
 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 
 465 

 التوسع الداليل بني الرتاث واملعاصرة
 وليد حمدي عبد غريب .دم.

 تخصص لغة 
  الجامعة العراقية / كمية االعالم 

hamdiwaleed174@gmail.com 
 الممخص:

من أىم سمات المغات التغيُّر المستمر والتطوُّر عبر األجيال. ومن مظاىر ىذا التغيُُّر 
الداللي، الذي لو عدة أشكال منيا: نقل الداللة والتخصيص والتوسُّع. والشكل األخير من التغيُّر 

اٍن جديدة يعبر عن ظاىرة مطَّردة في أغمب المغات وتفيد إضافة مع -وىو التوسُّع الداللي-الداللي 
لأللفاظ والمفردات والعبارات بحيث تتوسَّع دالالتيا وتزداد عن ذي قبل عن ذي قبل. وفي ىذا البحث 

ونقف عمى طبيعتيا بين التراث المغوي القديم  -بخاصة في المغة العربية-نرصد ىذه الظاىرة 
غوي العربي، وماىية والمعاصر. ويحاول البحث إذن التعرُّف عمى مفيوم عمم الداللة في الدرس الم

 التوسُّع الداللي والنظريات الحديثة ذات الصمة، ومنيا نظرية الحقول الداللية. 
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Abstract: 

One of the most important features of languages is the constant change 

and evolution through generations. Among the indicators of this semantic 

change, which has several forms: semantic change, semantic customization 
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and semantic expansion. The last one expresses a steady phenomenon in most 

languages and refers to the addition of new meanings to words, vocabulary 

and phrases so that their connotations expand and increase more than before. 

In the current research, the author monitors this phenomenon - especially in 

the Arabic language - and investigates its nature between the ancient and 

contemporary linguistic knowledge. Therefore, the research attempts to 

identify the concept of semantics in the Arabic language lesson, and the 

nature of semantic expansion and relative modern theories, including the 

theory of semantic fields. 

Keywords: (semantic expansion , linguistic development , heritage and 

contemporary , semantics). 

 المقدمة: 

من السنن المطّْردة في المغات التطوُّر والنمو الدائم؛ فالمغة ليست جماًدا ثابتًا 
عمييا كما ىي، بل إن من أجلّْ سماتيا  كاآلثار التاريخية التي تتوارثيا األجيال وتحافظ

أنيا ظاىرة أنثروبولوجية، تؤثر وتتأثر بمختمف العوامل الثقافية والحضارية والتاريخية 
يعدُّ سمًة رئيسًة في حياة أي لغة،  -بمعناه العام-والدينية وغيرىا. وىذا التطوُّر 

يشترك فييا كثير من وبخاصة التطوُّر الداللي والتوسُّع في المعاني. وىذه السمة 
المغات، وليس بالضرورة أن تكون عممية مقصودة لذاتيا، بل في أغمب المغات تكون 

 عفوية وتمقائية، وتنتقل بمراحميا المختمفة عبر األجيال. 

واإلنساُن دائًما ما يطوُّْر من لغِتو باستمرار، ويزيد في مفرداِتو أو ينقص منيا 
وتغير المعنى في  (ٔ)وفًقا لمظروف والمستجدات. فالمفردات دائمة الحركة والتطوُّر.

ن -المفردات واأللفاظ جانب من ىذا التطوُّر الداللي، حيث إن المغة دائمة الحركة  وا 
  (ٕ)إال أنيا ليست ساكنة بحال من األحوال. -كانت ببطء
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ىذا التعميم شبيو لما يحدث عند األطفال حين يطمقون لفظ )أبي( عمى كل رجل 
شبيية أمَّيم. ومن ىذا أيًضا ما ذكره العالم  يشبو أباىم، أو لفظة )أمي( عمى كل امرأة

تنحدر من األصل  (Arrive)من أن كممة  Stephan Ulman)ستيفن أولمان( 
أي:  (Ripa)وتعني )يصل إلى الشاطئ(، وىي مشتقة من  (Adripare)الالتيني 

"شاطئ". فيي في األصل تعني الوصول إلى النير أو البحر أو الميناء، ثم تطوَّر 
وفي العربية مثل  (ٖ)واتسع ليشمل كل أنواع الوصول من أي مكان ألي مكان. معناىا

  (ٗ)ىذا كثير، فمفظة )وَرَد( أصميا: أتى الماء، ثم صار إتيان كل شيء ورًدا.

 أهمية البحث وأهدافه: 

تكمن أىمية ىذا البحث في أنو يمقي الضوء عمى ظاىرة لغوية قديمة حديثة 
تسود في كثير من المغات وىي التوسُّع الداللي، وىي من الظواىر المغوية التي تضع 
تصوًرا لسيكولوجيات الشعوب والمجتمعات ومراحل تطوُّرىا ونموّْىا، فثقافة الشعوب 

كل منيما. ومن أعرق المغات عبر التاريخ المغة مرتبطة بمغاتيا والتأثير متبادل بين 
إال أنيا لم تكن بمغة  -مع استمرارىا وبقائيا عبر العصور والحضارات-العربية، التي 

، سواء في المفردات واأللفاظ أو في معانييا.   جامدة قطُّ، بل دائمة التطوُّر والنموُّ

لداللي في األلفاظ وبيذا فييدف البحث الحالي إلى دراسة ظاىرة التوسُّع ا
والمفردات العربية، والوقوف عمى مفيوم عمم الداللة في التراث العربي، ومن ثمَّ التعرُّف 

 عمى تطور ىذا المفيوم حديثًا واتجاىاتو ونظرياتو المعاصرة.  

 أسئمة البحث ومنهجيته: 

 ما أشكال التغيُّر في المفظ والمعنى التي ميَّدت لظيور عمم الداللة؟  -ٔ
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 وجو عناية المغويين العرب بالكممة ومعناىا؟ما أ -ٕ
ما المقصود بالتوسُّع الداللي؟ وما مظاىره في المغة العربية بين الماضي  -ٖ

 والحاضر؟ 
ولإلجابة عمى ىذه األسئمة اعتمد البحث الحالي عدًدا من المناىج العممية 

جابات شافية، كالمنيج االستقرائي لممراجع  واألصول لمتوصل إلى نتائج ممموسة وا 
التراثية العربية التي عالجت مسائل نمو المغة والتوسُّع في دالالت األلفاظ، كما اعتمد 
البحث عمى المنيج الوصفي والتحميمي في رصد ىذه الظاىرة ودراستيا، والمنيج 
المقارن لموقوف عمى أوجو االختالف ونقاط االلتقاء بين مفيوم التوسُّع الداللي قديًما 

 وحديثًا. 

 اًل: تعريف التوسُّع الداللي: أو 

تختص المغة العربية كغيرىا من المغات العريقة بظواىر فريدة، كظاىرة التوسع 
في المعنى والداللة، وىذا مما يثري الكالم ويزيد من مفردات المغة وألفاظيا، فيحصل 

نى بيا فوائد لممتكمم ولممستمع بزيادة الرصيد المغوي وغزارتو، وىذا مما يوصل المع
 بأقصر كممات وبدقة عالية. 

والتوسُّع في المعنى يتأتى عندما يشير عدد المعاني لكممة أكثر مما سبق 
وىذا خالف التخصيص،  (٘)فيصير مجال استعماليا أوسع وأشمل بكثير عن السابق.

والتوسُّع  (ٙ)والذي ُيعنَى بتحديد المعنى بدقة لمفظة أو مفردة وتنحية سواىا من المعاني.
 انتشاًرا وأبطأ نموِّا من التخصيص.  أقل
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لغًة: من مادة )وسَع(، وسَع البيُت واتسَع واستوسَع: خالف الضيق  التوسُّع
 (. ٚوفي الذكر الحكيم: ))لينفق ذو سعٍة من َسَعتو(( )الطالق:  (ٚ)والعسر.

 وقال امرؤ القيس: 

 (ٛ)فتوسُع أىَميا أِقًطا وسمًنا ** وحسُبك من غنى شبٌع وِريُّ 

راءة الطريق واإلرشاد إليو.والداللة ( يدلُّ داللًة: وىي العمم وا   (ٜ): من )دلَّ
وبالطبع فالداللة ىنا إما معنوية أو حسَّية، فكالىما يفيد (ٓٔ) والدليل: األمارة في الشيء.

 اإلرشاد والتوجيو. 

ى َمْوِتِو ِإالَّ َدابَُّة وفي الذكر الحكيم: ﴿َفَممَّا َقَضْيَنا َعَمْيِو اْلَمْوَت َما َدلَُّيْم َعمَ 
 (ٚ)سبأ:  اأْلَْرِض َتْأُكُل ِمْنَسَأَتُو﴾

ىـ( الداللة بأنيا: "معنى منتزع من الدال ٙٔٛ –ه ٓٗٚوعرف الجرجاني )
وخصصيا األصفياني بقولو:  (ٔٔ)والمدلول، وينشأ من العمم بالدال العمم بالمدلول".

ِمع أو ُتُخيّْل الحظت النفس "اعمم أن داللة المفظ عبارة عن كونو بحيث إذا سُ 
  (ٕٔ)معناه".

، فقد عرف المعاصرون الداللة بأنيا: "عمم دراسة المعاني، وىو فرع أما حديثًا
 (ٖٔ)من عمم المغة يدرس الشروط الواجبة في الرمز ليكون ذا معنًى".

 ثانًيا: أشكال التغُّير الداللي: 

يعتري التغيُّر األلفاظ كما يطال معانَييا، وعرفت العربيُة ىذا وذاك، وقد تعددت أشكال 
ىذا التغيُّر وتنوعت في لغة العرب حسب ما يميل لو المتكمم ويتوافق مع المتمقي 
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ويتناغم معو السياق. والعالقة وثيقة بين المفظ والمعنى، وتتأثر بالثبات أو التغير الذي 
د ىذا التغيُّر في عدة صور مختمفة، منيا التخصيص والتوسُّع وانتقال يعترييما. ويوج

ل القول فييا عمى النحو التالي:   المعنى، ونفصّْ

: وىو تضييق المعنى المراد من الكممة عبر الزمن، فينزل تخصيص الداللة -ٔ
معناىا من المعنى الكمي إلى الجزئي، وبذلك يقل عدد المعاني التي كان 

فظ في السابق. وقد عرفو الباحثون بأنو: "تغير داللة الكممة يدل عمييا الم
 (ٗٔ)التي كانت تدل عمى معاٍن كمية عامة لتصبح تدل عمى معنى خاص".

ومن ذلك: لفظة )الطَرب( وكانت تعني خفًة تصيب المرء، ثم خصصت 
لتدل عمى الفرح والبيجة، ثم خصصت أكثر لترتبط بحالة من الشجن عند 

غاني اليادئة. والفعل: )تعاَل( أي: اصعد ألعمى، خصّْص سماء نوع من األ
الجالية: وىم ُعرفوا ليصير: ائِت، أي: أيُّ اتياٍن. وأيًضا من ذلك لفظة: 

بأىل الذمة في أول األمر، ألن النبي أجمى بعض الييود من المدينة 
فصاروا يعرفون بالجالية حتى لو كانوا مقيمين دائمين ومواطنين،  ولكن 

 صارت تطمق عمى كل فئة أجنبية في أي بمد من البمدان.  حديثًا

: عندما يتعادل المعنيان المرتبطان بمفظة ما، من جية العموم نقل الداللة -ٕ
والخصوص، وذلك عن طريق أمور كاالستعارة والمجاز المرسل بوجو عام، 
طالق البعض عمى الكل، وغيرىا. ومثال ذلك: نقل األلفاظ لتشابو  وا 

لفظة )الكفر( فأصميا: التغطية، ومعنى آخر قريب: الجحود،  المعاني، كـ
كقول شوقي: "جحدتُّيا وكتمُت السيَم في كبدي"، ونقل المعاني لتشابو 
األلفاظ، كمفظة: )نفَذ( بالذال المعجمة، تعني: ثَقب، يقال: نفَذ السيُم من 
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ي الرمية، ولكن حديثًا ولقرب صوتيا من )نفد( بالدال غير المعجمة والت
تعنى: انتيى أو انقضى، مثل قولو تعالى: )ما عندكم ينفُد وما عند ا باٍق( 

( التبس المعنيان فصار الناس يستخدمون األولى مكان الثانية ٜٙ)النحل: 
  (٘ٔ)فيقولون خطًأ: نفذت نقودي.

ييا في أذىان الناس، : رقي الداللة -ٖ وىو سموّّ في المعنى يصيب األلفاظ فيقوّْ
مثل كممة: رسول، كانت تعنى المرَسل من شخص لشخص حتى لو 
بخطاب، ثم صارت تطمق عمى لفظ شريف، وىو "النبي" المرسل من ِقبل 
ا. وكممة )العفش( ومعناىا: الميمل من المتاع، ثم أصبحت تعني كل 

 أثاث البيت. 

: وىي تغير داللي معاكس لرقي الداللة، بحيث يتغير معنى الداللة انحطاط -ٗ
المفظ من قوة إلى معنى ضعيف مبتذل، ومن ذلك في اإلنكميزية كممات: 

Horrible, dreadful, terrible  والتي كانت معانييا مرتبطة بأمور فظيعة
وفي  كالحرائق والزالزل والموت، ثم نزل معناىا ليتقرب من األمور التافية.

ن لم  العربية: الغالم: الصغير من الذكور، وأصبحت تطمق عمى العبيد وا 
كانت تعني: الكريم  ،كممة البيمول وجمُعيا: بياليليكونوا صغاًرا. كذلك 

العظيم من الرجال، ثم انحّطت داللتيا فصارت اليوم تعني الرجل المعتوه 
 .الذي ال يدرك نتائج أفعالو

ور بحثنا ىذا. وقد عرَّفو الباحثون بأنو: "اإلتيان : وىو محالتوسُّع الداللي -٘
بعبارة تحمل أكثر من معنًى مراد، بغرض اإليجاز في التعبير والتوسعة في 

وحسب "المعجم الموحد لممصطمحات المسانية"، فإن التوسُّع  (ٙٔ)المعنى".
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ىو "توسيع معنى األلفاظ ومفيوميا  Semantic Expansionالداللي 
 (ٚٔ)ونقل المعنى الخاص الدالّْ عميو إلى معنى أوسع وأشمل".

وىو في األساس معنيّّ بتوسيع مدلوالت األلفاظ ومفيوميا، أو نقل المعنى من 
الخاص إلى العام األشمل، بحيث تدل األلفاظ والمفردات عمى عدد أكبر وأكثر من 

 ت تعنييا في السابق، ومن أمثمة ذلك في العربية:المعاني الضيقة التي كان

لفظة )السيارة( تعني القافمة، كما قال تعالى: ))وجاءت سيارة فأرسموا واردىم..(( 
(، ثم توسّْع في معناىا حتى صارت تطَمق عمى وسائل نقل معروفة في ٜٔ)يوسف: 

دًدا من اإلبل العصر الحديث.  كذلك لفظة )القطار(، والتي كانت تعني في السابق ع
بعُضُو َخْمَف بعض عمى َنَسق واحد، ثم توسّْع في معناىا وأطمق عمى وسيمة النقل عبر 
السكة الحديد. ولفظة )الوغى( تعني: اختالط األصوات في الحروب، ثم صارت تطمق 

كذلك لفظة "المنحة" تعني في المعجم العربي:  (ٛٔ)عمى )الحرب( نفسيا كمرادٍف ليا.
ثم توسعت لتعني أيًضا  (ٜٔ)أخاه ناقًة أو شاًة يحمُبيا ثم يردُّىا بعد حين" أن يمنح المرء

 كل ما يعطيو اإلنسان دون مقابل، أو المنحة الدراسية.

كما توجد بعض ألفاظ "األعالم"، التي توسَّع معناىا. مثال ذلك: لفظة )حاِتم( 
كل رجل كريم وىي اسم )حاتم الطائي( المشيور بكرمو، قد استعيرت لمداللة عمى 

معطاء، فينادى عمى الرجل الكريم: يا حاتَم المدينة!. ولفظة )ُعرقوب( توسعت لتشمل 
وكممات أخرى مثل: )قيصر، وفرعون( أصبحت تطمق  (ٕٓ)من يشتير بإخالف الوعد.

 عمى كل حاكم متسمط، و)نيرون( تطمق عمى كل ظالم متطّرف في ظممو. 

كانت تعني في السابق "الشخص  companion وفي اإلنكميزية كممة مثل: 
الذي يأكل معك الخبز" من اإليطالية، واآلن توسَّع معناىا لتشمل: "الشخص الذي 
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كانت تعني: "غرس البذور"، واآلن مع  Broadcastمعك، أو الصاحب". وكممة 
التطور التكنولوجي أصبحت تعني مع ذلك: "البث اإلذاعي والتمفازي". وكممة 

Pudding فرنسية أخذت من الBoudin  وكانت تعني "النقانق المصنوعة من أمعاء
 (ٕٔ)الحيوانات"، ولكنيا أصبحت ذات عالقة أيًضا "بالحموى أو التحمية".

 ومن أمثمة التوسُّع في دالالت التراكيب:

عبارة )يرفع عقيرتو بكذا(، أصميا أن رجاًل ُعقرت ِرجمو في سوق عكاظ فرفعيا،  
ِرجمو )المعقورة(، فشاع القول بعد ذلك لكل من يرفع وجعل يصيح بأعمى صوتو عمى 

 صوتو صارًخا أو مستصرًخا: رفع عقيرتو.

ىـ( في "دالئل ٔٚٗومن ذلك أيًضا ما ذكره عبدالقاىر الجرجاني )ت: 
(، يفيد ٓٓٔاإلعجاز"، أن قولو تعالى: ))وجعموا ِ شركاَء الجنَّ وخمَقيم(( )األنعام: 

موا الجنَّ شركاَء (( فعبدوىم مع ا، وىذا مفيوم سواًء في معنيْيِن: أحِدىما: ))وجع
التقديم أو في التأخير، والثاني: أنو ما كان ينبغي أن يكون  تعالى شركاُء، ال من 
الجنّْ وال من غيرىم. فإنو لو كان في غير القرآن: ))وجعموا الجنَّ شركاَء (( فإن ذلك 

ى اإلخبار عن خبرىم أنيم اتخذوا الجّن آلية مع ا. لم يكن ليضيَف معنًى جديًدا سو 
أما في التقديم والتأخير فقد أفادت العبارة معنًى جمياًل آخَر، وىو إنكار أصل الشرك 

 والشركاء. 

"فانظر اآلن إلى شرف ما حصل من المعنى بأن وقد عقَّب )الجرجاني( قائاًل: 
مور، ويدّلك عمى عظم شأن النظم، وتعمم قدم الشركاء واعتبره فإنو ينبيك لكثير من األ

بو كيف يكون اإليجاز بو وما صورتو وكيف يزداد في المعنى من غير أن يزاد في 
المفظ، إذ قد ترى أن ليس إال تقديم وتأخير، وأنو قد حصل لك بذلك من زيادة المعنى 
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ْن واحتجت إلى أن تستأنف لو كالمًا نحو أ ما أن حاولتو مع تركو لم يحصل لك،
وجعموا الجن شركاء . وما ينبغي أن يكون  شريك ال من الجن وال من  :تقول
وىذا الثراء في المعاني ىو من سمات الكتاب العظيم، حيث تخبر اآليات  (ٕٕ)".غيرىم

في كممات معدودات، ثم ال يمبث القارئ أن يجد معنًى جديًدا لكما أعاد  بمقصودىا
 القراءة، وتتعدد المعاني بتعدد األفيام إلى قيام الساعة. 

 ثالثًا: التوسُّع الداللي في التراث العربي: 

ظلَّ التوسُّع الداللي بمفيومو الحديث معروًفا في العربية وتراثيا إما تصريًحا أو 
ىـ( أورَد باًبا سمَّاه "باب في المفظ يرد ٕٜٖمن ذلك أن ابن جني )المتوفَّى في تمميًحا، و 

محتماًل ألمرين؛ أحدىما أقوى من صاحبو.." قال فيو: ".. يعتقد أن األقوى فييما ىو 
 (ٖٕ)المعتمد، وال يمنع ذلك أن يكون اآلخر مراًدا".

الدرس الفقيي وقد نشأ الدرس المغوي العربي في بداياتو األولى في رحاب 
واألصولي، وكان التماىي بينيما. ليذا كان التأثر واضًحا ومتباداًل؛ حتى كانت 
مصطمحات الدرس الفقيي ىي السائدة في التأصيل لمدرس المغوي، مثل القياس 

 (ٕٗ)والسماع واإلجماع واالستحسان وغير ذلك.

توسُّع في دالالت ليذا فقد اىتم المتقدمون من المغويين العرب بالدرس الداللي وال
األلفاظ، فعمم الداللة من العموم الجديرِة باالىتمام لفيم الكتاب والسنة ومقصودات 
ألفاظيما ومعانييا. ونرى آثار ىذا العمم واضحًة في عموم شتَّى كالتفسير والفمسفة 

 والمنطق والتاريخ وأصول الفقو والنقد األدبي وغيرىا.  
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 عناية المغويين العرب بالكممة:

موا فييا القول تفصياًل.  اعتنى المغويون العرب منذ القدم بالكممة أيَّما عنايٍة، وفصَّ
ىـ( في كتابو )الصاحبي( ظاىرة تعميم الداللة ٜٖ٘فمن ذلك تناول ابن فارس )ت: 

وأفرد ليا بابًا بعنوان: )القول في أصول أسماٍء ِقيَس عمييا وُألِحَق بيا غيرىا(. ويقول 
ىـ(: "يتعين النظر في داللة األلفاظ، ذلك أن استفادة المعاني ٛٓٛ-ٕٖٚابن خمدون )

عمى اإلطالق من تراكيب الكالم عمى اإلطالق يتوقف عمى معرفة الدالالت الوضعية 
مفردة ومركَّبة.. ثم إن ىناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكالم، فكانت كميا من 

ويقول الشريف الجرجاني:  (ٕ٘)كانت لغوية".قواعد ىذا الفن، ولكونيا من مباحث الداللة 
ىـ(: "الداللة ىي كون الشيء بحالة يمزم من العمم بو العمم بشيء آخر، ٙٔٛ-ٓٗٚ)

والشيء األول ىو الدال، والثاني ىو المدلول، وكيفية داللة المفظ عمى المعنى 
شارة النص، واقتضاء  باصطالح عمماء األصول محصورة في عبارة النص، وا 

 (ٕٙ)النص".

والتوسُّع الداللي أحد -انطالًقا من ىذه األىمية التي تكمن في عمم الداللة 
يجُدر بنا الوقوف عمى عناية بعض المغويين القدامى بالكممة والمفظ كمبنٍة تبنى  -فروعو

 منيا الجمل والتراكيب والمعاني والدالالت. 

 هـ(: 333-752الفارابي )

ا بيا اىتم الفارابي باأللفاظ والكممات و  أوالىا عناية بالغة، ووضع ليا عمًما خاصِّ
وىو "عمم األلفاظ"، وىو عنده من عموم المسان التي تنقسم إلى عمم األلفاظ المفردة 
والمركبة وعمم قوانين األلفاظ المفردة، وعمم قوانين األلفاظ المركبة، وتصحيح الكتابة، 
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ي األلفاظ في إطار دالالتيا فيما وقد درس الفاراب (ٕٚ)وتصحيح القراءة، وقوانين الشعر.
عنده وجيان لعممة واحدة، وفي نفس الوقت تتم ىذه الدراسة بمعزل عن السياق المغوي، 
وىو ما اصُطمح عميو حديثًا بـ )الدراسة المعجمية( التي تيتم بفيم دالالت األلفاظ ضمن 

دماج ىذه حقوليا الداللية حيث توجد قوانين محددة وضعيا عمماء الداللة لغرض إ
 المفردات في االستعمال المغوي األمثل. 

 هـ(: 505الغزالي )ت: 

يعتبر اإلمام أبو حامد الغزالي من رواد عمم الداللة، وقد سبق إلى جممة من 
األفكار الداللية وتعّرض ليا بالشرح والتفصيل في كتابو "المستصفى" حيث تحدث عن 

 لداللية وغيرىا. التطور الداللي وأنواع المعنى والحقول ا

وينظر الغزالي إلى الداللة في إطار األحكام الشرعية المستمدة من الكتاب 
والسنة، والقابمة لمتطبيق عمى أي نص عربي شرعي أو غير شرعي. وقد تمعَّن في 
ماىيتيا وجوىرىا حتى توصل إلى معاٍن فريدة عرفيا الباحثون المعاصرون مؤخًرا، 

مائي )ويسميو داللة اإلشارة( والمعنى االتساعي )ويسمو داللة كالمعنى اإلرشادي أو اإلي
  (ٕٛ)االقتضاء(، والسياقي )ويسميو فحوى الخطاب(، وىذه مصطمحات أصولية عنده. 

ل الغزالي بشكل دقيق عالقة المفظ بالمعنى، ووافق فييا السابقين، وىي  كما فصَّ
قسَّم األلفاظ من حيث اإلفراد . و (ٜٕ)عالقة المطابقة وعالقة التضامن وعالقة االلتزام

والتركيب إلى: ألفاظ مفردة ومركبة ناقصة، ومركبة تامة. والمفظ المفرد عنده ال يراد 
بالجزء منو داللة عمى شيء أصاًل حين ىو جزؤه، ومثال ذلك: لفظة )إنسان( تتكون 

 سان(، وكل منيما ال يدل عمى شيء، ولكن بتركيبيما مًعا يدالن –من جزئين: )إن 
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داللة تامة بحيث يصح السكوت عميو، وكل جزء منيما. أما المركب فيدل كل جزء فيو 
عمى معنى، والمجموع يدل داللة تامة بحيث يصح السكوت عميو من ذلك قوليم: زيد 
يمشي، فزيد جزء، ويمشي جزء. أما المركب الناقص فكقولك )في الدار( فيو مركب من 

  (ٖٓ)أداة واسم.

 األلفاظ من حيث عالقاتيا بالمسميات إلى أربعة أقسام:  كما قسَّم الغزالي

المترادفة: كالميث واليَزْبر والضرغام والضيغم، وكميا لمسمِّى واحد وىو  -ٔ
 األسد. 

المتباينة: كاألرض والسماء والجو والسحب والريح، وىي أسماء مختمفة  -ٕ
 لمعاٍن مختمفة، وىي األكثر.

المتواطئة: كاسم الرجل، حين تطمقو عمى زيٍد وعمٍرو وسعٍد، فيي تطمق  -ٖ
عمى أسماء مختمفة في العدد لكنيا تتفق في معناىا. والجسم بالنسبة لمسماء 

 واألرض واإلنسان، فكميا أجسام. 
المشتركة: كـ )العين( تطمق عمى عضو اإلبصار في الجسم وعمى ينبوع  -ٗ

اء تطمق عمى مسميات مختمفة ليس بينيا الماء، وعمى الميزان، وىي أسم
 (ٖٔ)عالقة في الحقيقة. 

ومن جميل ما أورده الغزالي في االلتباس في المعنى المشترك، ما ذكره عن 
، (ٕٖ)اإلمام الشافعي وقولو في مسألة المكره عمى القتل: يمزمو القصاص ألنو مختار

 (ٖٖ)ويقول الحنفي: ال يمزمو القصاص ألنو مكره وليس بمختار.

ويجمو الغزالي ىذا االلتباس فيقول بأن لفظة )مختار( ليا معنيان متضادان، 
وبطبيعة الحال فإن التصديق بالضدين محال، وليذا فقد حار الفقياء في فيم لفظة 
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مختار ىنا. ولمتوضيح فإن المعنى األول ليا: قادر، أي يقدر عمى الفعل وتركو، وىذا 
ى في استعمال قدرتو ودواعي ذاتو فال تتحرك دوافعو يعني أنو مكَره، والثاني: من تخمَّ 

-من الخارج، وىذا ال يعني أنو مكره بحال، فإذا عنَي المفُظ أنو مختار وغير مختاٍر 
 (ٖٗ)اتضح الفرق. -حسب المعنى المراد

 هـ(: 399السيوطي )ت: 

فصَّل اإلمام السيوطي القولي في داللة األلفاظ عمى معانييا عمى النحو 
 : (ٖ٘)التالي

ألفاظ تدل عمى معانييا بذواتيا: أي أن تكون ىناك عالقة وطيدة بين المفظ  -ٔ
ن كنا ال نستشعر ىذه الصمة. فموال  ومدلولو، وصمة بين االسم والمسمى، وا 
الداللة الذاتية لكان مالئمة األلفاظ لمعانييا مجرد ترجيح وتخمين، ولما كان 

وىذا المذىب )الذي  (ٖٙ)ره.اختصاص ىذا المعنى لذاك المفظ بأولى من غي
قال بو: عبَّاد سميمان الصيمري( لم يقبمو جميور القدماء ولم يقبمو السيوطي 
أيًضا. ألن األلفاظ إن دلت بنفسيا عمى معانييا، لفيم كل الناس كلَّ 

 المغات، لعدم اختالف الدالالت الذاتية. 
قول من قال بأن األلفاظ تدل عمى معانييا بوضع ا إياىا، وىو مذىب أبي  -ٕ

 ىـ(. ٙٓٗىـ( واألصبياني )ت: ٕٖٗالحسن األشعري )ت: 
أو تدل عمى معانييا بوضع الناس ليا، وىو رأي أبي ىاشم عبدالسالم بن  -ٖ

 ىـ(. ٕٖٔمحمد الجبائي المعتزلي )ت: 
خر بوضع الناس، وىذا مذىب أو أن يكون بعضيا بوضع ا، والبعض اآل -ٗ

 ىـ(. ٛٔٗأبي إسحاق اإلسفرايني )ت: 
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 رابًعا: التوسُّع الداللي في العصر الحديث: 

فقد بدأ في ظيوره في غضون  Semanticsوعن المنيج الغربي في عمم الداللة 
م، عندما وضع المصطمَح العالم المغوي ٖٛٛٔم، وعرفت بيذا االسم في ٜٖٛٔسنة 

، وقد وضع كتاًبا مستقالِّ لدراسة "عمم الدالالت"، الذي (ٖٚ)ميشيل بلاير() Brealالفرنسي 
يقابل "عمم الصوتيات" المعنيّْ بدراسة األصوات المغوية، وقد فصل المغويون من خاللو 

 السمات الرئيسة لعمم الداللة عمى النحو التالي: 

ا لمسانيات ييتم عمم الداللة بدراسة معنى الكممات وجوىرىا ومضمونيا، خالفً  -
 (ٖٛ)التي تيتم بدراسة شكل الكممات واألسموبيات التي تيتم بأسموب الكاتب. 

ُيعنى عمم الداللة بالتغيرات التي تطرأ عمى معاني المفردات واأللفاظ  -
 (ٜٖ)والتراكيب المغوية وتطوُّرىا وتوسُِّعيا، والقواعد الحاكمة لذلك.

تيا ونشأتيا، باستخدام المنيج التأريخ الدقيق لمكممات والعبارات وظروف والد -
التطوري التأصيمي، بردّْ ىذه التراكيب إلى أشكاليا األولى وفيم كيف تطورت 

 (ٓٗ)وتغيرت عبر التاريخ.
 خامًسا: نظرية الحقول الداللية:  

تعتمد ىذه النظرية عمى فكرة المفاىيم العامة والكمية لممفردات واأللفاظ، بينيا 
وبكممات أخرى ُتعنى ىذه الفكرة بربط  (ٔٗ)حقول معجمية.صالت داللية، ونظميا في 

الكممات ذوات الداللة المشتركة في مجموعة واحدة. وىذه المجموعات تسمى حقواًل 
داللية، كحقل األلوان والذي يضم: األحمر واألزرق وبقية األلوان كافة، وحقل الحيوانات 

التقديرات الجامعية: ممتاز وجيد  األليفة ويشمل: القطط والكالب والطيور وغيرىا، وحقل
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ويعرف الحقل الداللي بأنو: "مجموعة من الكممات المرتبطة  (ٕٗ)جدِّا وجيد.. الخ. 
 (ٖٗ)دالليِّا، والتي يمكن وضعيا تحت لفظ عام يجمعيا"

وبيذا فتفيد ىذه النظرية في حقل الترجمة والمعاجم الثنائية، بإيجاد المترادفات 
 في األلفاظ والكممات. والمتضادات والمدلوالت 

وفي التراث العربي، ُعرفت ىذه النظرية ولكن بألفاظ ومصطمحات متفاوتة، ومن 
في معجمو المسمى بـ "المخصص"، وىو عمل  (ٗٗ)أبرز أشكاليا ما صنَّفو )ابن سيده(

موسوعي حواه الكممات واأللفاظ التي تدور معانييا في إىاٍب واحٍد، وأتى بالكميات قبل 
، والجوىر قبل األعرض، وضمَّنو بذلك عدًدا ضخًما من مفردات العربية، مثل الجزئيات

 (٘ٗ)حقول )السماء، النجوم، األرض، اإلنسان، األخالق، النباتات، النحو، الصرف(
 وغير ذلك كثير. 

ومن ىنا يمكن فيم أن ىذه النظرية تدور حول داللة األلفاظ ومعانييا المتنوعة، 
قول متوالية، حسب المعنى، أو تاريخ النشأة، أو المدلول وتصنيفيا وترتيبيا في ح

 الصوتي والحركي. 

بأنيا: "قطاع  Stephane Ullmanأما عن تعريفيا، فقد عرَّفيا ستيفان أولمان 
 (ٙٗ)متكامل من المادة المغوية يعبّْر عن مجال معيَّن من الخبرة".

وقد تطورت ىذه النظرية في الفكر المغوي األوروبي مرتكزة عمى المنيج 
التاريخي والوصفي الذي كان سائًدا في عشرينيات القرن الماضي في أوروبا، وأسيم في 

 ,Trier, Georges Mounin, Herder, Humbojdt)تطويرىا عدٌد من المغويين كـ 
Jost Trier Porzig, Lweisgerder, Ipsen, Karl Bruler, Meyer, 



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 
 484 

Georges Matore)  وغيرىم كثير. وكانت ليم مؤلفات في ذلك عديدة، مثل: "مفاتيح
عمم الداللة" لـ جورج مونين، الذي اعتنى بجمع ألفاظ الحركة والصوت والقرابة، 

الذي ضمَّ حقول الرتب  Meyer، وكتاب (ٚٗ)والحيوانات األليفة، والسكن، وغير ذلك
حول مفردات األغنام  Ipsen، وكتاب (ٛٗ)أنساق داللية متقاربة العسكرية وجدوليا في

، والمعجم القياسي لمغة ٕ٘ٛٔفي:   Roget، ومعجم (ٜٗ)أوروبية-في المغات اليندو
، ومعجم "الكممات األلمانية في مجموعة مبوبة" لـ ٘ٛٛٔفي:  Boissiereالفرنسية لـ 
Dornseif  :ومعجم ٖٖٜٔفي ،Cassirer ٕٜٗٔسبانية في: في المفردات األ ،

ومعجم "العيد اليوناني الجديد وىو يشير إلى مفردات العيد الجديد بمغة كوين 
 (ٓ٘)اليونانية.

من ىذا يتضح لنا أن نظرية الحقول الداللية بفكرتيا األصيمة نظرية عريقة في 
ت التراث العربية منذ القرن الثاني اليجري ونشأة البحوث المغوية األولى، إال أنيا تطور 

في الفكر الغربي الحديث مع القرن التاسع عشر، مرتكزة عمى الربط بين الكممات 
والمفردات في إطار الحقول الداللية الجامعة والكمية، التي تجمع األلفاظ من خالل 
أوجو الشبو أو االختالف أو أي عالقة داللية تمكن الدارسين لمغة من المغات لموقوف 

طموب فيميا في ىذه المغة وفيم العالقة بين الكممات عمى كل الظواىر المغوية الم
 ونشأتيا وتطورىا عبر األجيال، ومدى ثراء لغة ما عن غيرىا. 

 الخاتمة والنتائج: 
كان المغويون العرب من أوائل الباحثين لعمم الداللة، وحظيت الكممة العربية 
بعناية بالغة من األصوليين والمغويين قبل غيرىا من المغات األوروبية والعالمية. وبيذا 
فقد نشأ عمم الداللة في رحاب لغة عريقة ثريَّة بمفرداتيا ومعانييا. والكممة العربية 
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لدن األعراب األقحاح حتى وقتنا الحالي، وتنوعت معانييا ما  تطوَّرت في رحمتيا من
بين تخصيص وتوسُّع في المعنى وتغيٍُّر من معًنى آلخر. ويفيم ىذا التخصيص أو 
التوسُّع أو التغيُّر في المعنى من السياق والتأمُّل في النص، وبخاصة النصوص 

 منيا معاٍن مترامية.  المقدسة كالكتاب والسنة، والنصوص األدبية التي ُيستنبط

 ويمكننا إيجاز أىم النقاط التي تناوليا ىذا البحث عمى النحو التالي: 

اعتنى المغويون العرب بالكممة في مباحثيم المغوية، وتعددت أفكارىم وأطروحاتيم  -
المغوية في فيم المفظ والمعنى ووضع النظريات التي سبقت الفكر الغربي في عمم 

 الداللة. 
َيعني التوسُّع الداللي تطوُّر الكممة واحتماُليا لمعاٍن أكثَر مما كانت عميو في  -

 السابق. 
من أىم ميزات المغات الحية سرعة التطوُّر والنمو مع المحافظة عمى التراث  -

 والتاريخ المغوي. 
من أسباب التطوُّر المغوي تغيُّر متطمبات الحياة والمجتمع، ودخول معاٍن جديدة في  -

 لحظة لم تكن معيودة من قبل. كل 
يعبر االتساع في الداللة عن زيادة في أصل معنى الكممة، لمحاجة لمعاٍن أخرى،  -

 قد تتعدد حسب السياق، وحسب حاجة المتكمم والمستمع. 
من أشكال التوسُّع الداللي ما يحُسن ويكون مقبواًل، ومنيا ما يعدُّ لحًنا أو انحراًفا  -

 ة. عن المعنى الصحيح لمكمم
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تنتشر ظاىرة التوسُّع الداللي في كالم العرب، وفي النصوص الشرعية من الكتاب  -
والسنة، وفي الشعر العربي، مما يدلُّ عمى ثراء المغة العربية ومرونتيا ألفاظيا في 

 حمل معاٍن كثيرة وزيادتيا بين الحين واآلخر. 
كساب المغة من أىم فوائد التوسُّع الداللي مواكبة التطوُّر الحضاري وا - لثقافي، وا 

 المرونة والقوَّة لمبقاء واالستمرار.
 المراجع: 

                                                           
جوزيف فنريس، "المغة"، تعريب: عبدالحميد الدواخمي ومحمد القصاص، د. ط، د. ت، ص:   (ٔ)

ٕٗٙ . 
، دار الغريب لمطباعة والنشر ٕٔ، "دور الكممة في المغة"، ترجمة: كمال بشر، طستيفن أولمان (ٕ)

 . ٛٚٔ(، ص: ٜٜٜٔوالتوزيع، القاىرة، )
ستيفين أولمان، "دور الكممة في المغة"، ترجمة: كمال بشر، دار الغريب لمطباعة والنشر والتوزيع،   (ٖ)

 . ٜٓٔ(، ص: ٜٜٚٔ، )ٕٔالقاىرة، ط
ي، "في فقو المغة وسنن العرب في كالميا"، تحقيق: مصطفى الشويمي، د. ابن فارس الصاحب  (ٗ)

 (. ٜٙ-ٜ٘(، مؤسسة بدران لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ص: )ٜٗٙٔط، )
 . ٖٕٗ(، ص: ٜٜٛٔأحمد عمر المختار، "عمم الداللة"، عالم الكتب، القاىرة، ) (٘)
 . ٗ٘ٔ، ص: ٘األنجمو المصرية، القاىرة، ط إبراىيم أنيس، "داللة األلفاظ"، مكتبة  (ٙ)
انظر: الزىري، أبو منصور محمد بن أحمد، "تيذيب المغة"، تحقيق عبدالسالم محمد ىارون،   (ٚ)

، مادة )وسع(. و: ٜ٘، ص: ٖومحمد عمي النجار، الدار المصرية لمتأليف والترجمة، القاىرة، مجمد 
قاييس المغة"، تحقيق: عبدالسالم ىارون، د. طـ، دار أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، "معجم م

 . ٘ٛ، ص: ٙ(، مجمد ٜٜٚٔالفكر، بيروت، لبنان، )
(، ص: ٕٗٓٓعبدالرحمن المصطاوي، "ديوان امرئ القيس"، دار المعرفة، بيروت، لبنان، )  (ٛ)

ٔ٘ٙ . 
، ٔالتوزيع، األردن، طىادي نير، "عمم الداللة التطبيقي في التراث العربي"، دار األمل لمنشر و   (ٜ)
 . ٖٕ(، ص: ٕٚٓٓ)
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(. البن فارس تحقيق: عبد السالم ىارون. دار الفكر، ٜٕ٘/ ٕانظر: مقاييس المغة )دل( )  (ٓٔ)
 (. ٕٚٓٓ( وما بعدىا. البن منظور. دار الحديث، )ٜٜٖ/ ٔ(. و: "لسان العرب" )دلل( )ٜٓٛٔ)
ت الفقيية المتخصصين"، دار دجمة، البحث الداللي في المعجما دلدار غفور حمد أمين، " (ٔٔ)

 . ٕٖٔ(، ص: ٕٚٓٓ، )ٔاألردن، ط
األصفياني، شمس الدين محمود بن عبد الرحمن، "شرح مختصر ابن الحاجب"، تحقيق: عمي   (ٕٔ)

 . ٕٓٔ(، ص: ٕٗٓٓ، الجزء األول،  )ٔجمعة، دار السالم لمطباعة والنشر والتوزيع. القاىرة، ط
 . ٔٔ(، ص: ٜٜٛٔأحمد عمر المختار، "عمم الداللة"، عالم الكتب، القاىرة، )  (ٖٔ)
 . ٕٕٗأحمد مختار عمر، ص:   (ٗٔ)
، وسالم الخماش، "عمم الداللة عند ٕ٘ٗ-ٕٕٗانظر: أحمد مختار عمر، "عمم الداللة"، ص   (٘ٔ)

 العرب"، دراسة مقارنة مع السيمياء الحديث، دمشق، سورية، ص: 
، ٔح السامرائي، "الجممة العربية والمعنى"، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، طفاضل صال  (ٙٔ)
 . ٘ٛٔ(، ص: ٕٔٓٓ)
 . ٙ٘ٔ"المعجم الموحد لمصطمحات المسانية"، ص:   (ٚٔ)
لممزيد ينظر: ابن فارس: الصاحبي، باب "القول في أصول أسماء قيس عمييا وألحق بيا   (ٛٔ)

باب "القول في أصول أسماء قيس عمييا وألحق بيا  . و: ابن فارس: الصاحبي،ٜٙ-ٜ٘غيرىا"، ص 
ابن قتيبة، باب "تأويل كالم من كالم الناس مستعمل"، ص  -. وفي أدب الكاتبٜٙ-ٜ٘غيرىا"، ص 

 .ٙٙ، ص ٔج -و: ابن ِجّني: الخصائص .وما بعدىا ٓ٘
 ٜٚٓٙ/ٕانظر: "المسان"، مادة )منح(،  (ٜٔ)
 . ٗ٘ٔ، ص: ٜاألنجمو المصرية، القاىرة، ط  إبراىيم أنيس "داللة األلفاظ"، مكتبة (ٕٓ)

(21)  Nordquist, Richard. (2021, October 18). Broadening (Semantic 
Generalization). Retrieved from https://www.thoughtco.com/broadening-
semantic-generalization-1689181 

 . ٘ٛ، ص: ٔعبدالقاىر الجرجاني، "دالئل اإلعجاز"، الجزء   (ٕٕ)
(، ٜٜٚٔ، )ٗالبغدادي، "خزانة األدب ولب لباب لسان العرب"، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط  (ٖٕ)

 ، وانظر: ابن جني، "الخصائص"ٕٚٙص: 
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، ٔبيطار طحان، "فنون التقعيد وعموم األلسنية"، دار الكتاب المبناني، ط ريمون طحان، دنيز  (ٕٗ)
. وانظر: أحمد أمين، "ضحى اإلسالم"، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ٕٙ(،  ص: ٖٜٛٔ)
 . ٜٕٛ، ص: ٕ، جٓٔط
 . ٜٔٗعبدالرحمن بن خمدون، "المقدمة"، دار الشعب، القاىرة، ص:  (ٕ٘)
(، ص: ٖٜٛٔني، "التعريفات"، عناية: مصطفى الحمبي، القاىرة، ط )السيد الشريف الجرجا (ٕٙ)

ٕٔ٘ 
(،  ٜٜٗٔ، ط )ٕالفارابي، "إحصاء العموم"، تحقيق: عثمان أمين، دار الفكر العربي، القاىرة، ط  (ٕٚ)

 . ٜ٘ٔص: 
 .ٙ٘ٔ، صٔعبد القادر عودة، التشريع الجنائي اإلسالمي، ج  (ٕٛ)
 .ٖٗ-ٕٗمعيار العمم في المنطق، ص   (ٜٕ)
 . ٓ٘- ٜٗمعيار العمم في المنطق، ص  (ٖٓ)
ىـ(، "المستصفى من عمم ٘ٓ٘ -ىـ ٓ٘ٗالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، )  (ٖٔ)

 أصول الفقو"، اعتناء: ناجي السويد، 
 . ٕٕٓ، ص: ٗ"المغني المحتاج"، الجزء   (ٕٖ)
 . ٕٚ، ص: ٕٗ"المبسوط"، جزء  (ٖٖ)
 . ٔ٘فى"، الجزء األول، ص: الغزالي، "المستص  (ٖٗ)
دراسة تأصيمية"، مجمة ديوان العرب، عدد -عبد القادر سالمي، "التفكير الداللي عند العرب  (ٖ٘)

 ٕٗٓٓأغسطس  ٕٓبتاريخ الجمعة   www.Diwanalarab.com م، من موقعٕٗٓٓأكتوبر، 
ىـ(، "المزىر في عموم المغة العربية"، تحقيق: حسين فيض ا ٜٔٔالسيوطي، جالل الدين )ت:   (ٖٙ)

 . ٖٖٔ-ٕٖٔ(، الجزء األول، ص: ٜٚ٘ٔاليمداني، القاىرة، ط )
(ٖٚ)   : Michel Jules Alfred Bréal   (ٕٙ  عالم لغوي فرنسي، ٜ٘ٔٔ-ٕٖٛٔمارس )

. انظر: ستيفين  Semanticsّن مصطمح الـ فقو المغة، ويرجع إليو الفضل في س متخّصص في
(، ص: ٜٛٛٔأولمن، "دور الكممة في المغة"، المقدمة، ترجمة: كمال محمد بشر، مكتبة الشباب، ط )

ٙ . 
ينظر في المسانيات: عبدالسالم المسدي، "مراجع في المسانيات"، د. طـ الدار العربي لمكتاب،     (ٖٛ)

األسموبيات: سعد مصموح، "األسموب، دراسة لغوية . وفي ٕٕ(، ص: ٜٜٛٔالقاىرة، مصر، )
 (. ٜٜٗٔ، القاىرة، )ٕإحصائية"، مركز اإلنماء الحضاري، ط
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(، ص: ٜٙٛٔعبدالسالم المسدي، "المسانيات وأسسيا المعرفية"، المطبعة العربية، تونس، ط )  (ٜٖ)

ٔٓٗ . 
(، ص: ٜٙٛٔربية، تونس، ط )عبدالسالم المسدي، "المسانيات وأسسيا المعرفية"، المطبعة الع  (ٓٗ)

ٔٙٔ . 
 . ٖٖٓأحمد مختار "عمم الداللة"، ص:   (ٔٗ)
أحمد مختار عمر، "عمم الداللة"،  عالم الكتب، القاىرة، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق،   (ٕٗ)
 . ٜٚ(، ص: ٕٕٓٓ)
 المرجع السابق. (ٖٗ)
لغوي من بالد األندلس،   ـ(، ىٛ٘ٗ-ٜٖٛبابن ِسيَده،) والمعروف أبو الحسن عمي بن إسماعيل  (ٗٗ)

صاحب كتاب "المحكم والمحيط األعظم"، وىو من المعاجم العربية الجامعة. انظر: ابن خمكان, أبو 
دار الكتب  العباس أحمد بن محمد بن إبراىيم بن أبي بكر، "وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان"، 

 (. ٕٕٓٓ"األعالم"، دار العمم لمماليين، ط )(. و: الزركمي, خير الدين، ٕٜٚٔالعممية، بيروت، ط )
ابن سيده، أبو الحسن عمي بن إسماعيل، "المخصص"، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي،   (٘ٗ)

 . ٓٔمنشورات دار اآلفاق الجديدة، بيروت، لبنان، الجزء األول، ص: 
 . ٜٚأحمد مختار عمر، عمم الداللة"، ص:   (ٙٗ)

(47)   Georges, Mounin, “Clefs Pour La Semantique’, Edition Seghers, Paris, 
(1972). 

 . ٘ٚ، ص: ٔبيير جيرو، "عمم الداللة"، ترجمة: منذر عياشي، ط (ٛٗ)
 .ٜٕٙكريم زكي حسام الدين، ص:   (ٜٗ)
(، ٜ٘ٛٔ، )ٔكريم زكي حسام الدين، "أصول تراثية في عمم المغة"، مكتبة األنجمو المصرية، ط  (ٓ٘)

 . ٖٙٓ. وأحمد مختار عمر، ص: ٜٕٙص: 
 
 
المعجم الموحد لمصطمحات المسانية"، إنجميزي، فرنسي، عربي، ط المنظمة العربية  .ٔ

 . ٕ(، طٜٜٛٔلمتربية والثقافة والعموم، تونس، )
 ٜ"داللة األلفاظ"، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة، ط إبراىيم أنيس  .ٕ
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ابن ِجّني، أبو الفتح عثمان، "الخصائص"، دار الحديث، الترقيم الدولي:  .ٖ
 (. ٕٛٓٓ، ط )2745132458

ابن خمكان، أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراىيم بن أبي بكر، "وفيات األعيان  .ٗ
 (.ٕٜٚٔبيروت، ط ) دار الكتب العممية، وأنباء أبناء الزمان"،

ابن سيده، أبو الحسن عمي بن إسماعيل، "المخصص"، تحقيق لجنة إحياء التراث  .٘
 العربي، منشورات دار اآلفاق الجديدة، بيروت، لبنان، الجزء األول

ابن فارس الصاحبي، "في فقو المغة وسنن العرب في كالميا"، تحقيق: مصطفى  .ٙ
 باعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان (، مؤسسة بدران لمطٜٗٙٔالشويمي، د. ط، )

(، ٜٕ٘/ ٕابن فارس، "مقاييس المغة"، تحقيق: عبدالسالم ىارون، مادة )دل( ) .ٚ
 (. ٜٓٛٔدار الفكر، )

ىـ(، "أدب ٕٙٚابن قتيبة، أبو محمد بن عبدا بن مسمم بن قتيبة الدينوري، )ت:  .ٛ
ل كالم من كالم الكاتب"، تحقيق: محمد الدالي، ، مؤسسة الرسالة، باب "تأوي

 الناس مستعمل". 
-ٖٓٙابن منظور، محمد بن مكرم بن عمي أبو الفضل جمال الدين األنصاري، ) .ٜ

ىـ(، "لسان العرب"، ط دار المعارف لمنشر، وطبعة دارالحديث، مصر، مادة ٔٔٚ
 ٜٚٓٙ/ٕ)منح(، 

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، "معجم مقاييس المغة"، تحقيق: عبدالسالم  .ٓٔ
 ٙ(، مجمد ٜٜٚٔرون، د. طـ، دار الفكر، بيروت، لبنان، )ىا

أحمد مختار عمر، "عمم الداللة"، عالم الكتب، القاىرة، منشورات اتحاد كتاب  .ٔٔ
 (ٕٕٓٓالعرب، دمشق، )



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 
 488 

                                                                                                                                                      

األصفياني، شمس الدين محمود بن عبد الرحمن، "شرح مختصر ابن الحاجب"،  .ٕٔ
، الجزء ٔوزيع. القاىرة، طتحقيق: عمي جمعة، دار السالم لمطباعة والنشر والت

 (ٕٗٓٓاألول،  )
، ٗالبغدادي، "خزانة األدب ولب لباب لسان العرب"، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط .ٖٔ

 ، وانظر: ابن جني، "الخصائص"ٕٚٙ(، ص: ٜٜٚٔ)
بيير جيرو، "عمم الداللة"، ترجمة: منذر عياشي، دار طالس، دمشق، سورية،  .ٗٔ

 ٔ(،  طٜٛٛٔ)
ىـ(، "دالئل ٔٚٗن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني، )ت: الجرجاني، عبدالقاىر ب .٘ٔ

 (ٕٜٜٔ، مطبعة المدني، القاىرة، )ٔاإلعجاز"، الجزء 
جوزيف فنريس، "المغة"، تعريب: عبدالحميد الدواخمي ومحمد القصاص، د. ط، د.  .ٙٔ

 ت
ىـ(، "مغني المحتاج ٜٚٚالخطيب الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد )ت:  .ٚٔ

 ٗاظ المنياج"، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ،  الجزء إلى معرفة معاني ألف
البحث الداللي في المعجمات الفقيية المتخصصين"،  دلدار غفور حمد أمين، " .ٛٔ

 (ٕٚٓٓ، )ٔدار دجمة، األردن، ط
ريمون طحان، دنيز بيطار طحان، "فنون التقعيد وعموم األلسنية"، دار الكتاب  .ٜٔ

أحمد أمين، "ضحى اإلسالم"، دار  . وانظر:ٕٙ(،  ص: ٖٜٛٔ، )ٔالمبناني، ط
 ٕ، جٓٔالكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط

 (. ٕٕٓٓالزركمي، خير الدين، "األعالم"، دار العمم لمماليين، ط ) .ٕٓ
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الزىري، أبو منصور محمد بن أحمد، "تيذيب المغة"، تحقيق عبدالسالم محمد  .ٕٔ
، ٖلقاىرة، مجمد ىارون، ومحمد عمي النجار، الدار المصرية لمتأليف والترجمة، ا

 ، مادة )وسع(. ٜ٘ص: 
سالم الخماش، "عمم الداللة عند العرب"، دراسة مقارنة مع السيمياء الحديث،  .ٕٕ

 دمشق، سورية
ستيفين أولمان، "دور الكممة في المغة"، ترجمة: كمال بشر، دار الغريب لمطباعة  .ٖٕ

 . ٜٓٔ(، ص: ٜٜٚٔ، )ٕٔوالنشر والتوزيع، القاىرة، ط
دور الكممة في المغة"، المقدمة، ترجمة: كمال محمد بشر، مكتبة ستيفين أولمن، " .ٕٗ

 (ٜٛٛٔالشباب، ط )
ىـ(، "المبسوط"، ٖٛٗالسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سيل شمس األئمة، )ت:  .ٕ٘

 . ٕٗ(، جزء ٖٜٜٔدار المعرفة، بيروت، ط )
، ٕسعد مصموح، "األسموب، دراسة لغوية إحصائية"، مركز اإلنماء الحضاري، ط .ٕٙ

 (. ٜٜٗٔالقاىرة، )
السيد الشريف الجرجاني، "التعريفات"، عناية: مصطفى الحمبي، القاىرة، ط  .ٕٚ

(ٜٖٔٛ) 
ىـ(، "المزىر في عموم المغة العربية"، تحقيق: ٜٔٔالسيوطي، جالل الدين )ت:  .ٕٛ

 (، الجزء األولٜٚ٘ٔالقاىرة، ط ) حسين فيض ا اليمداني،
دراسة تأصيمية"، مجمة ديوان -عبد القادر سالمي، "التفكير الداللي عند العرب  .ٜٕ

بتاريخ   www.Diwanalarab.com م، من موقعٕٗٓٓالعرب، عدد أكتوبر، 
 ٕٗٓٓأغسطس  ٕٓالجمعة 
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عبد القادر عودة، "التشريع الجنائي اإلسالمي مقارًنا بالقانون الوضعي"، دار  .ٖٓ
 (، ٖٕٔٓ، ط )9789773231222الكاتب العربي، الترقيم الدولي: 

عبدالرحمن المصطاوي، "ديوان امرئ القيس"، دار المعرفة، بيروت، لبنان،  .ٖٔ
(ٕٓٓٗ) 
 (. ٜٜٓٔ) عبدالرحمن بن خمدون، "المقدمة"، دار الشعب، القاىرة، ط .ٕٖ
عبدالسالم المسدي، "المسانيات وأسسيا المعرفية"، المطبعة العربية، تونس، ط  .ٖٖ

(ٜٔٛٙ) 
عبدالسالم المسدي، "مراجع في المسانيات"، د. طـ الدار العربي لمكتاب، القاىرة،  .ٖٗ

 (ٜٜٛٔمصر، )
ىـ(، ٘ٓ٘ -ىـ ٓ٘ٗالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، ) .ٖ٘

 م أصول الفقو"، اعتناء: ناجي السويد، "المستصفى من عم
دار األندلس لمطباعة والنشر الغزالي، أبو حامد، "معيار العمم في فن المنطق"،  .ٖٙ

 (ٜٜٚٔوالتوزيع، ط )
ىـ( "إحصاء العموم"، تحقيق: عثمان أمين، ٜٖٖالفارابي، محمد أبو نصر، )ت:  .ٖٚ

 (ٜٜٗٔ، ط )ٕدار الفكر العربي، القاىرة، ط
ائي، "الجممة العربية والمعنى"، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، فاضل صالح السامر  .ٖٛ

 ( ٕٔٓٓ، )ٔط
كريم زكي حسام الدين، "أصول تراثية في عمم المغة"، مكتبة األنجمو المصرية،  .ٜٖ

 (ٜ٘ٛٔ، )ٔط
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ىادي نير، "عمم الداللة التطبيقي في التراث العربي"، دار األمل لمنشر والتوزيع،  .ٓٗ
 (ٕٚٓٓ، )ٔاألردن، ط
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