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 خالصة :
ابة عن تساؤٍل مفاده  البحث اإلج يَروم       

ما الذي جعل املعجم العريب خمتلفًا عن 
املستويات اللغويّة الباقية مثل الصوت 
والصرف والنحو اليت وضع هلا اللغويون قدمياً 
قواعد وأصواًل منضبطة ميكن من خالهلا فهم 
الظواهر املختلفة؟ فبقي املعجم العريب مثابًة  

 اليت لفةكبريًة للمفردات واالستعماالت املخت
قوانني المن دون أن يلحظوا  دوهنا اللغويون

 لعالقات بني دالالهتا املختلفة ،حتكم االيت 
وقد أسس البحث جملموعة من املفاهيم اليت 

، هي تقف وراء وضع املعجمات العربّية 
الغرض التعليمّي ، وطبيعة النظرة إىل املعجم ، 
وثنائية اللفظ واملعىن ، وقد تعاضدت هذه 

جهات جمتمعًة أو منفردة يف التأثري يف املو 
ل ص عجمات العربية، وخالتدوين اللغوّي للم

املعجم العريّب  عيوبالبحث  إىل أنَّ كثريًا من 
ليت أشاَر إليها الباحثوَن احملدثون سَبب ها ا القدمي

هذه املوجهات ، وال ب دَّ من االلتفات إىل 
تأثري تلك املوجهات وإزالتها إذا ما أ ريد 
تأسيس املعجم العريّب على أ سس تتجاوز 
تلك العيوب مع حفظ ما قام به األوائل من 
جهود لتدوين اللغة العربية، وال سيما املعجم 

 العريّب.   
Summary 

    The research aims to 

answer the question that 

made the Arabic lexicon 

different from the remaining 

linguistic levels, such as 

sound, morphology, and 

grammar, for which linguists 

in the past established 

disciplined rules and 

principles through which 

various phenomena could be 

understood? The Arabic 

lexicon remained a great 

place for various vocabulary 

and uses without which 

linguists did not notice the 

laws governing the relations 
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between its various 

connotations, The research 

has established a set of 

concepts that stand behind 

the development of Arabic 

dictionaries, which are the 

educational purpose, the 

nature of the view of the 

lexicon, and the duality of 

word and meaning. The old 

ones referred to by modern 

researchers are caused by 

these vectors, and it is 

necessary to pay attention to 

the impact of those vectors 

and remove them if the 

Arabic lexicon is to be 

established on foundations 

that go beyond those defects 

while preserving the efforts 

made by the early pioneers to 

codify the Arabic language, 

especially the Arabic lexicon. 

 : توطئة
 بوصددددفه ةارسددددةً  التدددددوين املعجمدددديّ  إنَّ  

الدددديت  ،خضددددع إىل عدددددد مددددن املوجهددددات لغويددددةً 
لغرض او يتعلق بعضها بالغرض منه ،  ،حكمته

، وبعضدددددها ا خدددددر  اللغدددددة عمومددددداً مدددددن تددددددوين 
 ،يتعلق بالرؤية اليت حكمد  ذهدن علمداء اللغدة

الددذين قدداموا بعمليددة التدددوين، وهددذه املوجهددات 
 يتخدددذ وجهدددًة معيندددةً  جعلددد  الددددرم املعجمددديّ 

مدن دون ريريهدا، اتسددم  لحاولدة حصدر  يددع 

، فداملعجم  االستعماالت جلذور اللسدان العدريبّ 
 ، ع لأللفدددددددددددا رؤيدددددددددددة جممدددددددددددحبسددددددددددد  هدددددددددددذه ال

يفّسر  سواء، وهذا ما واالستعماالت على َحد  
والسدددديما املتددددأخرة الكبدددري، لندددا حجددددم املعدددداجم 

ألّن هددددذه املعدددداجم درجدددد  علددددى إفددددرا   ؛منهددددا
املتقدمدددة يف بطوهندددا، وزادت عليهدددا مدددا  ماملعدداج

،  ت األخدر د مدن االسدتعماالوجدته ريري مقيّ 
اللغددددددددددة  تدددددددددده متندددددددددداثراً يف مصددددددددددادرا وجدأو ةّدددددددددد

 .(1)ر خاأل  
 ومن هذه املوجهات ا يت :     
 : الغرض التعليمي   (1

خيفى أّن بدايات تدوين اللغة ملسدتوياهتا  ال    
كدددان أة، وسددواء املختلفددة كاندد  ريايتهدددا تعليميّدد

ي دددراد منددده حفدددظ األلسدددنة مدددن  الغددرض التعليمددديّ 
اتسددددددا  رقعددددددة الددددددبالد  بعددددددديف اخلطددددددأ، الوقددددددو  
م  أة، اإلسدالميّ الفتوحدات  بعد حركدة اإلسالمية

الدددذي  ،كدددان الغدددرض منددده فهدددم الدددنص اجلديدددد
أخذ يشغل حياة املسلمني وميلؤها وهدو القدر ن 

ال ميكدددددددددن الفصدددددددددل بينهمدددددددددا، ألّن  ، (2)الكدددددددددرمي
ة ريايتهدا وضدع كليهما يصددر عدن نةعدة تعليميّد

القواعددددددددد واألسددددددددس األوىل لبنيددددددددة اللغددددددددة الدددددددديت 
  فأضدددد  ارتباطدددداً وثيقدددداً بددددالنص حددددّ  ارتبطدددد

 .(3)ةمن القدسيّ  عليها مسحةً 
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اجم فددددديمكن وإذا خ ّصدددددص ابدددددديث باملعددددد    
 ؛وناللغوي للل بللل  عملللب جبلللار  لللام ))القددول إنّددده 

تها وأساليبها اة في مفردليحفظوا اللغة العربي  
لتكلللون  لللعا المعلللاج  الم لللدر  ؛كيبهلللاوترا 

ليلللل  اينمللللا يغملللل  معنلللل  إالللللعز يف عللللون 
يشل   الكلمة وال تتضح داللتهلا  أو اينملا

  أو ليسل   ةفي الكلمة ذاتها  ب  ي عربي  
تعلللدد تة؟ أو اينملللا تتفلللرال اللللدالالت و عربي للل

 من خاللها. 
وبهعا المعاج  ُافظل  اللغلة ملن عبل      

 .(4)(( العابثين  وألسنة المنحرفين
 مظاهر منها:  وللغرض التعليميّ     
 التفسير بالمرادف :-أ    
مهمًة من مسات ي عد التفسري باملرادف مسًة     
 ل  مندددددهخيدددددة، إذ مل املعددددداجم العربيّددددديف عريدددددف الت

،  (5)معجدددددم مدددددن املعددددداجم مندددددذ عهدددددد اخلليدددددل
والتعريددف بدداملرادف عندددهم وسدديلة مددن وسددائل 
تقريددددد  املعدددددىن علدددددى الدددددرريم مدددددن وجدددددود فدددددرو  

مرادفهددا، إالّ اد تعريفهددا و ة بددني الكلمددة املددر دالليّدد
ت ف باجاأهنم ارتضوا هذا الضرب من التعري

: ه(175)ت قدددددددددول اخلليدددددددددلمثدددددددددل ة، تعليميّددددددددد
 ، وقدددول ابدددن دريدددد(6)(( النتلللا: الجلللعب...))
 .(7)...((ةم  ج  ة: العُ م  ت  غُ ال)): ه(321)ت

إىل أّن التعريددددددددددف  اإلشددددددددددارةب ددددددددددّد مددددددددددن  وال    
شدددارة يف كثدددرٍي مدددن األحيدددان إىل إبددداملرادف هدددو 
حتتددداىل إىل مدددا  ،ن مسدددات األصدددلمسدددٍة دالليدددة مددد

لفظددة مددن مسددات تفددار   ددا المهددا ن يتمّ أميكددن 
 ن فدددددارمأورد ابددددد املرادفدددددة هلدددددا، فاجلدددددذر )نتدددددق(

 ))داللتدددددددده علددددددددى النحددددددددو ا يت:  ه(395)ت
علل  جلعب  النون والتاء والقاف أصب يلدل  

 .(8)((من أصل   شيٍء وزع عت  و لع
ة ةيدة  دالليدة)نتق( لده ثدالمس مسدات  رفاجلذ    
، وتشدك  ( اجلذب، والةعةعدة، والقلدع)هي:  ،

هددذه السددمات الثالثددة يف تكددوين داللددة اجلددذر، 
ومدددا التعريددددف بدددداملرادف إالّ تعريدددف علددددى وفددددق 

يغيد  يف ذكدره الفدار   ،مسة من هذه السمات
بني املفردات يف داخدل املعجدم، وإذا كدان هدذا 
الغيدداب للفددار  بددني املفددردات مغتفددراً يف سدديا  
االسدددددددتعمال، فسنّددددددده لددددددديس كدددددددذلك يف املعجدددددددم 

حليدددددل والتددددددقيق يف دالالت بوصدددددفه مظندددددًة للت
 املفردات.

وإذا كان ابدن فدارم دددددد وهدو املعدف بكشدف     
أصول الدالالت علدى وفدق حتليليهادددددد قدد حددد 
السمات اخلاصة لفردة )نتق( لدا ععلهدا ت ةايدل 
ريريها من الدالالت القريبة منها مثل )جدذب( 
، فسنَّدده أحياندداً يقددع يف التفسددري بددداملرادف إذا مل 

))الجلللللي  تندددددو  اسدددددتعماالت اجلدددددذر، قدددددال : ت
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والدال والثلاء كلملة واالد  : الجلدق القبلر 
 .(9)وجمع  أجداق((

وعنددددد االنتقددددال إىل مدونددددة لغويددددة واسددددعة      
ه( 711تتمثددل بلسددان العددرب البددن منظددور)ت

ي لحظ أهّنا تةخر  بالتفسري باملرادف ، قال على 
للللللر  سددددددبيل املثددددددال : )) للللللر: البيللللللان . ف س   الف س 

لللُرُا  بالكسلللر   ويفُسلللُرُا بالضللل   الشللليء  يفسه
لللرا أبانللل   والتفسلللير مثلللل . ابلللن  لللرا    وف س  ف س 
األعرابلللللللي : التفسلللللللير والتأويلللللللب والمعنللللللل  

، الفسر والتفسري عند ابن منظور  (10)وااد((
هددددو البيددددان ، فأوضدددده الفسددددر بأنّدددده بيددددان  عدددداّداً 
اللفظدددني مكادفدددني، ومل يقدددف األمدددر عندددد ذلدددك 

 النقدددددددددل عدددددددددن ابدددددددددن األعدددددددددرايب ه إىلبدددددددددل تعددددددددددا
ه( أنَّ التفسددددددددددري والتأويدددددددددددل واملعدددددددددددىن 231)ت

مكادفددددة زيددددادة علددددى تددددرادف البيددددان والتفسددددري، 
وةّدددا يؤكدددد رسدددوت مدددنهر التفسدددري بددداملرادف يف 
املعجم العريب ميل ابن فدارم إليده أحيانداً ، وال 
سدددددددديما يف معددددددددىن الَفسددددددددر والتفسددددددددري ، قددددددددال : 

االللد  تلللدل ة و الفلللاء والسلللين واللللراء كلمللل))
. مللللن ذللللل  عللللل  بيللللان الشلللليء وإيضللللاا 

لللللرت .  لللللرُت الشللللليء  وف س  لللللر  يُقلللللال ف س  الف س 
إلل  الملاء  نظلر الطبيلب:  والف سر والتل ف سلر 

  .    (11)واكم  في ((

التف لللللللليب فللللللللي وصلللللللل  دالالت  -ب    
 :  األلفاظ

يبددني التفصدديل يف وصددف دالالت األلفددا      
الفددددددار  بددددددني مددددددن  ة ضددددددرباً يف املعدددددداجم العربيّدددددد
ة يف يئدددة العربيّدددوالب ،الفصددديه االسدددتعمال العدددريبّ 
ال يف غددددديسددددديما بعدددددد اإل ، وال عصدددددر التددددددوين

ودخدول اللحدن يف اللغدة  ،ةاإلسالميّ الفتوحات 
وابتعاد اجملتمع العريب عن دائرة النقاء  ،وشيوعه
وهدددو يف الوقددد  نفسددده يظهدددر حدددر   اللغدددوي،
 لددددى وصددددف الدددددالالت وصددددفاً دقيقدددداً ع اللغددددويّ 

دددددددد كز بدددددددده عددددددددن ضدددددددديا  هددددددددذه الدددددددددالالت أو ي 
ويقدددددف يف مقدمدددددة اللغدددددويني الدددددذين  تعميتهدددددا،

حرصوا على الوصف الدقيق لأللفدا  اخلليدل ، 
دون العقلللاب  طلللا ر   ))الللل  م  قدددال يف العدددني: 

تلللللل  ُامللللللر   مالبللللللة ُتسللللللم ي  العجلللللل   فللللللي  هم 
، ومنددددددددددددده أيضددددددددددددداً قولددددددددددددده :  (12)دوبلللللللللللللرادر((

لقة  وكالفهرصلاد الُجم ي ى: شجر   كالتين خه ))
عظما   و ر   ل  أصلغر ملن التلين   ويحملب تينلا  
أصللفر وأسللود   صللغارا  يكللوُن بللالغور ُيسللم ي  
بعضه  التين الع كر  وُيسم ي بعضله  املل  
الُحملللللللا  فاألصلللللللفر منللللللل  اللللللللو  واألسلللللللود 

 .(13)يُدمِّي((
يد َفّصددددددل اخلليددددددل يف النصددددددني السدددددددابقني يف     

ة ،  خدددذاً وصدددف طدددائر الدددّةمر وشدددجرة اجلّميددد
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بابسبان شدكلهما بدل تعدداه إىل وصدف طعدم 
مثدددر الشدددجرة ولونددده، ويبددددو أنَّ مدددردَّ ذلدددك هددددو 

 ريرابة اللفظ وحاجته إىل الوصف . 
ده ابددددن دريدددددد يف ومددددن أمثلددددة ذلددددك مددددا أور     

للللوالمه  )) هرتدددده، إذ قددددال: ول: ثللللوب يُثنلللل  ج 
ي  ويكللون أاللد شللق ي  وُيخللام مللن أاللد شللق  

عللب للل  جيللب تلبسلل  جط ويُ يخللمطلقللا  ميللر م  
 .(14)((تهايالمرأ  وتجول في ب

ل شددددددديئاً مدددددددن غفددددددديكددددددداد ي فدددددددابن دريدددددددد ال    
ليقدع لدوال  ، ومل يكدن ذلدك تفصيالت )اجملدول(

مددن األمددور الغائبددة عددن  ةعلمدده بددأّن هددذه الداللدد
ذهدددن أبنددداء اللغدددة يف وقتددده، وهلدددذا حدددر  علدددى 

 ها.تقييدها بتفاصيلها كل  
 ى املعددداجم الددديتوال يقتصدددر هدددذا األمدددر علددد    

دددد ىل إا تعددددّداه ع نيدددد  حبصددددر  يددددع األلفددددا  وإ َّ
متمثلدددددًة ملعددددداجم الددددديت ع نيددددد  بدددددذكر األصدددددول ا
، إذ جددداء فيددده:  بدددن فدددارمال اللغدددة( )مقاييسبدددد
ملللة سلللير  : لللال الخليلللب )) محكللل  مثلللب  الخ د 
البعيلر ثل  ُتش لد  إليل   غل قة  ُتش لد  فلي رسلالح  

 .(15)((شريحة الن عب
فدارم باألصدول  من عناية ابن وعلى الرريم    

 هفسنَّدددد ،االسددددتعماالت(علددددى حسدددداب الفددددرو  )
نقددل عددن اخلليددل كالمدداً شددر  فيدده داللددة اللفظددة 

 . بسلا يةيل عنها الغموض واللَّ 

ا قرره من مّ رم باخلروىل عابن فا ومل يكتف      
بددددل تعددددداه إىل التفصدددديل يف  ،عنايتدددده باألصددددول

اٍن مددن مكدد أكثددر مددنفدداٍ  عددّدها يف دالالت أل
ومدددددددن ذلدددددددك ، لقيدددددددام  ةضدددددددعاخريدددددددري  هكتابددددددد

 إذ قدددددددددددددددددددددددددددال :  ،تسدددددددددددددددددددددددددددميات األشدددددددددددددددددددددددددددجار
لللل )) (: بب للللا شللللع  عللللن  للللعا البللللاب )العُ ومم 

شللللجر  تشللللب  الحرمللللب إال  أن هللللا أطللللول فللللي 
لللنل ف ة مثلللب السلللماء  تخلللرج خيطانلللا     ولهلللا س 

 .(16)(( ها كثي  الحرمب  وور 
ع إىل يف أكثددر مددن موضددابددن فددارم  وأشددار    

 ،الشدددجار ليسددد  مدددن األصدددولأّن تسدددميات ا
ل جدداء يددمثتالدديت عضددع للقيددام، فعلددى سددبيل ال

السلللللين  : )) ذر) سددددد (يف كالمددددده علدددددى اجلددددد
  نبل   والتاء والنلون لليب بأصلب يتفلرال ألن ل

 .(17)(( ويقال ل  األستن
مددن هددذا كلّدده إالّ أّن ابدن فددارم علددى الدرريم     

يء مددن  ( بشددبَدد)الع   ةحددر  علددى تقييددد داللدد
مندده علددى عدددم  مددا ذلددك إالّ حددر   التفصدديل، و 

وإيصدداهلا إىل أبندداء اللغددة  ،إضدداعة هددذه الداللددة
اللغة،  بأوضه صورة ةكنة، فاملعجم هو ذاكرة

؛  وظائفددددههددددو مددددن أوىل  وابددددر  علددددى البيددددان
ألنّدددده أداة اإليضددددا  والشددددر  لعددددامل اللغددددة، فددددال 

 .  من دونه يقوم أّي جهٍد تعليميّ 
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 : للغوز  اقيقة المعج  في الفكر ا (2
يف الفكدر  ىل املعجم العدريبّ النظرة إ مل تكن    

 ، ةمدددن املسدددتويات اللغويّددد كحدددال ريدددريه  اللغدددويّ 
ضدددع النحدددو، والصدددرف، والصدددوت، الددديت و مثدددل 

ة الدديت ة والفرعيّددهلددا جمموعددة مددن القواعددد الرئيسدد
ة الصدددارمة، وبدددات ة املعياريّدددىل درجدددإحكمتهدددا 

الكددددالم وعدددددمها علددددى وفددددق ىل صددددحة إينظددددر 
 تلك القواعد.  تضياتقم

األوائددل نظددروا إليدده رصدديداً  أّمددا املعجددم فددسنَّ     
تقددددددمي املدددددادة  ، ريايتددددده مدددددن الكلمدددددات املفدددددردة

ووفاقداً ، ة للمسدتويات األخدر  ة الضدروريّ اللغويّ 
ن أيدددددر يف خلددددد األوائدددل أنّدددده ميكددددن  لدددذلك مل

وربمللا ))يتددوافر املعجددم علددى نظددام يكددم بنيتدده 
شأن  اللغويون في آار العز  الرأزكان  عا 

لللل  العناصلللر إالمعجللل  مبنيلللا  علللل  نظلللراته  
ات التللي يتكللون منهللا المعجلل   و للي الكلملل

و للي  ا  يضللأالمفللرد  ذات المعللاني المفللرد  
ة. ة الفردي للتتغيللر بحسللب المطالللب األسلللوبي  

اللعز  اللداللي  واللغويون يعلمون أن  المعن  
  سلللليا ي ميلللللر ليلللل  االت للللال معن للللإيسللللع  
للللللل  ذللللللل  أن  المعللللللاني إضلللللل  أ  إفللللللرادز

يلللا المفلللرد  ي للليبها الخللللط أايانلللا  علللن طر 
  أو التضلاد  و االشتراك اللفظليأ  الترادف

ا ر التللي تحللول دون الثبللات أو بعلل  الظللو 
 .(18)((من طبيعة النظام  ج ء   والعز  

ة علدى اللغويّد األنظمدةاستبعاد املعجدم مدن و     
ة يتمثددددل بطبيعدددد ،هددددمم أمددددر إىله مددددا يبدددددو مددددرد  

القائمة على أنَّه ال يعدو أن  تهحقيق إىلالنظرة 
يكددددون  عدددداً ملددددا تفددددّر  مددددن الكلمددددات العربيددددة 

والفصحى وتنظيمهدا ليسدهل تناوهلدا، الفصيحة 
وهلدددددذا األمدددددر أدلدددددة  وشدددددواهد كثدددددرية يف الددددددرم 

أقدددم معجددم يف اللغددة  إىل، وإذا ع دددنا املعجمدديّ 
ه كددددددان جنددددددد أنّدددددد ،وهددددددو كتدددددداب العددددددني للخليددددددل

فكللر الخليللب فللي  )) ددذه الرؤيددة فقددد  حمكومدداً 
صنع كتاب في اللغة يح ر في  لغلة العلرب 

  منللل  كلملللة  وال يشلللع منهلللا للللفي كلهلللا ال
 .(19)((لفظ
ىل تدددددأليف معجدددددم يكدددددون إاخلليدددددل عمدددددد و     
، واسدتعان يف سدبيل ذلدك للكالم العريبّ  ةً مدون
 ،يدة يف ذلدكاكدان يدر  أنّده يقدق لده الغ  ،لنهرٍ 

؛  ملدددنهر الكتيددد  الصدددويتفكدددان أسدددام ذلدددك ا
ألّن األصددددددوات هددددددي اللبنددددددة األوىل الدددددديت يقددددددوم 

قوانني عليهدددددددا بنددددددداء الكلمدددددددة وباالسدددددددتعانة بدددددددال
ل مدىل مدراده يف التمييدة بدني املهإالصوتية يصل 

واملسددددتعمل يسدددداعده يف ذلددددك نظددددام التقاليدددد  
 .(20)الذي اعتمده
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يف  ة تواصددددل بعددددد اخلليددددل مفهددددوم املدونددددمث    
ف  بعد ذلك كتد  اتسدم  ل  فأ  الفكر اللغوي 

الصدددددددحا ، ولسدددددددان مثدددددددل  لوالشدددددددمو بالسدددددددعة 
)  انتهاًء لعجدم تداىل العدروم للةبيدديّ و  ،العرب
الددددددذي ي عددددددّد أوسددددددع وأ ددددددل  ،هددددددد( 1205ت 

، ومل يكن هلذه املعداجم  العربية معجم يف اللغة
ة يف َكدددددَر  ن تتضدددددخم  دددددذه األحجدددددام لدددددوال مددددداأ

تدددوين  الّ ّن املعجددم مددا هددو إأذهددنهم قدددمياً مددن 
ىل كلمدات مفدردة إ هللكالم العدريب بعدد تفكيكد

 . 
عددن هددذه الرؤيددة أمددران  خددران هلمددا   ويتفددر     

التدددددددأليف أمهيدددددددة كبدددددددرية ألقيدددددددا بظالهلمدددددددا علدددددددى 
التحديددددددان الةمدددددا  واملكدددددا   ا، ومهددددداملعجمددددديّ 

ىل حصدددر إدائرة التددددوين اللغدددوي، فقدددد سدددعوا لددد
ن يف زمدددان متمثددددل مدددا ميكدددن أن يسدددجل ويددددوّ 

وبعددددده ، رٍن ونصددددف قبددددل ظهددددور اإلسددددالم بقدددد
بقددرن ونصددف يف ابواضددر، أّمددا يف الباديددة فقددد 

 .(21)امتد اىل هناية القرن الرابع من اهلجرة
 لغويددون، فقدد حصددر الأّمدا التحديددد املكددا ّ     

بيدددة الددديت مل بددده االستشدددهاد بدددبع  القبائدددل العر 
وظلددد  ، ر  ريدددري العربيدددة خدددعدددتلا بددداألقوام األ  

، وهددذه القبائددل هددي قدديس،  هم نقيددةاللغددة عنددد
، وبعدد  كنانددةومتدديم، وأسددد، وهددذيل، وبعدد   

ر  فلددم خددة األ  أمددا القبائددل العربيّدد، (22)نيئيّ الطددا

ددد ؛يأخدددذوا عنهدددا م َعدددّدوها قبائدددل اختلطددد  ألهنَّ
بددداألقوام والشدددعوب األ خدددر  مدددن ريدددري العدددرب، 
وهلدددددددذا مل يدددددددأمنوا األخدددددددذ منهدددددددا، ويظهدددددددر أثدددددددر 

 للتدددددوين اللغددددويّ  ملكددددا ّ وا التحديدددددين الةمددددا ّ 
 يف شيئني مهمني مها : 

لمسلتويات االسلتعمال  النقد اللغوز  : األول
 :ةفي المعاج  العربي  

كدددان هددداجس جدددامعي اللغدددة تقييدددد ألفدددا      
الددددديت كدددددان العدددددرب  ،اللغدددددة علدددددى وفدددددق معانيهدددددا

 ،والنقاء اللغويني ،يتداولوهنا يف حميا الفصاحة
ٍف عدددددددن هددددددددذا احندددددددرا اللدددددددذين حدددددددّددومها، وأي  

 هدددددو السدددددتعمال، حكمدددددوا عليددددده لعيدددددار مهدددددما
واخلطأ معيار الصواب واخلطأ، إذ ع ّد الصواب 

ا مسدددددددددتويات  دددددددددمدددددددددن املعدددددددددايري الددددددددديت نقددددددددددوا 
ليددده العلمددداء مددددن إ، ومدددا ذهددد  (23)االسدددتعمال

 راء ب نيددد  علدددى تلدددك املسدددتويات، ومدددن أمثلدددة 
 لددددددددددددك مددددددددددددا أورده ابددددددددددددن دريددددددددددددد، إذ قددددددددددددال : ذ
 للة الغليظللة  وزعلل   للوم أن والع ي ثللوم : النا ))

  ا بيلللللللو نثللللللل  ملللللللن الفيللللللللة ورو العيثلللللللوم األ
 :(24)باألخط

            به الثياب كأن ما ضه خ  لح ٍب ومُ 
 و طهئ  علي  بُخف ها الع يثومُ 
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و لللالوا:  ... ودفلللع ذلللل  الب لللريون 
ا مللللن زعلللل  أن لللل  أو   وخط لللل الع يثللللوم: الغللللليظ

 .(25)((الفيب
 ملددن ذهدد  نيالبصددري ةابددن دريددد عطئددينقددل     
، ويسدددتتبع  األنثدددى مدددن الفيلدددة (العيثدددوم)ىل أّن إ

لالسددتعمال الددذي قددام عليدده  نقددد   التخطئددةهدذه 
 .  هذا الرأي

ى وفدق معيدار علد النقدد اللغدويّ  وابقيقة أنَّ     
ىل مصدددددداديق املعددددددىن إاخلطددددددأ والصددددددواب ندددددداظر 

 ومدددددد  مالءمتهدددددا للكدددددالم العدددددريبّ  ،املعجمددددديّ 
و تددأّملوا قلدديالً يف ، علددى حددني أهّنددم لدد الفصدديه

، هددددددذا االعددددددكاض تجدددددداوزوا، لاألصددددددل الدددددددال ّ 
واألخددددذ والددددرد الددددذي شددددغل كثددددرياً مددددن الكتدددد  

 يف واضدددددده بددددددنّي   (الغلدددددظ)معددددددىن  نَّ أل ؛ةاللغويّددددد
 هدذا الدرأي اسدتعمال   عدّةزوقدد الفيدل، و ، ملاجل

ىل نقددددده إ حاجددددة نياللغويبدددد ، مل يكددددن فصدددديه
 .تهوعطئ
القاسددم بددن  أوردهومددن األمثلددة األخددر  مددا     

 )): ، قدددددال (م ْقلَدددددو سدددددالم يف تفسدددددري كلمدددددة )
وليلا  يقلول: ل  ق  ثين كلان يفس لر مُ وبع  المحلدِّ 

ل لل للال:     وللليب  للعا بشلليٍء   كأن لل  عللل  مهق 
 .(26)((إن ما  و من التجافي في السجود...

سدابقه مدن حتدري خيلدو ك م الونقد ابن سداّل     
ومدددد  ، ة ىل داللدددة املفدددردإاملصددددا  يف النظدددر 

مالءمتهدددا للمعدددىن العدددام للحدددديث، علدددى حدددني 
 ىل املعددىن حبسددبان األصددل الدددال ّ إر ظ ددأنّدده لددو ن  
أو قيدددام األصدددل حبسددد  مدددا يسدددميه  املعجمددديّ 
ني يدددلوجدددد أّن مثدددة تقاربددداً بدددني املعن ،ابدددن فدددارم

 معجمددددديّ  ىل جدددددذرٍ إمدددددا يرجعدددددان هنَّ أىل إَمدددددَرّده 
م القاف واللال ))قال عنه ابن فارم:  ، واحد

والحلللرف المعتلللب أصلللب صلللحيح يلللدل  علللل  
وقدددددددددددددددد أورد  ، (27)(( خف لللللللللللللللٍة وسلللللللللللللللرعة...

؛ االسدددددتعمالني يف ضدددددمن فدددددرو  هدددددذا األصدددددل 
 : ))، قدددددددال ةلدددددددة اخلّفدددددددالحتوائهمدددددددا علدددددددى دال

. وكللللب    جللللافي عللللن فراشلللللللللولي: المتق  والمُ 
 للللوٍل ...ق  متجللاٍف عنلل  : مُ  نللاٍب عللن شلليءٍ 

))(28). 
)) ال فيددددددده: أّمدددددددا االسدددددددتعمال ا خدددددددر فقددددددد    

  للل . يُقللال:  ل ل ي للق  والق ل للي الشلليء عللل  المه 
ء: اللللللللعز يقللللللللي. و لللللللو ال  و  ل ل للللللو ت. والقللللللل

ل    ؛القياس ألن  الحب ة ُتست خ   بلالقلي وت خه
 .(29)((أيضا  
علدى الدرريم  -والذي يبدو أّن لالسدتعمالني    

 -عجمددديّ امل مددن اشدددكاكهما يف األصدددل الددددال ّ 
ليهمدا، فعلدى حددني إظدر معنيدني عتلدف زاويدة الن

ول الذي ذكدره ابدن فدارم، والدذي أّن املعىن األ
، ايف جدددتالعلدددى  دال   ، م قبلدددهحددده ابدددن سددداّل رجّ 

الفدددددراا، ومدددددا  يف أم كدددددان  يف السدددددجودأ سدددددواء  
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، (30)علدددى كثدددرة أداء الصدددالة ةداللددديملددده مدددن 
علدددددده ابددددددن سددددددالم فددددددسّن املعددددددىن الثددددددا  الددددددذي ج

أهّنددا مددأخوذة ة يبدددو ضددافيّ إفيدده داللددة  ،مرجوحدداً 
، مددن الَقلددي، إذ ب  ظدد  فيدده داللددة االضددطراب 

وعددددم السددددكون ملدددا ي قلَددددى، وهدددو مددددا ميكددددن أن 
ي شّبه به حدال العابدد مدن شدّدة خشديته مدن ا  
تعدددداىل، ويبدددددو أن هددددذا املعددددىن مل يلحظدددده ابددددن 

 سالم وهو يرجه بني الدالالت.
ومددددن ذلددددك أيضدددداً مددددا أورده ابددددن دريددددد يف     

))وُيسللم   ابللن آوى ، إذ قددال :  هددرة اللغددة 
   فأم ا  وله  : آوز فخطأ .ش وم  براحٍ 

ويُقلللال لهلللعا الضلللوء اللللعز يلللدخب ملللن     
الكلللواء إلللل  البيلللوت فلللي الشلللمب : شلللوُم 
باطللٍب   وللليب بالثبلل    و للد  للالوا : خلليُط 

 .(31)باطٍب  و و أصح الوجهين((
سزاء بددددددوابددددددن دريددددددد يف هددددددذا الددددددنص يقددددددف     

ا لغويدددداً لبيددددان اخلطددددأ فيهمددددا اسددددتعمالني لنقدددددمه
لتصددحيحهما وبيددان الوجدده املوافددق لالسددتعمال 
السددددليم ، ومهددددا :  وي ، الددددذي قددددال عندددده أنَّدددده 
خطددددددأ، وشددددددوة باطددددددل للداللددددددة علددددددى الضددددددوء 
الداخلددة مددن الكددواء، وقددد قددال إنَّدده لدديس بثبدد  
وأنَّ األصه منه هو خديا  باطدل، وقدد حندا ابدن 

يف مراعدداة دريددد منحددى مددن سددبقه مددن اللغددويني 
مدددد  انطبدددا  الداللدددة اجلةئيدددة علدددى مصدددداقها 

وال سدديما )شددوة باطددل(، علددى حددني لددو ن ظددر 
إىل االستعمال على أنّه يتوافر على مسدة دالليدة 
تشدددبه االسدددتعماالت األخدددر  يف اجلدددذر لكدددان 
للنقدددددد وجدددددده  خددددددر، فاجلددددددذر )شددددددوة( حتتددددددوي 
 اسددددتعماالته علددددى )مضددددي يف شدددديء لدددده حددددد(

 ذكرهدددا اللغويدددون هلدددذا ومدددن االسدددتعماالت الددديت
 :(32)اجلذر

 اجلري مرة إىل رياية .ل  ددد
 دددد شّوة الرجل إذا طال سفره .

 دددد الشوة بطني ، أي الةمان طويل .
ددددددد الشدددوة : الطدددواف حدددول البيددد  مدددن ابجدددر 

 إىل ابجر .
ددددددد الشدددوة : مكدددان بدددني شدددَرفني مدددن األرض ، 

مقددار  يأخذ فيه املاء والنام، كأنَّه طريق طوله
الدددددعوة مث ينقطددددع و عدددده الشددددياة ودخولدددده يف 
األرض أنَّه يواري البعري وراكبه ، وال يكدون إالّ 

  يف سهول األرض ي نب   نباتاً حسناً .
وكدددل هدددذه االسدددتعماالت الددديت ذكرهدددا ابدددن     

منظور تتضمن مضّيا يف شيٍء ال ب دَّ أن ينتهي 
،  حبدددد  فضددددالً عددددن أنَّ لدددده حددددّداً يتمثددددل ببدايتدددده

ووفاقددداً لدددذلك ال أتّفدددق مدددع مدددا ذهددد  إليددده ابدددن 
فدددددددارم مدددددددن أنّددددددده )مضدددددددي يف ريدددددددري تثبددددددد  وال 

ويبدو أنَّ ما ذكره من اسدتعماالت    (33)حق(
الشدددائعة ، معددداٍن مدددأخوذة مدددن الددددالالت  هدددي
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وما ذكره من أنَّ بع  الفقهاء يكدره اسدتعمال 
الشدددوة للطدددواف ويدددر  أنّددده باطدددل واضددده أنّددده 

ة لدده بالداللددة األصددل، عصدديص الحددق ال عالقدد
وةّدددددا يؤيدددددد ذلدددددك أنَّ الداللدددددة األصدددددل للشدددددوة 

مسللافة مللن حبسدد  مددا يددراه ابددن منظددور هددي ))
األرض يعلللللللللللللللدو ا الفلللللللللللللللرس كالميلللللللللللللللدان 

، وعلددددى هددددذا تكددددون السددددمات  (34)ونحللللوا((
املكونددددددة لألصددددددل هددددددي )مضددددددي و حتديددددددد إّمددددددا 
مكددددددداّ  أو زمددددددداّ ( ، ومددددددددن هدددددددذا يتضدددددددده أّن 

لدددة علدددى الضدددوء اسدددتعمال : شدددوة باطدددل للدال
الدددداخل مدددن الكدددوة فيددده هاتدددان السدددمتان ومهدددا 
املضدددددي املتمثدددددل بددددددخول الضدددددوء ، والتحديدددددد 
املتمثدددل بلبدددث هدددذا الضدددوء مددددة مدددن الةمدددان مث 

 اختفائه .
ومددددددددن ذلددددددددك أيضدددددددداً قددددددددول ابددددددددن دريددددددددد :     
والبهلل ر: معللروف. وأم للا  للول العامللة : بُلل ور ))

ل ، ومدا شدغ (35)((البقب فخطأ  إن ما  لو بهل ر
ابن دريد يف هذا النص هدو تصدحيه اسدتعمال 
اجلمع ؛ ألنَّ الداللة واضحة ليس   ا حاجدة 

   إىل بيان .  
 :  ةاالف ا  يالثاني : معيار تقو 

 واملكدددددددا ّ ،  مل يكدددددددن التحديددددددددان الةمدددددددا ّ     
علددى  ني مددن جعددل الكددالم العددريبّ ي اللغددويّ مددانعَ 

يعلدددو بعضدددها فدددو  ، مسدددتويات مدددن الفصددداحة 

تعلّددددق ، اهددددات وهددددذا املعيددددار اعددددذ اج، بعدددد  
سدددددتويات الكدددددالم يف لقسدددددم منهدددددا باالهتمدددددام 

خددر بالتنبيددده علدددى وتعلّدددق ا ، نطددا  الفصددداحة 
متثل األداء اللغوي احمللّي ملناطق اللهجات اليت 
تعلّدددددق قسدددددم ثالدددددث  حدددددني ، يفاجلةيدددددرة العربيدددددة 

 بالتنبيه على الدخيل ةّا لديس مدن كدالم العدرب
 : 
 : ت الكالممستويا ألل
  علدددى مسدددتوً  مل يكدددن الكدددالم العدددريبّ  
حدددددددٍد مدددددددن الفصددددددداحة، إذ مل يكدددددددن الكدددددددالم وا

مسددددٍ  الفصدددداحة كلّدددده علددددى  ةاملسددددتعمل يف بيئدددد
فقددددددد ي سددددددتعمل  مددددددن اللغددددددة يف بيئتددددددني  واحددددددد،

لغددويتني اسددتعماالن يعلددو أحدددمها علددى ا خددر، 
))المضلللللُخ لغلللللة  شلللللنعاء فلللللي قدددددال اخلليدددددل : 

 .  (36)الض مخ((
واضدددددددده  مددددددددن اسددددددددتعمال اخلليددددددددل ملفددددددددردة و     

)شدنعاء( أنَّ )املضددد( دون منةلددة )الّضددمد( يف 
اسدتعمال  علدى  خدر  قدد يعلدوو  الفصاحة بكثري

يف البيئدددة نفسدددها، وكثدددرياً  نهّنمدددا مسدددتعمالمدددع أ
 فصددداحة مدددا أورد اللغويدددون العبدددارات الددديت تبدددنّي 

: ، قدددددددددال ابدددددددددن دريدددددددددد خدددددددددراسدددددددددتعماٍل علدددددددددى 
يلللل  ع ي ثللللا   إذا  : م للللدر عللللاق يعالع ي لللل))
 د. س  أف  
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للللأف   ي  يل ع ث لللل   إذاثهللللع  ويُقللللال:      د  و للللي س 
لل  : ر  فللي التن يللب أعللل  اللغتللين  وكللعل  ُفسِّ

للاٍت فل ت للاب  ع ل ي لل ه )) للن  ر بِّلل ه ك لهم  فل تل ل ق لل  آ د ُم مه
ي ُ  للللللللللو اُب الللللللللللر اه واهلل (37) ((إهن للللللللللُ  ُ للللللللللو  التل 

 .(38)((عل أ
بفصدداحة اسددتعمال الفعلددني  ابددن دريددد ي قددر  و     

سدددواء، ولكنّددده  والنددداقص علدددى َحدددد  ، األجدددوف 
ثددي( أفصدده يف االسددتعمال يددر  أّن الندداقص )ع

ليدددددده إعددددددىن اإلفسدددددداد معددددددةزاً ذلددددددك لددددددا ذهدددددد  ل
 املفسرون يف ا ية الكرمية. 

ذلددك علددى الكددالم يف وال يقتصددر األمددر يف     
ىل الكددالم علدددى إامتدددد وإ ّددا ، يا الفصددداحة حمدد

،  وريددري الفصددديه،  مسددتويات الكددالم الفصددديه
حندددو )لدددديس عبدددارات ،  ت لحددددظويف هدددذا اجملدددال 

الع ثلللو: أصلللب بنلللاء  ))ر ابدددن دريدددد:بثبددد ( ذكددد
  إذا كان  كثير  ض ُبع ع ث واءالع ث واء  يُقال : 

لللعر علللل  وجههلللا. وكلللعل  يُقلللال: رجلللب  الش 
ثُلللأ   ع ث لللواء  ملللر ا  و ثلللعأ لللعر علللل   ر  إذا ك  الش 

وا  ث لوفلي بعل  اللغلات عثلا يعثلو ع    خ د يهما
للف  أ  إذا  د  فللي معنلل  عللاق يعيلل   وللليب س 

 .(39)((ثب ب
اسددتعمال )عثددا يعثددو( يف معددىن ) عددامس إنَّ     

، الدددذي تددددل  إحدددد  اسدددتعماالته علدددى  يعيددث(
يدر  ابدن دريدد أنّده  الكثرة الشعر علدى الوجده، 

ىل دائددددرة الكددددالم الفصدددديه فهددددو لدددديس إينتمددددي 
 . ثب ب

ىل معجددم مقدداييس اللغددة إتددد مياألمددر  هددذاو     
على الرريم من أنّه معجم أراد له ، البن فارم 
ن يتددوي األصددول وفيهددا مددا فيهددا مددن صدداحبه أ

الفرو ، قدددال ابدددن االختصدددار لعددددم االهتمدددام بددد
الخللاء والللراء والضللاد  زعلل  نللاس   ))فددارم: 
لللللللل لللللللللأن الخ  نه ري  الجاريلللللللللة الحديثلللللللللة السِّ

للالحسللنة  و للعا م ل عللل  مثللل  وال عللو  ا ال يُ م 
 .(40)(( ياس ل 

مددا اسددت عم ل مددن اجلددذر )خددرض( ال يعددول و     
ألنّدده ال َسددَنَد  ؛د عنددد ابددن فددارمعليدده وال ي عتمدد

، إذ مل يددذكر أصددحاب فصدديهال مكددالاللدده مددن 
املعجمددات هددذا اللفددظ يف كتددبهم ، فلددم يددورده 
ابددددن دريددددد وال اجلددددوهرّي، ونسدددد  ابددددن منظددددور 

الليلللللل  : هدددددذا اللفدددددظ إىل الليدددددث بقولددددده : ))
لللن الحسلللنُة  الخريضلللة الجاريلللة الحديثلللة السِّ

 لللللال  ؛البيضلللللاء التلللللار    وجمعهلللللا خلللللرا  
: للللل  أسللللمع  للللعا الحللللرف لغيللللر  األز للللرز  
، وهذا الشك يف فصداحة اللفدظ  (41)اللي ((

ععلدده ريددري قابددل لالشددتقا  مندده وال تأصدديله يف 
 مقاييسه .

وقدددد يتوقدددف ابدددن فدددارم يف فصددداحة بعددد      
لفددددددا  معلنددددددداً شدددددددكَّه يف صدددددددحتها ، قدددددددال : األ
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البللللاء والللللدال والغللللين ليسلللل  فيلللل  كلمللللة  ))
للدال فلي أالد ُأصلولها مبدللة  أصللية   ألن  ا

من طاء... وبقي  كلمتلان مشلكوك فيهملا  
للللللُ  عللللللل  إاللللللدا ما  للللللو  له  الب للللللد ح الت ا 

  واألخللللرى  للللوله  : إن  بنللللي فللللالن األرض
للن ة  أاللواله     للمانا  ا س  لبللدهمون  إذا كللانوا سه

 .(42)واهللُ أعلُ  ب حةه ذل ((
والشددددددك يف انتمدددددداء االسددددددتعمال إىل دائددددددرة     
صاحة مدعاة  إىل تر  قياسه جبعله أصالً يف الف

 بابه .  
أّن الكدالم علدى مسدتويات  ةّا تقدميتضه     

يف التددددددددوين سدددددددببها  كانددددددد  ةارسددددددةً   الفصدددددديه
فكددان ، للفصدداحة  واملكددا ّ  التحديدددان الةمددا ّ 

ىل إللغددويني أن مييددةوا بددني مددا انتمددى لةامدداً علددى ا
 وما خرىل عنه.  ، واملكان، ذلك الةمان 

 :  اللهجات ب لل
خيفى أّن ذكر اللهجات هو مسدة مدن  ال       

ل  مندددددده خيددددددإذ مل  ، مسددددددات التدددددددوين املعجمدددددديّ 
، واللهجددددددددات  معجدددددددم مدددددددن املعدددددددداجم العربيدددددددة

مندده  اسددتعمل األوائددل بدددالً  ، مصددطله حددديث
، فهددددددذا  (43)يف أريلدددددد  األحيددددددان لفددددددظ )لغددددددة(

مل يكدددن يَدددد ل  علدددى مدددا يددددل  -اللغدددة - اللفدددظ
اللغة( الوق  اباضر، أّما داللة لفظ ) عليه يف

فقدددددد اسدددددتعملوا لددددده لفدددددظ  ،ضدددددريف الوقددددد  ابا

 التهددداميّ  مدددا يدددر  الددددكتورحبسددد   ، )اللسدددان(
نكددر اسددتعمال لفددظ ن كددان ال ي  إ، و (44)الراجدديّ 

، )لسان( ليدل على ما يدل عليه لفظ )هلجة(
احملدددثني  ليدده بعدد  البدداحثنيإحبسدد  مددا ذهدد  

ة تعدددددددود لعصدددددددور خمتلفددددددد بنصدددددددو  اً مستشدددددددهد
 .(45)ىل عصر الصحابةإخمتلفة متتد 

هددددذا املسددددتو  مددددن  عددددن ويبدددددو أنَّ التعبددددري    
اً قدددمي يف الدددرم اللغددويّ قددار  الكددالم لصددطله 

يف هددذه  يدكددأمددر  يصددع  تقريددره، ولدديس مددن و 
لالسددتعمال،  األنسدد األسددطر تقريددر املصددطله 
يددة، ومددا ي ددراد  هنددا هددو افهددذا أمددر  خددارىل عددن الغ

ني  ددددددذا املسددددددتو  مددددددن   عنايددددددة اللغددددددويّ إيضددددددا 
ابديث التعبري، ويبدو أّن ما استقر يف الدرم 

مدددن الكدددالم   فهدددي متثدددل مسدددتوً ، هدددو اللهجدددة
يقابدددددددل الكدددددددالم الفصدددددددديه بشددددددديوعه يف البيئددددددددة 

ا ، إذ متثل املستو  الذي اختصد  بده ةّدالعربية
تو  العدددام مييةهدددا مدددن ريريهدددا، فاللغدددة متثدددل املسددد

اء اللغة ، أّما اللهجدة نبيع أالذي يتوحد فيه  
 .(46)املستو  اخلا فتمثل 
ة، وهددددو ويّدددديف أقدددددم املعدددداجم اللغ ظددددروإذا ن      

أورد هلجدات  ، ي لحظ أنَّده معجم العني للخليل
، إذ مل يكدن  سواء للقبائل واألمصار على َحد  

ىل عصددر إل ليغفددل اسددتعماالً لغويدداً انتمددى ليددخلا
الدددكتور علددي وقددد وضددع  ومكاهنددا،، الفصدداحة
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الددددديت نسددددد  حصدددددائية للقبائدددددل إناصدددددر ريالددددد  
، (47)العدددددني ليهدددددا يف كتددددابإاخلليددددل النصددددو  
مثلدددددة أ، ومدددددن (48)مصدددددارألوإحصدددددائيًة أ خدددددر  ل
ة اكايللة بعلل  ع للف  ع  الف   ))ذلددك قددول اخلليددل :

  وبع  أصوات الجراء والس لباال  األصوات
وشلللللللللللبهها  و لللللللللللعيب تقلللللللللللول للق  لللللللللللاب 

ب للع:  ))يضدداً قولدده:وأ،  (49)((عللاني...ف  ع  الف   الخ 
باُء في لغة تملي    يجعللون بلدل الهمل    الخه

 .(50)((عينا ...
اخلليددددل بددددذكر مددددا اختصدددد  بدددده  ومل يكتددددف      

ىل ذكددر مددا إهلجددة مددن اللهجددات، وإّ ددا جدداوزه 
نددداً، تدددةاول عمدددالً معي اجتماعيدددةٍ  ىل فئدددةٍ إانتمدددى 
هتلان والقلول ة : اإلفل   والبُ ه  ضليالع   ))قال: 
ضلللللللا ا  أز: أتيلللللللُ  هُ  إع  ض لللللللوأع   ور.الللللللل   

لبمنكر. وع ض ه   فالنلا  ع   يضلا  أها    و لو ض 
 .(51)((من كالم الكهنة وأ ب السحر

ىل هذه إخلليل يف ذكر ما ي نس  اال يكدد     
 .  لكهانةاوهم أهل السحر و ، الفئة 
ىل  إقددددل عددددن العددددني وانت   رب صددددفه  ض دددد وإذا    

قدد حدظ أنَّده ي ل ، البن دريدد هرة اللغة كتاب 
ن، مدددن ذلدددك أهدددل الددديم ةهلجددد أكثدددر مدددن إيدددراد

نلللل ُت الشلللليء  أج   ))قولدددده : ن لللل ا   إذا نُلللللج  ُ ا ج 
از   نللن  منلل  اشللتقاج الجأ سللترت . وزعلل   للوم

 درز ما صحت .أوال 

م ون البيلللل  ال للللغير سلللل للللب اللللليمن يُ أو     
 .(52)((...ج ن  ا  
وابدددددن دريدددددد يف توقفددددده يف صدددددحة اشدددددتقا      

اجلَنددة لعددىن السددك ، ونسددبته للدديمن اجلنددازة مددن 
أنَّ   جلَْندددددة للبيددددد  الصدددددغري مل يدددددرا   اسدددددتعماهلم ا

علددى الداللددة الدديت ذكرهدددا أوالً كليهمددا يشددتمل 
السددددك ، فاجلنددددازة تكددددون ريالبدددداً مسدددددتورًة  وهددددي

بغطدداٍء يوضددع  عليهددا ، مثلمددا أّن البيدد  يكددون 
ساتراً ملن يكون داخله ، فضالً عن اتسدام كدال 

 ني بالّضيق لصغر احملل .االستعمال
والظهئلللر : ركلللن وةّدددا ذكدددره أيضددداً قولددده : ))    

 .(53)الق ر والجبب   لغة  يمانية((
اللهجات األخر  إىل  ورّلا يذكر ابن دريد    

جانددددد  هلجدددددة الدددددديمن يف مدددددا يعرضددددده، قددددددال : 
ية  لغللة )) وع ف للرت اللل رال إذا سللقيت   أو ل سللق 

 يمانية .
فرملل   مللن لقااهللا  و ع فللرُت النخللب  إذا    

 .(54)في بع  اللغات((
ي لحدددددددظ  أنَّ ابدددددددن دريدددددددد يدددددددورد اسدددددددتعمالني     

ينتميان إىل اللهجات العربية األول هو السدقي 
أول سقية، والثا  هو الفرا  مدن تلقديه النخدل 
ددددد وإن كددان ابددن منظددور قددد أورد اللفددظ مشدددداً 

دددددد لكنّددده مل ينسددد  الثدددا  إىل قبيلدددٍة  (55))عّفدددر(
 ددة .حم
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ّد اىل أّن ابن دريدد ر ويبدو أّن سب  ذلك ي      
مل يكتدددددف بدددددذلك فدددددأورد حددددد  و  ، مدددددن الددددديمن

يبدددددة يف الددددديمن، مدددددا يددددددل علدددددى ر اللهجدددددات الغ
رجلب   ))، قدال:  حاطته بتلك الرقعدة اجلغرافيدةإ
و للو األصللللع لغللة شلللنعاء لقللوٍم ملللن     للع  أ  

 .(56)(( أطراف اليمن ال يؤخع بها
ذلددددك أّن اخلليددددل وابددددن خالصددددة القددددول يف     

ار من ليه من اإلكثإ اذهب ىل ماإ ادريد مل يذهب
لددددوال ، منهددددا  بَ ريددددر إيددددراد اللهجددددات حددددّ  مددددا 

وحكمددددددد  ، ة الرؤيدددددددة الددددددديت حكمدددددددتهم طبيعددددددد
الدددرم اللغددوي علددى وجدده العمددوم الدديت مفادهددا 

لكددددددددل مفدددددددردات الكددددددددالم  تددددددددوين   أّن املعجدددددددمَ 
الفصدددديه علددددى وفددددق احملددددددات الدددديت حدددددددوها 

 ومكاناً.  زماناً 
 المعرب والدخيب :  ت لل
ثالثددداً مدددن   مل يغفدددل اللغويدددون قددددمياً مسدددتوً     

ىل املعرب والددخيل يف إإلشارة الكالم يتمثل با
اللغددة العربيددة، وقددد ذكددر هددذا القسددم يف بطددون 

لددده مؤلفدددات خاصدددة،  فدددر دتاملعددداجم اللغويدددة وأ  
 المعللرب مللن الكللالم األعجمللي   )فمددن ذلددك 

 اليقيّ و  منصدور اجلديبأل (عل  اروف المعجل 
ن كتددددددددد  يف املعدددددددددرب ، وةّددددددددد هدددددددددد( 540) ت 

جهينددددة نصددددر والدددددخيل معجمدددداً مددددن احملدددددثني 

المعللللللرب والللللللدخيب فللللللي المعللللللاج  )علددددددي 
  .(ةالعربي  
خذت وبصرف النظر عن املؤاخذات اليت أ      

ني يف معددداجلتهم هلدددذا املسدددتو  مدددن علدددى اللغدددويّ 
اهرة ه الظدددالكدددالم، فدددسّن مدددا يهمندددا هدددو أّن هدددذ

ىل إلنظددر مددن طبيعددة ا ىأخددذت حيددةاً مهمدداً تددأتّ 
 إذ ،أمثلة املعرب مدا أورده اخلليدلاملعجم، فمن 

ملص    األ     م  ع م     العامهص  وأ  ))قدال : 
 .(57)((الخامي   ُمع ر بة : أز
ىل إلدددددى الدددددرريم مدددددن أّن اخلليدددددل مل ي شدددددر عو     

وال معناهدددا، ، أصدددل الكلمدددة مدددن أّي لغدددة هدددي 
فددددددل أّن هددددددذه املفددددددردة مددددددن الكددددددالم فسنّدددددده مل يغ

املعددددرب، ورلّددددا مل يددددذكر اخلليددددل معددددىن الكلمددددة 
 اعتماداً على شهرهتا يف ذلك العصر. 

وحددددذا حددددذو اخلليددددل يف عدددددم ذكددددر أصددددل     
 أّن إىل باإلشددارة، إذ اكتفددى  الكلمددة ابددن دريددد

للللللل ))االسددددددتعمال ريدددددددري عددددددريب، قدددددددال:  ب ن  الجه
  نللللوس والجُ    وف والجمللللع األجنللللاسر معلللل
  عاللللل  : امةليدفع  ول الع كان األصعمي  و 

إذا كلللان ملللن شلللكل  ويقلللول   مجلللانب لهلللعا
 .(58)((ليب بعربي خالص

ورّلددددددا توقددددددف ابددددددن دريددددددد يف معرفددددددة أصددددددل     
وزعمللوا الكلمدة مددن دون إثبددات لدده ، قددال : ))
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أن  المعافر العز يمشي مع الر فا لينال ملن 
  .(59)فضله    وال أدرز أعربي  و أم ال((

أصددددددل الكلمددددددة  يددددددذكر أحيدددددداٍن أخددددددر  ويف    
))واآلجللر: فارسللي   قددال ابددن دريددد : ، املعربددة

معلللللللر ب((
))والجي لللللللاُر وقدددددددال أيضددددددداً :    (60)
: ال  لللللللللاروح  وال  لللللللللاروح فارسلللللللللي  أيضلللللللللا  

، ويف هددددذا الددددنص ينسدددد  ابددددن  (61)معللللرب((
 فس رة إىل أصلها، على حني أنّه 

دريد الكلمة امل
ددددرة إىل يف الددددنص السددددابق نسدددد  َفسَّ

  الكلمددددة امل
أصدددددلها، وقدددددد ينقدددددل عنددددده اللغويدددددون املتدددددأخرون  
كالماً يف املعدرب ، مل نعثدر عليده يف اجلمهدرة ،  

و لال  :))للةبيدديّ  اىل العدرومجاء يف معجم تد
ابن دريد : الُبد  ال ن  نفسل  اللعز يُعبلد ال 

، علدددى  (62)(( فارسلللي ُمع لللر ب ...  أصلللب لللل 
ال هدددددي بقولددددده ))حدددددني أنَّ ندددددص ابدددددن دريدددددد ينت

، ولدددديس )فارسددددي (63)((للللل  فللللي اللغللللة بأصلللل
 معرب( حبس  قول الةّبيدي .

ومثلمدا أكثدر ابدن دريدد مدن إيدراد اللهجدات     
العربيّدددة وال سددديما هلجدددة الددديمن فقدددد أكثدددر مدددن 
إيددراد قضددايا املعددرب ، وهددذا واضدده مددن تصددفه 
معجم اجلمهرة ، وهذا يعدف أنَّ القضديتني هلمدا 

إىل نقدددد مسدددتو  فصددداحة  موجددده واحدددد راجدددع
 اللفظ .

 

 اللفظ والمعن  :  (3
 ةلدددددددد  ثنائيددددددددة اللفددددددددظ واملعددددددددىن إشددددددددكاليّ مثَّ     

، وإذا  وجهددد  كثدددرياً مدددن قضدددايا اللغدددة واألدب
قددد ظهددرت وجلّدد  يف  ةاإلشددكاليّ كاندد  هددذه 
، فسهّنددددا أكثددددر مددددن ريريهددددا  د األديبّ قضددددايا النقدددد

ة قد وجهتها بشكل على صعيد القضايا اللغويّ 
هددددا يف ة أثر  مباشددددر، إذ تركدددد  هددددذه الثنائيّددددريددددري

عدددددددددددداجلوا فلددددددددددددد  العلمدددددددددددداء  الفكددددددددددددر اللغددددددددددددويّ 
 موضوعاهتم على وفقها . 

ثنائيدددة اللفدددظ واملعدددىن  نويتصدددل ابدددديث عددد    
 ى أصدددل اللغدددة هدددل هدددو توقيدددف أولدددبدددالكالم ع
يف هذا اجملال الوقدوف  ، وال ي راد(64)؟اصطال 

ر  خأ  ى هذه النظريات فقد اختص  كت  لع
ي راد توضيحه هدو  ولكن ما ،(65)عليها لكالمبا

العالقددددددة بددددددني هددددددذه املقددددددوالت وثنائيددددددة اللفددددددظ 
ذلددددددك بغيدددددداب التفكددددددري  واملعددددددىن، وصددددددلة كددددددلّ 

مراعددددداة النظدددددام وحماولدددددة القدددددائم علدددددى  الددددددال ّ 
ة ابال يف املسدتويات اللغويّد، كما هي اكتشافه

  .ر خاأل  
  يف لدددددددفدددددددال خيفدددددددى أّن االجددددددداه الدددددددذي ري    
هددددو القددددول باصددددطال  اللغددددة،  درم اللغددددويّ الدددد

فهددددددي حاجددددددة اجتماعيددددددة عضددددددع يف وجودهددددددا 
وتطورهدددددا لقدددددوانني اجملتمدددددع، إذ ال مناسدددددبة بدددددني 

 ))لكلمدات وابدروف الديت تتدألف منهدا معا  ا
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يهللللا فللللي وذللللل  أن  نظلللل  الحللللروف  للللو توال
عللن معنلل     النطللا  وللليب نظمهللا بمقتض لل

مللن فللي ذللل  رسللما   وال النللا   لهللا بمقتلل ٍ 
العقللب ا تضلل  أن يتحللرى فللي نظملل  لهللا مللا 
تحللراا. فلللو أن  واضللع اللغللة كللان  للد  للال: 

ن: ضرب  لما كان في ذل  ملا رب    مكا
 .(66)(( ل  فسادإيؤدز 
ىن وع  التفريق يف العالقة بني اللفظ واملعد    

ّر العلمدداء علددى قددبددني املفددردات والكاكيدد ، إذ أ
فظ واملعدىن، مستو  الككي  بصلة قوية بني الل

ألّن نظددددددددم الككيدددددددد  وبنيتدددددددده الظدددددددداهرة مظهددددددددر 
 471عدددىن، قدددال عبدددد القددداهر اجلرجدددا  )تللم

نظللل  الكلللل  فلللليب األملللر فيللل   وأم لللا  ))هددد(: 
قتفللللي فللللي نظمهللللا آثللللار   تألن لللل؛ كللللعل  

هللللللا عللللللل  اسللللللب ترتيللللللب بتالمعللللللاني  وتر 
 .(67)((المعاني في النفب

ت ي عددىن بدددالال وملّددا كددان البحددث املعجمدديّ     
ىل القدول إن يدذه  أبده  ري  فحدأللفا  مفدردًة ا

 . بعدم وجود مناسبة بني األلفا  واملعا 
يف  واملعدىنوقد تسدبب  القطيعدة بدني اللفدظ     

ر  علدددددى مسدددددتو  خدددددقطيعدددددٍة أ  بأصدددددل الوضدددددع 
، إذ عددددام علمدددداء اللغددددة قدددددمياً البحددددث اللغددددويّ 

، وهددددي  قضدددايا اللغدددة بددددوحي مدددن هددددذه الفكدددرة
ملعدددىن والنظدددر إليهمدددا بوصدددفهما  ثنائيدددة اللفدددظ وا

ني، إذ شكل  هذه النظدرة رؤيدة منفصل كيانني
  .ة لباحثي دالالت األلفا  قدمياً مرجعيّ 
ي لحدددظ العدددني للخليدددل كتددداب   يف ظدددرن  فدددسذا     
اً قائماً على القدوانني اعتمد منهجاً لفظيّ  قد أنَّه

مدددن  منهدددا ملعرفدددة املسدددتعمل ؛ة والتقليددد الصدددوتيّ 
اخلليدل بدني القدوانني الصدوتية  املهمل، فقد ربدا

عنددددد العددددرب، ومددددن أمثلددددة وطرائددددق االسددددتعمال 
إن  العلين ال تلأتل  ملع الحلاء  ))ذلك قوله: 

ا إال  أن مللقلرب مخرجيه ؛ في كلملة واالد 
الي  : بين كلمتين مثب  عٍ من جم شتا فعب  يُ 

 .(68)((عل  
فاخلليل هنا بصدد وضع اخلصدائص العامدة     

ومددن  ،(69)ةالبنيددة يف العربيّدد الدديت حتكددم للقددوانني
ور حلمدددي خليدددل اه الددددكتمسّدددهدددذه القدددوانني مدددا 

 .(70)قانون الذالقة()

ف الذالقدددددة وهدددددي حدددددر أإذ يدددددر  اخلليدددددل أّن     
الددراء، والددالم، والنددون، والفدداء، والبدداء، واملدديم( )

، ابروف خف  أ؛ ألهّنا  أكثر دوراناً يف البنيات
للللل ))وأسدددددهلها يف النطدددددق، قدددددال:  ا ذلقللللل  فلم 

الحروف الستة ومعل بهن  اللسان وسلهل  
بنيللللللللة أكثللللللللرت فللللللللي يلللللللل  فللللللللي المنطللللللللا  لع

 .(71)((الكالم...
أخددددددددذ اخلليددددددددل بوضددددددددع القددددددددوانني  بددددددددذلكو     

لتمييدة املسددتعمل  ؛ة املؤلفدة للبنيدة العربيدةالصدوتيّ 
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ل مددددن دون يل مددددن األصدددديل والدددددخمددددهملمددددن ا
وهددذا مددا يؤكددد ، االعتمدداد علددى معددايري دالليددة 

 يف الدددددرم اللغددددويّ  ة املددددنهر اللفظدددديّ الليّ اسددددتق
 وانفصاله عن املعىن. 

وعلددى وفددق ذلددك أخددذ اخلليددل يسدددتطرد يف     
ة، قدال: ة للبنيدة العربيّدص الصوتيّ وصف اخلصائ

 فلي بنلاءٍ  نولكن العين والقاف ال تلدخال ))
طلللللللللا الحللللللللروف أا مللللللللهألن  ؛ اسللللللللنتاا  ال  إ

 وأضخمهما جرسا .
ا في بنلاء ا ُسلن اد مأفإذا اجتمعتا أو     
اعتهما  فللإن  كللان البنللاء اسللما  ن للل ؛ البنللاء

أو   أو اللد ال ملع لل وم العلين   ل مت  السين
ألن  الدال الن  علن صلالبة الط لاء  ؛ القاف

وك ازتهللللللا  وارتفعلللللل  عللللللن خفللللللوت التللللللاء 
فحسن    وصارت اال السين بين مخرج 

ء هما جاء من بناموال از كعل   ف  ال اد 
ى مللللن الحللللروف بسللللط معللللر  نم اسلللل  ربللللاعي  

فإن للل  ال يعلللرى ملللن أالللد   ة لا والشلللفوي  اللللعُ 
 .(72)((ارفي الطال ة أو كليهما

ليه اخلليدل إر بَّ قائٍل يقول : إّن ما أشار لو     
ة الددديت تتعلدددق ووقدددف عليددده مدددن القضدددايا الصدددوتيّ 

، ه التحليددل العلمددي جبدد، أمددر  أو  بالبنيددة العربيددة
ألنّده  ؛ عدىن شديئاً الداللدة واملوال يغما من َحدّق 

ة ال صددددددلة هلددددددا يددددددتكّلم علددددددى خصددددددائص لفظيّدددددد

ليهدا االسدتقراء، إذه اخلصائص قاد وه، باملعىن 
نفي عن هذا القدول أن أريد يف هذا اجملال أ  وال 

ليده هدو إد التنبيه ير جان  الصواب، ولكن ما أ  
ى حماولدة قدائم علد املعداجم مدنهر ءأّن منهر بنا

هّندددددددا مظدددددددداهر ألَ  ؛حصدددددددر األلفدددددددا  واسدددددددتيعا ا
وألنَّ حصدددددددددر  ال وعمددددددددداد الكدددددددددالم،االسدددددددددتعم

األلفدددا  أسدددهل طريقددداً وإمكانيدددة ضدددبا طرائدددق 
مل يكدددن عملهدددم مدددع  حدددني يف حصدددرها أوضددده

،  فبقيددد  املعدددا  مبعثدددرة ،مشدددا ا للفدددظ عدددىنملا
ال يوجددددد يف ا يضددددرب اخلليددددل األمثلدددة ةّددددوهلدددذا 

فلللإذا ورد عليللل   ))، قدددال:  الكدددالم الفصددديه
 نظر ملللا  لللو ملللن تلللألي شللليء  ملللن ذلللل  فلللا

  ثعللل العللرب وملللا للليب ملللن تللأليفه  نحلللو: 
ل  عربية وللو جلاء إوبعث  ودعث  ال ينسب 

ولكللن   نسللمع بلل   وللل   عللن ثقللة للل  ينكللر
رف صللحيح بنللاء كللالم العللرب مللن عللاا ليُ نللفأل  

 .(73)((الدخيب
املددددددخل ملعرفدددددة صدددددحيه كدددددالم العدددددرب إنَّ     
يف قدددوانني  ىل النظدددرإه يدددةه مدددن الددددخيل َمدددَرد  يومت

عندددددد  ال يف قدددددوانني املعدددددىن،  اللفظددددديّ  التدددددأليف
 . اخلليل
فدددة ر قدددورن بدددني مدددنهر اخلليدددل يف مع مدددا وإذا    

 ومدددنهر ابدددن فدددارم يف معرفتددده تبدددني، الددددخيل 
اً، قدددددددال ابدددددددن فدددددددارم: وجليّددددددد، واضدددددددحاً  األمدددددددر
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يللللدل عللللل   صللللب  أالللللدال والخللللاء والللللراء ))
لل للر  الرجللب  و للو داخه ذا ر  إالللع ل. يُقللال د خ 

لللر ا ميلللرُ  ذ ل   ار ُا : أذل للل . فأم لللا الد خلللدوأ د خ 
                                                        :(74)فلللللللللللالثوب الكلللللللللللري  ُي لللللللللللان.  لللللللللللال

 شيب  ويجلو ص ف ح  دخداٍر                
 ؛ليب  عا من الكلمة األول  في شيءو     

ألن   للعا معربللة   للالوا: أصلللها تخلل  دار  
                  . (75)تخ (( ز م ون فيأ

 ىلإاملعددرب عنددد ابددن فددارم َمددَرد ه   معرفددةإنَّ     
 ، وهلدذا ال ىل أصل دال  واحددإعدم االنتماء 

) دخدار( مشتقة من )دخر(؛ ألهّندا كلمة   ت عد  
 .  ليس فيها السمات الداللية لألصل

ى لليل عخليتضه من هذه املقارنة اعتماد ا    
ملعجددددددم، والتحليددددددل يف بندددددداء ا يّ املددددددنهر اللفظدددددد

ىل ابن فدارم الدذي اخدتا لده إبالقيام  اللغويّ 
 .  طريقاً  خر قائماً على التحليل الدال ّ 

وحبسدددد  هددددذا الفصددددل بددددني اللفددددظ واملعددددىن     
 ، ملعجميددني علددى وجدده العمددوموا، ليددل خلعنددد ا

 فهدددددم بعددددد  الظدددددواهر ومنهدددددا ذكدددددرن ت  أكدددددن مي  
قولدددده :  تددددهمثلعددددرف معناهددددا، ومددددن أألفددددا  ال ي  

ألبللللللللي الللللللللد  ي : مللللللللا الللللللللد      للللللللل ))
  ين: ال أدرز.  ل  : فاكتوالد  ي ؟  ال 

لللللللا الكُ بك   نلللللللنيلللللللٍة ال تلللللللدرز ؟  لللللللال : إنم 

 واألسماء عالمات من شلاء تسلم  بملا شلاء
 .(76)((ات   ياس وال ال

اخلليل يف هذا الدنص أن يكدون هندا  يقبل     
يفتدددده ، اعتمدددداداً علددددى وظ ىًن لفددددظ مددددن دون معدددد

علدددى وجدددود  عالمدددة إاّل اإلشدددارية، إذ هدددو لددديس 
معددددددىن اللفددددددظ هددددددو  نّ أوهددددددذا يعددددددف ، خددددددارجي

وال ، (77)يف بعددددد  األحيدددددان وجدددددوده اخلدددددارجي
ف للمعدىن، وقدد تابعده يف تصدور ذهد وجود أليّ 
علدى  ليه ابن فارم يف مقاييس اللغةإما ذه  

:  لمل يأخدذ بده، قدا الرريم من أنّه أورد له معىًن 
ن معنللل   ُسلللئب عللل  ن  أبلللا اللللد  يوذكلللروا أ))

نسللمعها  سللماء  أكنيتلل  فقللال: ال أدرز   للي 
فنتسلللم  بهلللا. وملللا أ لللرب  لللعا الكلللالم ملللن 

 ال دج. 
أن  الد  شللللة دوي بللللة  اني  وذكللللر السجسللللت    

ف . وكلب ذلل  تعللب   الن     ن  الد  أر طاء و 
اجلدددوهري  كئدددلو أ، ومدددن  (78)(( وللليب بشللليء

 . (79)(ه 393)ت 
م من أّن ابن فدارم اتبدع منهجداً وعلى الرري    
ءمدددددددة بدددددددني اللفدددددددظ ىل املواإأقدددددددرب ه جمدددددددعيف م

ع اإلفدددالت مدددن هدددذه الثنائيدددة واملعدددىن، مل يسدددتط
 للفظ واملعىن يف هذا املوضع . 

ليده اخلليدل ، إومل يرت   ابن دريد ما ذهد      
وابدن فدارم، فدرأ  أّن لده ووافقده عليده اجلدوهري 
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ملللللط ألن    للللعا ))لدددده : إّن بقو  احددددتر و معددددىًن 
شلللا   فلللإن كلللان ملللن ق  نل  العلللرب  لللد سلللم  د  

اللللد     فلللالنون زا لللد   ولللل  يبنلللوا ملللن  لللعا 
 .(80)(( البناء إال  ول  أصب

ىل إن سددددددَ   ويتندددددداول يف مكدددددداٍن  خددددددر مددددددا    
و لعا  ))اخلليل من سؤاله أليب الدقيش قائاًل: 

عل  أبي الد  ي   ء  لخليب واد عاعل  ا ملط  
عبلد اللرامن الخليلب علل  أبلي  وكيل  يغب ل 

مثلُب  لعا و لد  -نض ر اهلل وجه  -امدأبن 
للللللمهع  العللللللرب سللللللم   : د   شللللللا   وُد  يشللللللا  س 

را   ومعدوال  را  ومحق  ب  كود نقشا   فجاؤوا ب  م
للل  بنللات األربعللة بللالنون إمللن بنللات الثالثللة 

 .(81)((ال ا د 
ىل توافر اجلذر إابن دريد يف ذهابه  ستعنيي     

بتعددد وجوهده الصدرفية بدني  )دقدش( علدى معدىًن 
 ؛ ، وتعدددد وجددوه التسددمية بدده األصددالة والةيددادة

 للللللو  ))ه اتددددددمو ألّن االشددددددتقا  يف أبسددددددا مفه
أخع كلمٍة ملن ُأخلرى بتغيلر ملا ملع التناسلب 

 ظ، فال اشتقا  من دون ب (82)((في المعن 
 . وجود معىًن 

وبصدددرف النظدددر عدددن تدددوافر اجلدددذر )دقدددش(     
أو عددددددم  علدددددى معدددددىًن  يف اسدددددتعماالته املختلفدددددة

اللغددويني تدوافره، فددسّن مدا يهمنددا هدو قبددول بعد  
 . وجود كلمات من دون معىًن 

خدر  النفصدال اللفدظ عدن ومن املظاهر األ      
املعددددددددىن يف بندددددددداء املعجددددددددم هددددددددو ذكددددددددر النطددددددددا  

اللهجددددددات( مددددددن دون لأللفددددددا  )االجتمدددددداعي 
يددده، وهدددي طريقدددة يف لذكدددر املعدددىن الدددذي تددددل ع
ر  اللغددوي علددى تقييددد التدددوين تدددلل علددى حدد

املعدىن، قدال من حرصه علدى تقييدد  اللفظ أكثر
 .(83)(( يمانيةال   د كلمة  ))اخلليل : 

حكمددددددد  البحدددددددث  ة رؤيدددددددةً مثددددددد ويبددددددددو أنَّ     
نتجددددددد  عدددددددن القدددددددول باالصدددددددطال   عجمددددددديّ امل
العالقدددة بدددني اللفدددظ واملعدددىن، أال وهدددي  تتدددابنوا
ىل االسدددددتعماالت املختلفدددددة يف أريلددددد  إلنظدددددر ا

تولدت يف ظروف معيندة  ور بوصفها معانٍ اجلذ
ا عالقددة مددا ، وبعبددارة ن تكددون بينهددأال يشددكة 
أت االسدددددددتعماالت جدددددددةّ  رؤيدددددددةً  مثدددددددةأوضددددددده أّن 

املختلفددة وَعددّدهتا مددن قبيددل تعدددد الوضددع، هددذا 
ليهدا يف بداب إأللفا  اليت أشاروا إذا اشت ثني  ا

 أو يف باب التطور الدال .، واجملاز ، ابقيقة 
سدددددد  هددددددذه الرؤيددددددة صددددددار لةامدددددداً علددددددى وحب    

صي كدل مدا وقدع حتد  يدده مدن أن ي   املعجميّ 
البحدددث عدددن بوال يشدددغل نفسددده  ، اسدددتعماالت

ا إالّ مدددددا ن جمددددع بينهدددددأالعالقددددات الددددديت ميكدددددن 
مل اضددددحاً وجليدددداً، وحبسددددبان هددددذا ظهددددر منهددددا و 
ني أهدددم األسدددس الددديت علدددى اللغدددويّ  يدددرا   أريلددد 

حلدددددة املعجدددددم مدددددن مر وفقهدددددا ميكدددددن أن يتحدددددول 
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، وهدددددو  ىل مرحلدددددة الصدددددناعةإاجلمدددددع والتددددددوين 
 . الذي تتفر  منه فرو  األصل الدال ّ 

وعلددددى وفددددق هددددذه الرؤيددددة ال يسددددتغرب مددددن     
خمتلفدددة ني أن يتحددددثوا عدددن اسدددتعماالت اللغدددويّ 

نهددددا بددددأد  الواحددددد، ميكددددن اجلمددددع بي ريف اجلددددذ
: الضلللرب رالتع يللل ))تأمدددل، قدددال ابدددن فدددارم: 

للللللللللدِّ   ل ر تُللللللللللُ . أو  ت الحمار:. وع لللللللللل  ر دون الح 
لللللرُت البعيلللللوع لللل    د د ُت علللللل  خياشللللليم  ر: ش 

للب   -فللي  وللل  ريللوالتع    جرتلل خ يطللا  ثلل  أو  ج 
نُللوا بهالل لل ه و ر ُسللوله ه و تُلع لل ُِّروُا )) : -ثنللاؤا  مه لهتُلؤ 

يال   ر    و أ صه    ي (84) ((و تُلو  لُِّروُا و ُتس بُِّحوُا ُبك 
ع ي لللل ار: الن  للللر  والمشللللايعة عللللل  األمللللر. وال

ال  لللب مللن كللب   ر  إن  العيلل ا :شللجر. ويُقللال
 .(85)((شيء
سددددددددتعماالت ىل تلددددددددك االإ سددددددددريعة   ونظددددددددرة      

أو ، لحددظ أهّنددا تدددل بصددورة مباشددرة املختلفددة ي  
 ، القدددددددوةالتقويدددددددة أو  علدددددددىإّمدددددددا ريدددددددري مباشدددددددرة 

فالضرب دون ابد يتضمن التقويدة بصدورة ريدري 
مباشددددددددددرة ؛ ألنَّ الضددددددددددرب دون ابددددددددددد تقويددددددددددة 
للمضروب بردعه عن اخلطأ، وكذا األمدر يف مدا 
يتعلددددق بشددددد خياشدددديم البعددددري إلدخددددال دواء أو 

النصدددرة هدددي تقويدددة للمنصدددور، و  فددده،مددداء يف جو 
القددوة فواضددحة يف إيقددار ابمددار ألنَّ الددوقر  أّمددا

لكددّن  ،كددذا العيددةارو  وهددو ابمددل يتطلدد  قددوة ،

هددي  الغريددَ  أنَّ أريفددال العالقددة بددني الدددالالت
 املعجمددديّ  عندددد رائدددد مدددن رواد التحليدددل الددددال ّ 

ه األخددرية نسددنيوهددو ابددن فددارم الددذي عددرف يف 
 . لالبحث عن األصو 

شدددددارات وبسدددددب  هدددددذه الرؤيدددددة جندددددد كثدددددرة إ    
أمسدداء املواضددع، ىل إني يف بطددون املعدداجم اللغددويّ 

بوصددددفه  ىل املعددددىن املعجمدددديّ إإذ كددددانوا ينظددددرون 
،   وضدددع السدددتعمال معدددني يف زمدددٍن معدددنيمعدددىًن 
، مل تسدتعمل إالّ امسداً ملوضدع اً لفاظأوجدوا وملّا 

ن أمثلددة ذلددك مددا ذكددره ابددن دريددد : دونوهددا، ومدد
للللللللللللللل   موضلللللللللللللللع: داد ن لللللللللللللللره فه  ))  :دادن  ره وسه

 .(86)((موضع
ومددن ذلددك أيضدداً ذكددر أمسدداء اجلبددال ، قددال     

أجللللأ  : ُمحر كللللة  الةّبيدددددي يف تدددداىل العددددروم : ))
مهملللللللوز ومق لللللللور: جبلللللللب  لطي للللللل  القبيللللللللة 
المشلللهور ... و لللو علللل   ُمرتجلللب  أو اسلللُ  
رجلللٍب ُسلللم ي بللل  الجبلللب   ويجلللوز أن يكلللون 

 منقوال  .
ال مخشللللللرز  : أجللللللأ وسلللللللم  : و للللللال     

للميراء للللل و للد رأيتهمللا للللل  جللبالن عللن يسللار س 
 شا قان .

و ال أبو عبيد الس كوني  أجأ أاد جبلي      
طي للل    و لللو مربلللي فل ي لللد إلللل  أ  للل  أجلللٍإ   
وإللللل  القللللريتين مللللن ناايللللة الشللللام   وبللللين 
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المدينللة والجبلللين عللل  ميللر الجللاد  ثللالق 
جبال  ذُكلرت مرااب   وبين الجبلين وتيماء 

  .(87)في مواضعها...((
ومددن أجددل ذلددك يأخددذ البدداحثون احملدددثون     

ني ومددنهم الدددكتور حسددني نصددار علددى املعجميّدد
اهددا هددذه الرريبددة يف تدددوين كددّل شددارٍد ووارد وعة 

رض ملللللن غلللللعلللللدم تمثلللللب الملللللؤلفين لل ))ىل إ
هلل  جميعللا  سللواء مللن أطللال ومللن فالمعللاج  

اضللحها خت للر يريللدون أن يجمعللوا اللغللة بو ا
 .(88)((ومريبها ونادر ا ولغاتها...

األمدددر مل يكدددن سدددببه عددددم متثدددل  أنّ  ويبددددو    
ني لوظيفة املعجم، بقدر ما كدان االمدر املعجميّ 
متثدددددل يف جمموعدددددة الدددددرؤ  الددددديت  ،وأوسدددددعأ دددددل 

ووجهتددددده علدددددى  ، حكمددددد  البحدددددث املعجمددددديّ 
 وفق متطلباهتا.

وخبددددددددددالف تلددددددددددك النظددددددددددرات يف التدددددددددددوين     
قائمدددددة علدددددى الفصدددددل بدددددني اللفدددددظ ال املعجمددددديّ 

ني الددددذين حدددداولوا أن مددددن اللغددددويّ  واملعددددىن، فددددسنّ 
واملعددىن يف  جددوا نوعداً مددن العالقدة بددني اللفدظيو 

قائمددددداً  التحليددددل الدددددال  كددددان نظددددرهم اللغددددويّ 
اللغدددددة توقيدددددف مدددددن ا  تعددددداىل علدددددى تصدددددور أّن 

، ، ومدددن هدددؤالء ابدددن فدددارماً اصدددطالح  وليسددد
،  (89)(( إن  لغلللللللة العلللللللرب تو يللللللل ))قدددددددال: 

 إلثبداتوبصرف النظر عن ابجر الديت سداقها 

بدددددني اللفدددددظ واملعدددددىن  ة مواءمدددددةً دعدددددواه، فدددددسنَّ مثددددد
وجددددددت طريقهدددددا يف هدددددذا الندددددو  مدددددن التصدددددور 

، ومدددؤّد  هدددذا التصدددور هدددو أّن الواضدددع اللغدددويّ 
حكددددديم، وحبسددددد  هدددددذا يكدددددون وضدددددع اللفدددددظ 

  إال للمعدددىن وضدددعاً حكيمددداً لددديس علدددى اللغدددويّ 
يف يكدددددون البحدددددث  ذاو ددددد،  كشدددددف حكمتددددده

اللغدددة، قددددال  ةة حبثدددداً يف حكمدددصدددول الدالليّددداأل
 د ذكرنا ما شلرطنا فلي صلدر  ))ابن فدارم: 

الكتلللاب أن نلللعكرا  و لللو صلللدر ملللن اللغلللة 
 صالح. 

م العللرب فهللو بجميللع كللال اإلااطللةفأمللا     
لل مللن  ي  بللناهلل تعللال  أو  ال  إيقللدر عليلل   ا المم 

 واي اهلل تعلللللال بلللللأنبيا للللل  علللللليه  السلللللالم 
...  .(90)((وع  
وفددددددق هددددددذا التصدددددور بكمددددددة اللغددددددة وعلدددددى     

 الدددددددال ّ  هسددددددس حتليلددددددها جنددددددده يبددددددف أعوواضدددددد
كلب  شليء   هلل تعال  فليإن   ))قال: ،املعجميّ 

فللي  للعا البللاب  . و للد تأمللل    سللرا  ولطيفللة
 ة  ال تللرى الللدال مؤتلفللللل  آخللرا فللإمللن أوللل  

مللع الللالم بحللرٍف ثالللٍ  إال  و للي تللدل عللل  
لل  إٍء وذ اب وزواٍل من مكلاٍن ة ومجيارك

 .(91)((عل أمكان واهلل 
وإن مل ي شددر إليدده ابددن فدددارم  -ومثددل  ذلددك    

ولكددددددن ميكددددددن أن ي لحددددددظ مددددددن األصددددددول الدددددديت 
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مدددا كدددان مكونددداً مدددن العدددني والكددداف  -عرضدددها
إذ تدور استعماالته على اجلمع  ،وحرف ثالث

 .(92)والضم
يتضددددده مدددددن هدددددذا أّن العالقدددددة بدددددني اللفدددددظ     
علددى وجدده العمدددوم،  عددىن يف البحددث اللغددويّ وامل

علدددى وجددده اخلصدددو ، قدددد حكمتددده  واملعجمددديّ 
ألقدددددددد   ، رؤ  مددددددددن خددددددددارىل الدددددددددرم اللغددددددددويّ 

؛ ألّن البحدددددث يف نشدددددأة اللغدددددة  بظالهلدددددا عليددددده
، وهددو يقددع خددارىل مسددائل علددم اً لدديس حبثدداً لغويّدد

 اً تقددددم أنّددده عددد  االعدددكاف بدددأنّ إالّ  ،(93)اللغدددة
كان من املمكن أن طرأ على البحث املعجمي  
؛ هدددده باملتابعدددة تعيينمدددو ويثمدددر لدددو وجدددد مدددن 

، ونظامددده ىل إقامدددة بنيدددة املعجدددم العدددريبّ إوصدددوالً 
ن تبقدددددى أتددددد  هلدددددا حماولدددددة ابدددددن فدددددارم ك   لكدددددنَّ 

 . وحيدة يف تراثنا اللغويّ 
ىل شددددديٍء إقدددددام يف هدددددذا امل وجددددددر االشدددددارة      
ة بني اللفدظ واملعدىن يف قالعال ةأّن إقام هوم مه
املعجمدددي خصوصددداً ، و  لددددرم اللغدددوي عمومددداً ا

ة ىل القدول بالقصدد يف نشدأإمل تكن  ا حاجدة 
جدددم نظددددرًة ىل املعإني نظددددروا لددددو أّن اللغدددويّ  اللغدددة

أ خدددر ، إذ يكفدددي يف عقدددد الصدددلة بدددني اللفدددظ 
واملعدىن، أن ي تحددر  األصدل للدددالالت املختلفددة 

ت ى مسددددددددتو  املعددددددددىن، كمددددددددا أّن للكلمددددددددالددددددددع
ليددده إ لددى مسددتو  اللفددظ ت ددرد  املختلفددة، أصددالً ع

يف حدددددددال االشدددددددتقا ، و دددددددذا يكدددددددون تقليددددددد  
علددددى مسددددتو  اللفددددظ ملختلفددددة ت االاالسددددتعما

ىل إل االسدددددددددتعمال مددددددددد ملعدددددددددىن مقكندددددددددان ألّن وا
أصلني ثابتني يف اللفظ واملعىن، فيكون أحدمها 

 .منهما  رينًة على ا خر يف حال حتليل أي  ق
 الخاتمة :

هددددم البحددددث مددددن ذكددددٍر ألال ب دددددَّ يف ختددددام      
 ، وهي :النتاىل اليت َخل ص إليها

إّن عيدددوب املعجدددم العدددريّب القددددمي الدددديت  .1
ذكرهددا البدداحثون احملدددثون هددي جليددات 
خمتلفددددددة ملوجهددددددات أثددددددرت يف التدددددددوين 
املعجمدددددددّي ، فدددددددأبرزت هنددددددداٍت حددددددداولوا 

 جاوزها يف ما بعد .
مثة فار   بدني املدنهر العلمدّي والتعليمدّي  .2

ى حدني عد  أن خيدتص فعلد يف اللغة ،
األول باكتشددددددددددداف قدددددددددددوانني اللغدددددددددددة يف 
مسدددتوياهتا املختلفدددة، ال ب ددددَّ أن خيدددتص 
الثددددا  بتعلدددديم تلددددك القددددوانني، واخللددددا 
بينهمدددددددا يف تددددددددوين اللغدددددددة واكتشددددددداف 
 مقوانينهدددا أندددتر لندددا اضدددطراباً يف املعجددد

 القدمي أشار إليه الباحثون كثرياً .
عجددم ال ب دددَّ مددن أن تتغددري النظددرة إىل امل .3

مدددددن تددددددوين مفدددددردات الكدددددالم العدددددريّب 
الفصددددديه ودالالهتدددددا، إىل حماولدددددة إعددددداد 



  2021( لسنة 2ج4في اآلداب والعلوم التربوية . العدد ) مجلة القادسية

شدددددبكة العالقدددددات بدددددني االسدددددتعماالت 
املختلفددة داخددل اجلددذر املعجمددّي، وهددي 
متثددل خطددوة أوىل باجدداه حتويددل املعجددم 

 إىل نظام .
ثنايدددة اللفدددظ واملعدددىن الددديت شدددغل  حيدددةاً   .4

كبدددرياً يف الدددكامس النقددددّي العدددريب قددددمياً 
كددان هلددا أثرهددا يف املعجددم العددريّب أيضدداً 

إىل ضدددددددبا  متثلددددددد  يف ميدددددددل اللغدددددددويني
املددداخل اللفظيددة للمعجددم، أّمددا الداللددة 
 فبقي  مبعثرة داخل اجلذر املعجمّي .

 : الهوام 

النحددو وكتدد   : د.إبددراهيم عبددد ا ،  ة . رفيددد( 1)
 . 1/33: التفسري

القددر ن الكددرمي  :د. عبددد العددال سددامل ،مكددرم  .( 2)
 . 49-48:  ةوأثره يف الدراسات النحويّ 

 الصدددداح ّ  ابددددن فددددارم، أسددددد بددددن ابسددددني:  .( 3)
 . 40يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها :

ة يف اللغدددة العربيّددد: د. عبدددد العدددال سدددامل  ،مكدددرم (4)
 . 86:  رحاب القر ن الكرمي

امس اسددددة الددددك مقدمددددة لدر خليددددل ، حلمددددي :  . ( 5)
: يف كل املعجمات اليت عرض هلا املؤلدف ، املعجميّ 

 ،اجلديال  أيضداً:مدن التعريدف، و   ا أوضه هذا الدنم
:  ةات التعريددددددددف باملعدددددددداجم العربيّدددددددددحددددددددالم تقنيّدددددددد د.

106-112. 

، تددددده: د. مهددددددي العدددددني الفراهيددددددّي، اخلليدددددل:( 6)
 . 5/129)نتق(: ائياملخةومي ود. إبراهيم السامر 

، تدده: رمددةي  هددرة اللغددة ابددن دريددد ، حممددد :  ( 7)
 . 1/404)تغم(: منري البعلبكي

معجدم مقداييس :  ابن فدارم، أسدد بدن ابسدني (8)
 . 5/387)نتق(:  ، ته: عبد السالم هاروناللغة
 . 1/436املصدر نفسه )جدمس( :  (9)
لسان العرب )فسر(  اإلفريقّي،  ال الدين: (10)
:5/55 . 
معجم :  ابن فارم، أسد بن ابسني (11)

 . 4/504مقاييس اللغة )فسر( : 
 . 6/72العني )زمر( :الفراهيدّي، اخلليل :  (12)
 . 6/73املصدر نفسه ) ة( : (13)
 هرة اللغة )جلو(: ابن دريد، حممد :  (14)
1/493 . 
معجم :  ابن فارم، أسد بن ابسني (15)

،  . الفراهيدّي،  2/162مقاييس اللغة )خدم(: 
 .4/235العني )خدم(  اخلليل:

معجم :  ابن فارم، أسد بن ابسني (16)
 . 4/25مقاييس اللغة )ع (: 

 . 3/132املصدر نفسه ) س (:  (17)
مقاالت يف اللغة واألدب : د.متام ، حسان  (18)
 :2/87 . 
: من البصرة  عبقريّ  :د. مهدي،  املخةوميّ   (19)

59 . 
مقدمة لدراسة الكامس خليل ، حلمي : .   (20)

 .133: املعجميّ 
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االقكا  يف : جالل الدين ،  السيوطيّ   . (21)
ود.  ،ته: د. أسد سليم ابمصيّ  ،علم النحو

 .55حممد أسد قاسم: 
، كتاب ابروف: أبو نصر ،  الفارايبّ  .  (22)

 .147ته: حمسن مهدي : 
 نقد اللغويّ ال: د. نعمة رحيم ،  العةاويّ   . (23)

: عند العرب ح  هناية القرن السابع اهلجريّ 
153-191. 

ديوان ، شرحه وصنف قوافيه  :األخطل  . (24)
 .310وقدم له : مهدي حممد ناصر الدين : 

 هرة اللغة )ثعم(: ابن دريد ، حممد :  (25)
1/427 . 
د.  ريري  ابديث، ته: اهلروّي ، القاسم: (26)

راجعة: مصطفى حسني حممد حممد شرف، م
 . 5/264حجازي: 

معجم :  ابن فارم، أسد بن ابسني (27)
 . 5/16مقاييس اللغة )قلو(: 

 املصدر واجلةء والصفحة أنفسها . (28)
 .17دددد5/16املصدر نفسه )قلو(: (29)
 .5/16 . املصدر نفسه )قلو(:  (30)
 هرة اللغة )شوة( : ابن دريد ، حممد :  (31)
2/868 . 
لسان العرب  ريقّي،  ال الدين :إلفا  . (32)

 . 7/337)شوة( :
معجم :  ابن فارم، أسد بن ابسني .  (33)

 . 3/228مقاييس اللغة )شوة( :

لسان العرب اإلفريقّي ،  ال الدين :  (34)
 . 7/337)شوة( :

 هرة اللغة )برز( ابن دريد ، حممد :  (35)
1/307 . 
 . 4/181الفراهيدّي، اخلليل : العني :  (36)
 .60البقرة: من ا ية  (37)
 هرة اللغة )ثعي(: ابن دريد ، حممد :  (38)
 . 428دددد  1/427
 .1/427)ثعو(:  املصدر نفسه (39)
معجم :  ابن فارم، أسد بن ابسني (40)

، و . اجلةء نفسه 2/169مقاييس اللغة )خرض(: 
 . 404)رطو(: ، 178، )خةم(: 171)خر (: 

: لسان العرب  ريقّي،  ال الديناإلف (41)
 . 7/143)خرض( : 

: معجم  بن ابسني ابن فارم، أسد (42)
،  . الصغا ،  1/210مقاييس اللغة )بد ( : 

الفاخر  ابسن : العباب الةاخر واللباب
 . 23ددددد 1/22:)بد (

 ةتوطئ:  الراجيّ  د. التهاميّ ،  اهلا يّ   . (43)
 .30-22:  عاريفتلدراسة علم اللغة ال

 .13 . املصدر نفسه :  (44)
: كاظم فضيل شاهر د.  ،  الغريريّ   . (45)

طروحة دكتوراه : اللغات يف كت  ريري  ابديث ، أ  
60 . 
يف اللهجات : براهيم إ نيس ، د.أ  . (46)

اللهجات  :، وريال ، د. علي ناصر16ة: العربيّ 
 .37ة هلجة قبيلة أسد: العربيّ 
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أحبامس يف   :. علي ناصرريال ، د  . (47)
 .75-74اللغة: 

 .77-76املصدر نفسه:  . (48)
 .1/92العني )فع(:  الفراهيدّي، اخلليل: (49)
 .1/123املصدر نفسه )ضبع(:  (50)
 . 1/99)عضه(:  املصدر نفسه (51)
 هرة اللغة )جةن(: ابن دريد ، حممد :  (52)
1/472 . 
 .2/764املصدر نفسه )رظي( : (53)
 .765/ 2صدر نفسه )رعف( : امل (54)
اللسان)عفر(  اإلفريقّي،  ال الدين :  . (55)
:4/589 . 
 . 1/479املصدر نفسه )جصع(:  (56)
العني )عمص(:  الفراهيدّي، اخلليل: (57)
1/315 .  
 هرة اللغة )جنس(: ابن دريد ، حممد :  (58)
1/476. 
 . 2/766املصدر نفسه )رعف( :  (59)
 . 2/1039)أجر( :  املصدر نفسه (60)
املصدر نفسه )جري( واجلةء والصحيفة  (61)

 أنفسها .
تاىل العروم من الةّبيدّي ، حممد مرتضى :  (62)

جواهر القاموم ، ته : عبد السالم هارون )بدد(: 
 هرة اللغة دريد ، حممد :   ابن، و . 406/ 7

 .1/65)بدد( :
 . 1/65اجلمهرة )بدد(: ابن دريد ، حممد :  (63)

بنية العقل : اجلابري ، د. حممد عابد   . (64)
العريب دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة 

 . 42العربية: 
علم اللغة: : وايف ، د. علي عبد الواحد   . (65)

96-106 . 
دالئل اإلعجاز ، : ، عبد القاهر  اجلرجا ّ  (66)

 . 49ته: حممود حممد شاكر : 
 .لصفحة نفسامها املصدر وا (67)
العني )املقدمة(:  الفراهيدّي، اخلليل : (68)
1/60. 
دراسات يف اللغة :  . خليل ، د. حلمي  (69)

 . 77واملعاجم: 
 . 83 . املصدر نفسه:  (70)
 1/52العني )املقدمة(:  الفراهيدّي، اخلليل : (71)
. 
 . 54-1/53املصدر نفسه ) املقدمة(:  (72)
 . 1/54قدمة(: )امل املصدر نفسه (73)
 ،  . البي  لعدي بن زيد العباديّ  (74)
، وصدره  2/11األريا : :  ىلفر الصفها  ، أبو األ

 : تلو  املشرفية يف ذراه .
معجم :  ابن فارم، أسد بن ابسني (75)

 . 334-2/333مقاييس اللغة )دخر(: 
 . 5/35العني )قشذ(:  الفراهيدّي، اخلليل: (76)
علم الداللة : ، منقور   . عبد اجلليل (77)

 . 83أصوله ومباحثه يف الكامس العريب: 
معجدددددددم :  ابدددددددن فدددددددارم، أسدددددددد بدددددددن ابسدددددددني (78)

، وةَّدددن ذهدددد  إىل 2/289مقددداييس اللغدددة )دقدددس(: 
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،  فدددارم الفريوز بدددداديّ  هدددذا املعددددىن الدددذي أورده ابددددن 
 .2/272القاموم احمليا : )دقش(   .
ىل اللغة وصحا  تا  اجلوهرّي، إمساعيل:  . (79)

العربية، ته: أسد عبد الغفور عطار) دنقش(: 
3/1006. 
 هرة اللغة) دشق(:  ابن دريد، حممد : (80)
2/652. 
 . 4االشتقا  :ابن دريد، حممد:  (81)
الكليدددات ، تددده : د. : ، أبدددو البقددداء  الكفدددويّ  (82)

 ، و .96: عدددددددددددنان درويددددددددددش ، وحممددددددددددد املصددددددددددريّ 
 اصدددددددطالحاتف كشدددددددا  : أعلدددددددى ، حممددددددددالتهدددددددانويّ 

 .767-2/766: ونالفن
 . 5/88العني )زقد(:  الفراهيدّي، اخلليل : (83)
 . 9الفته : من ا ية  (84)
جممل اللغة، :  ابن فارم، أسد بن ابسني (85)

 .3/667ته: د. زهري عبد احملسن سلطان )عةر(: 
للغة )فعنالل(:  هرة ابن دريد ، حممد : ا (86)
3/1245. 
معجم تاىل الةّبيدي ، حممد مرتضى :  (87)

/ 1العروم، ته: أسد عبد الستار فراىل )أجأ( :
127 . 

املعجم العريب نشأته وتطوره نصار، حسني :  (88)
 :2/603. 
الصاح  يف :  ابن فارم، أسد بن ابسني (89)

 .31فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها: 
معجم :  ، أسد بن ابسنيابن فارم (90)

 .6/160مقاييس اللغة )اخلامتة(: 

 .2/298املصدر نفسه )دلك(:  (91)
) باب العني والكاف وما  املصدر نفسه .  (92)

 .109-4/99يثلثهما يف الثالثي( : 
، تعري : عبد ابميد اللغة :فندريس  . (93)

 .29، وحممد القصا : الدواخليّ 
 والمراجع : ثب  الم ادر

 القرآن الكري       
 هدددددددددد (321) ت أبدددددددددو بكدددددددددر ،دريددددددددددبدددددددددن ا :

 ،تدددددده : عبددددددد السددددددالم هددددددارون ،االشددددددتقا 
 .، مصرمكتبة اخلاجني ،3ة
 حتقيددق :  أبددو بكدر:  هددرة اللغدة ،بدن دريددا ،

، دار العلدددددم 1، ةد. رمدددددةي مندددددري البعلبكددددديّ 
   م .1987للماليني، بريوت، 

 ه(395)ت أسددد بددن ابسددني، بددن فددارم ا 
فقددده اللغدددة وسدددنن العدددرب يف   الصددداح  يف :

مؤسسدة   ،تده : مصدطفى الشدوميي ،كالمها
 بريوت . ،أ. بدران للطباعة والنشر

 جممل اللغدة:  نيأسد بن ابس ،بن فارما، 
 ،2ة ،تددددده : زهددددددري عبدددددد احملسددددددن سددددددلطان

 -هدددددددد 1406 ،بدددددددريوت ،مؤسسدددددددة الرسدددددددالة
 م .1986

 معجددددددم  :أسددددددد بددددددن ابسددددددني ،بددددددن فددددددارما
 ،السددالم هددارون تدده : عبددد ،مقدداييس اللغددة

 دمشق . ،طبعة احتاد الكتاب العرب
  شدددرحه وصدددّنف قوافيددده  ،ديدددوان : األخطدددل

 ،وقدددددّدم لددددده : مهددددددي حممدددددد ناصدددددر الددددددين
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 ،بددددددددددددددريوت ،دار الكتدددددددددددددد  العلميددددددددددددددة ،1ة
 هد . 1414

  ّ هددد ( 356أبددو الفددرىل ) ت ،  األصددفها : 
 ،طبعدددة دار الكتددد  املصدددريّ  ،1ة ،األريددا 
 م.1928 -هد 1346 ،القاهرة

 بددددن منظددددور ) ت ،  ددددال الدددددين  إلفريقدددديّ ا
 ،دار صددددددددادر ،لسددددددددان العدددددددرب :هدددددددد (711

 بريوت . 
  يف اللهجددات العربيددة،  :د. إبددراهيم ، أندديس

ة، القدددددددداهرة، ، مكتبدددددددة االجنلدددددددو املصدددددددريّ 8ة
 م .1992

 بددددن علددددي )ت بعددددد  حممددددد أعلددددى، ويّ نالتهددددا
 ،كشدداف اصددطالحات الفنددون :هددد(1191

  .  دار صادر، بريوت
  ّبنيددددددة العقددددددل  :د. حممددددددد عابددددددد ،  اجلددددددابري

لددنظم املعرفددة يف دراسددة حتليليددة نقديددة  العددريبّ 
، مركة دراسات الوحددة 8، ةالثقافة العربية

 م .2007العربية ، بريوت ، 
  ّ ه(:471)ت عبددددددددددد القدددددددددداهر،  اجلرجددددددددددا 

تدددددده : حممددددددود حممددددددد  ، ،اإلعجددددددازدالئددددددل 
دار  ،القدداهرة  -مطبعددة املددد  ،3ة ،شدداكر
 م . 1992 -هد  1413 ،جَدة  -املد 

  ّ393إمساعيددددل بددددن سدددداد ) ت ،  اجلددددوهري 
تددددده :  ،ةتدددداىل اللغدددددة وصددددحا  العربيّدددد: هددددد (

دار العلدددم  ،4ة ،أسدددد عبدددد الغفدددور عطدددار
 م . 1990 ،بريوت ،للماليني

  ّ تقنيددددددات التعريددددددف  :د. حددددددالم ،  اجلدددددديال
منشدددورات احتددداد الكتددداب  ،ةباملعددداجم العربيّددد

   .م1999، دمشق ،العرب
 مقددددددددددداالت يف اللغدددددددددددة  :امد. متّددددددددددد ،حّسدددددددددددان

 ،القددددددددداهرة ،، عدددددددددامل الكتددددددددد 1ة، واألدب
   م . 2006  -هد1427

  دراسددددددات يف اللغددددددة  :د. حلمددددددي ، خليددددددل
دار النهضددددددددددددددة العربيددددددددددددددة  ،1ة ،واملعددددددددددددداجم

 م . 1998 ،للطباعة والنشر، بريوت
 مقدمدددة لدراسدددة الدددكامس  :د. حلمدددي ،خليدددل

 ،، دار النهضدددددددددددة العربيدددددددددددة1ة ،املعجمددددددددددديّ 
 م .1997 ،بريوت

 النحددو وكتدد   : د. إبددراهيم عبددد ا  ،رفيدددة
، الددددددددار اجلماهرييدددددددة للنشدددددددر 3ة ،التفسدددددددري

    م . 1990 ،والتوزيع، مصراتة
  ّهدد (  1205حممد مرتضى ) ت ،  الةبيدي

  : : تاىل العروم من جواهر القاموم
، تدددده : عبددددد السددددتار أسددددد اجلددددةء األولأ ددددددد 
 1385 ،مطبعدددددة حكومدددددة الكويددددد  ،اىلفدددددرّ 
 م .1965  -هد

اجلددددددةء السددددددابع، تدددددده : عبددددددد السددددددالم ب ددددددددد         
  -هددد1415، مطبعددة حكومددة الكويدد ، 2هدارون، ة
 م .1994
  ّهدددد (911جدددالل الددددين ) ت ،  السددديوطي: 

تددددده : د. أسدددددد  ،االقدددددكا  يف علدددددم النحدددددو
 ،و د. حممدددد أسدددد قاسدددم ،سدددليم ابمصددديّ 

 م .1988 ،جروم برم ،1ة
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 ه( : 650الصددغاّ  ، ابسددن بددن حممددد )ت
العباب الةاخر واللباب الفاخر، ته: الشيد 
حممد حسن  ل ياسني ، دار الرَّشيد للنشدر 

   . 1980، بغداد ، 
 علدددم الداللدددة  أصدددوله  :منقدددور ،عبدددد اجلليدددل

منشددورات احتدداد  ،ومباحثدده يف الددكامس العددريب
 م . 2001 ،دمشق ،الكتاب العرب

  ّعندد  النقد اللغويّ : د. نعمة رحيم  ،العةّاوي
 ،لعدددرب حدددّ  هنايدددة القدددرن السدددابع اهلجدددريّ ا

 ،بغددددددداد ،منشددددددورات وزارة الثقافددددددة والفنددددددون
 . م1978

   أحبددددامس يف اللغددددة :. علددددي ناصددددرد، ريالددد، 
-هدددددددددد1433 ،عمدددددددددان ،دار ابامدددددددددد ،1ة

 .   م2012
  اللهجدددات العربيدددة  :د. علدددي ناصدددر ،ريالددد

 ،عّمدان ،دار ابامد ،1ة ،هلجة قبيلة أسد
 م . 2010 -هد 1431

  غدددات يف  الل   :كددداظم فضددديل شددداهر ،يّ الغريدددر
  ،طروحددددة دكتددددوراهأ   ،كتدددد  ريريدددد  ابددددديث

 -هدددددد 1428 ،جامعدددددة بابدددددل ،كليدددددة الكبيدددددة
 م . 2007

  ّهدددددددددد ( 339أبدددددددددو نصدددددددددر ) ت ،  الفدددددددددارايب: 
دار  ،1ة ،تدددده : حمسددددن مهدددددي ،ابددددروف
 بريوت. ،املشر 

 ه(:175)ت اخلليدددل بدددن أسدددد ،يدددديّ الفراه 
، ود.  تددددده : د. مهددددددي املخةومددددديّ  ،العدددددني

منشدددددددددددددورات  ،1ة ،إبدددددددددددددراهيم الّسدددددددددددددامرّائيّ 

بددددددريوت  ،للمطبوعددددددات مؤسسددددددة األعلمدددددديّ 
   م . 1988-هد1408

 عبدددددد ابميدددددد   تعريددددد ،اللغدددددة:  فنددددددريس :
مطبعددة جلنددة  ،ا ، وحممددد القّصدد الدددواخليّ 

 -هددددددددددد 1370 ،القدددددددددداهرة ،البيددددددددددان العددددددددددريبّ 
 م . 1950

  ّه( :817)ت جمددددد الدددددين ، الفريوز بددددادي 
عدددددددن  ةنسدددددددخة مصدددددددور  ، القددددددداموم احملددددددديا

 اهليدددددددأة  ،ةاألمرييّدددددددالطبعدددددددة الثالثدددددددة للمطبعدددددددة 
 -هدددددددددد 1389 ،املصددددددددرية العامدددددددددة للكتدددددددداب

 م .1978
  ّهدددددد (1094أبدددددو البقددددداء ) ت ،  الكفدددددوي: 
تددددددده : د. عددددددددنان درويدددددددش  ،  ،اتلكليّدددددددا

 ،مؤسسدددددة الرسددددددالة ،2، ةوحممدددددد املصدددددريّ 
 م . 2011  -هد1432 ،دمشق

  ّلبصرةعبقري من ا :د. مهدي،  املخةومي، 
هددد 1406 ،بددريوت ،دار الرائددد العددريب ،2ة
 م . 1986 -
  ّالقدر ن الكدرمي  : د. عبدد العدال سدامل ،ممكر

 ،دار املعددارف ،وأثددره يف الدراسددات النحويددة
 مصر . 

  اللغددة العربيددة : د. عبددد العددال سددامل ، مكددّرم
عدددددددددامل  ،1ة ،يف رحددددددددداب القدددددددددر ن الكدددددددددرمي

    م .1995 -هد 1415 ،القاهرة ،الكت 
 توطئدددددددددة  : الراجدددددددديّ  د. التهدددددددداميّ ،   يّ اهلددددددددا

دار الشدددؤون  ،لدارسدددة علدددم اللغدددة التعددداريف
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 ،دار النشددددددددددر املغربيددددددددددة ،بغددددددددددداد -الثقافيددددددددددة
 م . 1986

  ّأبددددددددو عبيددددددددد القاسددددددددم بددددددددن سدددددددداّلم ،اهلددددددددروي 
اجلددددددددددةء  ريريدددددددددد  ابددددددددددديث،:  ه(224)ت

تدددددده : د. حسددددددني حممددددددد حممددددددد  اخلددددددامس،
مصددطفى حجددازي،جممع  مراجعددة :، شددرف

 -هددددددددددد  1415ة، القدددددددددداهرة، عربيدددددددددداللغددددددددددة ال
 .م1994

 علددددم اللغددددة: د. علددددي عبددددد الواحددددد  ،وايف، 
 ،هنضة مصر للطباعة والنشدر والتوزيدع ،9ة

 م . 2004
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