُالتخفيفُمن/ُأوُالقضاءُعلىُغ لواءُهذاُاالضطرابُيفُالتداخلُاملفهومّيُبنيُهذهُالعلوم

 اللسانيات: -

يا،ُاللسانيةُبوصفهاُالدراسةُالعلميةُواملوضوعيةُللسانُقدُشّكلتُيفُهنايةُالقرنُالعشرينُومطلعُالقرنُالواحدُوالعشرينُمحولةُوثقالُمعرفالنظريةُ     
ُوتول ُالعلمية ُاحلصيلة ُوتقدير ُاملناهج ُبناء ُمبهام ُتتكّفل ُأهّنا ُذلك ُاإلنسانية، ُالبحوث ُكل ُيف ُواالستقطاب ُاجلاذبية ُمركز ُتتبّوأ ُيفُُيدجعلها طرائق

،ُولقدُأّسستُلناُابلفعلُمجلةُمنُاملقوالتُالنظريةُوالتطبيقيةُمحلتُعلىُعاتقهاُأمرُحتليلُوتعليلُالظاهرة24ُاالستخالصُملختلفُاحلقولُاملعرفية
ُهمةُيفُاملنظومةُاملعرفيةُاآلنية،ُومنُمقوالهتاُيفُاحلقلُاملعجمي:ماأللسنيةُحتليالُيضطلعُمبكانةُورتبةُ

  التوزيعي:التعريف 

ُ؛ُأيُتفريقُالكلمةُاملدخلُقائم25ٌُالتعريفُالتوزيعيُيفُاالصطالحُاللساينُيرادُبهُ"جمموعُاألسيقةُاليتُميكنُلعنصرُلغويُأنُيستخدمُفيها"ُ
 ىُالسائل،و"شرب"ُعل فكلمةُ"أكل"ُمثالُتدلُعلىُتناولُالشيءُالعضوي،ُمعُاملعاوضةُللوقوفُعلىُداللتها،ُعلىُجمموعةُمنُاألسيقةُاملختلفة

 26:قّررُاللسانيونُاآليتوبناءُعلىُذلكُ و"استنشق"ُعلىُالغازي،ُوميتنعُالتوزيعُمعُ"أكلُاملاءُوشربُاللحم"،

أّنُالتعريفُالتوزيعيُمتعلقُابملوقعُالذيُحتتلهُالكلمةُمنُحيثُآتلفها،ُأوُتنافرهاُمعُاألسيقةُاملقرتحةُلتظهرُداللتهاُاحلقيقيةُأوُُاألّول: -
ُاالتُاستعماهلا.اجملازيةُوجم

 27أّنُالتحليلُالتوزيعيُخيتلفُنسبياُعنُالنظريةُالسياقية،ُوذلكُمنُعّدةُزواايُ،منها:ُالثاين: -
 .التحليلُالتوزيعيُمنهجُقائمُبذاته،ُبينماُالنظريةُالسياقيةُوسيلةُمساعدة 
 ُُعلىُأسيقةُبعديةُعلىُأساس ُالسياقيةُفيكتفيُاملعجميُالتعريفُيفُاملنهجُالتوزيعيُيتّمُعنُطريقُتوزيعُالكلمة املعاوضةُأماُيفُالنظرية

 بتجميعُاألسيقةُالقبليةُاليتُوردتُفيهاُالكلمةُالُتلكُاليتُميكنُأنُتردُفيها.
 .التحليلُالتوزيعيُيتّمُخارجُاملعجم،ُلضبطُالتعريفُوالُيسّجلُتدعيماُللتعريفُمثلُاألسيقةُوالشواهد 

ُأنُّ ُالتعريفات ُمن ُالنوع ُهذا ُعلى ُمُواملالحظ ُابلرغم ُوحذرة ُبطيئة ُزالت ُما ُاملعجمية ُالتعتطبيقاته ُبناء ُيف ُمتطورة ُأداة ُأنّه ُاتريفن
ُ.28املعجمية

  :التعريف اإلجرائي 

ُليكّونُجمموعُاآلاثرُ ُاحلسية ُمنُالتجربة ُينطلقُأساسا ُأيُإنّه ُاملعّرف؛ ُللشيء ُالعملية ُاآلاثر والوظائفُُ،وهوُتعريفُذرائعيُيعدُحمصلة
ُكلمة:ُ"كهرابء"ُيفُقولُاملختصني:ُ"إّنُالتيارُالكهرابئيُالُيعينُموجة29ُالناجتةُعنُاملعّرفُهيُالتعريفُاملطلوب ،ُومنُاألمثلةُاملوضحةُهلذاُالنوع

ُكهرابئي،ُأوُدقُجرس،ُأوُدورانُآلة... ويتضحُمنُهذاُاملثالُأنُُ.30"غُيُمرئيةُيفُمادةُماُوإمّناُيعينُجمموعةُمنُالوقائع،ُمثل:ُإمكانُشحنُمولّد
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لماتُاليتُالتعريفُاإلجرائيُيرىُأّنُمعىنُالكلمةُيكمنُيفُجمموعةُماُتفعلهُأوُختلفهُمنُآاثرُعملية،ُولذلكُيذهبُأصحابُهذاُاالجتاهُإىلُأّنُالك
بنّيُأنُالتعريفُاإلجرائيُعلىُماُلهُمنُأمهيةُيفُ.ُويفُمعرضُبيانُالقيمةُاملعرفيةُللتعريفُاملعجميُت31الُآاثرُهلاُالُمعىنُهلاُُأوُهيُخلوُمنُاملعىن

ُعليه ُتتوّفر ُال ُالعملية ُاآلاثر ُألّن ُحمدودا؛ ُأو ُاملعجمي ُاجملال ُيف ُالفائدة ُقليل ُيظل ُأنّه ُإاّل ُالتحديد؛ ُالّصعبة ُاملداخل ُبعض ُاملداخلُتعريف ُكّل ا
ُ .32املعجمية،ُوخباصةُعندُتعريفُاأللفاظُاجملّردة

 :علم األصوات 
ُكلُاملستوايتُُُُويقتضيناُأنُنعىنُبهُأشدُعناية،ُوأنُعلمُاألصوا ُكلُأساليبُالكالمُعلى تُالُخيدمُالقرآنُالكرميُوحده،ُوإمّناُخيدم

 مباُفيهاُاملعجم.33ُنتعمقُيفُأصولهُودقائقه،ُوأنُنفيدُمنهُونوسعُيفُميادينهُحبيثُيشملُكلُالعلومُاللسانية
ُكتابتهُاخلطيةُأوُاإلمالئية.ُوهذاُغُيُواردُيفُالعربيةُاليتُتستعيضُُ* التعريف الصويت: ُكتابةُصوتيةُختتلفُعن ُكتابةُاملدخل املقصودُمنه

(؛ُأوُابلتمثيلُلعنيُالفعلُلغاايتُدالليةُمعينةُمثل:َُهَزل،َُهز ل،ُ-عنُذلكُابلتمثيلُلعنيُالفعلُيفُاملاضيُوخصوصاُيفُاملضارع:ُسبقُ) ِِ

ُل ُوالبد ُالشأنُيفُاللغاتُالرائدةُوَهزَِل، ُهو ُكما ُعليه، ُمتفقا ُموحدا ُلنقلُاملداخلُنقالُفونولوجيا ُصوتيا ُنظاما ُالعريبُأنُيعتمد لمعجم
إنُُومعامجها؛ُألنُالصوتُيلعبُدوراُأساسياُيفُاملستوىُالداليل،ُوي ردفُرشادُاحلمزاويُأّنُهذاُالتعريفُغائبُيفُمعظمُاملعاجمُالعربية،ُُو

ُكاملعجمُالوسيطُعلىُشكلُحركةُعنيُاملضارع،ُوذلكُالُيكفيُإذُكانُاجلوهريُقدُطُر حُقضيتهُيفُالصحاح،ُوتقتصرُفيهُمعامجناُاملعاصرة
ُتنطقُ" ُالعربية ُفالباء ُاملنطوق، ُكامالُحسبُسياقه ُوللتعريفPُالبدُمنُضبطُنطقُاملدخل ُيبكي"، ُ"جاء ُيفُمجلة ُيفُ" الصويتُأمهية

ُ.34بُ)ابلفتح(ُوحسبُ)ابلكسر(فالفرقُواضحُبنيُحسُاملستوىُالداليل،

 :علم الصرف 

ُكأبوابُالفعل،ُوتصريفه،ُوتصريفُاالسمُُُُُ ،ُحاجةُصانعُاملعجمُإىلُعلمُالصرفُضرورية،ُألّنُبهُتعرفُاألبنيةُاملختلفةُللكالم،ُوماُيشتقُمنه
ُولكلُبناءُمنُتلكُاألبنيةُداللةُيفُاملعىنُإىلُجا ُوالنسب. ُواملشتقاتُوالتصغُي، ُواملصادرُأبنواعها، نبُالوظيفةُوأصلُالبناء)الفعلُأوُاملصدر(،

 ومنُالوسائلُاليتُتفيدُاملعجميُيفُبناءُمعجمهُاالشتقاق.ُ،35الرتكيبية

هوُمنهجُيعّرفُاملدخلُاللساينُأبحدُمشتقاتهُيفُشكلُإحالة،ُعلىُأساسُأّنُاملشتقُمعروف،ُأوُسبقُتعريفهُضمنُالعملُُ* التعريف ابالشتقاق:
علىُهذاُاملنهجُأنّهُيفرضُدائماُعلىُالقارئُأوُُومنُمؤاخذاتُاللسانينيعّرفُالفعلُ"دبج"ُابملصدرُ"ديباج"،36ُُاملعجمي،ُمثاله:ُدبجُمعناهُالّديباج

ُكماُأّنُهذاُالتعريفُيعتمدُ علىُماُيسّميهُمستخدمُاملعجمُأنُيكونُعلىُدرايةُمسبقاُبداللةُاملشتقُاحملالُعليه،ُوهذاُماُالُميكنُالتسليمُبهُدائما،
ُكانُاملدخلُمرّكبا"ُعلماءُاملنطقُبـ .ُولتجنبُهذاُالدور37ُ"الّدور"ُاملطلوبُجتنُّبهُ"إذُالُجيوزُأنُتدخلُالكلمةُوالُمشتقاتُمنهاُيفُالتعريف،ُإاّلُإذا

ُفض ُواستكتب... ُوكاَتَب ُوَكتََّب َُكَتَب ُفالفرقُواضحُبني ُمنُدالالت، ُتعربُعنه ُوما ُاملدخلُوتصريفاهتا، ُصيغة ُاحلمزاويُذكر عنُالُاقرتحُرشاد
ُ.38توزيعاهتاُوتوليداهتاُيفُالنصوصُاملختلفة

 :علم النحو 

ُكبُيا،ُويكشفُلناُالنحاةُوعلماءُالبالغةُأنُاملفردةُالُتستقيمُداللتهاُداخلُالرتكيبُإالُبتوخيُمعاينُُُُُ النحو،ُواملتكلمُيرتبطُاملعىنُابلنحوُارتباطا
 .39فيهاُمعاينُالنحوُملُيكنُصنعُشيئاإذاُعمدُإىلُألفاظُفجعلُيتبعُبعضهاُبعضاُمنُغُيُأنُيتوخىُ

ُكذلكُالتقدميُُ* التعريف النحوي: يتحققُابإلشارةُإىلُاملذكرُأوُاملؤنث،ُواملفردُواجلمعُوالرتاكيب،ُوماُهلاُمنُدورُداليل،ُويلحقُهبذا
  ...اخل.40والتأخُي،ُواحلذف،ُواللزومُوالتعدية
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 علم الداللة املعجمي: -
تتجّددُوتعيدُيدركُاملتأملُيفُاملسارُالتارخييُلعلمُالداللةُاملعجميُأنّهُمّرُمبراحلُجتّددُفيها؛ُفهوُبذلكُصنوُللسانياتُاليتُماُانفكتُتتطّورُُو

ُاملعرفيةُ  Dirk رتسُوهذاُمنُخصائصُالعلومُاليتُتنحوُحنوُالوصفية،ُوقدُوسمُديركُجُيا-النظرُيفُأدواهتاُاإلجرائيةُوتراجعُبعضُمفاهيمها
Greeraetsُُمياسم ُاملعجميُخبمسة ُالداللة ُعلم ُُو:هيُاملراحلُاليتُمرُهبا ُاللغويُالتارخيي، ُفقه ُالداللة ُالدالعلم ُالداللةُعلم ُالبنوي،ُوعلم لة

ُ.41علمُالداللةُاملعريفُأوُالعرفاينالتوليدي،ُوعلمُالداللةُالبنويُاجلديد،ُُو

 (Historical-Philological semantics)علم الداللة فقه اللغوي التارخيي:  -
ُكانُسائداُبنيُعاميُ تقريبا.7391ُُو7581ُويعرفُبعلمُالداللةُالتارخييُوبعلمُالداللةُقبلُالب نوي،ُوهوُمنهجُاترخييُللبحثُيفُعلمُالداللة

وتتخذُُ،ثالثةُأشياء:ُالتغُّيُالداليلُوتصنيفهُوتفسُيهوالنتائجُالعمليةُهلذاُالنوعُمنُالبحثُترتكزُعلىُُ،وكانُاهتمامهُاألساسُمنصباُعلىُتغُيُاملعىن
ُكاالستعارة،ُوالكناية،ُوالتعميم،ُوالتخصيص...  التصنيفاتُأشكاالُمتعددة

،ُوهوُخاصيةُمهّمةsémasiologieُحمورُرئيسُمنُحماورُعلمُالداللةُاحلديثُوخباصةُعلمُالداللةُالتارخييُومصطلحُالتغُّيُالداليلُُ
ُكانتُيفُالسابق،ُبفعلُرقيُيفُمعناهاُأوُاحنطاطُأوُللغة،ُتنّمُعنُ ُكما التطورُاملستمرُاحلاصلُفيها،ُوذلكُحنيُيالحظُاملتكّلمُأّنُالكلمةُملُتعد

الُاليتُمنُاألشكُتوسعُأوُاحنسارُأوُجمازُأوُمبالغةُأوُحنوُذلك.ُوهذاُالتغُيُالداليلُللمفرداتُيعّدُمنُاحلقائقُاملقررةُلدىُاللسانينيُاحملدثني،ُوهو
عجمُالتارخييُترصدُحركةُالداللةُيفُدوراهنا،ُمعُألفاظُاللغةُمبرورُالزمن،ُوتعدُهذهُاملظاهرُأهمُمقومُمنُاملقوماتُاليتُيقومُعلىُعاتقهاُصناعةُامل

 .42ُبصفةُخاصة،ُواملعاجمُاألخرىُبصفةُعامة

 (: Structuralist Semanticsعلم الداللة البنوي ) -

ُالعلمُوبتأثُيُ ُبعدهُبرفضُاملنحىُالذريُ)7391ُمنُديُسوسُيُمنذُقامُهذا يفُالتحليلُالذيُ( atomistic approachوما
حيثُيكونُأساسُالتحليلُالداليلُفيهُُ (systemic approachانتهجهُفقهُاللغةُالتارخييُوتبىنُمنهجاُآخرُيدعىُاملنهجُالنظاميُ)

وعلمُ( Lexical field theory)تُهذاُالعلمُنظريةُاحلقولُاملعجميةُقائماُعلىُعالقاتُاملعاينُبعضهاُببعض،ُفيدخلُضمنُاهتماما
 .43ُ(componential analysis) وحتليلُاملكوانت (Relational Semantics) الداللةُالعالئقي

يُويذهبُأصحابُهذاُاالجتاهُإىلُأّنُالتصّورُالنفسيُللمعىنُخطٌأُجسيم؛ُألنّهُمينعُالرؤيةُالسليمةُللغةُعلىُأهّناُنظامُرمزيٌّ،ُوهذهُهُ
ُنظامُ ُعلىُأهّنا ُإليها ُجيبُأنُينظر ُفاللغة ُالبنوية، ُاليتُتقومُعليها ُمنُالكلماتالفكرة ُواسعا ُرمزيةوليستُحبرا ُأنظمة ُاللغاتُالطبيعية هلاُُ،

ُ.Signُخصائصُومبادئ،ُوهذهُاخلصائصُواملبادئُهيُابلضبطُاليتُحتّددُالكيفيةُاليتُتعملُهباُالعالمةُاللغويةُعلىُأهناُعالمةُ

ُكلعبةُالشطرنج،ُإّنُقيمةُأيةُقطعةُيفُلعبةُالشطرنجُختضعُمتاماُللعرفُواالصطالح،ُوالُميكنُفهمُأيةُحركةُحنّركُهباُبيدقاُأوُُر خاُاللغة
إىلُالقطعُنفسها،ُوإمّناُحسبُقواعدُاللعبةُاملتعارفُعليها.ُوكذلكُالُميكنُلناُعموماُأنُنستنتجُمعاينُالكلماتُمنُخاللُأشكاهلاُيفُُابلنظر

بنّاه.ُوإذاُعرفناُأّنُمنُطبيعةُاللغةُأنُتكونُنظاماُرمزايُمستقالُعرفا،ُفإّنُهذاُإذنُهوُاملنظورُالذيُيتعنّيُعلىُاللغويُأنُيتُلطبيعيةاللغاتُا
ُكافيةُووافيةُلوصفُاللعبةُنفسها،ُوالُحنتاجُإىلُأنُنستدعيُأيُعواملُتقعُخارجُمنظومةُالقواعدُنفسهاُ ووصفُقواعدُلعبةُالشطرنجُطريقة

 .44)كحالُالالعبنيُالذهنيةُأوُاملكانةُاالجتماعيةُللعبةُالشطرنجُمثالُمقارنةُبلعبةُالدامة(ُلنشرحُكيفُتسُيُاللعبة

ُكالنشأةُالتارخييةُلشكلُقطعُالشطرنجُأوُدرجةُاإلبداعُاليتُينظمُهباُالالعبونُلعبهم.ُوليسُمستحيالُابُ لطبعُأنُندرسُالعواملُاخلارجية،
أنُيصفُاللغةُالطبيعيةُبصفتهاُنظاماُرمزايُُ-يفُاملقامُاألّول–هذهُاجلوانبُالُتالمسُجوهرُاللعبة؛ُأيُقواعدها.ُوابملثلُجيبُعلىُاللغويُ
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ُ ُذاهتاُميكنُاعتبارهاُعلماُمستقال؛ُوألّن ُاللغوايتُيفُحّد ُالوصفُالُُيتاجُإىلُاللجوءُإىلُعواملُخارجُإطارُالنظامُالرمزيُنفسه،ُفإّن هذا
 مستقالُإذُالُتستعُيُمنهجيتهاُمنُالعلومُاألخرى،ُبلُهيُعلمُمستقلُبذاته.

 (:Generativist Semantics )علم الداللة التوليدي  -

وماُبعده،ُحتتلُهذهُالفرتةُمنُاتريخُعلمُالداللةُموقعاُحمورايُمهما،ُإذُتقدمُحماولةُجديدةُلصياغةُعلمُالداللةُصياغة7391ُُمنذُعامُ
ويفُالوقتُذاتهُأفرزُالتوجهُالذهينُاهتماماُابلكفايةُالنفسيةُُ(Formal grammar)شكليةُعلىُأنّهُجزءُمنُالقواعدُاللغويةُالشكليةُ

(Psychological adequacy،)ُُوأاثرُهذاُاالمتدادُاملزدوجُلتحليلُاملكوانتُأسئلةُحولُالكفايةُالشكليةُوالنفسيةُاليتُأثرتُأتثُيا
 .45ومعُذلكُفإنُهذاُاملنهجُدرسُاملعىنُبوصفهُجزءاُالُيتجزأُمنُعمليةُاإلدراكُُالتوليديةُقوايُيفُتوجهاتُالبحوثُاليتُظهرتُيفُالفرتة

 (:Neostructuralist Semanticsاجلديد) علم الداللة البنوي -

ليتُتلتُحتتُهذاُالعلمُمتُمجعُجمموعةُمنُاملناهجُاملعاصرةُاليتُتستفيدُمنُاألنواعُالرئيسةُلعلمُالداللةُالبنوي،ُولكنُأبسلوبُمييزُالفرتةُاُُُ
ُ(decompositional)أوُالتفكيكيُُ(Relational)كالوصفُالعالئقيُُُندُهذهُالنظرايتُإىلُأفكارُبنويةوتستُ،الفرتةُالتوليدية

ُكإمكانُالوصولُإىلُصيغُشكليةُأ وُإىلُللبنيةُالداللية،ُلكنهمُيفعلونُذلكُمعُاهتمامُخاصُمبسائلُيثُيهاُالباحثونُيفُعلمُالداللةُالتوليدي،
ُ.46حدودُدقيقةُبنيُاملعىنُاللغويُواملعرفةُمبعناهاُالواسع

 (:tive Semantics Cogni) 47علم الداللة املعريف أو العرفاين -
ومماُاستحدثهُالباحثونُيفُعلمُالداللةُالعرفاينُُ،7351عُعلمُالداللة،ُظهرُمنذُعامُينحوُحنوُاالجتاهُالنفسيُواملعريفُيفُدراسةُمواضي

ُ ُالطرازيّة ُالنظرية ُالرئيسُأو ُالنموذجُاألولُأو ُنظرية ُاملعىنُنذكر: ُاملفاهيميةُ (،Prototype theory)وقدموهُيفُجمالُدراسة والنظرية
والنماذجُاملعرفيةُاملثاليةُأوُاملناويلُ،ُ(conceptual theory of  metaphor and metonymy)لالستعارةُوالكنايةُُ

تبنّيُهذهُاملواضيعُثالثُُ(.Frame Semantics)وعلمُداللةُاألطرُ، Idealized Cognitive Modelsالعرفانيةُاملؤثلةُ
 48الداللةُالعرفاين،ُوهي:ُأفكارُرئيسةُعنُمفهومُعلم

 اإلميانُمبرونةُالسياقُوالتداوليةُللمعىن.ُ -7
 االقتناعُأبّنُاملعىنُظاهرةُمعرفيةُأوُعرفانيةُتتخطىُحدودُالكلمة.ُ -2
 مبدأُأّنُاملعىنُيتضمنُالتفسُي. -9

،ُتلهمناُالفكرةُاألوىلُيفُالبحثُعنُالكيفيةُاليتُيؤّديُهباُاستخدامُاللغةُإىلُالتغيُي،ُوكيفُيظهرُنشاطُاملعىنُنفسهُيفُبنيةُاألصنافُُُ
ُاستكشا ُعلى ُالثالثة ُالفكرة ُوحتثُّ ُاملعجمي، ُاملستوى ُتتجاوز ُاليت ُالداللية ُواآلليات ُاملعىن، ُبىن ُوصف ُإىل ُفتشُي ُالثانية ُالفكرة ُفأّما
اللُالطريقة:ُأّنُمعىنُالكلمةُيقتضيُأنُنرىُشيئاُابستخدامناُعباراتُأخرى؛ُمبعىنُأّنُاملفاهيمُاجلديدةُمرتبطةُمبفاهيمُموجودةُأصالُمنُخ

 االستعارة،ُوالكناية،ُوغُيُذلك.

يفُاإلنتاجُمقارنةُابلنظرايتُاألخرىُلعلمُُوابلنظرُإىلُاحلجمُاهلائلُملاُنشرُيفُهذاُاجملالُفإّنُعلمُالداللةُاملعريفُهوُأكثرُالنظرايتُغزارةُ
الواسع،ُوهوُُالداللةُاملعجميُاملعاصر.ُوهوُاملنهجُالذيُالُيهتمُابلتمييزُبنيُعلميُالداللةُوالتداولية،ُفنرىُفيهُاللغةُيفُسياقُاملعرفةُمبعناها

ُىُاألقل.املنهجُالذيُيعّدُفيهُاستعمالُاللغةُاألساسُاملنهجيُلعلمُاللغةُمنُحيثُاملبدأُعل
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 التعريف البنوي: -

ُكنظامُمنُالعالقاتُالقائمةُبنيُعناصرهاُويقومُيفُالدرسُاملعجميُعلىُأساسُحتليلُُ التحليلُالبنويُمنهجُوصفيُيسعىُإىلُدراسةُاللغة
 واعُهذاُالتعريفُاآليت:املفرداتُإىلُجمموعةُمنُالبىنُأوُاألنظمةُتتألفُمنُعناصرُتكتسبُمعانيهاُمنُخاللُعالقتهاُبعضهاُببعض،ُومنُأبرزُأن

 التعريف ابحلقل الداليل:  3-1
عرفُعلمُاللغةُاحلديثُعّدةُحماوالتُلوضعُمنهجُيفيدُيفُالتحليلُالداليلُالوصفي،ُوأهمُهذهُاحملاوالتُماُيدخلُيفُإطارُنظريةُاحلقلُ

داللتهُببحثهُمعُأقربُاملداخلُإليهُيفُإطارُجمموعةُدالليةُواحدة،ُالداليلُأوُاجملالُالداليل،ُُتقولُهذهُالنظريةُأبنُاملدخلُاللساينُ)الكلمة(ُيتحددُ
كة؛ُأيُإدماجُوهذاُمؤّداهُأنُاحلقلُالداليلُيتسمُويتميزُابخلصوصيةُالتصنيفية،ُحبيثُيراعىُفيهُوضعُاملداخلُيفُأنساقُبنويةُوفقُعالئقُدالليةُمشرت

ُكلماتُاأللوانُيفُاللغةُالعربيةُتقعُحتتُاملصطلحُالعامُ"لون"،ُالوحداتُاملعجميةُاملشرتكةُيفُمكوانهتاُالدالليةُيفُحقلُد اليلُواحد،ُمثالُذلك
 ُواألخضر...األسود،ُووتضمُاألبيض،

جمموعةُمنُالوحداتُاملفرداتيةُاليتُتشكلُجمموعةُمنُالتصوراتُاملنتميةُ»احلقلُالداليلُأبنهُُ(G.Mounin)وقدُحّدُجورجُمواننُ
ويتمُتكوينُاحلقلُالداليلُعنُطريقُرصدُاملفرداتُوالتصوراتُاملنتميةُإىلُمفاهيمُدالليةُأوُقطاعُمتكامل،ُوهذهُُ،49«إىلُمفاهيمُدالليةُحتّددُاحلقل
 النهايةُإىلُوحداتُترتبطُفيماُبينهاُمبفهومُعامُوشامل،ُيقومُبدورهُبتحديدُاملساحةُاملفهوميةُلكلُوحدة.القائمةُاليتُمّتُمجعهاُتشُيُيفُ

ُ ُالتصنيفيُعلىُفكرةُالتضمنيُأوُاالحتواء ُاحلقلُالداليلُيعّولُيفُأدائه ُأحالناُعلىُأّن ومُالعامُحبيثُيراعىُاملفهInclusionُوهذا
،ُوهبذاُتبنّيُأنهُلكيُتفهمُفضاءُاإلدراكيُبلفظُجامعُهوُاملعدنجيمعهمُمفهومُعامُوشاملُميسحُالُالذهبُوُ،والنحاس،ُاملوّحدُللمداخلُفاحلديد

ُكذلكُجمموعةُالكلماتُاملتصلةُهباُدالليا؛ُأيُإّنُموقعُالكلمةُبنيُأخواهتاُيفُاحلقلُيعينُدرجةُمنُحتريرُمع ناها،ُوهذاُمعىنُالكلمةُجيبُأنُتفهم
 يفُظلُمبدأُالقيمةُالذيُاقرتحهُواندىُبهُديُسوسُي.ُ-أساسا-أّنُنظريةُاحلقلُالداليلُنشأتُاإلطارُالنظريُي رشدُإىلُ

صفةُوراثيةُمثل:ُالشكلُواحلجم،ُولكنُبسببُماُميكنُأنُيفعلهُُةفقدُأوضحُأّنُالفرسُعلىُطاولةُالشطرنجُهوُفرسُليسُبسببُأيُ
للغةُمؤكداُعلىُأّنُمثةُفروقاُُ Relationnelعلىُاجلانبُالعالئقيُأوُاالرتباطيُُ.ُلقدُرّكز50ابلنظرُإىلُالقطعُاألخرىُاملوجودةُعلىُالطاولة

اُتتصلُالكلمةُبغُيهاُمنُالكلمات،ُفقطُالُحدوداُاثبتة،ُوهناُغدتُقيمةُالكلمةُعنصراُواحداُمنُعناصرُاملعىنُوتزدادُفاعليةُهذهُالقيمةُعندم
 51ُيت:وطريقةُهذهُالنظريةُيفُالتحليلُتتلخصُنقاطهاُيفُاآل

ُحلقلُ -7 ُيغطيُجماالُحمددا ُمنها ُكلماتُ)أوُحقولُداللية(،ُوكّل ُمتسلسلةُجملموعة ُمبنيةُعلىُجمموعة ُاملعينة ُألفاظُاللغة إنُجمموعة
 املفاهيمُ)حقولُالتصورات(.

 الفسيفساء.كلُحقلُمنُهذهُاحلقولُسواءُأكانُمعجمياُأمُتصورايُيتكونُمنُوحداتُمتقاربةُالداللة،ُمثلُجتاورُحجاراتُ -2
إّنُمعاينُالكلماتُحتددُمنُخاللُعددهاُوموقعهاُيفُاحلقلُالكلي،ُفالُيستطيعُاملستمعُأنُُيددُمعىنُالكلمة،ُإذاُملُيعرفُبقيةُُ -9

 كلماتُاحلقل،ُومدىُالعالقاتُالدالليةُاليتُتربطُبينها.

ُكماُهلاُوظائفُإجرائيةُ معجميةُمتعددة،ُيضافُإىلُذلكُجتليهاُيفُالرتاثُالعريبُولنظريةُاحلقولُالدالليةُأسسُتوظفُوأنواعُتتفرعُعنها،
تُمبصطلحُمغاير،ُهوُمعجماتُاملوضوعاتُواملعاين،ُوهيُصاحلةُلتطبقُعلىُمعجماتُاأللفاظُوغُيها،ُوميكنُتبنيُهذهُالقضاايُمنُخاللُالبناءا

ُالنظريةُوالتطبيقيةُاآلتية:ُ
ُ
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 األسس:  -أ
52ُلقدُحّددُعلماءُهذهُالنظريةُجمموعةُمنُاألسس،ُينبغيُأنُتراعىُيفُإطارُهذهُالنظرية،ُوهي:ُُُُُ

 عضوُيفُأكثرُمنُحقل. Lexèmeالُوحدةُمعجميةُ -
 الُوحدةُمعجميةُالُتنتميُإىلُحقلُمعنّي. -
 الُيصحُإغفالُالسياقُالذيُتردُفيهُالكلمة. -
 النحوي.استحالةُدراسةُاملفرداتُمستقلةُعنُتركيبهاُ -

 53يضافُإىلُذلكُأّنُاختيارُاحلقلُيفُالوسطُاللساينُُيتكمُإىل:ُُُُ

ُاللساينُالفرنسيُجورجُمواننُ)ُاحلدس: -7 ُفعله ُابلضبطُما ُمتُانتقاؤها،ُوهذا (G.Mouninُعلىُالباحثُأنُينطلقُمنُمدّونة
ُكلُاملصادفاتُاليتُهلاُحينماُعكفُعلىُحصرُورصدُالوحداتُاألساسيةُاليتُتكّونُبنيةُاحلقلُالداليلُللحيواان تُاألليفة،ُفقدُاعتمدُعلىُتسجيل

ُعالقةُابحلقلُمنُخاللُمعايشتهُللوسطُاللساين.
إنُحماولةُاالهتداءُإىلُعملُتطبيقيُهادفُللحقلُالداليلُالُبدُأنُالُُيتكمُفيهُالباحثُإىلُاحلدسُفقط،ُوإمناُُمقاييس موضوعية: -2

ُرُاألنساقُالعالئقية،ُوتكفلُبضبطها،ُوطبيعةُهذهُاملقاييسُقدُتكونُلسانيةُوقدُتكونُفوقُلسانية.الُبدُمنُأنُتكونُهناكُمقاييسُتسهمُيفُحص
ُكوهناُمقاييسُموضوعية،ُفحقلُالقرابةُمثالُ واملقاييسُاألخُيةُهيُمقاييسُخارجةُعنُبنيةُالنظامُاللساينُذاته،ُومعُذلكُالُخترجُعن

وعيانُومهاُالقرابةُابملصاهرةُوالقرابةُابلدم،ُوهذاُفرضُعلىُالعديدُمنُاللسانينيُضرورةُالتفرقةُبنيُيتحددُبواسطةُمقياسنيُغُيُلسانينيُلكنهماُموض
أّماُاملقاييسُاللسانيةُفهيُمستنبطةُمنُالنظامُاللساينُنفسه،ُفماُيقدمهُاملعجمُوالتفريعُاملورفولوجيُوالتفريعُيةُوالبنيةُاالجتماعيةُوالثقافية،ُالبنيةُاللسان

ُآلياتُلبناءُاحلقلُالداليل،ُوقدُأّكدُحسامُالبهنساويُأّنُمثةُضوابطُعامةُحتكمُبناءُاحلقلُتتجلىُيفُثالثُاالشتقاق يُمنُتفسُياتُماُهيُإاّل
54ُمسات:ُ

ُكلُحقلُعلىُجمموعةُمنُالعناصرُالتصويريةُأوُالسماتُالضرورية،ُاليتُتشرتكُفيهاُوحداتُاحلقل،ُهذهُُالسمات الداللية: -7 إذُيقوم
 التصويريةُلقيامُاحلقلُهيُاليتُتدلُعليهاُمساتُاحلقولُالداللية.ُالعناصر

ُكماُهيُاحلالُيفُتدرجُفروقُاأللوان،ُويفُتدرجُعالقةُالطولُوالعرض.ُالسمات املركزية: -2  هيُمساتُتتصفُابلتدرج،
ُكرسيُميكنُأنُُالسمات النمطية: -9 وهيُمساتُختضعُلالستثناءُبصورةُمنفصلةُوطبيعتهاُغُيُمتدرجة،ُفسمةُأربعةُأرجلُيفُمعىن

ُتستثىنُيفُحالةُالكرسيُذيُثالثةُأرجل.
 األنواع:  -ب

 55يقسمُعلماءُالداللةُاحملدثونُاحلقلُالداليلُإىلُأنواع،ُهي:ُ

ُالكل - ُأّن ُأساس ُعلى ُاملتضادة ُوالكلمات ُاملرتادفة، ُجولزُالكلمات ُويعد ُاألبيض، ُيستدعي ُاألسود ُفاللون ُبضدها، ُتفسر مة
A.Jollesُ.أّولُلساينُيذهبُإلــىُأنُاأللفاظُاملرتادفةُوالتضادُمنُاحلقولُالداللية 
نةُاألوزانُاالشتقاقيةُوتسمىُأيضاُاحلقولُالدالليةُالصرفية،ُدورهاُيكمنُيفُتصنيفُالوحداتُيفُاجملالُالصريفُبناءُعلىُالقرابةُالكائ -

َرد،ُِمْنَجل،ُبينها،ُوميكنُمتثلُهذاُالنوعُأكثرُيفُاللغةُالعربيةُفالعالمةُالصرفيةُ"ِمْفَعل"ُيفُمفهومهاُالعامُتدلُعلىُاآلالتُاملستعملةُاملتدا ولة،ُحنو:ُِمبـْ
 ِمْقَود،ُخِمَْيط.
 أجزاءُالكالمُوتصنيفاتهُالنحوية. -
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تُاليتُترتبطُفيماُبينهاُبواسطةُاالستعمال،ُمعُعدمُوقوعهاُيفُاملوقعُالنحويُاحلقولُالسنجماتيةُأوُالرتكيبيةُتشملُجمموعةُُالكلما -
ُكانُبورزجُ                                                                   أّولُمنُعىنُبدرسُهذهُاحلقول،ُإذُاهتمُابلكلماتُاآلتية:W.Porzigُُنفسه،ُوقد

ُ

ُ

ُُُُُُُ
ُاحلقولُاملتدرجة،ُيرادُهباُوجودُتدرجُيفُالبناءُاللفظي،ُفقدُتردُالكلماتُمنُاألعلىُإىلُاألسفل،ُأوُالعكس،ُأوُتربطُبنيُبناهاُقرابة -

بدورهاُتتجزأُإىلُمفاهيمُداللية،ُفامللفوظُإنسانُهوُمفهومُعامُيتضمنُمفاهيمُصغرىُ)الرأس،ُالصدر،ُالبطن،ُاليد،ُالرِجل(ُهذهُاملفاهيمُالصغرىُ
 أكثرُدنوا،ُفاليدُحتويُ)اإلهبام،ُالسبابة،ُاخلنصر،ُالبنصر،ُالوسطى،ُاألظافر...(.

 جتليات النظرية يف الرتاث: -

ُالعربية ُحضارتنا ُاتريخ ُمن ُمبكرة ُفرتة ُيف ُإليه ُتنّبه ُقد ُأمر ُالداللية ُاحلقول ُتعّولُعلى ُأو ُتستند ُمعجمية ُبدراسة ُاالضطالع ُحماولة ُإّن
ُيسمىُابلرسائلُاللغويةُومبعجماتُاملعاينُأوُاملوضوعات،ُوهيُالرس ُما ُالذينُصّنفوا ُوأقصدُبذلكُاجلماعة ُمنُاللغويني، ُمجاعة ائلُوُاإلسالمية

ةُذاتُاملوضوعُاملعجماتُاليتُمتتدُجذورهاُيفُالرتاثُإىلُبدايةُالقرنُالثاينُاهلجري،ُواكتملتُمعُبدايةُالقرنُالثالث.ُومنُاملؤلفاتُاللغويةُُالصغُُي
ُوكت ُوكتابُ"الفرق"، ُوكتابُ"الوحوش"، ُ"الشاء"، ُوكتاب ُوكتابُ"اخليل"، ُكتابُ"اإلبل"، ُاحملدثونُنذكر: ُالرتاثُونشرها ُاليتُحفظها ابُالواحد

ُالذيُبقىُلناُمنُمؤلفاتهُاللغويةُذاتُاملُو272هـ(،ُومثلهُمعاصرهُأبوُزيدُاألنصاريُ)ت279"النباتُوالشجر"ُلألصمعيُ)ت ضوعُالواحد:ُُهـ(
ُ.56كتابُ"املطر"،ُوكتابُ"اهلمز"،ُوكتابُ"اللِّبأُواللنب"،ُوكتابُ"النوادرُيفُاللغة"

(ُ هـ(،ُومعجمُ"املخصص"ُ"البن222ُومنُاملعجماتُاليتُأخذتُهبذهُالنظريةُمعجمُ"الغريبُاملصنف"ُ"أليبُعبيدُالقاسمُبنُسالم"
ةُاليتُتطورتُيفُظلهاُنظريةُاحلقولُالداللية،ُوإطالقُلغوييناُالعربُعلىُهذاُاالجتاهُهـ(ُوهوُمنُأهمُاملعجماتُالضخم281)ُ*سيدهُاألندلسي"ُ

داتُالرصيدُمصطلحُمعجماتُاملعاينُمردهُاهلدفُالداليلُاألولُالذيُحتققه،ُوأماُاإلطالقُالثاينُمعاجمُاملوضوعاتُسببهُاملنهجُاملتبعُيفُترتيبُمفُر
ُكثُية،ُفنجدُمثال:ُ.ُوإذاُأتملناُالرصيدُاملعريفُالذ57اللغوي ُيُتركهُالسلفُلوجدانُأنُالكتبُاليتُتتبعُمنهجُاحلقولُالدالليةُُيفُاملوضوعُالواحد

 كتبُيفُهذاُاحلقلُكلُمن:ُُُ"خلق اإلنسان" -
 هـ(.219النضرُبنُمشيل) -
 هـ(.271قطرب) -
 هـ(.271أبوُعبيدة) -
 هـ(.278أبوُزيد) -
 .هـ(288)أبوُحامتُالسجتاين -

 كتبُيفُهذاُاحلقل:ُُُ"احلشرات" -
ُكتابُ"احلياتُوالعقارب". -  أبوُعبيدة
 األصمعيُكتابُ"النحلُوالعسل". -
 أبوُحامتُالسجتاينُكتابُ"احلشراتُواجلرادُوالنحلُ..". -

ُنباحُُكلب
ُصهيلُُفرس

ُتفتحُُزهرةُُ
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ُكتابهُ"فقهُاللغة"ُفقدُخصُختذتُمنُاحلقلُالداليلُمنهجاُهلا،ُوغُيهاُمنُاملصنفاتُاليتُا يفُُ-مثال-وهكذاُفعلُأبوُمنصورُالثعاليبُيف
مسُيفُاببُالكلياتُالفصلُالثاينُيفُذكرُ"ضروبُمنُاحليواانت"ُوالفصلُالثالثُيفُ"النباتُوالشجر"،ُوالفصلُالرابعُيفُ"األمكنة"،ُوالفصلُاخلا

(:الشروق،ُمثُيقولُالثعاليبُيفُاحلقلُالذيُأفردهُيفُتعديدُساعاتُالنهارُوالليلُ:ُ)ساعاتُالنهارُ"ُوهكذا،"الثياب"،ُوالفصلُالسادسُيفُ"الطعام
ليل(ُالشفق،ُمثُالبكور،ُمثُالغدوة،ُمثُالضحى،ُمثُاهلاجرة،ُمثُالظهُية،ُمثُالرواحُمثُالعصر،ُمثُالقصر،ُمثُاألصيل،ُمثُالعشي،ُمثُالغروب.ُ)وساعاتُال

ُ.58ُمثُالصباح"ُ،صبحمثُالسَّحر،ُمثُالفجر،ُمثُالُالغسق،ُمثُالعتمة،ُمثُالسدفة،ُمثُاجلهمة،ُمثُالز لّة،ُمثُالزلفة،ُثـمُالب هرة،

 59ومعُأنُهذهُالنظريةُتصلحُكيُتكونُمنهجاُنقرأُبهُالنصوصُواخلطاابتُفقدُو ّجهُإليهاُجمموعةُمنُاآلراءُالنقدية،ُمنُأمهها:ُ
ُبغُيهاُمنُالكلماتُيؤديُإىلُصعوابتُمنطقيةُُ- حيثُيدخلُالتعريفُاملتبادلُوحتديدُمعىنُالكلماتُيفُحميطُاحلقلُالواحدُبناءُعلىُعالقتها

 التعريفُيفُدائرة.
 الُتوجدُحدودُخارجيةُواضحةُبنيُاحلقولُالداللية؛ُألنُخيوطُالربطُبنيُاحلقولُمتصلةُوليستُمنقطعةُمتاما.ُ-

ُالنظريةُعلىُأسسُاستقرائية،ُوالُيعدوُاحلقلُأنُيكونُمنوذجاُلغوايُحمتمال.ُ-  ملُتـ نْبَ

يفُمعرضُحديثهُعنُنظريةُاحلقولُالدالليةُتكمنُيفُأمهيتهاُالكبُيةُيفُاجملالُاملعجمي،ُوأهناُمتثلُأجنعُُالبحثُالداليلوالنتيجةُاليتُخلصُإليهاُ    
ُكماُأهّناُتوقفناُعلىُنظامُالتصوراتُيفُأيّةُحضارةُمنُاحلضارات،ُوعلىُمدىُبلوغُأمةُمنُاألممُيفُ جمالُمنُحلُلضبطُالرصيدُاملفردايتُللمعجم،

 .60كريجماالتُالرقيُالعلميُوالف

 61التعريف ابلتحليل التكويين:  3-2

ُكاتزُوفودر،ُوهوُمنهجُيعتمدُيفُموضوعهُعلىُجتزئةُالوحداتُاملعجميةُإىلُمكوانهتاُاألسُُُُ اسية؛ُالتحليلُالتكويينُللمعىنُهوُأساسُلعملُقامُبه
الُمنُالعامُإىلُاخلاص.ُعلىُسبيلُاملثالُمكوانتُالوحدةُمبعىنُدراسةُالبنيةُالداخليةُملدلولُالوحدةُاملعجميةُخارجُالسياقُبطريقةُتسمحُابالنتق

 ذكر+ُابلغ(.ُُ-اللسانيةُ"رجل"ُهي:ُ)+ُحيوانُ+ُعاقل+ُذكر+ُابلغ(،ُومكوانتُالوحدةُاللسانيةُ"امرأة"ُهي:ُ)+حيوانُ+ُعاقل

ُُُُ ُالنظريةُتفيدانُاملعىنُالعامُللوحدةُاملعجميةُيفس رُابلنظرُإىلُعددُمنُالعناصرُأوُاملكوانتُاعلىُأساسُأّن ُماُجعلُهذه حملددةُللمعىن،ُوهذا
ُكما ُكأنُتكونُعالقةُترادف،ُأوُتضاد،ُأوُتضمن،ُأوُاشتمال، أنُهذهُُوتسعفناُأكثرُيفُتعينيُنوعُالعالقةُاملوجودةُبنيُمعاينُالوحداتُاملعجمية،

ليلُوتبينيُالعناصرُاليتُتشكلُالعالمةُاللسانية،ُوذلكُمنُأجلُالنظريةُيفُجتزئتهاُلعناصرُالكلمةُتعّولُعلىُحمدداتُتكونُهيُالسبيلُاملعنيُيفُحت
 62ُُالوقوفُعلىُداللتها؛ُأيُإّنُاحملدداتُتسمحُلناُأبنُنرفعُالغموضُعـنُاللفظُواجلملةُعموما،ُوهذهُاحملدداتُهي:ُ

الرتكيبُوظيفةُالفعلية،ُواألخرىُوظيفةُُالوظيفةُاملنوطُبهُهيُالتمييزُبنيُداللتنيُلصيغةُواحدةُحبيثُأتخذُإحداهاُيفُاحملدد النحوي:-7
 الفاعلية.

اليتُتؤلفه،ُوتبعا63ُُوظيفتهُختصيصُمعىنُشاملُلكلُتركيب،ُوذلكُيتأتىُمنُخاللُالدالالتُالفرديةُللمورفيماتُاحملدد الداليل:-2
 للطريقةُاليتُتتألفُهباُهذهُاملورفيمات،ُويتميزُاحملددُالداليلُأبنّهُعنصرُعامُيشرتكُبنيُوحداتُمعجميةُأساسية.

 هوُعنصرُخاصُومرتبطُمبعىنُمعنيُالُاشرتاكُفيه،ُويقعُدائماُيفُآخرُالسلسلة.ُاملميز:-9
 إنسان+ُذكر+ُابلغ+ُأعزب+ُعالمةُبوجهه.وميكنُتوضيحُاحملدداتُمنُخاللُاملثالُاآليت:ُزيد=ُ

 زيدُــُاسمُُاحملدد النحوي: -
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 إنسان،ُذكر،ُابلغ.احملدد الداليل: -
 أعزب،ُعالمةُبوجهه.ُاحملدد املميز: -

ُكاتزُالفرقُالذيُوضعهُبنيُاحملددُالداليلُواملميزُإاّلُأنُالصعوبةُماُتزالُابقيةُحولُتعميمُمنهجُالتحليلُالتك ويين،ُوعلىُالرغمُمنُإسقاط
ُكماُأنُاملنهجُذاتهُالُمييزُبنيُالرتادفُواملشرتكُاللفظي.ُُ ُولعلُذلكُمردهُأنُعددُاحملدداتُوترتيبهاُيبدوُحتكميا،

ُكلودُجرمانُورميونُلوبالن،ُوهي: 64ُُويضافُإىلُالتعريفُالتكويينُثالثُطرائقُأخرىُأشارُإليها
 . Pottierُتقنيةُحتليلُاملراجعُ"بوتيه" -
 .Georges Mouninُاملعاجمُ"جورجُموانن"دراسةُتعريفاتُ -
 .Pierre Guiraudاالشتقاقُ"بيارُغُيو"ُ -

 تقنية حتليل املراجع:  -أ
حالةُإنُحتليلُاملعىنُبتجزئتهُإىلُعناصرُيفُهذهُالتقنيةُقائمُعلىُربطُاللفظُمبرجعه؛ُأيُإنُهذهُالتقنيةُتعّولُعلىُاملالحظةُاملباشرةُيفُ

ُكرسي،ُميكنُمتثلهاُعلىُشكلُاملعادلةُاآلتية:ُ+ُلهُسندُ+ُ،65ُاألشياءُالفيزايئيةُاحملسوسة مثالُاخلطوطُاخلمسةُالوثيقةُالصلةُداللياُابلوحدةُاملعجمية
 ومنُأمثلةُهذهُالتقنيةُيفُاللسانُالعريبُاآليت:ُ،علىُأرجلُ+ُلشخصُواحد+ُللجلوس+ُمبوادُتركيبُصلبة

ُكانُفيهاُشراٌب،ُوإاّلُفهيُزجاج -  ة.الُي قالُكأسُإالُإذا
ُكانُعليهاُطعام،ُوإاّلُفهيُِخَواٌن. -  الُي قالُمائدةُإاّلُإذا
ُكوٌب. - ُكانتُلهُع ْرَوٌة،ُوإاّلُفهو  الُيقالُك وٌزُإاّلُإذا
ُكانُمرباّي،ُوإاّلُفهوُأنبوبة. -  الُي قالُقلٌمُإاّلُإذا
،ُوإاّلُفهوُفْتخٌة. - ُكانُفيهُفصٌّ  الُي قالُخامتُإاّلُإذا
ُكانُعل -  .66يهُصوٌف،ُوإاّلُفهوُِجْلدةالُي قالُفرٌوُإاّلُإذا

ُوماُمييزُهذهُالتقنيةُأهّناُتساعدانُعلىُحتليلُالعالمةُاللسانيةُاليتُهلاُحضورُمرئي،ُيفُحنيُالُتستطيعُأنُمتدانُأبيُتفسُيُلأللفاظُ
ُاليتُالُمرجعُفيزايئيُهلا.

 دراسة تعريفات املعجم:  -ب

مثالُُ،67قابليةُالوحداتُاملعجميةُوقدرهتاُعلىُمّدانُمبعلوماتُعنُبنيةُمفرداتُاللغةيقرتحُجورجُمواننُاالستنادُإىلُاملعجمُملعرفةُمدىُ
 68ذلكُيفُالبيئةُالعربيةُاملفرداتُاخلاصةُابلبيوتُالعربية،ُيعطيناُمعجمُفقهُاللغةُللثعاليبُجمموعةُمنُالسماتُاخلاصةُابملدلول:ُ

 من حجر جلود ايبسةمن  من شعر من وبر من صوف على األرض بيت الوحدات املعجمية
ُ-ُ-ُ-ُ-ُ+ُ+ُ+ خباء

ُ-ُ-ُ-ُ+ُ-ُ+ُ+ جباد

ُ-ُ-ُ+ُ-ُ-ُ+ُ+ فسطاط

ُ-ُ+ُ-ُ-ُ-ُ+ُ+ َقْشع  

ُ+ُ-ُ-ُ-ُ-ُ+ُ+ نةأقْ 
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ُكانتُهذهُالتقنيةُتزودانُمبعلوماتُعنُطبيعةُالعالمةُاللسانيةُإاّلُأهّناُيفُالتحليلُتطرحُمشكلةُالرجوعُإىلُاملعجمات،ُوهذاُيعينُ ُوإن
ُحمدوديةُالتحليلُللتعريفات.

 االشتقاق:  -ج

يفُُالحظُبيارُغُيوُأّنُتقنيةُحتليلُاملرجعُوتقنيةُدراسةُتعريفاتُاملعجمُماُمهاُإاّلُصراعُبنيُالشكالنيةُاليتُترّكزُعلىُاجلانبُالسطحي
دُمنُمبدأُُاثلثُيقفُبينهماُيكونُمميزاُملنطقُاألشياء،ُتفسُيُالوحدةُاملعجمية،ُوالعقالنيةُاليتُترّكزُعلىُالتصوراتُوالعالقاتُالذهنية،ُفكانُالُب

 .69وقدُمّسىُبيارُغُيوُهذاُاملبدأُابالشتقاق،ُواملرادُبهُالتعريفُأوُالتصنيفُاالشتقاقيُللكلمات

اللغةُإنتاجُبشريُوهذاُماُجعلُهذهُاحملاولةُترّكزُعلىُفرضيةُأّنُُ-منُغُيُإمهالُللبنيةُالسطحية-واالشتقاقُحبثُموجهُحنوُالبنيةُالعميقة
مبادةُاشتقاقها،ُأيُُطواترخيي،ُُيتمُعليناُالبحثُعنُمنطقُلساينُخمتلفُعنُمنطقُاملناطقة،ُوعليهُفإّنُمعىنُالعالمةُاللسانيةُاملنطوقةُأوُاملكتوبةُمرتب

تيةُللمنهجُتكمنُيفُأّنُاملضمونُاملعنويُلكلمةُإّنُالفكرةُالتح»ُُإّنُداللةُالوحدةُاللسانيةُتستلزمُضرورةُاألصلُاالشتقاقيُللكلمة،ُيقولُبيارُغُيو:
 .70«منُالكلماتُيرتبطُبعالقةُمعُأصلُالكلمة

فالقيمةُالكبُيةُاليتُمتنحهاُالقواننيُللباحثُاللساينُهيُأّنُاملفاهيمُتوضعُبوضوحُعنُطريقُالتحليلُاالشتقاقي،ُوذلكُعنُطريقُإنشاءُُ
ماتُالعاديةُللمعىن،ُواليتُتستخدمُالتدبُياتُاملختلفةُلتشكيلُالعالماتُاللسانيةُاجلديدةُاملعرّبةُعنُمنُالس-يفُالعادة-مفاهيمُأوُتصوراتُم كوَّنة،ُ

رُيفُمعجمُابنُفارسُ"املقاييس"ُبذكرُالداللةُالعامةُاليتُجندهاُيفُمجيعُمشتقاتُهذاُفاملادةُاللسانيةُ"عرض"ُتفسُُّ،71املظاهرُاملختلفةُملفهومُالكلمة
ُكثرهتاُترجعُإىلُأصلُواحدُوهوُالعرضُالذيُخيالفُالطول،ُومنُحّققُ»ُس:اجلذر،ُيقولُابنُفاُر العنيُوالراءُوالضادُبناءُتكثرُفروعه،ُوهيُمع

ُ.72«النظرُودّققهَُعِلَمُصحةُماُقلناه

 نظرية السياق: -

ُكلُمرّةُتستعملُفيهاُيفُجوُُيّددُمعناهاُُ Vendryes أشادُفندريسُُُُُ ابلسياقُيفُبيانُوتعينيُقيمةُالكلمةُمشُياُإىلُأّنُالكلمةُتوجدُيف
اُأنُتدّلُعليها،ُُحتديداُمؤقتا،ُوهذاُماُجيعلُالسياقُآليةُقادرةُعلىُفرضُقيمةُواحدةُبعينهاُعلىُالكلمة،ُعلىُالرغمُمنُاملعاينُاملتنوعةُاليتُيفُوسعه

يمةُّنُالسياقُهوُالكفيلُالوحيدُالذيُميكنُأنُخيّلصُالكلمةُمنُالدالالتُاملاضيةُاليتُتدعهاُالذاكرةُترتاكمُعليها،ُوهوُالذيُيفرزُهلاُقكماُأّكدُأ
ُحضورية،ُولكنُالكلمةُبكلُاملعاينُالكامنةُتوجدُيفُالذهنُمستقلةُعنُمجيعُاالستعماالتُاليتُتستعملُفيهاُمستعدةُللخروجُوالتشّكلُحبسب

ُ.73لظروفُاليتُتدعوهاا

طالبهُإنينُالُويفُهذاُالصددُيقولُإبراهيمُأنيس:ُ"وكانُهلذاُأستاذُاألدبُاإلجنليزيُُيّذرانُمنُتلكُاأللفاظُاليتُنظّنُأنّناُنفهمُمعناها،ُويقولُلُُُُُُ
هباُمنُقبل،ُولكينُأخشىُعليكمُمنُتلكُُأخشىُعليكمُيفُأدبُشكسبُيُمنُتلكُاأللفاظُالغربيةُاليتُملُتصادفوهاُيفُنصوصُأخرى،ُأوُملُتسمعوا

ةُلكمُمجيعا،ُفهيُاأللفاظُاليتُالُتزالُتشيعُبصورهتاُالقدميةُيفُاألدبُاإلجنليزيُاحلديث،ُواليتُخيطرُيفُأذهانكمُألّولُوهلةُأّنُداللتهاُواضحةُمألوف
ُكثُياُمنهاُقدُتطورتُداللته،ُ فأمرهاُهنّيُالُتكلفكمُسوىُالبحثُعنهاُيفُمظاهناُوالوقوفُعلىُُأماُاألوىلوتغُيتُمعُالزمن.حملُالزللُواخلطأ؛ُألّن

ُُ،ُعلىُحنيُالثانيةُتفرضُعليكمُاالستعانةُابلسياقُوخباصةُالسياقُاالجتماعي.74معناها"

ذكرُيفُاللغةُوالنحوُوالقراءات"ُاّيتُوميكنُالتمثيلُلفاعليةُالسياقُيفُبناءُاملعجمُمبدخٍلُلساينُذكرهُأبوُالبقاءُالعكربيُيفُمؤلَّفُ"املسائلُالع كرُبُُُ
ُكماُهوُمبنّيُيفُاخلطاابتُاآلتية: 75ُيفُمبحثُاللغةُأّنُاملدخلُاملعجميُ"النفس"ُخيتلفُمدلولهُمنُسياقُلغويُإىلُآخر،
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ُمَؤجَّال" - ُِكتاابا ُإبْذِنُهللا َُكاَنُلنْفٍسُأْنُمتوَتُإالَّ ُنـَْفٍسُذائقة ُُ،76قالُتعاىل:ُ"وَما َناُتـ ْرجعوَن"وقالُعّزُوجّل:ُ"ك لُّ وقالُُ،77املْوِتُمث َُّإليـْ
 اهلذيلُّ:

َُجْفَنُسْيٍفُومئْـَزرا ُمْنه ُِبِشدِقِهُُُُوملُْيْنج ُإالَّ ُجَنَاُساملٌُوالنّـْفس 
ُالكائنُاحلّي،ُمنُإنسانُأوُحيوان،ُوهيُاليتُمتوتُمبوته.ُهوُمدلولُالنفسُيفُاآليتنيُوالبيت

،ُالنفسُهناُمبعىنُالغيب؛ُأيُتعلمُغييبُوماُعنديُوالُأعلمُغيبكُوماُعندك،78َُأْعَلم ُماُيفُنـَْفِسَك"قالُتعاىل:ُ"تْعَلم ُماُيفُنـَْفِسيُواَلُ -
 وقيلُإهّناُمبعىنُعند؛ُأيُإّنكُتعلمُماُعنديُوالُأعلمُالذيُعندك.

طَمِئّنة ُاْرِجِعيُإىلُربِّكُراِضَيةاَُمْرِضيَّةا" -
 
ُامل  فسُيفُاآليةُمبعىنُالروح.،ُالن79قالُتعاىل:ُ"ايُأَيَـّتـ َهاُالنـَّْفس 

 80قالُعبيدُهللاُبنُقيسُالرُّقَـيَّاتُالقرشيُاملكي: -
ُيـَتَِّقيَُأْهل َهاُالنَـف وَسُعَليْـَهاُُُُُُُفَـَعَلىُحَنْرَِهاُالرُّقىُوالتميم

ُالنفسُيفُالبيتُمبعىنُالعنيُاليتُتصيبُاإلنسان،ُومنهُقولُالعرب:ُ
ُابلعنْي.قالُابنُاألُأي:عنْيٌ،أَصاَبتُفالانُنْفٌس؛ُ ُالرَّج ل ُالذيُي صيب  ُعرايب:ُالنـَّف وس 

 وي قالُإّنُالبيتُللممّزقُالعبدي:-قالُالبارِقيُُّ -
ُمه  وم َهاُُ ُونـَْفٌسُتـَل وم َهاُ،فَـنَـْفٌسُتـ َعزِّيهاُُفَـَباَتْتُهلاُنـَْفَساِنَُشىتَّ

ُمدلولُلفظُالنفسُيفُهذاُاملوضعُاهِلمَّة ُواإلرادة.
- :  81قالُالسََّمْوأل 

َُتِسيل ُعلىُحدُِّالظ َباِتُنـ ف وس َناَُُُولَْيَسْتَُعَلىَُغُْيُِالظُّبَاِتُتسيلُ 
ُالنفسُهناُمبعىنُالّدم.

َُفَسلِّم واَُعَلىُأَنـْف ِسك م" -  ،ُيرادُابلنفسُاألخ.82قالُتعاىل:ُ"فَِإَذاَُدَخْلت مُبـ ي واتا
ُيفُ -  املرادُابلنفسُيفُسياقُاآليةُاإلنسانُمجيعهُ.83َُجْنِبُهللا"قالُتعاىل:ُ"َأْنُتـَق وَلُنـَْفٌسُاَيَُحسرَتىُعلىُماُفرَّطت 

مامُفبنظرةُعجلىُإىلُماُسلفُتبنّيُأّنُالسياقُجعلُاملعىنُسهلُاالنقيادُللفهمُوللمالحظةُوللتحليلُاملوضوعي،ُويفُاآلنُنفسهُفتحُاجملالُأُُُُُُُُُُ
ُاملخاَطبُليتحّركُيفُنسقُبناءُاملعىنُوالتأويلُعلىُمستوىُهذهُالدالالت.

 التعريف ابإلشارة )ابلصورة(: -

معىنُعبارةُما،ُهوُماُتشُيُإليهُهذهُالعبارةُيفُاخلارج،ُولنُيكونُهلذهُالعبارةُمعىنُتعّدُالنظريةُاإلشاريةُمنُأهمُنظرايتُعلمُالداللة،ُوترىُأّنُُُُُ
ُوأدركُأبوُحامدُ ُلتفّهمُاملعىن، ُومعتربة ُضرورية ُاإلرجاعُعالقة ُفعالقة ُإىلُشيءُموجودُيفُاألعيان، ُإشارهتا ُيفُحالة ُاحلقيقةُجبعلُإاّل الغزايلُهذه

اللفظ،ُواللفظُدالُاألشياءُيفُالوجودُأربعُمراتب؛ُ"إّنُللشيءُوجوداُيفُاألعيان،ُمّثُيفُاألذهان،ُمّثُيفُاأللفاظ،ُمّثُيفُالكتابة،ُفالكتابةُدالةُعلىُ
 .84علىُاملعىنُالذيُيفُالنفس،ُوالذيُيفُالنفسُهوُمثالُاملوجودُيفُاألعيان"

وجودُصورةُللشيءُاملتحّدثُعنهُيفُالذهن،ُولنأخذُعلىُسبيلُاملثالُ)كرة(ُتصّورهاُأوُفكرهتاُيفُالذهنُهوُماُُفالوجودُالذهينُهو -أ
 يسّمىُابلوجودُالذهين،ُوماُميّيزُتصّورهاُيفُالذهنُأهّناُتلخيصُألشكالُكّلُالكراتُاليتُرآهاُاملتصّورُيفُحياته.

 املرئيُامللموسُللكرةُيفُالواقع.أّماُالوجودُاخلارجيُللشيءُ)األعيان(ُهوُالوجودُ -ب
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والوجودُاللفظيُهوُوجودُأصواتُالكلمةُ)ك،ر،ة(ُاليتُتدّلُعلىُصورهتاُالذهنيةُوتستدعيهاُيفُدماغهُمعُعدمُتغييبُللمشارُإليهُيفُ -ت
 اخلارج.

ّيزُالوجودُالكتايبُعنُالوجودُوالوجودُالكتايبُهوُيفُاحلقيقةُوجودُآخرُللوجودُاللفظي،ُعلىُاعتبارُأنّهُملفوظُمقروء،ُبيدُأّنُماُمي -ث
 اللفظيُأنهُأكثرُبقاءُوأطولُخبالفُاآلخر.

ُوغايتهُُُُ ُالعلمية، ُكثُيُيفُاملعاجم ُعلىُاملتلقيُوهو ُالتعريفُاإلشاريُأكثرُتيسُيا ُمنُمظاهر ُالذيُيعدُمظهرا ُفإنُالتعريفُابلصورة ُوعليه
ُ ُاملدخل ُعلىُعناصر ُللتدليل ُوالرسم ُابلصورة ُوالتفصيل ُعلىُالتوضيح ُللداللة ُيستعمل ُأن ُوقّل ُمصنوعات ُنبات، ُحيوان، ُإنسان، املعتمدة:

ُ:ُمثل:ُاحلرية،ُواحلب،ُوالثقافة...85املداخلُاجملردة

 فقه اللغة:    -

بعيدة،ُعّرفُصبحيُالصاحلُفقهُاللغةُأبنّهُمنهجُللبحثُاستقرائيُوصفيُي عرفُبهُموطنُاللغةُاألولُوفصيلتهاُوعالقاهتاُابللغاتُاجملاورةُأوُالُُُُ
وملُيشرُإىلُالعالقاتُُ،86الشقيقةُأوُاألجنبية،ُوخصائصُأصواهتا،ُوأبنيةُمفرداهتاُوتراكيبهاُوعناصرُهلجاهتا،ُوتطورُداللتها،ُومدىُمنائهاُقراءةُوكتابة

ُكالرتادف،ُوالتضادُاليتُتعدُمنُمباحثُهذاُالعلم،ُوقدُخصصُهلاُابنُفارسُيفُكتابهُالصاحيبُيفُفقهُاللغةُابابُومسهُبـُ"اببُ أجناسُالكالمُالداللية
ُوهذهُالعالقاتُهيُالوسائلُاليتُيستعنيُهباُاملعجميُيفُشرحُاأللفاظ.ُ.87يفُاالتفاقُواالفرتاق"

ُكأنُيفّسرُاليأسُابلقنوط،ُواهلّمُابحلزن88املقصودُابملرادفُاملكافئُاالمسيُابملرادف: التعريف 7-7 ،89ُ. 

 90تضافُإليه،ُوماُيعيبُهذاُالتعريفُاآليت:ُ*ويرىُأمحدُخمتارُعمرُأّنُهذاُالنوعُمنُالتعريفُالُيعّولُعليهُمبفرده،ُبلُالُبّدُمنُضميمةُُُُ

 لغرضُاالستعمال.أنّهُخيدمُغرضُالفهمُوحده،ُوالُيصلحُ -
 أنّهُيعزلُالكلمةُعنُسياقاهتا،ُويقدمهاُجثةُهامدةُالُروحُفيهاُوالُحياة. -
ُكلمةُحملُأخرىُدونُفارقُيفُاملعىن،ُوهوُأمرُمشكوكُفيه،ُمماُجيعلُ - ُيقومُأساساُعلىُفكرةُوجودُظاهرةُالرتادف،ُوإمكانُإحالل أنّه

ُالتضح ُأو ُاملخاطرة، ُمن ُاملرادفة ُالكلمة ُعلى ُواإلُيائيةُاالعتماد ُاهلامشية ُاملعاين ُيف ُالكلمتني ُبني ُاملوجودة ُوابلفروق ُاملطلوبة ُابلدقة ية
 وتطبيقاتُاالستخدام.

ذاُُونّبهُمتامُحسانُأيضاُإىلُأنّهُينبغيُللشرحُأنُيكونُواضحاُوأنُجيتنبُقدرُالطاقةُالشرحُابملرادف؛ُألّنُالرتادفُالتامُمشكوكُفيه،ُمن
ُكلُاسمُمنُأمساءُالسيفُهناُيستقلُمبلحظُخاص،ُومنُمثُُيسنُيفُالشرحُأنُُام:ُإّنُالسيفُواحلسالذيُيقول مبعىنُواحد؟ُالشكُأّن

 .91يستويفُذلكُالشرحُقدرُالطاقةُأبكثرُمنُجمّردُاملرادف
ضدُالَوضع،ُواحل رّةُضدُ،ُوهوُاملخالف،ُمثاله:ُالِبيَضانُمنُالناسُِضّدُالسُّوَدان،ُوالّرِفع92ُويسّميهُأمحدُخمتارُعمرُاملضادُالتعريف ابلضد: 7-2

ضرورةُعدمُاخللطُبنيُالضدُوالتضادُوالنقيض،ُفالتضادُيطلقُويرادُبهُاللفظُُ-رمحهُهللا–اجلياليلُُحالمكُعددُمنُاللغوينيُ،ُويرى93األمة
ُكداللةُالقرءُعلىُالطهرُواحليض،ُأّماُالتناقضُفُيادُبهُماُالُجيتمعانُوالُي رتفعانُيفُآنُواحد،ُمثلُُالواحدُالّدالُعلىُمعنينيُمتقابلني،

ُكبُي ُغُيُمنطقي94كبُيُوال ُالنوعُمنُالتعريفاتُيفرضُعلىُالقارئُاإلدراكُاملسبقُللضد،ُوهذا ُاهلدفُاملنشودُهوُوضعُُ؛.ُوهذا ألّن
كماُأّنُهذاُاملنهجُيوسمُابحملدوديةُإذُالُختضعُلهُيفُاملعجمُسوىُُُُ،القارئُأمامُداللةُواضحةُللمدخل،ُوليسُإحالتهُعلىُمدخلُآخر

ُيُرُومعُذلكُ،95كلماتُقليلة ُاملعجمفإنُأمحدُخمتار ُيفُبناء ُاعتماده ُضرورة ُاملعاينُى ُضروريُيفُشرحُاألفعالُوأمساء ُ"ِذكــر ه ُيقول: ،
ُ.96والصفاتُإليضاحُمعناها"
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ُكالبعوضُيسقطُعلىُوجوهُيعتمدُهذاُالنوعُعلىُذكرُاملُالتعريف ابلشبيه: 7-9 ماثلُللكلمةُمنُاببُالتقريبُمثاله:ُمَهَْجة:ُوهيُذاببُصغُي
،ُعلىُأساسُأنّهُيفّسرُاللفظةُانطالقاُممّاُهوُموجودُيفُالواقع98ُ،ُوي سّميُبعضُأهلُاللغةُهذاُالتعريفُابلتعريفُالظاهري97الغنمُواحلمُي

ُعلىُهذاُاملنهجُنذكرُاآليت:ُومنُاملؤاخذاتُُأيُمماُهوُظاهرُيفُالعيان،اخلارجي؛ُ
ُليسُمنُاملؤّكدُأنُيكونُالقارئُعارفاُابلشبيهُدائما.ُ-
ُاندراُماُيكونُالشيءُمشاهباُلآلخرُمشاهبةُاتمة.ُ-

ُيطابقُتعريفُالكلمةُاحملالة،ُُالتعريف ابإلحالة: 7-2 ُتتضمنُتعريفا ُالكلمةُاحملالُعليها أيُإحالةُالقارئُعلىُمدخلُآخر،ُعلىُأساسُأّن
ُسياقُالتعريفُمنُإشاراتوذلكُ ُيوحيُبه ُحبسبُما ُوإّما ُمباشرة ُبصفة ُيفُاملعجم99ُإّما ُمعناه ُلفظُميكروب؛ ُالتعريف: ُمثالُهذا ،

.ونشُيُهناُإىلُأّنُاملدخلُ"ميكروب"ُُييلناُعلىُاملدخلُ"جرثومة"؛ُإّماُألّنُالثاينُأفصحُوأكثرُشهرة،ُوإّماُمنُأجل100ُالوسيطُجرثومة
مثالُذلكُيفُخمتارُالصحاحُُ،اُالتعريفُالتكرارُغُيُاجملديوماُيغلبُيفُاحلقيقةُعلىُهذُ،للسانُالرمسيُالفصيحالعملُعلىُإشعارهُخدمةُ

ويشرتطُالستخدامُهذاُاملنهجُ"جتّنبُاإلحـالةُعلىُجمهولُُأوُعلى101ُُويفُمادةُ"َقَمَح"ُفّسرُالقْمحُابلرب ُُ،ُمادةُ"برر"ُفّسرُالبـ ّرُابلقمحيف
 .102شيءُملُيعّرفُيفُمكانه"

ُاملعاجمُالعربيةُمجيعهاُيفُالرتاثُاتبعتُالتقليدُالذيُأرسىُأصولهُاخلليلُواملتعلقُإبيرادُالشواهدُالدالةُعلىُوجودُاللفظالتعريف ابلشاهد:  7-8
ُكثُيُمنُالشواهدُمنُالقرآنُالكرمي،ُواحلديثُالنبويُوهلذُأوُمعىنُمنُمعانيهُيفُلغةُالعرب، ُالغرضُانكّبُاملعجميونُالرّوادُعلىُمجع ا

وكانتُتلكُالشواهدُتزيدُاملعىنُاملطلوبُجالءُووضوحاُوملُجيافُهذاُالتقليدُإالُالفُيوزُُها،الشريفُوأشعارُالعرب،ُواألمثالُواحلكمُوغُُي
ُيف ُوليس ُاحمليط" ُ"القاموس ُمعجمه ُيف ُوالع باب"ُآابدي ُاحملكم ُبني ُاجلامع ُالع جاب ـْعَلم

 
ُامل ُ"الالِمع ُاألول ُالتعريفُُ.103معجمه ومثال

ُكماُ،104ُ،ُواستشهدُحبديثُ"فأثنواُعليهُشرا"صاحبُاملصباحُاملنُيُُيفُصحةُإطالقُالثناءُعلىُالذكرُخبُيُأوُشرُابلشاهدُماُذكره وليس
العدلُالضابطُعنُالعدلُالضابطُعنُالعربُالفصحاءُعنُأفصحُالعربُفكانُأوثقُيزعمُبعضهمُأنّهُمقصورُعلىُاخلُيُقال:ُ"قدُنقلُهذاُ

 .105منُنقِلُأهِلُاللغةُفإهّنمُيكتفونُابلنقلُعنُواحدُوالُيعرفُحاله"
 البالغة:   -

ُُُُ ُوإيراد ُالرتكيبُحّقها، ُخواّص ُاختصاصُبتوفية ُله ُاملعاينُحّدا ُيفُأتدية ُلدىُالسكاكيُهيُ"بلوغُاملتكّلم ُعلىُالبالغة ُوالكناية ُواجملاز التشبيه
لولُ،ُوهيُمنُالعلومُاليتُيستفيدُمنهاُمبتغيُصناعةُاملعجم؛ُألهّناُتقدمُاحللولُالعمليةُلكيفيةُتقدميُاملعىنُاجلمايلُللفظة،ُومنُهذهُاحل106وجهها"

 اجملاز.

ينبغيُالتفريقُبنيُنوعنيُمنُالتعريفُابجملاز،ُاألّولُاهلدفُمنهُبالغيُيقصدُإىلُإبرازُامللمحُاجلمايلُوالفينُلالستعمال،ُيعىنُُ* التعريف ابجملاز:ُ
ُكلُعبارةُمركبة،ُوإمناُالعبارةُاليتُهلاُمركزُممتاز ليغة،ُوالُأييتُهباُفيوردُاأللفاظُيفُاستعماالهتاُالعربيةُالبُيفُعاملُاللغةُواألدب،ُابلعبارةُاملركبة،ُوليس

،ُوكانُالزخمشريُرائدُهذاُالنوعُمنُالتعريفات،ُبلُإنُمعجمهُهوُاملعجمُالوحيدُيفُالرتاثُالذيُعىنُهبذاُاجلانب،107ُمفردةُعاريةُعنُالرتكيبُغالبا
ُماُوقعُيفُ عباراتُاملبِدعني،ُوانطوىُحتتُمستشعراُقيمتهُيفُمعجمهُأساسُالبالغة،ُمصرحاُبهُيفُمقدمتهُبقوله:ُ"ومنُخصائصُهذاُالكتابُختُيُّ

ُ ْفِلِقني،استعماالت ُعلىُُالـم  َُرْسالت ُجلريها ُاأللسن؛ ُعنها ُتـَنـَْقبض ُوال ُوحَتْس ن، ُمَتَْلح ُاليت ُالرتاكيب ُمن ُحتتها، ُوانطواؤه ُفيها، ُوقوعه ُجاز ُما أو
.ومنُأمثلةُالتعريف108ُوتعريفُمدارجُالرتتيبُوالرتصيف"اأَلَسالت،ُومرورهاُعْذابتُعلىُالَعَذاَبت.ُومنهاُالتوقيفُعلىُمناهجُالرتكيبُوالتأليف،ُ

ْرَغم"ابجملازُ:"رغمُألقاهُيفُالرَّغام:ُيفُالرتاب،ُومنُاجملازُألصقهُابلرَّغامُإذاُأذلّهُوأهانه،ُومنهَُرَغَمُأنف هُوَرِغم،ُوألنفهُالرُّ
َ
ُ.109ُْغمُوالرَّْغمُوامل
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ُكلPierre Guiraudُُّوالثاين:ُاهلدفُمنهُاترخييُيعرضُالتغُياتُالدالليةُاملختلفةُاليتُتصيبُالكلماتُيقولُبيُيُجُيوُُُُُ :ُ"لقدُرأيناُأن
وأملحُ،110ُكلمةُعبارةُعنُجمموعةُمنُاملشرتكاتُويكفيُلواحدةُمنهاُأنُتتطورُلكيُتغطيُعلىُاملعىنُوهتدمه،ُإهّناُتكتمهُأّوالُمّثُتقومُبتعويضه"

،وإمّناُهناكُتوسيعُأوُتضييقُأوُنقلُللمعىن،ُويظهرُالتغُّيُالداليلُعندُستيفن111ُُإىلُأّنُ"الكلماتُالُتطردُالقدميةُدائما"Vendryesُفندريسُ
ُكلمةُجديدةُإىلُمدلولُقدمي"ُ S. Ullmannأوملانُ ُ.112يفُصورتنيُاثنتني:ُ"فقدُيضافُمدلولُجديدُإىلُكلمةُقدميةُأو

ُكالسببية،ُوهذاُاجلانبُمنُوأكثرُصورُ اجملازُإسهاماُيفُمنوُاللغةُهوُاجملازُاملرسلُسواءُأكانُقائماُعلىُعالقةُاملشاهبةُأمُعلىُعالقةُغُيها
يدُهوُ.ويرتبطُاجملازُعندُأهلُاللغةُبقسمُفقطُمنُأقسامُالتول113اجملاز،ُهوُأكثرُاجلوانبُالواقعةُيفُدائرةُاهتمامُاللغويُعندماُيدرسُالتغُيُالداليل

ع:ُالتضييق،ُ"التوليدُاملعنوي"،ُالذيُأشارُإليهُفندريسُبقوله:ُ"ترجعُأحياانُالتغُياتُاملختلفةُاليتُتصيبُالكلماتُمنُحيثُاملعىنُإىلُثالثةُأنواُ
–ريبُأّنُعدداُمنُالقدماءُ،ُأماُالقسمُالثاين:ُ"التوليدُاللفظي"ُفمرتبطُابالشتقاق،ُوالنحت،ُوالرتكيب.ُويطالعناُاملوقفُالع114واالتساع،ُواالنتقال"

ُاآليت:ُ-نستحضرُ-قدُارتضواُهذهُالظاهرةُقائلنيُهباُمستشرفنيُانموسها،ُومماُوردُيفُمظانُالرتاثُالعريبُمنُدعواتُومواقفُُ-فضالُعنُاحملدثني

 115أنكرُمجعُأنُيقالُللقائمُإذاُقعد:ُجلس،ُوأجازهُالبغدادي،ُإذُمحلهُعلىُاجملازُمراداُبهُالتعظيم. -
جستاينُ،وتقولُماتُاملّيتُ ُ،سلكُالعامةُطرقُاجملازحنيُت - ؛ُألنّهُملُيرْد؛ُوألنّهُالُمعىنُلهُيفُ-أتثراُبشيخهُاألصمعي-ي لّحنهمُأبوُحامتُالسِّ

ُ.ُيفُحنيُالَبطَليوسيُاستدركُعلىُأيبُحامتُوصّححُاالستعمالُحبملهُعلىُاجملاز،ُالذيُوردُنظُيهُ نظره،ُفالصوابُأنُيقال:ُماتُاحليُّ
وقدُذكرُيوهانُِفكُتعقيباُعلىُمنُاقتفىُطريقةُاألصمعيُأّنُالبطليوسيُ"أحنىُبشّدةُالالئمةُعلىُابنُقتيبة؛ُألنّهُاحتضنُُ.116العربُعن

 .117مذهبُاألصمعيُيفُتنقيةُاللغة،ُدونُأنُيعىنُمبذاهبُالثقاتُاآلخرينُمنُعلماءُاللغةُولوُعلىُسبيلُالعرضُفحسب"
بديعُإىلُهذاُاملبدأُالرحب،ُفقدُعقدُابابُمساهُ"االستعارات"ُحتدثُفيهُعنُانتقالُدالالتُاأللفاظ،ُومنُوالبنُدريدُيفُمجهرتهُالتفاتُ -

ُكانتُتدلُهذهُالكلمةُعلىُامتالءُبطنُالدابةُمنُالعلف،ُمّثُقيلُبعدُذلك:ُ"جمدُفالنُإذاُامتألُ ذلكُحديثهُعنُأصلُمعىنُاجملدُقد
 .118ابلكرم"

 علم املنطق وعلم األصول: -

ُعندُاملنط ُمثانية ُوكتبه ُللتصديقات، ُللماهياتُواحلججُاملفيدة ُاملعروفة ُالصحيحُمنُالفاسدُيفُاحلدود ُقواننيُي عرفُهبا ُيعىنُبوضع قُعلم
ُكتابُاملقوالت،ُوكتابُالعبارة،ُوكتابُالقياس،ُوكتابُالربهان،ُوكتابُاجلدل،ُوكتابُالسفسطة،ُوكتابُاخلطابة،ُوكتابُالشعر، وأضافُُاملتقدمني،

أوُعوارضها؛ُوهيُتأخرونُبعدُأنُهتّذبتُالصناعةُاملنطقيةُور تّبتُكتاابُيفُالكلياتُاخلمسُاملفيدةُللتصورُاملطابقُللماهيّاتُيفُاخلارج،ُأوُألجزائهاُامل
ُ.119اجلنسُوالفصلُوالنوعُواخلاصةُوالعرض

ُويسّمىُمعّرف ُالطريقُاملوصلُإىلُاملطلوب، ُألنّه ُكبُيُعندُاملنطقيني؛ ُعندُاألصولينيُوأهلُوللتعريفُشأو ُأيضا ُويسّمىُحّدا اُوقوالُشارحا
ُكتبهُاملناطقةُعنُالتعريفُجيدُأنّهُالُيستقيمُإالُبشروطُأمّهها:ُاجلامعية120العربية" املانعيةُأيُالتعريفُجامعُألفرادُاملفهوم،ُوالرتتيبُ-،ُواملتأّملُفيما

ُ.121ُُواالحرتازُعنُاجملازُواملشرتكُالعناصرُاملكونةُللمفهومُالعلمي،ُلىالتنازيلُتقيمُاجلنسُعلىُالنوعُوالعامُعلىُاخلاص،ُواالقتصارُع

ُكانُاحلدُعندُاملناطقةُقوالُداالُعلىُماهيةُالشيءُمشتمالُعلىُمجيعُمقوماته،ُويكونُالُحمالةُمركباُمنُجنسهُوفصله،ُوكانُالغرضُم نهُإذا
،ُفإنُلألصولينيُاملتكلمنيُنظراُآخرُمفادهُأّنُاحلدُفردُمنُاملعرفاتُغُيُالزمُإالُلقصد122ُكماُهوُوليسُجمردُالتمييزوماهيتهُُحتقيقُذاتُالشيءُ

ُكانُالسائلُجاهالُحبقيقةُالشيءُخصُابلذاتياتُحىتُ ُإمناُهوُمقامُالكالمُوسياقه،ُفإن ُالذيُُيكمُابحلاجةُإليهُأوُعدمها يكتملُالتمييز،ُوأّن
ُكاعتبارُاحلدود.ُتصورهُله،ُوإنُكانتُالرسومُجتزيُلذلك،ُفاعت ُبارهاُيفُاإلفادة
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املوجوداتُوهذاُماُجعلهمُيقبلونُالتعريفُابلنواقضُمنُالرسومُواحلدودُوابملرادفات،ُوبغُيهاُمنُاألقوالُالشارحةُاليتُغرضهاُالتمييزُالتامُبنيُ
يُيفُالتصديقُتصورُالطرفنيُبوجهُما،ُوالُُيتاجُ،ُيقولُالشريفُاجلرجاينُيفُشرحُاملواقفُلإلجيي:ُ"يكف123حبسبُمعانيهاُالُحبسبُأحواهلاُالذاتية

ُكماُحنكمُعلىُجسمُمعنيُمشاهدُمنُبعيدُأبنّهُشاغلُحليزُمعني،ُمعُاجلهلُحبقيقتهُهلُهوُإنسانُأمُحجر" ،ُويعّقب124ُفيهُإىلُتصورمهاُابلكنه،
ُكالمهُللحكمُالتصديقيُمنُحيثُمعايُي ُكانُاجلرجاينُميحض ُكفايتهُفإنهُيعلقُاألمرُعلىُالتصوراتُبوصفهاُالبشُيُالتهايلُعلىُهذاُالنصُلئن
ُ.125عناصرُأساسيةُيتقومُهباُالتصديق،ُغُيُأنهُالُينيطُإدراكهاُعلىُماُيفرضُاملناطقةُمنُاحلدودُالتامة

األرسطي،ُواملرادُُوهوُتعريفُيسعىُإىلُشرحُمعىنُاملدخلُاللساينُبذكـرُمكّوانتهُالدالليةُعنُطريقُشروطُمستمدةُمنُاملنطقُالتعريف احلقيقي:*ُ
ُأيضا ُوتسّمىُاحملموالتُواملعاينُاجملّردة ُاألشياء، ُكثُيُمن ُاليتُتصدقُعلى ُوهيُاملعاينُالعامة ُاجلنس،126ُابلشروطُالكلّياتُاخلمسة، ُوتشمل: ،

 .127والنوع،ُُوالفصلُواخلاصة،ُوالعرض

،ُوهوُهبذاُخيتلف128ُجنسُالشيءُوفصولهُالذاتية"ُوهدفُهذاُالتعريفُهوُ"معرفةُماُالذيُجيعلُالشيءُشيئاُجوهراي؛ُأيُالوقوفُعلىُ
ُكذلكُعنُالتعريفُالبنويُالذيُيسعىُإىلُتع ُكماُهيُمتداولةُبنيُاملتكلمني،ُوخيتلف ريفُعنُالتعريفُاالمسيُالذيُيسعىُإىلُحتديدُاسمُالكلمة

 املدخلُاملعجميُابالستنادُإىلُاجلانبُاملقامي،ُأوُاإلجرائي،ُأوُالسياقي.

ُُُ هوُيفُاإلطارُالعامُ"تعبُيُعنُُواجملرد...ميزةُهذاُالتعريفُأنّهُيقعُخارجُاللغةُيعتمدُعلىُاملنطقُيفُطريقةُالتصنيف،ُبذكرُاحملسوس،ُُكماُأنُُُُُُّ
الصغُيُ،ُمثالهُيفُاملعجمُالوسيطُتعريفُلفظُ"يربوع"ُأبنّه:ُ"حيوانُمنُ)الثدييات(ُمنُفصيلةُالُيبوعيةُصغُيُعلىُهيئةُاجلرذ129ُجوهرُالشيءُوذاته"

 ،ُواملالحظُعلىُهذاُالتعريفُاحتواؤهُللكلياتُاخلمس:130لهُذنبُطويل،ُينتهيُخبصلةُمنُالشعر،ُوهوُقصُيُاليدينُطويلُالرجلني"

 حيوان.ُاجلنس: -
 منُالثدييات.ُالنوع: -
 منُالفصيلةُالُيبوعية.ُالفصل: -
 لهُذنبُطويل.ُاخلاصة: -
 قصُيُاليدين.ُالعرض العام: -

لنوع،ُواملقوالتُإنُجمموعُمفرداتُاملعجمُالُميكنُأنُختضعُللتحليلُحسبُاجلنسُواُيتُوجهتُهلذاُالنوعُمنُالتعريفات:ومنُاآلراءُالنقديةُالُُُ
ُكماُأنُهناكُعلىُاألقلُصنفنيُمنُاملفرداتُالُختضعُملنهجُاالحتواء:ُاملفرداتُنفسهاُليستُمتجان سةُدائما،ُواحلدودُبينهاُليستُواضحةُاملعامل،

ُ ُ"أ ول" ُمنُ، (primitifs)املسماة ُمعُغُيه ُتكنُمتعذرة ُوإنُمل ُاالسم، ُتناسبُيفُالغالبُمعاجلة ُاالحتواء ُنظرية ُإىلُأّن ُابإلضافة واألدوات.
لكّنهاُيفُاألفعالُوالصفاتُتظلُأقّلُثراءُممّاُهيُعليهُيفُاألمساء،ُفإّنُُأحياانُعلىُاألفعالُوالصفاتُأيضااملقوالتُاملعجمية،ُفمنُاملعاجمُماُيطبقهاُ

 .131مهاُاللتانُتصلحانُللتعبُيُعنُاملفاهيمُ-إنُقامتُمقامُاالسم–مقولةُاالسم،ُوكذلكُمقولةُالصفةُ

عنُالتعريفُاحلقيقيُأنّهُميكنُأنُيكتفيُبذكرُُ،ُوماُميّيزه132ُهوُتعريفُيستندُإىلُالكلياتُاملنطقيةُيفُتفسُيُمعىنُالكلمةُالتعريف ابحلد العام:*ُ
 ،ُاكتفىُبذكرُالنوع،ُواخلاصة،ُوالعرض.133كليتنيُأوُثالث،ُمثاله:ُالّلقالق:ُطائرُأعجمّيُطويلُالعنقُأيكلُاحلّيات

(extensionnelُوهناكُضرابنُمنُالتعريفُاملنطقيُمتكامالنُهلماُاستعمالُشائعُيفُاملعجميةُالنظرية،ُاألّولُالتعريفُاملاصدقيُ) 
)قمح،ُُوهوُاملعىنُاملرجعي،ُفاملاصدقُلعالمةُماُتعينُصنفُالكياانتُاليتُتنطبقُعليهاُاملفردةُأوُترجعُإليها،ُماصدقُحبوبُهوُجمموعُ"احلبوب"
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(ُ ُالتصوري ُالتعريف ُوالثاين ُذرة...( intentionnelُشعُي، ُجمموعة ُهو ُما ُلعالمة ُفالتصور ُالعام، ُاللغوي ُاملعىن ُوهو ُتكّونُ( ُاليت اخلصائص
ُ.134كاملمدلوهلا؛ُأيُمعناهاُالذايت،ُفتصورُمعىنُحبوبُهوُاملكّونُمنُالسماتُالداللية:ُمنتوجُ/ُنبايت/ُغذائي...فبنيُاملاصدقُوالتصورُعالقةُت

 علم املصطلح: -

األسسُالعلميةُلوضعُاملصطلحُيعّدُمنُأحدثُأفرعُاللسانياتُالتطبيقيةُيتجهُإىلُبناءTerminologieُُاملصطلحيةُأوُعلمُاملصطلحُ
 كماُيهتمُبتجميعُاملعلوماتُاملرتبطةُابملصطلح، واآللياتُالكفيلةُبتوحيده،ُويعىنُبوضعُنظريةُلالصطالحُومنهجيةُلوضعُاملصطلحُورصدُتطوره،

ُعندُاالقتضاء، ُاليتُتنتميُإىلُميادينُخمتصةُ ويعملُعلىُتقييسه ُاملفاهيم ُلتسمية ُبدراسةُعلمية ُمنُالنشاطُالبشري،ويستعنيُويعىنُأيضا ووظيفية
ُ ُاالصطالحية ُكاجلذاذية ُمفاهيمي، ُجبهاز ُذلك ُجذاذاتFichier Terminologiqueُُلتحقيق ُمن ُيتأّلف ُآيل ُأو ُيدوي وهيُمسرد

 .135اصطالحيةُمرتبةُترتيباُألفُابئياُأوُتصنيفيا

ُالتقييمُاالصطالحيُُ ُتقييمُلغويُملصطلحُما Pondérationوهناكُأيضا ُبه ُاملصطلحُ حسبُسّلمُحمددُمنُاملعايُي،ُيراد ُجودة منها
Normalisation Terminologiqueُومدىُمالءمتهُللمفهوم،ُوقدُيؤديُهذاُإىلُتقييسُاملصطلح؛ُويرادُابلتقييسُاالصطالحيُ

رمسيةُبتفضيلُمصطلحُدونُسواه،ُُيفُاملعىنُالعامُعمليةُتوحيدُاملصطلحاتُاملتداولةُلدىُجمموعةُمعيّنةُمنُاألشخاص،ُعمليةُتقومُمبقتضاهاُهيئة
 .136وذلكُبعدُدراسةُامللفاتُاالصطالحيةُاليتُمّتُإعدادهاُبدقّة

ُلدىُُ* التعريف املصطلحايت أو املصطلحي: ُأوُاإلنسانية ُالطبيعية وهوُتعريفُخيتصُابأللفاظُاليتُتتصلُمبجالُمنُاجملاالتُاملعرفيةُيفُالعلوم
هـ(ُمنُأوائلُمنُحاولُاستثمارُهذاُالنوعُمنُالتعريفُيفُمعجمهُمفاتيحُالعلوم،951ُعتربُاخلوارزميُالكاتبُ)ويُاعةُمنُالباحثنيُيفُميدانُمعنّي،مج

 .137وقدُحّدهُالشريفُاجلرجاينُأبنّه:ُ"عبارةُعنُاتفاقُقومُعلىُتسميةُالشيءُابسمُماُينقلُمنُموضعهُاألول"

بلُيكتفيُبتحديدُالداللةُُاملركزيةُالعامةُللمدخلُوالُيراعيُصلةُاملدخلُابلنظامُاللساين،وهذاُاملنهجُبوصفهُتعريفاُعلمياُخمتصاُالُُيّددُالداللةُ
ُكالطبُأوُالفيزايءُأوُاللسانياتُوغُيهاُمنُجماالتُاملعرفة ومثالهُيفُحقلُالكيمياءُلفظُ"املاء"ُهوُ"جوهرُمرّكبُمنُُ،يفُجمالُمنُاجملاالتُالعلمية،

 .139("711(ُويتبخرُيفُالدرجةُ)1،ُويفُحقلُالفيزايءُهوُ"جوهرُيتجمدُيفُالدرجةُ)138"7ُإىل2ُاهليدروجنيُواألكسجنيُبنسبةُ

يتمّيزُهذاُالتعريفُابلشموليةُواالستحضارُاملسهب،ُمثالهُماُجاءُذكرهُيفُمعجماتُاألعشابُواألدويةُمنُأركانُتنتهجُيفُُ* التعريف املوسوعي:
 140التعريفُوهي:

 ذكرُأمسائهُابأللسنُاملختلفة.ُ -7
 رُاملاهيةُمنُلونُورائحة.ذكُ -2
 ذكرُجّيدهُورديئهُليؤخذُأوُجيتنب. -9
 ذكرُدرجتهُيفُالكيفياتُاألربعةُ)احلرارة،الربودة،الرطوبة،اليبوسة(. -2
 ذكرُمنافعهُيفُسائرُأعضاءُالبدن. -8
 كيفيةُالتصرفُبهُمنفرداُ،أوُمعُغُيهُ،مغسوالُأوُالُ،مسحوقاُأوُال. -9
 ذكرُمضاره. -1
 ذكرُماُيصلحه. -5
 ذكرُاملقدارُ -3
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ُومنُأيُجيلب...ُ،الدواءوغُيُذلك،ُمنُذكرُماُيقومُمقامهُإذاُف قد،ُواألوانُالذيُيقطعُفيهُ

إّنُطبيعةُاملعجماتُاألحاديةُتستدعيُلغةُواحدةُواصفة،ُولكنُضروراتُالعصرُومستجداتهُوإفرازاتهُالعلميةُجنمُعنهاُهذاُُ* التعريف ابلرتمجة:
ُاال ُوقليل ُاندر ُوهو ُالتعريفات، ُمن ُالرتاثالنوع ُيف ُاجملهر:141ُُستعمال ُالوسيط: ُيف ُومثاله ُاملعاصرة، ُاملعجمات ُيف ُومساحة ُحّيزا ُيشغل وبدأ

ُوابلرغمُمنُأّنُهذاُاملنهجُقدُغداُأداةُيستعانُهباُفإنّهُيبقىُمنهجاُخمالفاُملسعىُاجملامعُاللغويةُواملنظماتُالعربيةُاليتُهتدفُإىلُ،142امليكرسكوب
 طرحُالبديلُالعريبُوتثبيته.

 من نتائج البحث: -
لهُموقعُبنيُمعاجمُاألممُاألخرىُمنُحيثُاملظهرُومنُحيثُاملخربُواحملتوىُُعريبُكيُيكونُلناُمعجمأظهرتُالدراساتُالبينيةُُأنهُُُيفُاجلملةُُُُُ

ُ:ثالثةُشروطمنُعلىُاألقلُالبدُ

 :ُلصناعةُاملعجميةُالعربيةيفُاُمتثلُثقافةُالعصراحلديثُُواالنفتاحُعلىُخمتلفُالتخصصاتُاملعرفيةُواإلفادةُمنُاملنجزُاللساينُ األّول،
ُ ُأثبتتُالدراساتُاملقدمة ُعرضُاملادةوقد ُاملداخلُوكيفية ُمنُحيثُالرتتيبُواختيار ُتطّورتُعامليا ُاملعاجم ُصناعة ،ُ)التعريف(ُأّن

 .وصارتُهلاُتقنياتُوأسسُحمّددةُمنُحيثُالشكلُواملوضوع
  :ة،ُواجملامعُالعربيةُواملكاتبُاملوزعةُعلىُترابُالوطنُ؛ُألنُالتجربةُالفرديةُمبعزلُعنُغُيهاُقاصُرمؤسسياُأنُيكونُالعملُمجاعياالثاين

 العريبُمعُماُتبذلهُمنُجهودُميكنهاُالسهرُعلىُحتقيقُذلك.
 :الصناعةُاملعجمية.ملاُقدمهُعلماؤانُمنُجهودُمشكورةُيفُ ويتنكبُاإلفادةُمنُجهودُالسلف،ُفالُميكنُألحدُأنُيتنكر الثالث 

                                                             
.ُوينظر5ُ-1،ُص7ُ،2115بنُالراضي،ُمطبعةُالنجاحُاجلديدة،ُطاينظر:ُجمموعةُمنُالباحثني،ُاللغةُوالتواصلُالرتبويُوالثقايفُمقاربةُنفسيةُوتربوية،ُمبحثُتعليمُاللغةُوتعلمهاُمقاربةُتواصلية،ُبدر1ُُ

بناءُتصنيفُثالثيُاألبعادُيفُاألهدافُاللسانيةُ،اهلاللُالعربيةُُ-اقرتاحُمقارابتُومناهجُديداكتيكية–دراسةُنظريةُوميدانيةُيفُ:ُتشخيصُالصعوابتُ–أيضا:ُمصطفىُبوشوكُتعليمُوتعّلمُاللغةُالعربيةُوثقافتهاُ
 .98،ُالرابط،ُص2ُ،7332النشر،ُطللطباعةُُو

 .279،ُص،ُتونس7331،ُمؤسسةُعبدُالكرميُبنُعبدُهللا،ُطعبدُالسالمُمسدي،ُمباحثُأتسيسيةُيفُاللسانياتينظر:2ُُ
 .8هـ،ُاململكةُالعربيةُالسعودية،ُص2ُ،7277عليُالقامسي،ُعلمُاللغةُوصناعةُاملعجم،ُمطابعُجامعةُامللكُسعود،ُط3ُ
 .2املصدرُنفسه،ُص4ُ
 .919،ُالقاهرة،ُص3ُ،2171أمحدُخمتارُعمر،ُالبحثُاللغويُعندُالعرب،ُعاملُالكتب،ُط5ُ
 .72،ُلبنان،ُص2ُ،7332عداننُاخلطيب،ُاملعجمُالعريبُبنيُاملاضيُواحلاضر،ُمكتبةُلبنانُانشرون،ُط6ُ
 .7/77ذيل،ُدارُاملعارفُالقاهرة،ُابنُمنظور،ُلسانُالعرب،ُتح:ُعبدُهللاُعليُالكبُيُوحممدُأمحدُحسبُهللاُوهاشمُحممدُالشا7ُ
.ُوينظرُللمؤلفُنفسه:ُاملعجمُالعريبُيفُالقرنُالعشرين:ُمصطلحاتهُومناهجه75ُتونس،ُص2112ُمصطلحاهتاُومفاهيمها،ُمركزُالنشرُاجلامعي،ُط-ينظر:ُرشادُاحلمزاوي،ُاملعجميةُمقّدمةُنظرّيةُومطّبقة8ُ

وينظر:ُحممودُفهميُحجازي،ُاالجتاهاتُاحلديثةُيفُصناعةُاملعجمات،ُجملةُجممعُاللغةُالعربيةُاجلزءُاألربعون،ُ .291،ُص7352زءُالثالثُواخلمسون،ُفربايرُيفُاجلمعُوالوضع،ُجملةُجممعُاللغةُالعربية،ُاجل
وينظر:ُج.ماطوري،ُمنهجُ .9القامسي،ُعلمُاللغةُوصناعةُاملعجم،ُصُ.وينظر:ُعلي79ص2119ُ.ُوينظر:ُحلميُخليل،ُمقدمةُلدراسةُالرتاثُاملعجميُالعريب،ُدارُاملعرفةُاجلامعيةُ،ط59،ُص7311نوفمربُ

 .791املعجمية،ُتر:ُعبدُالعليُالودغُيي،ُمطبعةُاملعارفُاجلديدة،ُالرابط،ُُص
،ُدارُالغرب7339ُأفريل73ُُ-75-71نظمتهاُمجعيةُاملعجميةُبتونسُأايم:ُُينظر:ُمنيةُاحلمامي،ُاملعجمُالعريبُاملختصُوعالقتهُابلنظرايتُاللسانيةُواملصطلحية،ُوقائعُالندوةُالعلميةُالدوليةُالثالثةُاليت9ُ

 .271،ُُص7ُ،7339اإلسالمي،ُط
 .293صُرشادُاحلمزاوي،ُاملعجمُالعريبُيفُالقرنُالعشرينُمصطلحاتهُومناهجهُيفُاجلمعُوالوضع،10ُ
 .221ائر،ُصينظر:ُأمحدُمومن،ُاللسانياتُالنشأةُوالتطور،ُديوانُاملطبوعاتُاجلامعية،ُاجلُز11ُ
 .29-27،ُاملغرب،ُص2111،ُسنة7ينظر:ُعبدُاجمليدُجحفة،ُمدخلُإىلُالداللةُاحلديثة،ُدارُتوبقالُللنشر،ُط12ُ
ُكلودُجرمانُورميونُلوبالن،ُعلمُالداللة،ُتر:نورُاهلدىُلوشن،ُدارُالفاضل،ُط13ُ  .79،ُدمشق،ُص7332ينظر:
 .29،ُص7ُ،2113درُقنيين،ُالدارُالعربيةُللعلوم،ُطينظر:ُراثُكيمبسون،ُنظريةُعلمُالداللة،ُتر:عبدُالقا14ُ
 .232،ُدمشق،ُص2ُ،7339ينظر:ُأمحدُحممدُقدور،ُمبادئُاللسانيات،ُدارُالفكر،ُط15ُ
 .775-771،ُمصر،ُص7ُ،7335أمحدُخمتارُعمر،ُصناعةُاملعجمُاحلديث،ُعاملُالكتب،ُط16ُ
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ُكبُيُمنُالعربيةُاإلسالميةُفإنّناُلنجدُأّنهُافتُ* ُكثُيةُممّاُجّدُيفُ"العربيةُالعباسية"،ُوهوُيريدُابلعربيةُالعباسيةُاأللفاظُرأىُإبراهيمُالسامرائيُأّنُ"املعجمُالقدميُعلىُغنائهُومشولهُللعربيةُالقدميةُوقدر قرُإىلُأشياء

ا.ُمّثُإّنُالواقعُاملعريفُاحلديثُيؤّكدُأّنُالكثُيُمنُالدراساتُاستدركتُعلىُمعجماتناُالقدميةُالكثُيُمنُدالالتُاألبنيةُاليتُأخّلتُهب نُعاشواُيفُعصورُهذهُالدولة،العربيةُاليتُوردتُيفُنثرُالكّتابُالكبارُالذي
 .729،بُيوت،ُص2111ُط مكتبةُلبنان، إبراهيمُالسامرائي،ُمعجمُودراسةُيفُالعربيةُاملعاصرة،

 .77لعربية،ُاملعجمُالوسيط،ُاإلدارةُالعامةُللمعجماتُوإحياءُالرتاث،ُصجممعُاللغةُا17ُ
 .711،ُالقاهرة،ُص7ُ،2115فتحُهللاُسليمان،ُدراساتُيفُعلمُاللغة،ُدارُاآلفاقُالعربية،ُط18ُ
 .721،ُالقاهرة،ُص9ُ،7338ينظر:ُرمضانُعبدُالتواب،ُحبوثُومقاالتُيفُاللغة،ُمكتبةُاخلاجني،ُط19ُ
 .725،ُسورية،ُص7ُ،7359املقدمة،ُدارُاحلوارُللنشر،ُط-املعجمُالعريبُاجلديدهاديُالعلوي،20ُُ
 .775-771أمحدُخمتارُعمرُ،صناعةُاملعجمُاحلديث،ُص21ُ
 .775املرجعُنفسه،ُص22ُ

ُكشافُاصطالحاتُالفنون،ُت:ُعليُدحروجُ *  2/7119تقيدمُوإشرافُومراجعة:ُرفيقُالعجم،ُمكتبُلبنانُانشرون،ُ"يطلقُالصرفُأيضاُعلىُعلمُمنُالعلومُاملدّونةُوي سّمىُابلتصريفُأيضا".ُالتهانوي،
 .729اجلزائرُص–،وهران2171ينظر:عبدُامللكُمراتض،نظريةُالبالغةُ،دارُالقدسُالعربية،ُط23ُ
 .77،صُ،تونس7331ُ،مؤسسةُعبدُالكرميُبنُعبدُهللا،طعبدُالسالمُمسديُ،مباحثُأتسيسيةُيفُاللسانيات24ُُُ
ُكتابُالعربُدمشق25ُُ  .712-719،ُص7333حالمُاجلياليل،ُتقنياتُالتعريفُابملعاجمُالعربيةُاملعاصرة،ُطبعةُاحتاد
 .718املرجعُنفسهُ،ص26ُ
 .718املرجعُنفسهُ،ص27ُ
 .719املرجعُنفسهُ،ص28ُ
 .715املرجعُنفسهُ،ص29ُ
 .713املرجعُنفسهُ،ص30ُ
 .713املرجعُنفسهُ،ص31ُ
 .751املرجعُنفسهُ،ص32ُ
ُك33ُ  711،ُمصر،ُص1مالُبشر،ُعلمُاللغةُالعامُاألصوات،ُدارُاملعارف،ُطينظر
 .715ُ-711-951رشادُاحلمزاوي،ُاملعجميةُمقدمةُنظريةُومطّبقة/ُمصطلحاهتاُومفاهيمها،ُص34ُ
 .97،ُص2177ينظر:ُحممودُعكاشة،ُالتحليلُاللغويُيفُضوءُعلمُالداللة،ُدارُالنشرُللجامعات،ُط35ُ
 .39الصحاح،ُصأبوُبكرُالرازيُ،خمتار36ُُ
 .727.ُأمحدُخمتارُعمر،ُصناعةُاملعاجمُاحلديثة،ُص772حالمُاجلياليلُ،تقنياتُالتعريف،ُص37ُ
 .951رشادُاحلمزاوي،ُاملعجميةُمقدمةُنظريةُومطّبقة/ُمصطلحاهتاُومفاهيمها،ُص38ُ
 .252ينظر:ُعبدُالقاهرُاجلرجاين،ُدالئلُاإلعجاز،تح:ُحممدُرشيدُرضا،ُدارُالفكر،ُبُيوت،ُص39ُ
 .951املرجعُنفسه،ُص40ُ
7ُهنىُحممدُاجلاسر،ُاألكادمييةُاحلديثةُللكتابُاجلامعي،ط-غادةُعقابُبنُعمُية-ثناءُحممودُغباشيُ-هياُإبراهيمُاملنيفُ-ينظر:ُديركُجُيارتس،ُنظرايتُعلمُالداللةُاملعجمي،ُتر:ُفاطمةُعليُالشهري41ُ

 .78ُ-72-79،ُالقاهرة،ُص:2179،
 .17،القاهرة،ص2118داللةُدراسةُنظريةُوتطبيقية،ُمكتبةُاآلداب،فريضُعوضُحيدر،ُعلمُال42ُ
 .52ُ-78-72-79هنىُحممدُاجلاسر،ُص:-غادةُعقابُبنُعمُية-ثناءُحممودُغباشيُ-هياُإبراهيمُاملنيفُ-ينظر:ُديركُجُيارتس،ُنظرايتُعلمُالداللةُاملعجمي،ُتر:ُفاطمةُعليُالشهري43ُ
 .52ينظرُاملصدرُنفسه،ُص44ُ
 ...797درُنفسه،ُصينظرُاملص45ُ
 ...753ينظرُاملصدرُنفسه،ُص46ُ
ُكصابرُاحلباشةُواحلبيبُفاطمةُعليُالشهريُوهياُإبراهيمُاملنيفُوثناءُحممودُغباشيُوغادةُعقابُبنُعمُيةوهنىُحممدُاجلاسرُوغُيهمُمنُاإلخوةُاملشارةُبعلمُالدالترمجته47ُُ لةُاملعريف،ُويرتمجهُاإلخوةُاملغربة

ُالداللةُالعرفاين.النصراويُبعلمُ
،2172ُ.ُوينظر:ُصابرُاحلباشة،ُنوافذُاملعىنُإطالالتُمتجددةُعلىُعلمُالداللةُالعرفين،ُعاملُالكتابُاحلديث،ُط293ينظر:ُديركُجُيارتس،ُنظرايتُعلمُالداللةُاملعجمي،ُتر:ُفاطمةُعليُالشهري...ُص:

ُكتابُديرك93ُإربد،ُاألردن،ُص  جُيارتس،ُنظرايتُعلمُالداللةُاملعجمي.ُوهوُفصلُعلمُالداللةُالعرفاين..ُيفُالكتابُفصلُمرتجمُمن
 ...293ينظرُاملصدرُنفسه،ُص48ُ

49-G. Mounin ; Clefs pour la sémantique. Paris. 1972 .p56.ُ 
 .777ملر،ُُعلمُالداللةُإطارُجديد،ُتر:ُصربيُإبراهيم،ُصُ.ُوينظرُأيضاُاب781-722ينظر:ُفرديناندُديُسوسُيُ،حماضراتُيفُعلمُاللسانُالعام،ُتر:ُعبدُالقادرُقنيين،ُصُُ 50
ُكتابُالعرب،51ُُ  .29-28،ُدمشق،ُص2112ينظر:ُأمحدُعزوز،ُأصولُتراثيةُيفُنظريةُاحلقولُالداللية،ُمنشوراتُاحتاد
 .79ينظر:ُحسامُالبهنساوي،ُُالتوليدُالداليل،ُمكتبةُزهراءُالشرق،ُالقاهرة،ُص52ُُ
 .799-798احثُيفُاللسانيات،ُصينظر:ُأمحدُحساين،ُمب53ُ
 .75-71ينظر:ُحسامُالبهنساوي،ُالتوليدُالداليل،ُص54ُ
 .51.ُوينظر:ُأمحدُعمرُخمتار،ُُعلمُالداللة،ُص71-79ينظر:ُأمحدُعزوز،ُأصولُتراثيةُيفُنظريةُاحلقولُالداللية،ُص55ُ
 .729،ُالقاهرة،ُص9ُ،7338ينظر:ُرمضانُعبدُالتواب،ُحبوثُومقاالتُيفُاللغة،ُمكتبةُاخلاجني،ُط56ُ
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ُكتابُاملخصصُالذيُطبعُيفُسبعةُعشرُجزءا،ُوقدُمجعُفيهُنسجلُيفُهذاُالسياقُملحوظةُمهمةُأشارُإليهاُعبدُالعليُالودغُيي:ُ"املشهورُعندُالدارسنيُالقدامىُواحملدثنيُمنُمعاجمُاملعاينُاألندلُ* سيةُهو

ُكانُمسبوقاُبكتابُآخرُملُينلُمنُالشهرةُواحلظوةُمُصاحبهُحصيلةُالكتبُواملعاجمُاللغويةُالسابقةُله.ُإالُأنُّ اُانلهُهذاُالكتابُملُيكنُهوُأولُماُظهرُببالدُاألندلسُمنُمعاجمُاملعاينُواملوضوعات،ُبل
ُكتابُالسماءُوالعامَلُأليبُعبدُهللاُحممدُبنُأاَبنُبنُسّيدُقيلُإنهُتويفُسنةُ ُكتابُملُيصلُإليناُمنه982ُاملخصص،ُوهو سوىُجزءُواحدُماُيزالُاثوايُفوقُرفوفُاملخطوطات.ُُاملعجمُُ-اُنعلمفيم–هـ.ُوهو

 .19،ُالرابط،ُص7ُ،7352العريبُابألندلس،ُُمكتبةُاملعارف،ُط
،ُاململكةُالعربية2112ُيونيوُ–ه،ُابريل7228ُيعُاألولُربُ-،ُحمرمينظر:ُاجلياليلُحالم،ُُنظرايتُمنُالرتاثُالعريبُيفُاللسانياتُالغربيةُاحلديثة،ُجملةُالدراساتُاللغوية،ُاجمللدُالسادسُالعددُاألّول57ُ

 .299السعودية،ُصُ
 ..237،ُالكويتُص7333،ُسنة7ُأبوُمنصورُالثعاليب،ُفقهُاللغة،ُحقـ:عمرُالطباع،ُشركةُاألرقمُبنُأيبُاألرقم،ُط58ُ
 .712،ُالقاهرة،ُص2118ُ،ُسنة7ُ،ُمكتبةُاآلداب،ُط–دراسةُنظريةُوتطبيقيةُ–ينظر:ُفريدُعوضُحيدر،ُعلمُالداللة59ُُ
 .795املرجعُنفسهُ،ص60ُ
 .795املرجعُنفسه،ص61ُ
 .779.ُوينظر:ُأمحدُخمتارُعمر،ُعلمُالداللة،ُص279،ُبُيوت،ُص7359ُسنة2ُُُينظر:ُميشالُزكراي،ُاأللسنية)علمُاللغةُاحلديث(ُاملبادئُواألعالم،ُاملؤسسةُاجلامعيةُللدراساتُوالنشرُوالتوزيع،ُط62ُ
 .31القاهرة،ُص7335ُاملورفيمُهو:ُأصغرُوحدةُُحتملُمعىنُأوُوظيفةُحنويةُ.ُحممودُفهميُحجازي،ُمدخلُإىلُعلمُاللغة،ُدارُقباء63ُُ
ُكلودُجُيمانُورميونُلوبالن،ُعلمُالداللة،ُتر:ُنورُاهلدىُلوشن،ص64ُُ  .12-17ينظر:
 .12-17ينظر:ُاملرجعُنفسهُ،ُص65ُ
 .83،ُبُيوت،ُص2ُ،2111الثعاليب،ُفقهُاللغةُوأسرارُالعربية،ُضبطهُوعلقُحواشيهُوقّدمُلهُايسنيُاأليويب،ُاملكتبةُالعصرية،ُط66ُ
ُكلودُجُيمانُورميونُلوبالن،ُعلمُالداللة،ُتر:ُنورُاهلدىُلوشن،ُص67ُُ  .15-11ينظر:
 .295-291الثعاليبُ،فقهُاللغةُ،ُص68ُ
 .757ينظر:ُبيارُغُيو،ُعلمُالداللة،ُتر:ُمنذرُعياشي،ُص69ُُ
 .752املرجعُنفسه،ُص70ُُ
ُكلودُجُيمانُورميونُلوبالن،ُُعلمُالداللة،ُتر:ُنورُاهلدىُلوشن،ُص71ُ  .57ينظر:
 .182،ُصمادةُعرضمقاييسُاللغة،ُ،ُابنُفارس72ُ
 .292-297فندريس،ُاللغة،ُتر:ُعبدُاحلميدُالدواخليُوحممدُالقصاصُ،مكتبةُاألجنلوُمصريةُ،د.ت.طُص73ُ
 .729،ُص7399،ُسنة2إبراهيمُأنيس،ُداللةُاأللفاظ،ُمكتبةُاألجنلوُمصرية،ُط74ُ
 21ُُ-29،دمشقُ،ص2115ُران،ُمنشوراتُاهليئةُالعامةُالسوريةُللكتابُ،أبوُالبقاءُالعكربي،ُاملسائلُالعكربايتُيفُاللغةُوالنحوُوالقراءات،ُحتـ:حممدُأديبُعبدُالواحدُمج75ُ
 .728سورةُآلُعمران:76ُ
 .81سورةُالعنكبوت:77ُ
 .779سورةُاملائدة:78ُ
 .25-21سورةُالفجر:79ُ
 .738ص7359ُ-هـ7219ابنُقيسُالرقيات،الديوان،حتـ:حممدُيوسفُجنمُ،دارُبُيوتُ،ط80ُ
 .99،بُيوتُ،ص7332ُ-هـ7279ديوانُاملروءة(ُ،حتـ:يوسفُشكريُفرحاتُ،دارُاجليلُ،ُالسموألُ،الديوانُ)منشورُضمنُجمموعة81ُ
 .97سورةُالنور:82ُ
 .89سورةُالزمر:83ُ
 .21-29،ُص7359،ُسنة2أبوُحامدُالغزايل،ُمعيارُالعلمُيفُفنُاملنطق،ُدارُاألندلس،ُط84ُ
 .952صرشادُاحلمزاوي،ُاملعجميةُمقدمةُنظريةُومطّبقة/ُمصطلحاهتاُومفاهيمها،85ُُ
 .22-27،ُبُيوت،ُص2113صبحيُالصاحل،ُدراساتُيفُفقهُاللغة،ُدارُالعلمُللماليني،ُط86ُ
 .211-219،ُبُيوت،ُص7ُ،7339ابنُفارس،ُالصاحيبُيفُفقهُاللغةُالعربيةُومسائلهاُوسننُالعربُيفُكالمها،ُحققه:ُعمرُفاروقُالطباع،ُدارُمكتبةُاملعارف،ُط87ُ
 .719حالمُاجلياليلُ،تقنياتُالتعريفُابملعاجمُالعربيةُاملعاصرةُ،ص88ُ
 .929-912،بُيوتُ،ص7ُ،7331ُأبوُبكرُالرازيُ،خمتارُالصحاحُ،ُدارُالفكرُالعريبُ،ط89ُ

اآلخرُوهوُالتالزم،ُفيقولُيفُاحلالةُاألوىلُمثال:ُصاحبُالدار:ُمالكها،ُوصاحبُأشارُمتامُحسانُإىلُأنّهُينبغيُعلىُصانعُاملعجمُأنُيتوخىُضمائمُالكلمةُطبقاُللوجهُاألّولُللتضامُوهوُالتواردُوالوجهُُ*
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