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ها اللغوي؛ فهي لغة غنیة بالمفردات و ذلك ما ئتتمیز اللغة العربیة بثرا

تمیزًا ما زادهاو . ظاهر التطور اللغوي و الحضاريساعدها على التقدم وتحمل م

.بهانزول القرآن الكریم 

اإلسالم، وِاحتكاك العرب بغیرهم من الثقافات األخرى ، كثر  ءبعد مجي

ما أدى إلى .؛ مما جعل علماء اللغة یخافون على اللغة العربیة من الضیاعاللحن

الدراسات الداللیة ؛حیث فسروا غریب ور حركة علمیة لغویة كبیرة، ونشأةظه

ظم كل منها موضوعًا یالقرآن،وقاموا بجمع اللغة و شرح مفرداتها في رسائل لغویة

..خلق اإلنسان ،اإلبل،النبات، الخیل :المثال ال الحصرونذكرعلى سبیل.مستقالً 

، ومعاني اللغویة عامةاللبنة األساسیة في وضع المعاجم ل ئوتعد هذه الرسا

وقدتطورت .الموضوعات خاصة، وهي ذات أهمیة كبیرة في البحث الداللي العربي

،معاجم المعاني التي تعد مرحلة جدیدة فهي هذا التألیفهذه الرسائل الى ان صارت

.و الشمول مقارنة بالرسائل األخرىفهي تتسم بالدقة والترتیب

اللغة البن یبذهمبادئ اللغة لالسكافي وت:ومن اشهر هذه المعاجم نجد

وتعد هذه ....وفقه اللغة للثعالبي والغریب المصنف البي عبید القاسم .السكیت

.برهانا قاطعا على اصالة البحث الداللي عند العرب القدامىالمعاجم 

ارتأینا ان نتناول معجما من معاجم المعاني وقد وانطالقا مما سبق  ذكره 

قضایا داللیة في الغریب المصنف البي عبید "فضلنا ان یكون عنوانه البحث 

اث العربي ونحن نسعى في هذا العمل الى عقد صلة مع علم من اعالم التر ".القاسم

وتكون هذه الصلة بالكشف عن تجلیات )هـ224(و ابو عبید القاسم بن سالم وه

".الغریب المصنف"قضایا الداللة في كتابه
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جم ومن دواعي اختیار هذا الموضوع خدمة التراث اذ یعد هذا المعجم اقدم مع

وانتشرت ألفاظه في ثنایا اللغة العربیةجمع صاحبه جل الفاظوفیه.لیناوصل إ

إلینا في مجال التصنیف وصلت المعاجم المتأخرة ،كما انه یعد وثیقة تاریخیة

فهو معجم جامع للمادة اللغویة ؛فصاحبه أخذ اللغة من أفواه .الموضوعي لأللفاظ

زید ،و أبي)هـ189ت(ي ئ،والكسا)هـ216ت(األصمعي :كبار علماء اللغة أمثال

.وغیرهم)...هـ207ت(،و الفراء)هـ206ت(عمرو الشیبانيوأبي ،)هـ210ت(األنصاري

لدراسة هذا الكتاب في رسالة )أحمد القبليذكرى یحیى(سبقتنا الباحثة وقد

التصنیف الحقلي أللفاظ الغریب المصنف ألبي عبید القاسم (دكتوراه بعنوان 

وكانت تهدف من موضوعهاهذا للكشف عن نظام . 2004في عام )هـ224ت(

.التصنیف الذي اتبعه أبو عبید القاسم و الوقوف عما فیه من ممیزات و مآخذ

الغریب "وجود قضایا علم الداللة في ونهدف من خالل بحثنا هذا إلى اثبات

كالحقول الداللیة؛ وهي ظاهرة في طریقة تصنیف الكتاب و غیرها من "المصنف

ماهي القضایا :عدة تساؤالتالقضایا الداللیة ، وإلنجاز هذا البحث ِانطلقنا من

الداللیة التي عالجها أبو عبید القاسم في كتابه؟ وأین تتجلى نظریة الحقول الداللیة 

فیه؟ وماهي العالقات الداللیة المسیطرة على المعجم؟ وكیف صنف أبو عبید القاسم 

.ي للمعنى؟ئالكلمات داخل الحقل الواحد وفق نظریة التحلیل التجزی

مقدمة، ومدخل، :لة و أخرى ِاتبعنا خطة تتكون منئو لإلجابة عن أس

و مؤلفاته،وكتاب ا المدخل فكان ترجمة ألبي عبید القاسمأم.وثالثة فصول، وخاتمة

وكان الفصل األول تحت عنوان الحقول الداللیة وفیه .الغریب المصنف خاصة

داللیة، بینما الثاني عبارة األول تناول عدة عناصر تخص نظریة الحقول ال:مبحثان

وِانتقلنا إلى الفصل الثاني المعنون .عن نموذج للحقول الداللیة من الغریب المصنف
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،و األضداد؛ كل كال من الترادف و المشترك اللفظيبالعالقات الداللیة،وتناولنا فیه 

أمثلة تخدم كل وِاستخراجعلى الكتابواحد منها في مبحث مستقل مع التطبیق

ي ئوخصصنا الفصل الثالث لدراسة نظریة التحلیل التجزی.ر من هذه العناصرعنص

األول تناول النظریة وكل ما یخصها ، بینما كان الثاني عبارة :للمعنى وفیه مبحثان

وختمنا بخاتمة .ي للمعنى في الغریب المصنفئعن نماذج لنظریة التحلیل التجزی

.هذا البحثلیها من خالل إالتي توصلنا  جئلخصنا فیها أهم النتا

لوصف هذه القضایا ه  ِاتباع المنهج الوصفيو قد ِاقتضت دراستنا هذ

.وتحلیلها و إثبات وجودها في التراث العربي

الغریب المصنف ألبي عبید القاسم :ومن أهم الكتب التراثیة المعتمدة نجد

لها و ئافي فقه اللغة العربیة ومسدونة البحث،وكتاب الصاحبيموهو محل الدراسة و 

علم الداللة : ،أما كتب المحدثین فاعتمدنا...سنن العرب في كالمها ألحمد بن فارس

وغیرها ...ألحمد مختارعمر، وأصول تراثیة في نظریة الحقول الداللیة ألحمد عزوز

لتي توزعت فب البحث إضافة الى كتب لغویةأخرى كالمعاجماللغویة ا.من الكتب

.وغیر ذلك من الكتب المذكورة في قامة المصادر و المراجع.لیهاسب الحاجة إبح

ومن بین الصعوبات التي واجهتنا في هذا البحث هي كیفیة التعامل مع 

المادة اللغویة في الغریب المصنف ألن صاحبه لم یرتب أبوابه وألفاظه ترتیبا 

.ما یجعل االستفادة منه عسیرةالوصول إلى مبتغاه ، م ئمعجمیا، لیسهل على القار 

وفي الختام نشكر اهللا على توفیقه لنا إلتمام هذا العمل؛ فإن أصبنا فلله 

.جتهادٕان أخفقنا فحسبنا أن ننال أجر االالحمد على توفیقه لنا ، و 
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على "فوزیةدندوقة"تنا أن نتقدم بالشكر ألستاذتنا الفاضلة الدكتورةال یفو و   

.هذا العملمساهمتها في إتمام 

اهللا ولي التوفیقو                                                   
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:ه ونشأتهنسب)1

هراة، وهي عبدا رومیا لرجل من أهل)سالَّمُ (سالَّم، كان أبوه القاسم بن «بو عبید هوأ

.مدینة من مدن خراسان

د، وكان أبو عبید ینزل في بغداد ، وكان أبوه یتولى األز )ه154(اة ولد أبو عبید بهر 

.)1(»بدرب الریحان

أخذ العلم عن الكسائي والفراء، وأبي محمد ،اشتغل أبو عبید بالحدیث واألدب والفقه

ثماني عشرة قیل إنه تولى القضاء بمدینة طرطوس .الیزیدي وأبي عبیدة واألصمعي وغیرهم

بقي .بو عبید آل هرثمةوأّدب أالشافعي، وكتب كتبه وتفقه على مذهبه،بَ حِ سنة، وصَ 

.)2()ه 224(كه وتوفي بها سنة مجاورا لم

:شیوخه)2

م عصره، وسید هل العلم واللغة، حتى صار إماروى أبو عبید عن عدد كثیر من أ

:)3(على ید عدد من الشیوخ نذكر منهمدهره، ونبغ في عدة علوم، لقد قرأ 

.إسماعیل بن جعفر.1

.شریك بن عبد اهللا.2

ه، 1426، 1بیروت، الطبعة صفوان عدنان داوودي، دار الفیحاء، دمشق، :، الغریب المصنف، تحقیقأبو عبد القاسم )1(

.9ص/1جم، 2005

محمود سلیمان یاقوت، معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة الحدیث، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، :ینظر)2(

.119، ص2002ط، .مصر، د

.ومابعدها1/9المرجع السابق، :ینظر)3(
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.إسماعیل بن عباس.3

.هشیم بن بشیر.4

.حجاج بن محمد، أخذ عنه القراءة.5

.أبي معاویة الضریر.6

.األصمعي.7

.الیزیدي.8

.زیاد الكالبي، أخذ عنه اللغةأبى.9

.عمر الشیبانيأبى.10

وهذه بعض أسماء الشیوخ التي تتلمذ على یدها أبو عبید القاسم ونجدها مذكورة في 

.ترجمة المؤلف ودراسة عنه في كتاب الغریب المصنف

:تالمذته)3

.ونبلٍ ذكرٍ قات، ذوة عنه مشهورون ثُ اس، والرواأخذ عن أبي عبید العلم كثیر من الن

هم نبغ في العلم واشُتهر به، وأخذ عنه فكلُّ .على أصحابه-هللارحمه ا-وعاد علم أبو عبید

:)1(ونذكر منهموتصدر لإلفادة،

.ن أحمد بن سهل التمیميعبید الرحمأبا.1

.البغداديأحمد بن عاصم.2

.ابت، وراق أبي عبیدثابت بن أبي ث.3

.منصور نصر بن داود الصاغانيأبا.4

.13، 1/12أبو عبید القاسم، الغریب المصنف، :ینظر)1(
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.الحسن الطوسي، راوي كتاب الغریب المصنفأبا.5

.علي بن المدیني، قرأ علیه غریب الحدیث.6

.المأمون الخلیفة العباسي.7

.داود صاحب السننالحافظ أبا.8

.المصنف من أبي عبیدموسى بن خاقان، سمع الغریب.9

:مؤلفاته)4

:)1(عبید القاسم ما یأتينذكر من مؤلفات أبي 

.صنفه للخلیفة المأمون العباسي وقرأه علیه:غریب الحدیث.1

.ب الحدیثوألفه في أربعین سنة مع غری:صنفالغریب الم.2

.لاألمثا.3

.األموال.4

.اإلیمان ومعالمه.5

.ما ورد في القرآن الكریم من لغات العرب.6

.األجناس من كالم العرب وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى.7

.فضائل القرآن.8

.النغم والبهائم والوحش والسباع والطیر والهوام وحشرات األرض.9

.كتاب الناسخ والمنسوخ.10

.یضاحكتاب اإل.11

.و مابعدها1/19أبو عبید القاسم، الغریب المصنف، :ینظر)1(
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.كتاب الخطب والمواعظ.12

.كتاب فعل وأفعل.13

.معاني القرآن.14

كتاب آداب اإلسالم، :ن لكتب أخرى، ولكنها مفقودة منهاوهناك العدید من العناوی

.وغیرها...كتاب عدد آي القرآن، كتاب أدب القاضي

:الغریب المصنف:ثانیا

 :هتعریف)1

م یعد من أسس معاجم كتاب الغریب المصنف ألبي عبید الق اسم بن سالَّ

الموضوعات، فهو من أهم الكتب والمصادر اللغویة القدیمة التي اعتمد علیها واضعوا 

ویعد من أوائل ما ألف من معاجم الموضوعات وأجودها وأكثر فائدة، فهو یشتمل .المعاجم

وبین .بیتألف ومائتا:ألف باب، وتحتوي على مائة ألف حرف، وبه من شواهد الشعر ىعل

مكثت في تصنیف هذا الكتاب أربعین سنة، وربما كنت أستفید «:مؤلفه مدة تألیفه في قوله

الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في موضعها من الكتاب فأبیت ساهرا فرحا مني بتلك 

.)1(»الفائدة

والمحدثین قد اختلفوا في عنوان كتاب الغریب المصنف إذ كر أن الدارسین القدامىوذُ 

(ذكرت له ثالثة عناوین وهي ّد ورُ ).الغریب المصنف، وغریب المصنف، والغریب المؤلف:

هذا الخلط في العناوین إلى الناسخ، وبعض اللغویین الذین كانوا یستشهدون بكتب أبي عبید 

.1/19أبو عبید القاسم، الغریب المصنف، )1(
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والغریب المصنف، وانتهى األمر إلى  ثالحدیوغریب غریب القرآن:الثة في الغریب وهيالث

؛ ألن جمیع أبوابه في )الغریب المؤلف(أو ) الغریب المصنف( هو ان اسم الكتاب الصحیح

.)1(الثانيسم واإلسم األول أكثر تواترا من اإلالغریب

، كل ألنها جعلت الغریب أصنافا«وقد سمي هذا النوع من الكتب بالغریب المصنف 

.)2(»في كتاب واحدصنف یعنى بموضوع واحد، ثم جمعت هذه األصناف كلها 

 :هممیزات)2

)3(:ملة من الممیزات فیما یلي أهمهانلحظ على هذا الكتاب ج

.الموضوعات المختلفةأنه جمع أشتاتا من األبواب و .1

أن صاحبه نسب ما جمعه إلى أصحابه من اللغویین األوائل وجماع اللغة من .2

، وأبي عمرو )ه215ت (، وأبي زید األنصاري )ه216ت (األصمعي :أمثال

وبذلك أصبح كتابه موثقا وغاصا ) ه208ت (، والفراء )ه206ت (الشیباني 

.بأسماء رواد جمع اللغة األوائل

.ستشهاد بها تیسر له االستشهد بماحبه اِ أن ص.3

.هتم بإیراد الغریب من األلفاظا.4

.حرص على ضبط ما یلتبس ضبطه.5

یده، رسالة مقدمة لنیل هیفاء عبد الحمید كلنتن، نظریة الحقول الداللیة، دراسة تطبیقیة في المخصص البن س:ینظر)1(

.105م، ص2001ه،1422، المملكة العربیة السعودیة، )فرع اللغة(درجة الدكتوراه في اللغة، قسم الدراسات العلیا العربیة، 

م، 1993ه، 1413، 1فوزي یوسف الهابط، المعاجم العربیة موضوعات وألفاظ، الوالء للطبع والتوزیع، مصر، الطبعة )2(

.66ص

.25، صالمرجع نفسه:ینظر)3(
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إن صاحب الكتاب لم یرتب أبوابه أو ألفاظه؛ أي ترتیب معجمي مما یسهل للقارئ .6

.الوصول إلى مبتغاه منه، مما جعل االستفادة منه عسیرة

:ونقدهمكانته)3

الحسن ابن أبا(ماء وعنایتهم به حتى أن اإلمام هتمام العلتاب باالك حظيَّ 

.وهو أعمىكان یحفظه كامال ) ه458دهیس

وكان الشاعر أبو بكر األبیض قد كبل نفسه حتى حفظه وقد نشر المستشرق األلماني 

، )ه1409(وطبع أوله عام .رمضان عبد التواب.أجزاء من الكتاب قدیما، وحققه دبتلرش

عن مكتبة الثقافة العربیة بمصر وجعل له مقدمة واقیة عن الكتاب وموارده وأثره وصدر 

.)1(ومنهجه

في مائتي حرف من ال إنك أخطأت یق: له قیل-القاسمأبي عبید –د ما جاء به وفي نق

في المصنف مائة ألف حرف، فإن أخطئ في كل ألف حرفین «:المصنف، فرد علیهم قائال

هذا لو بدا لنا فناظرناه في هذه المائتین بزعمه فما هذا بكثیر مما أدرك علینا، ولعل صاحبنا

.)2(»لوجدنا لها مخرجا

 :همنهج)4

، ه1412، 1أحمد بن عبد اهللا الباتلي، المعاجم اللغویة وطرق ترتیبها، دار الرایة، الریاض، السعودیة، الطبعة :ینظر)1(

.78م، ص1992

.1/28أبو عبید القاسم، الغریب المصنف، )2(
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یجده خالیا في مقدمة من المنهج المتبع، ویمكن )الغریب المصنف(إن الدارس لكتاب 

مالحظة أن الكتاب یقوم على نظام التبویب، وهو الطریقة المتبعة في تصنیف الموضوعات 

.في هذا النوع من المعاجم

تاب ك(واسمه ) ه204(النظر بن شمیل فیه أبو عبید كتاب شیخهِاحتذى«وقد 

.)1(»وهو كتاب كبیر یحتوي على عدة كتب، الذي فقد مع ما فقد من كتب التراث)الصفات

سن الوضع لقد أجاد أبو عبید في الجمع للمادة اللغویة وطریقة تنظیمها وترتیبها وله حُ 

، وقسم ات، وجعل لكل موضوع كتابالذي امتاز به هذا المعجم، فهو قد قسمه إلى موضوعا

كل باب إلى أبواب، فقد ضم المعجم ستة وعشرین كتابا اشتملت على سبعة عشر وتسعمائة 

.)2()917(باب 

وبه من شواهد )كلمة(تحتوي على مائة ألف حرف «وقیل إنه یشتمل على ألف باب، 

ألف ومائتا بیت، وكان أبو عبید یحب كتابه هذا بل ویفضله على عشرة آالف دینار :الشعر

.)3(»على الرغم من أنه كان رفیق الحال

.1/25، أبو عبید القاسم، الغریب المصنف )1(

، دار الثقافة، عمان، )معاجم المعاني والمفردات(عبد الكریم مجاهد مرداوي، مناهج التألیف المعجمي عند العرب :ینظر)2(

.165ص م،2010ه،1431ألردن، ا

.66صفوزي یوسف الهابط، المعاجم العربیة موضوعات وألفاظ، :ینظر)3(



:الحقول الداللیةنظریة:المبحث األول

.م الحقول الداللیةمفهو .1

.أسس ومبادئ نظریة الحقول الداللیة.2

.نموذج للحقول الداللیة في الغریب المصنف:ثانيالمبحث ال
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:تمهید

حیث جمع بین األلفاظ المنتمیة للحقل الداللي قام أبو عبید القاسم بتبویب كتابه بدقة

.الواحد، وأعطى لكل باب اسما یجمع الحقول الداللیة التي تندرج تحته

ویمكن دراسة هذا النوع من التصنیف بتتبع توزیع الكلمات على الحقول الداللیة بدابة 

الرئیسیة قول الداللیة تحدید الحقول الداللیة الرئیسیة كخطوة أولى، وبعدها یمكن تفریع الح:بـ

إلى حقول الداللیة فرعیة، وبهذا یصبح عندنا عدد محدود ومحصور من الحقول الداللیة 

.ال على الحقول الرئیسیةوبعدها نوزع الكلمات على الحقول الفرعیة.الفرعیة

وهذا ما سنقوم به في كتاب الغریب المصنف ألبي عبید القاسم وسندرس الباب األول 

.كتاب خلق اإلنسان: ـالموسوم ب

:الحقول الداللیة:المبحث األول

:مفهوم الحقول الداللیة:أوال

Semantic(الحقل الداللي  field( أو الحقل المعجمي)L’exical field( هو مجموعة من

:بقوله)Ullmann(الكلمات مرتبة الدالالت، توضع عادة تحت لفظ عام یجمعها، ویعرفه إلمان 

.)1(»ل من المادة اللغویة یعبر عن مجال معین من الخبرةهو قطاع متكام«

ولفهم داللة الكلمة وجب فهم ذلك الرابط الداللي الذي یجمع بینها وبین األخریات في 

.ذلك المجال أو الحقل

.79م، ص1998، 5أحمد مختار عمر، علم الداللة، علم الكتب، القاهرة، مصر، الطبعة :نقال عن)1(
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مجموعة من الكلمات التي ترتبط دالالتها «ة هي بأن الحقوق الداللیویمكن القول

.)1(»ضمن مفهوم محدد

نجدها یكون تنظیم هذه األلفاظ وفقا للمالمح الداللیة المشتركة بینها، فهناك ألفاظ

المتصلة كاأللوان، أو المحسوسات المنفصلة كاأللفاظ األسریة، أو تتصل بالمحسوسات 

األلفاظ التجریدیة المتمثلة بما یدل على األفكار والرؤى، وكل هذا یكون انطالقا من لفظ عام 

.)2(المعینیجمع بین هذه األلفاظ المتداخلة في الحقل الداللي 

إننا نفهم معنى الكلمة بالنظر إلى محصلة عالقاتها «:ذلك بقوله)Lyons(ویؤكد لیونز 

.)3(»بالكلمات األخرى داخل الحقل المعجمي

احدة یفهم من مجموع الكلمات التي تربط بینها صلة ومن هذا نجد أن معنى الكلمة الو 

.داللیة

:الداللیةأسس ومبادئ نظریة الحقول :ثانیا

:)4(یمكن تلخیص هذه المبادئ في

.أن الوحدة المعجمیة تنتمي إلى حقل واحد معین-

.360م، ص2008، 3أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، دار الفكر، دمشق، الطبعة )1(

مل للنشر والتوزیع، األردن، علي الحمد، دار األ:العربي، تقدیم هادي نهر، علم الداللة التطبیقي في التراث :ینظر)2(

.524صم،2007ه، 1427، 1الطبعة 

م، 2002ط، .لحقول الداللیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دأحمد عزوز، أصول تراثیة في نظریة ا:نقال عن)3(

.14ص

.16، صالمرجع نفسه:ینظر)4(
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.كل الوحدات تنتمي إلى حقول تخصها-

.السیاق الذي ترد فیه الوحدة اللغویةال یصح إغفال -

.التركیب النحوي في دراسة مفردات الحقل تمراعا-

من هذه المبادئ نجد أن لكل كلمة حقال تندرج تحته، أو حقال یضمها، وال یمكن 

رها، و للفظة خارج تركیبها النحوي، فهي تكتسب معناها من عالقاتها مع التي تجادراسة ا

  .ظوللساق دور مهم في تحدید المراد باللف

تقسیم األشیاء أو المعاني وترتیبها في نظام خاص وعلى أساس «والتصنیف هو 

مثل تصنیف الكائنات أو تصنیف .معین، بحیث تبدو الصلة واضحة بین بعضها بعضا

.)1(»لومالع

لیس هناك «وعموما فإن العناصر في الحقل الواحد غیر مرتبة ترتیبا طبیعیا أي انه 

.)2(»النظامالعناصر لترتیبها في أي نوع من طریقة طبیعیة بقدر ما یتعلق األمر بمعنى هذه 

الداللي الحدیث ینص على أن علم الداللة ال یهتم فقط بإطالق وبذلك نجد الدرس 

)لمنأو (قسم ألشیاء التي سنعطیها األسماء، كماتصنیف ااألسماء، فاألهم من ذلك طریقة

:)3(حقول الداللیة إلى أنوا ع ثالثةال

.08، ص، أصول تراثیة في نظریة الحقول الداللیةأحمد عزوز)1(

ط، .مجید عبد الحلیم الماشطة، الجامعیة المستنصریة، المكتبة الوطنیة، بغداد، د:ة، ترجمةبالمر، علم الدالل. آر. أف )2(

.81م، ص1985ه، 1619

ط، .أصوله ومباحثه في التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د:منقور عبد الجلیل، علم الداللة:نقال عن)3(

.187م، ص2001
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.متالحماأللوان، والعناصر التي تشكل حقالكحقل ا:حقول محسوسة متصلة.1

.حقل القرابة واألسرك: حقول محسوسة منفصلة.2

 ).عالم األفكار(حقول تجریبیة مفهومة .3

.تختلف طریقة تصنیف الحقول الداللیة بحسب العالقات التي تربط عناصرها ببعض

.وكل ذلك یرجع الى معاني األلفاظ التي یحتویها الحقل الداللي الواحد

:لداللیة في الغریب المصنفانموذج للحقول :المبحث الثاني

خمسة )55(الذي یتكون من "خلق اإلنسان"بعنوان یبدأ كتاب الغریب المصنف

حسب ) ه224( أبو عبید؛ وهو أكبر قسم صنفهن بابا یشكل الجزء األول من الكتابوخمسی

.كل عنصر یتطرق إلیهلا صفات خلق اإلنسان ویعطي لنا نعوتً 

وندرج تحته عدة حقول "خلق اإلنسان"تحت عنوان حقال داللیا كبیرا هوسوف نجعل

نوف ، نجده یقول في وصف األ"وتهخلق اإلنسان ونع"فرعیة بدایة بالحقل األول الموسوم بـ 

:المَخاِطُم، واحُدها:األنوف، ویقال لها:یقول) ه213(الشیباني أبا عمرو سمعت«

َبُج مثله لثَّ ْهر، وابین الكاهل إلى الظَّ ما:الكتد) ه216(قال األصمعي :دُ الَكتَ وفي ... مخَطم،

جرى الطعام في مَ :، وقال األصمعي الُبلُعومُ )*(ما بین اللحیین:الشَّْجرُ :ویضیف أبو عمرو

:الُحْنُجور) ه215(م، مثل ُعْسُلوج وُعْسُلج، وقال أبو زید َبْلعُ :الحلق، وقد یحذف الواو فیقال

.)1(»الحلقوم

.یعنى بذلك ملتقاهما للذقن في أسفله، ویقال اشتجز فالن إذا وضع ذقنه على راحة كفه:اللحیین(*)

.1/71،72القاسم، الغریب المصنف، أبو عبید )1(
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 قما لصِ خفیفُ ) ه210(أو الَقْصُب والسحر عند أبو عبیدة :السَّْحرُ «:ویقال

.)*(السُّْحروالسََّحرُ هو السَّْحُر ) ه207(من أعلى البطن، وقال الفراء  ئبالمر بالحلقوم و

ما تحوَّى من البطن :ما كان أسفل من ذلك، وهو األمعاء، والِقْتبُ :وأضاف أبو عبید الُقْصب

المعي، وجمعه :لقصبا: تدار، مثل الحوایا، وجمعه أقتاب، وقال أبو عمرواس:یعني

األمعاء ولم یعرف :ابُ األرج:وقال األصمعي.لُ ب، واألعصال األمعاء، وواحدها َعصَ أقصا

.)1(»هاواحدُ 

واهُش، عند«:وفي العروق یقال :من أبو عمرو واألصمعي، فیقالكلالنواَّشُر والرَّ

واهُش  زُ ، وهي َمْغرِ فِّ الك ظاهرِ شاجُع، عروقُ راع، واألَ الذِّ باطنعروقُ :النَّواشُر والرَّ

واج.األصابع . راعالذِّ قُ تدَ ُمسْ :ها، واَألَسَلةُ مفاصل األصابع كلِّ : اجمیعً مُ والَبراجبُ والرَّ

ى، وهو أیًضا دَ بَ :، واحدهاالمفاصلُ : داءبْ األَ : بو عمروویقول أ ...عار عظمة الذِّ :والُخُضمَّةُ 

ها، إال المفاصل وهي العظام كلِّ :الُفصوُص :ُبدوٌء على فعول، وقال أبو زید:َبْدُء، وجمعه

.)2(»صُّ ها فَ األصابع واحدُ 

ترتبط دالالتها، الحقل الداللي هو مجموعة من الكلمات«ومن هذه األمثلة نجد أن 

.)3(»وتوضع عادة تحت لفظ عام یجمعها

:السَّْحر: واةنیاُط القلب، وهي ملعقة ِعرُق غلیظ تدخل فیه اِإلصبُع، منه یصل الروح إلى القلب، ویقول سائر الرُّ :السَّْحر(*)

.الّرئة نفسها

.76، 1/75، أبو عبید القاسم، الغریب المصنف )1(

.1/76،77، المرجع نفسه)2(

.360أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، ص)3(
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:بعنوان يل ثانسننتقل إلى حق"خلق اإلنسان ونعوته"ـبعد الحقل األول المعنون ب

:، نجد أبو عبید ینقل لنا قول األصمعي"ذلك ها وغیرِ عفِ ها وضَ غؤورِ  و العینِ معِ عوت دَ نُ "

وأبو ) ه193(غارت، أما الكسائي :ینهْت عَ مَ ج، بكسر المیم وهإذا دِمَعتْ :مت عینهُ انهج«

ه، وغَسَقْت َتْغِسق ْمًیا مثلُ ي هَ همِ تَ هَمْت عیُنه:ینه بالفتح ال غیر، وقاالع تْ َدَمع:یقوالنزیدٍ 

عي الَهِرُع، وأبو وفي الدمع الجاري، قال األصم.مثلهتْ ترقرقَ :أبو عمرووعند.َغْسًقا مثله

َلت ح:قال األصمعي.إذا سالوع بفتح الهاء، وقد َهِرع وَهَمعوكذلك الَهم:ه، قالعمرو مثل جَّ

َجْت كالهما غارت .)1(»عینه وهجَّ

كون أن ی:الَبَرجُ «:وفي وصف العین یقال،في هذه األمثلة نجد وصفه لدمع العین

أن  )*(الَحَورُ :ه ال یغیب من سوادها شيء، قال أبو عمروكلِّ وادِ ا بالسَّ بیاض العین ُمحدقً 

ورُ حُ :ساءما قیل للنِّ باء والبقر، وقال لیس في بني آدم َحَوُر، وٕانَّ ها مثل الظِّ كلُّ العینُ تسودَّ 

.)2(»باء والبقربالظِّ  نهُشبِّ العیون ألنهنَّ 

فكرة المفاهیم العامة التي تؤلف بین مفردات «وبهذا نجد الحقل الداللي یتأسس على 

.لمات المتقاربة، فالمجال الداللي یتكون من مجموعة المعاني أو الك)3(»لغة ما بشكل منتظم

:"طول وقصر الناس"آخر فيداللیا واآلن سوف نضیف حقال 

.1/87، أبو عبید القاسم، الغریب المصنف )1(

.ة سوادهاصفاء بیاض العین وشدَّ :الَحَورُ (*)

.1/88، المرجع السابق)2(

.15أحمد عزوز، أصول تراثیة في نظریة الحقوق الداللیة، ص)3(
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ْلَهب، شَّ ال«: ویلیقال للطَّ :اس قول األصمعيوال من النَّ ونجد في الطِّ  وَقب، والصَّ

ْلَهب، والَجسر والشَّْوذب، وال ، طق، والَعَنْطنَ نَّ والَعشوالَعَنشَّط،ب، والسَِّلب، والَعشنَّط،شَّْرجب، والسَّ

وكثرَ :ع، قال أبو عبیدواَألْتلَ ،م ظَ ب، والشَّیْ عَ قْ عان، والصَّ شَ والشَّعْ ،ع شَ والشَّعْ نُّْعُنُع، والشَّْرَمح،وال

.)1(»ُعنِقهولُ طُ ألتلعِ باما یرادُ 

صیر،و الدَّْعَداع جل القالرَّ :ْهدارةالشَّ «:في باب القصار من الناس یقول أبو عمرو

ال، وقال لذَّال أو بالدَّال، ثم رجع فقال بالدَّ اح باأبو عمرو في الذَّْحذذاح بالذَّال، ثم شكَّ حْ والذَّ 

.)2(»البالدَّ هو عندنا الصوابُ :أبو عبید

وبهذا نكون جمعنا الكلمات الدالة على قصر وطول الناس في حقل خاص یندرج 

هو «: بقولهالحقل الداللي )Ullmann(ته عدة ألفاظ تخص هذا المجال حیث یعرف إلمان تح

، وتكون هذه األلفاظ )3(»قطاع متكامل من المادة اللغویة یعبر عن مجال معین من الخبرة

.تشترك بینها مالمح داللیة

الذََّأالن من «:یقول األصمعي"ن مشي الّناس واختالفهانعوت ألوا"في بابونجد 

َي الّذئُب ذؤالة ویُ :المشي مشيء الذي :ُل والدََّأالن بالدَّالأَ َذَأْلُت َأذْ :قال منهالحفیف، ومنه ُسمِّ

ه من ذُ أخْ .ا فیه تقاربوً دْ جل عَ ، أن یعدو الرَّ واِإلْحَصافُ ...شاطشیته من النَّ كأنه یبغي في مِ 

ة كلتاهما من عْدِو في عدوه، والَكْرَدَحة والَكْمَتر أن یثیر الحصى :ْحَصابَصِف، واإلِ الُمحْ 

.1/92أبو عبید القاسم، الغریب المصنف)1(

.1/96، المرجع نفسه)2(

.79أحمد مختار عمر، علم الداللة، ص:نقال عن)3(
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ْكَضَكة:مويیقول األ...أن یضطرب في عدوه:والَهْوَذَلةُ .القصیر المتقارب الُخَطا :الضَّ

.)1(»سرعة المشي

أن : الَبْحَظَلة:قال الفراء ...عاإلسرا: افْرزَ شاط، واإلمن النَّ و تقارب الخطْ :الَقْطوُ «

أن یقارب :اءِ ، واَألَتَالن بالتَّ ةً لَ ظَ حْ ل ُیَبْحِظُل بَ ظَ حْ بَ :یقال.یقفز الرجل قفزان الیربوع والفأرة

:، یقال َأَتَل َیْأِتُل ومثله َأَتَن َیِأِتُن، وجاء بیت شعري فیه ذلكوه في غضٍب ُخطْ 

)*(لُ ما       أسأُت وٕاال أنت غضباُن تأتِ ال آتیك إال كأنَّ أراني 

.)2(»يمِ ذْ ى یَ مَ َقَدى َیْقِدي، وذَ :اإلسراع، یقال:مَیانوالَقَذیان والذَّ 

:ْشَواش من الّرجالو الَ «:وفي باب السرعة والخفة في المشي وغیره، نجد قول األموي

كل وغیره، ، وهو الخفیف في األ)**(ریع، واللَّْعَوسالسَّ :وفُ شُ الخُ :الخفیف، أما األصمعي یقول

.)3(»الخفیف السریع:لسُّْمُسَمانيُّ ام واَلْعَوس، والسَّْمسَ :ومنه قیل للذئب

ومن هذا نكون قد شكلنا أول حقل داللي بعنوان خلق اإلنسان ونعوته، وهذا ما 

:یوضحه المخطط اآلتي

.1/132، أبو عبید القاسم ، الغریب المصنف)1(

عبد الحمید هنداوي، :الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، ترتیب وتحقیق :فیر بن الممرس الُعكلي، وفيالبیت لع(*)

.8/13م،2003ه، 1424، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  الطبعة

.1/132،133، المرجع السابق)2(

.حیحاللْغوس، بالغین وكالهما ص:یقال(**)

.1/138، أبو عبید القاسم ، الغریب المصنف)3(
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.نعوت خلق اإلنسان

.الطوال من الناس.نعوت دمع العینخلق اإلنسان ونعوته

طول وقصر الناس       

.من الناسالقصار .واختالفاتهمألوان مشي الناس 

، ومنه ننتقل إلى "نعوت خلق اإلنسان"یشمل علىداللیاً ومما سبق نكون قد كونا حقالً 

، قال أبو "الشدة في القوة والخلق"باب:وفیه"الشدة والضعف"ـوالموسوم بحقل داللي آخر

:من الّرجالالُخَبْعِثَنةُ :واألصمعي یذكر.دید، وبه ُشبِّه األسدجال الشَّ الُخَبْعِثَنُة من الرِّ :عبیدة

...الُمْكَلْنِدُد مثله:عظیم ویظیف األمويُّ الشدید الخلق ال

:الّشدة:رارةُ والعَ ...إذا أسرع : مقذَ ان:یقال:ریعالسَّ :ذَّمُّ الشدید، والقِ :الِقَذمَّ :أبو عمرو

:نشد لألخطلوأ

)1(خوهُم األثقاالتِخفُّ َأسراٍم         والمُ الَعرارة والنُّبوَح ِلدإنَّ 

.115، 1/114، الغریب المصنف أبو عبید القاسم ، :نظری)1(
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قال...جاعالشُّ :جالالنَّهیك من الرِّ «: أسكر األصمعي في باب الشجاعة وشدة البوذ

.)1(»...مارمن قوم أذْ ،اجاع أیضً الشُّ :رُ الذَّمِ :الفرَّاء

:الباسل.إذا كان ثبتا في قتال أو كالم، وغیرهَدِر،رجُل ثْبُت الغَ «:وأبو زید قال

.)2(»الشجاع:والَحْلَبس.، والُمَشیَُّع مثلهالشجاع، وقد َبُسَل َبَسالةً 

ة ه من حدَّ كلُّ كيُّ الذَّ :الفؤاد، والنَّزُّ ُكيُّ الذَّ : مهْ الشَّ :وجاء في باب ذكاء القلب وجّدته

، والَمْشُهوممع الذَّ صْ ي األَ َمُع، والرأْ صْ فؤاد األَ ال: ثلهُ ومالقلب  :مةقال ذو الرُّ :الحدیُد الفؤاد:كيُّ

َرْت عنه ُمحرَّجةٌ  ومُ الَقْفِر َمْشهناِت من بَ ٌض وفِ ُمستطاوي الَحَشا قصَّ

الفؤاد  جُل الَمْنُفوه هو الضعیفالرَّ :قال األصمعي:وفي باب الجبن وضعف القلب

ُب، وكذلك َءُة ممدوٌد، والَمْنُخوب والنَِّخیُب والُمْنَتخاْفؤوُد مثله، وكذلك الَهْوهوالمَ الجبان، 

:نحوالُمْسَتوِهل والَوِهل والُجبَّأ

)3(وما أنا من َسیِب اإللِه بیائسِبُجبَّأوِن الَمنُ فما أنا من َریِب 

الضعیف وجمعه :ْنَجابُ الضعیف، المِ :الَجبان، وقد خام یخیُم، والِمْعَزال:ائموالخَ 

:ة الُهَذليُّ یب، قال عروة بن مرَّ اجِ منَ 

)4(یُب اجِ فء المنَ بالدِّ ومَ النَّ رَ بني     إذ آثَ یل یرقُ اللَّ ه في سوادِ تُ عثْ بَ 

، 1/116، أبو عبید القاسم ، الغریب المصنف :ینظر)1(

.1/116المرجع نفسه، )2(

.2/191البیت لمفروق بن عمرو الشیباني، وهو في العین، )3(

.و مابعدها،1/116، المرجع السابق:ینظر)4(
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األحمق، والرَّطيءُ : فكعْ األَ «: قال األمويّ :عقل والّرأي األحمقوفي باب ضعف ال

ُة، والَباِحُر األحمق، والَهْوهاءَ :اءُ الَعبام:ال الفرَّاءقه،و تُ مثله، یقال استرطْأُت فالًنأ، أي استحمقْ 

.)1(»هلُ ثه مْصل والِجْمع كلُّ والِهْجَرع، والقِ 

لضعیف ا: من الرجال)*(الَهدُّ «:األصمعيقول:جاء في باب الضعیف البدن

ْنِجیل مثلهالطََّفْنَشأ:مويواأل :قال أبو عبید قال األموي:قال أبو عبید.مهموز مقصور والزِّ

ئ:، فسألت عنها الفراء فقالالزِّنجیل بالنُّون بالیاء مهموز، وهو عندي على ما قال جیل الزِّ

.ؤاجلزُّ ال: وكذلك: قال.الفراء بالیاء

دیغُ :مُر قالواألح .)2(»الضعیف وجمعه مناخیب:الِمْنَخابُ :ویقال،الضعیف:الصَّ

آخر في الشدة والضعف ویعتبر الحقل الفرعي داللیاً حقالً أضفناوبهذا نكون قد

، وسوف نلخصه في هذا "خلق اإلنسان"ـالثاني الذي یندرج تحت الحقل الكبیر الموسوم ب

:المخطط

.1/121، أبو عبید القاسم ، الغریب المصنف )1(

العاقل :دُّ ما الهإنَّ .أخطأ األصمعي:فقالسألت ابن األعرابيَّ :تعلبالضعیف الجبان، وقال:الَهدُّ بالفتح:قال األصمعي(*)

.الجبان فهو الِهدُّ بالكسرالشجاع الكریم بالفتح، فأما الضعیف األحمقُ 

.123، 1/122، المرجع السابق)2(
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.الشدة في القوة والخلق

.ذكاء القلب وحدته

.الجبن وضعف القلبالشدة والضعف               

.ضعف العقل والرأي األحمق

.ضعف البدن

المحمودة والمذمومة ویمكن أن  وهي د دراسة الكتاب وجدنا نوعان من الصفاتوبع

ففي باب األخالق المحمودة من الناس و ". األخالق"ندرجها في حقل خاص تحت عنوان

الكثیر العطیَّة، :ِخْضَرمالقلمَّس، الواسع الُخلق، والِغطمُّ مثله، وال«:قول األصمعي:نذكر

ْنِتیتُ ...مُ يء كثیر ِخْضرِ ه، وكذلك كل شوالِخَضمُّ مثلُ  نِدید، مثل الصّ السَّّیُد الشَّریف:والصِّ

:قال الشاعر.ه وجمعه مالوثوالمالُث مثلُ 

.)1(»منافِ عبدِ ا      من آلِ ثالوِ مَ كیتَ هال بَ 

ق، الخلُ السیِّئ:الشَِّكُس والشَِّرُس جمیًعا«:یقال.وفي باب الخالق المذمومة والبخل

جل الرَّ :ةُ ئیم، والثِّْرِطئَ اللَّ :الزُّمَّح:قال أبي عمرو...البخیل، والممسك، البخیل:سِّیكوالمِ 

.1/109، أبو عبید القاسم ،الغریب المصنف)1(
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ّرجال والمرأة الفاحش من ال:الُعْنُظوان:قالّراءاألحمق الضعیف، والف:قیل، والّردیغالثَّ 

.)1(»بخیل: زلِّ بخیلٌة، ورجٌل حِ  أي: زةِحلِّ امرأة:ن أبي عمرووع. ُعْنُظوانة

وهو : ِمَعٌن ِمْتَیحٌ رجل«:یف في حقل الصفات المذمومة قول ألبو عبیدة یقالونض

:ُموظ، یقالهو اللَّْعَمظ واللُّعْ :قال أبو زید.یعنیهالذي یعرُض في كّل شيء، ویدخل فیما ال 

مثل منقوٌص اً وَلعَ )*(رجل َلْعوٌ :قال الفراء و .لَعاِمَظة:رجل لعموظ، وامرأة ُلْعُموَظة، وجمعه

.)2(»وهو الشَِّرُه الحریص.عمظاللَّ 

الّرجل :ْفِرَیةالِعْفرَیة النِّ :األصمعيقال:وفي باب الشِّریر المسارع إلى ما ال ینبغي

الَّدِحُل ...ع، فإذا كان یرتدع قیل رجل َقِرعفالن ال َیْقَرع، أي ال یرتد:ویقالالخبیُث المنكر،

...، ویعطي هذاأخذ من هذافی.ْذِمر الذي یركب األمورالَخبُّ والخبیث، والُمغَ :والدَِّحن

والفراء قال .الصغیر الشأنالحقیر:الَقَمِليُّ من الّرجال:أیضاوقال األصمعي

ؤْ  أما ...یس الحقیر من الّرجال والدَّعيِّ في باب الخسُذكر هذا ه،وجال مثلُ من الر )**(ةزَ الضُّ

:ثراء من الناسُخَشارتهم، والغَ :مَّان النَّاسخَ :قال األصمعيّ :َفلتهمفي باب ُخَشارِة النَّاس وسَ 

ُسول الَمخْ :وقال أبو عمرو.لیسوا بشيءَرٌة، أي ساقطون َهدَ بنو فالن:ویقال ...الغوغاء

.)3(الخسیس:ِشیظْ مفسول مثل المرذول، والو وال

.113، 1/112، الغریب المصنف أبو عبید القاسم ،(1)

.الّسيء الخلق، والَفسل الذي ال خیر فیه: اللعو)(*

.1/125المرجع السابق،)2(

ضعیفا ال : أي. تراني ضوزة، وترك الهمز:اء، وقال العامريُّ الصغیر الشأن الحقیر، قال الفرَّ :ؤزة بالزاي من الرجالالضَّ (**)

.أدفع عن نفسي

.1/126،130، أبو عبید القاسم، الغریب المصنف:ینظر)3(
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وهكذا یكون التصنیف فكل الوحدات المعجمیة یجمعها حقل واحد وهذه الحقول الفرعیة 

هو تقسیم األشیاء أو المعاني وترتیبها في «فالتصنیف .تندرج ضمن حقل شامل یجمعها كلها

.)1(»ظام خاص وعلى أساس معین، بحیث تبدو الصلة واضحة بین بعضها البعضن

وهذا المخطط یوضح لنا الحقل الثالث الذي یتدرج تحت خلق اإلنسان والذي عنوانه 

.األخالق

المحمودة

  .همتِ لَ فَ المذمومة       خشارة الناس وسَ األخالق    

.الشریر والمسارع إلى ما ال ینبغي

.الخسیس والحقیر من الرجال

إننا «)Lyons(ل لیونز یقو صنف هذه الحقول وفق المالمح الداللیة المشتركة بینها وتُ 

، )2(»المعجميخرى داخل الحقل إلى محصلة عالقاتها بالكلمات األنفهم معنى الكلمة بالنظر 

ثم یهدف تحلیل الحقول الداللیة إلى جمع كل الكلمات التي تخص حقال معینا والكشف ومن

وبهذا یفهم معنى الكلمة من فهم فهوم العام،ا باألخرى وصلتها بالمعن صلة الواحدة منه

.مجموع الكلمات التي تربط بینها صالت داللیة

.16أحمد عزوز، أصول تراثیة في نظریة الحقول الداللیة، ص)1(

.14، صالمرجع نفسه:نقال عن )2(
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"أسماء الجماعات من الناس "آخر تحت عنوان اداللیحقالویمكن أن نضیف

وسنمثل لكل واحد مما ورد ق المختلفة من الناس، وأهل بیت الرجل وقبیلتهرَ وسندرج فیه الفِ 

.في الغریب المصنف

:والرَّْهُط وهو ما دون العشرة من الرجال، والُعصبةرُ فَ النَّ «:یقال لجماعة من الناس

إلى خمسین وجمعها ما بین عشرة رجالٍ :الِعْدَفة:من العشرة إلى األربعین، وقال أبو زید

ْمزِ :َدفعِ  اعًدا الجماعة یكونون من الثالثة فص:الخمسون ونحوها، والَقِبیلُ : اسَمة من النَّ والزِّ

.)1(»بنو أب واحدٍ والقبیلة.ُقُبل:من قوم شتَّى، وجمعه

:األكاریُس «:وجاء في باب الفرق المختلفة من الناس ومن یطرأ علیه، قول أبو عمرو

وقال .َشِكیَكه: هاواحدت: الفرق: الشََّكاِئك:اس واحدها ِكْرس، وقال أبو زیداألْصرام من النَّ 

وهم . َزاُع من الناس، وَأْوَباش من الناس، وَأْوَشاب من الناسبها َأوْ :یقال:األصمعي

:نصاري السُّلميه، قال أبو قیس بن األسلت األمثلُ الضُّروب الُمَتفرِّقون، والُجمَّاع

.)2(»ُجمَّاعغیرِ جمعٍ ینِ من بَ ت ولنا غایةٌ ثم تجلَّ 

جاء فالن في «:یقال:أبو زیدما ورد عن :ویقال في جماعة أهل بیت الّرجل وقبیلته

  ...همفي أهل بیته وبني عمه وال تكون اُألْربیَّة من غیرِ :من قومه، یعنيبیَّةٍ ُأرْ 

والحيُّ ، َرْهُطه اَألْدَنون، وفصیَلُته نحو ذلك، وكذلك ِعْتَرُته:الّرجلُأْسَرة:وغیره یقول

.)3(»ه، والعشیرة تكون للقبیلة ولمن أقرب إلیه من العشیرة، ولمن دونهمُیقال في ذلك كلِّ 

.1/141أبو عبید القاسم، الغریب المصنف، )1(

.1/144، هالمرجع نفس)2(

.1/146، المرجع نفسه)3(



نظریة الحقول الداللیة:األولالفصل 

34

قد جمعنا عناصر الحقل الرابع الموسوم بأسماء الجماعات من الناس، وبهذا نكون

:وهذا یظهر في المخطط اآلتي

.الجماعة من الناس

.الفرق المختلفة من الناسأسماء الجماعات من الناس    

.أهل بیت الرجل وقبیلته

، وكبر السن ج ما جاء حول الولد من الغذاء واألسنان وطائفة الشباب من الناسوَسُنْدرِ 

جاء في باب الولد .كحقل داللي شامل"مراحل العمر"حقل واحد تحت عنوان ضمن والهرم 

، أما أبو عمرو وأبو عبیدةعند كل من الیزیديما حملته أمه وضًعا:یقال للولدوالغذاء أنه

ْنءُ :قال نء بكسر الضاد أیضا:الولد، وقد یقال:الضَّ ضَّل فاألموي عن أبي المُ وقال.الضِّ

ْنءَ :من بني سالمة نءْ :الضَّ الولد، وقد َنَجل به أبوه :لجالنَّ :غیرهُ .األصل:الولد، والضِّ

:وَنَجله، قال األعشى

)1(َنجالَم ما أنجَب أیَّاَم والداُه به    ِإْذ نجاله َفِنعْ 

الّسّيء الغذاء، :لُ السَِّغُل والَوغِ «:الكسائيُّ للولد قولوورد في باب الغذاء السيء 

الغالم، قد َأْیَفَع :وفي باب أسنان األوالد یقال...وَأْجَحنتهَأْجَدعُته ُن والَجِدُع، وقد الَجحِ :ومثله

أسنانه تْ نبتَ ، فإذارو َر فهو َمْثغُ ثُغِ :الصبي قیلقال أبو زید، إذا سقطت رواضعُ ... فعوهو یا

.)2(»راثََّغر واتَّغَ :یلق

.1/154، أبو عبید القاسم، الغریب المصنف :ینظر)1(

.1/155،156، المرجع نفسه )2(
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ویقال للشاب:ب، قالالرجال الشبا:قهُ الَغران«:وجاء في الشباب قول أبو عمرو

:وأضاف أبو عبیدة.التاموهو الشباب :شبابوالعَبْعَب من ال،برفع الغینِنقَراالغُ :نفسه

.)1(»اب أیضابهو الشَّ : انالَغْیس

وهذا نجده في مراحل العمر لإلنسان بدایة بما ورد في الولد وما یتعلق به وبعدها في 

یقال«:مرحلة الشباب وما یقال فیهم، وتأتي مرحلة كبر السن والهرم وورد فیه قول األموي

.وأْنَثمَّ إنثماًماوكذلك، َتَسْعَسع. هُسو ُعسیَّا مثلُ ، وَعَسا َیعْ ْعُتو ُعتًیاعتَّا یَ :ربِ و كَ إذا ولَّى :للشیخ

الكبیر، :الكبیر، والَحْوقلَ :الكبیر، والَیَفنُ :الَعلُّ :وعند غیره...فإذا كبر وَهِرم فهو الِهلَّْوف

، یقالال: كاءوالذَّ .والَقْشَعُم مثله .)2(»إذا أسنَّ وبدَّن:ذكَّى الرَّجلُ :سِّنُّ

:اآلتيهذه المراحل في مخططوسنقوم بتوضیح 

  .الولد                              

.الشباب من الناسمراحل العمر

.كبر السن والهرم

خلق (قل الكبیر تحت الحالحقل الداللي الخامس الذي یقعوبهذا یتكون لنا 

جمعنا فیه عدة أبواب  ؛"النسب"یف حقال آخر وأخیر تحت عنوان، وبعده نض)اإلنسان

ما «) ه202(آلباء، قال الیزیديبدایة بباب النسب في األمهات وا.تشترك معه في الداللة

.1/150،ید القاسم، الغریب المصنفأبو عب)1(

.1/153،المرجع نفسه)2(
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Ƃ̄ƅÃ��ŕÆŗ£�Éªأُ  نِت كُ  ƊƄ�ŕƈÃ��ÆřƈÃƈ£�
Ëª Íƈ
ËƈÉ£�̄ ƂƅÃ��ŕĎƈ ه193(سائي ویضیف الك....،ُأبوَّةً أبیَت (

.)ŕĎƈÉŷ�¿Š±ƅ§�ČÀŸśŬ§:ŕĎƈÉŷ�°Ŧś§�°¥«)1:یقال

وهذا القول في النسب لألمهات ولآلباء وبعده یأتي النسب في الممالیك وفیه یقول 

الذي : جمیًعاَممُلكة،و ةٍ كَ لَ هذا عبُد َممْ :هو الذي ُملك هو وأبواه ویقال:الِقنُّ البعدُ «:الكسائي

.)2(»ُیسبى ولم ُیملك أبواه

ویقال إلى من .، وُطَهِوّي وُطْهِويَّ ُینسب إلى ُطَهیَّة َطَهِويّ «:النسبة یقالوفي باب 

، وٕالى الَغْزِو َبدِويُ :زیَّه َغَزويٌّ وٕالى ماٍه مائّي أو ماهّي، وٕالى الَبْدو والبادیة جمیًعانسب إلى غَ 

.)3(»هَغَزوُي مثلُ 

:قال.بَنإالى ابن َبنوّي، ألن أصله َأبوّي، و ینسب إلى أٍب  «) ه194(وذكر األحمر

...ة إذا كانت قافیتها على التاءة، وكذلك تاویّ وأنسُب إلى القصیدة التي قوافیها على الیاء یاویّ 

موّي ، وٕالى أعمى وأعشى أعِذَرِويّ ة ِلَحوّي، وٕالى ِذروةینسب إلى بني ِلحی:وغیره

.)4(»وأعشويّ 

، وبهذا نكون قد شكلنا حقال داللیا سادسا بعنوان هذه أمثلة في النسب وما یقال فیهو 

:ان والذي سنمثل له بالمخطط اآلتيالنسب من كتاب خلق اإلنس

.1/161، أبو عبید القاسم، الغریب المصنف )1(

.1/163المرجع نفسه، )2(

.1/165، المرجع نفسه)3(

.1/166، المرجع نفسه)4(



نظریة الحقول الداللیة:األولالفصل 

37

.النسب في األمهات واآلباء

.النسب في الممالیكالنسب    

.النسبة

ألبي عبید القاسم بن )الغریب المصنف(كتابخلق اإلنسان مند دراستنا لقسمعب

مواضیعها إلى عدة حقول تصنیفها حسب ما ورد فیه من مادة لغویة و قسیم تم، وتحلیل و سالّ 

:یمكن حصرها في ستة حقول أساسیة تندرج تحتها حقول أخرى فرعیة وهي كاآلتيو  .رئیسیة

.حقل داللي في خلق اإلنسان ونعوته.1

.حقل داللي في الشدة والضعف.2

.حقل داللي لألخالق.3

.حقل داللي في أسماء الجماعات من الناس.4

.ي النسبحقل داللي ف.5

".خلق اإلنسان"مل الموسوم بـبر وأشْ أكْ  داللي وكل هذه الحقول تندرج ضمن حقل

تضمن كل واحد منها مجاالت جها إلى حقول داللیة كبرىادر بإقمناوبعد تقسیمنا للمواضیع

داللیة فرعیة صغرى على حسب النعوت والصفات المشتركة بینها وكل هذا موضح في 

:المخطط اآلتي
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.نعوت خلق اإلنسان

.الطوال من الناس.نعوت دمع العین خلق اإلنسان ونعوته 

طول وقصر الناس       

.ألوان مشي الناس واختالفاتهم        القصار من الناس

.الشدة في القوة والخلق

.ذكاء القلب وحدته

.الجبن وضعف القلبالشدة والضعف               

.ضعف العقل والرأي األحمق

.ضعف البدن

  دةالمحمو 

.الناس وسفلتهمخشارةالمذمومة       األخالق    

.الشریر والمسارع إلى ما ال ینبغي

.جالالخسیس والحقیر من الر 

.الجماعة من الناس

.الفرق المختلفة من الناسأسماء الجماعات من الناس    

.أهل بیت الرجل وقبیلته

  .الولد                                             

.الشباب من الناسمراحل العمر    

.كبر السن والهرم

.النسب في األمهات واآلباء

.النسب في الممالیكالنسب    

.النسبة

خلق

اإلنسان



.الترادف:المبحث األول

.الترادفمفهوم :أوال

.موقف الباحثین من الترادف:ثانیا

.الترادف في الغریب المصنف:ثالثا

.المشترك اللفظي:المبحث الثاني

.المشترك اللفظيمفهوم:أوال

.ثین من المشترك اللفظيموقف الباح:ثانیا

.المشترك اللفظي في الغریب المصنف:ثالثا

التضاد:المبحث الثالث

.التضادمفهوم:أوال

.موقف الباحثین من التضاد:ثانیا

.في الغریب المصنفالتضاد:ثالثا
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تمهیــــــــــد

إن أصحاب نظریة الحقول الداللیة یهتمون ببیان أنواع العالقات الداللیة داخل كل

.حقل من الحقول الداللیة

تعدد المعنى واللفظ فقد أثار التقابل بین الدال «ویعود سبب ظهور هذه العالقات إلى

والمدلول عند علماء اللغة العربیة نشاطا لغویا لترصد بعض الظواهر التي اتخذت لها أسماء 

لدیهم وتتصاعد في درس داللي وهي قضایا ن ترتبأذهب معها بعض الدارسین بدال من 

.)1(»الترادف والتضاد والمشترك اللفظي

وهذه العالقات لیس ضروریا وجودها داخل الحقل الواحد، فهنالك حقول تحتوي عدة 

.عالقات الداللیةعالقات أو بعضا منها، غیر أن هناك من الحقول ما یحتوي جمیع ال

.فظي، التضادلالترادف، المشترك ال:وهنا سنقوم بدراسة العالقات الداللیة التالیة

الترادف:لمبحث األولا

:الترادفمفهومه: أوال

 :لغةتعریفه -1

ما َتبع الشيَء وُكلُّ شيء َتبع َشیئا : الردف«: من لسان العرب) ر د ف(جاء في مادة 

.)2(»الترادفيع شيء َخْلَف شيء فهو الترادف، والجمُع فهو َرْدُفه، وٕاذا تتاب

، 2نقدیة، دار الفكر، دمشق، سوریة، الطبعة، علم الداللة العربي، النظریة والتطبیق، دراسة تاریخیة تأصیلیة فایز الدایة)1(

.77ص ، م1996ه،1417

م ، 1119، لسان العرب، دار المعارف، القاهرة ،)محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین(ابن منظور)2(

.)ر د ف(مادة .19/1625
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.لفة في الشكل على معنى واحدإن الترادف هو داللة عدد من الكلمات المختویمكن القول

:اصطالحاتعریفه -2

الترادف هو أن تتماثل كلمتان أو أكثر في المعنى، وتدعیان مترادفتین وتكون الواحدة 

محل أخرى في حلت كلمة منهما مرادفة لألخرى، وأفضل معیار للترادف هو التبادل فإذا أُ 

.)1(نجملة ما دون تغییر في المعنى كانت الكلمتان مترادفتی

 وذلك هو  والمعنى الواسع للترادف هو اختالف الكلمات في األلفاظ واتفاقها في المعنى،

للترادف في المعاجم المخصصة وبنفس المفهوم نتصور أن قائمة عطيَّ المعنى الذي اُ «

أقل من خمسین مصطلحا یعطى كمترادف إذ ال نجد ؛الكلمات المترادفة تكون طویلة نوعا ما

.)2(»للكلمة

المفردة الدالة على  األلفاظ« :وقد ورد تعریف الترادف في اصطالح القدامى على أنه

.)3(»شيء واحد باعتبار واحد

فقد نرى في النادر من األحیان أن لغة ما تقبل أكثر من ...«:ویقول إبراهیم أنیس

.)4(»یسمى بالترادفلفظ للداللة على أمر واحد وهو ما

 :هأسباب وقوع-3

.103ص ،أحمد مختار عمر، علم الداللة: ظرین)1(

.60، ص م2008نور الهدى لوشن، المكتب الجامعي الحدیث، :كلود جرمان وریمون لوبلون، علم الداللة، ترجمة)2(

األستاذ الدكتور علي الحمد، دار األمل للنشر و التوزیع ، :، تقدیمي نهر، علم الداللة التطبیقي في التراث العربيهاد )3(

.403ص م،2007هـ،1،1427األردن ،الطبعة

.212، ص 1984، 5مكتبة األنجلو المصریة، مصر، الطبعةإبراهیم أنیس، داللة األلفاظ، )4(
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:)1(أسباب أهمها عدةإلى  تعود كثرة المترادفات في اللغة العربیة

انتقال كثیر من مفردات اللهجات العربیة إلى لهجة قریش بفعل طول االحتكاك -

مما أدى بین هذه المفردات ما لم تكن قریش بحاجة إلیها لوجود نظائرهابینهما، ومن

.الصیغإلى نشوء الترادف في األسماء واألوصاف و 

متعددة لقبائل مختلفة في بعض مظاهر واضعي المعجمات عن لهجاتأخذ -

.المفردات

 بها َتْدِوین واضعي المعجمات كلمات كثیرة كانت مهجورة في االستعمال ومستبدال-

.مفردات أخرى

.عدم تمییز واضعي المعجمات بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي-

.سمى الواحد من معنى النعت إلى معنى االسم الذي تصفهانتقال كثیر من نعوت المُ -

التصحیف في الكتب العربیة القدیمة، وخاصة عندما كان الخط العربي مجّردا كثرة -

.من اإلعجام والشكل

موقف الباحثین من الترادف:نیاثا

لم یكن القدماء على اتفاق فیما یخص عالقة الترادف في اللغة العربیة فنجد فریقا یؤمن 

بوجود الترادف، ولكنه ترادف غیر تام أي بمعنى التقارب في المعنى ومن هؤالء نجد ابن 

أن في كل على مذهبنا...«:حیث یقول بعد ذكر عدد من المترادفات) ه390ت (فارس 

واحد منها ما لیس في صاحباتها من معنى وفائدة أو على األقل فائدة أو وظیفة خاصة في 

.)2(»االستعمال

، 176، ص 1982، 1بیروت، لبنان، الطبعة إمیل بدیع یعقوب، فقه اللغة العربیة وخصائصها، دار العلم للمالیین، )1(

دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، محمود سلیمان یاقوت، معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة الحدیث،:نظری و،177

.370،364م،ص2002مصر، د ط، 

.189، ص م2001ط، حدیث، دار غریب، القاهرة، مصر، د محمد محمد داود، العربیة وعلم اللغة ال)2(
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متقاربة المعنى، إن في الكالم ألفاظا «: یقول) ه388ت (ونجد أبا سلیمان الخطابي 

مراد الخطاب كالعلم والمعرفة، والحمد یحسب أكثر الناس أنها متساویة في إفادة بیان 

.)1(»...اقعد واجلس:والشكر، والبخل والشح، والنعت والصفة، وقولك

وهذا على خالف ما یراه علماء اللغة في أن لكل لفظة خاصیة تمیزها على صاحباتها 

.في بعض معانیها

أن  هومن بین المنكرین للترادف نجد أبا علي الفارسي الذي أنكر على ابن خالوی

وأین :له إال اسما واحدا، فقال ابن خالویه ال أعرف«: للسیف خمسین اسما، وقال أبو علي

.)2(»هذه صفاته:؟ فقال أبو عليالمهند والعصب وكذا وكذا

الترادف كلیا في اللغة ویعتبر ان للسیف اسما وهنا نجد أبا علي الفارسي ینكر وجود

.ما الباقیة فهي صفاتواحدا وهو السیف أ

وبین من یؤید بوجود الترادف بمعنى التقارب وغیر التام والذي ینكره نجد فریقا آخر 

یؤمن بوقوع الترادف مطلقا، ویرون أن الترادف من أخص خصائص العربیة، وحجتهم في 

و الكسب ه: قالوا هو العقل أو الَجْرح،:أن أصحاء اللغة إذا أرادوا أن یفسروا اللب قالوا: ذلك

، هو الصب وهذا یدل على أن اللب هو العقل عندهم سواء، وكذلك الجرح:ب، قالواسكأو ال

.)3(والكسب والسكب والصب وما أشبه ذلك

الترادف في الغریب المصنف:ثالثا

مد زغلول محمد خلف اهللا أحمد، مح:الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، ثالث رسائل في إعجاز القرآن، تحقیق)1(

.29، ص 3سالم، دار المعارف، مصر، الطبعة 

.190، ص محمد محمد داود، العربیة وعلم اللغة الحدیث :نقال عن)2(

.192، ص نفسهالمرجع :ینظر)3(
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تكون هذه بعد دراسة الترادف وجدنا الترادف یرتبط بمعنى اللفظة وعالقاتها بأخرى، و 

وهو داللة عدة ألفاظ على معنى واحد .مختلفة في الشكل ومؤتلفة في المعنى األلفاظ

الرماني :فالترادف من الظواهر الداللیة في اللغة، وقد ألف منه العدید من العلماء أمثال

...ما اختلف ألفاظه واتفقت معانیه في) ه216(في األلفاظ المترادفة، واألصمعي ) ه386(

.ا من الكتبوغیره

ته األمثلة التي ثبِ وظاهرة الترادف موجودة بكثرة في الغریب المصنف وهذا ما تُ 

من المجلد الثاني في األسماء المختلفة للشيء الواحد وهو األلفاظ:كتابخاللمنسندرسها 

ْفُد، ا ... زَّبُد، الُجَزُح،ال: ُم، ویقالالشُّْكُد والَشكْ :وفیه یقال للعطیة:الغریب المصنف لصَّ

.)1(فل كلها جمیعا للعطیةوالنَّو ...، الزَّفدُ رض، الف

ا باأللفاظ �ĎÃƆیأتي بالمعنى مت«وهنا نجد للعطیة أكثر من مرادف فأبي عبید القاسم 

.)2(»المترادفة الدالة على هذا المعنى

:الُكْثُر من المال:یقول«) ه215(سمعت أبا زید :وورد في باب المال وكثرته قوله

رجل كثیر الدُّبر، وعلیه مال َدْبُر، ورجٌل ذو :یقال:، وهو الكثیر)*(الدَّْبرُ :الكثیر، والفراء قال

.)3(»المال الكثیر أیضا، ویقال جاء فالن بالِحْلقِ :وأضاف أبو زید الِحلقُ ،َدْبرٍ 

وهنا جاء باأللفاظ التي تدل على كثرة المال وذكر أمثلة له وفي باب الخصم والسَّعِة 

، قالدَّ ُعفاِهٌم، وال:وهو الواسع ومثلهعیش زخاخ،«:في الَعیش یقال هم في : أبو زیدْغَفِليُّ

.ومابعدها،2/477أبو عبید القاسم، الغریب المصنف، :ینظر)1(

.171ص ،رداوي، مناهج التألیف المعجمي عند العرب، معجم المعاني والمفرداتعبد الكریم مجاهد م)2(

.بفتح الّدال وكسرها:الدَّبرُ (*)

.2/481،أبو عبید القاسم، الغریب المصنف)3(
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في الخیر الكثیر (*)الَمْجَنُب :ویقال.وُبْلَهِنیة، وُرَفهِنیة، ورفاهیة، ورفاَعیة.امة من الَعیش

زكا الرَّجل ): ه371(األموي یفویض.اللَُّه َرْغًساَرَغَسهُ :یقال.الكثرة والبركة:والرَّْغُس 

حقل الخصب والسعة في وكل هذه األلفاظ داخلة في .)1(»وكان في خصب مإذا تنعَّ :ĎÃƄ§یز 

.العیش

وكل هذا إذا ذهب أنفق القوُم، وأنزفوا وأنفذوا وأنفضُوا:یقال«): ه193(یقول الكسائي 

أقوى : الزَّاِد، قال أبو زیدأما في نفاد.هِ في باب َذهاِب المال وَنفادِ  وهذا ورد؛ )2(»موالهمأ

.إذا لم یبَق عنده طعام:بات في الفقر، وأفقر الرجل:وأفَقرَ .، َذهب طعامه ونِفذَ الرَّجل

ِلیقة والخلیفة إنه ل:وفي باب الطَّبیعة والسَّجیة یقول أبو زید یقال كریُم الطبیعة والسَّ

یقرأ : قوله في الّسلیقهِ ) ه210(عبیدة یف أبو ویض...كلُّ هذا واحد .والنحیته والغریزةِ 

.)3(بطبیَعِتِه ال بتعلیم:بالسلیقِة؛ معناه

:ولناومن هذا نجد أن الشيء الواحد یعبر عنه بعدة مسمیات وهي ترادفه نحو ق

.)4(»السیف، المهند، والحسام:یسمى الشيء الواحد باألسماء المختلفة نحو«

َألثَْتُت بالمكان إلثاثا وأْرَبْبُت به «:وفي باب اإلقامة بالمكان وال یبرُح منه یقول أبو زید

هذا إذا قام به فلم یبرحه، ویقول كلُّ ...وألَبْبُت به ُأِلبُّ إلباباإربابا، وأَبْدُت به آِبُد أبوًدا،

:أنشدناُب معاشا و الّداريُّ والذي ال یبرُح وال ییطل:األصمعي

على وزن َمْنَبر، وَمْقَعدَ :المْجَنبُ (*)

.2/483،أبو عبید القاسم، الغریب المصنف )1(

.2/486المرجع نفسه، )2(

.2/487،488المرجع نفسه، )3(

ب في ، الصاحبي في فقه اللغة والعربیة ومسائلها وسنن العر )أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا(أحمد بن فارس )4(

.59م، ص 1997ه، 1418، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة كالمها، تعلیق أحمد حسن بسج
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.)1(»ونكفیُّ المُ نَّ البدُ اِب بَ و الجِ ذوُ       وناریُّ الدَّ كِ درِ  یُ لیًال قَ تْ َلبِّ 

م، وأخلَد، وَعِسَك، وَسِدَك، وكلها في معنى أعص:ویقال في لزوم الشيء لصاحبه

عِسَق به الشيء َیعَسُق ): ه213(شيء قال أبو عمرو أما في باب لزوم الشيء بال ...اللزوم

ومن هذا اتخذ المعنى نفسه إال .)2(َیْعبُك فهو عاتكَعَسًقا، إذا َلِزق به وكذلك عبق به وعتكَ 

.أن الكلمات التي تعبر عنه مختلفة

وٕانما یأتي الشعر «: في قولهمیكن أن یرد مترادفین في بیت شعري واحد وهذا یظهر و 

:سمین المختلفین للمعنى الواحد في مكان واحد تأكیدا ومبالغة كقولهمباإل

(*)وهند أتى من دونها النأي والبعد 

.)3(»هو البعدفالنأي : فقالوا

:لطریقیقال في العدول عن ا«، وفي باب االنعدال والَمیِل عن الشيء والغرض

:ویقال...ات للعدول،َنَكَب، وكنف وعدل، كلها مرادف...َجاَض، حاَص، ناَص، صدَف،

.ف عنهإذا انصر :عن الشيءاعتنب فالن 

:قال الكمیتُ 

)4(»شِّعُر إلى من إلیه مْعَتَتبُ ُفؤاِدي والــــعن فاعتتب الشَّوُق 

.493، 2/492، أبو عبید القاسم ، الغریب المصنف)1(

.496، 2/494المرجع نفسه، )2(

.أال حبذا هنٌد وأرٌض بها هند:البیت للحطیئة، وصدره(*)

، الصاحبي في فقه اللفة والعربیة ومسائلها وسنن العرب في كالهما، )أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا(بن فارس ا )3(

.60ص 

.2/499،500عبید القاسم، الغریب المصنف، أبو )4(
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)1(»ّرْیتُ ، وتأوتلبَّْثُت، وتمكَّْثتَ َتَلْثَلْثُت، تردَّْدُت، وتمرَّْغُت، تلدَّْنُت، «:ویقال في التردد

.بمعنى التردد في األموركلها تقال في التََّلیُِّث 

جاء فالن یتَضرَُّع لي «:وطلب الحاجة قالفي باب المسألة) ه207(یضیف الفراء 

ْمُت، ذجَذْفُت، وج:وفي قطع األشیاء یقال.)2(»ویتأرَُّض ویتأّتى ویتصدى، أي یتعرض لي

َقَطْعُتها، :َرْفُت ناصیتيكلها بمعنى قطعته، ویقال غَ ...ته، وجدْرُته، وجددوَخْرَبْقُت، وَقْصَمْلتُ 

كان  بألفاظ عدیدة فلولواحد یعبر عنهیكون المعنى اوبهذا.)3(قطعته قطعا:َشْرَشْرُت الّشيءو 

قول لكل لفظ معنى غیر معنى اآلخر لما أمكن أن نعبر عن شيء بغیر عبارته وذلك أّنا ن«

فلو كان الریب غیر الشك لكانت العبارة عن معنى الریب بالشك الشك فیه،:في ال ریب فیه

ال ریب فیه تحمل نفس المعنى الذي في عبارة ال شك فیه وبهذا نتأكد أن عبارة.)4(»خطأ

.یؤدي نفس المعنىفكالهما

ُت أیضا ال یتحرك، وَیْبَلُت ساج وراٍه، وراي، والُمسب«:ویقال لكل شيء ساكن ال یتحرك

أن یأتي للفظتین مترادفتین أو أكثر ثم یذكر «وقد اعتاد أبو عبید االسم ،)5(»أیضا

:أي تحرك، ویقول األصمعيُّ :َكِصیُص :التََّحركِ «أو یعطي أمثلة كقوله في ،)6(»معناها

:التحرك، وَنَغَض الشيءُ :حركته، والتَّصُّوع:َنْحُت الرَّجلَنجْ ...َتَحْشَحَش القوم إذا تحركوا

.)7(»تحرك

.2/502، أبو عبید القاسم، الغریب المصنف )1(

.2/508ع نفسه، المرج)2(

.2/510المرجع نفسه، :ینظر)3(

، شرحه وتعلیق محمد أحمد المولى بك، محمد أبو ، المزهر في علوم اللغة وأنواعها)عبد الرحمان جالل الدین (السیوطي)4(

.1/404، م2008، 3الفضل إبراهیم علي محمد البجاوي، دار التراث، القاهرة، مصر، الطبعة 

.2/516أبو عبید القاسم، الغریب المصنف، )5(

.171المفردات، ص عبد الكریم مجاهد مرداوي، مناهج التألیف المعجمي عند العرب، معاجم المعاني و )6(

.2/519المرجع السابق، )7(
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إذا لم یثبت على رأي، :َغیََّق الرَُّجل تغییقا«:وفي باب اضطراب الرأي یقول األصمعي

:به ولم یعزم علیه، وقد ارتجن علیهم أمرهمإذا همّ :هّیأ في أمره وَنْجَنجَ ر : فهو یموُج، ویقال

.)1(»أمرهم، من االختالطِارتثأ علیهم أمرُهم، وهم یْرَتِثؤون:أما أبو زید فیقول..إذا اختلط

:وهذه مجموعة من األمثلة تقال في اضطراب الرأي

:قال الشاعر.َأتوُت الرَّجل آتوه إتاوًة، هي الرِّشَوة«:یقالشوةِ وفي الرِّ 

...(*)مِ رهَ دِ ُس كْ مِ ؤٌ امرِ ما باعَ لِّ وفي كُ فِفي كلِّ َأْسَواِق الِعراِق ِإتاَوةُ 

:اِإلساللُ :وقال الفراء.مَكْسُتُه أْمِكُسُه َمْكًسا:یقال.الَجناَیةُ :الَمْكُس :وأضاف أبو زید

.)2(»الرِّشوة

ومن هذه األمثلة التي استخرجناها من كتاب األسماء المختلفة للشيء الواحد، من 

للغریب المصنف ألبي عبید القاسم نجده ینوع في وسائل تأدیة المعنى فهو قد المجلد الثاني 

ة على ذلك باأللفاظ المترادفة الدالأو یذكر المعنى متلوا.كثر ثم یذكر معناهایأتي بمعنى

.)3(المعنى مع إعطاء أمثلة

هذا ظاهر من لفكرة الترادف و ینمؤیدمن الیتبین لنا أن أبا عبید القاسم ومما سبق

.فنجد المعنى الواحد یعبر عنه بعدة ألفاظوجودها في اللغة العربیة؛خالل كتابه فهو یثبت 

المشترك اللفظي:المبحث الثاني

:المشترك اللفظيمفهوم: أوال

.2/520، لمصنف أبو عبید القاسم، الغریب ا)1(

.البیت لجابر حني التغلبي، وهو من قصیدته المفضلیة(*)

.2/521ینظر المرجع السابق، )2(

.170،171عبد الكریم مجاهد مرداوي، مناهج التألیف المعجمي عند العرب، ص :ینظر)3(
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 :لغةتعریفه -1

الشِّرَكُة والّشرَكة سواٌء، مخالَطُة الشَّریَكیِن، :ومنه"شرك"ظي من جذر المشترك اللف

)1(.أحُدُهما اآلخر، وقد اشترك الّرجالن وتشاركا وَشاركَ اِشَتَركَنا بمْعَنى شاَرْكَنا:ُیقال

:اصطالحاتعریفه -2

ي اصطالح القدامى هو اللفظ الواحد الدال على معنیین مختلفین، المشترك اللفظي ف

فأكثر داللة على السواء عند أهل اللغة أو أنه داللة اللفظ الواحد على معنیین

.)2(مجازمستقلین فأكثر داللة متساویة على سبیل الحقیقة أو ال

وتسمى األشیاء الكثیرة باالسم الواحد «:مثال قول ابن فارس في بیان مفهوم المشترك

نحو عین الماء وعین المال، وعین السحاب، وهذا ما ورد في باب األسماء كیف تقع على 

.)3(»المسمیات

.كلمة نفسها ذات مجموعة من المعاني المختلفة، وهذا هو المشترك اللفظيوهنا نجد ال

وذلك ألن المشترك اللفظي الحقیقي إنما یكون حین ال نضع أي صلة «:یقول إبراهیم أنیس

وكأن  !!! كامزّ إن األرض هي الكرة األرضیة، وهي أیضا ال:بین المعنیین كأن یقال لنا مثال

.)4(»كمة الصغیرةاأل: م وهو الشامة في الوجه وهویقال لنا الخال هو أخو األ

 :هأسباب وقوع-3

.)ك رش (، مادة 25/2248ظور، لسان العرب،ابن من)1(

.418هادي نهر، علم الداللة التطبیقي في التراث العربي، ص :ینظر)2(

.59، في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كالمها، صابن فارس)3(

.144إبراهیم أنیس، داللة األلفاظ، ص )4(
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)1(رجع الباحثون أسباب وقوع المشترك اللفظي في اللغة العربیة إلى عدة عوامل منهاأ
:

اختالف اللهجات العربیة القدیمة، فمعظم األلفاظ المشتركة جاءت نتیجة الختالف -

.القبائل في استعمالها

التطور الصوتي الذي یطرأ على بعض األصوات األصلیة للفظ من زیادة أو حذف أو -

.الإبد

إلى معان مجازیة أخرى لعالقة ما، ثم انتقال بعض األلفاظ من معناها األصلي -

.استعمالها حتى یصبح إطالق اللفظ مجازا في قوة استخدامه حقیقیةاإلكثار من

صیغة واحدة فینشأ عنها تعدد التصریفیة التي تطرأ على لفظین متقاربین في  العوارض-

وجد الشيء، وجوًدا، أو وجدنا إذا عثر :یقالوجد:نحو:هذه الصیغةمعنىفي 

 .هعلی

:موقف الباحثین من المشترك اللفظي:ثانیا

اختلف الباحثون في مسألة ورود المشترك اللفظي في اللغة العربیة، إذ أنكره فریق منهم 

ما إن«:ونجده یقول فیما یرویه عن السیوطي في المشترك اللفظي(*)یهعلى رأسه ابن ُدُرستو 

واحد للداللة على معنیین مختلفین أو معاني فلو جاز وضع لفظالاللغة موضوعة لإلبانة عن 

أحدهما ضد اآلخر لما كان ذلك إبانة بل تعمیه وتغطیة، ولكن قد یجيء الشيء النادر من 

فیتوهم من ال یعرف العلل أن اللفظ وضع لمعنیین والسماع في ذلك صحیح عن هذا العلل

یجيء من الفئتین أو لحذف واختصار في الكالم حتى اشتبه اللفظان وخفي العرب، وٕانما

.)2(»ذلك على السامع

محمود سلیمان یاقوت، معاجم :ینظرو  ،181، 180إمیل بدیع یعقوب، فقه اللغة العربیة وخصائصها، ص :ینظر)1(

.، ومابعدها379،صالموضوعات في ضوء علم اللغة الحدیث

.، من علماء اللغة، فارسي األصل، اشتهر وتوفي ببغداد)م958- 871(هو عبد اهللا بن جعفر (*)

.1/385المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ،السیوطي )2(
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انكارا تاما، وجود المشترك اللفظي في اللغةم ینكر ومن تلك المقولة نجد أن درستویه ل

وكأنه یرفض القیاس على هذه  ؛والسماع في ذلك صحیح عن العرب:ویفهم هذا من قوله

الظاهرة ویقصرها على السماع تضییقا لدائرتها وحفظا للغة أو لدالالت ألفاظها من هذا 

أداء وظیفتها باعتبارها أداةالغموض الذي یحمله المشترك اللفظي مما یعیق اللغة عن 

.)1(صال والتفاهم والتعاون بین الناسلالت

كثیرة ال یحق الشك ، فأورد له شواهدك اللفظيوذهب فریق آخر إلى كثرة ورود المشتر 

فیها، ومن هذا الفریق نجد األصمعي وأبا عبیده، وأبا زید الذین أفردوا ألمثلته مؤلفات على 

)2(حده
.

.ة العربیةاللفظي ظاهرة لغویة تتمیز بها اللغومن هذا نجد أن المشترك

.المشترك اللفظي في الغریب المصنف:ثانیا

وهو من الواحد الدال على معنیین مختلفین،بعد دراسة المشترك اللفظي وجدنا أنه اللفظ 

وبعد النظر في الغریب المصنف وجدنا العدید من .اهر المهمة في الدراسات الداللیةالظو 

د في األجناس من الغریب للغة العربیة ونجاألمثلة التي تؤید لنا وقوع هذه الظاهرة في ا

كان من مال غیر نقد، ویقال العرض    هو خالف الطول، وهو ما «:یقال العرض:المصنف

.)3(»والعرض حطام الدنیا، وعرض الشيء ناحیته ..عروض: للجبل، وجمعه

سسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، ؤ المأحمد نعیم الكراعین، علم الداللة بین النظریة والتطبیق،:ینظر)1(

.116ص  م1993هـ،1،1413لبنان، الطبعة 

.179إمیل بدیع یعقوب، فقه اللغة العربیة وخصائصها، ص :ینظر)2(

.2/523أبو عبید القاسم، الغریب المصنف، )3(
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علیه عة من المعاني المختلفة وهذا ما یصطلح وهنا نجد الكلمة نفسها لها مجمو 

الكلمة الواحدة تدل على معنیین مختلفین فیها، وذلك في حقلین «المشترك اللفظي، ففیه تكون 

.)1(»فهي تعني غلظ الشفة، كما تعني اتساع في األنف)الشفلحُّ (متنوعین من ذلك 

ِقیق، وجمعه:الَشفُّ «:وفي باب الشَّفٍّ قال األصمعي شفوف والشٍّفُّ هو :الِستُر الرَّ

لدي على بعض، أي َأْشَفْفُت بعض و :َشِفْفُت أي ربحت، ویضیف أبو عمٍرو:الرٍّیُح، یقال

ْلُتُهمْ  إذا شربه :َبْرًدا، ویقال شتفَّ فالٌن ما في إَناِئهِ :، أيیقال وجدت في أسناني َشفیًفا..َفضَّ

:والشََّفا.إذا أشرْفُت علیه:وأشفیُت على الشيء..إذا تطاول ونظر:اشتاف اشتفافا وقد. كله

النَّظر وقد :الریح الباردة مع مطر، والشُّفون:بقیة الشيء، والشَّفَّانْ :حرف الشيء والشُّفاَفة

.)2(»َشَفْنُت أْشُفنُ 

وكلمة الحال تختلف اللة اللفظ الواحد على عدة معانيوكل هذه األمثلة تبین لنا د

:ُحْلُت في متِن الفرس أحوُل ُحؤوالً «قول األصمعي :ها في الجملة نحوداللتها حسب موقع

 إذا: هو موضع اللٍّبِد، وحال الشخص َیُحولُ إذا ركْبَته، وقولنا ما أحسن حاَل متن الفرس، و 

الكارة التي یحملها الرجل على ظهره ویقال :الحال: )ه213(ویقول أبو عمرو ..تحرَّكَ 

یقال أخذت من ..الصبي، والحال هو الٍطین األسودالعجلة التي یٍدُب  علیها:الحال:أیضا

.)3(»فضربت به وجههحال البحر وطینة

.172، ص 2006، ص 1اإلسكندریة، مصر، الطبعة أبحاث داللیة ومعجمیة، دار الوفاء،،نادیة رمضان النجار)1(
.2/531، أبو عبید القاسم، الغریب المصنف )2(
.2/532،533،المرجع نفسه)3(
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ما كانت معانیه متباینة؛ وهو اللفظ المشترك الدال على أكثر من معنى "والمشترك هنا 

.)1(»وكانت هذي المعاني متباینة ومختلفة

قطا الٍسرُب والسُّْرَبُة من ال«:قال األصمعي:وهذه أمثلة أخرى وردت في باب السَّرب

در بطي:، مكسور أيِب فالن واسع السِّرْ :والضباء، یقال الغضب، والسَّرب  ءواسع الصَّ

اذهب فال َأْنَدُه َسْرَبَك، أي ال أردُّ إبلك حتى تذهب حیث :أصله في اإلبل، ومنه قالت العرب

الماء السائل وسرب من :فال أندُه َسْربك، فتطلق، والسَّربُ اذهبي:شاءت، ویقال في الطالق

.)2(»الٍنسا، أي جماعة

المركزي للفظة في حد ذاتها، إال أن هذا وفي هذه األمثلة نجد كلمة السرب لها المعنى

.المعنى له دالالت أخرى فرعیة تتحدد بحسب ورودها في الكالم

:فرطت في الشيء:یقال...الفارط هو المتقَّدم السابق«:یقالوفي الفرط واإلفراط 

الفرس السریعة وهو الجبل الصغیر أیضا، :ضیعته، وأفرطت في القول إذا أكثرت، الُفُرطُ 

مألته :ناء إفراًطا أيأفرطت الحوض وإل:قال أبو زید...أن تلقى الرجل بعد أیام،:لَفْرطُ وا

.)3(»حتى یفیض

إذا قالوا : غوَّر القوم تغویرا:إذا َعدا، ویقال:أغار الرجل:یقالوفي باب الغور والغیرة

   و من الغیرة؛ أي انه یغیر على أهله:، یعنيهمن القائلة ویقال فالن شدید الغار على أهلی

فقه، مجلة المشترك اللفظي، بحث في أصول الي، االشتراك المعنوي والفرق بینه وبینأحمد بن محمد بن حمود الیمان)1(

.223، ص  ه31،1425،العدد19الجزءالشریعة والدراسات اإلسالمیة،جامعة القرى، كلیة
.535، 2/534، أبو عبید القاسم، الغریب المصنف )2(
.542، 2/541نفسه،المرجع )3(
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إذا ذهب في األرض، :وغار الماء.إذا تزوج علیها:قال أغار فالن على أهلهوی

.)1(الجمع الكثیر من الناس:والغارُ 

.َقِت الخیل وعتیقا بمعنى قدیماإذا سِ :َعَتقِت الفرُس «:في باب العتق یقول األصمعي

إذا كان قد استقل :إذا أعتقا من الرقٍّ ، وفرخ قطاٍة عاتقٌ :رجل عتیٌق، وامرأة عتیقةٌ :ویقال

.)2(»صالح المال:قُ الِعتْ :ویقول الفراء. وطار

إذا نزْحَتها، :جهرت البئر واجتهرتها:ورد قول األصمعي:وفي باب الجهر واإلجهار

قال الشاعر أبو .هذا كبش أجهر، ونعجة َجْهَراُء، وهي التي ال تبصر في الشمس:ویقال

  :)ه448(العیال الهذلي 

بصرا وال من َعْیَلٍة تُعنینيجهراُء ال تألو إذا هي أظهَرْت                  

  ...ليالصوت العا:إذا أعلنته، والجهیرُ :جهرت بالقول جهًرا:یقال

أیضا هو الرجل :الطریق في الرمل، والخل:یقال الخلُّ :عندنا كلمة الخلٍّ والخلَّةِ 

لَّة.�ĎƜŦ�ŕƎśƆŸŠ:إذا دخلت بینهم، وخلَّلت الخمر:القلیل اللَّحم، یقال تخللت القوم :ویقال الخَّ

.وبهذا تعدد المعاني للفظ الواحد،)3(الحاجة والفقر، ومنه خلیل بمعنى فقیر

.2/548، و عبید القاسم، الغریب المصنف  :رینظ)1(
.2/551، المرجع نفسه )2(
.بعدهاو ما،2/555، المرجع نفسه:ینظر)3(
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یخشى المحارم، وأرهقت الرجل :في فالن َرَهُق أي«:في باب الرَّهق وإلرهاق، یقالو 

أرهق القوم : المتَّهم في دینه، ویقول أبو زید:أیضاغشیته، ویقال المرهق:أدركته، ورِهْقُته

.)1(»اهق الغالم إذا قارب االحتالمإذا أخروها حتى یدنو وقت األخرى، ویقال رَ :الصالة

:والصَّرى.صیرت الشيء، قطعته، وهذا قول األصمعي:وفي الصرى والصاري یقال

:صیرت ما بینهم:اري، ویقول أبو عمرول مكنه وتغیر، والمالَُّح هو الصهو الماء الذي طا

.)2(أصلحت

وهذا واضح في األمثلة السابقة ،)3(»یأتي المعنى بالتعریف«أبا عبید القاسم نجد وهنا

.إما أن یأتي بالتعریف أو یعطي أمثلة لیبین المعنى

ر ویقول األ یئة الخلق، س:ناقة ضروس:یقال«س، صمعي في باب الضَّروس والضٍّ

وقد َضَرْسُت الرجل، إذا قد ساء خلقها:قد ضرس تاجها أيومنهم قولهم في الحرب

وقعت في  هي الضٍّرس، وإذا بنیت بالحجارة، و:عضضته بأضراسك وبئر مضروسةٌ 

أي : یقال فالن ضِرُس شَِّرٌس إذا وقعت فیه قطع متفرقة، و:األرض ُضروُس من مطر

.)4(»عب الخلقص

في باب ) ه395(بن فارس یدل على عدة أشیاء وهذا ما ذكره اومنه نجد االسم الواحد 

وتسمى األشیاء الكثیرة باالسم «:لمسمیات من كتابه الصاحبي یقولاألسماء كیف تقع على ا

.2/572، أبو عبید القاسم، الغریب المصنف)1(
.2/578، نفسه المرجع:ینظر)2(
.172عبد الكریم مجاهد مرداوي، مناهج  التألیف المعجمي عند العرب، ص )3(
.2/582، السابقالمرجع)4(
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وهنا تدل الكلمة الواحدة على أكثر  ؛)1(»عین الماء، وعین المال، وعین السحاب:الواحد نحو

.من معنى ونتیجة تطر تعبیرها على المعنى وهو ما یصطلح علیه تعدد المعنى

ما یتطایر من عظام الرأس، :الِحَبُب الذي علیه، الفراش:فراُش النبیذ« :الفراش

.)2(»البعوض:فراش أیضاال

ا وأضبَأ إذا تكلمو :أضب القوم إضبابا"قال أبو زید:وفي باب اإلضیاب واإلضیاء

.)3(»إذا سكت عنه وكتمه:الرجل على الشيء إضباءً 

متعددة المعاني فالكلمات.لین أو أكثر ومن هذا نجد أن الكلمة الواحدة تدل على مدلو 

انتاجها وفهمها بسهولة إضافة إلى أن عملیة اختیار المفهوم المناسب من مما یؤدي إلى «

قع الكلمة وداللتها بین المفاهیم التي تهم اللفظ المشترك تكون عن طریق السیاق، أي مو 

.)4(»تي توجد بها فیتم بذلك رفع اللینالداخل الجملة 

ومن هذا یكون للسیاق أهمیة كبیرة في إیراد معنى اللفظة وما المقصود منها فمثال

.)5(»الشجاعة:الشدید، والبسالة:الحرام؛ والباسل:الَبْسلُ «:لها عدة معاني نحوالباسللفظة 

.59، ص في كالمهافي فقه اللغة العربیة وسائلها سنن العربالصاحبي ن فارس ،اب)1(
.2/643، أبو عبید القاسم، الغریب المصنف )2(
.2/646المرجع نفسه، )3(
حمائز، التنظیر المعجمي والتنمیة المعجمیة في اللسانیات المعاصرة، مفاهیم ونماذج تمثیلیة، عالم الكتب الحدیث حسن)4(

.145، ص 2012، 1األردن، الطبعة
.2/707،المرجع السابق)5(
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وهذه بعض األمثلة التي استخرجناها من كتاب األجناس في الغریب المصنف، وهي 

تبین لنا وجود ظاهرة المشترك اللفظي في اللغة العربیة وتأیید صاحب الكتاب لها، وبالمشترك 

.مال اللفظ في المواضع المختلفة حسب السیاق الذي ترد فیه اللفظةیتحدد المعنى نتیجة استع

األضداد:المبحث الثالث

:التضادمفهوم : أوال

 :لغة تعریفه-1

والسواد ضذ البیاض،  ؛ا لیغلبهشیئً الضد كل شيء ضادّ «التضاد من جذر ضدد 

جاء هذا ذهب ذاكوالموت ضد الحیاة، ونقول هذا ضده وضدیده، واللیل ضد النهار إذا 

.)1(»ویجمع على األضداد

:اصطالحاتعریفه-2

مصطلح أطلقه «:التضاد في الداللة على عكس المعنى، واألضدادیستخدم مصطلح

.)2(»یناللغویون العرب على األلفاظ التي تنصرف إلى معنیین متضاد

ووجوب «ا بعض األلفاظ في اللغة العربیة واألضداد من الظواهر الداللیة التي تعرفه

التي تدل على األسود )الجون(كلمة واحدة لها معنیان مختلفان تماما، وذلك نحو كلمة 

.)3(»یض وقد اصطلح القدماء على تسمیة تلك الظاهرة باسم األضدادواألب

.)ض د د( مادة ، 3/11، ص ب العینالخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتا)1(
.99م، ص 1974، 1محمد حسین آل یاسین، األضداد في اللغة، مطبعة المعارف، بغداد، الطبعة)2(
.347محمود سلیمان یاقوت، معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة الحدیث، ص )3(
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ونجد مفهوما آخر لألضداد عند المحدثین من المشتغلین بالدراسات اللغویة ینصرف 

المعجمي أو األصل، ویتضادان في إلى العالقة التي تنشأ بین لفظین یختلفان في الجذر

أسود، أبیض، :نحو)أو ما یطلق علیه علماء البدیع بالطباق أو المقابلة(الداللة أو المعنى 

  .وهكذا... طویل وقصیر

ولكن هذا المفهوم خارج عن إطار اهتمامنا ألننا نهدف إلى دراسة ظاهرة األضداد في 

معنیان مختلفان أو أي الكلمة التي لها ب،ضوء ما أشار إلیه القدماء من اللغویین العر 

.)1(متضادان تماما

 : هأسباب وقوع-3

:)2(یرجع الباحثون وجود ظاهرة التضاد في اللغة إلى أسباب عدة أهمها 

بعضهم عن داللة اللفظ في أصل وضعه على معنى عام یشترك فیه الضدان وقد یسهو-

ریم، یقال للیل صریم، ذلك المعنى الجامع فیظن  الكلمة من قبیل التضاد فمن ذلك الصَّ

.ألن اللیل ینصرم في النهار والنهار ینصرم في اللیلوالنهار صریم،

نتقال اللفظ من معناه األصلي إلى معنى آخر مجازي، فقد یكون اللفظ مرفوعا عند قوم إ-

لمعنى حقیقي، ثم ینتقل إلى معنى مجازي عند هؤالء أو عند غیرهم، إما للتفاؤل، كإطالق 

.لفظ البصیر على األعمى

لذي االمختار وهو الذي یكون بمعنى : اتفاق كلمتین في صیغة صرفیة واحدة كقولنإ-

.َیختار والذي ُیختار

.ستعمال األلفاظلعربیة في اختالف القبائل اإ-

.347، ص محمود سلیمان یاقوت، معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة الحدیث:ینظر)1(
.184، 183غة العربیة وخصائصها، ص للأمیل بدیع یعقوب، فقه ا:ینظر)2(
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:موقف الباحثین من التضاد:ثانیا

بتها لم یكن القدماء على اتفاق في موقفهم في ظاهرة األضداد في األلفاظ العربیة، فقد أث

.بعضهم وأنكرها بعضهم اآلخر

درستویه الذي ألف كتابا في أبطال أما بالنسبة للمنكرین نجد شیوخ ابن سیده وابن

دم التضاد األضداد، ونجد الجوالیقي أیضا حیث عرض كثیرا من كلمات األضداد وبین ع

.)1(رأیهم بقولهم أن وجود األضداد في اللغة یعد نقصاإثبات، وحاولوا فیها

لیس في «:فقد قال) ه291ت (مد یحي ثعلب با العباس أحومن المنكرین أیضا نجد أ

كالم العرب ضد، ألنه لو كان ضد لكان الكالم محاال، ألنه ال یكون األبیض أسود، وال 

.)2(»األسود أبیض

یكون في لغة القوم الواحدة، حیث وقد اشترط ابن درید وقوع التضاد ولكن اشترط أن

االفتراق، والشعب االجتماع، ولیس من األضداد وٕانما من :الشعب«:الجمهرةقال في معجمه

.)3(»لغة قوم

ونجد فریق آخر أثبت وقوع عالقة التضاد، وقد أثبتوا وروده بكثرة في اللغة العربیة 

والسیوطي، وقد وقف بيالخلیل، وسبویه، وأبو عبیة، والثعال«:یرة ومنهمواهد كثوأوردوا له ش

.195، 194أحمد مختار عمر، علم الداللة، ص  :ینظر)1(
.348سلیمان یاقوت، معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة الحدیث، ص )2(
.348المرجع نفسه، ص :ینظر)3(
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باري ا وأنفسها كتاب األضداد البن األنهم مؤلفات على حدة لسرد أمثلة، ولعل من أشهرهبعض

.)1(»ئة شاهد علیهاالذي أحصى فیه أكثر من أربعم

:في الغریب المصنفالتضاد:لثاثا

بالتضاد، حیثف، وجدنا اهتمام أبو عبید القاسمبعد الرجوع إلى الغریب المصن

وسماه بكتاب األضداد في المجلد الثاني من الغریب المصنف خصص له جزءا من كتابه 

).یقال كتاب األضداد أو باب األضداد(

ظة النَّاِهُل فهي تقع في معنیین متضادین وهما صحیحین لف: ومن بین األمثلة نذكر

الناهل الشخص الذي شرب حتى:الناهل في كالم العرب هو العطشان، ویقال أیضا«:نحو

.)2(»ارتوى

ْدَفُة في السَّ «:ن لغة قوم إلى لغة قوم آخر نحوویمكن أن یعود هذا إلى تغیر األلفاظ م

.)3(»الضوء:الظُّلمة، السُّدفة في لغة قیس:لغة بني تمیم

إن الشمس :ومنه یقال.األبیض:السود والجون:الجون«:األصمعي:وفي الجون

فاِء، فقد غلب صفاؤها بیاض الدٍّرع:لجونٌة؛ یعني .شدیدة البریق، والصٍّ

:یضقال الفرزدق یصف قصرا أب

.182إمیل بدیع یعقوب، فقه اللغة العربیة وخصائصها، ص :ینظر)1(
.2/387أبو عبید القاسم، الغریب المصنف، )2(
.2/388المرجع نفسه، ص )3(
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)1(»ُع منه النَّفُس والموت حاضرةتطلَّ یه مریضة               وُجوٍن علیه الجصُّ ف

.األبیض:وفي هذا البیت نجده یقصد بالجون 

ي اللون، تخصیص ف:تعني في السامیة القدیمة معنى مطلقا عاما وهو«لفظة الجون 

العربیة أول األمر الختالط السواد بالبیاض تم لألسود وحده، ولألبیض وحده، فنقل على أنه 

هناك ما یدل في العربیة على استعمال الجون بمعنى اللون المطلق لقول ...فن األضداد، و

فكیف ترون جونها؟ :یسأل أصحابه في سحابة مرت فوقهمصلى اهللا علیه وسلمالنبي 

فكیف :نه وأشد سواده، فال یمكن أن یكون النبي صلى اهللا علیه وسلم، قد قالما أحس: قالوا

.)2(»ه، ألنه أراد معنى اللون المطلقما أحسنه وأسند سواد: اترون سوادها أو بیاضها فقالو 

ریم«:ویقول أبو عبیدة ریم اللی:الصَّ بح، والصَّ ل، فمن الصباح قول بشر بن أبي، الصُّ

:فبات یقول

.أْصِبْح لیل حتى       تجلَّى عن صریمته الظَّالم

:ومن بین األمثلة أیضا قولنا

:یقیٌن وشٌك، فمن الیقین قول ابن مقبل:الظَّنُّ «

.)3(»ظنيٍّ بهم كعسى وهم بتفوفٍة          یتنازعون جوائز األمثال

.390، 2/389، أبو عبید القاسم، الغریب المصنف:ینظر)1(
.135صي اللغة، آل یاسین، األضداد فحسینمحمد)2(
.2/393،المرجع نفسه )3(
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.)1(»یقال تقال للداللة على االرتفاع، أو للداللة على االنحدار:الرُّهوة«

.)2(»اإلقامة بالمكان:السُّرعة في السیر، واالهماد:االهمادُ «

إذا تحققت «:م للداللة على متضادین ومنه یقالومنه نجد أن اللفظ الواحد یستخد

.)3(»وكانت اللفظة متصرفة إلى المتضادین جاز أن تعد بحق من األضداد

قال رأیت سواك وسواؤه هو نفسه ووسطه:هو غیره كقولنا:ویقال سواء السيء

:األعشى

(*)مامِة ناقتي        وما عدَلْت عن أهِلها بستوائكاتجاَنُف عن جوِّ الی

یقول و .)4(ویقال الخشیب للسیف الذي  لم یحكم عمله، ویقال أیضا للصقیل

.)5(»ین السماء واألرضالهواء ب:العطش، واللوح:اللُّوحُ «:األصمعي

وهذه بعض األمثلة من الغریب المصنف التي تبین تأیید أبو عبید القاسم لوقوع ظاهرة 

.التضاد في لغتنا

.2/393المرجع نفسه، )1(
.2/396، أبو عبید القاسم، الغریب المصنف )2(
.104محمد حسین آل یاسین، األضداد في اللغة،)3(

.بك نفِسكَ :الباء هنا یراد بها:بستوائكا(*)
.2/394أبو عبید القاسم، الغریب المصنف، :ینظر)4(
.2/419المرجع نفسه، )5(
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.الغریب المصنففي لنظریة مالمح ا:المبحث الثاني
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:تمهید

من أحدث االتجاهات التي تدرس المعنى، لتحلیل التجزیئي للمعنىتعد نظریة ا

.وبتطبیقها نحصل على المكونات الداللیة التي تحملها كل كلمة

ویمكننا اعتبار هذه النظریة امتدادا للتحلیل في نظریة الحقول الداللیة، أو أن تكون 

ضاح معاني الكلمات نظریة قائمة بذاتها في مجال الداللة، فهي نظریة قادرة على إی

غیرها، وبیان كیفیة تفاعل الكلمة باستعمالها في  نوالعالقات التي تجمع بینها أو تمیزها ع

السیاق من ناحیة وتحلیلها من خالل مجالها الداللي العام من ناحیة أخرى ویصطلح على 

.هذه النظریة أیضا بنظریة التحلیل التكویني

الغریب المصنف ألبي عبید القاسم بإعطاء  فياظهار مالمح هذه النظریة وسنحاول

.أمثلة توضیحیة

:ي للمعنىئالتحلیل التجزی:المبحث األول

:النظریةتعریف  :أوال

تعد نظریة التحلیل التجزیئي للمعنى من أحدث االتجاهات في تحلیل معاني الكلمات 

ول أن تضع نظریة أكثر وتعتبر امتداد لنظریة الحقول الداللیة وهي تحا«الداللي  الحقلداخل

ثباتا، حیث ترى أن معنى الكلمة یتحدد بما تحمله من مالمح أو عناصر أو بما تحتوي علیه 

.)1(»من مكونات

نیها وتستخدم هذه النظریة في دراسة األلفاظ المنتمیة إلى مجال واحد والتفریق بین معا

فتبین المالمح المشتركة لأللفاظ المجال الداللي أو تبین المالمح التي تمیز بین ألفاظ المجال 

.68، ص أحمد عزوز، أصول تراثیة في نظریة الحقول الداللیة )1(
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ونجد معنى الكلمة یتحدد عند أصحاب هذه النظریة بمجموع المالمح الداللیة التي .الواحد

.تحملها

.J(ویرى لیونز  Lyons (داللي نظریة التحلیل التكویني مكملة لنظریة المجال ال«: أن

وامتداد لها، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى ثمة عالقة بین نظریة التحلیل التكویني 

.)1(»والنظریة السیاقیة حیث أن السیاق خطوة تمهیدیة لنظریة التحلیل التكویني

دراسة السیاق التي ترد فیه الذي و معانیها ویكون ذلك بجمع الكلمات والبحث عن 

ولهذا التحلیل .یعطي لنا معلومات جدیدة حیث یصبح المجال مفتوحا أمام المنهج التحلیلي

دور مهم في تحدید العالقات الداللیة القائمة بین الوحدات المعجمیة عن طریق تتبع «

.)2(»التسلسل القائم بین تلك الوحدات من العام إلى الخاص

نظامیة واقتصادیة تؤدي دورا مهما في تمثیل العالقات «إن تحلیل المكونات وسیلة 

الداللیة القائمة بین الوحدات المعجمیة في لغة معینة، وقد برز هذا التحلیل في األبحاث 

روبولوجیاثفي إطار علم الداللة، وتم تأصیله بواسطة علماء األنالعلمیة الحدیثة التي تدور 

.)3(»باعتباره وسیلة من وسائل تأصیل المفردات بین الحضارات المختلفة

یعتمد التحلیل التجزیئي للمعنى كذلك على دراسة البنیة الداخلیة لمدلول الكلمات خارج 

ویعود «لتي یتم بها ربط الكلمات بینها انطالقا من تكوینها الداخلي السیاق لمعرفة الكیفیة ا

Componential(الحدیث عن التكویني للمعنى  Analysis( إلى المقال الذي نشره اللغویان

)Fodor( و)Katz(  1963عام )The stractire of semantictheory( وهو یشیر إلى منهج في

.203محمد محمد داود، العربیة وعلم اللغة الحدیث، ص :نقال عن)1(

.325محمد سلیمان یاقوت، معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة الحدیث، ص )2(

.326، ص المرجع نفسه )3(
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یلها إلى مجموعة محددة من العناصر األساسیة التي الدرس الداللي للمفردات أساسه تحل

.)1(»تكونها

:)2(التي تعطیها المعاجم المعاني اآلتیة)Bachelor(وقد طبقا نظریتهما على كلمة 

.فارس صغیر یخدم تحت فارس آخر-1

.الجامعیة األولىحامل الشهادة -2

.الرجل األعزب-3

.حیوان بحري معین بدون أنثاه خالل فترة اإلخصاب-4

وهذا التعدد للمعاني ال یقدم نظریة داللیة عامة، والشرح فیه غیر مرتبط ولذا قاما 

:)3(التاليبعرض هذه المعلومات في الرسم الشجري

.324، ص سلیمان یاقوت، معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة الحدیث)1(

.115أحمد مختار عمر، علم الداللة، ص :ینظر)2(

.325ص المرجع السابق،:وینظر،115ص  ،المرجع نفسه: ظرین)3(
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)Bachelor(

اسم

)إنسان()حیوان(

  )ذكر(           )من یحمل الشهادة الجامعیة األولى(      )ذكر(

  ]أعزب[    فارس صغیر یخدم[حیوان بحري بدون أنثاه[

]تحت فارس أكبر]خصابوقت اإل
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:)1(وقد میزا هنا بین ثالثة أنواع من العناصر أو المكونات

Grammatical(المحدد النحوي )1 marker:( وهو ما كان خارج األسواق نحو كلمة

.ه عنصرا غیر أساسياسم في المخطط، فقد اعتبر 

Semantic(المحدد الداللي )2 marker:( وهو ما كان موضوعا بین الهاللین وهو

عنصر یمكن أن نجده في أماكن أخرى من المعجم، ألنه عنصر عام ومشترك بین 

.تنتمي إلى حقول معجمیة مختلفةلكسیمات

وفین، وهو عنصر كان موضوعا بین قوسین معقوهو ما):Distinguisher(الممیز )3

خاص بمعنى معین، ویقع دائما في آخر السلسلة وال یوجد في أماكن أخرى من 

.المعجم إال في حالة الترادف فقط

:)2(التحلیل التكوینيالخطوات اإلجرائیة المتبعة في :ثانیا

مجموعة من المعاني التي تشترك في بعض العناصر التكوینیة، حیث یمكننا -1

بة تكوین حقل داللي وفقها دون غیرها، ومن أمثلته في ألفاظ الدالة على القرا

كلها توجد بینها صلة مشتركة، قابلة للتطبیق على ...أب، أم ، ابن، أخ، :نحو

ئن البشري وتتعلق بالشخص الذي یتصل بآخر إما عن طریق الدم أو الكا

.المصاهرة

تصف علیه هذه الكلمات ففي یتم اختیار كلمة محددة لتكوین األساسي الذي -2

التي تسمح بتشخیص الكلمات األخرى ) أب(ألفاظ القرابة نستطیع اختیار كلمة 

لمالمح التي تستخدم لتحدید أي أننا نقوم بتقریر ا.التي تقع في إطار القرابة

.المحتویات التي تستعمل للتمیز

.116أحمد مختار عمر، علم الداللة، ص:ینظر)1(

المرجع :ینظر و، 227، 226صمحمود سلیمان یاقوت، معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة الحدیث، :ینظر)2(

.123، 122، ص نفسه 
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حتى نقدر على  هویلي ذلك تحدید المكونات التشخیصیة لكل معنى على حد-3

ألن بعض .القول بأن معنى أب مثال یتمیز بتملكه للمالمح والمكونات كذا وكذا

كل الكلمات هذه المالمح أو المكونات التي تكون في كلمة واحدة أو أكثر ولیس 

.لذلك وجب تحدید تلك المالمح

تحدید المكونات أو المالمح التشخیصیة لكل معنى على حدة في ضوء االستقراء -4

.للسیاقات المختلفة التي ورد بها

:)1(ولتوضیح هذه الخطوات سنأخذ مثاال توضیحیا

+بالغ +ذكر(تحتوي على المؤلفات أو المسمیات المعنویة التالیة )رجل(لمة ك-

).بشري

).بشري+بالغ+أنثى(إال من حیث الذكورة )رجل(ال تختلف عن )امرأة(كلمة -

...بالغ/ ذكر/ بشري/حي/معدود/محسوس/اسم:رجل:ویكون

...بالغ/أنثى/بشري/حي/معدود/محسوس/اسم:امرأة

هي الجنس مع اشتراكهما في سمة واحدة  ب إال) رجل(تختلف عن  ال) امرأة(فكلمة 

.جمیع العناصر األخرى

نظریة في الغریب المصنفمالمح ال:المبحث الثاني

حظیت نظریة التحلیل التجزیئي للمعنى بأهمیة كبیرة، تتمثل في اعتبارها مقیاسا للتحقق من 

ناء نظریة الحقول الداللیة على التجاور في المعنى منطق افتراضي یتمكن من ب

الموجود بین الكلمات وذلك من خالل تحدید المالمح الداللیة الممیزة لكل كلمة في الحقل 

.67أحمد عزوز، أصول تراثیة في نظریة الحقول الداللیة، ص :ینظر)1(
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معناها إلى مكونات داللیة من خالله یتم رصد العالقة الموجودة بین الكلمات الداللي وتحلیل

.)1(المنتمیة للحقل الواحد

انطالقا من هذا سنقوم بتطبیق هذه النظریة على نماذج من الحقول التي صنفها أبو  و

.عبید القاسم في الغریب المصنف لمعرفة مدى توفیقه في ذلك

:)2(النبات والشجر:تحلیل الداللي لكلمات من المجال الداللي الخاص بـال-1

الوحدات 

الداللیة

المكون 

الداللي 

  العام

الوحدات الداللیة الخاصة

ینبت شجرنباتكل

في 

الجبل

ینبت 

في 

السهل

ینبت 

في 

الرمل

طیب 

الریح

مر 

الطعم

له 

شوك

حامض 

فیه 

ملوحة

XXX  العرعر

XXXXالرمث

XXXX  اآلالء

XXXX  العرار

XXXXمامالث

XXXالسلم

XXXالرند

XXXXالشقاري

جامعة منتوري، قسنطینة، دراسة داللیة، مذكرة ماجستیر، ) ه429 -350(واوي، فقه اللغة للثعالبي لیندة ز :ینظر)1(

83م، ص 2008-2007، الجزائر

.و مابعدها،1/463ینظر، أبو عبید القاسم، الغریب المصنف، )2(
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العبیتران 

والعبوتران

XXXX

الجدول یتضح أن كل الكلمات في هذه المجموعة تشترك في مكون استنادا إلى هذا 

:غیرها نحو نعام، ولكل واحدة منها مكون داللي خاص یمیزها ع داللي

وهو أنه شجر ینبت في الجبلاً خاصاً داللیاً كلمة تتضمن مكون:)1(العرعر ،.

وهو نبات ینبت في السهل وفیه ملوحة اً خاصاً داللیاً یتضمن مكون:)2(الرمث ،

رِمث وهو نبات بري یشبه الغضا، :ث وِرَمث، من المصدرمارْ وجمعه أَ ).حامض(

.للجمال من الحمضویقال مرعى

فهو شجر ینبت في الرمل، وله طعم مرخاصاً داللیاً تتضمن مكوناً :)3(اآلالء ،.

م رْطًبا فإذا وهو شجر رملي حسن المنظر، ُمرُّ الطعم دائم الخضرة، یؤكل ما دا

.جفَّ ُدِبَع به

السهل، وهو طیب ، فهو نبات ینبت في خاصاً داللیاً تتضمن مكوناً :)4(العرار

.عرارة الرائحة، والواحدة

.1/463أو عبید القاسم، الغریب المصنف، :ینظر)1(

المرجع السابق،:ینظرو ، 403، ص 1992، 7جبران مسعود، الرائد، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، الطبعة :ینظر)2(

1/464.

.25م، ص 2004/ ه1425، 4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، الطبعة :ینظر)3(

.592مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ص :ینظرو  ،1/464أبو عبید القاسم، الغریب المصنف، :ینظر)4(
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وهو نبات ینبت في الجبل وله شوك وهو خاصاً داللیاً تتضمن مكوناً :)1(مامثال ،

أیضا، وربماهو الثَّمَّه:في الُجدوَبة، وقالمعروف في البادیة وال َتْجَهُدُه النََّعُم إال 

.الثمام:الثََّمه:ُخّفف فقیل

وهو أنه شجر ینبت في الجبل له شوكخاصاً داللیاً تتضمن مكوناً :)2(السلم ،.

.السالم ضرب من الشجر والواحدة َسالمة:ویقال

أطیب :رند:یقال.، فهو شجر طیب الرائحةخاصاً داللیاً یتضمن مكوناً :)3(الرند

.ك بالبادیةند، وهو عود الهند، وهو شجر شانشرا من الرَّ 

وهو نبات ینبت في السهل وطیب خاصاً داللیاً تتضمن مكوناً :)4(الشقارى ،

وهي شقائق النعمان، وهو نبات أحمر مبقع بنقط سود، وله أنواع .الرائحة

.وضروب، بعضها ینبت وبعضها یزرع

وهو نبات ینبت في الجبل وهو طیب خاصاً داللیاً یتضمن مكوناً :)5(رانالعبوث ،

.الرائحة

لیل نجد أبا عبید القاسم یجمع هذه الكلمات تحت مكون داللي عام وهي ومن هذا التح

تمیز عن األخرى بصفة تخصها دون ولكن كل كلمة تندرج تحته ت)شجر ونبات(كائنات حیة

.غیرها حتى وٕان اشتركا في البعض، وهذا ما نطلق علیه الوحدات الداللیة الخاصة

.1/507ابن منظور، لسان العرب، :و ینظر.463/،لقاسم، الغریب المصنفأبو عبید ا:ینظر)1(

.488جبران مسعود، الرائد، ص :، ینظر3/2093، المرجع نفسه:، ینظر1/463، المرجع نفسه:ینظر)2(

محمد باسل عیون السود، دار :، أساس البالغة، تحقیق)حمود بن عمر بن أحمدأو القاسم جار اهللا م(الزمخشري :ینظر)3(

.1/389ن، االفكر العلمیة، بیروت، لبن

.488مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ص :، ینظر1/464د القاسم، الغریب المصنف، أبو عبی:ینظر)4(

.،538جبران مسعود، الرائد، ص :نظر، وی1/465، المرجع نفسه: ظرین)5(
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:)1(السباع:لكلمات من المجال الداللي الخاص بـالتحلیل الداللي-2

الوحدات 

الداللیة

المكون 

الداللي 

  العام

الوحدات الداللیة الخاصة

شدید الكالبالذئاب األسودالسباع

الخلق

القوي 

الجريء

یعس 

باللیل

الشره 

الحریص

السلوقي

XXالضبارم

XXX  الدلهس

XXX  اللغوس

XXXالعسعس

XXXالسلوقیة

ت صفات تشترك في مكون داللي عام وهو استنادا إلى ما في الجدول نجد لهذه الكلما

وهي تتمیز عن بعضها في وحدات .السابع، وتنقسم إلى ما یخص األسد أو الذئب، الكلب

داللیة خاصة ال یمكن القول عنها أنها مترابطة ترابطا حقیقا، بل أبو عبید القاسم جعلها 

:یخص السباع وهي تتمیز فیما یليتشترك في مكون داللي عام 

أسد ، وهو األسد شدید الخلق، ویقال خاصاً داللیاً یتضمن مكوناً :)2(ارمالضب

.ضارم، وضبارمة أي مضبر الخلق

يءالجر وهو األسد القوي ، خاصاً داللیاً تضمن مكوناً ی:)3(الدلهس.

.1/189أبو عبید القاسم ، الغریب المصنف،:ینظر)1(

.،1/573الزمخشري، أساس البالغة، :ینظر، و 2/189أبو عبید القاسم، الغریب المصنف، :ینظر)2(

.364جبران مسعود، الرائد،:ینظرو ، 2/189، المرجع نفسه:ینظر)3(
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وهو الذئب الذي یعس باللیل، ویقالخاصاً داللیاً یتضمن مكوناً :)1(العسعس ،:

.مضى أو أظلم:عسعس اللیلالعساس أیضا، و 

وهو الذئب الشره والحریض، وهو سریع خاصاً داللیاً یتضمن مكوناً :)2(اللغوس

.العض: واللعس األكل، ویقال اللعوس بالعین،

وهو الكلب السلوقي ویقال شبه لقریة خاصاً داللیاً یتضمن مكوناً :)3(السلوقي ،

.بالیمن، أو هو الذي یستطیع تسلق الحائط

ونالحظ من تحلیل هذه الكلمات تجزیئیا أنها تشترك في المكون الداللي العام وهو 

ت الداللیة الخاصة لتي توضح المعنى الدقیق نلمس أي اشتراك بینها في المكوناالسباع وال 

ویمكن أن .لكل كلمة وهذا ال یمنعنا من تكوین حقل داللي قائم بذاته تحت عنوان السباع

:نجمع هذه المكونات الداللیة في المخطط اآلتي

جبران مسعود، الرائد، ص :ینظرو  ، ،2/652الزمخشري، أساس البالغة، :ینظر، و 2/190، المرجع نفسه:ینظر)1(

550.

.،5/4042ابن منظور، لسان العرب، :ینظر، و2/190، المرجع نفسه:ینظر)2(

.1/479الزمخشري، أساس البالغة،  :رینظ، و 2/196، المرجع نفسهینظر، )3(
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السباع

 الكالب         الذئاباألسود

العلوقیةالّضراءوس العسعسأوس اللغ  بس الضارم الدلهسأسامة العن

نسبة إلى [یعس[الشره[  القوي            [شدة     [ألنه      [

]أرض بالیمن]باللیل]الحریص]والجريء]الخلق]عبوس

:)1(اه وأنواعهاالمی:التحلیل الداللي لكلمات من المجال الداللي الخاص بـ-3

الوحدات 

الداللیة

المكون 

الداللي العام

الوحدات الداللیة الخاصة

المیاه 

وأنواعها

الصالح الجاري

للشرب

ما یستخرج لحالماء الم

من األرض

XXالغیل

XXالشریب

XXالمأج

XXبالعذ

، ومابعدها1/491بید القاسم، الغریب المصنف، أبو ع:ینظر)1(
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XXالنجل

XXالزالل

XXالسیح

من خالل هذا الجدول یتضح أن كل كلمة من هذه المجموعة تتضمن مكونا داللیا 

:عاما، وهو یدل على المیاه وأنواعها، ویبقى لكل منها مكون داللي خاص تنفرد به نحو

وهو الماء الجاري على وجه األرض وهو خاصاً داللیاً یتضمن مكوناً :)1(یلالغ ،

من المیاه في األنهار والسواقي، وهو الماء الذي یجري بین الشجر، یجريماأیضا

.به ماء من واد ونحوهوهو كل ما كان 

الماء الذي :وهو الماء العذب ویقال هوخاصاً داللیاً یتضمن مكوناً :)2(الّشریب

ن فیه شيء من العذوبة، وقد یشربه الناس والّشروب دونه في العذوبة، ولیس م

ویقال الشروب .ولیس یشربه الناس إال عند الضرورة، وقد تشربه البهائمالعذوبة، 

.ما بین العذب والملح

اء الملح، وهو مخاصاً داللیاً ویتضمن مكوناً :)3(المأج.

وهو الماء الطیب الصالح للشرب، وهو خاصاً داللیاً یتضمن مكوناً :)4(بالعذ ،

.إذا استقوا وشربوا ماء عذبا:استعذبوا:ویقال.الماء الطیب

مجمع :ینظر و ،5/3329ابن منظور، لسان العرب، :وینظر،1/491أبو عبید القاسم، الغریب المصنف،:ینظر)1(

، 699، ص ، المعجم والوسیطاللغة العربیة

.5/2222ابن منظور، لسان العرب، :ینظر و ،2/492، أبو عبید القاسم، الغریب المصنف :ینظر)2(

.6/195أبو عبد الرحمان الخلیل بن أحمد الفراهیدي، العین،:ینظرو ، 1/492، المرجع نفسه ::ینظر)3(

.4/2853، المرجع السابق:ینظرو ، 1/492، المرجع نفسه:ینظر)4(
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وهو الماء الصافي الخالص الذي یشربخاصاً داللیاً یتضمن مكوناً :)1(النجل ،.

یتضمن مكونا داللیا خاصا، وهو الماء الجاري والظاهر على وجه :)2(السیح

.األرض، وجمعه سیوح

األولى أن هذا التصنیف منطقي، فكل الكلمات تشترك في المكون یبدو لنا للوهلة

الداللي العام وهو داللتها على المیاه وأنواعها، باإلضافة إلى ذلك تقاسم بعضها أكثر من 

.مكون داللي خاص، األمر الذي یجعلنا نقول أنها تشكل حقال داللیا خاصا

لسیح كالهما یدل على الماء وبإلقاء نظرة متأنیة على الجدول یتضح أن الغیل وا

المیاه الجاریة، والمیاه :ن داللیان هماه األرض وبذلك یمكن أن تكون حقالالجاري على وج

.المستخرجة

كما نجد كلمة الشریب والعذب والزالل كلها تدل على الماء الشروب أي أن العالقة 

.بینها عالقة ترادف الشتراكهم في نفس المعنى

:)3(ي لكلمات من المجال الداللي الخاص بـ الخیلالتحلیل الدالل-4

الوحدات 

الداللیة

المكون 

الداللي العام

الوحدات الداللیة الخاصة

إذا سار الخیل

وقعت رجاله 

موقع یداه

الذي ال 

یتعرق

كثیر العرقشدید الخلق

XX  األقدر

.6/4356، المرجع نفسه:ینظر و ،1/492، المرجع نفسه:ینظر)1(

.3/2167ینظر، ابن منظور لسان العرب،  و ،1/494أبو عبید القاسم، الغریب المصنف، :ینظر)2(

.1/318، أبو عبید القاسم، الغریب المصنف :ینظر)3(
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XXاألحق

XXالُمْكَرب

XXالِهْضبُ 

ومن هذا الجدول نجد هذه الكلمات یجمع بینها مكون داللي عام وهو الخیل، ولكل منها 

:مكون داللي خاص یمیزها على غیرها

وقعت رجاله في مواقع یدیهإذا سار وهوأنه یتضمن مكونًا داللیًا خاصاً :)1(األقدر.

للفرس  أیضا وهو فرس ال یتعرق ویقالخاصاً داللیاً یتضمن مكوناً :)2(األحق

.الذي یضع حافر رجله موقع یده

وهو الشدید الخلقخاصاً اً داللییتضمن مكوناً :)3(الُمكرب.

 ُوهو كثیر التعرق، والفرس كثیر العرق یقال خاصاً داللیاً یتضمن مكوناً :)4(الِهْضب

.هضب: له

أنها تشترك في المكون الداللي العام ونالحظ من تحلیلنا لهذه الكلمات تحلیال جزئیا 

ال نلمس أي اشتراك بینها في المكونات الداللیة الخاصة التي وهو داللتها على الخیل، ولكننا

ن تشكیل حقل داللي عام كونها تشترك توضح المعنى الدقیق لكل كلمة، وهذا ال یمنعنا م

.جمیعا في الداللة على صفات الخیل

:)5(الحمار الوحشي:التحلیل الداللي لكلمات من المجال الداللي الخاص بـ-5

.1/317، أبو عبید القاسم، الغریب المصنف:ینظر)1(

.28جران مسعود، الرائد، ص :ینظر،1/317، المرجع نفسه:، ینظر)2(

.1/318، المرجع نفسه :ینظر)3(

.1/318المرجع نفسه، :ینظر)4(

.، و مابعدها2/183نفسه، المرجع :ینظر)5(
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الوحدات 

الداللیة

المكون 

الداللي 

  العام

الوحدات الداللیة الخاصة

الحمار 

الوحشي

التي ال متوحشاإلناث  الذكور

لبن لها

التي ال الخفیف

تحمل

طویلة 

  الظهر

XXXأخذر

XXXالِفْلو

XXXالنجود

XXXالسمحج

XXXالنحوص

من هذا الجدول نتوصل إلى مكون داللي عام وهو الحمار الوحشي ویتضمن عدة 

:كلمات تتمیز الواحدة عن األخرى في المكون الداللي الخاص نحو

هو ، وهو من ذكور الحمار الوحشي و خاصاً داللیاً یتضمن مكوناً :)1(أخذر

.المتوحش الذي یكون متیقظا ومستعدا وهو الصلب الشدید

وهو من ذكور الحمار الوحشي الخفیفخاصاً داللیاً یتضمن مكوناً :)2(الِفْلو ،.

.الفلو للجحش أو المهر الذي بلغ السنة:ویقال

وهو أنثى الحمار الوحشي التي ال تحملخاصاً داللیاً یتضمن مكوناً :)3(النجود ،.

.2/183أبو عبید القاسم، الغریب المصنف، :ینظر)1(

.608، ینظر، جبران مسعود، الرائد، ص 2/184، المرجع نفسه:ینظر)2(

.2/185، المرجع نفسه:ینظر)3(



نظریة التحلیل التجزیئي للمعنى:فصل الثالثال

80

أنثى الحمار الوحشي، طویلة ، وهوخاصاً داللیاً یتضمن مكوناً :)1(السمحج

.قباء غلیظة اللحم معتزة:فرس سمحج.تقال لألنثى وال تقال للذكرالظهر،

وهو أنثى الحمار الوحشي التي ال لبن خاصاً داللیاً یتضمن مكوناً :)2(النحوص ،

.لها، ویقال أیضا للناقة التي ال لبن لها وال ولد

ن هذا التحلیل نجد أن أبا عبید القاسم یجمع هذه الكلمات تحت مكون داللي عام وم

ولكن كل كلمة تتمیز عن األخرى في میزة أو صفة تخصها دون .واحد وهو الحمار الوحشي

.غیرها وهذا ما نطلق علیه الوحدات الداللیة الخاصة

ي عام یجمعهما وهو مكون داللتشتركان في )أخذر والنحوص(ویمكن أن نمثل لكلمتي 

.ممیز داللي خاص یمیزها عن األخرىمنهماالحمار الوحشي ویبقى لكل واحدة

.أنثى–متوحش + ذكر +  الحمار الوحشي :أخذر

  .ذكر–ال لبن لها +أنثى +الحمار الوحشي :النحوص

.كما أنه ال یمكننا تسجیل أي عالقة داللیة بین هذه الكلمات

تصنیف الكلمات داخل الحقول قام ن أبا عبید القاسم قد ومما سبق یمكن القول إ

وهذا ما نجده من خالل األمثلة السابقة التي طبقنا علیها نظریة التحلیل .الداللیة الخاصة بها

.التجزیئي للمعنى

اللي علم یجمعها وتختلف فیما بینها دلقد قام بتصنیف الكلمات داخل الحقول الداللیة تحت مكون 

ة الخاصة مشتركة بین بعض الكلمات، ون الداللي الخاص، وهناك بعض المكونات الداللیمن حیث المك

الماء الشریب والعذب كالهما یدل على الماء الصالح :تربطها العالقات الداللیة كالترادف نحو أو أن

.،3/2088ینظر، ابن منظور لسان العرب، ، و2/185، أبو عبید القاسم، الغریب المصنف:ینظر)1(

.،798جبران مسعود، الرائد، ص :ینظر، و2/185، المرجع نفسه:ینظر)2(
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ي أو أن تختلف كل االختالف عن بعضها وتتمیز كل كلمة عن األخرى، إال أن المكون الدالل، للشرب

.العام هو الذي یجمعها





                                                                                             :خاتمة  
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،و مدى تداولها عند علمانا العرب في بحثنا هذا إلى قضایا الداللةتعرضنا

،إذ حاولنا ألبي عبید القاسم"الغریب المصنف"كتاب لمن خالل دراستنا .القدامى

:آلتيكاوردت فیه وهي التية الداللیالقضایا ِاستخراج أهم

المادة اللغویة في كتابه تصنیفا موضوعیا، ووزع الكلمات صنف أبو عبید القاسم *

.الداللیةحسب الحقول 

كل حقل حیث یحتوي إلى حقول فرعیة، جزئها ،و یسیة كبرىئقسم كتابه إلى حقول ر *

.على مجموعة من األلفاظ تربطها عالقات

ادف،و التر :تتعدد العالقات الداللیة عند أبي عبید القاسم فنجد في كتابه كال من*

.وهذه العالقات ترتبط بین ألفاظ الحقل الداللي الواحدالمشترك اللفظي، واألضداد؛ 

حقول تحتوي الداللیة التي تحتویها؛ فهنالكالعالقات تختلف الحقول من حیث *

  .قاتعلى عالقة واحدة فقط أو عدة عال

َیظهر لنا من الدراسة أن أبا عبید القاسم من بین المؤیدین لوقوع هذه الظواهر في *

.اللغة العربیة

ي للمعنى نظریة قادرة على إیضاح معاني الكلمات و ئتعد نظریة التحلیل التجزی*

یزها عن غیرها؛ فهي ُتستخدم في دراسة األلفاظ العالقات التي تجمع بینها أو تم

.ة للمجال الداللي الواحدالمنتمی

.یتحدد لنا معنى الكلمة من خالل مجموعة المالمح الداللیة التي تحملها*

یف أبو عبید صنت في" الغریب المصنف"من خالل كتاب تتجسد لنا هذه النظریة *

تختلف فیما بینها ولكنها لكلمات داخل حقول داللیة یجمعها مكون داللي عام القاسم ل

.الداللي الخاصمن حیث المكون
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بهذا نكون قد حاولنا اإللمام، ولو بشكل بسیط بعض مایخص علم و      

الغریب "بعد دراستنا لكتاب .الداللة من القضایا الموجودة في تراثنا العربي القدیم

.الذي یعد أهم المصادر اللغویة القدیمة"المصنف
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:ملخص المذكرة

.كتاب الغریب المصنف ألبي عبید القاسم من أهم المصادر اللغویة القدیمة

.ن القضایا التي تخص علم الداللةوفیه نجد العدید م

نظریة الحقول الداللیة،:من بین القضایا الداللیة التي وجدناها فیه نذكر

،و نظریة التحلیل التجزیي )الترادف، المشترك اللفظي، األضداد(العالقات الداللیةو 

.للمعنى

لنا وجود ما یخص علم الداللة في تبیَّن یلنا و تصنیفنا لهذه القضایا بعد تحل

.تراثنا العربي القدیم

Abstract:

Algharib almossakaf book by Abe Obaid denominator ofthe

most important language resources Alkadimh. ovan find many of

the issues concerning the semantics.

Among Remember the issues that we have found a mention:

Astrobiological fields Aldalalah.

walalaqat Remember (Altradf.oualemstrkAllvda.waladdad)

and astrobiologicalfractionalanalysis of the meaning.

After our analysis and our classification of these issues

proved to us that there are terms of semantics in the old Arab

heritage.


