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ممخص
الظالل الداللية في كتاب العين لمخميل بن أحمد الفراهيدي(575هـ)
المصطمح المركب تركيبا إضافيا مثاالً
يكلي عمـ الداللة الكممة عنايػة بالةػة باعتبار ػا الكحػدد الدالليػة اةساسػية فػي المػػةة
معنى أساسيان أك مركزيػان عميػم مػدار االت ػاؿ بػيف أفػراد الجماعػة
اإلنسانية ،ذلؾ أف لها
ن
الكاحدد ،كمعاف إضافية سياقية تمقي بظاللها عمى المعنى اةساسي.
يتضمف ػذا البحػا الجانػل الػداللي الجزئػي مػف الداللػة المعجميػة العربيػة .كيمكػف أف
نقػػكؿ إف الداللػػة المعجميػػة ػػي الداللػػة الحقيقيػػة لمكممػػة كةير ػػا تحتمػػؿ

ػ ة جزئيػػة مػػف

الداللة الحقيقية ،كتعتمد عمى أمكر كثيرد في المةة العربية منها التعميـ أك التكسػي فػي
المعن ػػى ،ككػ ػػذلؾ العكػ ػػس كالتضػ ػػييؽ أك التخ ػ ػػيص ف ػػي المعنػ ػػى ،كقػ ػػد تػ ػػدخؿ مسػ ػػائؿ
البالةة لظهكر المعنى كاالستعارد أك التشبيم أك المجاز ككذلؾ السياؽ.
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كالظ ػػالؿ الداللي ػػة م ػػطمل مق ػػارل لمدالل ػػة المركزي ػػة كالت ػػي نمثمه ػػا ب ػػالنص المعجم ػػي
لمم طمل الم رد أك الم ظة الم ردد ك متها بالداللػة الهامشػية  .كقػد عبػر عنهػا اةسػتاذ
الػػدكتكر إب ػ ار يـ أنػػيس ،كمثٌمهػػا بالػػدكائر التػػي تحػػدا عقػػل إلقػػاء حجػػر فػػي المػػاء فمػػا

يتككف منهػا ٌأكال يع ٌػد بمثابػة الداللػة المركزيػة ل ل ػاظ  ،كمػا يقػ فػي جكانػل الػدائرد عمػى
نعد ا ي الظالؿ الداللية ل ل اظ.
حدكد محيطها ،نحف ٌ
كقػ اختيارنػػا عمػػى تطبيػػؽ مسػػالة الظػػالؿ الدالليػػة عمػػى الم ػػطمحا

تركيبػػا
المركبػػة
ن

ػافيا فػػي كتػػال العػػيف لكػػكف الخميػػؿ بػػف أحمػػد ال ار يػػدم ُٕٓ ػػي يعػ ٌػد ال ارئػػد اةكؿ
إضػ ن
لعمـ المعجما ،فقد ظم أفكار الخميػؿ كنظرياتػم كتعميالتػم كابتكا ارتػم ديػة الػى عممػاء
المةة كالنحك كال رؼ كالعركض كالعمكـ المسانية عامة.
تعتمد خطة البحػا عمػى المقدمػة ثػـ المطمػل اةكؿ التعريػؼ بالم ػطمل المركػل.
كالمطمل الثاني خ ص لمتعريؼ بالظالؿ الداللية كتقسػيـ الم ػطمحا

تقسػيما أل بائيػا

معجميػػا .كتنػػاكؿ المطمػػل الثالػػا مظػػا ر التةيػػر الػػداللي كتطبيقاتػػم عمػػى الم ػػطمحا
ػافيا ف ػػي كت ػػال الع ػػيف .كانته ػػى البح ػػا بخاتم ػػة كقائم ػػة بالم ػػادر
المركب ػػة
تركيب ػػا إض ػ ن
ن
كالمراج .
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 المقدمة -الحم ػػد ه رل الع ػػالميف كال ػػالد كالس ػػالـ عم ػػى خ ػػاتـ اةنبي ػػاء كالمرس ػػميف كعم ػػى ل ػػم
ك حبم أجمعيف  ،كبعد :
ف ػ ف عمػػـ الداللػػة يػػكلي الكممػػة عنايػػة بالةػػة باعتبار ػػا الكحػػدد الدالليػػة اةساسػػية فػػي
الم ػػةة اإلنسػػانية ،ذلػػؾ أف لهػػا معنػػى أساسػػيان أك مركزي ػان عميػػم مػػدار االت ػػاؿ بػػيف أف ػراد

الجماعة الكاحدد ،كمعاف إضافية سياقية تمقي بظاللها عمى المعنى اةساسي(.)5

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

ػ ة جزئيػػة مػػف

الداللة الحقيقية ،كتعتمد عمى أمكر كثيرد في المةة العربية منها التعميـ أك التكسػي فػي
المعن ػػى ،ككػ ػػذلؾ العكػ ػػس كالتضػ ػػييؽ أك التخ ػ ػػيص ف ػػي المعنػ ػػى ،كقػ ػػد تػ ػػدخؿ مسػ ػػائؿ
البالةة لظهكر المعنى كاالستعارد أك التشبيم أك المجاز ككذلؾ السياؽ.
كالظ ػػالؿ الداللي ػػة م ػػطمل مق ػػارل لمدالل ػػة المركزي ػػة كالت ػػي نمثمه ػػا ب ػػالنص المعجمػ ػػي
لمم طمل الم رد أك الم ظة الم ردد ك متها بالداللػة الهامشػية  .كقػد عبػر عنهػا اةسػتاذ
الػػدكتكر إب ػ ار يـ أنػػيس ،كمثمهػػا بالػػدكائر التػػي تحػػدا عقػػل إلقػػاء حجػػر فػػي المػػاء فمػػا
يتككف منهػا ٌأكال يع ٌػد بمثابػة الداللػة المركزيػة ل ل ػاظ  ،كمػا يقػ فػي جكانػل الػدائرد عمػى
نعد ا ي الظالؿ الداللية ل ل اظ(.)2
حدكد محيطها ،نحف ٌ
فالكممػػة لهػػا داللػػة كلكػػف ال يتحػػدد معنا ػػا حتػػى تكض ػ فػػي تركيػػل كػػاف يكػػكف تركيب ػان

جمميػان يمثػػؿ اإلسػػناد فيػػم عن ػ ار مهمػػا  ،أك تركيبػان راجعػان إلػػى طبيعػػة العبػػارد كػػاف يكػػكف

قػ ػكال ي ػػدؿ عم ػػى حكم ػػة أك مث ػػؿ أك تجرب ػػة ،أك تركيبػ ػان إض ػػافيان – ك ػػك مكض ػػكع بحثن ػػا-
()3

كيتمثؿ ب ضافة كممة إلى كممة أخرل اسـ إلى اسـي ينشا عنم معنى جديػد

ضةي ً
اإلسالـ ،ىيد َّ
الد ٍ ر.
ٌأـ القيىرل ،ىب ٍي ى

ككق ػ اختيارنػػا عمػػى تطبيػػؽ مسػػالة الظػػالؿ الدالليػػة عمػػى الم ػػطمحا

،كقكلنػا:

تركيبػػا
المركبػػة
ن

ػافيا فػػي كتػػال العػػيف لكػػكف الخميػػؿ بػػف أحمػػد ال ار يػػدم ُٕٓ ػػي يعػ ٌػد ال ارئػػد اةكؿ
إضػ ن
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أفكار الخميػؿ كنظرياتػم كتعميالتػم كابتكا ارتػم ديػة الػى عممػاء

المةة كالنحك كال رؼ كالعركض كالعمكـ المسانية عامة.
كنق د بالم طمحا

المركبة ي التي تتركػل مػف طػرفيف إمػا مضػاؼ كمضػاؼ إليػم

فيكػػكف مركبػػا إضػػافيا،أك يكػػكف
ػػذا الن ػػكع ف ػػي الد ارس ػػا

ػ ة كمك ػػكفان فيكػػكف م ػػطمحا مركبػػا ك ػ يا كيسػػمى

الحديث ػػة الم ػػاحبة أك المج ػػاكرد .Collocationكالمج ػػاكرد

ظػػا رد لةكيػػة أثػػار انتبػػاي المةػػكييف المحػػدثيف كبخا ػػة السػػياقييف مػػف أن ػػار المدرسػػة
عد ا بعض منهـ جزءان مف نظرية السػياؽ
اإلنكميزية الشكمية برعاية فيرا إلى حد أف ٌ
 Contpxtual theoryفػػي حػػيف عػ ٌػد ا الػػبعض اةخػػر نظريػػة لةكيػػة مسػػتقمة تػػدعى
نظرية المجاكرد Collocational theoryنظ ار لما تميز بم مف إحكػاـ ،كمػا كضػ

له ػػا م ػػف قكاع ػػد ،كس ػػما ا بعض ػػهـ النظري ػػة التكزيعي ػػة .Distributionol- theory
اةخػرل المجػاكرد لهػا ،أك مػف خػالؿ

فمعنى الكممة يي ىح ٌدد عمػى أسػاس عالقتهػا بالكممػا
مجمكعة الكمما المتقاربة التي تممؾ عالقة تركيبية(.)4

تعتم ػ ػػد خط ػ ػػة البح ػ ػػا عم ػ ػػى م ػ ػػا س ػ ػػبؽ م ػ ػػف المقدم ػ ػػة ث ػ ػػـ المطم ػ ػػل اةكؿ التعري ػ ػػؼ
بالم ػ ػػطمل المركػ ػػل  .كالمطمػ ػػل الثػ ػػاني خ ػ ػػص لمتعريػ ػػؼ بػ ػػالظالؿ الدالليػ ػػة كتقسػ ػػيـ
الم ػػطمحا

تقسػػيما أل بائيػػا معجميػػا .كتنػػاكؿ المطمػػل الثالػػا مظػػا ر التةيػػر الػػداللي

كتطبيقاتػػم عمػػى الم ػػطمحا

المركبػػة تركيبػػا إضػػافيا فػػي كتػػال العػػيف .كانتهػػى البحػػا

بخاتمة كقائمة بالم ادر كالمراج .
ومن اهلل السداد

المطمب األول:
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التعريف بالمصطمح المركب:
قبػػؿ البػػدء بالحػػديا عػػف الم ػػطمل المركػػل البػ ٌػد مػػف التمييػػز بػػيف الم ػػطمل
الم رد كالم طمل المركل كعمى النحك اةتي:
أوالًّ :المصطمح المفرد
تعريفه -:ك كػالـ متخ ػص جػرل اشػتقاؽ اسػمم مػف ال عػؿ ػمل كال ى ىػال ض ٌػد
ال ساد كقد أى ٍ مى ىل َّ
ىقامػم( .)5ك ا ػطمل ي القػكـ زاؿ مػا بيػنهـ مػف
الش ٍي ىء ى
بعد فىسادي  :أ ى

خػػالؼ كعمػػى اةمػػر تعػػارفكا عميػػم كات قػكا(.)6إذف فهػػك كممػػة أك كممتػػاف مركبتػػاف تركيبػػا
إضػ ػػافيا أك ك ػ ػ يا ا ػ ػػطمل جماعػ ػػة مػ ػػف المخت ػ ػػيف عمػ ػػى ل ظػ ػػم كرسػ ػػمم كداللتػ ػػم،
لإلف ػ ػ ػػا ع ػ ػ ػػف م ػ ػ ػػا يـ معين ػ ػ ػػة،فمكؿ م ػ ػ ػػطمل م هكم ػ ػ ػػم،مف ذل ػ ػ ػػؾ الم ػ ػ ػػطمحا
العممية،كال نية،كاةدبية،كالمةكية.ك ػ ػ ػػذا تعريػ ػ ػػؼ مخت ػ ػ ػػر لمم ػ ػ ػػطمل كلكػ ػ ػػف ل ػ ػ ػػبعض
الباحثيف في ذا المجاؿ راء ال تخرج عػف ػذا المعنػى .قػاؿ م ػط ى الشػهابي():)7

ػػك ل ػػظ ات ػػؽ العممػػاء عمػػى اتخػػاذي لمتعبيػػر عػػف معنػػى مػػف المعػػاني العمميػػة،أم تجعػػؿ
ل ل ػ ػ ػػاظ مػ ػ ػػدلكال

جديػ ػ ػػدد ةيػ ػ ػػر مػ ػ ػػدلكالتها المةكيػ ػ ػػة أك اة ػ ػ ػػميةيي ،ثػ ػ ػػـ قػ ػ ػػاؿ():)8

البد في كؿ م ػطمل مػف كجػكد مناسػبة أك مشػاركة أك
الم طمحا ال تكجد ارتجاال ك ٌ
مشابهة كبيرد كان أك ةيرد بيف مدلكلم المةكم أك مدلكلم اال طالحييي .
كعمػػى الػػرةـ مػػف الجهػػكد الكاضػػحة التػػي بػػذلها البػػاحثكف فػػي مجػػاؿ د ارسػػة الم ػػطمل
كأ ميتػػم بالنسػػبة الػػى الد ارسػػا

العمميػػة كاةدبيػػة كالمةكيػػة العربيػػة لػػـ نجػػد بػػيف ثػػار ـ

د ارسػػة م ػػطمحية عامة،تقيػػد التا ػػيؿ التػػاريخي لظهػػكر ل ظػػة الم ػػطمل فػػي الت ػراا
المةكم العربي،لكف كرد

ل ظة ا طال في الخ ائص البف جني(.)9

كنحف عندما نؤرخ لمم طمل العربي نمثؿ لم كنقكؿ:إف أكؿ الم طمحا

العربيػة مػا

جػػاء فػػي القػراف الكػريـ ككػػاف يشػػير إلػػى معنػػى لةػػكم داخػػؿ المعجػػـ العربػػي ثػػـ انتقمػ
م ػػف معنا ػػا اةكؿ إل ػػى المعن ػػى الجدي ػػد مث ػػؿ أل ػػاظ ال ػػالد كالزك ػػاد كالك ػػر كاإليم ػػاف

كاإلسالـ(.)51
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الحقيقػػة الشػػرعية مػػف أسػػبال نمػػك المةػػة كقػػد فػػتل بػػال تطػػكر الداللػػة كانتقػػاؿ

اةل اظ مف معنى إلى خر يقتضيم الشرع كتتطمبم الحياد الجديدد.
العناية بالم ػطمحا

كزاد

بعػد أف تشػعب

أف ي ػػنعكا لم ػػا يس ػػتجد م ػػف م ػػطمحا

العمػكـ ككثػر ال نػكف ،ككػاف لمعػرل مػف
مس ػػتعينيف بكس ػػائؿ أ مه ػػا الكضػ ػ كالقي ػػاس

كاالشتقاؽ كالترجمة كالمجاز كالتعريل كالتكليد كالنح (.)55

ك ػػذي الكسػػائؿ تجعػػؿ العربيػػة قػػادرد عمػ ػى اسػػتيعال العمػػكـ كمكاكبػػة التطػػكر ال ػػداللي
كالعممي كالحضارم.كقد كضع

شركط متعددد لمم طمل العممي أ مها(:)52

ُ-ات اؽ العمماء عميم لمداللة عمى معنى مف المعاني العممية.
ِ-اختالؼ داللتم الجديدد عف داللتم المةكية اةكلى.
ّ-كجكد مناسبة أك مشاركة بيف مدلكلم الجديد كمدلكلم المةكم.
ْ-االكت اء بم ظة م ردد أك مركبة لمداللة عمى معنى عممي كاحد.
ثانياً:المصطمح المركب:
عرفنػػا الم ػػطمل الم ػػرد كعممنػػا أف الػػنص المعجمػػي يػػدؿ عميػػم
فػػي القسػػـ اةكؿ ٌ
مف جذري ملي كلػيس بم ظة م ػطملي كقػد ع ٌػرؼ الم ػطمل الػدكتكر عمػي القاسػمي
()53

فقػػاؿ

الم ػػطمل ػػك اسػػـ يطمػػؽ عمػػى شػػيء م هػػكـ معػػيف فػػي حقػػؿ مػػف حقػػكؿ

العمـ كالمعرفة،كقد يتالؼ الم طمل مف أكثر مف كممةيي.
كيق ػػد بػػذلؾ الم ػػطمل المركػػل تركيبػػا ك ػ يا هكاضػػافيا ك ػػك بهػػذا التعريػػؼ يريػػد أف
ي رؽ بيف الم طمل المركل كالتعبير اال طالحي مف كجكي ي:

ُ-اس ػػتعماؿ الم ػػطمحا

ع ػػادد فػ ػي ن ػػكص المكض ػػكعا

تستعمؿ التعابير اال طالحية كالسياقية في المةة العامة.
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ِ -إف الم ػػطمل يس ػػتعمؿ ككح ػػدد داللي ػػة ك ػػك عم ػػى خ ػػالؼ التعبي ػػر اال ػػطالحي
يمكػػف لممتخ ػػص إدراؾ معنػػاي مػػف مجمػػكع معػػاني الكممػػا

المككنػػة لػػم مثؿ حػػامض

الكبريتيؾي،كمعامؿ االرتباط،كالجهاز المعارض فكؽ الرأس...الخ.
ّ-تت ػػالؼ بني ػػة الم ػػطمل المرك ػػل م ػػف أس ػػماء فق ػػط ف ػػي ح ػػيف تتن ػػكع بني ػػا

التع ػػابير

اال طالحية كالسياقية التي تتالؼ مف اسـ  +فعؿ  +حرؼ ...+الخ.
ْ-يمك ػػف فه ػػـ معن ػػى التركي ػػل م ػػف مجم ػػكع معن ػػى الكممت ػػيف ف ػػي ح ػػيف ال ي ه ػػـ معن ػػى
التعبير اال طالحي عف مجمكع معاني الكمما

المككنة لم.

ٓ-ال يمكػ ػ ػػف االستعاضػ ػ ػػة عػ ػ ػػف أحػ ػ ػػد عنا ػ ػ ػػر الم ػ ػ ػػطمل بم ػ ػ ػرادؼ دكف اإلخػ ػ ػػالؿ
بالم ػػطمل فػػي حػػيف يمكػػف ف ػػي التعػػابير السػػياقية مثؿ الشػػهر الجػػارمي ال يمك ػػف أف
نقكؿ :الشهر الحاليي.
كلكػ ػػف فػ ػػي التعػ ػػابير السػ ػػياقية تقػ ػػكؿ :الم اكضػ ػػا
المحادثا

الجاريػ ػػة أك المباحثػ ػػا

الجاريػ ػػة أك

الجارية...الخ.

كعمػػى ػػذا ف نػػم  :يتعػػيف النظػػر فػػي دالال

اةل ػػاظ  ،كذلػػؾ أف اسػػت ادد المعػػاني

عمػ ػػى اإلطػ ػػالؽ مػ ػػف تراكيػ ػػل الكػ ػػالـ عمػ ػػى اإلطػ ػػالؽ يتكقػ ػػؼ عمػ ػػى معرفػ ػػة الػ ػػدالال
الكضعية م ردد كمركبة()54يي .

بقي أف نشير إلى مسالتيف مهمتيف بشاف التركيل:
إحداهما :يتعمؽ بالم طمل المركل تركيبا إضافيا في عمـ المةة الحديا:
كيق ػػد بػػم االرتبػػاط أك االقت ػراف بػػيف كحػػدتيف معجميتػػيف م ػػردتيف ليػػؤدم إلػػى معنػػى
بالمجػ ػػاكرد أك بالم ػ ػػاحبة Cation
()55

عمر

Colloي كقػ ػػد ك ػ ػ م الػ ػػدكتكر أحمػ ػػد مختػ ػػار
()56

بالر ؼ أك النظـ،كقاؿ الدكتكر كماؿ بشر
()57

تمػػاـ حسػػاف

بانها الم ػاحبة،أما الػدكتكر

فػػاطمؽ عميػػم اسػػـ التظػػاـ .ك ػػذي اال ػػطالحا

بػػيف ل ظػػيف متجػػاكريف مػػا ػػي إال جػػزء مػػف النظريػػة الس ػػياقية

عمػػى مكضػػكع العالقػػة
Contpxtual

 theoryفػػي حػػيف عػ ٌػد ا بعضػػهـ نظريػػة لةكيػػة مسػػتقمة تػػدعى نظريػػة المجػػاكرد
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، Collocational theoryكسما ا بعضهـ النظرية التكزيعيػة Distributionol-
.theory
وثانيها :يتعمؽ بالم طمل المركل تركيبا إضافيا في المةا

السامية:

تعد اإلضافة سػامية اة ػؿ كأف المضػاؼ لػـ يكػف معربػا فػي الزمػاف القػديـ كأف عػدـ
ٌ
إدخاؿ أداد التعريؼ عميم مما تشترؾ فيم العربية م العبرية كاةرامية.
كتع ػػرؼ اإلض ػػافة بانه ػػا :نس ػػبة ب ػػيف اس ػػميف تكج ػػل ج ػػر الث ػػاني أب ػػدان كيس ػػمى اةكؿ

مض ػػاؼ كالث ػػاني مض ػػاؼ إلي ػػم،كالةرض ف ػػي اإلض ػػافة تعري ػػؼ االس ػػـ الس ػػابؽ باالس ػػـ
الالحػػؽ أك تخ ي ػػم بػػم أك تخ ي ػػم كينطبػػؽ ػػذا التعريػػؼ عمػػى حالػػة اإلضػػافة فػػي
المةت ػ ػ ػػيف اةكدي ػ ػ ػػة كالعربي ػ ػ ػػة مث ػ ػ ػػؿ Marumي بمعن ػ ػ ػػى ب ػ ػ ػػفي قب ػ ػ ػػؿ اإلض ػ ػ ػػافة،كبعد
اإلضافة Mar-a-Wilimي ابف الرجؿ(.)58
كالم ػػطمحا

العربي ػػة كالعبري ػػة مث ػػؿ إسػ ػرائيؿ

المركب ػػة تركيب ػػا إض ػػافيا ف ػػي أخػ ػكا

كجبرائيؿ تساكم المركل اإلضافي في المةة العربية عبد اه(.)59
كيمكننا القكؿ بشاف ما تقدـ إف التطابؽ بيف الم طمحا
المة ػػة العربي ػػة كأخكاته ػػا الس ػػاميا

المركبة تركيبػا إضػافيا فػي

ي ػػؤدم إل ػػى بداي ػػة تاريخي ػػة مهم ػػة ج ػػدا انطم ػػؽ منه ػػا
()21

الم ػػطمل الم ػػرد كالػػذم أشػػار إليػػم جػػاف جػػاؾ ركسػػك

فػػي البدايػػة التاريخيػػة لمكتابػػة

ك ػػي المرحمػ ػػة الثانيػ ػػة كالت ػػي تسػ ػػمى مرحمػ ػػة الهمجي ػػة حيػ ػػا كجػ ػػد ف ػػي الكركػ ػػاء نػ ػػص
ََِّؽ.ـ في الكتابة المقطعية السكمرية ،ةف المقاط التي تعبر عػف الم ػطمحا
كانػ ػ

م ػػف ط ػػرفيف المقط +ال ػػكردي لك ػػي ي ػػؤدم التعبي ػػر .فه ػػذي العممي ػػة ػػي تمام ػػا

متكافقة م الم طمل المركل ك ي تظاـ طرفيف أك اقتراف طػرفيف ليػؤدم داللػة كاحػدد
 .كعميػػم نقػػكؿ :إف البدايػػة اةكلػػى لمم ػػطمل المركػػل فػػي التػػاريخ ػػي المرحمػػة ن سػػها
لمم طمل الم رد.
المطمب الثاني:
التعريف بالظالل الداللية وتقسيم المصطمحات عمى وفق الترتيب المعجمي.
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الظالل الداللية  :ي تمؾ ال ركؽ التػي تمػكف الػدالال

بمػكف خػاص فػي ذ ػف اةفػراد

كيقنعكف في تمػؾ الحيػاد االجتماعيػة بقػدر مشػترؾ مػف الداللػة ،كقػد تكػكف كاضػحة فػي
أذ ػػاف كػػؿ النػػاس ،كمػػا ق ػد تكػػكف مبهمػػة فػػي أذ ػػاف بعضػػهـ .كيمكػػف أف ت ٌشػػبم ػػذي
الظالؿ بتمؾ الدكائر التي تحدا عقل إلقاء حجر في الماء ،فمػا يتكػكف منهػا أكالن يع ٌػد
بمثابة الداللة المركزية ل ل اظ يق فهـ بعض الناس منها في نقطة المركػز ،كبعضػهـ

فػػي جكانػػل الػػدائرد ،أك عمػػى حػػدكد محيطهػػا ثػػـ تتسػ تمػػؾ الػػدكائر كت ػػبل فػػي أذ ػػاف

القم ػ ػػة م ػ ػػف الن ػ ػػاس كق ػ ػػد تض ػ ػػمف ظ ػ ػػالالن م ػ ػػف المع ػ ػػاني ال يش ػ ػػركهـ فيه ػ ػػا ةي ػ ػػر ـ(.)25
فالكممػػا

فػػي حركػػة مسػػتمرد ،بػػؿ إذا أردنػػا ت ػػكر ذلػػؾ ت ػػك ار جيػػدا قمنػػا إف المعنػػى

يمثؿ دائرد كاضحة المعالـ ،متةيرد باستمرار ،بؿ ناؾ لكػؿ كممػة ظػالؿ معػاف عجيبػة
ةريبة ،فكما أف لكؿ شيء مادم ظال نعرفم كنحس بم  ،فممكمما

اإلحسػػاس بهػػا كمعرفتهػػا إلػػى درجػػة مػػا ()22يي .كمػػف التسػػميا
الظ ػػالؿ اس ػػـ الش ػػي ار
الشي ار

ظػالؿ معػاف يمكػف

التػػي أطمقػ

الجماليػ ػػةي كتاخ ػػذ ػػذي قيمته ػػا مػ ػػف اإلش ػػا ار

عمػػى ػػذي

ذل ػػؾ أف ػ ػػذي

فػي ابتعاد ػا عػف المعنػى اة ػمي ،كتحكلهػا إلػى معنػى خػاص لت ػكر فكػرد

جماليػػة تعػػرض ن سػػها كجه ػان خػػر لمعػػالـ ،إذ قػػدم

معنػػى ال يمكػػف لممعنػػى التقنػػيي
مجػػاؿ م تػػك

المركػػزم أف ييعبػػر عنػػم ،ك ػػذي الشػػي ار ال تػػتقف إال جزئيػػا ،ك ػػي ذا
أم ػػاـ التخي ػػؿ كالتاكي ػػؿ لمتمق ػػي ػػذي الش ػػي ار يستش ػػؼ م ػػف خالله ػػا التجرب ػػة الن س ػػية

كالعاط ي ػػة ل ػػاحل الشػ ػي رد( .)23فكمم ػػة أـ له ػػا معن ػػى مع ػػيف بداللت ػػم اة ػػمية كله ػػا
ظ ػػالؿ مختم ػػة ت ه ػػـ م ػػف س ػػياؽ التركي ػػل ،ك ػػك م ػػا سن
الثال ػػا ،كفيم ػػا ي ػػاتي تقس ػػيـ لمم ػػطمحا

ذا

الظ ػػالؿ الداللي ػػة كعم ػػى كف ػػؽ الترتي ػػل

اةل بائي المعجمي:

حرف الهمزة
 آلٖٔٓ

ػػؿ الق ػػكؿ في ػػم ف ػػي المطم ػػل
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احم كما أشرؼ مف أقطار ًج ٍسمم .جُ/صَُٕ.
يؿ البعير :أىٍلك ي
الجىبؿ :أطرافم كنكاحيم .جُ/صَُٕ.
يؿ ى
الخ ٍيمة :ىع ىمد ا .جُ/صَُٕ.
يؿ ى

الر ً
جؿ :ذك قىرابتم كأ ؿ بيتم.جُ/صَُٕ.
َّ
الح ٌجاج مف ىع ىرفا .جِ.ِّْ/
كفاف :الذيف كانكا ييجيزكف ي

-

يؿ
يؿ

-

أ ُّيـ حب ٍيف  :يدكٍيبةه عمى ًخ ٍمقة ً
ً
جدان.جُ.ِِٖ/
الح ٍرباء ىعريضةي
البطف ٌ
ىى
يى
الدجاجةي .جُ/صّّٓ
أ ُّيـي ىح ٍ ة  :تي ٍكىنى بم ى
الدماغ.جُ/صٕٖ.
أ ُّيـ الرأس  :ك ك ٌ

-

:الحرل كالدا يةي الشديددي.جِ/صّٕٔ.
أ ُّيـ ى ٌبار
ي
طرقي أ ُّيـ طريؽ ليس ً
أ ُّيـ طري و
جار ا قاؿ  :أى ً
ؽ َّ :
الض يب ي إذا ىد ىخؿ الرج يؿ عميها ًك ى

-

أ ُّيـ القيىرل  :م ٌكةي.جْ.َُٔ/
أ ُّيـي القرف  :ك ٌؿ ية يم ٍح ىكمة مف يا

-

-

 -أمم

الرمل  :لكاؤي .جُ/صٕٖ.
أ ُّيـ ُّ

الضب ي ا نا.جّ/صْٓ.
ي
أ ُّيـي الطريؽ  :معظمم.جّ/صُُٓ.
-

الشرائ كال رائض كاةحكاـ  .جُ/صٕٖ.

ل.جّ/صُِْ.
الح ٍر ي
أ ُّيـ قى ٍش ىعـ :ى
أ ُّيـ الكتال :ي فاتحة الكتال .جُ/صٕٖ.
أ ُّيـ ممذـ  :الحمى.جْ/صَْ

ةنم ىي ٍمتهـ َّ
ىحد.
الح َّمى ،كيقاؿ :بؿ ك المك ي ٌ ،
كؿ أ ى
 أ ُّيـ اهى ٍْ ٌْ يْيـ :يي

 أهل أ يؿ اإلسالـ:مف يديف بم .جُ/صٔٗ.-

أ يؿ البي :سكانم .جُ/صٔٗ.
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أ يؿ الرجؿ:زكجم،كأخص الناس بم.جُ/صٔٗ.
أ يؿ العهد:أ ؿ الذمة الذيف يردكف الجزية عمى رؤكسهـ مف المشركيف

كمهـ.جِ/صٕٔ.

حرف الباء
 -بنو

-

ابف
ي
ابف
ي

ابف
ي
ابف
ي

-

ابف
ي
ابف
ي
ابف

-

ابف
ي
ابف
ي

-

-

ال يً
يف ًْ.جّ/صُٖٖ.
لع ه
بالقم ى
الع ٍشرٌ :
ى
يف أم  :طالل ً
ًً
ً
نساء .جّ/صُٖٖ.
العشر ى
يف :باةي نس ً ٍ
اعيف ًْ .جّ/صُٖٖ.
الس ى
أس ىعى ٌ
الثالثيفٍ :
الباطشيف ًْ .جّ/صُٖٖ.
أبطش
اةربعيف:
ي
ى
الخمسيف :ليا ًع ً ٌريف .جّ/صُٖٖ.
ميسيف ًْ .جّ/صُٖٖ.
الستيف :مؤنس ى
الج ى
ً
الحاكميف .جّ/صُٖٖ.
أحكـ
بعيف:
الس ى
ٌ
ي
الحاسبيف ًْ .جّ/صُٖٖ.
مانيف :أسرعي
ى
الثٌ ى
اةرذليف ًْ .جّ/صُٖٖ.
التٌسعيف :كاحد
ى

-

أم  :ال رجؿ كال امرأد .جّ/صُٖٖ.
ي
ابف المئة :الجا كالسا ٍ
بنا ي أكبر  :شبم الكماد ةار في ن ض كاحد شيء كثير.جْ.ّّْ/
بنا ي ىب ٍحر  :ضرل مف السَّحال.جُ/صُُٔ.؟

-

بنا ي نعش سبعة ككاكل ،أربعةه نعش كثالثةه بنا  .جّ/صُِّ

-

بيض  ،الكاحدد بن ىب ٍخ ور كبن ىم ٍخ ور اشتي َّ
ؽ مف
بنا ي ىب ٍخ ور كبنا ي ىم ٍخ ور :سحابا ه ه
الب ٌر .جْ.ُِْ/
الب ٍحر كال تجكز إلى ى
يبخار البحر ةف ذي السحال تعمك في ى

-

 -بيض

ضةي اإلسالـ  :جماعاتيهـ .جُ/صُٕٓ.
ىب ٍي ى
البمىد  :تىريكةي َّ
عام ًة .جُ/صُٕٓ.
ىب ٍيضةي ى
الن ى
ضةي الحديد :معركفة.جُ/صُٕٓ.
ىب ٍي ى
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بيضةي ً
ةنها في ًخ ٍدر ا ىمكنكنةه .جُ/صُٕٓ.
الخ ٍد ًر :الجارية ٌ
و
ل كذلؾ أف تي ٍةتى ى ًل الجارية فتي ٍتى َّ
ببيضة
ل
ض ي فتي َّ
الع ٍقر :ىمثى هؿ يي ٍ
جر ى
ض ىر ي
ىب ٍي ى
ضةي ي
الع ٍق ًر .جُ/صُٕٓ.
الب ٍي ى
كتي ىس َّمى تمؾ ى
ضةي بيضةى ي
حرف الجيم
جنح-

ىجناحا الطائر  :يداي .جُ.ِٔٓ/
الع ٍس ىكر  :جانًباي  .جُ.ِٔٓ/
ىجناحا ى
شمالًم  .جُ.ِٔٓ/
ىجناحا الكادم ٍ :
أف ى
يككف لم ىم ٍجرل عف ىيمينم كعف ى
حرف الحاء
حبل

-

ىحٍب يؿ
ىحٍب يؿ

العاتًؽ  :يك
ؽ
الكريدً :ع ٍر ه
ى

-

حرف

-

ؼ
ىح ٍر ي
ؼ
ىح ٍر ي

-

يـ
ىحر ي
يـ
ىحر ي

-

ً
الم ٍن ًكل .جُ/صِِٖ.
ٍمة ما ى
بيف العاتؽ ك ى
الكريد .جُ/صِِٖ.
ُّ
يدر في ى
الح ٍمؽ ك ى

ابف مسعكد :أم في قراءتم.جُ.َّٓ/
الس ينة :جانل ًشقِّها .جُ.َّٓ/

-

-

حرم

الب ٍئر  :يم ٍم ىقى َّ
الم ٍم ىشى عمى جانًىب ٍيها كنحك ذلؾ  .جُ/صَّٖ.
النبيثىة ك ى
َّ
الم ٍم ىشى عمى حافىتىٍيم .جُ/صَّٖ.
النهر  :يم ٍم ىقى طينم ك ى
ٖٗٓ
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حرف الدال
 دفف-

-

ىدفَّتا الطٍَّبؿ  :المتاف عمى رأسم.جِ.ّٓ/
ضمامتاي مف جانًب ً
ىدفَّتا الم حؼ ً :
يم .جِ.ّٓ/
ى
ي ى
دوم(ديم)

تدكيـ
ي
تدكيـ
ي

َّ
الز ٍع ارف  :يد يكفيم هكادارتيم في ىد ٍكفم .جِ/صَٔ.
كانها تدكر في م ً
ضيِّها.جِ/صَٔ.
الشمس  :ىد ىكريانها ٌ
ي
حرف الراء
 -ريع

-

الب ٍذ ًر  :فضؿ ما ىي ٍخ يريج مف ُّ
الب ٍذر.جِ.ُٔٗ/
الن ٍزًؿ عمى أ ًؿ ى
ىرٍي ي ى
الدرع أم  :فضؿ يكمتًها عمى أطر ً
اؼ اةنامؿ جِ.ُٔٗ/
ىرٍي ي ٌ
ٍ
ى
حرف الصاد
 صبرالخك ً
كؿ مف الطعاـ.جِ/صّٕٕ.؟
اف  :يرقاقىتيم العريضةي تيٍب ىسط تح ى ما يي ٍؤ ى
ي
معهـ في ً
أمكر ـ .جِ/صّٕٕ.
القىكـ  :الذم ي بً ير لهـ كيككف ى
صرف
-

-

ىب يير
بير
ي

-

ى ٍرؼ َّ
الد ٍ ًر :ىح ىدثيم.جِ/صُّٗ.
ى ٍرؼ الكممة:إجراؤ ا بالتنكيف .جِ/صُّٗ.

-

-

-

صال(صمو)
َٗٓ
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ى مىكا ي الرسكؿ لممسمميف  :يدعاؤي لهـ كذكر ـ .جِ/صُُْ.
ً
كحسف ذكري
سف ثىنائم عميهـ ي
ى مىكا ي اه عمى أنبيائم كال الحيف مف ىخ ٍمقم  :يح ي
لهـ .جِ/صُُْ.
احد ا الد.جِ/صُُْ.
اليهكد  :كنائًسهيـ ك ي
ى مىكا ي ى
حرف الطاء
 طمل-

الدار  :يقاؿ ٌ :إنم مك ً
ض ه في ى ٍح ًنها يي ىهَّياي لمجمس أ مها .جّ/صٖٓ.
ى
طمى يؿ ٌ
ي
ىٍ
طالؿ.جّ/صٖٓ.
طمى يؿ َّ
الس ينة ً :جالليها كالجمي  :اةى ٍ
ى
طكع
ناف ًْ أم  :سًمس ً
ع ً
الع ً
الع ً
ناف.جّ/صٔٔ.
ال ى ىرس يككف طك ى
ٍ ى
أنا طىكعي ًيد ى ً
ؾ ًْ .جّ/صٔٔ.
أم :
منقاد ل ى
ه
ؾْ ٍ
ٍ
حرف العين
 -عتر

-

عتردي الرجؿ  :أ مم.جّ/صِٗ.
ًعتٍردي َّ ً
عمم ًد ٍني نا .جّ/صِٗ.
الرجؿ :أقرباؤي مف كلدي ككلد كلدي كبني ٌ
ى
ةر :إذا رقٌ ةركل اةسناف كنقي كجرل عميها الماء فتمؾ ً
عتٍردي الثٌ ً
العتٍرد.
ىى
جّ/صِٗ.
تسمى يد المسحاد .جّ/صّٗ.
ًعتٍ ىردي المسحاد  :خشبتها التي َّ
 -غثن

-

جر .جّ.ٖٗ/
يل  :ى ٍي ىد يبها في أكائمها إذا أقبم
الر ً
تج ُّر الةب ىار ٌان
ي
المٌحية طكليها كما تحتها مف ال ٌشعر.جّ.ٖٗ/

-

-

نكف
يعثٍ ي
نكف
يعثٍ ي

 عرشُٗٓ
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عرش البئر ُّ :
طيها بالخشل .جّ/صُِٗ.
ي
عرش البي  :سق م .جّ/صُِٗ.
ي
ش الرجؿ ً :قك ياـ ً
أمري هكاذا زاؿ عنم ذلؾ قي ىؿ  :ثي َّؿ عر يشم.جّ/صُِٗ.
ىع ٍر ي
عفا ( عفو)
كالخمؿ في كجهم ال يكاد يخمً ً
ً
ؼ .جّ/صُِٗ.
ي
ع ي
اء السَّحال  :ى ٍ
الز َّ
يش الذم قد ىعال ِّ
ً
ًع اء َّ
ِّةار ككذلؾ الديؾ كنحكي مف
ؼ ال
النعامة  :الر ي

الطَّ ً
ير.جّ/صُِٗ.
ً
ل
ىعق ي
ً
ل
ىعق ي

-

عقب

ً
اةمر ً :خ ٍري .جّ/صُْٗ.
الباقكف مف ىب ٍع ًدي.جّ/صُّٗ.
ككلى يد ىكلى ًدي
َّ
ى
الر يجؿ  :ىكلى يدي ى

-

عمد

-

عمكد اةذف  :معظمها كقكامها الذم تثب
ي
امم الذم يستقيـ بم .جّ/صِِٕ.
ىع ي
مكد اةمر  :قك ي

-

عميم اةذف .جّ/صِِٕ.

يشؽ
الر ىابة إلى يد ىكٍيف الس َّ
عمكد البطف :شبم عرؽ ممدكد مف لدف ُّ
ُّرد في كسطم ٌ
مف بطف ال ٌشاد.جّ/صِِٕ.
ً
الع ٍير.
السناف :ما
ىع ي
ٌ
مكد ٌ
تكسط ش رتيم مف أ مم ك ك الذم فيم خيط ى
جّ/صِِٕ.
حرف الغين
 غرب-

ً
اةسناف  :الماء الذم ىيجرم عميها أم عمى اةسناف.جّ.ُِٕ/؟
كل
ية ير ي
ً
اةسناف  :أط ارفيها .جّ.ُِٕ/
ركل
ية ي
غرر
و
ية َّردي َّ ً
شيء َّأكليمي.جّ.ِْٕ/
كة َّردي يك ِّؿ
أسم ي
النبا  :ر ي
ية َّردي ال ًه ً
الؿ :ليمةى يي ىرل ال ًهال يؿ .جّ.ِْٕ/
ِٗٓ
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حرف الفاء
فرش
-

اش
ًفر ي
اش
ًفر ي

-

ص اةمر :أ ممي .جّ/صِّْ.
فى ُّ
ص العيف :ىح ىد ىقتيها .جّ/صِّْ.
فى ُّ

-

-

الق ٍح ً
ؽ مف ً
ؼ .جّ/صُُّ.
َّأ
الرٍس  :طىرائً ي
المِّساف  :لى ٍح ىممه تى ٍحتىمي.جّ/صُُّ.
فصص

-

حرف الكاف
-

كبد

-

ىكبً يد اةرض  :ما فيها مف معادف الماؿ.جْ/صٓ.
السماء  :ما استقبمؾ مف ىك ىسطها .جْ/صٓ.
ىكبً يد ٌ

-

يك ٍ ير
يك ٍ ير
كيابى بمسانم .جّ/صّٖ.
يك ٍ ير المعاندد  :ك ك أف ىي ٍع ًر ى
ؼ بقمبم ى
يك ٍ ير ِّ
القمل كافر .جّ/صّٖ.
يؤمف بمسانم ك ي
الن اؽ  :ك ك أف ى

-

السحال ك ًك افيم  :نكاحيم .جْ/صَْ.
يك َّة ٌ
 -يك َّةي المِّثة  :ما انحدر منها عمى أ كؿ الثٌةر .جْ/صَْ.

-

كفر

-

ً
الق ٍم ًل كالمِّساف .جّ/صّٖ.
اإلنكار  :ك ك يك ٍ ير ى
الج يحكد م معرفة القمل.جّ/صّٖ.
ي

-

كفف

الد ار ـ .جْ/صَْ.
 ًك ٌة الميزاف  :التي تكض فيها ٌحرف الالم
ّٗٓ
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لعب

بي :ما ساؿ مف فيم .جّ/صٕٗ.
 لي يعال ال ٌ ٌ
شعاعها .جّ/صٕٗ.
لعال ال ٌشمس:
ي
ي
حرف النون
 نسمسيـ اإلنساف :تىىن ُّ يسمي .جْ/صُِٗ.
 ىن يالريل :ي يبكبها .جْ/صُِٗ.
نسيـ ٌ
ي
نضد
باؿ  :ج ً
ضاد ال ًج ً
و
بعض كبمً ٍز ً
و
بعض الكاحد
ؽ
ناد يؿ بعضها فكؽ
أ ٍىن ي
ى
ض هد.جْ/صِِّ.
ىن ى
-

أنضاد القكـ  :ىجماعتيهـ ك ىكثٍىرتيهـ  .جْ/صِِّ.
ي
نفي
-

الح ى .جْ/صِّٓ
البعير :ما ترامى بم مف ى
الرحى :ما ترام بم مف دقيؽ .جْ/صِّٓ.
َّ

ي
ن ي
ي
ن ي
كن ً ُّي
ىن ً يي الريل :ما ىن ى مف الترال في أي كؿ كنحكي ككذلؾ ىن ً ُّي المطر ى
ً
الق ٍدر.جْ/صِّٓ.
نقب
ين ٍقبةي الثٍَّكًر  :ىك ٍجهيم .جْ/صِْٓ.
ائر ا.جْ/صِْٓ.
الك ٍج ًم  :ما أحا ى
ط بم دك ي
ين ٍقبةي ى
حرف الياء
-

-

يدا اإلنساف:جناحاي جُ.ِٔٓ/

يدي
ْٗٓ
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ىي يد
ىي يد

َّ
الد ٍ ر  :ىمدل ىزمانم .جْ/صَُْ.
الريل  :ىممً يكها .جْ/صَُْ.

ضها .جْ/صَُْ.
ال اس كنحك ا  :ىمقبً ي
القى ٍكس ً :سىيتيها .جْ/صَُْ
ِّ
النعمة :ي السابةة.جْ/صَُْ.

-

يد
ي
ىي يد
ىي يد

-

يكـ
ي
يكـ
ي

-

-
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كـ
ىي ي
يكـ
ي

-

يوم

ً
يكـ القيامة.جُ/صُْٕ.
ى
الب ٍعا  :ي
َّ
بعضهـ بعضان.جْ.َِٔ/
يكـ التَّناص أم يينادم
ي
التناد  :ي

ِّ
ال ي ً
الحؽ كالباطؿ .جّ.ُّٕ/
ؽ اهي بيف
يحد فى ىر ى
يكـ ىب ٍد ور كأ ي
رقاف :ي
ً
القر  :اليكـ الثاني مف ىيكـ َّ
نى  .جّ.ّٕٓ/
قر ي
الن ٍحر ٌ
الناس فيم بم ن
بع ىرفا ً .جّ.ُّٓ/
عرفة :
ي
مكقؼ ٌ
الناس ى

يكـ
ي
يكـ َّ
ىض ىحى .جْ/صُٖٗ.
الن ٍحر  :ىيكـ اة ٍ
ي

المطمب الثالث:
مظاهر التغير الداللي:
لمتةيػ ػ ػػر الػ ػ ػػداللي عكامػ ػ ػػؿ متمثمػ ػ ػػة بالمشػ ػ ػػتقا

كاسػ ػ ػػـ ال اعػ ػ ػػؿ كالم عػ ػ ػػكؿ كال ػ ػ ػ ة

المشبهة...الخ  ،أما مظا ري فتحدد مف خالؿ عمـ المعنى الػذم يعتبػر فرعػا مسػتقال
م ػػف ف ػػركع الد ارس ػػا
منطقيا ِْييي.

المةكي ػػة كالت ػػي تتج ػػم نح ػػك تحمي ػػؿ أنػ ػكاع التةي ػػر ال ػػداللي تحم ػػيال

كق ػػد تب ػػيف أف المعن ػػى إم ػػا أف يك ػػكف أكسػ ػ م ػػف المعن ػػى الجدي ػػد أك أض ػػيؽ من ػػم أك
مسػػاكيا لػػم ،كسنقت ػػر فػػي بحثنػػا ػػذا فػػي إي ػراد مظػػا ر التةيػػر الػػداللي لمم ػػطمحا
المركبة تركيبا إضافيا عند الخميؿ كالمتمثمة بالنكع الثاني  -التضييؽ في الداللة:
كيعػرؼ بتةييػػر داللػػة الكممػة مػػف معنػػى عػاـ كمػػي إلػػى معنػى خػػاص  ،دكف أف يػػؤثر
ذلؾ في ف احة الكممة  ،فهناؾ أل اظ تدؿ عمى العمكـ  ،فالم ظ يمكف أف يتحكؿ إلػى
ٓٗٓ
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الخ كص أك إلى خ كص الخ كص  ،ك إلى أبعد مف ذلؾ فتضػيؽ الكممػة كقكلنػا
ػي أم يشػػمؿ كػػؿ كتػػال  ،هكاذا
مػػثالن :كتػػال  ،فكتػػال بمػػا انػػم نك ػرد فهػػك يػػدؿ عمػػى كمٌػ ِّ
قمنا :كتال و
نحكي كاف أخص مف اةكؿ فتحكؿ مف العمكـ إلى الخ كص  ،هكاذا قمنػا
كتػ ػػال نحػ ػػك المةػ ػػة العربيػ ػػة تحػ ػػكؿ إلػ ػػى خ ػ ػػكص الخ ػ ػػكص أم تضػ ػ ٌػيق
فتضيق
ٌ

داللتها .ك ذا ما يح ؿ في كػؿ المةػا

لسعة أل اظ العربيػة .فكممػة الحػن عنػد العػرل كانػ
إلػػى خ ػػكص الحػػن إلػػى بيػ
أ بح

إال أنػم فػي العربيػة لػم ن ػيل كبيػر
تعنػي الق ػد  ،كتحكلػ

اه الحػراـ  ،ك مػػف اةل ػػاظ التػػي تحكلػ

مف أل اظ الخ ػكص السػب ي فالسػب

الم ػ ػػردد

كتحكلػ
يعنػي الػد ر ،
ٌ

بعػد ذلػؾ

مػػف العمػػكـ ك
ػذي الم ػردد

إلى خاص إذ تعني االف أحد أيػاـ اةسػبكع ِٓي .ك كممػة شػجردي التػي تطمػؽ عمػى كػؿ

مػػا فػػي الكػػكف مػػف أشػػجار.ف ذا تحػػدد
جزئيا كقيؿ إف الداللة قػد تخ

ػ

الداللػػة أك ضػػاؽ مجالهػػا قيػػؿ أف الم ػػظ أ ػػبل
 ،فقكلنػا شػجرد برتقػاؿي يسػتبعد عػف اةالؼ مػف

اةشػػجار اةخػػرل فهػػي لػػذلؾ أخػػص فػػي داللتهػػا مػػف كممػػة شػػجرد ِٔي  ..ك نػػاؾ أمثمػػة
كثيرد ةل اظ كثيرد يمكف الرجكع إلى معنا ا في معاجـ المةة العربية .
كيػػاتي التضػػييؽ فػػي الظػػالؿ الدالليػػة لمم ػػطمحا

المركبػػة تركيبػػا إضػػافيا عمػػى النحػػك

اةتي:
أوال :تضـــييق مجـــال :م ػػف التض ػػييقا

الت ػػي اس ػػتعممها الخمي ػػؿ كم ػػطمحا

مركب ػػة

ضمف التضييؽ المجالي.

هيم :لػػك ف ػمنا التركيػل كتحققنػػا مػف معنػى اةـ لح ػػمنا عمػى معنػػى أـ
 أ ُُّم الـ ُل ُ مكػػؿ شػػيء :أ ػػمم كعمػػادي كالجم ػ أمػػا لةيػػر العاقػػؿ كأمهػػا لمعاقػػؿ ِٕييي .كعنػػد
إضافة ل ظ اـ التي تنتمي إلى مجاؿ داللػي كاسػ أ ػبح

الم ظػة تنتمػي إلػى مجػاؿ

ُّ
الح َّمػػى ،كيقػػاؿ :بػػؿ
داللػػي ضػػيؽ ك ػػك المػػك ةف المعنػػى المعجمػػي :أ ُّيـ المػمى ٍْيـ ي
ىحػ ػػد ِٖييي .كممػ ػػا يج ػ ػػرم مجػ ػػرل ػ ػػذا  :أـ مم ػ ػػذـ :
ػ ػػك المػ ػػك ي ٌ ،
ةنػ ػػم ىي ٍم ػ ػػتهيـ كػ ػ َّػؿ أ ى

ل.جّ/صٌُِْ ،أـ القيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػرل :
الح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػر ي
الحم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى.جْ/صَْ ،أ َّيـ قى ٍش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػعـ :ى
م ٌكػةي.جَُْٔ/ك ػػي تنتمػػي إلػػى مجػػاؿ مكػػاني معػػركؼٌ .أـ القػػرف  :ك ػ ٌؿ يػػة يم ٍح ىكمػػة
مػػف يػػا

الش ػرائ كال ػرائض كاةحكػػاـ جُ/صٕٖ..ككػػذلؾ ٌأـ الكتػػال :ػػي فاتحػػة
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الكتػ ػػال .جُ/صٕٖ .ككال م ػ ػػا ينتمػ ػػي إل ػ ػػى مجػ ػػاؿ أل ػ ػػاظ الق ػ ػراف الكػ ػ ػريـ .كك ػ ػػذلؾ
الم ػػطمحا المركبػػة تركيبػػا إضػػافيا كالطػػرؼ اةكؿ منهػػا اـي فكػػؿ م ػػطمل ينتمػػي
إلػػى مجػػاؿ داللػػي ضػػيؽ،نحك :أيـ حبػ ٍػيف  :يدكيبػةه عمػػى ًخ ٍمقػػة ً
الح ٍربػػاء ىعريض ػةي الػ ً
ػبطف
ٌ يى
ى
الدجاج ػ ػةي .جُ/صٌّّٓ ،أـ ال ػ ػرأس  :ك ػ ػػك
جػ ػ ٌػدان.جُُّ ِِٖ/
،أـ ىح ٍ ػ ػػة  :تي ٍكىنػ ػػى بػ ػػم ى

ػرل كالدا يػ ػ ػةي
،أـ ال ػ ػ ُّػرمل  :لػ ػ ػكاؤي .جُ/صٕٖ ،أ ُّيـ ى ػ ػ ٌػبار :الح ػ ػ ي
ال ػ ػ ٌػدماغ.جُ/صٕٖ ٌ
الشػ ػػديددي.جِ/صّٕٔ ،أ ُّيـ طري ػ ػ و
ؽ َّ :
جار ػ ػػا قػ ػػاؿ :
الضػ ػ يػب ي إذا ىد ىخػ ػػؿ الرج ػ ػ يؿ عميهػ ػػا ًك ى
أ ً
ىطرق ػ ػ ػ ػ ػ ػػي أ ُّيـ طري ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ ليسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً الض ػ ػ ػ ػ ػ ػ يػب ي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ن ػ ػ ػ ػ ػ ػػا.جّ/صُّْٓ ،أـ الطري ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ :
معظمم.جّ/صُُٓ.

الرج ػ ػ ػ ػ ػ ًػؿ :ذك قىرابت ػ ػ ػ ػ ػػم كأ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
كم ػ ػ ػ ػ ػػف التض ػ ػ ػ ػ ػػييقا المركب ػ ػ ػ ػ ػػة اةخ ػ ػ ػ ػ ػػرل قكل ػ ػ ػ ػ ػػم :يؿ َّ
بيتػػم.جُ/صَُٕ.فمػػك أخػػذنا الجػػزء اةكؿ ك ػػك ل ظػػة اة ىؿ ي مػػف دكف تركيػػل لػػدؿ
الرجػ ًػؿ شخ ػػمي مػػف ػػذا أيض ػان.
عمػػى معنػػى كاس ػ ك ػػك مػػا يرج ػ إليػػم الشػػيء فػ ػ ؿ ٌ
َّي
ككذلؾ يؿ ِّ
كؿ شيء ِٗييي ،كمف ثـ بدء يطمؽ باالشتراؾ الم ظي عمى ثالثػة معػاف
احم كما أشػرؼ مػف
لكؿ منها معنى داللي ضيؽ فاحد ا :اةتباع نحك ؿ البعير :أىٍلك ي
الخ ٍيمػة:
الجىبؿ :أطرافم كنكاحيػم .جُ/صَُٕ.ك يؿ ى
أقطار ًج ٍسمم .جُ/صَُٕ.ك ؿ ى

ىع ىمد ا .جُ/صَُٕ.

وثانيها :الن س نحك ؿ
وثالثها :أ ؿ البي

الح ٌجاج مف ىع ىرفا .جِِّْ/
كفاف :الذيف كانكا ييجيزكف ي

خا ة نحك ؿ الر ً
جؿ.
ٌ

كممػ ػػا يجػ ػػرم مجػ ػػرل اةؿ اة ؿ،فا ػ ػػؿ اإلسػ ػػالـ:مف يػ ػػديف بػ ػػم .جُ/صٔٗ ،كأ ػ ػػؿ
البي :سكانم .جُ/صٔٗ ،كأ ػؿ الرجؿ:زكجػم،كأخص النػاس بػم.جُ/صٔٗ ،كأ ػؿ
العهد:أ ؿ الذمة الذيف يردكف الجزية عمى رؤكسهـ مف المشركيف كمهـ.جِ/صٕٔ.
ه ُّ
ػى كاحػد،
كمف ذلؾ أيضا :الػ ك ري فالكاؼ كال ػاء كالػراء أ ػ هؿ
ػحيل يػدؿ عمػى معن ن
السػػتٍر كالتَّةطيػػة ُّي.كالعػػرل قبػػؿ اإلسػػالـ ىك ىانػ ٍ ال تعػػرؼ مػػف ال يك ػػر إًالَّ ً
الةطػػاء
ك ػػك َّ
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السػػتٍر بمعنػػاي الكاسػ  ،إال أنػػم بعػػد اإلسػػالـ ين ًقمىػ مػػف المةػػة أل ػػاظه مػػف مكاضػ ى إلػػى
ك ِّ
يد كشرائ يشرع كشرائط يش ًرط فع َّػى اةخ يػر اةك ىؿ ِّي.
يخر بزيادا ًز ى
مكاض أ ى
فا ػػبل ال يك ٍ ػػر بالمٌػ ًػم عمػػى أربعػ ًػة أ ػ ىػن و
اؼ لكػػؿ منهػػا دائ ػرد دالليػػة خا ػػة بػػم ،ف يك ٍ ػ يػر
ٍ
ٍى ى
ي
الق ٍمػ ػ ػ ً
ً
الج يحػ ػ ػػكد م ػ ػ ػ معرفػ ػ ػػة
اإلنكػ ػ ػػار  :ك ػ ػ ػػك يك ٍ ػ ػ ػ يػر ى
ػل كالمِّسػ ػ ػػاف .جّ/صّٖ.ك يك ٍ ػ ػ ػ يػر ي
ػابى بمسػ ػ ػ ػػانم.
القمػ ػ ػ ػػل.جّ/صّٖ.ك يك ٍػ ػ ػ ػ يػر المعانػ ػ ػ ػػدد  :ك ػ ػ ػ ػػك أف ىي ٍعػ ػ ػ ػ ًػر ى
ؼ بقمبػ ػ ػ ػػم كيػ ػ ػ ػ ى
جّ/صّٖ.ك يك ٍ ير ِّ
القمل كافر .جّ/صّٖ.
يؤمف بمسانم ك ي
الن اؽ  :ك ك أف ى
كمم ػ ػ ػػا ي ػ ػ ػػدخؿ ف ػ ػ ػػي ػ ػ ػػذا الن ػ ػ ػػكع :ى ػ ػ ػ ٍػرؼ ال ػ ػ ػ َّػد ٍ ًر :ىح ىدثيػ ػ ػػم.جِ/صُّٗ ،ى ػ ػ ػ ٍػرؼ
الكممػ ػ ػػة:إجراؤ ا بػ ػ ػػالتنكيف .جِ/صُّٗ.عت ػ ػ ػردي الرجػ ػ ػػؿ  :أ ػ ػ ػػمم.جّ/صًِٗ ،عتٍػ ػ ػ ىػردي
َّ ً
عمػػم ًد ٍني ػان .جّ/صِٗ،.عتٍ ػردي الثٌةػ ًػر :إذا
الرجػػؿ :أقربػػاؤي مػػف كلػػدي ككلػػد كلػػدي كبنػػي ٌ
رقٌػ ػ ة ػػركل اةس ػػناف كنقيػ ػ كج ػػرل عميه ػػا الم ػػاء فتم ػػؾ ً
العتٍػ ػرد .جّ/صًِٗ ،عتٍ ػ ىػردي
ىى
المس ػػحاد  :خش ػػبتها الت ػػي تس ػ َّػمى ي ػػد المس ػػحاد .جّ/صّٗ.عم ػػكد اةذف  :معظمه ػػا
امػػم الػػذم يسػػتقيـ
كقكامهػػا الػػذم تثب ػ عميػػم اةذف .جّ/صِِٕ ،ىعمػ ي
ػكد اةمػػر  :قك ي
ُّػرد
الر ىابػة إلػى يد ىكٍيػف الس َّ
بم .جّ/صِِٕ ،عمكد البطف :شبم عرؽ ممػدكد مػف لػدف ُّ
تكسػط شػ رتيم مػف
في كسطم ٌ
يشؽ مف بطػف ال ٌشػاد.جّ/صِِٕ ،ىعم ي
السػناف :مػا ٌ
ػكد ٌ
كة َّػردي يك ِّػؿ ش و
مم ك ػك الػذم فيػم خػيط الع ٍيػر .جّ/صِِٕ .ية َّػردي َّ ً
أ ً
ػيء
أسػم ي
النبػا  :ر ي
ى
َّأكليمي.جّ ،ِْٕ/ية َّردي ال ًه ً
الؿ :ليمةى يي ىرل ال ًهال يؿ .جِّْٕ/ي

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

ابف
ي
ابف
ي

ابف
ي
ابف
ي

ابف
ي
ابف
ي

ال يً
يف ًْ.جّ/صُٖٖ.
لع ه
بالقم ى
الع ٍشرٌ :
ى
يف أم  :طالل ً
ًً
ً
نساء .جّ/صُٖٖ.
العشر ى
يف :باةي نس ً ٍ
اعيف ًْ .جّ/صُٖٖ.
الس ى
أس ىعى ٌ
الثالثيفٍ :
الباطشيف ًْ .جّ/صُٖٖ.
أبطش
اةربعيف:
ي
ى
الخمسيف :لحيا ًع ً ٌريف .جّ/صُٖٖ.
ميسيف ًْ .جّ/صُٖٖ.
الستيف :مؤنس ى
الج ى
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ً
الحاكميف .جّ/صُٖٖ.
أحكـ
بعيف:
الس ى
ٌ
ي
الحاسبيف ًْ .جّ/صُٖٖ.
مانيف :أسرعي
ى
الثٌ ى
اةرذليف ًْ .جّ/صُٖٖ.
التٌسعيف :كاحد
ى

أم  :ال رجؿ كال امرأد .جّ/صُٖٖ.
ي
ابف المئة :الجا كالسا ٍ
فنالحظ أف كؿ مرحمة مف مراحؿ العمر تختص بنكع مف السمكؾ اإلنساني ك ذا
النكع ينتمي إلى مجاؿ داللي خاص بمراحؿ عمر اإلنساف.
ككذلؾ مف الم طمحا
-

التي تضـ إلى تخ يص النكع:
ةار في ن ض كاحد شيء كثير.جْ.ّّْ/

بنا ي أكبر  :شبم الكماد
بنا ي ىب ٍحر  :ضرل مف السَّحال.جُ/صُُٔ.؟

بيض  ،الكاحدد بن ىب ٍخ ور كبن ىم ٍخ ور اشتي َّ
ؽ مف
بنا ي ىب ٍخ ور كبنا ي ىم ٍخ ور :سحابا ه ه
الب ٌر.جْ.ُِْ/
الب ٍحر كال تجكز إلى ى
يبخار البحر ةف ذي السحال تعمك في ى
-

بنا ي نعش سبعة ككاكل ،أربعةه نعش كثالثةه بنا  .جّ/صُِّ.
ً
كابف
فبنا كاة ؿ فيها بنكي كممةه تدؿ عمى أف الشيء يتكلَّد عف الشيء،

أشياء كثيردن بابف
فتسمي
اإلنساف كةيري  ،ثـ ت ِّرع العرل.
ى
ٌ
بداللة معينة كالسيما عند إضافتم إلى ةيري.

ّّي

كؿ نكع منها يختص

كمنم أيضا:
ى مىكا ي الرسكؿ لممسمميف  :يدعاؤي لهـ كذكر ـ .جِ/صُُْ.
ً
كحسف ذكري
سف ثىنائم عميهـ ي
ى مىكا ي اه عمى أنبيائم كال الحيف مف ىخ ٍمقم  :يح ي
لهـ .جِ/صُُْ.
احد ا الد.جِ/صُُْ.
اليهكد  :كنائًسهيـ ك ي
ى مىكا ي ى
فال َّ الىدي مجردد مف دكف إضافة ي ُّ
الدعاء ّْي حقيقة .كمف ثـ لتنتقؿ المعاني عند
إضافتها لتدؿ عمى تسمية الشئ باسـ بعض ما يتضمنم كلتؤدم أنكاعا مف اةدعية

كالذكر كالثناء كالتبرؾ،أك لتدؿ ةمى إزالة الشخص عف ن سم بهذي العبادد ال الء
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الذل ك نار اه المكقدد .كيسمى مكض العبادد ال الد ،كلذلؾ سمي
مكا
-

الف بناء

مى كبناء مرض إلزالة المرض ّٓي .كمف ذلؾ:

الكنائس

يك َّة السحال ً
كك افيم  :نكاحيم .جْ/صَْ.
ٌ
 يك َّةي المِّثة  :ما انحدر منها عمى أ كؿ الثٌةر .جْ/صَْ.الد ار ـ .جْ/صَْ.
 ًك ٌة الميزاف  :التي تكض فيها ٌفالكؼ ما ُّ
يدؿ عمى قبض كانقباض  -ما فيم استطالىة  . -مف ذلؾ ال ىك ُّ
ؼ لإلنساف،
سمي بذلؾ َّ
المعنى
يء ّٔي .ثـ ىي ًرقكف بيف أنكاع الكمما فيختمؼ
ِّ
ى
ةنها تىقبًض ال ٌش ى
.فكؿ مستدير ًك ة بالكسر نحك ًك ة الميزاف كي تل ككؿ مستطيؿ فهك يك ة بالضـ
ّٕي.

ومنه:
-

يكـ
ي
يكـ
ي

كـ
ىي ي
يكـ
ي

ً
يكـ القيامة.جُ/صُْٕ.
ى
الب ٍعا  :ي
َّ
بعضهـ بعضان.جْ.َِٔ/
يكـ التَّناص أم يينادم
ي
التناد  :ي

ِّ
ال ي ً
الحؽ كالباطؿ .جّ.ُّٕ/
ؽ اهي بيف
يحد فى ىر ى
يكـ ىب ٍد ور كأ ي
رقاف :ي
ً
القر  :اليكـ الثاني مف ىيكـ َّ
نى  .جّ.ّٕٓ/
ِّ
قر ي
الن ٍحر ٌ
الناس فيم بم ن
بع ىرفا ً .جّ.ُّٓ/
عرفة :
ي
مكقؼ ٌ
الناس ى

يكـ
ي
يكـ َّ
ىض ىحى .جْ/صُٖٗ.
الن ٍحر  :ىيكـ اة ٍ
ي
اةياـ كمف ثػـ نمحػظ عنػد إضػافتم
فاليكـ مف دكف إضافة كما ك معركؼ الك ي
احد مف ٌ
ى
إلػػى ةي ػري ي ػػبل لكػػؿ يػػكـ مػػف تمػػؾ اةيػػاـ خ ك ػػية النػػكع مػػف اةيػػاـ كلػػم مكانػػة
كسػػمك ،ةنهػػا م ػػطمحا

تػػدؿ عمػػى أمػػر عظػػيـ مػػف

ػػميـ العقيػػدد اإلسػػالمية كمػػف

تطبيقاتها الشرعية.
ؼ
كممػ ػػا يػ ػػدخؿ فػ ػػي ػ ػػذا النػ ػػكع :ىح ٍرؼ ابػ ػػف مسػ ػػعكد :أم فػ ػػي قراءتػ ػػم.جُ ،َّٓ/ىحػ ػ ٍػر ي
ً ِّ
ػدكيـ َّ
الز ٍع ػ ػ ػراف  :يد يكفيػ ػ ػػم هكادارتيػ ػ ػػم فػ ػ ػػي ىد ٍكفػ ػ ػػم.
الس ػ ػ ػ ينة :جانػ ػ ػػل ش ػ ػ ػقها .جُ.َّٓ/تػ ػ ػ ي
كانهػ ػػا تػ ػػدكر فػ ػػي م ً
ضػ ػػيِّها.جِ/صَٔ .ػ ػ ىػب يير
جِ/صَٔ،تػ ػػدكيـ الشػ ػػمس  :ىد ىكريانهػ ػػا ٌ
ي
ََٔ
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الخك ً
اف  :يرقاقىتيم العريضةي تيٍب ىسط تح ى ما يي ٍؤك ىؿ مف الطعاـ.جِ/صّٕٕ ،ػبير القىػكـ
ي
معهػػـ فػػي أمػ ً
طمى ػ يؿ الػ ٌػدار  :ييقػػاؿٌ :إنػػم
ػكر ـ .جِ/صّٕٕ .ى
 :الػػذم ي ػبً ير لهػػـ كيكػػكف ى
مك ً
ضػ ه فػػي ى ٍػحنًها ييهىَّيػاي لمجمػػس أ مهػا .جّ/صٖٓ.طىمىػ يؿ السَّػ ينة ً :جالليهػػا كالجميػ
ىٍ
ناف ًْ أم  :سًمس ً
ع ً
الع ً
الع ً
ناف.جّ/صٔٔ،أنػا
 :اةى ٍ
طالؿ.جّ/صٖٓ،ال ى ىرس يككف طك ى
ٍ ى
منقاد ل ى ً
طكعي ًيد ى ً
يل  :ى ٍي ىد يبها في أكائمها إذا إقبمػ
أم :
نكف الر ً
ه
ؾْ .جّ/صٔٔ .يعثٍ ي
ؾْ ٍ
ىٍ
تج ػ ػ ػ ػ ػ ُّػر الةب ػ ػ ػ ػ ػػار ج ػ ػ ػ ػ ػ ان ً
ػكف المٌحي ػ ػ ػ ػ ػػة طكليه ػ ػ ػ ػ ػػا كم ػ ػ ػ ػ ػػا تحته ػ ػ ػ ػ ػػا م ػ ػ ػ ػ ػػف
ي
ػرْ .جّ ،ٖٗ/يعثٍن ػ ػ ػ ػ ػ ي
ٌ
ى
ػاؿ  :جن ػ ً
ؽ بع ػ و
ػض كبمً ػ ٍػز ً
ػاد يؿ بعض ػػها ف ػػكؽ بع ػ و
ػض الكاح ػػد
ال ٌش ػػعر.جّ.ٖٗ/أ ٍىنض ػ ي
ػاد ال ًجب ػ ً ى
،أنضاد القكـ  :ىجماعتيهـ ك ىكثٍىرتيهـ  .جْ/صِِّي.
ض هد.جْ/صِِّ
ي
ىن ى
ثالثػػا -:تضػػييؽ عػػف طريػػؽ المشػػابهة:يمكف أف نتنػػاكؿ التضػػييؽ عػػف طريػػؽ المشػػابهة
في
شػكؿ مشػػابهة بػػيف مػػدلكليف معجميػػيف منقػػكؿ كمنقػػكؿ إليػػم أك المشػػبم كالمشػػبم بػػم ك ػػذا
الشكؿ ك االستعارد ّٖ ( metaphorي .كمف اةمثمة عمى ذا النكع:

-

ضةي ً
اإلسالـ  :جماعاتيهـ .جُ/صُٕٓ.
ىب ٍي ى
البمىد  :تىريكةي َّ
عام ًة .جُ/صُٕٓ.
ىب ٍيضةي ى
الن ى

ضةي الحديد :معركفة.جُ/صُٕٓ.
ىب ٍي ى
بيضةي ً
ةنها في ًخ ٍدر ا ىمكنكنةه .جُ/صُٕٓ.
الخ ٍد ًر :الجارية ٌ
و
ل كذلؾ أف تي ٍةتى ى ًل الجارية فتي ٍتى َّ
بيضة
ل
ض ي فتي َّ
الع ٍقر :ىمثى هؿ يي ٍ
جر ى
ض ىر ي
ىب ٍي ى
ضةي ي
الع ٍق ًر .جُ/صُٕٓ.
الب ٍي ى
كتي ىس َّمى تمؾ ى
ضةي بيضةى ي
لمد ً
ُّ
َّ
جاجة
أما
البىياض مف اةلكاف .يقاؿ
ضة ٌ
فالب ٍي ى
المشتؽ منم ى
فاة ؿ ى
ابيض ال ٌش ي
يء .ك ٌ
الب ٍيض ،ك َّ
ضة الحديد.كمف االستعارد قكلهـ لمعزيز في
ٍ
المشبم بذلؾ ىب ٍي ى
كةي ًر ا ،كالجم ى
ً
ضة
البيضة .ى
يقاؿ ىحمى ىب ٍي ى
كيح َّف كما تيح ىظ ى
يضة البمىد ،أم ييح ىظ ي
مكانم :ك ىب ى
اإلسالـ ك ِّ
البمد ،يريدكف ٌأنم
الديف .ف ذا ىعَّب يركا عف ال ٌذليؿ المستضعؼ ٌ
ضة ى
بانم ىب ٍي ى
ضة التريًكة ّٗي.ومنه:
بالعراء .كلذلؾ تي َّ
ىمترك ه
الب ٍي ى
سمى ى
ؾ يم ىرهد كالبيضة المتٍرككة ى
 يدا اإلنساف:جناحاي جُ.ِٔٓ/َُٔ
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 ىجناحا الطائر  :يداي .جُ.ِٔٓ/الع ٍس ىكر  :جانًباي  .جُ.ِٔٓ/
 ىجناحا ىشمالًم  .جُ.ِٔٓ/
 ىجناحا الكادم ٍ :أف ى
يككف لم ىم ٍجرل عف ىيمينم كعف ى
فنمحظ االنتقاؿ الداللي بيف اليد كالجنا ك ك تضييؽ مشابهة بيف مكق اليديف
كاطراؼ عميا متقابمة كجناحا الطائر كالعسكر كمجرل الكادم ف ف اكتسال داللة
المشابهة جاء
 ىي يد -ىي يد

يد
 ي -ىي يد

 ىي يدفف أ
ككذلؾ:

بعد التركيل.ككذلؾ الحاؿ بالنسبة ل ل اظ اةتية :

َّ
الد ٍ ر  :ىمدل ىزمانم .جْ/صَُْ.
الريل  :ىممً يكها .جْ/صَُْ.

ضها .جْ/صَُْ.
ال اس كنحك ا  :ىمقبً ي
القى ٍكس ً :سىيتيها .جْ/صَُْ
ِّ
النعمة :ي السابةة.جْ/صَُْ.
لإلنساف كةيري ،كيستعار في ً
ً
يد.
الي ًد
المَّنة فيقاؿ :لم عميم ه
يؿ بناء ى

َْييي

ص اةمر :أ ممي .جّ/صِّْ.
 فى ُّص العيف :ىح ىدقىتيها .جّ/صِّْ.
 فى ُّفال ص كممةه ُّ
تدؿ عمى فى ٍ ؿ بيف شيئيف

الع ً
حدقتيها عمى معنى
كفى ُّ
يف ى
ص ى
ص ى ً
ص ًم ىف اة ٍىم ًر  :ىم ٍ ً ميم  ،أىم ىم ىح ُّزي ،
الم ىج ًاز  :ال ى ُّ
التَّ ٍشبيم.كال ى ُّ
لمخاتىـ مف ى
كأى ٍ ميم ُْي .
ومنه أيضا:
-

يـ
ىحر ي
يـ
ىحر ي

الب ٍئر  :يم ٍم ىقى َّ
الم ٍم ىشى عمى جانًىب ٍيها كنحك ذلؾ  .جُ/صَّٖ.
النبيثىة ك ى
َّ
الم ٍم ىشى عمى حافىتىٍيم .جُ/صَّٖ.
النهر  :يم ٍم ىقى طينم ك ى

فا ؿ المعنى بالنسبة لمطرؼ اةكؿ مف الم طمل :الحرمة ك ك ما ال يحؿ لؾ
انتهاكم فحينما أضيؼ الحريـ إلى البئر هكالى النهر أ بل المعنى الحد ال ا ؿ بيف
تحميؿ الممر عمى حافة البئر أك النهر كتحريمم ،كمف ثـ انتقاؿ المعنى عف طريؽ
المشابهة بيف الحالة الشرعية كالحالة العامة.
َِٔ
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كمف ذا النكع:

عرش البئر ُّ :
طيها بالخشل .جّ/صُِٗ.
 يعرش البي  :سق م .جّ/صُِٗ.
 يش الرجؿ ً :قك ياـ ً
قيؿ  :ثي َّؿ عر يشم.جّ/صُِٗ.
أمري هكاذا زاؿ عنم ذلؾ ى
 ىع ٍر يالر يجؿ كًقكامم :عرش ِْي.
فالعرش :السرير لمممؾ ثـ استيعير ذلؾ فقيؿ ةمر ٌ
ومنه:

-

اش
ًفر ي
اش
ًفر ي

الق ٍح ً
ؽ مف ً
ؼ .جّ/صُُّ.
َّأ
الرٍس  :ى
طرائً ي
المِّساف  :لى ٍح ىممه تى ٍحتىمي.جّ/صُُّ.

ثكبػا تحتػم .كعنػد إضػافة فػراش
أ ؿ المعنى قبؿ اإلضػافة :افتػرش فػالف ترنابػا أك ن
إلػ ػػى ال ػ ػرأس كالمسػ ػػاف أ ػ ػػبح الداللػ ػػة الجديػ ػػدد لمم ػ ػػطمل مكتسػ ػػبة عػ ػػف طريػ ػػؽ
المشابهة بيف ال رش تح

اإلنساف كال رش تح

الرأس كالمساف.

ومن التضييقات األخرى:
 ىكبً يد اةرض  :ما فيها مف معادف الماؿ.جْ/صٓ.السماء  :ما استقبمؾ مف ىك ىسطها .جْ/صٓ.
 ىكبً يد ٌأ ػػؿ المعنػػى أف الطػػرؼ اةكؿ الكبػػد ػػي المحمػػة السػػكداء فػػي الػػبطف كعنػػد اإلضػػافة
مػف

إلى اةرض هكالى السماء اكتسل الم ػطمل داللػة جديػدد،إذ إف المشػابهة ح ػم
خػػالؿ مكق ػ الكبػػد كسػػط بطػػف اإلنسػػاف  .كجػػاء فػػي أسػػاس البالةػػة :بمػػك كبػػد السػػماء
كتكبد
ٌ
ّْي.

الشمس  :تكسطتا السماء،ك ك يبحا عف كبػد اةرض كأكباد ػا ك ػي معادنهػا

وكذلك:
-

لعال
ي
عال
لي ي

شعاعها جّ/صٕٗ.
ال ٌشمس :السرال ،أك
ي
بي :ما ساؿ مف فيم جّ/صٕٗ.
ال ٌ ٌ
َّٔ
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بي :ما ساؿ مف فيم  .فانتقؿ المعنى عف طريؽ المشابهة
أ ؿ المعنى :لي ي
عال ال ٌ ٌ
بيف منظر السرال مف البعد كلعال ال بي أك أف لعال الشمس :شعاعها ،فيككف
الشعاع ال ادر مف الشمس عمى شكؿ خيكط المعال.
ً
ً
الم ٍن ًكل
كمما يدخؿ في ذا النكع :ىحٍبؿ العاتؽ  :يك ٍمة ما ى
بيف العاتؽ ك ى
الكريد .جُ/صِِٖ .ىدفَّتا الطٍَّبؿ:
ؽ ُّ
الكريدً :ع ٍر ه
يدر في ى
الح ٍمؽ ك ى
.جُ/صِِٖ ،ىحٍب يؿ ى
ً ً
ً
َّ
الب ٍذ ًر
الم ىحؼ  :ضمامتاي مف جانىبيم .جِ .ّٓ/ىرٍي ي ى
المتاف عمى رأسم.جِ ،ّٓ/ىدفتا ي
 :فضؿ ما ىي ٍخ يريج مف ُّ
أم  :فضؿ يك ىمتًها
،رٍي ٌ
الن ٍزًؿ عمى أ ًؿ ى
الدرع ٍ
الب ٍذر.جِ ُٔٗ/ى
كالخمؿ في كجهم ال يكاد يخمً ً
ً
ً
ؼ.
ي
عمى أطراؼ اةنامؿ جِ.ُٔٗ/ع ي
اء السَّحال  :ى ٍ
الز َّ
يش الذم قد ىعال ِّ
ً
جّ/صًُِٗ ،ع اء َّ
ِّةار ككذلؾ الديؾ كنحكي
ؼ ال
النعامة  :الر ي
اةمر ً :خري .جّ/صُْٗ ً
ً
ً
مف الطَّ ً
ككلى يد
ل
ل َّ
،عق ي
ى
ير.جّ/صُِٗ .ىعق ي
ٍ
الر يجؿ  :ىكلى يدي ى
ً
اةسناف  :الماء الذم ىيجرم عميها أم
كل
ىكلى ًدي
الباقكف مف ىب ٍع ًدي.جّ/صُّٗ ي
.ة ير ي
ى
ً
سيـ اإلنساف:
ركل
عمى اةسناف.جّ ،ُِٕ/ية ي
اةسناف  :أط ارفيها .جّ .ُِٕ/ىن ي
ُّ
الريل :ي يبكبها .جْ/صُِٗ.ن ي البعير :ما ترامى بم
تىىن يسمي .جْ/صُِٗ،نسيـ ٌ
،ن ً ُّي
الح ى .جْ/صِّٓ،ن ي َّ
الرحى :ما ترام بم مف دقيؽ .جْ/صِّٓ ى
مف ى
كن ً ُّي
الريل :ما ىن ى مف الترال في أي كؿ كنحكي ككذلؾ ىن ً ُّي المطر ى
ً
الك ٍج ًم  :ما أحاطى بم
.ن ٍقبةي الثٍَّكًر  :ىك ٍجهيم .جْ/صِْٓ ي
الق ٍدر.جْ/صِّٓ ي
،ن ٍقبةي ى
ائر ا.جْ/صِْٓي.
دك ي
الخاتمة
بعد

ذا العرض لمكضكع الظالؿ الداللية في كتال العيف بم طمحاتم

المركبة تركيبا إضافيا ،يجدر بنا اإلشارد إلى مجمكعة مف النتائن التي تك منا
إليها  ،كمنها:
-

إف دراسة الم طمل المركل ال تقؿ أ مية عف دراسة الم طمل الم رد في
مجاؿ البحا المةكم كاةداء الداللي.
َْٔ

4235/ مجلة ديالى

العدد الثامن والخمسون

بمكف خاص في ذ ف اةفراد

الظالؿ الداللية ي تمؾ ال ركؽ التي تمكف الدالال

-

 كقد تككف كاضحة في،كيقنعكف في تمؾ الحياد االجتماعية بقدر مشترؾ مف الداللة
. كما قد تككف مبهمة في أذ اف بعضهـ،أذ اف كؿ الناس
المركبة كالتي أ بح

حاكلنا إظهار الظالؿ الداللية مف خالؿ الم طمحا

-

.أكثر كضكحا كظهك ار مف الم طمل الم رد
 كمف ثـ تطبيقها عمى،بياف مظا ر التةير الداللي كأنكاعها في عمـ المةة الحديا
.الم طمل المركل هكاعطاء الدرس المةكم تمثيال في التراا المةكم العربي

((Abstract))
Results in the book of shadows Ain Khalil bin Ahmed
Faraaheedi
(175
e)
Term is an additional example of compound complex
A. M. D. Kamal Hussain Ahmed، a. M. faiq kh. Salman
Semantics gives the word care as a very basic unit
Tagged in human language، so that its essential meaning،
or by the central orbit communication between members
of the group one، and additional contextual meanings cast
a

shadow
on
the
basic
meaning.
This research includes the semantic significance of the
partial lexical Arabic. And can say that the significance of
lexical is indicative of the true word and other intolerable
َٔٓ
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character subset of significant real، and depends on many
things in the Arabic language، including circular or
expansion in the sense، and vice versa Kaltadhaik or
customization

in

meaning،

and

interference

issues

Rhetoric for the emergence of meaning Kalastarh or
metaphor
or metaphor
as
well
as
context.
Results and shadows asymptotic term to denote the
central and we represent the text of the term lexical single
word or single and indication of taking marginal
relevance. Has been expressed by Prof. Dr. Anis Ibrahim،
and the same circles that occur after throwing a stone into
the water، what is the first of which consists of a central
significance of the words، and is located in the aspects of
the circle on the limits of its surroundings، we prepare it is
the shadows semantic words.
We chose to apply the issue of shadows Semantic
terminology compound synthesis further in the book of the
eye to the fact that Khalil bin Ahmed Faraaheedi (175 e) is
the first pilot for the information Almagamat، have
remained ideas of Hebron and the theories and Talilath
and innovations Hdia to linguists، grammar، exchange،
presentations and science linguistic general.
Based on the research plan submitted then the first
requirement definition as well. The second requirement
was devoted to the definition of semantic and shadows
division division AZ Magamaa terms. Third requirement
dealt with aspects of semantic change and its applications
َٔٔ
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to composite complex additional terms in the book of the
eye. The answer came in a conclusion and a list of
sources and references

هوامش البحث
ُ -ينظػ ػػر :النظريػ ػػة المسػ ػػانية،عند ابػ ػػف حػ ػػزـ اةندلسػ ػػي ق ػ ػراءد نقديػ ػػة فػ ػػي مرجعيػ ػػا
الخطػػال المسػػاني كأبعػػادي المعرفيػػة ي،د .نعمػػاف بػػكقرد -الج ازئػػر ،مػػف منشػػك ار

اتحػػاد

الكتال العرل،دمشؽ،ََِْ ،صَٓ.
ِ-ينظر:داللة اةل اظ  ،دَإب ار يـ أنيس ،مكتبة اةنجمك الم ريةد،َ .صْٕ.
ّ -ينظػر:عمـ الداللػػة عنػػد العػرل ،د.عميػػاف بػػف محمػد الحػػازمي ،مجمػػة جامعػػة أـ
القرل لعمكـ الشريعة كالمةة العربية ك دابها ،ج ُٓ  ،ع ِٕ  ،جمادم الثانيػة ُِْْ ػ
،صَٖٕ.
ْ -ينظر:عمـ الداللة،د.أحمد مختار عمر،عالـ الكتل ،طٓ،ُٖٗٗ ،صَُٔ.
ٓ -ينظر :تاج العركس مف جػكا ر القػامكس ،أبػك ال ػيض مرتضػى َّ
الزبيػدم ،تحقيػؽ:
مجمكعة مف المحققيف ،دار الهداية،د، .مادد ص.ؿ .ي،ج ٔ /صْٕٓ.
َٕٔ
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ٔ-ينظػػر :المعجػػـ الكسػػيط ،إب ػ ار يـ م ػػط ى ،كأحمػػد الزيػػا  ،كحامػػد عبػػد القػػادر ،
كمحمد النجار ،دار الدعكد،د ، .مادد ص.ؿ .ي ،ج ُ/ص َِٓ .
ٕ -الم طمحا

العممية،اةمير م ط ى الشهابي،بيرك -لبناف،ُٕٖٗ،صّ.

ٖ-الم در ن سم كال

حة ن سها.

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

،ج ُ/ص َْ.

َُ-ينظ ػػر :ال ػػاحبي ف ػػي فق ػػم المة ػػة كس ػػنف الع ػػرل ف ػػي كالمه ػػا ،أحم ػػد ب ػػف ف ػػارس،
مطبعة المؤيد ،القا رد ُّّٖ ،ػ،َُُٗ-صُٓ.
ُُ-ينظر:حركة التعريل في العراؽ،د.أحمد مطمكل،بةداد-العراؽ،د، .صٕٓ.
ُِ-ينظر:المرج ن سم كال

حة ن سها،ككذا :الم طمحا

العممية،صّ.

ُّ-التعبي ػ ػ ػ ػ ػ ػػر اال ػ ػ ػ ػ ػ ػػطالحي،د.عمي القاس ػ ػ ػ ػ ػ ػػمي،مجمة المس ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف العربي،المة ػ ػ ػ ػ ػ ػػرل
،ُِٕٗ،منُُ /جّ  ،صِّ.
ُْ -مقدم ػػة اب ػػف خمدكف،عب ػػد ال ػػرحمف اب ػػف خم ػػدكف،تحقيؽ:دركيش الجكيدم،المكتب ػػة
الع رية،بيرك  ُِْٓ ،ػ ،صِْٓ.
ُٓ-ينظر:عمـ الداللة،صِٗ.
ُٔ-ينظر:دراسا

في عمـ المةة،د.كماؿ بشر،القا رد،ُّٕٗ،صُِْ.

ُٕ-ينظر:المة ػ ػػة العربي ػ ػػة معنا ػ ػػا كمبنا ا،د.تم ػ ػػاـ حس ػ ػػاف ،الهيئ ػ ػػة الم ػ ػ ػرية العام ػ ػػة
لمكتال ُّٕٗ، ،صَُْ.
ُٖ-ينظر:دراسا

في اةكدية دراسة مقارنة:صَُٓ.

ُٗ-ينظر :تاج العركس مف جكا ر القامكس،مادد س.ر.كي،ج ّٖ/ص ِٕٓ.

َٖٔ
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َِ -ينظ ػ ػ ػ ػػر :محاكل ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي أ ػ ػ ػ ػػؿ المة ػ ػ ػ ػػا  ،ج ػ ػ ػ ػػاف ج ػ ػ ػ ػػاؾ ركس ػ ػ ػ ػػك،تعريل:محمد
محبكل،تكنس،ُٖٗٔ،صِٔ .
ُِ -ينظر :داللة اةل اظ  ،صَُٔ
ِِ -فػػي عمػػـ المةػػة  ،د .ةالػػل المطمبػػي  ،المكسػػكعة ال ػػةيرد ِِٔي،دار الشػػؤكف
الثقافية العامة ،بةداد -العراؽ ،د.

،صٖٓ.

ِّ -ينظر:الداللػ ػػة المركزيػ ػػة كالداللػ ػػة الهامشػ ػػية بػ ػػيف المةػ ػػكييف كالبالةييف،رنػ ػػا طػ ػػم
رؤكؼ،إشراؼ:أ.د.عمي عبػد الحسػيف زكيف،رسػالة ماجسػتير،جامعة بةداد،كميػة التربيػة
لمبنا  ُِِْ،ػ ََِِ-ـ ،صُْ.
ِْ -دكر الكممػ ػػة فػ ػػي المةػ ػػة ،سػ ػػتي ف أكلمػ ػػاف ،ترجمػ ػػة :كمػ ػػاؿ محمػ ػػد بشػ ػػر ،مكتبػ ػػة
الشبال ،القا رد ،.ُٖٖٗ .صُْٔ.
خضير،www.ao-academy ،صِٗ.
ِٓ -ينظر :عمـ الداللة:عمي حميد
ٌ
ِٔ -ينظر :داللة اةل اظ  ،صُِٓ
ػادم ،تحقيػػؽ :مكتػػل
محمػد بػػف يعقػػكل ال يركزبػ ٌ
ِٕ -القػػامكس المحػػيط ،مجػػد الػػديف ٌ
مؤسسػ ػػة الرسػ ػػالة ،مؤسسػ ػػة الرسػ ػػالة  ،طّ ،بيػ ػػرك  ُُّْ ،ػ ػػ،
تحقيػ ػػؽ الت ػ ػراا فػ ػػي ٌ
مادد أ.ـ.قي،ج ٔ /ص ُْٗ

ِٖ -الم در ن سم كال

حة ن سها.

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

،أب ػػك البقػػاء أيػػكل ب ػػف مكسػػى الحسػػيني الك كم،مؤسس ػػة

الرسالة  ،بيرك  ُُْٗ ،ػ ُٖٗٗ -ـ .صِِْ.
ُّ -ينظر:مقاييس المةة ،مادد ؾ،ؼ.ري،ج ٓ/ص ُُٗ.
َٗٔ
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ِّ -ينظر:ال احبي في فقم المةة كسنف العرل في كالمها،صُٓ.
ّّ -ينظر:مقاييس المةة :مادد ل.ف.كي،ج ُ/ص َّّ
ّْ-الم در ن سم،مادد ص.ؿ.مي  ،جّ/ص ََّ .
ّٓ-ينظ ػػر :م ػػردا

أل ػػاظ الق ػػرف ،ال ارة ػػل اة ػ ػ هاني ،دار القم ػػـ  ،دمش ػػؽ،د، .

جُ/ص َٓٗ.
ّٔ -ينظر:مقاييس المةة :مادد ؾ.ؼ.ؼي ،جٓ/ص ُِٗ.
ّٕ -ينظر :كتال الكميا ،صُُٕٗ.
ّٖ-ينظر:عم ػػكـ البالة ػػة  ،أحمػ ػد م ػػط ى الم ارة ػػي  ،دار الكت ػػل العممي ػػة ،بي ػػرك
،ُٖٗٔ،صِّٗ.
ّٗ -ينظر:مقاييس المةة :مادد ل.م.ضي،ج ُ/ص ِّٔ.
َْ -ينظػػر :الم ػػدر ن سػػم  :بػػال اليػػاء كمػػا بعػػد ا فػػي المضػػاعؼ كالمطػػابؽي،ج
ٔ/ص ُُٓ.
ُْ -ينظر :تاج العركس مف جػكا ر القامكس،مػادد ؼ.ص.ص ي،ج ُٖ/ص ِٕ-
ّٕ.
ِْ -ينظر:مقاييس المةة :مادد ع.ر.شي،جْ/ص ِْٔ ِٔٓ.-
ّْ -أسػػاس البالةػػة ،أبػػك القاسػػـ محمػػكد بػػف عمػػر الزمخشػػرم،تحقيؽ :محمػػكد محمػػد
شاكر
،مطبعة المدني  ،القا رد،طِ  ،ُُٗٗ ،مادد ؾ.ل.دي،صِٖٓ.

َُٔ
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المصادر والمراجع
 أس ػػاس البالة ػػة ،أب ػػك القاس ػػـ محم ػػكد ب ػػف عم ػػر الزمخش ػػرم،تحقيؽ :محم ػػكد محم ػػدشاكر،مطبعة المدني  ،القا رد،طِ .ُُٗٗ ،
 تاج العركس مف جكا ر القامكس ،أبػك ال ػيض مرتضػى َّالزبيػدم ،تحقيػؽ :مجمكعػة
مف المحققيف ،دار الهداية،د. .
التعبير اال طالحي،د.عمي القاسمي،مجمة المساف العربي،المةرل .ُِٕٗ، حركة التعريل في العراؽ،د.أحمد مطمكل،بةداد-العراؽ،د. . الخ ائص ،أبك ال تل عثماف بػف جنػي ،تحقيػؽ  :محمػد عمػي النجػار ،عػالـ الكتػل بيرك  ،.د. -دراسا

.

في عمـ المةة،د.كماؿ بشر،القا رد.ُّٕٗ،
ُُٔ
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 داللة اةل اظ  ،دَإب ار يـ أنيس ،مكتبة اةنجمك الم ريةدَ . الداللػ ػ ػ ػ ػػة المركزيػ ػ ػ ػ ػػة كالداللػ ػ ػ ػ ػػة الهامشػ ػ ػ ػ ػػية بػ ػ ػ ػ ػػيف المةػ ػ ػ ػ ػػكييف كالبالةييف،رنػ ػ ػ ػ ػػا طػ ػ ػ ػ ػػمرؤكؼ،إشراؼ:أ.د.عمي عبػد الحسػيف زكيف،رسػالة ماجسػتير،جامعة بةداد،كميػة التربيػة
لمبنا  ُِِْ،ػ ََِِ-ـ.
 دكر الكممػػة فػػي المةػػة ،سػػتي ف أكلمػػاف ،ترجمػػة :كمػػاؿ محمػػد بشػػر ،مكتبػػة الشػػبال،القا رد.ُٖٖٗ .
 ال احبي في فقػم المةػة كسػنف العػرل فػي كالمهػا ،أحمػد بػف فػارس ،مطبعػة المؤيػد،القا رد ُّّٖ ،ػ.َُُٗ-
 عمـ الداللة،د.أحمد مختار عمر،عالـ الكتل ،طٓ.ُٖٗٗ ،خضير.www.ao-academy ،
 عمـ الداللة:عمي حميدٌ
 عمـ الداللة عند العرل ،د.عمياف بف محمد الحػازمي ،مجمػة جامعػة أـ القػرل لعمػكـالشريعة كالمةة العربية ك دابها ،ج ُٓ  ،ع ِٕ  ،جمادم الثانية ُِْْ ػ.
 عمكـ البالةة  ،أحمد م ط ى المراةي  ،دار الكتل العممية ،بيرك .ُٖٗٔ، فػ ػػي عمػ ػػـ المةػ ػػة  ،د .ةالػ ػػل المطمبػ ػػي  ،المكسػ ػػكعة ال ػ ػػةيرد ِِٔي،دار الشػ ػػؤكفالثقافية العامة ،بةداد -العراؽ ،د. .
ػادم ،تحقي ػػؽ :مكت ػػل
محم ػػد ب ػػف يعق ػػكل ال يركزب ػ ٌ
 الق ػػامكس المح ػػيط ،مج ػػد ال ػػديف ٌمؤسسة الرسالة ،مؤسسة الرسالة  ،طّ ،بيرك  ُُّْ ،ػ .
تحقيؽ التراا في ٌ
 -كت ػػال الكمي ػػا

،أب ػػك البق ػػاء أي ػػكل ب ػػف مكس ػػى الحس ػػيني الك كم،مؤسس ػػة الرس ػػالة ،

بيرك  ُُْٗ ،ػ ُٖٗٗ -ـ.
 المةػ ػػة العربيػ ػػة معنا ػ ػػا كمبنا ا،د.تمػ ػػاـ حسػ ػػاف ،الهيئػ ػػة الم ػ ػرية العامػ ػػة لمكتػ ػػال،. ُّٕٗ،
ُِٔ
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 محاكلة في أ ؿ المةا  ،جاف جاؾ ركسك،تعريل:محمد محبكل،تكنس.ُٖٗٔ، -الم طمحا

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

 المعجػػـ الكسػػيط ،إب ػ ار يـ م ػػط ى ،كأحمػػد الزيػػا  ،كحامػػد عبػػد القػػادر  ،كمحمػػدالنجار ،دار الدعكد ،م ر،د. .
 -م ردا

أل اظ القرف ،الراةل اة

هاني ،دار القمـ  ،دمشؽ،د. .

 مقػػاييس المةػػة ،أبػػك الحسػػيف أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا،تحقيؽ :عبػػد السػػالـ محمػػداركف ،دار ال كر ُّٗٗ ،ػ ُٕٗٗ -ـ.
 مقدم ػ ػػة اب ػ ػػف خمدكف،عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف اب ػ ػػف خم ػ ػػدكف،تحقيؽ:دركيش الجكيدم،المكتب ػ ػػةالع رية،بيرك  ُِْٓ ،ػ.
 -النظرية المسانية،عند ابف حزـ اةندلسي قراءد نقدية في مرجعيا

الخطال المسػاني

كأبع ػ ػ ػػادي المعرفي ػ ػ ػػة ي،د .نعم ػ ػ ػػاف ب ػ ػ ػػكقرد -الج ازئ ػ ػ ػػر ،م ػ ػ ػػف منش ػ ػ ػػك ار

اتح ػ ػ ػػاد الكت ػ ػ ػػال

العرل،دمشؽ.ََِْ ،

ُّٔ

