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ملخص البحث

الدرس  يف  املعجمية  الصناعة  عرس  أسباب  إبراز  إىل  البحث  هذا  يسعى   
اللساين احلديث واملعارص، بالرتكيز عىل «املعنى» الذي عرف تباينا من حيث تعدد 
جهة  من  وتعددا  الداليل،  التغريّ  حيث  من  وتطورا  والداللية،  املنطقية  النظريات 
تنوعه وانقسامه إىل: معنى أسايس، وداليل، وأسلويب، وعقيل، وإضايف، وعاطفي، 
وبعيد، وارتباطي، ونفيس، وإحيائي. وغريها من األسباب التي دفعت علامء اللسان 
إىل استحداث علم يكفل معاجلة ما يعتور العمل املعجمي من صعوبات فأوجدوا 

.Lexicographie علم صناعة املعاجم
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Abstract
The current research study endeavours to pinpoint 

the reason of  dictionary invention paucity in the old 
and contemporary linguistic lesson and focuses upon 
the "content" that purports diversity in the semantic and 
logical theories ,development in the semantic change and 
multiplicity as it is ramified into being essential, semantic, 
stylistic, mental, additive, passionate, distant, relative, 
psychological, insinuational and other reasons that urge 
the linguists to invent a science obliterating whatever 
hindrances the dictionary project might confront, so they 
emit the ray of invention to lexicography.
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يف  مهمة  حقائق  ثالث  يف  وحديثا  قديام  البرشي  للسان  الدارسون  خيتلف  ال 
ذاكرة  هو  املعجم  أنّ  األوىل  العريب،  وغري  العريب  املعجم  مع  وتعاطيهم  تعاملهم 
اجلامعة اللغوية وقاعدهتا الداللية املعجمية وأنّه الوعاء والسجل الذي حيفظ لألمم 
لغاهتا، والثانية أنّه السبيل املعني واملنبع الذي تصب فيه روافد اللغة من صوت ونحو 
ورصف وبالغة وشعر ونثر، والثالثة أنّ املعنى هو احلجر األساس واهلدف األسمى 
ه وإجالء داللة  من بناء املعجم قصدَ ختفيف العبء عىل املتلقي برشح ما يعرس فهمُ

ما يصعب إدراكه. 

ها  ينبغي أن يظن املرء أنّ الصناعة املعجمية مسلكُ وإذا كان األمر كذلك فال 
ها  ه، فاألمر عىل خالف ذلك، بل إنّ طريقَ ه كل من رامَ ميسورٌ سهلٌ ركوبُه، يستطيعُ
ه، ومن قبلُ قال ابن منظور (ت٧١١#): «ورأيت علامءها» ويقصد  بٌ وطؤُ رٌ صعْ وعْ
ا من  ه، وأمّ نْ وضعَ سِ ه فإنّه مل حيُ ا من أحسنَ مجعَ (علامء املعجامت) «بني رجلني: أمّ
، وال نفعت  سنُ اجلمعِ مع إساءة الوضعِ فِد حُ يُ د مجعه، فلم  أجادَ وضعه فإنّه مل جيُ
ل الدرس اللساين احلديث امللحوظة  إجادةُ الوضع مع رداءة اجلمع»(١)، وقد سجّ
، وأرجع ذلك إىل مجلة من  نفسها* فأقرّ أنّ أمر الصناعة املعجمية ليس باألمر اهلنيّ

األسباب نذكر منها:

ل السبب األوّ

أنّ لفظ «معنى» يف حدّ ذاته ظل غامضا تتعاوره النظريات املنطقية والداللية 
وه وفق جمال ختصصهم، وقد  من وجهات نظر متباينة، وأنّ كثريا من الباحثني حدّ
تعريفا  وعرشين  اثنني   Ogden and Richards وريتشاردز  أوغدن  اللسانيان  أورد 
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استجابة  إال  ما هو  السلوكيني  املعنى عند  املثال  بكلمة معنى(٢)، عىل سبيل  خاصا 
سلوكية حلوافز فعلية(٣)، وعند أصحاب النظرية اإلشارية هو ما حتيل عليه العبارة 
م(٥)، وذهب  يف اخلارج(٤)، وعند العقليني هو الفكرة املرتبطة بالعبارة يف ذهن املتكلّ
عالقتها  جمموع  من  إال  يفهم  ال  الكلمة  معنى  أنّ  إىل  السياقية  النظرية  أصحاب 
أو  الكالمي  احلدث  يصحب  وما  الرتكيب،  يف  ها  تضامّ التي   األخر بالكلامت 

املوقف من أحوال(٦)، وغري ذلك.

السبب الثاين

تأثريا  يؤثّر  ما  وهذا  ع،  ومتنوّ د  متعدّ والداليل  اللساين  احلقلني  يف  املعنى  إنّ 
لَّفه؟ مبارشا عىل صانع املعجم، فكيف يتعامل املعجمي مع هذه املعاين يف مؤَ

ى أيضا املعنى املركزي، وهو احلامل للتصور واملفهوم  أ) املعنى األسايس: ويسمّ
واإلدراك، وهو الذي يمثّل الوظيفة احلقيقية للغة، وهي نقل األفكار(٧). فالفرد ال 
ن يف ذهنه مجيع مفردات اللغة كام أنّه ال يستطيع معرفة مجيع صور  يستطيع أن خيزّ

التغريّ الداليل التي طرأت عىل معنى الكلمة. نقرأ قول زهري بن أيب سلمى(٨):

بِامً ودِها، شَ ، عىل ناجُ قاةُ جَّ السُّ شَ

بَطَتْ م، حتَّى إذا هَ هُ قُ مُ لْتُ أرْ مازِ
نِقا رَ ،وال  ا  قً طرْ ،ال  لِينَةَ  ماءِ  من 
لَقا كابِ هبم ،من راكِسٍ ،فَ أَيْدي الرّ

نقرأ القول فيتبنيّ أن معنى هذين البيتني غري جيل نتيجة غموض بعض املفردات 
وانقراض بعضها اآلخر؛ ووظيفة املعجم حتديد داللة الكلامت، كي يصبح إدراك 
وا عىل اخلمر  بُّ ل شجَّ السقاة؛ أي: صَ البيت األوّ العام أمرا ميسورا. ومعنى  املعنى 
بَت، وكانوا ال يكادون  ذُ ها به؛ أي:مزجوها باملاء، فرقَّت وعَ وْ لَ هذا املاء البارد، وعَ
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هتا وفظاعتها عندهم، ويف البيت الثاين رجوع إىل وصف اخلليط  فا لشدّ ْ يرشبوهنا رصِ
الذي فارقوه.

يف  أو  واخلطاب  النص  بنية  داخل  املفردات  تشحن  قد  الداليل:  املعنى  ب) 
عنه،  واإلفصاح  إبانته  املعجم عن  يعجز  بفيض داليل  والكالمية  احلوارية  العملية 
﴾(٩)، السياق  يمُ رِ يزُ الْكَ زِ قْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَ فيتكفل السياق بأمر اإلبانة، فقوله تعاىل ﴿ذُ
يدل عىل أنّه الذليل احلقري، وهذا املعنى ال وجود له يف املعجم، ويف ذلك تأكيد أنّ 
للسياق دورا كبريا يف إبعاد كثري من املعاين اجلزئية، وبواسطته تعطى الكلمة معان 
«واملعنى  حسان:  متام  يقول  الشأن  هذا  ويف  يدركها،  أن  للمعجم  يمكن  ال  خمتلفة 
ا حني تدخل يف السياق فإنّ معناها ال يسمى معجميا؛  معجمي يف الكلمة املفردة، أمّ
نظرا إىل أنّ السياق حيفل بالكثري من القرائن احلالية واملقالية التي تعطي الكلمة من 

املعاين ما ال يرد عىل بال صاحب املعجم»(١٠).

د وعام  مه املعجم عادة هو معنى متعدّ وبناء عىل ذلك تقرر أنّ املعنى الذي يقدّ
السياق  السياق -وال سيام  مه  يقدّ الذي  املعنى  أنّ  باالحتامل(١١)، يف حني  ويتّصف 
أو  د  للتعدُّ قابلة  غري  دة  حمدّ وسامت  واضحة  حدود  له  معنيّ  معنى  هو  اللغوي- 
االشرتاك أو التعميم. ونشري يف هذا املقام إىل أن العامل الربيطاين فريث J.R.Firth قد 

أثر اجلانب النظري للسياق اللساين باعتامده العنارص اآلتية:

الكالم . ١ يشهد  منْ  وشخصيات  الثقايف،  وتكوينهام  والسامع  م  املتكلّ شخصية 
غري املتكلم والسامع-إن وجدوا- وبيان ما لذلك من عالقة بالسلوك اللغوي، 
ودورهم أن يقترص عىل (الشهود) أم يشاركون من آن آلن بالكالم والنصوص 

الكالمية التي تصدر عنهم.
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ملن . ٢ اللغوي  والسلوك  باللغة،  العالقة  ذات  االجتامعية  والظواهر  العوامل 
يشارك يف املوقف الكالمي، كحالة اجلو إن كان هلا دخل، وكالوضع السيايس، 
املوقف  يشهد  ممن  الكالم  أثناء  يطرأ  ما  ذلك،وكل  وغري  الكالم  وكمكان 
يتعلّق  ما  وكل  االستجابة،  رضوب  من  رضب  أي  أو  انفعال،  من  الكالمي 

قه. باملوقف الكالمي أيّا كانت درجة تعلّ

أثر النص الكالمي يف املشرتكني، كاالقتناع، أو األمل، أو اإلغراء، أو الضحك.. ٣

ويبدو واضحا أن من أهم خصائص سياق احلال إبراز الدور االجتامعي الذي 
بأنّ  ر  نذكّ أن  وحيسن  الكالمي(١٢).  املوقف  يف  املشاركني  وسائر  م)  (املتكلّ به  يقوم 
وفريث   Malinowski ماليونوفسكي  إليه  دعا  الذي  السياقي  املعنى   أثر هاليداي 

J.R.Firth بتحديد أنامطه، عىل النحو اآليت(١٣):

نا باملعلومات . ١ املعنى التجريبي experiential meaning: وهو املعنى الذي يمدّ
فيه،  املشاركني  وعن  وخربته،  م  املتكلّ جتربة  عىل  املبنية  املوقف  إجراءات  عن 

والعالقات بينهم.

الطريقة . ٢ بمعلومات عن  نا  يمدّ الذي  Logical meaning: وهو  املنطقي  املعنى 
الذي  هو  والنحو  األكرب،  السياق  داخل   الصغر السياقات  هبا  ترتبط  التي 
نا بمعلومات عن الطريقة التي ترتبط هبا املواقف الصغر مكونة السياق  يمدّ
املعنى  هو  جامع  مصطلح  جيمعهام  واملنطقي  التجريبي  املعنيني  وكال  األكرب. 

.ideational meaning الفكري

عن . ٣ بمعلومات  نا  يمدّ الذي  وهو   :interpersonal meaning التباديل  املعنى 
م أو الكاتب من السامع أو القارئ،  املوقف املبارش، وبخاصة عام يريده املتكلّ

م أو الكاتب من سامعه أو قارئه. وما يتوقعه املتكلّ
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٤ . cohesion التامسك  األوىل  وظيفتان،  وله   :Textual meaning النيص  املعنى 
دا بدلَ أن يكون  املكتوبة متثّل نصا متامسكا متوحّ أو  املنطوقة  اللغة  أي جعل 
واإلضامر،  كالربط،  خمتلفة،  بوسائل  وذلك  املرتاصة،  اجلمل  من  جمموعة 
واإلشارة، وغريها، وقد تكرس قواعد التامسك النيص أحيانا؛ ألسباب أسلوبية 
أو بالغية. والثانية اإلبراز prominence أي إبراز أجزاء معيّنة من النص عن 

طريق اختيار املوضوع املوسوم.

املختلفة  األساليب  أنامط  تعكسه  الذي  املعنى  وهو  األسلويب:  املعنى  جـ) 
أو  أو عاميا  أو رسميا  «أدبيا  كالصحافة، والقانون، واألدب فقد يكون األسلوب 
مبتذال»، وقد ينتمي إىل لغة الشعر أو النثر أو اإلعالن ومثال هذا، الكلامت التي تدلّ 

م،مثل: ة والتي تعكس أيضا الطبقة التي ينتمي إليها املتكلّ عىل معنى األبوّ

داد: يف لغة األرستقراطيني واملتفرنجني.• 
الوالد-والدي: أديب فصيح.• 
بابا: عامي راق.• 
أبويا -آبا-: عامي مبتذل(١٤).• 

د) املعنى العقيل: يراد به مراعاة اجلانب العقيل من املعنى، وهو اجلانب الذي 
د  يمكن حتليله إىل عدد من العنارص التكوينية أو املكونات العقلية املتميزة، التي حتدّ
يف ضوئها العالقات الداللية كافة القائمة بني الوحدات املعجمية، أو بني اجلمل، 

ويعدّ املعنى العقيل العامل األساس يف عملية االتصال اللغوي(١٥).

والتضمني، وهو  والعريض  الثانوي  املعنى  أيضا  ى  ويسمّ املعنى اإلضايف:   (#
التصوري  معناه  جانب  إىل  إليه،  يشري  ما  طريق  عن  اللفظ  يملكه  الذي  املعنى 
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اخلالص؛ فكلمة (هيودي) هلا معنى أساس  هو االنتامء الشخيص إىل الديانة اليهودية، 
وهلا معان إضافية يف عقول الناس تتمثل يف الطمع والبخل واملكر واخلديعة(١٦).

و) املعنى البعيد: هو املعنى الناشئ عن ازدواج املعنى العقيل يف الكلمة الواحدة 
تشري  أو  عنها  تعربّ  أن  يمكن  التي   األخر الداللة  الكلمة  داللتي   إحد تثري  إذ 
إليها، وهي املراد يف أغلب األحيان(١٧)؛ بمعنى أن هناك أنواعا من الكلامت حتمل 
معاين قريبة من الذهن وأخر بعيدة عنه، وقد يكون املعنى البعيد هو املراد، كالذي 

يه علامء البالغة تورية. يسمّ

بسلسلة  التواصلية  اللسانية  الوحدة  ارتباط  من  ينشأ  االرتباطي:  املعنى  ز) 
باحلقل  االتصال  بعينها، واالرتباط متحقق عند  أخر تشرتك معها يف خصائص 
 صغر مفاهيم  يتضمن  عام  مفهوم  إنسان  فلفظ  املعجمية(١٨)،  وبالداللة  الداليل 

(الرأس، الصدر، البطن اليد، الرِجل).

حـ) املعنى النفيس: وهو معنى فردي ذايت، ال يتميز بالعمومية وال التداول بني 
األفراد(١٩)، ويتكشف هذا النوع يف األحاديث العادية، أو يف األعامل األدبية التي 
تتضح باملعاين الذاتية، ونستشعر ذلك من األلفاظ واملفاهيم، وغري ذلك. وللمعنى 

النفيس عند بيار غريو Pierre Guiraud قضايا جتسده(٢٠):

قضية نفسية: ملاذا وكيف نتواصل؟ ما اإلشارة؟، وماذا جيري يف ذهننا ويف ذهن . ١
من نخاطبه حني نتواصل؟ وما الوظيفة النفسية هلذه العملية؟ إلخ.

قضية منطقية: ما عالقة اإلشارة مع الواقع؟ ضمن أي رشوط تطبق اإلشارة . ٢
عىل موضوع أو عىل حالة من خصائص وظيفتها أن تعني؟ ثمّ ما القواعد التي 

تضمن اتصاال حقيقيا؟ إلخ.
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قضية لسانية: هي باألحر جمموعة من القضايا، والسبب أنّ لكل نظام من . ٣
اإلشارات قواعده اخلاصة التي تتعلق بطبيعته ووظيفته.

عىل  خاصة  مقدرة  متتلك  التي  الكلامت  بتلك  متعلق  اإلحيائي:  املعنى  ط) 
اإلحياء، وقد حرص ستيفن أوملان تأثريات هذا النوع يف ثالثة أمور(٢١):

بعض . ١ عىل  تدل  الكلمة  كانت  لو  كام  مبارشا  يكون  وقد  الصويت:  التأثري 
مثَل له بصليل  األصوات أو الضجيج الذي حياكيه الرتكيب الصويت لالسم، ويُ
(السيوف، مواء القطة) ونحو ذلك. وقد يكون غري مبارش مثل القيمة الرمزية 

للكرسة التي ترتبط يف أذهان الناس بالصغر أو األشياء الصغرية.

بة والكلامت املنحوتة، كالكلمة العربية . ٢ ق بالكلامت املركّ التأثري الرصيف: ويتعلّ
(صهصلق) من (صهل وصلق).

ق باملجاز، ويلحق هبذا النوع ما . ٣ التأثري الداليل: وهذا النوع من التأثريات متعلّ
الكلامت ذات  الذي يستحرض بصورة أكرب يف  املعنى االنعكايس،  يطلق عليه 
املعاين املكروهة أو املحظورة مثل الكلامت املرتبطة باجلنس واملوت. ويف أمثال 
هذه احلاالت ينبغي استعامل التلطيف يف التعبري الذي هو عملية اإلشارة إىل 

يشء مكروه أو معنى غري مستحب بطريقة جتعله أكثر قبوال.

واملتعدد،  البسيط،  املعنى  هي:  للمعنى   أخر أنواعا  أوملان  ستيفن  ويذكر 
ن من لفظ واحد ومدلول واحد، ويستخدم  والعاطفي، واملعنى البسيط هو الذي يتكوّ
د يتحقق يف صورتني اثنتني(٢٢): األوىل: ارتباط  ا املعنى املتعدّ يف املواقف البسيطة، أمّ
ارتباط  والثانية   .Synonymie الرتادف  ويقصد  واحد:  بمدلول  األلفاظ  من  عدد 
اللفظي  واملشرتك   ،Polysémie املعنى  تعدد  ويقصد  واحد:  بلفظ  عدة  مدلوالت 
Homonymie. يف حني املعنى العاطفي ينشأ عن اللغة التي تثري العواطف واملشاعر 
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معنى  يف  العاطفي  العنرص  مصادر  د  تتعدّ وقد  اإلنساين،  السلوك  يف  واالنفعاالت 
الكلمة، فأحيانا يكون املعنى بطبيعته مثريا للشعور واإلحساسات القوية، من ذلك 
الكلامت التي تدلّ عىل القيم األخالقية نحو: حرية، عدل، والصفات التي تستعمل 
له من وقع صويت معنيّ  بام  نفسه  اللفظ  يكون   أخر القدح، وأحيانا  أو  املدح  يف 

عامال من عوامل التأثري العاطفي للمعنى(٢٣).

ع يف املعاين يؤثّر تأثريا مبارشا عىل صنّاع املعجامت  د والتنوّ ال شك أنّ هذا التعدّ
أنّنا نلحظ أنّ املعنى يعتمد عىل مجلة من القضايا الداللية التي  ومستخدميها ذلك 
تتعلق بمناهج دراسة املعنى، والتغريّ الداليل، بـ تعميم املعنى أو ختصيصه أو انتقاله، 
واألسلوبية،  واإلحيائية  واهلامشية  واإلضافية  املركزية  املعاين  بني  التمييز  ورضورة 

وحتمية أخذ كل هذه املعاين يف االعتبار عند معاجلة الكلمة دالليا.

السبب الثالث

العمل  يف  املعنى  مع  التعامل  صعوبة  إىل  –أيضا-  ت  أدّ التي  األسباب  من 
ر* الرسيع الذي يعرفه املعنى قياسا إىل ما حيدث يف  املعجمي نذكر: التغريّ أو التطوّ
جانب اللفظ، وتسامح أبناء اللغة يف قبول هذا التطور قياسا إىل تساحمهم يف قبول 

التطور اللفظي(٢٤). 

التي  العربية  املعجامت  عىل  احلديث*  النقدي  اللغوي  املوقف  ل  سجّ وقد 
«حدود  عند  العربية  املعاجم  وقوف  بينها:  من  ملحوظات،  ة  عدّ األسالف  تركها 
معيّنة من املكان والزمان ال تتعداها، فاحلدود املكانية شبه جزيرة العرب، واحلدود 
الرابعة ألعراب  املائة  األمصار، وآخر  لعرب  اهلجرة  الثانية من  املائة  آخر  الزمانية 
 هذا إىل عدم إيراد األلفاظ التي استعملها العرب بعد عرص  البوادي»(٢٥)، وقد أدّ

الرواية.
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العرص  يف  شاعت  التي  املحدثة  األلفاظ  من  املعاجم  ختلو  أن  أيضا  وبدهي 
احلديث، ومن ثم عجزت تلك املعاجم عن مسايرة احلياة اللغوية؛ وبذلك أغفلوا 
يف  اللغوي  التغريّ  ناحية  هي  تلك  اللغوية(٢٦)،  الدراسات  نواحي  من  مهمة  ناحية 
املؤلفني  أحد  مثال  فلم حياول  والداللة، واألسلوب،  والبنية،  نواحي: األصوات، 
ر معنى الكلمة  يف املعاجم يف القرن الرابع أو اخلامس اهلجري مثال أن يبنيّ لنا تطوّ
التي مجعها من قبله أحد علامء القرن الثاين اهلجري، وبعبارة أخر مل يبنيّ لنا املعنى 
الذي كان يفهم من الكلمة يف عرصه، كام أنّه مل يبنيّ لنا كيف كانت تنطق الكلمة يف 
ى  لغة التخاطب يف عرصه، وليس لدينا يف هذا املجال سو إشارات رسيعة فيام يسمّ

بكتب: «حلن العامة واخلاصة»(٢٧).

العربية  املعجامت  عىل  اللغوي  النقدي  املوقف  لها  سجّ التي  امللحوظة  وهذه 
لة عىل املعجم احلديث-وإن كان بدرجة أقل،  القديمة هي نفسها امللحوظة املسجّ
ملسايرة  بذله أصحابه من جهد  ما  مع  الوسيط  املعجم  أنّ  العلوي  هادي  ذكر  فقد 
الواقع املعيش- مل يذهب يف هنجه التطويري إىل املد املطلوب من معجم حديث، 
وهو:  الثاين  السبب  السياق  هذا  يف  منها  يعنينا  األسباب  من  بجملة  ذلك  ح  ووضّ
القبيل  هذا  ومن  احلديثة،  معانيها  وإمهال  املفردات  لبعض  القديمة  باملعاين  متسكه 
تفسريه الصطالح الباعث بأنّه اسم من أسامء اهللا تعاىل، والباعث يف اللغة احلديثة 
هو السبب واحلافز، وهو هبذا املعنى من املصطلحات األساس يف علم النفس ومن 
املفردات الرائجة يف لغة السياسة والصحافة واحلياة اليومية، وال أدري ما سيقول 
القارئ الذي يقرأ عبارة مثل : «إن الباعث عىل الغزو األمريكي للشعوب هو هنب 
ا اسم  خرياهتا» ثم يرجع إىل أحدث معجم عريب ليعرف معنى هذه الكلمة فيجد أهنّ
من أسامء اهللا تعاىل؟(٢٨) ومن الصيغ التي استدركها عدد من اللغويني املحدثني عىل 

معجامتنا القديمة صيغة متفعل.



٣٦٠

راد صيغة (متفعل) يف اللغة العربية املعارصة اطّ

من املعروف أنّ العربية متيّزت من بني أخواهتا الساميات بكثرة التفنن يف صيغ 
األفعال والتنويع فيها عىل نحو ما مثل سيبويه يف الفعل الثالثي ومزيداته فقد ذكر 
افتعل،  تفاعل،  ل  تفعّ فاعل،  ل،  فعّ أفعل  الشكل:  هذا  صيغة، عىل  اثنتا عرشة  ا  أهنّ
كتبه  فيام  النظر  إمعان  وعند   .(٢٩) افعالّ افعوعل،  ل،  افعوّ استفعل،   ، افعلّ  ، انفعلّ
عل  افَّ هي:  صيغ،  سبع  عليه  استدركوا  قد  أهنم  نجد  اآلخرون  واللغويون  النحاة 
 الفرس إذا علته كدرة، وافعيَّل مثل  أَوَ ىلَ مثل: اجْ عَ بج إذا لبس الديباج وافْ مثل: ادَّ
لَ  نْعَ وَ جَ البعري إذا أرسع، وافْ جَ ثَوْ لَلَ مثل: اعْ وْ عَ يَّخ الرجل إذا تبخرت يف مشيته وافْ بَ اهْ
نْقى الرجل إذا نام عىل  لَ نْىل مثل: اسْ عَ لَ الطائر إذا أخرج حوصلته وافْ نْصَ وَ مثل: احْ

ت ظلمته. نْكك الليل إذا اشتدّ حَ نْلل مثل: اسْ عَ ظهره، وأخريا افْ

أنّ  سيبويه  عىل  املستدركة  السبع  الصيغ  هذه  يف  ضيف  شوقي  انتباه  ولفت 
النحاة واللغويني عزَّ عليهم أن جيدوا لكل منها يف اللغة أكثر من مثال واحد، وهو 
مثال نادر وشديد، ولعل ذلك ما جعل سيبويه هيملها مجيعا، يف حني أنّه كان أوىل 
ابن  هلا  التي ساق  (متفعل)(٣٠)  يستدركوا عىل سيبويه صيغة  أن  والنحاة  باللغويني 
ل  َنْدَ عَ ومتَنْطق ومتَ رَ َدْ نَ ومتَ كَ َسْ جني يف اخلصائص ستة أمثلة. واحتج هلا قائال: «جاء متَ
مَ فتحملوا ما فيه تبقية الزائد مع األصل يف حالة االشتقاق، كل ذلك  لَ رق ومتَسْ َخْ ومتَ
ضوا  ن عرَّ كَّ ع وتسَ رَّ تدَ قالوا:  إذا   تر أال  له وداللة عليه،  للمعنى وحراسة  توفية 
كنة، ويف  واملَسْ رعة  املِدْ أم من  الدرع والسكون  أمن  لئال يعرف غرضهم:  أنفسهم 

مة الزائد يف الكلمة عندهم حتى أقروه إقرار األصول»(٣١). رْ هذا حُ

والذي يمعن النظر يف كالم ابن جني يدرك أنّه ال يكتفي بإثبات صيغة «متفعل» 
فحسب بل يضيف احتجاجا هلا ذا شقني:(٣٢)
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ل: وهو أنّ العرب جلأت إىل هذه الصيغة للتفرقة بني داللتني داللة  الشق األوّ
من  معها  زيد  ومما  منها  املشتق  الفعل  األصلية، وداللة  احلروف  من  املشتق  الفعل 
من  جمردمها  داللة  فإنّ  نَ  كَ َسْ ومتَ ع  رَ َدْ متَ الفعلني:  يف  ذلك  جنّي  ابن  ح  ويوضّ امليم، 
ع لبس درع احلرب ومتدرع: لبس مِدرعة  ن تغاير داللة املزيد، فتدرّ ع وتسكّ امليم: تدرّ
أو قميصا من الصوف، وسكن من السكون ضد احلركة، ومتسكن من املسكنة أي 
الفقر، ويقال: أسلم الرجل إذا دخل يف اإلسالم، ومتسلم إذا تسمى باسم مسلم، 
وواضح أن صيغة متفعل يف األمثلة كلها تعرب عن داللة خاصة بجانب داللة الفعل 

قبل زيادة امليم فيه.

بنيت عىل أساسها هذه  التي  للصيغة  احتجاجه  ابن جني  الثاين: يكمل  الشق 
العرب  عند  الكلمة  يف  الزائد  للحرف  إن  فيقول:  (متفعل)،  صيغة  وهي  األفعال، 
رمة يف االشتقاق. وواضح أنّ  كحرف امليم يف هذه الصيغة ما للحرف األصيل من حُ
العرب تصنع ذلك حني تريد التعبري عن دالالت جديدة بجانب دالالت الكلامت 
املجردة، مما جيعل احلرف الزائد يف األلفاظ يأخذ حكم احلروف األصلية؛ وبذلك 
ل هذه الصيغة (صيغة متفعل) بام ذكر هلا من أمثلة،  ل من سجّ كله يكون ابن جني أوّ

ومل يكتف بذلك فقد وضع يف يدها احتجاجا قويام سديدا. 

أمثلة عرصية كثرية لصيغة (متفعل) يف معجم إبراهيم السامرائي ومعجم أمحد 
خمتار عمر:(٣٣)

لَسَ له: إذا تزلف وتقرب إليه. َحْ متَ
ب وخيالء. جْ متخطر: إذا مشى مشيا فيه عُ

متذهب: إذا اتبع مذهبا أو معتقدا ما.
مترجح: إذا ركب املرجوحة أو األرجوحة.
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مترجل: إذا اصطنع الرجولة.
مترقع: إذا أفرط يف املرقعة والصفاقة.

متركز: إذا استقر يف مركزها.
متسخر: إذا فعل ما يثري سخرية اآلخرين.
دا قويا بمسامر. متسمر اخلشب: إذا شدّ شَ

متشور: إذا سار مشوارا طويال أو مشاوير متعددة.
متشيخ: إذا تكلّف الوقار وتظاهر به.

متطوح: إذا بعد جدا.
متهمز: كأنام يتحرك بمهامز.

وهناك أمثلة أخر، كتمألتَ عليه بمعنى سخر منه، ومتحورت الدولة بمعنى 
الدقيق  إذا عني بمظهره، ومتعجن  نت مع دولة أو دول حمورا سياسيا، ومتظهر  كوّ
عى العظمة واملعلمة، ومتفصل بمعنى حترك  إذا اشتد عجنه، ومتعظم ومتعلم إذا ادّ
بمنظره  أعجب  إذا  ومتنظر  مكرمة،  صنع  إذا  ومتكرم  باملفاصل،  التحرك  يشبه  بام 
من  ذلك  وغري  وسخرية،  مهزأة  منه  جعل  إذا  به  ومتهزأ  ينبغي،  مما  أكثر  بفكره  أو 
األمثلة التي جتعلنا، بل تفرض علينا زيادة صيغة متفعل إىل أبنية الفعل الثالثي املزيد 
إىل  حديثا  أساسها  عىل  صيغ  ما  يضاف  أن  ينبغي  «كام  واللغة،  الترصيف  كتب  يف 
ر عىل العربية وحرماهنا من النمو  جْ معامجنا املعارصة، وإال كان مثلنا مثل من يريد احلَ
تِها وبنية  يَ ان ثابتان من حقوقها اللغوية وجوهران أصيالن يف بِنْ ر، ومها حقّ والتطوّ

اللغات مجيعا»(٣٤).
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السبب الرابع

أنّ جزءا من املعنى يتوقف عىل حتديد درجة اللفظ يف االستعامل، وهذا يقتيض 
التي  اجلغرافية  واملنطقة  ثقافته،  اللفظ ودرجة  املستو االجتامعي ملستعمل  حتديد 
م والسامع (محيمة - عادية  ينتمي إليها، ويقتيض ايضاً حتديد درجة العالقة بني املتكلّ
- رسمية)، ورتبة اللغة املستخدمة (أدبية - رسمية - عامية - مكروهة - مبتذلة)، 
اإلعالن)،  لغة   - العلم  لغة   - القرآن  لغة   - النثر  لغة   - الشعر  (لغة  اللغة  ونوع 

والواسطة (حديث - خطبة - كتابة - بيان - نرشة أخبار)(٣٥).

السبب اخلامس

 أخر لكلامت  مصاحبتها  طريق  عن  اكتسب  قد  الكلمة  معنى  من  جزءا  إنّ 
معينة، سواء جاءت هذه املصاحبة نتيجة ارتباط خارجي مل يغري من معنى اللفظني 
املتصاحبني، أم ارتباط عضوي داخيل أد إىل اكتساب اللفظني معنى جديدا زائدا 

عىل معنى كل منهام عىل حدة(٣٦).

وإلجياد حلول ملا يعتور العمل املعجمي من صعاب تكفلت اللسانيات بذلك، 
فتمحض عنها حقالن مهامن مها علم املعاجم والصناعة املعجمية.

علم املعاجم والصناعة املعجمية

اللسانيون املحدثون يف مدارستهم لقضايا املعجم بني فرعني معرفيني  ق   يفرّ
ني(٣٧): مهمّ

عجمية بضم امليم»، . ١ Lexicologie-Lexicology: ترمجه رشاد احلمزاوي بـ «الـمُ

املعاجم  بـ «علم  املعجامت»، وحلمي خليل  بـ «علم  وحممود فهمي حجازي 
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النظري»، وعيل القاسمي بـ «علم املفردات أو علم األلفاظ». ويركز بحثَه عىل 
ة لغات.  أو عدّ لغة معينة  الكلامت يف  أو  للمفردات  البنائي واملعنوي  اجلانب 
ا من حيث املبنى فهو يدرس طرق االشتقاق والصيغ املختلفة، وداللة هذه  أمّ
الصيغ، من حيث وظائفِها الرصفية والنحوية، وكذا العبارات االصطالحية، 
ا من حيث املعنى فهو هيتم ويدرس العالقات الداللية بني  وطرق تركيبها، أمّ

د املعنى، وغري ذلك. الكلامت، مثل:الرتادف، واملشرتك اللفظي، وتعدّ

عجمية . ٢ «الـمَ بـ  احلمزاوي  رشاد  ترمجه   :Lexicographie - Lexicography

بفتح امليم» وحممود فهمي حجازي بـ «علم صناعة املعجامت»، وحلمي خليل 
عىل  ز  ويركّ املعجمية».  «الصناعة  بـ  القاسمي  وعيل  املعجم»  صناعة  بـ:»فن 
مخسة أمور أساسية: مجع املعلومات واحلقائق واختيار املداخل، وترتيبها طبقا 

، وكتابة املواد، ثم نرش النتاج النهائي، وهذا النتاج هو املعجم.  لنظام معنيّ

فعلم صناعة املعجامت إذن يعنى بوضع نظرية للمعجم، وذلك وفق مستويني 
املمكنة  املعجمية  الوحدات  أو  املفردات  بجمع  هيتم  ل  أوّ  مستو التنظري(٣٨):  من 
 Les déterminants املحددات  يف  وبالنظر  الطبيعية،  اللغات  يف  املمكنة  وغري 
بنوية،  ورصفية  صوتية،  إىل  الوحدات  هذه  وتتوزع  املعجمية،  للوحدات  املمكنة 
 Les universaux الكليات اللغوية وتركيبية، وداللية، ويتم هذا التحديد يف مستو
أهم  ومن  األلسنة.  من  بلسان  اخلاصة  األنساق   مستو يف  وكذلك   du langage

ردا بني داللة  تعالقا مطّ بأنّ هنالك  اإلقرار   املستو البحث يف هذا  إليه  ل  ما توصّ
ها من مبادئ عامة  املفردات وخصائصها الرصفية والرتكيبية التي يمكن استخالصُ
بلسان  اخلاصة  امللكة  أو   La compétence م  للمتكلّ العامة  اللسانية  امللكة  تضبط 
بصياغة  اهتم  فقد  املعجم،  النظري يف  البحث  الثاين من   املستو ا  أمّ األلسنة.  من 
نظرية  إنّ كلّ  بالنظرية.  ق  يتعلّ الذي   Le modèle représentatif التمثييل  النموذج 
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من النظريات ختتار نموذجا صوريا كوسيلة من وسائل التمثيل ملوضوعها، وتتاميز 
النامذج الصورية بام هلا من كفاية تعطيها بُعدا جتريبيا اختباريا، فضالً عن خصائصها 
الصورية الرياضية. ومن النامذج التي صيغت يف البحث املعجمي النموذج التوليدي 
ع عنه من نامذج تعتمد الداللة يف عالقتها بالنحو وتصور املعجم عىل أنّه يف  وما تفرّ
نات النحو  جوهره نسق عالئق نحوية وداللية ال يقل نسقية وانتظامية عن سائر مكوّ

من صوت، ورصف، وتركيب.

حممد . ١ وهاشم  اهللا  حسب  أمحد  وحممد  الكبري  عيل  اهللا  عبد  تح:  العرب،  لسان  منظور،  ابن 
الشاذيل، دار املعارف القاهرة، ١١/١.

قِعه بني معاجم األمم  اليوم دون موْ العريب مازال حتى  أنّ «املعجم  * عدنان اخلطيب: بنيّ 
بني  العريب  املعجم  اخلطيب،  عدنان  وحمتواه»  ه  ُ ربَ خمَ حيث  ومن  ه  رُ ظهَ مَ حيث  من   األخر
أقرّ  لبنان، ص١٢. وأمحد خمتار عمر  لبنان نارشون، ط٢، ١٩٩٤،  املايض واحلارض، مكتبة 
رت عامليا من حيث الرتتيب واختيار املداخل وكيفية عرض املادة،  بأنّ صناعة املعاجم تطوّ
دة من حيث الشكل واملوضوع. ومع ذلك فامزال معجمنا  وصارت هلا تقنيات وأسس حمدّ
هم جتربة  العريب مشدودا إىل املايض ومازال معجميونا حني يريدون وضع معجم حديث تشدّ
املعاجم. أمحد خمتار  احلديثة يف صناعة  يبعدهم عن االجتاهات  مما  القدم،  املوغلة يف  العرب 

عمر، البحث اللغوي عند العرب، عامل الكتب، ط٩، ٢٠١٠، القاهرة، ص٣٠٣.
ينظر: أمحد مومن ،اللسانيات النشأة والتطور ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ، ص٢٤٠.. ٢
للنرش ،ط١، سنة٢٠٠٠ . ٣ توبقال  ،دار  احلديثة  الداللة  إىل  املجيد جحفة ،مدخل  ينظر: عبد 

املغرب ص٢١-٢٦.
الفاضل، . ٤ دار  لوشن،   اهلد ،تر:نور  الداللة  ،علم  لوبالن  وريمون  جرمان  كلود  ينظر: 

ط١٩٩٤ دمشق ص١٦.
ينظر: راث كيمبسون، نظرية علم الداللة ،تر:عبدالقادر قنيني، الدار العربية للعلوم ط١، . ٥

٢٠٠٩ ص٢٣.
ينظر: أمحد حممد قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، ط٢، ١٩٩٣، دمشق، ص٢٩٤.. ٦
ينظر: نور اهلد لوشن، علم الداللة دراسة وتطبيق، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، . ٧

ص٤٠.
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١٩٨٠، . ٨ ط٣،  اجلديدة،  اآلفاق  دار  قباوة،  الدين  فخر  حتـ:  الديوان،  سلمى،  أيب  بن  زهري 
بريوت ص٦٥.

سورة الدخان، اآلية:٤٩.. ٩
١٩٨٥، . ١٠ ط٣،  للكتاب،  العامة  املرصية  اهليئة  ومعناها،  مبناها  العربية  ،اللغة  حسان  متام 

القاهرة ص٢٤.
ينظر: أمحد حممد قدور ، مبادئ اللسانيات ، ص٢٩٥.. ١١
الرشوق، . ١٢ دار  النحوية،  الظاهرة  أحوال  يف  بصائر  والصريورة  الصورة  املوسى،  هناد  ينظر: 

ط١، ٢٠٠٣ األردن، ص١٢٤. وينظر: حممود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، 
دار املعارف ،١٩٦٢ مرص، ص٣٣٩.

حممود أمحد نحلة، علم اللغة النظامي مدخل إىل النظرية اللغوية عند هاليداي، دار الوفاء، . ١٣
ط١، ٢٠٠٨ اإلسكندرية، ص٦٦-٦٧.

ينظر: أمحد خمتار عمر ،علم الداللة ،عامل الكتب، ط ١٩٩٨، القاهرة، ص٣٨.. ١٤
ينظر: هويدي شعبان هويدي، علم الداللة بني النظرية والتطبيق، دار الثقافة العربية،١٩٩٣، . ١٥

مرص، ص١١٦. وينظر: نايف خرما ،أضواء عىل الدراسات اللغوية املعارصة، سلسلة عامل 
املعرفة، ط٢، ١٩٧٩، الكويت، ص٢٣٣.

ينظر: أمحد خمتار عمر، علم الداللة، عامل الكتب، ط١٩٩٨، القاهرة، ص٣٧.. ١٦
ينظر: هويدي شعبان هويدي، علم الداللة، ص١١٨.. ١٧
ينظر: املرجع نفسه، ص١١٩.. ١٨
ينظر: نور اهلد لوشن، علم الداللة، ص٤٠.. ١٩
بيار غريو، علم الداللة، تر: منذر عيايش، دار طالس، ط١٩٩٢، سورية، ص١٧.. ٢٠
ينظر: ستيفن أوملان، دور الكلمة يف اللغة، تر: كامل حممد برش، مكتبة الشباب، ط١٩٨٨، . ٢١

مرص، ص٨٣-٨٤. وينظر: أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص٣٩.
ينظر: ستيفن أوملان، دور الكلمة يف اللغة، ص١٠٩-١٢٦.. ٢٢
ينظر املرجع السابق، ص١٠٣-١٠٤.. ٢٣

* تغري أم تطور أم كالمها؟ يعتقد أمحد حممد قدور أنّ سيطرة املنهج الوصفي عىل البحوث 
اللغوية يف الغرب  والسيام بعد دي سوسري جعل الدارسني يبتعدون عن استخدام مصطلح 
يا نحو األفضل. ولذلك  «التطور» الرتباطه بمعنى التقييم، أي االنتقال من حال إىل حال ترقّ
غدا مصطلح change الذي يدلّ عىل التغريّ أكثر استعامال من مصطلحي «التطور» املعروفني يف 
 .(Développement)و (Evolution) اللغة الفرنسية وبعض اللغات األوربية احلديثة، ومها
أيّ  التغريّ دون  املقصود هو  أنّ  فالغالب  املصطلحني  استخدام ألحد هذين  ما حدث  وإذا 
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د رمضان عبد التواب هذا الرأي بقوله: إنّ استخدام اللغويني املحدثني  حكم معياري. وأكّ
يعني  ال  فإنّه  بالقبح،  أو  باحلسن  عليه  واحلكم  التطور  هذا  تقييم  يعني  ال  «تطور»  لكلمة 
ر يف هذا املقام أنّ ابن مكي الصقيل  ». وحيسن أن نذكّ عندهم أكثر من مرادف لكلمة: «التغريّ
لَّفه «تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان» بـ «ما غريوه»  مَ عرشة أبواب من مؤَ سَ (ت٥٠١#) قد وَ
لذلك ارتأينا وسم هذا البحث بالتغري اللغوي. ينظر: أمحد حممد قدور، مبادئ اللسانيات،دار 
الفكر،ط٢،١٩٩٩،دمشق ص٣٢٣. وينظر: رمضان عبد التواب، التطور اللغوي مظاهره 
 ، الصقيلّ ابن مكي  وينظر:  القاهرة، ص٩.  اخلانجي، ط٣، ١٩٩٧  وعلله وقوانينه، مكتبة 
م له مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط١،  تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان، قدّ

١٩٩٠، بريوت، ص:٧٧-٨٤-٩٤-١١١-١١٧-١٢٠...
أمحد خمتار عمر، صناعة املعجم احلديث، عامل الكتب، ط١، ١٩٩٨، مرص، ص١١٧-١١٨.. ٢٤

* رأ إبراهيم السامرائي أنّ "املعجم القديم عىل غنائه وشموله للعربية القديمة وقدر كبري 
من العربية اإلسالمية فإنّنا لنجد أنّه افتقر إىل أشياء كثرية ممّا جدّ يف «العربية العباسية»، وهو 
الذين عاشوا يف  الكبار  الكتّاب  نثر  وردت يف  التي  العربية  األلفاظ  العباسية  بالعربية  يريد 
د أنّ الكثري من الدراسات استدركت  عصور هذه الدولة،ثمّ إنّ الواقع املعريف احلديث يؤكّ
عىل معجامتنا القديمة الكثري من دالالت األبنية التي أخلّت هبا. إبراهيم السامرائي ،معجم 

ودراسة يف العربية املعارصة،مكتبة لبنان، ط٢٠٠٠، بريوت ص١٢٦.
جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، اإلدارة العامة للمعجامت وإحياء الرتاث، ص١١.. ٢٥
فتح اهللا سليامن، دراسات يف علم اللغة، دار اآلفاق العربية، ط١، ٢٠٠٨، القاهرة، ص١٠٠.. ٢٦
١٩٩٥، . ٢٧ ط٣،  اخلانجي،  مكتبة  اللغة،  يف  ومقاالت  بحوث  التواب،  عبد  رمضان  ينظر: 

القاهرة، ص١٤٧.
سورية، . ٢٨  ،١٩٨٣ ط١،  للنرش،  احلوار  دار  اجلديد-املقدمة،  العريب  املعجم  العلوي،  هادي 

ص١٢٨.
ينظر: شوقي ضيف، تيسريات لغوية، دار املعارف، ١٩٩٠، القاهرة، ص٩٨.. ٢٩
املرجع نفسه، ص٩٨.. ٣٠
ابن جني، اخلصائص، دار الكتب املرصية، ٢٢٨/١.. ٣١
ينظر:شوقي ضيف، تيسريات لغوية، ص٩٩-١٠٠.. ٣٢
ينظر: إبراهيم السامرائي، معجم ودراسة يف العربية املعارصة، مكتبة لبنان نارشون، ط١، . ٣٣

٢٠٠٠، بريوت، ص٦٣-٦٤-٦٥. وينظر: أمحد خمتار عمر بمساعدة فريق عمل، معجم 
الصواب اللغوي دليل املثقف العريب، عامل الكتب، ط١ ٢٠٠٨، القاهرة، ٢٥٨/١...٢٦٣.

شوقي ضيف، تيسريات لغوية، ص١٠٢. ولألمثلة ينظر: ص١٠٠-١٠١.. ٣٤
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أمحد خمتار عمر ،صناعة املعجم احلديث، ص١١٧-١١٨.. ٣٥
املرجع السابق، ص١١٨.. ٣٦
مركز . ٣٧ ومفاهيمها،  ومطبّقة-مصطلحاهتا  نظريّة  مة  مقدّ املعجمية  احلمزاوي،  رشاد  ينظر: 

القرن  العريب يف  املعجم  نفسه:  للمؤلف  وينظر  تونس، ص١٨.  اجلامعي، ط٢٠٠٤  النرش 
العرشين: مصطلحاته ومناهجه يف اجلمع والوضع، جملة جممع اللغة العربية، اجلزء الثالث 
واخلمسون، فرباير ١٩٨٤، ص٢٦٠. وينظر: حممود فهمي حجازي، االجتاهات احلديثة يف 
صناعة املعجامت، جملة جممع اللغة العربية اجلزء األربعون، نوفمرب ١٩٧٧، ص٨٦. وينظر: 
،ط٢٠٠٣  اجلامعية  املعرفة  دار  العريب،  املعجمي  الرتاث  لدراسة  مقدمة  خليل،  حلمي 

ص١٣.وينظر: عيل القاسمي، علم اللغة وصناعة املعجم، ص٣.
ينظر: منية احلاممي، املعجم العريب املختص وعالقته بالنظريات اللسانية واملصطلحية، وقائع . ٣٨

الندوة العلمية الدولية الثالثة التي نظمتها مجعية املعجمية بتونس أيام: ١٧-١٨-١٩ أفريل 
١٩٩٣، دار الغرب اإلسالمي، ط١، ١٩٩٦،  ص٤١٧.
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يف . ١ ودراسة  معجم  السامرائي،  إبراهيم 
نارشون،  لبنان  مكتبة  املعارصة،  العربية 

ط١، ٢٠٠٠، بريوت.
الكتب . ٢ دار  اخلصائص،  جني،  ابن 

املرصية.
، تثقيف اللسان وتلقيح . ٣ ابن مكي الصقيلّ

القادر  عبد  مصطفى  له  م  قدّ اجلنان، 
عطا، دار الكتب العلمية،ط١ ، ١٩٩٠، 

بريوت.
اهللا . ٤ عبد  تح:  العرب،  لسان  منظور،  ابن 

عيل الكبري وحممد أمحد حسب اهللا وهاشم 
حممد الشاذيل، دار املعارف القاهرة.

اللسانيات،دار . ٥ مبادئ  قدور،  حممد  أمحد 
الفكر، ط٢، ١٩٩٩.

عند . ٦ اللغوي  البحث  عمر،  خمتار  أمحد 
 ،٢٠١٠ ط٩،  الكتب،  عامل  العرب، 

القاهرة.
أمحد خمتار عمر ،صناعة املعجم احلديث، . ٧

عامل الكتب ،ط١، ١٩٩٨، مرص.
عامل . ٨ الداللة،  علم  عمر،  خمتار  أمحد 

الكتب، ط١٩٩٨، القاهرة .
عمل، . ٩ فريق  بمساعدة  عمر  خمتار  أمحد 

املثقف  دليل  اللغوي  الصواب  معجم 
 ،٢٠٠٨ ط١،  الكتب،  عامل  العريب، 

القاهرة.
النشأة والتطور، . ١٠ اللسانيات  أمحد مومن، 

ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر.

منذر . ١١ تر:  الداللة،  علم  غريو،  بيار 
عيايش، دار طالس، ط١٩٩٢، سورية. 
متام حسان، اللغة العربية مبناها ومعناها، 
ط٣،  للكتاب،  العامة  املرصية  اهليئة 

١٩٨٥ القاهرة.
الرتاث . ١٢ لدراسة  مقدمة  خليل،  حلمي 

اجلامعية،  املعرفة  دار  العريب،  املعجمي 
ط٢٠٠٣ ص١٣.

راث كيمبسون، نظرية علم الداللة، تر: . ١٣
للعلوم  العربية  الدار  قنيني،  القادر  عبد 

ط١، ٢٠٠٩.
مة نظريّة . ١٤ رشاد احلمزاوي، املعجمية مقدّ

مركز  ومفاهيمها،  ومطبّقة-مصطلحاهتا 
النرش اجلامعي، ط٢٠٠٤ تونس.

رشاد احلمزاوي، املعجم العريب يف القرن . ١٥
العرشين: مصطلحاته ومناهجه يف اجلمع 
والوضع، جملة جممع اللغة العربية، اجلزء 

الثالث واخلمسون، فرباير ١٩٨٤.
ومقاالت . ١٦ بحوث  التواب،  عبد  رمضان 

يف اللغة، مكتبة اخلانجي، ط٣، ١٩٩٥، 
القاهرة.

اللغوي . ١٧ التطور  التواب،  عبد  رمضان 
مظاهره وعلله وقوانينه، مكتبة اخلانجي، 

ط٣، ١٩٩٧ القاهرة.
فخر . ١٨ ،حتـ:  ،الديوان  سلمى  أيب  بن  زهري 

ط٣،  اجلديدة،  اآلفاق  ،دار  قباوة  الدين 
١٩٨٠ بريوت.

املصادر واملراجع
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اللغة، . ١٩ يف  الكلمة  دور  أوملان،  ستيفن 
الشباب،  ،مكتبة  برش  حممد  كامل  تر: 

ط١٩٨٨، مرص.
دار . ٢٠ لغوية،  تيسريات  ضيف،  شوقي 

املعارف، ١٩٩٠، القاهرة.
الداللة . ٢١ إىل  ،مدخل  جحفة  املجيد  عبد 

ط١،  للنرش،  توبقال  دار  احلديثة، 
سنة٢٠٠٠ املغرب.

بني . ٢٢ العريب  املعجم  اخلطيب،  عدنان 
نارشون،  لبنان  مكتبة  واحلارض،  املايض 

ط٢، ١٩٩٤، لبنان.
فتح اهللا سليامن، دراسات يف علم اللغة، . ٢٣

 ،٢٠٠٨ ط١،  العربية،  اآلفاق  دار 
القاهرة.

علم . ٢٤ لوبالن،  وريمون  جرمان  كلود 
دار  لوشن،   اهلد نور  تر:  الداللة، 

الفاضل ، ط١٩٩٤ دمشق.
الوسيط، . ٢٥ املعجم  العربية،  اللغة  جممع 

وإحياء  للمعجامت  العامة  اإلدارة 
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