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 ممخص البحث:
تعد الكممة النواة األولى في التركيب، وىي عبارة عن سمسمة من األصوات ليا بداية ونياية، ولمكممة وظيفة      

من داللة ذات صبغة اصطالحية عرفية، وتحتفى كل المغات بمفرداتيا فتنتظميا في  وتركيبية بجانب ما تحمم

طمع بوظيفة البيان والشرح لمعاني تمك المفردات، ضمعاجم  تختزل تجربتيا وثقافتيا، إضافة لكون ىذه المعاجم ت

وقد كان لمغويين العرب  فمجال المعاجم ىو الكشف عن المعاني التي تكتنفيا المفردات في االستعماالت المختمفة،

وتوالت بعد  ،ىـ( بمعجمو )العين(531جيود عظيمة في ىذا المجال، فكانت البداية مع الخميل بن أحمد الفراىيدي)

كما تعددت مناىج المغويين في ترتيب المواد المغوية في تمك المعاجم، ويعد  ،ذلك التصنيفات في مجال المعاجم

ا بوظيفة البيان والشرح طمعت مبكرً ضة التي ايمىـ( من المعاجم الم551ارس)معجم )مقاييس المغة( ألحمد بن ف

لمعاني المفردات، وقد امتاز ىذا المعجم بمنيج خاص في ترتيب المواد المغوية، وتأتي ىذه الدراسة بعنوان 

فارس في شرحو  لبيان اآلليات الداللية التي وظفيا ابن )محددات الداللة عند ابن فارس في معجمو مقاييس المغة(

 لمعاني الكممات.

 . االشتقاق –المفردات  –السياق  –المعجم  –6 الداللة  الكممات المفاتيح  
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Search summary: 

     The word is the first nucleus in the composition, which is a series of sounds with 

beginning and end, and the word has a synthetic function besides its significance of 

a traditional conventional character, and celebrates all languages with their 

vocabulary and organizes them in dictionaries that summarize their experience and 

culture, in addition to the fact that these The field of dictionaries is a scoff of the 

meanings of vocabulary in different uses, and the Arab Goyans had already 

progressed in this field, so the beginning with Hebron bin Ahmed al-Farahidi in his 

dictionary (al-Ain) and rolled after This dictionary has a special approach in the order 

of materials, and this study is entitled "Ibn Faris's semantics in his dictionary of 

language parameters", which is an important expression from which Ibn Fares began 

in explaining the meanings of words. 

 . Keywords: Semantics, Dictionary, Context, Vocabulary, Derivation 

 مقدمة:
ا في الصناعة ا بارزً من أىم المعاجم المغوية، فيو يشكل مممحً  (1)يعد كتاب معجم مقاييس المغة البن فارس     

ا في المعجمية القديمة، من جية تناولو لمفردات المغة من الجوانب االشتقاقية، وقد اختط ابن فارس لنفسو منيجً 
                                                           

ا، يىو أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا بن حبيب القزويني الرازي، من الموسوعيين المغويين القدماء، كان لغويا، نحو  -(1)
؛ شاعرا، ناقدا فقييا، كتب العديد من المؤلفات في المغة واألدب وغيرىا، بمغت مؤلفاتو أكثر من أربعين مؤلفا، منيا6 اإلتباع والمزاوجة

 عجمم 6ىـ(، ينظر ترجمة وافية لو في551وفي سنة )تاختالف النحويين والمغويين؛ الصاحبي في فقو المغة، مقاييس المغة، المجمل، 
 وما بعدىا. 53، ص)مقدمة المحقق( مقاييس المغة
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تناولو لمعاني المفردات المغوية وما يتفرع عنيا من اشتقاقات، فيو يورد الكممة ثم يذكر أصميا وما يتفرع عنو من 
يورد اآلية التي حيث عمى ىذه المعاني، وأكثر استشياداتو من القرآن الكريم،  وقياوس األدلة معان، ويقوم بذكر

وىو كذلك يستشيد بالشعر وباألقوال المأثورة عن  ،يـــا عناىا وما تدل عميو في سياقبيان م عجاءت فييا المفردة م
معاجم  ترتيب  عنا يختمف قمياًل ا خاصِّ ترتيبً  معجمو رتب ابن فارس مواد، وقد وأمثاليم وتعبيراتيم ،فصحاء العرب

قسم المواد المغوية إلى كتب، بداية بكتاب اليمزة وانتياء بكتاب الياء، ثم قسم مفردات كل  حيثالمغة المعروف، 
،  (2)كتاب إلى أبواب ثالثة، باب الثنائي المضاعف والمطابق، وباب الثالثي األصول، وباب ما زاد عمى الثالثي

 الداللية بين المفردات عمى اختالفأو ومما تميز بو ابن فارس في معجمو اجتياده في إيجاد العالقة المعنوية 
ن وجد في ا من الدالالت المتعددة ا كثيرً مرجعً  ،وتنوع تمظيرىا االشتقاقي صورىا إلى أصل داللي واحد، وىذا وا 

عجم المقاييس فإن مؤلفو بسط الكالم في ذلك، وعمى بعض المعاجم األخرى لكنو بقمة وعمى استحياء؛ أما في م
لم يحظ ىو معجم ، و  ىذا فمعجم المقاييس من المعاجم التي ال يستغني عنيا الباحث في معاني مفردات المغة

 .عند ابن فارس (3)تتناول محددات الداللةمتخصصة بحسب اطالعي بدراسة 
 

 أهداف الدراسة:

تيدف ىذه الدراسة إلى بيان الطرق واآلليات التي سمكيا ابن فارس في بيان معاني المفردات وتحديد دالالتيا      

 من خالل معجمو )مقاييس المعة(.

 إشكالية الدراسة:

ا ىو6 ما ىي محددات الداللة التي وظفيا ابن فارس في شرح معاني  محوريِّ تتضمن إشكالية الدراسة سؤااًل         

الكممات في معجمو المقاييس؟ والمقصود بكممة )محددات الداللة( ىو اآلليات التي وظفيا ابن فارس في تحديد 

 داللة المفردات .
                                                           

 .53ينظر ابن فارس؛ معجم مقاييس المغة، )مقدمة المحقق(، ص  –( 2)

" كون الشيء بحيث يمزم من العمم بو العمم يشيء آخر، واألول الدال، والثاني 6( عند المتقدمين بأنياالداللةعرفت ) -(3)
(، وتنقسم إلى داللة لفظية، وغير لفظية، والداللة المفظية 55ي بن محمد، التعريفات، صالمدلول")ينظر6 الجرجاني؛ أبو الحسن عم

تعني6 ما تدل عميو ألفاظ المغة، وىي تنقسم إلى6 وضعية، وغير وضعية، وعرفت الداللة المفظية الوضعية بأنيا" كون المفظ بحيث 
 (. 59ي؛ أبو الحسن عمي بن محمد، التعريفات، صالجرجان متى أطمق او ُتخيل فيم منو معناه لمعمم بوضعو")ينظر6
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 منهج الدراسة:

المنيج المتبع في ىذه الدراسة ىو المنيج الوصفي التحميمي، وذلك بدراسة منيج ابن فارس وآلياتو في        

كيفية بيانو لممعنى الذي تتقاطع فيو الكممات ذات األصل الداللي المشترك، الكشف عن داللة المفردات، و 

 ، وقد جاء ىذا البحث في ستة مطالبوستستعين الدراسة بمعطيات الدرس المساني الحديث في بيان كل ما سبق

 تي6عمى النحو اآل

 المطمب األول: في معنى االشتقاق:

موضوع المعجم والغاية من وضعو، فكممة )مقاييس( عنى بيا ابن يشير اسم المعجم )مقاييس المغة( إلى       

أْخُذ صيغٍة من أخرى مع ، واالشتقاق عند المغويين ىو "فارس القياس المغوي، أو ما يسمى بـ)االشتقاق الكبير(

تمفا حروفًا أو َليدّل بالثانية عمى معنى األصل بزيادة مفيدة ألجميا اخ تركيب ليا فاقيما معًنى ومادًة أصمية وىيئةات

 6(5)االشتقاق خمسة أقسام ينقسمو ،  (4)"ىيئة

محروف، ل موحد ترتيبب لتزاماالشتقاق األصغر أو الصغير6 يعني مادة لغوية واحدة تشتق منيا عدة كممات مع اال -5

 .(كاتب، كتابة، يكتب، ُكتب)كترتيب )كتب( تؤخذ منو6 

 ى(.مَ م( و )سُ سْ في الترتيب مثل6 )وَ  ، وتختمفالحروف تتماثل فياالشتقاق الكبير6 كممات  -9

انتزاع كممة من أخرى مع تغيير في الحروف وتشابو في المعنى، وكذلك مع االتفاق في  ىو االشتقاق الكبير6 -5

) ( و )أزَّ  .األحرف الثابتة ومخارج الحروف المتغيرة، مثل6 )ىزَّ

                                                           

 . 2/253السيوطي؛ جالل الدين عبد الرحمن، المزهر في علوم اللغة،  -(4)

 . 304، لوشن، نور الهدى، علم الداللة دراسة وتطبيقا، ص2/311ينظر ابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص،  – (5)
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األكبر(، وىو أن تأخذ أصوال ثالثية وتستخرج تصاريفيا االشتقاق الُكَبار6 يسميو ابن جني بـ )االشتقاق الكبير أو  -3

الستة بتغيير ترتيبيا، مع اتحاد جميع تمك التصاريف في معنى واحد يجمعيا، مثل6 )ك م ل(، و )م ل ك( و )ل 

 م ك( و)ك ل م( و)ل ك م( و )م ك ل(، فيذه ستة تقميبات ألصل واحد يجمعيا معنى القوة والشدة.

ويعرف بالنحت، بأن تدمج كممتين أو أكثر في كممة واحدة مع إسقاط بعض الحروف في كمتا االشتقاق الًكّبار6  -1

  ، ونحوىا.الكممتين، مثل6 )الحوقمة( من )ال حول وال قوة إال باهلل(، و)الدعمزة( من )دام عزه(

ظاىرة بوصفو ق اق الكبير، والكالم في االشتقااالشتق ؛ أينوع الثالثالابن فارس في مواد معجمو  واتبع     

ىـ( 959الحسن األخفش ) وىـ( وأب 952ا عند المغويين قبل ابن فارس، فقد تكمم فيو األصمعي ) لغوية كان معروفً 

واستخرج نفائس درره المغويان6 دراسة ىذا النوع من االشتقاق في  تعمقمن  شيرَ أىـ( وغيرىم، لكن 932وقطرب )

ىـ( في كتابو )االشتقاق(، وابن فارس في كتابو )المقاييس(، غير أن ابن فارس في معجمو 559ابن دريد) 

تفنن في إرجاع كل مادة من مواد المغة إلى  حيثواستكناه أسراره،  الكبير توسع في دراسة االشتقاق )المقاييس(

بنى عميو فكرة  معجمو في القياس المغوي أو  ذيا أصالة المنيج الس مبينً أصوليا االشتقاقية، يقول ابن فار 

ا قالو أيضا في بيان ذلك 6"أجمع ومم،  (6)لمغة العرب مقاييس صحيحة، وأصوال تتفرع منيا فروع،" االشتقاق6 "إنّ 

مشتق من  ن الجنّ ا، وأن العرب تشتق بعض الكالم  من بعض، وأمنيم أن لمغة العرب قياسً  ىل المغة إال من شذّ أ

معاجم ىي6 معجم )العين( لمخميل بن أحمد  عدةمعجمو عمى  واد، وقد اعتمد ابن فارس في م (7)االجتنان"

كالىما ألبي عبيد  ،الفراىيدي، ومعجم )الجميرة( البن دريد، ومعجم )غريب الحديث( و )الغريب المصنف(

لتحديد  ابن فارس في توظيف ىذه المعاجمبراعة ، وتبدو ىـ(953ىـ( ، وكتاب )المنطق( البن السكيت ) 955)

ضافية، وىو ما سنبين شيئً       ا منو في المطالب التالية.داللة األلفاظ، وما قد تحتممو من معان أساسية وا 

                                                           

 .22أبو الحسن، أحمد بن فارس، معجم مقاٌٌس اللغة، ص – (6)

 .44أبو الحسن، أحمد بن فارس، الصاحبً فً فقه اللغة، ص  – (7)
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 األصمية والفرعية وداللة الكممة:المطمب الثاني: 

، وىذا المبدأ الداللة واتساع فضاءات معنىلضمن حركية ا كممةيتنزل مبدأ األصمية والفرعية في داللة ال         

مختمف مناحي الدرس المغوي، فيو مبدأ لو أثره في عموم النحو والبالغة والفقو  ناولتوت -األصمية والفرعية  –

وليس العمل المعجمي استثناء من ذلك، وقد اجتيد ابن فارس في معجمو أيما اجتياد في بيان أصول  ؛ (8)وأصولو

تفرع عن ىذا األصول، فمادة المعجم كميا مبنية عمى مبدأ األصمية والفرعية في معاني ودالالت الكممات وما ي

6 "اليمزة والخاء والذال أصل تتفرع منو فروع متقاربة في المعنى، عند شرحو لمادة )أخذ( يقول ابن فارس األلفاظ،

فاألصل حوز الشيء وجبيو وجمعو، تقول6 أخذت الشيء آخذه أخذا، قال الخميل6 ىو خالف العطاء،  (ذَ خَ أَ )أما 

ذه عن النساء، كأنو  ذ الذي تؤخذ المرأة عن رأيو وتَؤخّْ وىو التناول، قال6 واألخذ رقية تأخذ العين ونحوىا، والمَؤخَّ

، شبو بالغدير، قال الخميل6 ألن اإلنسان يأخذه 6 مجمع الماء-عبيد يقول6 اإلخاذ بغير ىاء وأبو...  حبس عنين،

لنفسو،.... ويستعمل ىذا القياس في أدواء تأخذ في األشياء، وفي غير الدواء إال أن قياسيا واحد، قال الخميل6 

اآلخذ من اإلبل الذي تأخذ فيو السمن، وىن األواخذ، قال6 وُأِخَذ البعير يأخذ أخذا فيو آخذ، خفيف، وىو كييئة 

فقد قيل6 إن اأُلَخَذ واأَلَخَذ الرمد؟ قيل لو6 قد قمنا إن  دُ مَ فما قولك في الرَ  ...ون يأخذه.... فإن قال قائل6 الجن

األدواء تسمى بيا ألخذىا اإلنسان وفيو... فأما نجوم اأَلْخِذ فيي منازل القمر، وقياسيا ما قد ذكرناه، ألن القمر 

يبين مسمك ابن فارس في إيجاد الرابط الداللي بين  -عمى طولو -نص، ىذا ال  (9)يأخذ كل ليمة في منزل منيا"

بتعيين المعنى األصمي لكممة )أخذ( وىو حوز  أالمعنى األصمي لمكممة وما قد يتفرع عميا من معان ودالالت، فبد

نوع نقك معناىا عن المعنى األصمي مع تيا من المعاني الفرعية التي ال وعدم اإلعطاء، ثم ذكر عددً  ؛الشيء

 استعماالتيا، فكانت المعاني الفرعية عمى النحو االتي6
                                                           

 ، مادة )أخذ( .25أبو الحسن، أحمد بن فارس، معجم مقاٌٌس اللغة، ص – (8)

 .25، صالسابقالمصدر  -(9)
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سترقى بو من العين، وعالقتيا بالمعنى األصمي أنيا تأخذ العين، أي تحوز ما يُ  ومعناىااألخذ6 الرقية،  - أ

 العين من المعيون.

ذ6 الرجل تأخذه المرأة عن النساء وتحبسو عنين لنفسيا. - ب  الُمَؤخَّ

 اإلنسان يأخذ الماء لنفسو.اإلخاذ6 مجمع الماء، وىو  - ت

األخذ6 أدواء تصيب األشياء، وقد تستخدم في غير األدواء، مثالو6 اآلِخذ من اإلبل6 الذي أخذه  - ث

الِسَمن، و)بعير أِخٌذ( أخذه مرض يشبو الجنون، و )اأَلِخُذ(6 الَرِمد، وىي مما يدخل في األدواء، وىو مرض يصيب 

 عن النظر، و )نجوم األخذ( ىي منازل القمر ومطالعو، منذ خروجو ىالاًل  الرمد يأخذ العين فيحوزىا نّ أالعين، فك

 .ا أو منزاًل ن يختفي، والقمر في ىذه األحوال في كل يوم يأخذ نجمً أا، ثم يتناقص إلى إلى أن يكتمل بدرً 

)الدالالت  رجع إلييا ما يمكن أن نطمق عميويلقد جعل ابن فارس المعنى األصمي بمثابة الداللة المركزية التي     

الداللة المركزية لمجذر )َأَخَذ( ىي )الَحْوُز وعدم اإلعطاء(، وىي داللة ظمت مالزمة ليذا  االستعمالية(، فأوضح أنّ 

لى إتعدد االستعماالت المغوية ليذا الجذر،  وقد أرجع ابن فارس كل تمك المعاني الفرعية  من رغمبالالجذر المغوي 

المنيج في شرح معاني  اذاتو خصوصية المعنى في الداللة الفرعية، وىذ ا في الوقتالمعنى األصمي، مالحظً 

ا في شرح معاني االلفاظ في معاجم المغة المعروفة، فمو نظرنا إلى الجذر )أخذ( ا ثابتً الكممات ال نكاد نجده منيجً 

 (االسمُ )و، واإلخُذ بالكسر في معجم آخر كـ )الصحاح( مثال فسنجد النص اآلتي6 "َأَخْذُت الشيء آُخُذُه َأْخذًا6 تناولت

ويقال6 اْئَتَخذوا في  ،، ونجوُم األخِذ6 منازُل القمِر؛ ألنَّ القمر يأخذ كل ليمة في منزٍل منيا. وآَخَذُه بذنبو مؤاخذةً ...

 ،خيَذةٌ ، واأَلخيُذ6 األسيُر، والمرأُة أَ ...القتال، بيمزتين، أي أخذ بعُضيم بعضًا، واالتّْخاُذ6 افتعاٌل أيضًا من األخذ

وبعينو ُأُخٌذ  ...وَأِخَذ الَفصيُل بالكسر َيْأخُذ َأَخذًا6 اتََّخَم من المبن، ويقال أيضًا6 ...،واأُلْخَذُة بالضم6 ُرْقَيٌة كالِسحر

، واإلخاَذُة6 شيء كالغدير.... واإلخاَذُة واإلخاذ أيضًا6 أرٌض يحوزىا الرجُل لنفسو أو السمطاُن، ... بالضم، أي َرَمدٌ 

ويقال6 لو كنَت مّنا ألخذت بإْخذنا، أي  ...،أي ومن سار بسيرتيم، ؛ل6 ذىَب بنو فالن وَمن َأَخذَّ َأْخَذُىمْ ويقا
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، فاألمر عند )الجوىري( ال يتجاوز الحديث عن الدالالت والمعاني ليذه الكممة دون تمييز  (10)بخالئقنا وشكمنا"

أورد ذات االستعماالت  (الجوىري)ىذا األصل، مع مالحظة أن  نما خرج ع وأ بين ما كانت داللتو عمى األصل

والمعاني التي ذكرىا ابن فارس بل وزاد عمييا، لكن يظل الربط بين المعنى األصمي والمعنى االستعمالي مما تميز 

ية بما بو ابن فارس في شرحو لمعاني األلفاظ، وقد تكمم كثير من المغويين المحدثين عن الداللة األصمية والفرع

مفيوم  ، وقد ذكر إبراىيم أنيس أنّ  (11)ويقصدون بيا الداللة المركزية، والداللة اليامشية ؛عرف بـ )الثنائية الداللية(ي

الداللة المركزية يحدده أبناء المجتمع، بحيث يوجد بينيم" قدر مشترك من الداللة يصل بيم إلى نوع من الفيم 

م العامة وىذا القدر المشترك من الداللة ىو الذي يسجمو المغوي في معجمو التقريبي الذي يكتفي بو الناس في حيتي

" تمك الظالل التي تختمف باختالف 6نياأب (أنيس) ا، أما الداللة اليامشية فيعرفي  (12)ويسميو بالداللة المركزية"

عنى الداللي لمكممة سواء في ، فالم  (13)األفراد وتجاربيم وأمزجتيم وتركيب أجساميم وما ورثوه عن آبائيم وأجدادىم"

 المعجم أو في االستعمال ال يمكن أن يخرج عن ىاتين الداللتين .

 السياق وداللة الكممة:المطمب الثالث: 

ا في تحديد داللة األلفاظ، وفي الدرس المغوي الحديث شغل السياق ا أساسيِّ ا محوريِّ يمعب السياق دورً         

شتير عنو اي )فيرث( ونظريتو السياقية، حيث ا في النظريات المغوية، وقد كانت البداية مع المغو ا بارزً مممحً 

كما أكد )فيرث( عمى الوظيفة االجتماعية  لمكممة معان متعددة؛ بل قل لمكممة سياقات متعددة(، 6ة 6 )ال تقلــــــمقول

                                                           

 مادة )أخذ(. 373/ 2الجوهري، معجم الصحاح،  – (10)

 .304نظر أنٌس، إبراهٌم، داللة األلفاظ، صٌ – (11)

 . 304، صالسابقينظر المصدر  – (12)

 . 305ينظر المصدر نفسه، ص – (13)
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، ومعنى السياق في الدرس المغوي الحديث ىو ما يحيط بالحدث الكالمي  (14)وأن المعنى وظيفة في السياق ،لمغة

والسياق بيذا المعنى ذو مفيوم  ،عند التمفظ بو، أو مالبسات الكالم وما يتفاعل معو من ظروف مقالية وحالية

عنى بالمعطيات المغوية أو ما يسمى )عبر لغوي(، السياق المفظي والسياق الحالي، فاألول يُ  واسع، إذ ىو يتضمن

ويشمل ما يحممو الكالم الممفوظ من مبان صوتية تشكل بنية الكممة، ومقاطع صوتية مؤداة بنغمة معينة، وكذلك 

فيشمل  6أما النوع الثاني من السياق تشمل السياق المغوي الصيغ والتركيبات صرفية، والعالقات التركيبية النحوية،

السياق المقامي أو ما يعرف بـ )سياق الحال(، وىو يتناول المعطيات غير المغوية أو ما يعرف بـ )عبر غير 

لغوي(، وىي معطيات ومالبسات يمكن أن تمقي بظالليا عمى تفسير المعنى وداللة المفظ، وكال النوعين يسيمان 

، ولكي  (15)ختمف تمظيراتو اإلفرادية والتركيبية، وىذه األخيرة تشمل الجممة والنصفي بيان داللة المنطوق بم

 وتحميل كال السياقين. ةيصل الباحث إلى معنى الحدث الكالمي ال بد من دراس

لداللة  وبن فارس في مواضع عدة، كما ورد في تحميمايظير دور السياق في توجيو داللة األلفاظ عند و        

كممة )بعض( حيث ذكر أن معناىا األصمي ىو تجزئة الشيء، وتبعض الشيء6 تفرق، ثم ذكر ما يتفرع عن ىذا 

ويقال6 إّن الَعَرَب َتِصُل ببعض كما تصل األصل من معان يوكل فيميا إلى السياق، ومن تمك المعاني قولو6 " 

قال6 ،[91} ِمّما َخِطيئاِتْيم { ]نوح  قولو تعالي6[، و 515مران بما، كقولو تعالى } َفِبما َرْحَمٍة ِمَن اهلِل { ]آل ع

ْن َيُك َصاِدقًا ُيِصْبُكْم َبْعُض اّلذي َيِعُدُكْم { ) ["، فقد أوضح ابن 94(]غافر5وكذلك بعُض في قولو تعالى6 } واِ 

}  قولو تعالى6)العرب تستعمل كممة )بعض( استعمال )ما( الزائدة، يتضح ذلك من تمثيمو ب من فارس أن طائفة

ن من جية ا[(، فـ)ما( في اآليتين زائدت91[، و } ِمّما َخِطيئاِتْيم { ]نوح 515َفِبما َرْحَمٍة ِمَن اهلِل { ]آل عمران 

التركيب ال المعنى، والتقدير6 )فبرحمة من اهلل( و)من خطيئاتيم(، وكذلك كممة )بعض( في اآلية المذكورة زائدة 
                                                           

 .77ص وصف اللغة العربٌة داللٌا، ٌنظر ٌونس، محمد محمد، – (14)

 وما بعدها. 77، ص وصف اللغة العربٌة داللٌا لمزٌد من التفصٌل ٌنظر ٌونس، محمد محمد، – (15)
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يورد ىذا المعنى   -الذي يعدكم(، والذي جعل ابن فارس_ وغيره من المغويين والمفسرين ا؛ والتقدير6 )يصبكمتركيبً 

كيف 6 " ةمعجمية وىي التجزئة، قال ابن سيدىو أن السياق الذي ذكرت فيو كممة )بعض( يجردىا من داللتيا ال

ولم يقع بعضو؟ وحق سره، أا وقع الوعد بقال6 بعض الذي يعدكم، والنبي صمى اهلل عميو وسمم، إذا وعد وعدً 

 6كال، فقالت طائفة، وقد تباينت آراء المفسرين والمغويين في توضيح ىذا اإلش  (16)المفظ6 كل الذي يعدكم"

أبو  أى، ور   (17)سماء ال تزاد)بعض( في اآلية زائدة، وقد رد ابن سيدة ىذا القول بحجة أن )بعض( اسم، واأل

 ىـ( أن  )بعض( في اآلية السابقة بمعنى )كل(، واستدل عمى ذلك بقول لبيد9536عبيدة معمر بن المثنى)

  (18)َترَّاُك َأْمِكَنٍة إذا لم َأْرَضَيا      َأْو َيْعَتِمْق َبْعَض الُنُفوِس ِحَماُمَيا                    

، ويكون المعنى6 إن قتمتموه   (19)اآلخر يافـ)الِحَماُم( ىنا الموت، والموت ال يعتمق بعض النفوس ويترك بعض 

فريق يرى ، و  (21)ىـ( ىذا القول154ورد الزمخشري )  ، (20)وىو صادق أصابكم كل ما توعدكم بو من العذاب

ىـ(6" وقالت 331)التجزئة(، قال أبو حيان) آخر من المغويين أن )بعض( في اآلية باقية عمى داللتيا األصمية 

فرقة 6 يصبكم بعض العذاب الذي يذكر، وذلك كاف في ىالكيم، ويكون المعنى6 يصبكم القسم الواحد مما يعد 

ن كفروا بالنقمة" ، والقول ببقاء  (22)بو، وذلك ىو بعض مما يعد، ألنو عميو السالم وعدىم إن آمنوا بالنعمة، وا 

                                                           

 . 3/232، المحكم والمحٌط األعظم،أبو الحسن، علً بن إسماعٌل ابن سٌدة  – (16)

 .2/264ابن سٌدة، المخصص، أبو الحسن، علً بن إسماعٌل ٌنظر – (17)

 .353لبٌد بن ربٌعة العامري، دٌوان لبٌد، ص ٌنظر – (18)

 .3/72أبو عبٌدة، معمر بن المثنى، مجاز القرآن، ٌنظر  – (19)

 .  5/324، أبو محمد الحسٌن بن مسعود، معالم التنزٌل،ٌنظر البغوي – (20)

 . 3/122، الكشاف عن حقائق التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التأوٌل ٌنظر الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، – (21)

 .7/232أبو حٌان، محمد بن ٌوسف، البحر المحٌط، - (22)
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ثبات ابن فارس داللة )بعض( عمى الكمية كأحد  (23)األصمية نصره الراغب األصفياني )بعض( عمى داللتيا ، وا 

ضافة إلى معطيات السياق الخارجي، واستخدام إمعانييا الفرعية منشؤه مالحظة السياق المغوي الذي وردت فيو، 

عض( عمى الكمية من المعارف التي تعين عمى فيم المراد من النصوص؛ ففي اآلية السابقة تحددت داللة )ب

خالل معرفة المخاطب بسنن اهلل في إجراء الثواب والعقاب عمى المخالفين والمكذبين برسمو، وىي إيقاع وعيد 

خبر بو أاألنبياء ووعدىم عمى الوجو الذي أخبروا بو، وال يجوز أن يقع بعض العقاب أو بعض الجزاء الذي 

 ا لداللة كممة )بعض( عمى الكمية.عرفة  رافدً ، ومن ىنا كانت ىذه المعمييم السالم األنبياء

ومن المواضع التي يظير توظيف ابن فارس لمسياق في بيان معاني المفردات ما جاء في شرحو لمعنى      

)عفو( تعني ترك الشيء، لكن ىذا الترك عند ابن فارس نوعان6 ترك  كممة ) عفو ( حيث أشار إلى أنّ 

قولك6 عفا اهلل عن المذنب، أي تركو فمم يعاقبو عمى الرغم من استحقاقو باستحقاق، وترك بال استحقاق، ففي 

، فيذا ترك باستحقاق، وأما الترك دون استحقاق فقد (24)العقوبة، وكل من استحق العقوبة ثم تركتو فقد عفوت عنو

 ابن فارس6 "، قال  (25)صمى اهلل عميو وسمم6 )قد عفوت عنكم في صدقة الخيل( النبي استدل لو ابن فارس بقول
، يتضح من  ىذا  (26)فميس العفو ىاىنا عن استحقاق، ويكون معناه تركت أن ُأوِجب عميكم الّصدقَة في الخيل"

داللة )عفو( عمى الترك بدون استحقاق مرجعيا السياق الذي ترد فيو، وىينا نرى أن ابن  النقل عن ابن فارس أنّ 

خطاب النبي صمى اهلل عميو وسمم  النوع من الترك، ذلك أنّ  فارس استند عمى السياق غير المغوي في بيان ىذا

                                                           

 .3/302األصفهانً، الحسٌن بن محمد الراغب، مفردات ألفاظ القرآن الكرٌم، – (23)

 ، مادة )عفو( .422ابن فارس، معجم مقاٌٌس اللغة، ص – (24)

 (.420برقم ) 1/34محمد بن عٌسى، سنن الترمذي، الترمذي؛  – (25)

 ، مادة )عفو( .422ابن فارس، معجم مقاٌٌس اللغة، ص – (26)
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موجو إلى مخاطبين لم يتقدم منيم إحضار خيميم لمنبي صمى اهلل عميو وسمم لمتصدق بيا، وىذا مفيوم من سياق 

 المقام أو الحال.

 التضام وداللة الكممة:المطمب الرابع: 

لممفردات، وىو في حقيقتو يعبر عن عالقة سياقية بين حد مظاىر االتساق المعجمي أيشكل التضام       

بارتباطيما وتجاورىما يشكالن عالقة داللية، بحيث متى تجاور العنصران المغويان في سياق  ؛عنصرين لغويين

معين كان ليما داللة محددة تختمف عن داللتيما في حال افتراقيما، وىي ما يمكن أن نطمق عميو )العالقة 

و )المعنى التالزمي(، وأطمق عميو بعض المغويين )المصاحبات المفظية( أو )التالزم المفظي(، ويعنون االقترانية( أ

، أو "استعمال وحدتين معجميتين )27 (لغة ما، بكممات أخرى معينة" يلكممة ما ف ي" االرتباط االعتيادبو 

الحظ ابن فارس ىذا المعنى لمتضام في ، وقد )28 (استعمالـيما عادة مرتبطتين الواحدة باألخرى" يمنفصمتين، يأت

دحق( الدال والحاء والقاف قياٌس يقُرب من )شرحو لمعاني الكممات، كما في شرحو لمعنى كممة )دحق( فقال6 "

 الذي قْبَمو، يقال َدَحَق الشَّيُء6 َزاَل ولم يثُبْت، والدَّحيق6 البعيد. ويقال فعَل فالٌن كذا فدَحْقُت عنو يَده، أي قبضُتيا،

، فقد جعل ابن فارس معنى )دحق( قريبا  (29)ويقال6 أْدَحَقو اهلل، أي أْبَعَده، وَدَحقت الّرِحُم6 رَمْت بالماء فمم تقبْمو"

تعني اإلزالة، فمعنى الكممتين متقارب، لكنو أورد لـ )دحق(  ىيو  -وقد شرحيا قبل دحق -من معنى )دحل(

 في داللتيا، وىي كالتالي6 ما نتج عنو تغيروىو اقترانات مع بعض الكممات، 
 يده6 قبضتيا. تُ قْ حَ دَ  -5

 و اهلل6 أبعده.قَ حَ دْ أَ  -9
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 ت الرحم6 رمت بالماء فمم تقبمو.قَ حَ دَ  -5

منشؤه عالقة تضامية أو ارتباطية بين كممتين، فمتى ما وقعت كممة  ؛فنحن ىنا بإزاء تنوع في المعنى

باختالف ما يضاميا، ومثل ىذا ما جاء في شرحو  ( مع واحدة من الكممات السابقة كان ليا داللة تختمفقَ حَ )دَ 

( الصاد والميم والالم أصٌل واحٌد يدلُّ عمى ِشّدة وصالبة، يقال6 َصَمَل الشيء لٌ مُ قال6 ")صَ حيث ( لَ مَ لكممة )صَ 

6 شديد الَبْضعة، وكان الخميل  ّن، يقول6 ال يقال ذلك إاّل لممجتمع السُصُمواًل، ِإذا صُمب واشتدَّ، ورجل ُصُملّّ

امل ِمْن كلّْ شيء6 اليابس، وَصَمل الّشجر، ِإذا لم يجد ِرّيًا َفخُشن، ويقال  واصمألَّ الّنباُت، ِإذا قِوَي والتّف، والصَّ

 6تمثمت في اآلتي( ليا عدد من العالقات التضامية أو التالزمية لٌ مُ ، فكممة )صَ  (30)َصَممو بالعصا، ِإذا َضرَبُو"

 َصُمل الشيء6 صمب واشتد.  -5

6 شديد البضعة. -9  رجل ُصُملّّ

 اْصَمأل النبات6 قوي والتف. -5

 َصُمل النبات6 إذا لم يجد ريا فخشن. -3

 َصَممو بالعصا6 ضربو. -1

نستخمص مما سبق محاولة ابن فارس توظيف عنصر التضام في تحديد داللة الكممة بالنظر إلى ما يكتنفيا       

ال عنصر التضام عند إرادة ضبط الداللة، وىي من عناصر لغوية ضمن السياق المغوي، بحيث يتعذر إغف

 .محاولة جادة تسترعي الوقوف عندىا، واالحتذاء بيا في الصناعة المعجمية

 التغير الداللي وداللة الكممة:المطمب الخامس: 

 أنّ  بالنظر إلىن في ىذا السياق عن حركية المفردات المغوية وعالقتيا بحركية المجتمع، و يتحدث المغوي     

 ةمفردات المغة كائن حي يمر بمراحل من النشوء إلى االرتقاء حتى االضمحالل والنسيان، وحركية المغة مرتبط
                                                           

 .  131، صالسابقٌنظر المصدر  – (30)
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عمى مستوى الفرد أو عمى مستوى المجتمع ككل، لذا نجد المغويين يتحدثون عن نوعين من  سواء بمستعممييا

التغير النشوئي، فالتغير اإلبدالي )الثاني(6 دالي، والتغير اإلب)األول(6 التغير الذي يصيب المفردات داخل المغة6 

ىو تغير داللة المفردات عمى مستوى الفرد، وذلك بأن يحمل أحد أفراد المجتمع المفردة داللة خاصة أو يستعمميا 

، كذلك  (31)استعماال خاصا، أما التغير النشوئي فيو تغير تدريجي في داللة الكممة يحدث عمى مستوى المجتمع

ث المغويون في ىذا المجال عن طرق التغير الداللي، وىي6 تعميم الداللة، تخصيص الداللة، تغيير يتحد

، واألصل في ىذا الباب ىو تتبع داللة المفردات في معاجم المغة، فيو بحث في تاريخ المفردة ضمن  (32)بالنقل

 أزمنة مختمفة .

لي في بيان معاني المفردات، من ذلك ما في ا اىتمام ابن فارس بتوظيف معطيات التغير الداليظير جميِّ  

شرحو لمعنى كممة )َأَنس(، يقول6 ")أنس( اليمزة والنون والسين أصٌل واحد، وىو ظيوُر الشيء، وكلُّ شيٍء خاَلَف 

إْن طريقة التوحُّش، قالوا6 اإلْنس خالف الِجّن، وُسمُّوا لظيورىم، يقال آنْسُت الشيء إذا رأيَتو، قال اهلل تعالى6 } فَ 

 [، ويقال6 آَنْسُت الشيَء إذا سمعَتو، وىذا مستعاٌر من األّول، قال الحارث26آَنْسُتْم ِمْنُيْم ُرْشدًا { ]النساء 

 .  (33)آَنسْت َنبأًة وأفزَعيا القُـ         ـنَّاُص َعْصرًا وقد َدَنا اإلمساء"          

ا من الدالالت لكممة )أنس(، فالداللة األساسية ليا ىو )الظيور(، لكنو يشير في الوقت ذاتو يحدد ابن فارس عددً  

[، 2إلى داللة خاصة اكتسبتيا الكممة في االستعمال القرآني في قولو تعالى6 } َفإْن آَنْسُتْم ِمْنُيْم ُرْشدًا { ]النساء 

ا، وىو  خاصِّ و، ويبدو أن  استعمال الكممة بيذا المعنى كان استعمااًل فيي ىي بمعنى )رأى(، آنست الشيء6 رأيت

ما تمت اإلشارة إليو في النوع األول وىو التغير اإلبدالي، وىو يدخل كذلك ضمن التغيير بالنقل، فقد ما يدخل في
                                                           

 . 43ٌنظر دٌرك جٌرارتس، نظرٌات علم الداللة المعجمً، ص – (31)

 .41الداللة فً المعجم العربً، ص؛ سالمً، عبد القادر، علم 336ٌنظر خلٌل، حلمً، مقدمة لدراسة علم اللغة، ص -(32)
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ليذه نقمت داللة )أنس( من معنى الظيور عمى معنى آخر ىو الرؤية، وقد ذكرت كتب التفسير معاني أخرى 

الكممة في سياق اآلية السابقة منيا، فقال الطبري6 " قال أبو جعفر6 يعني قولو6 "فإن آنستم منيم ُرشًدا"، فإن 

يناس الرشد ىنا  (35)، وقال البغوي6 "} َفِإْن آَنْسُتم { أبصرتم"  (34)وجدتم منيم وعرفتم" ، وقال ابن عاشور6 "وا 

، فتحصل من ىذه  (36)، ثّم أطمق عمى أّول ما يتبادر من العمم"عممو، وأصل اإليناس رؤية اإلنسي أي اإلنسان

وىي معان تدل عمى خصوصية  ؛(عرفتم، وجدتم، أبصرتم، أول العمم بالشي)التفاسير أربعة معان لكممة )آنس(6 

الي االستعمال القرآني لداللة ىذه الكممة، ويدخل تمك المعاني ضمن التوسع الداللي، ومما يدخل في التغير اإلبد

سمع، وىو  6)آنس( ىنا تعني بن حمزة( حيث ذكر أنّ  ثفي كالم ابن فارس السابق ما أشار إليو في بيت )الحار 

 أيضا استعمال خاص من الشاعر.

(، فقال6 ٌس خْ ويظير توظيف  ظاىرة التغير الداللي عند ابن فارس في ما ذكره عند شرحو لمعنى كممة )دَ   

( الدال والخاء والسين أصٌل واحد، يدلُّ عمى اكتناٍز واندساٍس في تراٍب أو غيره، فالدَّْخُس أن يندسَّ الشَّيُء ٌس خْ ")دَ 

سًا، فيذا ىو األصل، ثم ُسمّْي كلُّ شيٍء تجمََّع إلى شيٍء وداَخَمو، بذلك" ، فتغيرت   (37)في التراب، األثافيَّ ُدخَّ

ىذا يدخل ضمن النوع الثاني و لتدل عمى التجمع والتداخل،  ؛في الترابداللة )دخس( من الداللة عمى االندساس 

من التغير وىو التغير النشوئي، كما أنو يدخل ضمن التغيير بالتعميم، حيث تنتقل داللة الكممة من داللة خاصة 

إلى إلى داللة عامة، فـ )دحس( كان معناىا خاص بما يندس في التراب، ثم تحولت لتدل عمى كل شيء تجمع 

شيء آخر وتداخل معو، وكالم ابن فارس السابق يدل عمى أن تغير داللة الكممة منشؤه استعمال أىل المغة، 

                                                           

 .5/353، فً تأوٌل آي القرآن الطبري، محمد بن جرٌر، جامع البٌان – (34)

 .2/343البغوي، معالم التنزٌل،  – (35)

 .2/223ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرٌر والتنوٌر،  – (36)
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صمية لمكممة لتحل مكانيا داللة أخرى، فيو تغير يختمف عما سبق ذكره في كممة حيث تنوسيت الداللة األ

 )آنس(، التي كانت داللتيا خاصة باالستعمال القرآني.

تعميم الداللة الذي سبق ذكره تخصيص الداللة، حيث تتجو داللة الكممة من االستعمال العام إلى ويقابل  

االستعمال الخاص، ومثال تخصيص الداللة ما ذكره ابن فارس في شرحو لكممة )فقو(، فقال6 " )فقو( الفاء والقاف 

6 َفِقْيُت الحديث أْفَقُيو، وكلُّ ِعْمٍم بشيٍء فيو والياء أصٌل واحد صحيح، يدلُّ عمى إدراِك الشَّيء والِعْمِم بو، تقول

ِفْقو، يقولون6 ال َيْفَقو وال َيْنَقو، ثم اخُتصَّ بذلك عمُم الّشريعة، فقيل لكلّْ عالم بالحالل والحرام6 فقيو"، فكممة )فقو( 

ل عمى معرفة التخصيص لتد تفة والعمم، لكن ىذه الداللة شابيفي أصل االستعمال لمداللة عمى عموم المعر 

التغير ينتمي إلى التغير النشوئي الذي يدركو  ا، أو العمم بالحالل والحرام، وىذخاصة ىي المعرفة بعموم الشريعة

 كل أفراد المجتمع .

ومن مظاىر التغير الداللي التغير بالنقل، حيث تنقل الكممة من مجال داللي إلى مجال آخر، ولعل من       

( الشين والواو والقاف يدلُّ عمى تعمُّق الّشيء قُ وْ (، قال ابن فارس6 ")شَ قٌ وْ ح كممة )شَ ىذا النوع ما جاء في شر 

الوِتد، واسم ذلك الخيط الشَّْياق، والشَّْوق مثل النَّْوط، ثم اشتقَّ من ذلك الشَّوق،  6بالشيء، يقال6 ُشقُت الطُُّنب، أي

، فأصل المعنى لكممة  (38)ي، وذلك ال يكون إالَّ عن َعَمق ُحّب"وىو نزاُع النَّْفس إلى الشيء، ويقال6 شاَقِني َيُشوُقن

عمقو بالوتد، ومنو )الشّياق(  6ىو تمعق الشيء بالشيء، ومنو شقت الطنب6 أي ؛)شوق( مأخوذ من شيء حسي

 ىو نزاع النفس البشرية إلى الشيء ؛وىو الخيط الذي يربط بو الوتد، ثم انتقل ىذا المعنى الحسي إلى أمر معنوي

وتعمقيا بو، وعبر عن ىذا األمر المعنوي بقولو6 )وذلك ال يكون إال من عمق ُحب(، والحب أمر معنوي، وال شك 

أن ىذا االنتقال بين المجالين الحسي والمعنوي قد وسع من داللة الكممة، وىذا النوع من انتقال الداللة من األمور 

                                                           

 .  323، صالسابقالمصدر  – (38)
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ومن النماذج الشائعة لالستعارة استخدام الكممات ذات المعاني الشائعة في المغات الحية، يقول )استيفن أولمان(6 "

 . (39)المادية لمداللة عمى المعاني المجردة"

 العالقات الداللية وداللة الكممة:المطمب السادس: 

ترتبط الكممات داخل المعجم بمجموعة من العالقات التي تسيم في تعيين دالالتيا، وفي ىذا المجال     

منيا معاجم المغة في كل  وخم، وىي عالقات ال تَ (التضادو  المشترك و الترادف)يتحدث المغويون عن عالقات6 

الكتب والمراجع فميرجع  اولتيا عديدلغات العالم، وال نريد الخوض في النواحي النظرية ليذه العالقات فقد تن

 و، وقد تباينت أنظار المغويين في استعمال لفظتي )التضاد( و )األضداد(، ىل ىما بمعنى واحد أ (40)إلييا

يدل مصطمح )األضداد( عمى الوحدة ف ؛؟ والذي ستأخذ بو ىذه الدراسة ىو التفريق بين داللة المفظين(41)يختمفان

متضادين أو تستخدم استخدامين متعاكسين، أما مصطمح )التضاد( فيدل عمى اختالف  المغوية التي تحمل معنيين

، وىو ما أشار إليو ابن فارس بقولو6 "  والقديم والجديد ،ا وتضادىما معنى وداللة، كالكبير والصغيرالمفظين نطقً 

ّد ِضّد الشيء، والمتضاّدان6 الشَّيئان ال يجوز اجتماعيما في وقٍت واحد، كا ، وىي عالقة  (42)لميل والنَّيار"الضّْ

تتطمب الشيء وعكسو أو مقابمو، ولكي تحقق ىذه العالقة وظيفتيا في إبراز المعنى وتوضيح الداللة ال بد من 

ذا فقدت تمك المعرفة فإنّ  سابقةمعرفة  ىذا  بداللة أحد المفظين المتعاكسين، إذ بأضدادىا تتمايز األشياء، وا 

ب اختالف المفظ )يام الداللة، فالبحث الداللي ضمن عالقة التضاد قائم عمى ثنائيتي سيؤدي إلى غموض المعنى وا 

                                                           

 .373استٌفن أولمان، دور الكلمة فً اللغة، ص – (39)
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، والكممة ال ينكشف معناىا بمعرفة خصائصيا التي تنفرد بيا فحسب؛ (ىمن جية، وتعاكس المعنى من جية أخر 

 بل ال بد مع ذلك من مالحظة العالقات التي تربطيا بباقي الكممات داخل الحقل الداللي

يتضح منيج ابن فارس في توظيفو العالقات الداللية لشرح معاني األلفاظ كأحد محددات الداللة، وتتفاوت       

 أحدعالقة التضاد ك تناولالنسب في بيانو لتمك العالقات بحسب فعاليتيا في شرح المعنى، وفي ىذا المجال سن

أثرىا في  ليتضح ستعمل فيو عالقة التضادبعض األلفاظ التي ا؛ وذلك باستعراض محددات الداللة عند ابن فارس

تطمب تتبع ظاىرة التضاد عند ابن فارس القيام بحصر األلفاظ التي وظف فييا ىذه ؛ وقد شرح معاني األلفاظ

 كممة ة6، والثاني )ضد(كممة  ى6استخدم لفظتين لمداللة عمى وجود عالقة التضاد؛ األول وأن واتضح الداللة،

، وقد بمغ عدد الكممات المتضادة في معجم  عند ابن فارسا واستعمااًل نت األكثر ورودً وىذه األخيرة كا)خالف(، 

منيج ابن  يظير من خاللياالتي اختيرت كعينة  لفاظ)المقاييس( مائة واثنتين وستين كممة، وفيما يمي بعض األ

 6 التوظيف الداللي لظاىرة التضادفارس في 

 أمن( األمانة ضّد الخيانة. )

 وىو ِضّد الِخّفة.( لٌ قْ )ثِ 

 ود.حُ ( ضدُّ الجُ ارُ رَ قْ )اإِل 

 )الَجَمال( وىو ضدُّ القبح.

 ( فالُحسن ِضدُّ القبح.نٌ سْ )حُ 

 ( خالف الُحْسن.حٌ بْ )قُ 

 ( ِخالف الُحسن، وىو الُقْبح.جٌ مِ )سَ 
 ( فالجوع ِضّد الّشَبع.وعٌ )جُ 

 ( والحالل6 ِضدُّ الحرام.لٌ )حِ  
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 ( فالحرام6 ِضدُّ الحالل.رمٌ )حِ 

 ( الَحْدل ِضدُّ الَعْدل.لٌ دْ )حَ 

 ( فالحركة ضدُّ السكون.كٌ رَ )حَ 

 ( خالف االضطراب والحركة.نٌ كَ )سَ 

 ( المحاسُن ضدُّ المساوي.نٌ اسِ حَ )مَ 

 ( الَخراب ضّد العمارة.بٌ رِ )خَ 

 ( الخصاب ضدُّ الَجْدب.بٌ صَ )خَ 

 ( فالجدب6 ِخالف الِخْصب.بٌ دْ )جَ 

 ( الذُّل ِضّد الِعّز.لٌ )ذُ 

فاُء، وىو ضدُّ الَكَدرِ ( وٌ صفْ )َ   الصَّ

 ( الطَّالح6 ضدُّ الصَّالح.حٌ مْ )طَ 

 ( الخبيث خالف الّطّيب.ثٌ بَ )خَ 

 ( الطيّْب6 ضّد الخبيث.بٌ يّْ )طَ 

 ( العنف خالف الرّْفق.فٌ نْ )عُ 

 ( الرّْفق6 خالف الُعْنف.قٌ فْ )رِ 

 ( الُكْفر ِضّد اإليمان.رٌ فْ )كُ 

 ( المّْين6 ضدُّ الُخُشوَنة.ينٌ )لِ 

 ( الخشن خالُف المّْين.شنٌ )خَ 

 ْْ  ( الَيْجر6 ِضدُّ الوصل .رٌ )َه
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 ( الَوصل ِضّد الِيْجران.لٌ صْ )وَ 

 ( الُيْسر ِضدُّ الُعْسر.رٌ سْ )يُ 

 ( خالف التقدُّم.رٌ خَ )أُ 

 ( األُنثى خالف الذكر.ثٌ نْ )أُ 

 ( اإلْنس خالف الِجّن.ٌس نَ )أَ 

 ( الحر خالف الَبْرد.رٌ )حَ 

.( الَبْرد خالُف دٌ رَ )بَ   الَحرّْ

 ( الحمد خالف الذّم.دٌ مَ )حَ 

 الذم خالِف الحمد. (ٌ مْ )ذَ 

 ( الَخير ِخالُف الّشّر.يرٌ )خَ 

 الشّر خالف الخير. رٌ )شَ 

 ( خالِف الَخير.زٌ رَ )شَ 

 ( الدَّقيق ِخالُف الَجميل.قٌ )دَ 

 ( الَجميمة خالُف الدَّقيقة.لٌ )جَ 

ىذه نماذج لبعض الكممات التي استخدم فييا ابن فارس عالقة التضاد لبيان وشرح معاني المفردات،          

في ىذا النماذج  ممعن النظر، و تمك العالقة الداللية ومن خالليا يمكن الحكم عمى منيج ابن فارس في توظيف

 اآلتي6تبين لو ي

معاني المفردات وبيان دالالتيا، والعالقات الداللية عامل ميم أوال6 الوظيفة األساسية ألي معجم ىي شرح      

ابن فارس يشرح معنى  يالحظ أنّ  إذ، لكنيا ال يمكن أن تكون األساس الوحيد لشرح المعنى، ىفي شرح المعن
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ا لبيان المعنى وتحديد الداللة، الكممة بذكر ما يضادىا أو ما يعاكسيا، وكأنو يجعل من عالقة التضاد أساسً 

عمى الكفاءة المغوية  ااعتمادً ىذا المنيج  سمكإلمكان مالحظة ذلك في كل الكممات السابق ذكرىا، ولعمو وبا

افتراضي ظني قد ال تتوافر لكل متحدثي المغة، وىذا  المغوية أمر كفاءةال لكن َيِرد عمى ىذا المنيج أنلمقارئ، 

 وىي6 ؛ينقمنا لمحديث عن النقطة الثانية

بينيما تضاد دون أن يشرح معنى الكممة األساسية التي عقد الباب ليا،  متينبذكر الكممتين ال ثانيا6 االكتفاء    

ودون أن يكون قد سبق لو شرح أو بيان لداللة الكممة المتضادة مع كممة الباب، فيو مثال يشرح معنى كممتي 

 )عنف( و )رفق( كاآلتي6

 ( الرّْفق6 خالف الُعْنف.قُ فْ )رِ       

 ( العنف خالف الرّْفق.نفٌ )عُ       

ا لمعنى لم نجد لو شرحً كما أننا  في موضعيا بحسب ترتيب مواد معجمو؛ فابن فارس لم يشرح معنى الرفق     

ولم يسبق لو شرح  في موضعيا بحسب ورودىا في ترتيب مواد المعجم؛ العنف، وىو كذلك لم يشرح معنى العنف

ا في معرفة داللتييما، وقس عمى ذلك معنى الكممتين يقف حائرً  ما يجعل الباحث عنوىذا األمر لمعنى الرفق، 

 جميع الكممات األخرى المتضادة. 

،  م عمى شرح معاني الكمماتـــا في منيجية العمل المعجمي القائىاتين النقطتين تشكالن قصورً  وفي رأيي أنّ      

ة ما يضادىا؟ إال ـــــبمجرد معرف ذه الكممات أن يعرف معناىاــــــــإذ كيف لممطالع أو الباحث عن معنى كممة من ى

ا إذا استثنينا الناطقين بالمغة العربية، وىم قد يعرفون معاني ىذه المتضادات بحكم ممارستيم لمغتيم وليس اعتمادً 

ارة إلى ـــــباإلش الكتفاءاظ واـــــابن فارس شرح معاني األلفبدر ــــــعمى معرفتيم بما أوردتو كتب المعاجم، وكان األج

 ما يضادىا.
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ا ما يغفل عن ذكر المفظ المضاد ابن فارس يورد المفظ مع بيان ما يضاده، لكنو كثيرً  نّ أالحظ أيضا ثالثا6 مما ي

 ا لو، وىذه أمثمة6ن تجد شرحً أ عن فضاًل  ؛ا لذاك المفظ، فال تجد ذكرً وردىاضمن المواد المغوية التي ي

 ( خالف التقدُّم.رٌ خَ )أُ 

 ( ضدُّ الجحود.ارُ رَ قْ )اإِل 
 الذكر.( األُنثى خالف نثٌ )أُ 

 ( اإلْنس خالف الِجّن.ٌس نَ )أَ 

 ( البر خالف البحر. رٌ )بَ 

 ( البادية ِخالف الحاضرة.دوٌ )بَ 

 ( فالَحَضُر خالف الَبْدو.رٌ ضْ )حَ 

 ( البارَح خالُف الّسانح.حٌ رَ )بَ 

 ( الَجْزر خالف المّد.رٌ زَ )جَ 

 ( َجْعٌد، وىو ِخالف السَّْبط.دٌ عْ )جَ 

 ( الُكْفر ِضّد اإليمان.رٌ فْ )كُ 
 ( المحاسُن ضدُّ المساوي.نٌ اسِ حَ )مَ 
 

ا ليا في مواد معجمو، ا أو شرحً فكل األلفاظ التي أوردىا ابن فارس بعد كممة )خالف( أو )ضد( ال نجد ذكرً     

 .ا وتفصياًل أكثر شرحً  لرجوع إلى معاجم أخرىاويحتاج الباحث 

ة عمى أنيا مضاد لعدة كممات، كما ثالثا6 ربما ذكر ابن فارس بعض الكممات بأكثر من مضاد، فيورد كممة واحد

 في األمثمة التالية6

 )الَجَمال( وىو ضدُّ القبح.
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 ( فالُحسن ِضدُّ القبح.نٌ سْ )حُ 

 ( خالف الُحْسن.حٌ بْ )قُ 

 ( ِخالف الُحسن، وىو الُقْبح.جٌ مْ )سَ 

لك جعل كممة ذمن كممتي )الجمال( و)الحسن(، وك ابن فارس جعل كممة )قبح( تضاد كال نّ أنمحظ    

( ىل يصح القول6 إنو أوليماسؤالين6 ) عرضلكممتي )قبح( و )سمج(، وىذا يقود الباحث إلى  ةالُحسن( مضاد)

مضادىا واحد؟ فيقال ىنا6  ؟ عمى اعتبار أنيوجد بينيا عالقة ترادف في مثل ىذه الكممات التي ذكرىا ابن فارس

ىل يوجد ( ثانييما)و)السمج( مترادفتان كذلك؟  تي )الحسن( و )الجمال( مترادفتان، وأن كممتي )القبح( وإن كمم

؛ وذلك بالبحث لى مزيد بحث ودراسةإىذا السؤالين تحتاج  ند لكممتين مختمفتين؟ واإلجابة عفي المغة مضاد واح

الكممات ونظيراتيا، وبيان ما إذا كان بينيا فروق داللية، كذلك تمك معاني لشرح  من ما ذكرتو كتب المعاجم في

فييا ىاتو الكممات، مع مراعاة قضية األصمية والفرعية في االستعمال  رددراسة السياقات التي ت األمريتطمب 

معرفة االستعماالت الحقيقية والمجازية ليا، وكإشارة سريعة في ىذا الباب فإن كممتي  أيضا ال بد من المغوي،

ا ىـ( ذكر فروقً 524أبا ىالل العسكري ) ا ىو )الحسن(، لكن ا واحدً )سمج( و )قبح( أورد ليما ابن فارس مضادً 

رق بين القبح والسماجة 6 أن السماجة فعل فيعني أنيما غير مترادفين، يقول6 " ال ؛ وىذابين الكممتينعدة داللية 

 العيب، والشاىد قول اليذلي6 

 فمنيم صالح وسميج                               

ن تكون السماجة، فمو كانت السماجة قبح الوجو لم أفكذلك ينبغي وجعل السماجة نقيض الصمح، والصالح فعل،  

وقال ابن دريد6 ربما قيل لمن جاء بعيب6 سمج، ثم اتسع في السماجة فاستعمل مكان قبح  يحسن أن يقول ذلك...
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، فأبو ىالل العسكري يذكر في كالمو السابق أن المفظتين6 )صالح( و )سمج( متضادتان، وأن كممة  (43)الصورة"

لكممة  ا)قبح( ال تضاد كممة )سمج( وىذا بالنظر إلى أصل االستعمال، ثم طرأ عمى لفظ )سمج( ما جعمو مضادً 

 )قبح(.

 خاتمة البحث:

ا من المحددات الداللية لشرح معاني الكممات في معجمو، ابن فارس استخدم عددً  أنّ إلى  خمص مما تقدمأ     

 وأن ىذه المحددات تمخصت في اآلتي6

جاء لتثبيت الداللة ابن فارس  فالحديث عن األصمية والفرعية عند الفرعية وداللة الكممة،األصمية و  -5

مع االعتناء بالربط بين الداللتين األصمية ، تنوع في داللتيا األصمية لمكممة مع توضيح ما قد يعتورىا من

 والفرعية.

ا في تحديد داللة الكممة، فالسياق بنوعية المغوي ا أساسيِّ لعب السياق دورً السياق وداللة الكممة؛ حيث  -9

األساس الذي ينطمق منو التحميل الداللي لمكممة، وال يمكن تجاوزه بأي حال من  والمقامي أو الخارجي يعدّ 

ا ليذه الحقيقة في شرحو لمعاني الكممات، ويدخل ضمن ىذا توظيفو األحوال، وقد كان ابن فارس مدركً 

فورود الكممة ضمن عالقة تجاورية مع كممة أخرى يؤدي  السياقية لمداللة؛ محدداتالقرينة التضام كأحد ل

 مة.وظيفة بيانية في توضيح داللة الكم

وأثرىا في اتساع  ؛أشار ابن فارس إلى ظاىرة التغير الداللي لأللفاظالتغير الداللي وداللة الكممة؛ فقد  -5

التغير الداللي النشوئي أو التغير الداللي اإلبدالي، كما كان لتعميم  المعنى، سواء كان ذلك عن طريق

 .الداللة وتخصيصيا دور في تحديد داللة الكممات

                                                           

 . 242أبو هالل، الحسن بن عبد هللا العسكري، الفروق اللغوٌة، ص – (43)



 مقاييس المغة ابن فارس في معجمه محددات الداللة عند (11)

 محّكمة مجلّة علمّية "علَّمه الَبيان"                    د. يوسف عبدالرزاق العربي   "دراسة وصفية تحميمية"       

 

 

   

 (290الصفحة ) م1211مايو  / هـ1441رمضان  / العدد الثاني

ارتبطت داللة الكممة عند ابن فارس بما تكتسبو من عالقات مع حيث  العالقات الداللية وداللة الكممة؛ -3

قد استخدم ف كأحد محددات الداللة عند ابن فارس،( التضاد)البحث عالقة  ناولغيرىا من الكممات، وقد ت

ليذه  توظيف ابن فارس ن البحث أنّ ـــبيّ مصطمح )ضد( لبيان العالقة العكسية بين معاني الكممات، و 

؛ فمعموم أنو ال بد من معرفة معاني المتضادات بعض القصور في بيان دالالت األلفاظ قد شابوُ  العالقة

 وىو ما ال نجده في بعض الكممات التي أوردىا ابن فارس.                                          حتى يصح شرح أحد المفظين باآلخر، 

 وباهلل التوفيق

 والمراجع : المصادر

 .5543أنيس، إبراىيم، داللة األلفاظ، مكتبة األنجمو مصرية، القاىرة،  -5

 ، التا.9باعة، القاىرة، طولمان، استيفن، دور الكممة في المغة، تر.كمال بشر، دار غريب لمطأ -9

تح. محمد عبد اهلل النمر وآخرون، دار طيبة لمنشر  معالم التنزيل، البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، -5

 .5553، 3والتوزيع، ط

تح. أحمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، التا، سنن الترمذي، الترمذي، محمد بن عيسى،  -3

 الطب. 

 .9331مد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، دار الفكر، بيروت،أبو حيان، مح -1

محمد صديق المنشاوي، دار الفضيمة، القاىرة،  الجرجاني؛ أبو الحسن عمي بن محمد، معجم التعريفات، تح. -2

 التا، ال طب.

ابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص، تح. محمد النجار، دار اليدى لمطباعة والنشر، بيروت، التا،  -3

 الطب.
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، 9تح.أحمد عبد الغفور، دار العمم لمماليين، بيروت، طالصحاح في المغة، الجوىري، إسماعيل بن حماد،  -4

5535. 

وآخرون، األكاديمية الحديثة لمكتاب جيرارتس، ديرك، نظريات عمم الداللة المعجمي، تر. فاطمة الشيري  -5

 .9355، 5الجامعي، القاىرة، ط

 .9333خميل، حممي، مقدمة لدراسة عمم المغة، دار المعرفة الجامعية، القاىرة،  -53

الزمخشري، محمود بن عمر، تفسير الكشاف، تح. عادل احمد عبد الموجود، مكتبة العبيكان، الرياض،  -55

 . 5554، 5ط

 .9333، 5م الداللة في المعجم العربي، دار ابن بطوطة، عمان، طسالمي، عبد القادر، عم -59

 .5554، 5السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، دار الكتب العممية، بيروت، ط -55

 األصفياني، الحسين بن محمد الراغب، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، دار العمم، بيروت، التا، الطب. -53

 .9333، 5البيان في تأويل القرآن، تح. أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط الطبري، محمد بن جرير، جامع -51

تح. محمد فؤاد سزسكين، مكتبة الخانجي، القاىرة، التا،  مجاز القرآن، أبو عبيدة، معمر بن المثنى، -52

 الطب.

ة ابن فارس، أبو الحسن أحمد، معجم مقاييس المغة، تح. عبد السالم ىارون، اتحاد الكتاب العرب، القاىر  -53

9339. 

ابن فارس، أبو الحسن أحمد، معجم مقاييس المغة، تح. محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي،  -54

 . 9335، 5بيروت، ط

ابن فارس، أبو الحسن أحمد، الصاحبي في فقو المغة العربية ومسائميا، تح. عمر فاروق الطباع، مكتبة  -55

 .5555، 5المعارف، بيروت، ط



 مقاييس المغة ابن فارس في معجمه محددات الداللة عند (11)

 محّكمة مجلّة علمّية "علَّمه الَبيان"                    د. يوسف عبدالرزاق العربي   "دراسة وصفية تحميمية"       

 

 

   

 (292الصفحة ) م1211مايو  / هـ1441رمضان  / العدد الثاني

 .5543، التحرير والتنوير، الدار التونسية لمنشر، تونس، ابن عاشور، محمد الطاىر -93

 لبيد بن ربيعة العامري، ديوان لبيد، دار صادر، بيروت، التا، الطب. -95

  . 5551، 5ط لوشن، نور اليدى، عمم الداللة، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، -99

اىيم سميم، دار العمم والثقافة، أبو ىالل، الحسن بن عبد اهلل العسكري، الفروق المغوية، تح. محمد إبر  -95

 القاىرة، التا، الطب.

أبو الحسن، عمي بن إسماعيل ابن سيدة، المحكم والمحيط األعظم، تح. عبد الحميد ىنداوي، دار الكتب  -93

 العممية، بيروت، التا، الطب.

 أبو الحسن، عمي بن إسماعيل ابن سيدة، المخصص، دار الكتب العممية، بيروت، التا، الطب. -91

 ، الطب. اتنس، محمد محمد، وصف المغة العربية دالليا، منشورات جامعة الفاتح، طرابمس، ليبيا، اليو  -92

 

 

 

   


