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  اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمهورية 
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  
  قسم اللغة العربية  جامعة األمري عبد القادر  

  ختصص اللغة العربية والدراسات القرآنية  للعلوم اإلسالمية  
  )ليسانس(السداسي السادس   كلية اآلداب واحلضارة اإلسالمية  
  
  

  :دروٌس في ماّدة
  

  لداللة والمعاجمعلم ا
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  خليفة مرابط: إعداد األستاذ
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  الفرق بين المعجم والموسوعة
، وقـــد تقـــّدم الكـــالم يف )املوســـوعة(و) القـــاموس(و) املعجـــم(يســـتخدم كثـــري مـــن النـــاس ألفـــاظ 

هــذا أوان الكــالم مــن حيــث معنــاه يف اللغــة وســبب إطالقــه ومــآل ذلــك اإلطــالق، و ) القــاموس(لفــظ 
  .1)املوسوعة(و) املعجم(يف الفرق بني 

كالمهــا عمــل علمــي، فمــا املقصــود بالعمــل العلمــي؟ اجلــواب أن كتــب ) املوســوعة(و) املعجــم(
العلم أعمال علمية، والبحوث املنجـزة للحصـول علـى الـدرجات والشـهادات العلميـة أعمـال علميـة،  

ائل الــدكتوراه وغريهــا، والبحــوث املنشــورة يف اــالت كمــذكرات الليســانس واملاســرت واملاجســتري ورســ
العلمية على اختالف أصنافها أعمـال علميـة، وكـل كتـاب أو جملـة أو قـرص أو برنـامج حاسـويب ولـو  
كــان الغــرض منــه ثقافيــا يعتــرب عمــال علميــا، ولــذلك كانــت املعــاجم واملوســوعات والقــواميس أعمــاال 

  .ميهذا هو املقصود بالعمل العل... علمية
عمـل علمـي مرجعـي، فمـا املقصـود ـذا الوصـف األخـري ) املوسوعة(و) املعجم(مث إن كال من 

؟ إن األصــل يف األعمــال العلميــة أــا تُؤلــف أو ُتكتَــب لُتقــَرأ ويســتفاد مــا فيهــا مــن علــم أو )مرجعــي(
أي إن  معرفــة، وذلــك ككتــب النحــو والصــرف والبالغــة والفقــه والرياضــيات والفلــك والطــب وحنوهــا، 

كــل كتــاب مــن هــذه الكتــب وغريهــا يُقــَرأ كلــه، فــإن مل يُقــَرأ كلــه قُــرَِئ بعضــه حبســب احلاجــة، مث هــذا 
الـبعض يُقــَرأ كلــه كـذلك، وبســبب احتمــال االقتصــار علـى االنتفــاع بــبعض الكتـاب كــان ال بــد لتلــك 

  .الكتب وحنوها من فهارس
لُتقــَرأ، ولكــن لُتْسَتشــار، ولفــظ ) ُتصــَنعأو ُتكَتــب أو (ومــن األعمــال العلميــة أعمــاٌل ال تُؤلــف 

بــأن هـــذا املؤلـــف ) االستشـــارة(ُتْسَتشــار أحيانـــا، ويـــوحي لفــظ : رمبـــا يــوحي بالقلـــة، أي) االستشــارة(
املستشــــار لــــيس كتابــــا متخصصــــا يف علــــم مــــن العلــــوم يعــــرض مباحــــث ذلــــك العلــــم بتــــدرج وانتظــــام 

لـى اخـتالف ختصصـام العلميـة واهتمامـام وتسلسل منطقي، واملؤلف املستشـار يستشـريه النـاس ع
يف احلياة يف أمور تكون يف الغالب ذاَت صلة بتخصصام واهتمامام، ولكن تلـك األمـور بالنسـبة 

ليســـت مـــن صـــميم ختصصـــام العلميـــة أو مهـــارام : ليســـت أساســـية، أي: إلـــيهم أمـــور ثانويـــة، أي
املؤلـــف املستشـــار أن  ، ومـــن شـــأن)تُقـــَرأ(ومل نقـــل ) ُتسَتشـــار(فـــات الفنيـــة، ولـــذلك قلنـــا إن تلـــك املؤل

ُيسَتشــار يف أمــور أو أفــراد كثــرية، ولكــن مــن حــق مستشــريه أن يصــل إىل استشــارته دون عنــاء، ومــن 
                                                 

  .يُطَلق على كل معجم لغوي) القاموس(الفرق بني القاموس واملوسوعة؛ فقد تقدم أن : واملوسوعة، أوالفرق بني املعجم : نقول 1
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حقه أيضا أال يُطاَلب باالطالع على االستشارات السابقة والالحقة، ومـن حقـه كـذلك أن يُعبـد لـه 
تلـــك صـــورة حمسوســـة ... املـــرور مبـــا ال يعنيـــه مـــن استشـــارات الطريـــق ليصـــل إىل استشـــارته رأســـا دون

ومن األعمال العلمية املرجعية املعاجم والقـواميس واملوسـوعات، . هاللعمل العلمي املرجعي كأنك ترا
 بطريقــة تنظيميــة تعــني اأن ُتصــنف معلوماــوأهــم شــيء جيــب أن تتصــف بــه تلــك األعمــال العلميــة 

ده بسهولة ويسر، وتسمى تلك الطريقة التنظيمية منهج ترتيـب املعجـم ى البلوغ إىل مراعل مستشريها
اخل، وإذا كان على ُمؤلف الكتاب أن يتخذ له فهرسا، وكان علـى قارئـه ... أو القاموس أو املوسوعة

إذا كــان  -قتصــار علــى بعــض الكتــاب يف القــراءةأن يراجــع ذلــك الفهــرس والســيما إذا كــان يــروم اال
لكتـــاب فـــإن علـــى صـــانع املعجـــم أو القـــاموس أو املوســـوعة أن يـــنص علـــى مـــنهج هـــذا فيمـــا يتعلـــق با

، وإن النص على ذلك ليعترب مـن أوكـد األمـور 1ترتيب معجمه أو قاموسه أو موسوعته يف أول عمله
عليــه، وذلــك هــو الــذي خيــرج مستشــري املعجــم مــن احلــرية ويهديــه إىل مــراده رأســا كلمــا أراد استشــارة 

  .بأمت معىن هذه الكلمة) املرجعية(حقق يف املعجم صفة املعجم، وحينئذ تت
واحلاصل أن املعجم واملوسوعة يتفقان يف هذه اخلَلة، وهي أن كليهما عمل علمي مرجعـي، مث 

  :مها خيتلفان يف حنو ثالثة أمور
  .كبري: أن املوسوعة أكرب من املعجم يف العادة؛ فهي معجم مبسوط، أي: أحدها
ال يُعىن كثريا باملواد غري اللغوية، وإذا ذكرها ذكرها خمتصـرة، ومـن املـواد غـري  أن املعجم: والثاين

اللغويــة أمســاء األعــالم، ومنهــا األمســاء اجلغرافيــة واملــدن واألــار واجلبــال والبحــار واحمليطــات وحنوهــا، 
  .حلكوميةومنها األحداث التارخيية والعصور واألزمان، ومنها التنظيمات واهليئات احلكومية وغري ا

أن املعجـــم يُعـــىن بالوحـــدات املعجميـــة للغـــة وباملعلومـــات اللغويـــة اخلاصـــة ـــا، وأمـــا : والثالـــث
املوسوعة فُتعىن باملعاين اللغوية األساسية للوحدات املعجمية مث حتتفـل كثـريا باملعلومـات اخلارجيـة غـري 

  .2وسوعة فتشرح األشياءاللغوية، وخالصة هذا الفرق أن املعجم اللغوي يشرح األلفاظ، وأما امل
، مث شـــرح )ه666ت(للـــرازي  )خمتـــار الصـــحاح(يف معجـــم ) الـــدائرة(وفيمـــا يلـــي شـــرح لفـــظ 

  .3والفرق بني الشرحني واضح .، وهي موسوعة عربية حديثة)املوسوعة العربية العاملية(يف ) الدائرة(

                                                 
  .خبالف فهارس الكتب؛ فإا تكون يف أوائل الكتب أو أواخرها، واألمران يف ذلك سيان 1
 .22، صأمحد خمتار عمر، صناعة املعجم احلديث 2
  .بعدها تنيلال مث انظر النموذج املرفق يف الصفحتنيلنموذج املرفق يف الصفحة التالية، من العمود الثاين من ا 11-9انظر األسطر  3
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نفسـها مـن نقطـة تقـع تبعد مجيع نقاط ذلك املنحىن املسافة . منحًىن مغلٌق على سطح الدائرة
  .°360وتعرف هذه النقطة باملركز ويف كل دائرة . داخل املنحىن

وميكنــك أن ترســم . وهنــاك أشــكاٌل كثــرية هلــا هيئــة الــدائرة مثــل احللقــات واألطــواق والعجــالت
وهـــي تشـــبه املقـــص مـــع فـــارق واحـــد وهـــو أن أحـــد . الفرجـــاردائـــرة بســـهولة؛ باســـتخدام أداة تســـمى 

ـــه قلـــم ـــدائرة، ضـــع الطـــرف املـــدبب للفرجـــار عنـــد النقطـــة الـــيت مت . رصـــاص طرفيـــه مثبـــت ب ولرســـم ال
  .اختيارها مركزاً للدائرة، مث أدر القلم الرصاص حوهلا

للداللـــة علـــى  دائـــرةأو  قـــرصيف بعـــض األحيـــان يســـتخدم النـــاس كلمـــيت  :مكونـــات الـــدائرة
ويعــرف القــوس بأنــه أي  ،محــيط الــدائرةاملســاحة داخــل املنحــىن، ويطلقــون علــى املنحــىن ذاتــه اســم 

  .جزء متصل من حميط الدائرة
وإذا مر الوتر مبركز الدائرة، . بأنه خط مستقيم بني أي نقطتني على حميط الدائرة الوترويعرف 
والقطــر هــو أطــول وتــر يف الــدائرة، ويقســم الــدائرة إىل جــزءين متســاويني، يعرفــان . القطــرفإنـه ُيســمى 

  .بنصفي الدائرة
، وهــو كلمــة ُتســتخدم لتعــين أي نصــف القطــرمركــز الــدائرة وحمــيط الــدائرة  تســمى املســافة بــني

  .خط يصل بني مركز الدائرة وحميط الدائرة

  
فهـو اخلـط الـذي يلمـس  الممـاسأمـا . هو خط مستقيم يتقاطع مع الدائرة يف نقطتـني القاطع

كـز الـدائرة مـع مراعـاة وإذا حركـت القـاطع بعيـًدا عـن مر . الدائرة أو يتقابل معها يف نقطة واحـدة فقـط
أن يبقــي دائمــاً موازيــاً لوضــعه الســابق فــإن النقطتــني اللتــني ميــس فيهمــا القــاطع الــدائرة ســتقرتبان مــن 
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وتعــرف . وعنــدما تتقابــل النقطتــان مــع بعضــهما فــإن القــاطع يصــل وضــع املمــاس. بعضــهما الــبعض
قطـــر عنـــد نقطـــة التمـــاس ويكـــون نصـــف ال. بنقطـــة التمـــاسالنقطـــة الـــيت ميـــس فيهـــا املمـــاس الـــدائرة 

  .متعامداً مع خط املماس
العـدد الـذي يـتم ضـرب  πميثل احلـرف اليونـاين بـاي والـذي يرمـز لـه بـالرمز  :استخدام ط باي

  .قطر الدائرة ق فيه للحصول على حميط الدائرة ح
ة الـدائرة م ويـتم حسـاب مسـاح. نق حيث نـق هـو نصـف قطـر الـدائرة2πق أو π=أي أن ح
، ولكــن مــع زيــادة رقمــاً عشــرياً بالضــبط πتكتــب بــاي  وال ميكنــك أن. ²نــقπ=لــة مباســتخدام املعاد

وتشـمل التقريبـات  πعدد األرقام بعد العالمة العشرية فإنـه ميكنـك الوصـول إىل رقـم قريـب مـن بـاي 
  :املتعارف عليها بالنسبة لباي

22/7  ،3,14  ،3,1416  ،3,14159  
. م.ق 1650وقرابـة عــام . πقيمـة لبــاي  3الــرقم اسـتخدم الصــينيون القـدامى  :نبـذة تاريخيــة

  .طور املصريون القدامى هذا التقريب
 πقام الفلكي بطليمـوس السـكندري بـإجراء عمليـة حسـابية للتوصـل إىل قيمـة النسـبة التقريبيـة 

وبعد أن اخرتع غياث الدين الكاشي الكسور العشرية يف ايـة القـرن . 3,1416اليت كانت تعادل 
امليالدي جرت حماوالت للتوصل إىل قيمة النسبة التقريبية بالضبط، سواء بأعداد متكـررة الرابع عشر 

: انظــر. ويعــرف دارســو الرياضــيات اآلن أن هــذا األمــر مســتحيل. دائريــة أو حمــدودة للكســور العشــرية
  ).العلوم الرياضية( العلوم عند العرب والمسلمين

  .قطريةالزاوية نصف ال؛ باي .ط؛ الدرجة: انظر أيًضا
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  تدريب على الفرق بين المعجم والموسوعة
ثـــــم شـــــرح  )...الـــــدائرة(وفيمـــــا يلـــــي شـــــرح لفـــــظ (: ورد يف بعـــــض الصـــــفحات الســـــابقة

  ).)...الدائرة(
  .َكْشُفه وَشْرُحهب من الطلبة  طلَ فرق بني املعجم واملوسوعة يُ هذا الكالم إشارة إىل يف 
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  الوحدة المعجمية
وحدة املعجمية هي الوحدة املفتاحية للمعجـم، أو هـي مـدخل املعجـم؛ فالوحـدات املعجميـة ال

  .إذا هي مفاتيح املعجم ومداخله
ن العمــل إ القــول أيضــا ، وتقــّدمقــّدم القــولتكمــا   أن املعجــم عمــل علمــي مرجعــيوبيــان ذلــك 

ى كثـرة مـا ميكـن مستشـريَه علـ نه ال فهرس لـهوإالعلمي املرجعي ال يُقَصد للقراءة، ولكن لالستشارة، 
يغـــين عـــن الفهـــرس؛ وذلـــك أن مستشـــري املعجـــم ال بـــد أن يكـــون مـــنهج ترتيبـــه  نوإ، استشـــارتُه فيـــه

املفتـاح الـذي يفـتح بـه املعجـم أو ك كان ذلك الشـيءمتصورا لرتتيبه، فإذا أراد البحث عن شيء فيه  
  .و مدخل املعجم أو مفتاحهفذلك هاملدخل الذي يدخل منه إليه، 

  .اضح أنه إذا كان املعجم ُكال فإن الوحدة املعجمّية جزءوو 
  :وُتسمى الوحدة املعجمية املفردة املعجمية أيضا، وللوحدات املعجمية أشكال كثرية

  .، ونفسايننـَْفس: فمنها األلفاظ املفردة، حنو
، كّ َبــلَ عْ ، وبَـ يْعــوَ الالّ : ، حنــوأو إســناديا أو وصــفيا اتركيبــا مزجيــا أو إضــافي ومنهــا األلفــاظ املركبــة

  .ا، والسكة احلديديةط شرّ ، وتأبّ احلقّ  وفرط احلساسية، وشبه اجلزيرة، وحتت احلمراء، وجادَ 
  .الربمائي، واآلفروآسيوي: ، حنوقةلصَ املومنها األلفاظ 

  .بقرة بين إسرائيل، وشعرة معاوية: ومنها التعبريات السياقية، حنو
 أو مــــدخال ،مفتاحيــــة أو وحــــدةً (معجميــــة  وحــــدةً ُيســــتعمل وُيالحــــظ أن اللفــــظ الواحــــد قــــد 

فاخلـــال ؛ )اخلــال(مــرّتني أو أكثــر، وذلــك إذا تعــّددت معانيــه، كلفــظ  )معجميــة مفــردةً أو  للمعجــم،
  .وحدة معجمية أخرى يف البدن مبعىن أخي األم وحدة معجمية، واخلال مبعىن الشامة

أو ) Lexical Unit(أو ) Lexeme( الصــــطالح هــــي املقابــــل العــــريب) الوحــــدة املعجميــــة(و
)Lexical Item( ، هـــذه االصـــطالحات واســـتعمل بعـــض اللســـانيني العـــرب يف مكـــان)املأصـــل( ،
، )الوحـــــــدة اجلذريـــــــة(، و)املفـــــــردة اـــــــردة(، و)املفـــــــردة(، و)املـــــــادة اللغويـــــــة(، و)املفـــــــردة املتمكنـــــــة(و
  .1أيضا )املعيجمة(و

ألمحــد خمتــار عمــر، وكــل مــا هــو ) عاصـرةمعجــم اللغــة العربيــة امل(مــن  منــوذج ويف الصـفحة التاليــة
  :، وبعدها توضيح ومالحظاتكتوب خبط غليظ يف أول السطر فهو وحدة معجميةم

                                                 
  .25، 24املصدر السابق، ص: يُنَظر 1
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  :على الرتتيب يف هذا النموذج هي الوحدات المعجمية
، أعجـمَ َعُجول، عَجَم، عَجَم الحرَف أو الكتاَب، عَجَم الشيَء، عُجَم، عُجَم الشـخُص، 

ْعَجـــُم، أالكـــالَم، اســـتعجم علـــى، اســـتعجم الكـــالُم علينـــا، أعجـــَم ، الحـــرَف أو الكتـــابَ أعجـــَم 
ُمعَجمــاتّي، ُمعَجميّــات، ، ُمْعَجــم، َعَجمــيّ ، َعْجــم، َعَجــٌم، الَعَجــم، ُعْجَمــة، يّ العجمــاء، أعجمــ

  .ونحَوه الدقيقَ  عَجَن، عَجنَ 
  :مالحظة ما يلي مع
مــن معــىن لفــظ مــا درســوا مــن قبــل بــه الطلبـة  ليُثبــت )مجع(هـذا النمــوذج خمتــار مــن مــادة  -1

  .واشتقاقه) املعجم(
؛ وذلــك أن الوحــدة املعجميــة أمثلــةٌ  الوحــدات املعجميــة املســبوقة بنقطــة مــدورة هكــذا  -2

  .جمااملع واألمثلة من وضع صانعيقد تكون مثاال، 
ات تعبـــري ات الســـياقية تعبـــري وال، ســـياقيّ  تعبـــريفهـــو  مبعـــني مطمـــوس هكـــذا  كـــل مـــا ُســـِبق  -3

، كعبـــارات التحيـــة والـــدعاء املعـــىنو  اللفـــظ يف خدمها اجلماعـــة اللغويـــة الواحـــدة اســـتخداماً واحــداً تســت
  .اخل... ، رمحه اهللالهاهللا  غفرالسالم عليكم، صباح اخلري، : ، مثلوالرتحم وحنو ذلك

جميـــة أصــال؛ ألـــا ليســـت وحــداٍت مع و  املــواد اللغويـــة مثــل  -4
  .ليس هلا معىن
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  على الوحدة المعجمية دريبت
قلنا إن المـواد اللغويـة ليسـت وحـدات معجميـة ألنهـا لـيس لهـا معنـى أصـال، وواضـح أن 

ب ولــيس طلَـالوحـدات المعجميـة هـي مطلـوب مستشـير المعجـم للشـرح، والمـواد اللغويـة ال تُ 
ة اللغــة العربيــ معجــمفكــرة مرتبطــة بالمعــاجم الحديثــة كيــة المعجم ، والوحــدةحشــرَ لهــا معنــى فتُ 

  .الذي أخذنا منه النموذج السابق المعاصرة
  :ب على األسئلة التاليةيجت حاول أن تأمل يف هذا الكالم مث

مــــا فائــــدة كتابــــة املــــواد اللغويــــة يف املعــــاجم احلديثــــة الــــيت تعمــــل بفكــــرة الوحــــدة املعجميــــة   -1
  كمعجم اللغة العربية املعاصرة املأخوِذ منه النموذُج املختار؟

القدميــة واحلديثــة الــيت ال تعمــل بفكــرة الوحــدة  املــواد اللغويــة يف املعــاجم العربيــة تــدل مَ الَ َعــ -2
  ؟املعجمية
أعـــد كتابتـــه علـــى . للـــرازي) خمتـــار الصـــحاح(مـــن  خمتـــارا إليـــك يف الصـــفحة التاليـــة منوذجـــا -3
وز ، وجيـمـا اسـتطعت لفظـه د خمتـار عمـر مـع احملافظـة علـىألمحـ) معجم اللغة العربية املعاصـرة(طريقة 

  .لك التقدمي والتأخري
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  جمصناعة المعاتاريخ 
صــناعة إن صــناعة املعــاجم  :1القديمــة غيــر العربيــة األمــمعنــد  صــناعة المعــاجم تــاريخ -1
ـــــقدميـــــة  األوىل  سَ ُســـــاألُ  ذات احلضـــــارات األمـــــم القدميـــــةقـــــد وضـــــعت ف ؛احلضـــــارات اإلنســـــانية مَ دَ ِق

آثارهـــا يف بعـــض مكتبـــات  دتِجـــوُ معجميـــة  جـــداولَ طهـــا ختطيو  وذلـــك بتصـــنيفها رســـائلَ  ،للمعـــاجم
 اهلنــود،و  ،والصــينيون ،، والشــعوب القدميــة املشــار إليهــا هنــا هــم اليونــانيون واملصــريون األقــدمونالعــامل

  .والعربانيون
فأما اليونانيون واملصريون األقدمون فكتبوا كثريا من معاجم اللغة اليونانية، وكـان أكثـر ذلـك يف 

أمـــــُني مكتبـــــة معبـــــد ) م.ق180-257(البيزنطـــــي ) أرســـــطو فـــــانس(ندرية؛ فكتـــــب مدرســـــة اإلســـــك
اإلســــكندرية قائمــــة الكلمــــات اليونانيــــة الغريبــــة والصــــعبة، مث فســــرها وشــــرح معانيهــــا، وتتــــابع تــــأليف 

املتوىف يف السنة السادسة بعـد املـيالد معجمـا ) بامقليوس السكندري(املعاجم عند اليونان حىت أّلف 
املتــوىف ) إليـوس دينســيوس( كتابًـا اســتوعب فيـه املعــاجم الـيت ســبقت معجمـه، وألّــف يف سـتة وتســعني

الصــناعة بعــد املــيالد معجًمــا للكلمــات األثينيــة يف عشــرة كتــب، ويـَُعــد اليونــانيون عمــدة  120 ســنة
  .الغربية احلديثة يةجماملع

نهـا اجلَـم الكثـري حـىت وأما الصـينيون فقـد حـازوا فضـل السـبق يف كثـرة صـناعة املعـاجم؛ فـألفوا م
إذا اســـتثنينا الصـــني ال يوجـــد شـــعب آخـــر حيـــق لـــه الفخـــار بـــوفرة كتـــب علـــوم لغتـــه «): فيشـــر(قـــال 

ــر حباجتــه إىل تنســيق مفرداــا حســب أصــول وقواعــد غــري العــرب وتنّوعــت معــاجم 2»وبشــعوره املبك ،
بــا حســب الصــورة أو الصــينيني؛ فكــان بعضــها مرتبــا حســب املعــاين واملوضــوعات، وكــان بعضــها مرت

الرمــز الكتــايب للكلمــة، ومل يعــرف الصــينيون ترتيــب املعــاجم ترتيبــا صــوتيا حبســب اللفــظ إال يف القــرن 
، )كـوي وانـج(، أّلفـه )يوبيـان(ولعل أول معجم صنعه الصينيون أن يكون معجم . امليالدي السادس

ئـة قبـل املـيالد، وأول معجـم ، وقـد طُبِـع يف سـنة مخسـني وما)شـووان(معجما ُيسـّمى ) هوشن(وألف 
) م601-581(الــذي أُلــف بــني ســنيت ) هوفــاين(صــيين يرتــب املفــردات حبســب نطقهــا هــو معجــم 

  .بعد امليالد، ويـَُعّد ذلك َتقدما كبريا يف كيفية ترتيب املعاجم عند القوم
عبة املوجـودة يف أما اهلنود فقد ُعُنوا بصناعة املعاجم أميا عناية؛ فحصروا يف البدء األلفـاظ الصـو 

                                                 
  .25أمحد خمتار عمر، صناعة املعجم احلديث، ص 1
  .3مقدمة معجم فيشر، ص: ؛ نقال من1حسني نصار، املعجم العريب نشأته وتطوره، ص 2
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 ةسنصوصهم املقد )Vedic Texts ( ،دة مـن الشـرح والتفسـريفيمـا بعـد صـاروا  مثَحْصـرا يف قـوائم جمـر
علـــى غريـــب مث مل يقتصــروا فيمـــا بعـــد ذلــك ملعنـــاه،  بشـــرحلفـــظ يف تلـــك القــوائم  كــل   َفعونذلــك َيْشـــ

اللغـــة مجيعـــا،  شـــعار خاصـــة وغريـــباأل النصـــوص املقدســـة ومل يَقَنعـــوا ـــا، ولكـــن َضـــموا إليهـــا غريـــب
أُلف قبل القرن املـيالدي  معجمٌ ودونوا ذلك يف كتب ورسائل، ولعل أقدم ما وصل من تلك الكتب 

 ومـــن عيـــوب هـــذا ).Amara Kosa(، وعنـــوان معجمـــه )أماراســـنها(الســـادس، ومؤلفـــه بـــوذي امســـه 
، ومــن عيوبـه أيضـا أنـه مل يـُتبـع فيــه منــا ُصـِنع كـذلك ليسـهل حفظُـهالعمـل وأمثالـه أنـه كـان منظومـا، وإ

 ل اســتعماله، وكانــت املعــاجم اهلنديــة قبــل القــرنأيالعاشــر تفتقــر إىل الشــمول  املــيالدي ترتيــب ُيســه
  .ا من أهم عناصر املعاجمومه، على احلروف والرتتيب

الدراســة  وأمــا العربانيــون فانتقلــت الصــناعة املعجميــة إلــيهم مــن العــرب واملســلمني، بــل مل تزدهــر
اللغوية العربيـة عمومـا إال بعـد اإلسـالم، ومل تظهـر معـاجم عربيـة بـاملعىن الـدقيق إال يف القـرن املـيالدي 

صـــاحب أول  )م942-892(بـــن يوســـف الفيـــومي ) أو ســـعيد أو ســـعاديه(العاشـــر، وكـــان ســـعديا 
  .معجم يف تاريخ اللغة العربية

د تـَـــَوفر العـــرب واملســـلمون علـــى لقـــ :تـــاريخ صـــناعة المعـــاجم عنـــد العـــرب والمســـلمين -2
، قــومي حــافز ديــين، وحــافز: اللغــة العربيــة خدمــة جليلــة، وإمنــا حفــزهم إىل ذلــك ثالثــة حــوافزخدمــة 
واملقصــود بــه علــى وجــه اإلمجــال يعنينــا هنــا مــن تلــك احلــوافز احلــافز الــديين،  والــذي ،1سياســي وحــافز

 كــان مفســرو«، وهلــذا همــه ومعرفــة تفســريهوالعنايــة بف والتحريــف فحفــظ القــرآن الكــرمي مــن التصــحي
مـــن ألفـــاظ ) الغريـــب(قـــد التفتـــوا إىل مـــا عرفـــه اللغويـــون مـــن بعـــد حتـــت اســـم منـــذ ابـــن عبـــاس القـــرآن 

ــــجيل، أو إىل مــــا عُــــِرف فيمــــا بعــــد باســــم  كــــالبحرية، )املهجــــور(القــــرآن، كاألبابيــــل، واَألّب، والس ،
اهللا املعجمــي عنــد العــرب، فيُنســب لعبــد  ري العمــلوتلــك هــي بــواك، 2»والســائبة، والوصــيلة، واحلــامي

اهتمامـــه بتفســـري األلفـــاظ «كتـــاب يف غريـــب القـــرآن، وقـــد ُعـــِرف عنـــه بـــن عبـــاس رضـــي اهللا عنهمـــا  ا
، ومســائل نــافع بــن 3»الغريبــة يف القــرآن وتوضــيح معناهــا، مــع ذكــره لــبعض الشــواهد الشــعرية عليهــا

علـى ) م685=ه65ت(ارج األزارقة نافع بن األزرق ألقاها زعيم اخلو «وهي أسئلة األزرق مشهورة؛ 
                                                 

  :فز مجيعايُنَظر يف هذه احلوا 1
 .28-23، ص)م2009=ه1430عامل الكتب، : القاهرة(متام حسان، األصول 

 .229املصدر السابق، ص 2
  .15، ص)م1992=ه1412دار الراية، : ؛ الرياض1ط(أمحد بن علي الباتلي، املعاجم اللغوية وطرق ترتيبها  3
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عبد اهللا بن عباس حول معاين مائيت كلمة من غريب القـرآن، وقـد أجـاب ابـن عبـاس سـائله مسـتدال 
الشعر ديوان العرب، فإن خفـي علينـا : (يف شروحه بشواهد من الشعر اجلاهلي، وقد ُنِسب إليه قوله

وقـد ذكـر ، 1»)لعـرب رجعنـا إىل ديواـا والتمسـنا معرفـة ذلـكالذي أنزلـه اهللا بلغـة ا احلرف من القرآن
  ).اإلتقان يف علوم القرآن(السيوطي مسائل نافع بن األزرق كلها يف كتاب 

، 2)ه122(وينســـب بعـــض املـــؤرخني كتابـــا يف غريـــب القـــرآن أيضـــا إىل اإلمـــام زيـــد بـــن علـــي 
ال ابـن عبـاس ونسـبة كتـاب زيـد إذا كنا لسنا علـى يقـني مـن تـاريخ تـدوين أقـو «: ويقول حسني نصار

بــن علــي، فــإن اليقــني يســتقر يف نفوســنا يف الكــالم عــن املؤلــف الثــاين الــذي صــرّح مرتمجــوه أنــه دّون  
 ،3»)ه141املتـوىف ســنة (ان بــن تغلـب بــن ربـاح البكــرّي كتابـا يف غريــب القـرآن، وهــو أبـو ســعيد أبّـ

صـف األول مـن القـرن اهلجـري الثـاين، النعـن التـدوين يف غريـب القـرآن مل يتـأخر ن أ وهذا يدل علـى
قـــال حســـني ان بـــن تغلـــب يف التـــأليف يف غريـــب القـــرآن بعـــض األئمـــة األعـــالم، مث تبـــع أبـــا ســـعيد أبـّــ

صــنف أبّــان كتــاب الغريــب يف : (وذكــر يــاقوت كتــاب أبّــان وبعــض معلومــات عنــه يف قولــه«: نصــار
بـن حممـد األزدي الكـويف فجمـع مـن   القرآن، وذكر شواهده من الشـعر، فجـاء فيمـا بعـد عبـد الـرمحن

وحممد بن السائب وأيب روق عطية بن احلارث، فجعله كتابا فيما اختلفوا فيه ومـا اتفقـوا كتاب أبّان 
مث ألّــف يف ، )عليــه، فتــارة جيــيء كتــاب أبّــان مفــردا، وتــارة جيــيء مشــرتَكا، علــى مــا عملــه عبــد الــرمحن

وأبـو فـَْيـد مـؤرج السدوسـي املتـوىف عـام ، )ه189(ي غريب القرآن من اللغويني علي بن محزة الكسائ
وأبـو جعفـر بـن املقـرئ تلميـذ عبـد امللـك بـن جـريج، ومل يصـل إلينـا أي كتــاب ه، 174، أو ه195
  .4»منها

بتــــدوين األلفــــاظ الغريبــــة والشــــاذة عــــين العلمــــاء واألئمــــة غريــــب القــــرآن التــــأليف يف ومــــن بعــــد 
مبوضــوعاا أو ذلــك مــن غـري ترتيــب وال ربــط بـني األلفــاظ ، و )النـوادر(يف مؤلفــات تســمى والوحشـية 

، وكتـاٌب ليـونس )ه154(كتاٌب أليب عمرو بـن العـالء البصـري ) النوادركتب (معانيها، ومن أقدم 

                                                 
دار الغــرب اإلســالمي، : ؛ بــريوت1ط(ادي عشــر اهلجـري إبـراهيم بــن مــراد، املعجـم العلمــي العــريب املخـتص حــىت منتصــف القـرن احلــ 1

 .20، 19، ص)م1993
  .33حسني نصار، املعجم العريب نشأته وتطوره، ص 2
 .33املصدر السابق، ص 3
  .34، 33املصدر السابق، ص 4
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: ، وقـــال متـــام حســـان1)ه206(، وكتـــاٌب لقطـــرب حممـــد بـــن املســـتنري )ه182(بـــن حبيـــب الضـــيب 
فتـــوا إىل مـــا عرفـــه اللغويـــون مـــن بعـــد حتـــت اســـم وإذا كـــان مفســـرو القـــرآن منـــذ ابـــن عبـــاس قـــد الت«
ـــــجيل، أو إىل مـــــا ُعـــــِرف فيمـــــا بعـــــد باســـــم ) الغريـــــب( مـــــن ألفـــــاظ القـــــرآن، كاألبابيـــــل، واَألّب، والس
، كالبحرية، والسائبة، والوصيلة، واحلـامي، فقـد كـان علـى اللغـويني يف القـرن اهلجـري الثـاين )املهجور(

ليـــه كالمـــا يف ظـــواهر أخـــرى، كـــاملرتادف، واملشـــرتك اللفظـــي، أن يأخـــذوا ذلـــك عـــنهم، وأن يضـــيفوا إ
 هذه اإلضافة بتقليب مادة الشعر وكالم العـرب، ب، وغري ذلك، وأن يستعينوا على واألضداد، واملعر

 وواضــح مــن هـــذا الكــالم أن علمـــاء ،2»ومل يكــن جهــدهم علـــى أي حــال مبنــأى مـــن خدمــة القـــرآن
يف توســيع موضــوع الــدرس ليشــمل الشــعر خاصــة وكــالم العــرب شــرعوا يف تلــك احلقبــة  اللغــة العربيــة

  .عاّمة
تـأليف بأئمـة اللغـة العربيـة ُعنُـوا بعـد ذلـك عنايـة شـديدة  ك التوسـيع أنذلـومما يـدل علـى هذا، 

 العلماء فيهـا جبمـع كـل مـا تقـع ِين عُ «خمتصرة ، وهي رسائل )رسائل املوضوعات( ما ميكن أن يسمى
، كاخليـل أو السـالح عـني صل بأمر مُ تعمال، ومن تراكيبه أحيانا، مما يتّ عليه أيديهم من مفردات االس

إذ أمدتــه  العــريب؛ ولقــد أدت هــذه الرســائل خدمــة جليلــة للنشــاط املعجمــي. أو األنــواء أو غــري ذلــك
 ن ميكـن أن يضـيع لـوال هـذا التسـجيل،لت الكثـري ممـا كـا، وسـجّ الكثري مـن املفـردات واالسـتعماالتب

 فهنــاك رســالة يف املطــر لكــل  عناصــر البيئــة العربيــة الصــحراوية، هــذه الرســائل مــنوكانــت موضــوعات 
ويف  ، ورســـالة يف األنـــواء أليب حنيفـــة الـــدينوري، ويف الســـحاب البـــن دريـــد،مـــن أيب زيـــد واألصـــمعي

، ويف يـــل فصـــل يف أدب الكاتـــب البـــن قتيبـــةالغيـــث لـــه أيضـــا، ويف خلـــق احليـــوان لألصـــمعي، ويف اخل
ويف الطــري أليب حــامت، وفصــل يف أدب الكاتــب البــن قتيبــة، ي، ويف الشــاء لــه أيضــا، اإلبــل لألصــمع

ويف النحــــل لألصــــمعي،  ويف احلشــــرات أليب حــــامت، ويف اهلــــوام فصــــل يف أدب الكاتــــب البــــن قتيبــــة،
واألصـــمعي وأيب زيـــد، وفصـــل يف أدب  ويف النبـــات أليب حنيفـــة الـــدينوري ،وفصـــل يف أدب الكاتـــب

أليب زيـد  م لألصـمعي، ويف اللبَـإرْ ل لألصمعي، ويف الشجر له وأليب زيد، ويف الكَ الكاتب، ويف النخي
 نـــــزل لـــــه أيضـــــا، ويف الســـــالح ل البـــــن قتيبـــــة، ويف املْحـــــوابـــــن قتيبـــــة، ويف اللـــــنب لكـــــل منهمـــــا، ويف الر

ـــــلألصـــــمعي رْ ، وفصـــــل يف أدب الكاتـــــب، ويف الس ام لـــــه أيضـــــا، ويف أمســـــاء جـــــج البـــــن دريـــــد، ويف الل

                                                 
  .15أمحد بن علي الباتلي، املعاجم اللغوية وطرق ترتيبها، ص 1
  .229متام حسان، األصول، ص 2
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، وهـــذه الرســـائل 1»ة لـــه أيضـــاويف أمســـاء األســـد البـــن خالويـــه، ويف أمســـاء احلّيـــوش لألصـــمعي، الوحـــ
  .ال سيما معاجم املعاينوحنوها قّدمت خدمة جليلة للمعاجم الشاملة فيما بعد، و 

ينبغــي أن تكــون  ، أو الــيت 2واملقصــود باملعــاجم الشــاملة املعــاجم الــيت تشــمل ألفــاظ اللغــة كلهــا
وللمعــاجم الشــاملة تــاريخ طويــل يف اللغـــة يعتهــا ومنهجهــا وغايتهــا والغـــرض منهــا، كــذلك ِوفاقــا لطب

هــو اخلليــل بــن أمحــد وأول مــن ألــف معجمــا شــامال «، وقــد تقــّدم شــيء مــن ذلــك التــاريخ، 3العربيــة
، مث جـــاءت املعـــاجم 4»، وألـــف معجـــم العـــني)175-100(الـــذي عـــاش يف القـــرن الثـــاين اهلجـــري 

  .اضرإىل العصر احل بعده ترتا
  .املعاين يف جمكتاب األلفاظ، وهو أقدم مع  ه244ألف ابن السكيت املتوّىف سنة ف

 مــن، وهــو الكتابيــة كتــاب األلفــاظ  ه320املتــوّىف ســنة  بــن عيســى اهلمــذاينوألــف عبــد الــرمحن 
  .أيضا جم املعاينامع

  .معجم جواهر األلفاظ ه320وألف ُقدامة بن جعفر املتوّىف سنة 
  .معجم مجهرة اللغة ه321بن دريد املتوّىف سنة وألف ا

  .معجم البارع يف اللغة ه356وألف أبو علي القايل املتوّىف سنة 
  .اللغة ذيبه معجم 370املتوّىف سنة  األزهري منصوروألف أبو 

  .احمليطمعجم  ه385املتوّىف سنة  الصاحب بن عبادوألف 
  .معجم التلخيص ه394 وألف أبو هالل العسكري املتوّىف سنة

  .وامل اللغةمقاييس  يْ مَ عجَ مُ  ه395املتوّىف سنة  ابن فارسوألف 
  .معجم الصحاح ه400وألف اجلوهري املتوّىف سنة 

معجم فقه اللغة، وهو مـن أشـهر معـاجم املعـاين ه 429وألف أبو منصور الثعاليب املتوّىف سنة 
  .املشهور) فقه اللغة وسر العربية(من كتاب  وأنفعها على اختصاره، وهو القسم األول

َخصص ه458األندلسي املتوّىف سنة  وألف ابن سيدة
ُ
ْحَكم وامل

ُ
  .ُمعَجَمْي امل

  .معجم أساس البالغة ه538وألف الزخمشري املتوّىف سنة 
                                                 

 .252ابق، صاملصدر الس 1
  .25، ص)م1966دار النهضة العربية، : بريوت(حممد أمحد أبو الفرج، املعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة احلديث  2
 .25املصدر السابق، ص 3
  .25املصدر السابق، ص 4
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  .العبابمعجم  ه650املتوّىف سنة  الصاغاينوألف 
خمتـــــار (ِصــــحاح اجلــــوهري، ومسّــــاه  ه666ســــنة  واختصــــر حممــــد بــــن أيب بكــــر الــــرازي املتــــوىفّ 

  .، وهو من أشهر املختصرات وأجلها نفعا)الصحاح
  .معجم لسان العرب ه711وألف ابن منظور املتوّىف سنة 

معجــم املصــباح  ه770وألـف أبــو العبــاس أمحــد بـن حممــد الفيــومي العراقــي املقـرئ املتــوّىف ســنة 
  .املنري يف غريب الشرح الكبري

 معجم القاموس احمليط ه817ف الفريوز آبادي املتوّىف سنة وأل.  
  .تاج العروس يف شرح ألفاظ القاموسمعجم  ه1205املتوّىف سنة  الزبيديوألف 

هرها حمــيط احملــيط لبطــرس ولعــّل أشــويف العصــور احلديثــة واملعاصــرة أُلفــت معــاجم كثــرية أيضــا، 
ــــــــرب ا)م1883-1819=ه1301-1235(البســــــــتاين  الشــــــــرتوين  ملــــــــوارد لســــــــعيد اخلــــــــوري، وأق

، )م1930-1854( ، والبســــــــــتان لعبــــــــــد اهللا البســــــــــتاين)م1919-1849=ه1266-1337(
، ومعجــم مــنت اللغــة ألمحــد رضــا )م1946-1876=ه1366-1293(واملنجــد للــويس معلــوف 

ــــــــــــــري)م1953-1872=ه1289-1372(  واملعجــــــــــــــم الوســــــــــــــيط )م1955( ، واملعجــــــــــــــم الكب
مــــع اللغــــة العربيــــة بالقــــاهرة، واملعجــــم العــــريب  )م1994=ه1415( واملعجــــم الــــوجيز )م1960(

  .م1989الصادر عن املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم سنة األساسي 
ومــع تتــابع املعــاجم يف اللغــة العربيــة واســتمرارها حــىت العصــر «: وقــال األســتاذ أمحــد خمتــار عمــر

فــإذا أراد الباحــث  د يغــين واحــد منهــا عــن اآلخــر؛ال يكــااحلــديث فأنــت ال تكــاد جتــد تكــرارا بينهــا و 
الوقــــوف علـــــى خصــــائص التجمعـــــات الصـــــوتية، وصــــور تشـــــكيل الكلمــــات، والتجمعـــــات الصـــــوتية 
املســموحة واملمنوعــة فعليــه أن يرجــع إىل معــاجم الرتتيــب الصــويت، وإذا أراد معجمــا شــامال تفصــيليا  

العــروس، وإذا أراد الوقــوف علــى خصــائص كــان عليــه أن يرجــع إىل ــذيب اللغــة أو اللســان أو تــاج 
وإذا أراد ربـــط املعـــاين اجلزئيـــة مبعــىن عـــام جيمعهـــا كـــان كــان عليـــه الرجـــوع إىل معـــاجم األبنيــة، األوزان  

عليه الرجوع إىل املقاييس، وإذا أراد التفرقة بني املعاين احلقيقيـة واازيـة كـان عليـه الرجـوع إىل أسـاس 
يــدور يف ذهنــه مفهــوم معــني ويريــد أن يعــرف ألفاظــه ومصــطلحاته كــان للزخمشــري، وإذا كــان البالغــة 

يريــد البحــث وإذا كــان ، ]كاملخصــص البــن ســيدة  أو املعــاين[ عليــه الرجــوع إىل معــاجم املوضــوعات
املصـطلحات الفقهيــة كــان عليـه الرجــوع إىل املصــباح املنـري للفيــومي، وإذا كــان عـن بعــض األلفــاظ أو 
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وإذا  لفــظ املســتحَدث أو املولــد كــان عليــه الرجــوع إىل املعجــم الوســيط، يريــد االســتيثاق مــن صــحة ال
كـــان يريـــد أن يضـــع يـــده علـــى املصـــاحبات املتكـــررة للفـــظ ومـــا يـــرد فيـــه مـــن تعبـــريات اصـــطالحية أو 

، ويؤيـد هـذا الكـالَم مـا ذهـب إليـه 1»سياقية كان عليـه الرجـوع إىل املعجـم العـريب األساسـي، وهكـذا
  .2للخليل العني كتابَ   يف اجلمهرة ابن دريد تحالَ ان نفطويه طال دعوىإبمن بعض الباحثني 

فــال عجــب أن يبهــر الغربيــون ــذا التفــوق يف «: الكــالم يف إثــر ذلــك أمحــد خمتــار عمــر مث قــال
إن العــــرب يف جمــــال ): (Haywood(جمــــال املعجــــم، وأن يشــــهدوا للعــــرب بالســــبق والتميــــز، كقــــول 

ء يف الزمـــان أو املكـــان بالنســـبة للعـــامل القـــدمي أو احلـــديث وبالنســـبة املعجـــم حيتلـــون مكـــان املركـــز ســـوا
عـــن املعجــم العـــريب صــادقة حـــىت مطلــع عصـــر ) Haywood(وقــد ظلـــت مقولــة ، )للشــرق أو الغـــرب

واسـتخدمت األجهـزة احلديثـة  حني تطورت صناعة املعاجم عامليا وخضعت ملواصـفات عامـة النهضة
  .3»احلصول على املادة وحتليلها وترتيبهاا يف واالستفادة  لبناء قواعد للبيانات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .27، 26أمحد خمتار عمر، صناعة املعجم احلديث، ص 1
  :يُنَظر يف هذه املسألة 2

  .25-1/20، )م1987دار العلم للماليني، : ؛ بريوت1ط(رمزي منري بعلبكي : هرة اللغة، حتقيق وتقدميابن دريد، كتاب مج
دوريـــة تصـــدرها جامعـــة األمـــري عبـــد القـــادر للعلـــوم : جملـــة العلـــوم اإلســـالمية(صـــبيح التميمـــي، دعـــوى انتحـــال ابـــن دريـــد لكتـــاب العـــني 

  .123-109، ص)م1992جانفي =ه1412لثانية اإلسالمية بقسنطينة باجلزائر، العدد الثالث، مجادى ا
  .27أمحد خمتار عمر، صناعة املعجم احلديث، ص 3
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  وترتيبها أنواع المعاجم
انبثقـت فكـرة املعجـم الشـامل يف أذهـان اللغـويني العـرب منـذ «: يقول األستاذ أمحد خمتار عمر

 )ه175-100(وقت مبكر ال يتجاوز منتصف القرن الثـاين اهلجـري حينمـا ألـف اخلليـل بـن أمحـد 
حجم الكلمة، الرتتيب : منهابطريقة إحصائية قامت على مجلة من األسس ) العني(معجمه الشهري 

مث تتابعـت املعـاجم يف القـرون . الصويت، نظرية العناصـر، التوافيـق والتباديـل، بـدء الثـاين ممـا يلـي األول
فـاظ، ب األلالثالثة التالية، وتنوعت بشكل ال تكـاد تعرفـه معـاجم اللغـات األخـرى؛ فرُتبـت إمـا حبَسـ

الرتتيـــب الصـــويت، أو األلفبـــائي، أو حبَســـب أو حبَســـب املعـــاين، ورُتبـــت معـــاجم األلفـــاظ إمـــا حبَســـب 
  .1»أو األواخر إما حبَسب األوائل، ، ورُتبت املعاجم األلفبائية)األوزان(األبنية 

 نـاالغـرض هبيـد أن  وهـي كـذلك، أنـواع كثـرية، العربيـة املعـاجمذلك الكـالم أن  مثل ويتبني من
مـع  أنـواع املعـاجم العربيـة خاصـة، بـل الغـرض الكـالم يف أنـواع املعـاجم عامـة علـىالكـالم  َقْصـرَ  ليس

باعتبـارات  وتتنـوع معـاجم لغـات العـامل ،التمثيـلسـيما يف وال  صرف أكـرب العنايـة إىل املعـاجم العربيـة
اخلصـــوص، وعـــدد نقطـــة االنطـــالق، وطريقـــة الرتتيـــب، والعمـــوم و : 2هـــياالعتبـــارات خمتلفـــة، وتلـــك 

ل املعجـــم، ني، وحجـــم املعجـــم، والفـــرتة الزمنيـــة، واهلـــدف، ونـــوع مســـتعمِ اللغـــات، وأعمـــار املســـتعملِ 
  .وشكل املعجم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .26املصدر السابق، ص 1
  .35املصدر السابق، ص 2
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  معاجم األلفاظ ومعاجم المعاني
؛ وذلــك أن اللغــة نقطــة االنطــالق إىل معــاجم األلفــاظ ومعــاجم املعــاينتنقســم املعــاجم باعتبــار 

أن يبحـث للفـٍظ بـني يديـه عـن معنـاه أو املعجـم مـن  النـاظر يفحـال ال خيلو ، و انعضوعة ملو مظ الفأ
حلــال اب احأصــ مــن أن يبحــث ملعــىن يف نفســه عــن اللفــظ الــذي يــدل علــى ذلــك املعــىن، فــإذا كــان

ال الثـــاين كطوائـــف الُكتـــاب والشـــعراء وإذا كـــان مـــن أصـــحاب احلـــحبـــث يف معـــاجم األلفـــاظ،  األوىل
  .حبث يف معاجم املعاين

وجيــزة وكتـب وســيطة ودواويــن  وكــان هلـم فيهــا رسـائلمعـاجم املعــاين ممـا بــرع فيـه العــرب كثـريا، و 
عُـِين العلمـاء فيهـا جبمـع  «رسائل خمتصـرة  أاوتَبني َمث  ،)رسائل املوضوعات( ذكرتقدم  وقد بسيطة،

، كاخليل كل ما تقع عليه أيديهم من مفردات االستعمال، ومن تراكيبه أحيانا، مما يّتصل بأ مر ُمعني
وكانت موضوعات هذه الرسائل من عناصـر البيئـة العربيـة  ……أو السالح أو األنواء أو غري ذلك

، والشـــاء، واإلبـــل، يـــلاخلو ، وخلـــق احليـــوان، والغيـــث، والســـحاب، واألنـــواء، كـــاملطر ،1»الصـــحراوية
، لالرْحــو ، واللــنباللبَــإ، و ، مالَكــرْ و ، والشــجر، والنخيــل والنبــات، والنحــل،، واهلــوام، واحلشــرات، والطــري

ـــرْ و  والســـالح،، نـــزلاملو  جـــو ، جالســـو  والوحـــوش، واألســـد، ،امالل الرســـائل  وال جـــرم أن تلـــك ،2اتاحلّي
  .أميا إفادة املعتربة معاجم املعاين أفادت

ـــه التربيـــزي ومســـاه ومـــن معـــاجم املعـــاين يف اللغـــة العربيـــة   كتـــاب األلفـــاظ البـــن الســـكيت، وهذب
كتـــاب األلفـــاظ الكتابيـــة للهمـــذاين، ومبـــادئ اللغـــة لإلســـكايف، وفقـــه   هـــا، ومناب األلفـــاظـــذيب كتـــ

 ، ومـن معـاجم املعـاين أيضـا4، وهو أشهرها وأمشلهـا3األندلسي للغة للثعاليب، واملخصص البن سيدةا
  .5صنف أليب عبيد القاسم بن سّالم، وُمَتَخري األلفاظ ألمحد بن فارسالغريب امل

 املعـــاين، وليســـت املعـــاين كاأللفـــاظ مـــن مـــداَخلها ألن عـــن ترتيبهـــا؛ عـــاين ال ُيســـَألومعـــاجم امل
وإمنــا  ،صــانعيهاقــرائح موكــول لبــل ترتيــب املعــاين يف معــاجم املعــاين أمــر  ،فيكــون هلــا ترتيــب مضــبوط

بســلوك ســبيل تلــك املعــاجم إال باملعــاين فيهــا مبراجعــة فهارســها، وال ســبيل إىل حســن االنتفــاع عــرف تُ 
                                                 

  .252متام حسان، األصول، ص 1
 .252املصدر السابق، ص 2
  .253املصدر السابق، ص 3
 .27أمحد خمتار عمر، صناعة املعجم احلديث، ص 4
 .37، صقاملصدر الساب 5
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  .ك املراجعةتل
ــد منــوذجّي ملعــاجم املعــاين، وذلــك  علــى أّن بعــض احملــَدثني رمبــا ســعى إىل اصــطناع ترتيــب موح

  .اتكاال على نظرية احلقول الداللية
وهــــي ممــــا يصــــاحب املتعلمــــني مــــنهم،  هَ ْلــــالنــــاس بَـ  عامــــة ومعــــاجم األلفــــاظ ممــــا ال خيفــــى علــــى

هلــــذا فلــــيس بنــــا حاجــــة إىل عــــرض منــــاذج منهــــا الدارســــني منــــذ مراحــــل دراســــتهم االبتدائيــــة األوىل، و 
  .والسيما أننا قد عرضنا بعض الصفحات منها فيما سبق

  :نماذج من معاجم المعاني صفحات) 9(وفيما يلي في تسع 
ـــكيت أليب يوســـف يعقــوب بـــ) كتــاب األلفـــاظ(مـــن فهـــرس  األوىل صــفحةال - ن إســـحاق الس

  .م املعاين كما تقدم القولذلك ألمهية الفهارس يف معاج، نعرض )ه186-244(
  .منه يف صفحتني) باب الطبيعة والسجية(مث  -
  .منه يف صفحة واحدة) باب املواظبة(مث  -
أليب منصـــور عبـــد امللـــك بـــن حممـــد بـــن ) فقـــه اللغـــة(كتـــاب   فهـــرس مث الصـــفحة األوىل مـــن -

  ).ه430ت(إمساعيل الثعاليب 
ليتبني الطلبُة أن تبويـب معـاجم املعـاين  مث عنوان الباب األول منه يف صفحة واحدة، نعرضه -

  .كما تقدم القول  مرتوك لقرائح صانعيها واصطالحام
  .يف صفحة واحدة ول والثاين من الباب األولمث الفصالن األ -
  .مث عنوان الباب التاسع والعشرين منه يف صفحة واحدة -
  .ة واحدةمث الفصالن الثالث والرابع من الباب التاسع والعشرين يف صفح -
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  ترتيب األلفاظ في المعاجم العربية
تكــون ألفاظهــا ؛ فمنهــا مــا أقســاما شــىتطريقــة الرتتيــب باعتبــار  العربيــة األلفــاظ تنقســم معــاجم

تكون ألفاظها مرتبـة ترتيبـا هجائيـا حبسـب ترتيـب ومنها ما مرتبة ترتيبا صوتيا حبسب خمارج احلروف، 
  .1احلروف
طنع أيضـــا الرتتيـــب الـــداخلي فإـــا تصـــ خـــارجاملفأمـــا املعـــاجم املرتبـــة ترتيبـــا صـــوتيا حبســـب  -1
وكــذا واملقصــود بالرتتيــب الــداخلي َســْوُق الكلمــات الثنائيــة فالثالثيــة فالرباعيــة فاخلماســية، ؛ والتقليــب

حــروف املــادة  تقليــبتقليــب الواملقصــود بضــاَعف قبــل غــريه، وَســْوُق املَســْوُق الصــحيح قبــل املعتــّل، 
الثنائيـة أن الكلمـة اعلم : قال اخلليل«ف منها الكلمات الكثرية، فتتصرّ ) أو األصل الواحد(الواحدة 

 ف على ستة أوجه، وتسـمى والكلمة . قد، دق، شد، دش: ف على وجهني، حنوتتصرالثالثية تتصر
تصــرف علــى والكلمــة الرباعيــة ت. رضــب، ربــضضــرب، ضــرب، بــرض، بضــر، : مسدوســة، وهــي حنــو
وذلـك أن حروفهـا وهـي أربعـة أحـرف ُتضـَرب يف وجـوه الثالثـي الصـحيح وهـي أربعة وعشرين وجها؛ 

تقـول ): عبقـر(ُيكتَـب ُمسـتعَملها ويُلغـى ُمهَملهـا، وذلـك حنـو  ستة أوجه فتصري أربعة وعشـرين وجهـا
رعبـق، قربـع، رعقـب، عبقر، عرقب، عربق، قعـرب، قبعـر، قـربع، قرعـب، عقرب، عربق، عقرب، : منه

والكلمـة اخلماسـية تتصـرف علـى . بعقر، بعرق، بقعر، بقـرع، برعـق، برقـعرقعب، رقبع، ربقع، ربعق، 
مئـــة وعشـــرين وجهـــا؛ وذلـــك أن حروفهـــا وهـــي مخســـة أحـــرف ُتضـــَرب يف وجـــوه الربـــاعي وهـــي أربعـــة 

ســفرجل، ســفرجل، : ول أقلــه ويُلغــى أكثــره، وهــي حنــُيســتعمَ  وعشــرون حرفــا فتصــري مئــة وعشــرين وجهــا
ســفجرل، ســجفرل، ســجرلف، ســـرفجل، ســرجفل، ســلجرف، ســـلرفج، ســلفرج، ســجفلر، ســـرفلج، 

الثالثــي الصــحيح أن وتفســري . ســجفرل، ســلفجر، ســرجلف، ســجرلف، ســرجلف، ســجلفر، وهكــذا
يكـــون ثالثـــة أحـــرف وال يكـــون فيهـــا واو وال يـــاء وال ألـــف لَينـــة وال مهـــزة يف أصـــل البنـــاء؛ ألن هـــذه 

ف يُقــال هلــا حــروف العلــل، فكلمــا َســِلمت كلمــة علــى ثالثــة أحــرف مــن هــذه احلــروف فهــي احلــرو 
َضـرا، َضـرَِي، َضـُرَو، َخـال، َخلِـي، : ضـرب، خـرج، دخـل، والثالثـي املعتـل مثـل: ثالثي صـحيح، مثـل

ني وهـو بدأنا يف مؤلفنا هذا بـالعَ : وقال اخلليل. َخُلَو؛ ألنه جاء مع احلرفني ألٌف أو واو أو ياء فافهم
ونضــم إليــه مــا بعــده حــىت نســتوعب كــالم العــرب الواضــح والغريــب، وبــدأنا األبنيــة أقصــى احلــروف، 

                                                 
  .وانظر التشجري يف ص .253متام حسان، األصول، ص 1
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، وساق يف املضـاَعف بـاب العـني مـع 1»باملضاَعف؛ ألنه أخف على اللسان وأقرب مأخذا للُمتَفهم
ء واخلــــــاء واحلــــــا الغــــــني واهلــــــاء: إن العــــــني مــــــع هــــــذه احلــــــروف«احلــــــاء واهلــــــاء واخلــــــاء والغــــــني، وقــــــال 

َعــلَ : (ن مــا ُوِجــد مــن ذلــك فمــن النحــت، حنــوقــال إو ؛ ألن خمارجهــا متقاربــة، 2»مهمــالت مــن ) َحيـْ
عبـد  مـن كـانإذا  ورجـل َعْبَشـِمّي، س قَ بْـ َعـوتَـ  م الرجـلُ َشـبْ عَ تَـ : موهذا ُيشِبه قـوهل«، )حي على الفالح(

  .3»، فأخذوا من كلمتني متعاقبتني كلمة واشتقوا فعالعبد قيس منمشس أو 
ومــن املعــاجم املرتبــة هــذا الرتتيــب كتــاب العــني للخليــل بــن أمحــد الفراهيــدي، والبــارع أليب علــي 

  .4لصاحب بن عباد، واحملكم البن سيدة األندلسيّ القايل، وذيب اللغة لألزهري، واحمليط ل
تيـب رت الاملعـروف فتنقسـم باعتبـار وأما املعاجم املرتبة ترتيبا هجائيا حبسب ترتيـب احلـروف  -2

فالقســم األول يرتــب الكلمــات داخليــا بــأن يســوق الكلمــات الثنائيــة فالثالثيــة قســمني؛  الــداخلي إىل
  .5، والقسم الثاين ال يفعل ذلككما املعاجم املرتبة ترتيبا صوتيا  فالرباعية فاخلماسية

  :مث القسم األول قسمان -2-1
يف مجهـرة ، وذلـك كمـا )صلأو األ(أحدمها يصطنع التقليَب تقليَب حروف املادة  -2-1-1

  .6اللغة البن دريد
                                                 

، كتاب العني( مقدمة وورد يف .60، 1/59مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، : حتقيقاخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني،  1
فكان مداَر كالِم به  لتْ م كَ ما تَ  ، ب، ت، ث، معاهذا ما ألفه اخلليل بن أمحد البصري رمحة اهللا عليه من حروف «): 48، 1/47

العــرب وألفــاِظهم، فــال خيــرج منهــا عنــه شــيء، أراد أن َتعــِرف بــه العــرُب يف أشــعارها وأمثاهلــا وخماطباــا فــال َيِشــذ عنــه شــيء مــن ذلــك، 
فلمـا فاتـه احلـرُف األول  ، األلف حرف معتـلمن أول ا، ب، ت، ث، وهو األلف؛ ألن  التأليفُ ه فيه فلم ُميِْكنه أن يَبتدئ فأعمل ِفكرَ 

وهو الباء إال بعد حّجة واستقصاء النظر، فدبّر ونظر إىل احلروف كلها وذاقها فوجد خمرج الكالم كله من احللق، كره أن يَبتدئ بالثاين 
َاْب، َاْت، : احلـرف، حنـووإمنـا كـان ذواقـه إياهـا أنـه كـان يفـتح فـاه بـاأللف مث يُظهـر . فصّري أَْوالها باالبتداء أدخَل حرف منها يف احللـق

وهــو اَْح، اَْع، اَْغ، فوجــد الَعــني أدخــَل احلــروف يف احللــق، فجعلهــا أّوَل الكتــاب مث مــا قـَــُرب منهــا األرفــُع فــاألرفُع حــىت أتــى علــى آخرهــا 
َم فهو يف يف الكتافإذا ُسِئلَت عن كلمة وأردت أن تعرف موضعها فانظر إىل حروف الكلمة، فمهما وجدَت منها واحدا . امليم قد

ُ
ب امل

ج،  -ق، ك -، خ، غ ع، ح، ه: فوضــعها علــى قــدر خمرجهــا مــن احللــق، وهــذا تأليفــهيــل ا، ب، ت، ث، لوقلّــب اخل. ذلــك الكتــاب
تفصـــل بـــني خمـــارج ] -[ة ههنـــا واملـــد . »مهـــزة -و، ا، ي -ف، ب، م -ر، ل، ن -ظ، ث، ذ -ط، د، ت -ص، س، ز -ش، ض
  .ل رمحه اهللا تعاىلكما يراها اخللي  العشرة احلروف

  .1/61 ،اخلليل بن أمحد، كتاب العني 2
 .1/60املصدر السابق،  3
 .253متام حسان، األصول، ص 4
  .253املصدر السابق، ص 5
 .253املصدر السابق، ص 6
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 ، وتلـك صـنعة أمحـد بـن فـارس يف كـل يف األبـواب واآلخر يصطنع الرتتيب الدوري -2-1-2
بــذكر املــادة الــيت  كــل بــاب  ءُ دْ بَــيف األبــواب  وريبالرتتيــب الــدواملقصــود . 1مــن مقــاييس اللغــة وامــل

) أي البــاب(مث الفــراُغ منــه  الرتتيــب اهلجــائي املعــروف،يف  يكــون حرفهــا الثــاين ممــا يلــي حرفهــا األول
  :، وذلك على مثل هذا النحوبذكر املادة اليت يكون حرفها الثاين نفس حرفها األول

  الفراغ  البدء  الباب  
  ببّ   بتّ   )فاملضاعَ (الباء   
  ددّ   درّ   )فاملضاعَ ( الدال  
  ددن  درز  )الثالثي( الدال  

  :والقسم الثاين قسمان أيضا -2-2
للشـيباين، ) أو احلـروف(يرتب املـواد حبسـب أصـلها األول، ككتـاب اجلـيم  أحدمها -2-2-1

وحمــيط احملــيط للبســتاين، وقطــر احملــيط، واملنجــد وأســاس البالغــة للزخمشــري، واملصــباح املنــري للفيــومي، 
لعربيــة ، واملعجــم الوســيط مــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة، واملعجــم العــريب األساســي للمنظمــة ا2ملعلــوف

  .3للرتبية والثقافة والعلوم
يرتـــب املـــواد حبســـب أصـــلها األخـــري، كـــديوان األدب للفـــارايب، والصـــحاح  واآلخـــر -2-2-2

للجوهري، واللباب والتكملة للصغاين، ولسان العرب البن منظور، والقاموس احمليط للفـريوز آبـادي، 
  .4وتاج العروس للزبيدي

ة املــذكورة ههنــا يف تقسـيم معــاجم األلفـاظ باعتبــار طريقــة هـذا، ولــُيعَلم أن هـذه األقســام الكثـري 
بـل إن مـداخل هـذه ترتيـب األلفـاظ علـى أسـاس األحـرف األصـول وحـدها، تـَتحد مجيعـا يف  الرتتيب
أي هي فاؤه وعينه ظ، اللفل هي أص اللغوية ة، واملادهي املواد اللغوية ذوات األقسام الكثريةاملعاجم 

معىن؛  ب إليها أي ، وال يُنسَ )ج ر خ(، )ل خ د(، )ب ت ك: (كنحوب مقطعة  الغالوالمه، وُتكتب يف 
ب إليهــا مــن معــىن علــى ســبيل التجــاوز واالصــطالح، وال نَســإال أن يكــون مــا يُ  ألــا ليســت لفظــا،

  .ة يف االصطالحاح شَ مُ 
                                                 

  .254، 253املصدر السابق، ص 1
  .254املصدر السابق، ص 2
  .37أمحد خمتار عمر، صناعة املعجم احلديث، ص 3
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ا ويُقابل ترتيب األلفاظ على أسـاس األحـرف األصـول وحـدها ترتيُبهـا علـى أسـاس اللفـظ مجيعـ
أمحـد  وذكر ،1»بعض املعاجم احلديثة، وال سيما التقابلية منها«بأصوله وزوائده، وعلى هذا الرتتيب 

قســم ُمرتــب حبَســب أوائــل األلفــاظ، وقســم ُمرتــب : 2هــذا النــوع مــن املعــاجم قســمان خمتــار عمــر أنّ 
للشـــيخ ) يطترتيـــب القـــاموس احملـــ(جلـــربان مســـعود، و) معجـــم الرائـــد(حبَســـب أواخرهـــا، فـــاألول مثـــل 

-200(أليب بشــر اليمــان بــن أيب اليمــان البنــدنيجي ) التقفيــة يف اللغــة(الطــاهر الــزاوي، والثــاين مثــل 
  .)ه284

منقــول مــن كتــاب  طريقــة الرتتيــبباعتبــار  العربيــة ألقســام معــاجم األلفــاظ تشــجريٌ  مــا يلــيوفي
  .لتّمام حّسان) 255ص(األصول 
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  ترتيب المعاجم
  
  

  بحسب حروف الكلمة كلها  األصول فقط بحسب  
  )بعض املعاجم احلديثة، وال سيما التقابلية منها(  

  
  ترتيب هجائي  ترتيب صوتي  

  توالي حروف الهجاءبحسب   بحسب المخارج  
  :مصحوب

  برتتيب داخلي للكلمات) أ(
  واستعمال ملقلوبات املادة) ب(

  
  بدون ترتيب الكلمات  مع ترتيب الكلمات داخليا  

  
  

  بحسب األصل  بحسب األصل  مع نظام  مع تقليب  
  األخير  األول  التتابع الدوري  حروف الكلمة  

  
  ديوان األدب للفارايب -1  احلروف للشيباين -1  مقاييس اللغة -1  اجلمهرة البن دريد  :مثل

  الصحاح للجوهري -2  األساس للزخمشري -2  امل -2  العني للخليل -1
  العباب والتكملة للصغاين -3  املصباح للفيومي -3  وكالمها  البارع للقايل -2
  اللسان البن منظور -4  احمليط للبستاين -4  البن فارس  التهذيب لألزهري -3
  القاموس للفريوز آبادي -5  قطر احمليط -5  احمليط للصاحب -4
  تاج العروس للزبيدي -6  املنجد ملعلوف -6  احملكم البن سيدة -5
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  )األهمية - الموضوع  -المصطلح (التعريف بعلم الداللة 
، وهو فرع مفرد عنها وال سيما يف العصـور 1علم الداللة فرع من فروع اللسانيات أو علم اللغة

احلديثة واملعاصـرة إذ تشـعبت علـوم اللغـة شـعبا كثـرية مث تفـّردت تلـك الشـعب، وذكـر بعـض البـاحثني 
لصــيقا بعلــم اللســانيات الــذي كــان يهــتم «مفــردا مــن أول مــا نشــأ، بــل نشــأ أن علــم الداللــة مل ينشــأ 

بدراسة اللسان البشري، إال أن عدم اهتمام علماء اللسـانيات بداللـة الكلمـات كمـا أشـار إىل ذلـك 
هـــو الـــذي كـــان دافعـــا لـــبعض العلمـــاء اللغـــويني إىل البحـــث عـــن جمـــال علمـــي يضـــم حبثـــا يف ) بريـــال(

املــذكور ههنـــا عــامل لغـــوي فرنســي، وهـــو أول مــن اســـتعمل ) بريـــال(، و2»اجــوهر الكلمـــات ودالالــ
بــدالالت «، وقــد ُعــِين يومئــذ 1883يف العصــر احلــديث، وكــان ذلــك ســنة ) علــم الداللــة(مصــطلح 

، ليعــرب )الســيمانتيك(الكلمــات يف لغــات الفصــيلة اهلنديــة األوروبيــة، وقــد شــاع هــذا املصــطلح باســم 
) علــم الصــوتيات(، ليقابــل )علــم الــدالالت(يُعــىن بدراســة املعــىن هــو  عــن فــرع مــن علــم اللغــة العــام

أراد أن يوجـه عنايـة اللغـويني إىل املعـاين مـن ) Bréal(، وكـأن 3»الذي يُعىن بدراسة األصـوات اللغويـة
بعد أن طغى اعتنـاؤهم باملبـاين، وإًذا فقـد أحسـن الصـنيع؛ فـإن النظـر العلمـي يف اللغـة يقتضـي النظـر 

  .ومعانيها مجيعا على السواء يف مبانيها
الفرنسي، وكـان ) Sémantique(وُيسمى علم الداللة يف الغرب بأمساء كثرية، ولعل أمهها اسم 

)Bréal ( قــــــــد اشــــــــتقه مــــــــن اليونانيــــــــة مــــــــن لفــــــــظ)Semantikos ( ومعنــــــــاه)ومــــــــن لفــــــــظ ) العالمــــــــة
)Semainein ( ومعنــاه) ّ(يــزي ، وعــن املصــطلح الفرنســي ُأِخــذ املصــطلحان اإلجنل4)دلSemantics (

املشار إليه  عنوان كتابه) Sémantique(املصطلح الفرنسي ) Bréal(، واختذ 5)Semantik(واألملاين 
يريـد بـه أن يسـمي البحـث ) برييـل(وكـان «: ، وقال حممود فهمـي حجـازي1883الصادر سنة  آنفا

 حبثـت طبيعـة الداللـة عن الداللة يف مقابل البحث الصويت، ويُعد هذا الكتاب من أوائل الكتب اليت
يف هـــذا اـــال مـــؤثرا يف ) برييـــل(بوجهـــة نظـــر جديـــدة تضـــع بنيـــة اللغـــة موضـــع البحـــث، وكـــان جهـــد 

مجهور الباحثني يف هذه القضايا، فانتشر مصـطلحه وسـاد عنـد اللغـويني وعنـد غـريهم، ومثـة فـرق بـني 
                                                 

 .72، ص)م1989جامعة بغداد، : بغداد(حامت صاحل الضامن، علم اللغة  1
 .19، ص)م2001احتاد الكتاب العرب، : دمشق(عبد اجلليل منقور، علم الداللة أصوله ومباحثه يف الرتاث العريب  2
  .74 صاحل الضامن، علم اللغة، صحامت 3
  .129، ص)ت.دار قباء، د: القاهرة(حممود فهمي حجازي، مدخل إىل علم اللغة  4
 .129املصدر السابق، ص 5
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مصـــــــطلح  جهـــــــد اللغـــــــويني واهتمامـــــــات غـــــــريهم، فأصـــــــحاب تـــــــاريخ الفلســـــــفة أيضـــــــا يســـــــتخدمون
)Semantics ( يف إطار حبثهم عن املعرفـة، ويعنـون بـه حبـث العالقـة بـني الكلمـات ومـا تـدل عليـه يف

الواقـــع اخلـــارجي، وأصـــحاب الفلســـفة املعاصـــرة يســـتخدمون أيضـــا هـــذا املصـــطلح يف إطـــار نظريـــام 
وليسـت الـذي يقـوم علـى أسـاس تصـور نظـري جمـرد يشـبه املعـادالت الرياضـية ) النحو املنطقي(حول 

له عالقة باللغة الطبيعية أو اللغات يف واقعهـا املـدَرك، ولـيس مـن شـأن البحـث الـداليل عنـد اللغـويني 
االهتمـــام بتصـــور نظـــري جمـــرد ُمْنَبـــت الصـــلة بـــالواقع اللغـــوي احلقيقـــي، تـــاركني هـــذا االجتـــاه للبحـــوث 

اللغـوي فهـي عمـل اللغـويني، الفلسفية واملنطقيـة املعاصـرة، أمـا تلـك البحـوث الـيت تعتمـد علـى الواقـع 
  .1»وهي أيضا موضع اهتمام وحبث عند بعض أصحاب الفلسفة املعاصرة

ومــــــــــن املصــــــــــطلحات الغربيــــــــــة املســــــــــتعملة يف البحــــــــــث الــــــــــداليل اللغــــــــــوي أيضــــــــــا مصــــــــــطلح 
)Semasiologie ( األملــاين، وعنــه ُأِخــذ مصــطلح)Semasiology ( اإلجنليــزي، ويقــول حممــود فهمــي

بـــأربع وأربعـــني ســـنة؛ فقـــد ألـــف اللغـــوي ) برييـــل(ســـابق علـــى مصـــطلح  وهـــذا املصـــطلح«: حجـــازي
وحبــــث ) رايســــج(، ومثــــة فــــرق بــــني مــــنهج 1839مســــتخدما هــــذا املصــــطلح ســــنة ) رايســــج(األملـــاين 

، لقــد حــّدد 2؛ األول يبحــث الداللــة يف إطــار املدرســة التارخييــة والثــاين يبحــث البنيــة الدالليــة)برييــل(
نـه دراسـة القواعـد العامـة الـيت تفسـر تطـور املعـىن، وكـان هـذا اهلـدف موضـوع البحـث هنـا بأ) رايسج(

التــارخيي أمامــه يف حبــث الداللــة، فهــو ال يهــتم بالداللــة ووســائل حتديــدها، ولكنــه يهــتم بتغــري الداللــة 
  .3»وحياول تفسري هذا التغري

خـر اإلجنليزيني مصطلح إجنليـزي آ) Semasiology(و) Semantics(وينضاف إىل مصطلَحْي 
ـــة علـــى املعـــىن )Onomasiology(هـــو  ، والفـــرق بـــني هـــذا وذينـــك أن هـــذا يبحـــث يف األلفـــاظ الدال

املعلــــــوم، ومهــــــا يبحثــــــان يف معــــــاين األلفــــــاظ املعلومــــــة، فــــــالفرق بينهمــــــا يف اجتــــــاه البحــــــث، ويســــــمى 
)Onomasiology (4علم التسمية، وهو خيدم كثريا معاجم املعاين كما ال خيفى.  

ثـــــة مصـــــطلحات تـــــدل علـــــى علـــــم الداللـــــة عنـــــد الغـــــربيني، وهـــــي أهـــــم واحلاصـــــل أن هـــــذه ثال

                                                 
  .130، 129املصدر السابق، ص 1
لبنيــة ا(لغويــة، وهلــذا مســى حممــود فهمــي حجــازي موضــوع هــذا البحــث  يبحــث يف داللــة الصــيغة الكالميــة مــن حيــث هــي بنيــة: أي 2

 ).الداللية
  .130املصدر السابق، ص 3
 .131، 130املصدر السابق، ص 4
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 علــم الداللــة عنــدهم كثــرية وخمتلفــة اخــتالف مــدارس مصــطلحام وليســت كلهــا، ألن مصــطلحات
، )علــم الداللــة(أمــا يف العربيــة فقــد اســتقر مصــطلح «: ، ويقــول حممــود فهمــي حجــازي1هــذا العلــم

، ولعـل مـن أهـم أسـباب تفضـيل )علم املعىن(رع باسم تسمية هذا الف 2ويفضله مجهور الباحثني على
املصـــطلح األول أصـــالته ووضـــوحه، وكـــذلك ســـهولة النســـبة إليـــه دون لـــبس أو غمـــوض، فالنســـبة إىل 

هلــا داللــة مغــايرة جتعلهــا ) معنــوي(الداللــة داليل، ولكــن النســبة إىل املعــىن معنــوي، والكلمــة األخــرية 
تعـــــد مـــــن ) علـــــم الداللـــــة(ية هـــــذا الفـــــرع يف العربيـــــة ، وهلـــــذا كلـــــه فـــــإن تســـــم)املـــــادي(علـــــى عكـــــس 

، وينبغـــي كـــذلك اجتنـــاب مصـــطلح 3»املصـــطلحات املســـتقرة لـــدى أكثـــر اللغـــويني العـــرب املعاصـــرين
موضوع ألحد فروع علم البالغة كمـا هـو ) علم املعاين(؛ ألن )علم الداللة(يف تسمية ) علم املعاين(

  .4معلوم
دل عليــه أن علــم الداللــة علــم يُعــىن بدراســة املعــىن، أو وقــد تبــني مــن هــذه املصــطلحات ومــا تــ
الــذي يــدرس الشــروط الواجــب توافرهــا يف الرمــز حــىت «يهــتم بالبحــث يف نظريــة املعــىن، أو هــو العلــم 

  .5»يكون قادرا على محل املعىن
ويُعلَــم مــن التعريــف األخــري أن موضــوع علــم الداللــة هــو كــل شــيء يصــلح أن يكــون عالمــة أو 

عالمـــــات لغويـــــة كالكلمـــــات واجلمـــــل، وعالمـــــات غـــــري لغويـــــة  : المـــــات أو الرمـــــوز نوعـــــان، والعارمـــــز 
  .6كإشارات املرور يف الطرق وإشارات اإلنسان بيده أو رأسه

ويُعىن علم الداللة يف األصل بدراسة أنظمة الرموز والعالمات مجيعا مـا كـان منهـا لغويـا ومـا مل 
  .7شد وأكرب لشدة أمهية اللغة عند اإلنسانيكن كذلك، إال أن عنايته بالرموز اللغوية أ

مثــري بــديل يســتدعي لنفســه نفــس (وقــد عــرف بعضــهم الرمــز بأنــه «: ويقــول أمحــد خمتــار عمــر
، ومــن أجــل هــذا قيــل إن الكلمــات رمــوز؛ )االســتجابة الــيت قــد يســتدعيها شــيء آخــر عنــد حضــوره

                                                 
 .131املصدر السابق، ص 1
  .على، كما أُثبت: إخل، والصواب …تسمية) عن(ويفضله مجهور الباحثني : يف نسخة الكتاب املصدر 2
 .131املصدر السابق، ص 3
 .11، ص)م2009= ه1430ب، عامل الكت: ؛ القاهرة7ط(أمحد خمتار عمر، علم الداللة  4
  .11املصدر السابق، ص 5
  .12، 11املصدر السابق، ص 6
  .12املصدر السابق، ص 7
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، وقـدميا عــرف 1»)لرمـوز الصــوتية العرفيـةنظــام مـن ا(ألـا متثـل شــيئا غـري نفسـها، وُعرفــت اللغـة بأـا 
  .2»أصوات يعرب ا كل قوم عن أغراضهم«أبو الفتح عثمان بن جين اللغة بأا 

ويُفَهم من تعريف الرمز املـذكور آنفـا أن الرمـز ينبغـي أن يكـون بـديال ونائبـا عـن املرمـوز إليـه بـه 
الرمــز غــري اللغــوي مســاع اجلــرس يف جتربـــة  ومثـــال«يف داللتــه وأثــره، وأن الرمــز ال داللــة لــه يف نفســه، 

، فــاجلرس قــد اســتدعى شــيئا غــري نفســه؛ بــدليل أن الكلــب حــني يســمع اجلــرس ال يتوجــه )بــافلوف(
، فوقـع صــوت اجلـرس يف مســع الكلـب موقـع الطعــام يف بصـره ونــاب 3»إليـه، ولكـن إىل مكــان الطعـام

  .عنه، ولذلك أثر فيه أثره
؛ فإنـــه إمـــا أن )الطريـــق مقطـــوع(الســـيارة الفتـــة مكتوبـــا عليهـــا ومثـــال الرمـــز اللغـــوي رؤيـــة ســـائق 

يرجـــع القهقـــرى عنـــد رؤيتـــه الالفتـــة الكالميـــة، وإمـــا أن يرجـــع عنـــد رؤيتـــه الطريـــق مقطوعـــا رؤيـــة عـــني 
، فالســائق راجــع الــوراء يف احلــاَلني البتّــة، ولــذلك كــان الكــالم هنــا مثــل املــدلول عليــه بــالكالم 4اليقــني

ا واحـــًدا يف مجهـــور الســـائقني، واملـــدلول عليـــه بـــالكالم ههنـــا هـــو كـــون الطريـــق مـــن حيـــث إن هلمـــا أثـــرً 
  .مقطوعا حقا وِصدقًا

والكــالم يف املثــال الســابق مكتــوب، والكــالم املكتــوب هــو أحــد مظهــَرين تظهــر عليهمــا اللغــة 
املنطـــوق وختـــرج مـــا مـــن التجريـــد إىل احلـــس، واملظهـــر اآلخـــر هـــو الكـــالم املنطـــوق، ويـُتَـَلقـــى الكـــالم 

ويـُتَـَلقــى الكــالم املكتــوب بــالنظر، والنظــر هنــا رمــز مــن حيــث إنــه نائــب منــاب الســمع، ويف  بالسـمع،
تعريف ابن جين للغة أا أصوات كما مّر قريبا، وهلذا وجلملٍة من األمور أخرى كـان الكـالم املنطـوق 

لماء الكتابة رمز الرمز، وقـدميا املسموع أوىل يف االعتبار من الكالم املكتوب املنظور، ولذلك يعد الع
فكل شيء له وجـود خـارج الـذهن فإنـه إذا «: نّبه حازم القرطاجين األندلسي على هذه املسألة فقال

أُدرِك منـه، فـإذا عُـرب عـن تلـك الصـورة الذهنيـة احلاصـلة  5أُدرِك حصلت له صورة يف الذهن تطابق ملـا
ُعـــرب بـــه هيئـــة تلـــك

الصـــورة الذهنيـــة يف أفهـــام الســـامعني وأذهـــام، فصـــار  عـــن اإلدراك أقـــام اللفـــظ امل
للمعىن وجود آخر من جهة داللة األلفاظ، فإذا اْحِتيَج إىل وضع رسوم من اخلط تدل علـى األلفـاظ 
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َمن مل يتهيأ له َمسُْعها من املتلفظ ا صارت رسـوم اخلـط تُِقـيم يف األفهـام هيـآِت األلفـاظ، فتقـوم ـا 
، 1»عاين، فيكون هلا أيضا وجود من جهة داللة اخلط علـى األلفـاظ الدالـة عليهـايف األذهان صور امل

وحاصــل معــىن هــذا الكــالم أن األلفــاظ دالــة علــى املعــاين، وأن الكتابــة دالــة علــى األلفــاظ، فكانــت 
  .الكتابة بذلك رموز الرموز

ـــ ـــة يُعـــىن مبعـــىن الكـــالم منطوقـــا مســـموعا أو مكتوب ا منظـــورا، وحاصـــل مـــا تقـــّدم أن علـــم الدالل
وألجـــل ذلـــك كـــان هـــو تـــاج الدراســـات اللغويـــة مجيعـــا، أعـــين الدراســـات الصـــوتية والصـــرفية والنحويـــة 

مل ينهض ا عـادة إال اللغويـون، فـإن النظـر يف املعـىن «واملعجمية، بيد أنه إذا كانت تلك الدراسات 
ســفة، واملناطقـــة موضــوع شــارك فيــه علمــاء ومفكــرون مــن ميــادين خمتلفــة، شــارك فيــه مــن قــدمي الفال

خاصـــة، وشـــارك فيـــه علمـــاء الـــنفس وعلمــــاء االجتمـــاع واألنثروبولوجيـــا حـــديثا، وأســـهم فيـــه علمــــاء 
السياسة واالقتصاد، ومجاعات من الفنانني واألدباء والصحفيني؛ وذلك ألن املعـىن اللغـوي مـن شـأنه 

احلياة االجتماعية تُلِجـئ أن يشغل املتكلمني مجيعا على اختالف طبقام ومستويام الفكرية، ألن 
كـــل مـــتكلم إىل النظـــر يف معـــىن هـــذه الكلمـــة أو تلـــك، أو هـــذا الرتكيـــب أو ذاك، وهكـــذا أدىل كـــل 

  .2»متكلم تقريبا بدلوه يف هذه املشكلة اخلطرية
ــوٌط بــه غــرض  !أجــل إن علــم الداللــة يســتحق كــل هــذا االحتفــال وزيــادة؛ ذلــك ألن املعــىن َمُن

، وهلذا كان املعىن ذا شأن كبري، فكيف إذا كان احنفـاظ املعـىن يف انتقالـه بـني اللغة يف الفهم واإلفهام
وإنــا لــنالحظ هــذا يف اســتعماالتنا اليوميــة للكــالم، وإن  «املتخــاِطَبني لــيس بــاألمر املطــرد أو الســهل؟ 

كثريا مما يصيبنا يف حياتنا من خالفات ومشقات وآالم مرجعه أننا ال نعـرف بصـورة واحـدة معـىن مـا 
، ولعـــل هلـــذا الســـبب ســـعى حـــديثا َمـــن ســـعى إىل 3»نقولـــه أو مـــا يُقـــال لنـــا أو مـــا نســـمعه أو نقـــرؤه

يـُـراد ــا أن تكــون عامليــة، وأن تقضــي «الــيت كــان ) اإلســربانتو(اصــطناع لغــة عامليــة واحــدة، وهــي لغــة 
فــاظ ، علــى أن صــعوبة احن4»علــى احلــواجز اللغويــة بــني اإلنســان واإلنســان علــى مســتوى العــامل كلــه

املعىن ليست مقصورة على كون املتخاِطَبني من قـوَمني خمتِلَفـني يف اللغـة، وال علـى كـون لغـة اخلطـاب 

                                                 
دار الشـؤون الثقافيـة العامـة بـوزارة الثقافـة واإلعـالم، : ؛ بغـداد1ط(علي زوين، منهج البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلـديث  1

  .146، ص)م1986
 .261، ص)ت.دار النهضة العربية، د: بريوت(يب مقدمة للقارئ العر : حممود السعران، علم اللغة 2
  .265املصدر السابق، ص 3
  .152، ص)م2009= ه1430عامل الكتب، : ؛ القاهرة6ط(متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها  4



 44

لغة قدمية أو لغة أدبية ال تعرفها العامة من الناس، ولكـن تلـك الصـعوبة يف الفهـم واإلفهـام تّتصـل يف  
، وإـا لـتُلَمس بـني أقـرب 1ادةكثري من األحيان أيضـا باللغـة الـيت يسـتعملها النـاس فيمـا بيـنهم يف العـ

بني األخ وأخيـه، وبـني الـزوج وزوجـه، ونسـبة كبـرية مـن اخلالفـات الزوجيـة تقـوم ألن «الناس، فتُلَمس 
الرجــل مل يفهــم املــرأة، وهــي تعجــب ألنــه مل يفهمهــا، وألن املــرأة مل تفهــم الرجــل، وهــو يعجــب ألن  

: د يف أحاديثنـا دائمـا أمثـال هـذه العبـاراتوهكـذا تـرتدّ . كلماته يف نظره بسيطة واضحة كل الوضوح
  .2»ما هذا؟ !أنت مل تفهمين !أنا ال أفهمك !ماذا تقصد؟ ماذا تعين؟ أفِصحْ 

وكثريا ما يسـتعمل النـاس ألفاظـا لـو ُسـئلوا عـن معناهـا َلَعيـوا بـاجلواب، ورمبـا احتاجـت إىل مـؤرخ 
وذلك كبعض األمثال القدمية الـيت رمبـا املؤرخ نفسه عن ذلك،  لغوي يبني أصلها ومأتاها، ورمبا عجز

، وقـــد يـــدخل يف هـــذا البـــاب شـــرح اآلثـــار األدبيـــة 3اختلــق هلـــا بعـــض اللغـــويني تفســـريات غـــري مناســـبة
القدمية، وال سيما إذا كانت بلغٍة غِري لغة الشارحني أو كانت بلغة ميتة، وما اختالف شارحي كـالم 

  .4ِصْدٍق على ذلك أرسطو إال شاهدُ 
ري لكثـرة تفاسـري القـرآن الكـرمي ومناهجهـا إال اخـتالف املفسـرين يف توجيـه معـاين وهل من تفس

وكذلك اختالف شروح احلديث الشـريف بعضـها عـن بعـض، ورمبـا كـان االخـتالف  5الذكر احلكيم؟
يف املعىن سببا يف اختالف املذاهب الفقهية، ورمبا اختلف علماء العلـم الواحـد وال خـالف بيـنهم يف 

ال : لـــك بســـبب ســـوء فهـــم بعضـــهم كـــالم بعـــض، وهلـــذا فكثـــريا مـــا جيـــربون ذلـــك بقـــوهلماحلقيقـــة، وذ
اخلــــالف لفظــــي، أو حنــــو ذلــــك ممــــا ُجيــــرب بــــه اخلــــالف أو تــــوهم : ُمشــــاحة يف االصــــطالح، أو قــــوهلم

  .اخلالف
ومما يدل على خطورة أمر املعـىن وأن االحتفـال بـه لـيس نافلـة اخـتالف أربـاب السياسـة والفقـه 

الجتمــاع والتــاريخ بســبب اخــتالفهم يف فهــم الكلمــة الواحــدة، ورمبــا مل جيــرب ذلــك الشــروُح والقضـاء وا
الـــيت يضـــعوا درءا ملفســـدة اخلـــالف؛ ألن تلـــك الشـــروح قـــد يقـــع فيهـــا االخـــتالف أيضـــا، ويف عـــاَمل 

يصـــدر القـــانون بعـــد العنايـــة الفائقـــة بصـــياغته صـــياغة دقيقـــة منعـــا للـــبس، وتصـــحبه مـــذكرة «القـــانون 
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ية، ولكــن عنــد التطبيــق تثــور إشــكاالت وختتلــف أحكــام القضــاة، فتصــدر تفســريية للتفســريية، تفســري 
  .1»ولكنها قد ختلق إشكاالت جديدة أو ال تفلح يف حل القدمية

وأما املعىن يف الرتمجة فأمره َجَلل، إن َسِلم وإالّ فسدت الرتمجة معه فسـادا كبـريا، ويقـول حممـود 
ة إىل لغة تكشف لنا مشكلة املعىن بصورة جلية، وكل من مارس الرتمجة إن الرتمجة من لغ«: السعران

إن الكلمة يف اللغة هلا غُري املعىن القاموسي العام وغُري املعـىن الـذي قـد . األمينة يدرك هذا ألنه عاناه
وارتباطـــاٌت نتجـــت عـــن احليـــاة املشـــرتكة الـــيت حييهـــا أصـــحاب اللغـــة،  2يُفهـــم مـــن الســـياق إحيـــاءاتٌ 

 ننقـــل مـــن لغـــة إىل أخـــرى فكيـــف نُوفـــق يف اصـــطياد كلمـــات تعطـــي إحيـــاءاِت احليـــاة األخـــرىفعنـــدما 
للقـرآن الكـرمي ) حممد مرمـدوك بكثـال(وارتباطاا؟ ويكفينا َمَثل واحد على هذا، كنا ننظر يف تفسري 

عــادة ، لفــظ اجلاللــة يُــرتَجم ةعــز وجــل إىل اإلجنليزيــ) اهللا(ورأينــاه ذهــب مــذهبا خاصــا يف نقــل كلمــة 
ال تثـري يف ذهـن القــارئ اإلجنليـزي مــا تثـريه كلمــة ) God(الحـظ أن كلمــة  )بكثــال(، ولكـن )God(بــ
ـــــ) God(يف ذهـــــن القـــــارئ العـــــريب، فكلمـــــة ) اهللا( ــــــ ةيف اإلجنليزي ـــــع علـــــى ) Goddess(تؤنـــــث ب وُجتَم
)Gods( بينمــا ،)التصــور وهــو واحــد ال شــريك لــه كلمــة لــيس هلــا مثــىن وال مجــع وال مؤنــث، إن ) اهللا

ال ) God(ســـبحانه وتعـــاىل تصـــور يقضـــي علـــى الشـــرك، بينمـــا كلمـــة ) اهللا(الـــذي تشـــري إليـــه كلمـــة 
يف العربيـة، فــاحتفظ ) اهللا(كلمـة تقابـل كلمـة  ةتقضـي علـى هـذا التصـور، ومل جيـد بكثـال يف اإلجنليزيـ

 In the name of: بقولــه) بســم اهللا الــرمحن الــرحيم(كمــا هــي؛ يـُـرتِجم  ةيف اإلجنليزيــ) اهللا(بكلمــة 

Allah, the Beneficent, the Merciful«3.  
وحاصل القول أن املعىن يستحق أن يكون موضوع علم مفرد من علوم اللغة، ولقد كـان ذلـك 
منـذ وقـت لـيس بالقريـب، وذلـك العلـم هـو علـم الداللـة، مث مل تسـتأثر اللسـانيات أو علـوم اللغـة بــه، 

لــى اخــتالف اختصاصــام العلميــة واملعرفيــة يف التنظــري لــه بــل هــو علــم تشــرتك الفالســفة والعلمــاء ع
  .والقول فيه كما تقّدم القول

  
  

                                                 
  .269املصدر السابق، ص 1
إن الكلمـة يف اللغـة هلـا : السابقة يف الذكر، ولعل هذا من جعل التابع متبوعا واملتبوع تابعـا، وكـأن األصـل) غري(بدل من ) إحياءات( 2

  .ىن الذي قد يُفَهم من السياقإحياءات وارتباطات غري املعىن القاموسي العام وغري املع
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  تاريخ علم الداللة
: حـــىت قـــال بعضـــهم«كـــان علـــم الداللـــة يف القـــدمي مرتبطـــا بالفلســـفة واملنطـــق ارتباطـــا شـــديدا؛ 

اعتبـار الفلسـفة  أن تقول مىت تبدأ الفلسفة وينتهي السيمانتيك، وما إذا كـان جيـب عإنك ال تستطي(
ومنـذ حنـو ربـع قـرن  «: ، ويقـول أمحـد خمتـار عمـر1»داخل السيمانتيك أو السيمانتيك داخل الفلسفة

، مث أخـــذ الســـيمانتيك حيتـــل مكانـــة 2كـــان اللغويـــون يرتكـــون الســـيمانتيك للفالســـفة واألنثروبولـــوجيني
 مكانـة مركزيـة يف الدراســة تدرجييـة يف علـم اللغـة إىل أن مت يف السـنوات األخــرية وضـع السـيمانتيك يف

، وقد يدّل تعلُق النظر يف الداللة بالفلسفة واملنطق ذلك التعلَق على قِـَدِم ذلـك النظـر قِـَدَم 3»اللغوية
  .الفلسفة واملنطق

عـــين فالســـفة اليونـــان منـــذ قـــدمي الزمـــان مبســـائل تتعلـــق  :4العنايـــة بالداللـــة عنـــد اليونـــان -1
فـــرق بـــني الصــوت واملعـــىن، وذكــر أن املعـــىن مطـــابق ملــا هـــو متصـــور يف بالداللــة؛ فـــتكلم أرســطو يف ال

األشـياء يف اخلـارج، والتصـورات أو املعـاين، واألصـوات أو : العقل، وفـَرق أرسـطو بـني أمـور ثالثـة هـي
  .الرموز أو الكلمات

يــق وفـَــرق أرســطو أيضــا بــني الكــالم اخلــارجي وبــني الكــالم املكنــون يف العقــل، وكــان ذلــك التفر 
  .أساس معظم نظريات املعىن يف العامل الغريب يف العصور الوسطى

  أهو الفكرة أم شيء غريها؟: وتساءل الناس يف العصور الوسطى عن املعىن
واهـــتم فالســـفة اليونـــان بالعالقـــة بـــني اللفـــظ ومدلولـــه؛ فـــذهب أفالطـــون إىل أن العالقـــة بينهمـــا 

واضــحة وجليــة يف أول نشــأة األلفــاظ، مث خفيــت  عالقــة طبيعيــة ذاتيــة، وزعــم أن تلــك العالقــة كانــت
  .من بعد ذلك، وذهب أرسطو إىل أن العالقة بني اللفظ ومدلوله عالقة اصطالحية عرفية

ــة عنــد ال -2 ــة بالدالل تكلــم اهلنــود يف كثــري مــن املباحــث املتصــلة بفهــم طبيعــة  :5هنــودالعناي

                                                 
  .15أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص 1
علـم يبحـث يف أصـل اجلـنس البشـري وتـاريخ «ألمحـد خمتـار عمـر أن األنثروبولوجيـا ) 128معجم اللغة العربيـة املعاصـرة، ص(ورد يف  2

، ويســمى هــذا العلــم علــم »غــرايف، ويف الســالالت البشــرية وخصائصــها ومميزاــاتطــوره وأعراقــه وعاداتــه ومعتقداتــه وعالقاتــه وتوزيعــه اجل
  .اإلنسان أيضا

 .15أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص 3
  .18، 17املصدر السابق، ص 4
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ا قلنــا إــم ناقشــوا معظــم القضــايا الــيت بــل ال نغــايل إذ«: املفــردات واجلمــل، وقــال أمحــد خمتــار عمــر
  .1»يعتربها علم اللغة احلديث من مباحث علم الداللة

فــتكلم اهلنــود يف نشــأة اللغــة واختلفــوا يف ذلــك؛ فمــنهم مــن رأى أن اللغــة قدميــة وأــا هبــة إهليــة 
  .وليست من صنع البشر، ومنهم من رأى أا من اخرتاع اإلنسان وأا بنت فكره

ود أيضــا يف العالقــة بــني اللفــظ واملعــىن؛ فنفــى بعضــهم أي تبــاين بــني اللفــظ ومعنــاه، وتكلــم اهلنــ
وقالوا إن الشيء ال يُتصّور مبعزل عن لفظه البتة، حىت لكأن األلفاظ عناصر من األشـياء كمـا الطـني 
عنصـــر مـــن املـــواد الرتابيـــة، ومـــنهم مـــن جعـــل العالقـــة بـــني اللفـــظ ومعنـــاه عالقـــة قدميـــة فطريـــة أو هـــي 

ورمبــا كــان أصــحاب هــذا الــرأي هــم أنفســهم الــذين يعتــربون نشــأة اللغــة علــى أســاس مــن «بيعيــة، ط
، ومنهم من جعل العالقة بني اللفـظ ومدلولـه عالقـة ضـرورية  2»حماكاة األصوات املوجودة يف الطبيعة

م مــن رأى كالعالقــة اللزوميــة بــني النــار والــدخان أو بــني النــار واإلحــراق أو بــني املــاء واإلغــراق، ومــنه
  .أن العالقة بني اللفظ ومعناه جمرد عالقة حادثة ولكن بإرادة إهلية

وقد صرح النحاة اهلنود بوجود أربعة أقسام للدالالت تبعـا «وقّسم اهلنود األشياء إىل أصناف، 
؛ فمنهـا قسـم يـدل علـى »لعدد األصناف املوجودة يف الكون؛ ألن الكلمات شـارحة هلـذه األصـناف

طويـل وقصـري، ومنهـا قسـم يـدل : إنسان وَرُجل، ومنها قسم يدل على كيفية، حنو: ومدلول عام، حن
  .حممد وزيد: جاء وذهب، ومنها قسم يدل على ذات، حنو: على حدث، حنو

وتكلــم اهلنــود أيضــا يف أمهيــة الســياق يف الكشــف عــن املعــىن، ويف الــرتادف واالشــرتاك اللفظــي، 
  .ويف أثر ااز يف تغري املعاين

عُـِين علمـاء اللغـة العربيـة قـدميا بالداللـة عنايـة  :3العرب والمسـلمين لعناية بالداللة عندا -3
شــديدة، وكــان علمــاء اللغــة العربيــة يف صــدر نشــأة الــدرس اللغــوي العــريب فــريقني؛ أحــدمها النحــاة أو 

دوينها علمـــاء العربيـــة، واآلخـــر اللغويـــون، وكانـــت عنايــــة اللغـــويني متوجهـــة إىل مجـــع ألفـــاظ اللغـــة وتــــ
وحفظهــا والبحــث يف معانيهــا، ولــيس ذلــك إال عمــال معجميــا، ومــا العمــل املعجمــي إال شــعبة مــن 
شعب علم الداللة، بل إن النشاط املعجمي العـريب كلـه يـَُعـد نشـاطا دالليـا، وال خيفـى أن العـرب قـد 
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ة عامــة كانــا ظهــرت علــى ســائر األمــم إال قلــيال يف جمــال املعجــم، علــى أن النحــو خاصــة وعلــم العربيــ
وحــــىت ضــــبط «يهــــدفان إىل ســــالمة املعــــىن، ومــــن َمث كــــان الكــــالم فيهمــــا كالمــــا يف الداللــــة أيضــــا، 

املصـــــحف بالشـــــكل يـَُعـــــد يف حقيقتـــــه عمـــــال دالليـــــا؛ ألن تغيـــــري الضـــــبط يـــــؤدي إىل تغيـــــري وظيفــــــة 
العـريب يتمثـل يف  بـَْيـَد أن أهـم البحـوث الدالليـة يف الـرتاث. ، وذلك يؤدي إىل تغيري معناها1»الكلمة

  .مجلة من األمور
فمنهـــا ربـــط ابـــن فـــارس يف معجـــم مقـــاييس اللغـــة بـــني املعـــاين اجلزئيـــة للمـــادة الواحـــدة يف معـــىن 

الكــف : يف معنيــني أصــلني تـُــَرد إليهمــا ســائر املعــاين، ومهــا) ف ع(مشــرتك، كمــا حصــر العــني والفــاء 
  .عن القبيح، وقلة الشيء

  .س البالغة بني املعاين احلقيقية واملعاين اازيةومنها تفريق الزخمشري يف أسا
  .ومنها كالم ابن جين يف نظرية االشتقاق األكرب

ــــة املفهــــوم،  ــــة املنطــــوق، ودالل ومنهــــا حبــــوث علمــــاء أصــــول الفقــــه يف دالالت األلفــــاظ، كدالل
  .والظاهر، واخلفي، والرتادف، واالشرتاك، والتضاد، وحنو ذلك
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