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 حق  والل   ابق  بين الس   ل  والمتحو   ابت  الث  : ة  العربي  

اللة    انموذج   ة  العربي   الكلمة  د 
َيرمي هذا البحُث إلى تمّثِل ظاهرِة الّتحّوِل في مستوى واحٍد ِمن مستوياِت العربّيِة، وليس 

عاّمًة، وتتّبِع ِداللِة الكلمِة يخفى ِمن عنواِنه العريِض أّنه ينتسُب إلى باِب القوِل على الّتطّوِر الّدالليِّ 
بين الّسابِق والاّلحِق خاّصة، ومستصفى القوِل فيه أّنه يدفُع عن الخاطِر وهًما قد يقُع فيه أبناُء العربّيِة 
إْذ يظّنون أّن كثيًرا من ألفاِظ الّسابِق المعمَّرِة تعني عنَدهم اليوَم ما كانْت تعنيه أمِس، وليس ذلك 

زاحْت عن معناها المتقادِم، فغدا للكلمِة الواحدِة عند الّسابِق معنى متقادٌم، وعند كذلك؛ إذ إّنها ان
الاّلحِق معنى حادٌث، والباحُث إذ يقارُب هذا المطلَب فإّنه يترّدد بين ثالثِة مطالَب أّوُلها مهاٌد 

ٍت كّلّيٌة تجّلي ما تقّدم وتأسيٌس، وثانيها ُمُثٌل داّلٌة على ما البحُث فيه خائٌض، وثالُثها استصفاُء مقوال
 بياُنه.

Arabic changeability between the past and the Present: Arabic Vocabulary as an 

Example 

 
This research looks into the phenomena of changeability in the Arabic lexicon. It is 

obvious from the title that this research investigates lexicon development. This creates 

problems for speakers of Arabic in understanding the old vocabulary. Many Arabs 

nowadays believe that old vocabulary items still give the same old meaning which is 

not necessarily true, for it has changed to give a completely new meaning today. It is 

this changeability, which creates ambiguity. This research tries to bridge this gap 

through the three aspects: introduction, exemplification, and conclusion.     
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 :وتأسيس   هاد  م  
 غننةِ اللّ  عمجمنن" ةِ شننر فنني مجلّننل للنّ لنني ُقبِنن بحننثٍ  عننن كتابننةِ  القلننم عنننانَ  لنني وأنننا أمسننكُ  عنننّ 

ه ب: قنند وسننمتُ  ه، وكنننتُ مضننمارَ  ي مننا كننان البحننثُ تجلّنن أخننرَ  ه بأبحنناثٍ أسننتكملَ  أنْ " ة األردنننيّ العربّين
 ارتضيتُ  ثمّ (، 1")ةٌ يّ كلّ  ة ومقوالتٌ جزئيّ  : أمثلةٌ القرآنيِّ  ّص النّ  في فهمِ  الليّ ر الدّ طوّ التّ  استشرافِ  أثرُ "

 نزيننلِ التّ  نِمننبهننا  ل، ألنتقننلَ بنناألوّ  حمننيمٍ  ونسننبٍ  مننةٍ حْ ذي لُ  آخننرَ  ذاك ببحننثٍ  البحننثِ  دائننرةَ  عَ أوّسنن أنْ 
 ه أنْ مفننادُ  خنناطرٌ  فسِ قفننز فنني النننّ  شننر، ثننمّ بننه للنّ  ، فكننان ذلننك ودفعننتُ ريفِ الّشنن إلننى الحننديثِ  العزيننزِ 

 ةِ لعربّينن انصننوصِ مننن  نِ المتعننيّ  فنني فهننمِ  الليِّ ر النندِّ طننوّ التّ  استشننرافِ  عننن أثننرِ  ينننةً بِ مُ  الً ثُ ُمنن أستصننفيَ 
نن هننذا  يكننونَ  إلننى أنْ  أفضننى حسنننٍ  ه بقبننولٍ ه، وتلقفتُنن، فاسننتجدتُ العربننيِّ  فنني المعجننمِ  المتقادمننةِ رة المعمَّ
 .األثافيّ  ثالثةِ كَ  البحثُ 

 
 ربِّ  ن كنالمِ ح: ِمنرَ قُن منن ثنالثِ  لٍ ثُنه وقنوفي عنند مُ بياُنن مالمتقندِّ هنذا  ن محصنولِ كنان ِمن وقد

هننننا اللتِ عنننن دِ  ا منزاحنننةً قفننناتي تلكنننم ألفاًظننننفننني و  وقننند ألفيننننتُ  اس،الّنننن اس، وكننننالمِ الّنننن ، ونبنننيِّ اسِ الّنننن
تلكنم  أنّ  اً ا ظاّننا معاصنرً ا داللي نحق فهمً ها الالّ يفهمَ  أنْ  نِ ستهجَ المُ  المحظورِ غدا من  المتقادمة، وقدْ 

وقنع،  قنده فنظ وداللتِنا بين اللّ تراخيً  ؛ إذ إنّ ابق ما تعنيه اليومَ السّ  كانت تعني عندَ  المتقادمةَ  األلفاظَ 
لهننا مننا  خلننتْ قنند  ةٌ إلننى المحننال، فتلننك أّمنن ا ينتسننبُ حننق مّمننالالّ  ابق علننى نننصِّ الّسنن ورودُ ا كننان ولّمنن

ا ا كريًمننقرآًنن فيننا المبتغننى؛ إذ إنّ  ا قرينبَ قًنمتحقّ  ابقِ الّسنن حننق علنى ننصِّ الالّ  ا كنان ورودُ ، ولّمنكسنبتْ 
م، وفينننا اهلل علينه وسنلّ  ىصنلّ  الكننريم سنولِ الرّ  هنار، وفيننا أحادينثَ النّ  ينل وأطننرافَ اللّ  ا يتلنى آنناءَ شنريفً 
قلمني  ينتُ فني وجهتني التني ولّ  آثنرتُ  -كنذلك كنانا لمّ  -كثيرة كثيرة  رةً متقادمة معمَّ  ةً تراثيّ  فاتٍ مصنَّ 
لطلبتني  ورداً َمن العربنيِّ  ن المعجنمِ مِ  المصطفاةَ  المثلَ  ، فجعلتُ اً تطبيقيّ  رُس ذلكم الدّ  يكونَ  ها أنْ شطرَ 

 :  كاننها ما ى، ومِ فس شتّ في النّ  ألغراضٍ 
 

  ًالً أوّ  الليّ الدّ  رَ طوّ التّ  هماستشرافِ لمدى  اتبيين. 
  ًجافي عن ه في التّ ابق وأثرِ السّ  مقاصدِ  في فهمِ  الليِّ ر الدّ طوّ التّ  تغييبِ لوقع  وتجلية

 ا.ثانيً  إليهد الذي رمى قصِ المَ 
  ًفنننني فهننننمِ  حننننقِ والالّ  ابقِ الّسنننن بننننينَ " الموسننننوم ب لهننننذا اإلشننننكالِ  اً تطبيقّينننن اوتوصننننيف 

 ".ّص النّ 
 

                                                 

م، وقد عرج فيه الباحث على 2002عمان، مقبول للنشر في مجلة مجمع اللغة العربية األردني،  البحث(  1)
 .ناها؛ وذلك نحو الركض، والسعي، والفتنة، وغير ذلككلمات يفهمها الالحق فهما مغايرا للمتعين من مع
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 حق: ابق والل  الس   بين
ِر الُمستْحِكم أّن ظاهرَة الّتطّوِر  ِمن عاّمًة، والّدالليِّ خاّصًة، نافذُة الِفعِل في  الّلغويِّ الُمقرَّ

،  ُمستوياتِ الّلغِة، ويتجّلى ذلك في  ، والمعجميِّ ، والّتركيبيِّ ، والّصرفيِّ ، واألسلوبيِّ الّلغِة: الّصوتيِّ
يداَن؛ ميداَن الّتطّور الّلغوّي ما زال بكًرا لم تقم عليه دراساٌت وافيٌة تجّليه وتبّين والحّق أّن هذا الم

ه في له خطرُ  على ملحظٍ  وموضُع المباَحثِة في هذه الورقِة قائمٌ  ،(2مظاهَره في مستوياِت العربّيِة)
العربّيِة  ُمْعَجماتِ في التعابيره، والحّق أّن الّناظَر  ه ورسومِ على مقاصدِ  والوقوفِ  ابقالسّ  ي نّص تلقّ 
ألفاِظ العربّيِة الُمَعمَّرِة  ِمنبيَن كثيٍر ِمن األلفاِظ وِدالالِتها تراخًيا جلي ا، وال ُيْنَسى أّن كثيًرا  يجدُ 

بعُض األلفاِظ عن ِدالالِتها قلياًل، وتراخْت أخرى  فانزاحتْ ُمتداَولٌة، وقْد خضعْت لناموِس الّتطّوِر، 
في  وغموًضااإِلحكاِم، وقْد كاَن ِمن شأِن هذا الذي تقّدَم أْن ُيْعِقَب التباًسا  دونَ  إلى حدِّ اإليهامِ 

يفهُمها في َعصِره ظان ا أّن تلكم  َكماالمواقِف الكالمّيِة، كأْن يفهَم الاّلحُق ألفاَظ الّسابِق  بعضِ 
 ون أنّ يظنّ  مون إذْ هَ وْ ا يَ منّ  حِق، فكثيرٌ ما َتْعنيه عنَد الالّ  الّسابقِ األلفاَظ الُمتقاِدَمَة كانْت َتعني عنَد 

 .ما تعنيه اليومَ  كانت تعني أمسِ  المتقادمةِ  بعض األلفاظِ 
 

، فِدالالُت األلفاِظ في حركٍة  اً وأعراض َمخصوصةً  بواعثَ  الليِّ ر الدِّ طوّ لتّ ل أنّ  والحقّ 
بواعُث مخصوصٌة أدوارًا  انحطاٍط إلى نقٍل، وتفعلُ  إلىدائمٍة، فمْن تعميٍم إلى تخصيٍص إلى رقيٍّ 

 الّتداولِ ، وِمن ذلك األدواُر االجتماعّيُة والتّاريخّيُة والّنفسّيُة وكثرُة األلفاظِ تُفضي إلى تطّوِر ِدالالِت 
 جريفي حركٍة دائبٍة ُمتوثِّبٍة، وما ي والفكرُ والحاجُة وتطّوُر الُمجتمِع؛ ثّم إّنها وسيلُة التفكيِر وأداُته، 

 عَلى الّلغِة. يجر على الفكِر ي
 

 أمنرأَ  لنين أنّ متخيّ  الخناطرَ  حَ نسنرِّ  : لننا أنْ أقولُ  هردادِ تَ ن مِ  ال أمل  وليِد الخياِل  افتراضٍ  وفي
ه بزيِّنن حننقِ الالّ  فنني أسننواقِ  لُ ه بنندأ يتجننوّ ، وأّننناهلل القننديرِ  ه بمشننيئةِ ن قبننرِ ِمنن اً حّينن ثِعننبُ " ابقَ الّسنن" القننيسِ 
 واصنننلِ ن التّ ه معننننا ِمننننصنننيبَ  أنّ  ، أحسنننبُ حراءِ الّصننن ه رمنننالَ نِنننوقننند نفنننض عنننن جبي قلينننديِّ التّ  العربنننيِّ 
 ،ذياعِ والِمن لفنازِ ، والتّ ، والهاتفِ له بها، كالحاسوبِ  ال عهدَ  الحادثةِ  ن األلفاظِ كثيرًا مِ  أنّ ؛ ذلك خافتٌ 
اقننًا األولننى افتر  حهنناالمِ مَ عننن  مفترقننةٍ  ةٍ اللّينندِ  فنني مالمنن َ  اليننومَ  ه اسننتوتْ عصننرِ  ن ألفنناظِ كثيننرًا ِمنن وأنّ 

ه ناقتَنن سننيفتقدُ  ؛منالتنني طواهننا الننزّ  هعصننرِ  ن ألفنناظِ كثيننرًا ِمنن ه سننيفتقدُ نسننى أّنننيسننيرًا أو خطيننرًا، وال يُ 
                                                 

( للوقوف على األبحاث التي عنيت باستشراف التحول في المستوى التركيبي انظر: نهاد الموسى، اللغة العربية 2)
، ومحمد 55-7م، 1976، 13بين الثبوت والتحول: مثل من ظاهرة اإلضافة، حوليات الجامعة التونسية، ع

ألصول وانتشار الفروع في نحو العربية، بحث قبل للنشر في مجلة دراسات، الجامعة األردنية، رباع، انحسار ا
م. وفي المستوين الصرفي والتركيبي: محمد الخولي، دراسات استطالعية تحليلية لمفردات اللغة 2002عمان، 

 .114-71م، 1998العربية وجملها، بحث في كتابه "دراسات لغوية"، دار الفالح، عمان، 
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 ها، وأننننواعَ وأشنننكالَ  ، والخمنننرةَ وصنننفٍ  لكنننلِّ  زةَ المميِّننن ةَ اللّينننالدّ  ه، والمالمننن َ ه وأوصنننافَ ها، وسنننيفَ وصنننفاتِ 
ها التنني كننان يسننبغُ  قيقننةَ الدّ  ه واألوصننافَ وحصننانَ ها،ألفاظِ  بننين ةً فروقننًا داللّينن ينناح التنني كننان يقننيمُ الرّ 

 غيننرُ  الباحننثَ  أنّ  ، وأحسننبُ ا فنني عننالم البنطننال والقمننيصِ غريًبنن هنفَسنن سننيجدُ  ،ههننذا كلِّنن عليننه، وفننوقَ 
 ع إلنى القنرونِ ِجنرْ فنإذا منا أُ  ،القنيس" امنر  "ابقِ كما هنو عنند الّسن حقِ الالّ  عند لو قال: واألمرُ  مبالغٍ 
التّفاصنل؛  إلنى أبنوابِ  ةُ ، بنل ستفضني بنه تلنك المشنقّ واصنلِ في التّ  ةً نتًا ومشقّ ه سيالقي عَ فإنّ  األولى
ابق، الّسن إدراكَ هنا ر علينه إدراكُ يتعنذّ  منات، وقندْ جَ عْ ابق فني المُ الّسن عنن معناني ألفناظِ  رُ ه سنينقّ ذلك أنّ 
 الكتابنةِ  وريشنةِ  كالبريدِ  عليهها على ما هو رسمِ  مع بقاءِ  رتْ قد تطوّ  ن المدلوالتِ كثيرًا مِ  أنّ  وسيجدُ 

بننين  ابق، كننالفرقِ هننا الّسننكننان يقيمُ  التننيزة المميِّنن ةِ اللّيننالدّ  الفننروقِ  حنناءُ نسننى امّ ، وال يُ  والِقطنناربابننةِ والدّ 
ة لغوّين هنا مشنكلةٌ ًا أنّ ، حقّنكثينرٌ  ذلنك كثينرٌ  وغينرُ  ،هامِ والكَ ضيم يء، والقَ والفَ  لِّ ، والظّ والجلوسِ  القعودِ 

ن ، وِمنةِ اللّينالفنروق الدّ  حناءِ ن امّ ِمن :عريضنةٍ  ابنةٍ ن بوّ ِمن بسِ اللّن عنالمِ ي فن حق إلى الولنوجِ تفضي بالالّ 
بنين  ونٍ بن ه على إقامنةِ مقدرتِ  ن انتفاءِ ، ومِ دون اإلحكامِ  اإليهامِ  إلى حدِّ  هادالالتِ عن  األلفاظِ  انزياحِ 

حننق، الالّ  عننند واحنندةً " ناقننةً " عننةُ المتنوّ  ها المتباينننةُ اقننة وصننفاتُ النّ  ها ستصننب ُ وعننندَ  د،والمقيَّننق طلَننالمُ 
 واحدًا، كما ستصب ُ  سيفاً ها وصفاتُ  يوفِ السّ  ، وستغدو أنواعُ وأنواعٌ  وألوانٌ  أشكالٌ  ابقِ وهي عند السّ 

ه وعيِن خنارجَ  ا يقنعُ ها ممّ ذلك أنّ  ؛واحدةً  سيارةً  التي يراها امرؤ القيسِ  المتباينةِ  ياراتِ السّ  أنواعِ  جميعُ 
ن طنننننراز تلنننننك ِمننننن وأنّ  ،"مرسنننننيدسطنننننراز " نِمنننننهنننننذه  أنّ  ركَ يننننند علينننننه أنْ  ه، فقننننند يصنننننعبُ ومفهوِمننننن

 .(3)"فولفو"
 
 أفضى إلنى وجنوبِ  دالليّ  رٌ ها تطوّ اعترى دالالتِ  ن كلماتٍ مِ  يأتيفيما  ةٍ ظر برويّ النّ  عجِ رْ نَ لِ 
 : ابقِ السّ  نصِّ على  ه عند الوقوفِ استرفادِ 
 
 األثاث: 

أّنه قد وقع فيها  يظهراليوَم تداواًل كثيًرا سريعة إلى ِداللِة هذه الكلمِة التي نتداولها  وبنظرةٍ 
تشتمل على ُمْدَخالٍت متنّوعة،  رحبةً تطّوٌر داللّي هيئُته الّتخصيص؛ إذ إّن داللَة المتاع كانت 

عند  وهي(، 4الماُل أجمع: اإلِبُل، والغنُم، والمتاُع، والعبيد) األثاثَ  أنّ الكاتب"  أدبفقد جاء في "
 األثاثَ ألشياَء كثيرة، وفي الّلسان قيل إّن  محتِملٌ " المتاعيخفى أّن قوَله " ليسو (، 5الفّراِء المتاُع)

(، وقد 6أو ِدثار) لفراشٍ الكثيُر من المال، وقيل: المال كل ه، والمتاُع ما كان ِمن لباس أو حشٍو 
                                                 

 177م، 1999( انظر: مهدي عرار، ظاهرة اللبس في العربية، رسالة دكتوراه، الجامعة األردنية، عمان، 3)

 .53( انظر: ابن قتيبة، أدب الكاتب، 4)
 .2/171القرآن،  معاني( انظر: الفراء، 5)
 ".أثثاللسان، مادة " منظور،( انظر: ابن 6)
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 في مفردات الّراغب وكذلك(، 7أّن األثاَث هو متاُع البيِت والمال أجمع) القاموسِ جاء في 
(  (.8األصفهانيِّ

 
فاألثاُث اسٌم  رحبٍة،من هذا العرِض الّدائر في َفَلك داللِة األثاِث أّنها كانت ذاَت داللٍة  يظهرُ 

هذه الّدائرَة الّداللّية الّرحبَة اخُتِزلْت  ولكنّ البيِت، والماِل، واإلبِل، والغنِم، والعبيِد و....،  تاعلم
تستوعُبها هذه الّداللة، فاقتصرت في رحلِة العربّيِة على واحدٍة،  التيفاط ِرح كثيٌر ِمن الُمْدَخالت 

، والحّق أّنني كنُت قد وهذا هو المعنى الذي لنا به عهٌد وتواضٌع هذه األيامَ  البيت،وهي متاُع 
عرضُت هذه الكلمَة على طلبِة العربّية الّشاديَن ملتمًسا منهم تعييَن معناها، فجنحوا كل هم إلى ما 

 . في ِإلِفهم الّلغويِّ المعاصِر القائِل بأّنه متاُع البيِت فقطاستقرّ 
 
 الَبَلد: 

داللِتها عند الاّلحق؛ إذ إّنها عند األخيِر  منفي كالِم الّسابق داللٌة أعّم وأرحُب  وللبلدِ 
ولكّن هذا المعنى جزٌء ِمن معناها في المعجِم  الحدود،تعني المكاَن العامَر المسكون ذا 

كّل موضٍع أو قطعٍة ُمستحيزٍة عامرٍة كانت أو غيَر عامرة، خاليًة  أّنه؛ إذ ينضاف إليه العربيِّ 
بك  وأعوذجن  إلى هذا المعنى ابُن األثير في تفسيِر الحديث الّشريِف: " وقد(، 9أو مسكونة)

ن  والبلدفقال: " ،ساكني الَبَلد" ِمن وأراد  يكن فيه بناء، لمْ ِمن األرض ما كان مأوى للحيواِن وا 
وصف هذا الّتطّوِر الّدالليِّ الواقِع في داللِة  ولعلّ (، 10بساكنيه الجنَّ ألّنهم سّكاُن األرض")

 .الّتخصيصِ البلِد قائٌم على 
 
   الت ابوت : 

تّتصالن بنسٍب حميم،  –أعني الّداللتين – ولكّنهمااليوَم داللٌة تفارق داللَة األمِس،  للتّابوتِ 
يوَضع فيه المّيُت لُيْحَمَل، وال يكاد هذا المعنى في عامّيتنا  الذي أّنه الّظرف والمعنى الّشائُع اليومَ 

ينصرُف إاّل لحقِل الموِت، والحّق أّن هذا المعنى الحادَث لم يِرْد في المعجم  –أعلمهفي الذي  –
؛ بارك ت –وردْت هذه الكلمة في قوِله  وقد(، 11إذ إّن الذي ورد فيه أّنه هو الّصندوق) العربيِّ

                                                 

 ".ثأث( انظر: الفيروزأبادي، القاموس، مادة "7)
 .15( انظر: الراغب، المفردات، 8)
 ".بلد" مادةابن منظور، اللسان، "، و بلد( انظر: األزهري، التهذيب، مادة "9)
 ". بلدابن منظور، اللسان، مادة "و ، 1/151( انظر: ابن األثير، النهاية، 10)
 ".تبت( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "11)
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كما أشار إليه َمن عّرج عليه – والمعنى(، 12سكينٌة") فيهآيَة ملِكه أن يأتَيكم التّابوُت  إنّ : "-اسُمه
شيًئا منحوتًا ِمن الخشِب فيه  كانقيل إّنه " وقدأّنه الّصندوق،  -ِمن الّلغوّيين والمفّسرين

كان ِمن عود سمساٍد عليه هو الّصندوُق الذي كانْت فيه الّتوراة توَضع، وقد  وقيل(، 13حكمٌة")
إذا  -عليه الّسالم-عند الّزمخشريِّ أّنه صندوُق الّتوراة، وكان موسى والمعنى(، 14)الّذهبصفائُ  

 (.15، فكانْت تسكُن نفوُس بني إسرائيَل فال يفّرون)قّدمهقاتل 
    

افترقوا في بيان هو الّصندوق، ولكّن الّلغوّيين  التّابوتأّن كّل ما تقّدم ُيْجِمع على أّن  إخال
 علىبرأيين: أّولهما أّنه  –وهنا موضُع تمّثِل الّتطّور الّدالليِّ –قال الّزمخشرّي  وقد(، 16اشتقاِقه)
وآكُد؛ إذ إّنه مأخوذ ِمن  أعلىواألخير عنده  ،"فعلوتوثانيهما أّنه على وزن " ،"فاعولوزن "

وَدعه فال يزاُل يرجع إليه ما يخرج فيه األشياُء وتُ  توَضعظرٌف  ألّنهوهو الّرجوع، " ،"الّتوب"
 (.17منه")

 
أّوله قائم على أّنه إذا نحن  ،"التّابوتكلمة " اعترىتجدر اإلشارُة إلى أّن تطّوًرا داللّيًا  لعّله

 سمِّيفإّن ذلك يعني أّن تطّوًرا داللّيًا وقع إذ  ،"توبهي مشتّقة ِمن " إّنماسّلمنا أّن هذه الكلمَة 
بياٍن. وثانيه: الّتطّوُر  منِلما فيه ِمن رجعِة صاحِبه إليه كما تقّدم عند الّزمخشرّي  التّابوُت تابوتًا

كانْت معمَّمًة تدّل على الّصندوِق وما  أنْ الحادُث اليوم، وهو تخصيُص داللِة التّابوت للمّيِت بعد 
أي ما أودعت  ،ُته"أودعت تابوتي شيئًا ففقد ما: "المجازيِّ يوَضع فيه بإطالٍق، ومّما جاء بالمعنى 

اجعل  اللهمّ في دعاِء قياِم الّليل: " -اهلل عليه وسّلم صّلى –(، وكذلك قوله18)فعِدمُتهصدري علًما 
 كالقلبِ وقد أريد بالتّابوِت ههنا األضالُع وما تحويه  ،في التّابوت" –سبًعا وذكر–في قلبي نوًرا 

، وقد ساءلُت فيها طالَب العربّيِة فلم (19المتاُع) والكبِد وغيِرهما تشبيهًا بالّصندوق الذي ُيْحَرز فيه
 . تقترْن في أذهاِنهم إاّل بما ُيحَمل عليه المّيُت، وهي كذلك في عامّياِتنا

 الجنازة : 

                                                 

 (.248( اآلية)البقرة، 12)
 .82راغب، المفردات، ( انظر: ال13)
 .154( انظر: السجستاني، النزهة، 14)
 .1/378: الزمخشري، الكشاف، انظر( 15)
 ".توبومادة " ،"تبت( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "16)
 .2/269أبو حيان، البحر، و ، 1/380الكشاف،  الزمخشري،( 17)
 .59( انظر: الزمخشري، األساس، 18)
 .1/179ية، ( انظر: ابن األثير، النها19)
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في ضبِط  تباينتْ يحسُن أن أستفتَ  هذه المباحثَة باإللماح إلى أّن مذاهَب الّلغوّيين قد  لعّله
َمن قال إّن الَجنازة  وِمنهم(، 20)سريِرهلِجنازة والَجنازة المّيُت على هذه الكلمِة، فمنهم َمن قال إّن ا

ْن لم يكن عليه  من قال  وِمنهم(، 21فهو سريٌر أو نعش) المّيتبالفت  المّيت، وبالكسر الّسريُر، وا 
َجنازة، بالفتِ ، والّنحاريُر  الّناسجرى في كالِم أفواِه  قدإّن الِجنازَة اإلنساُن المّيت، و"

 عليهمّما تقّدم أّن الِجنازة قد تكوُن المّيَت على سريره، أو الّسريَر الذي  والمستصَفى(، 22رونه")ينك
إذ إّنها اليوَم تدّل  اليوم؛يحَمل، وليست تلكم الّداللُة التي أثبتتها المعجماُت العربّية بمطابقٍة لداللِة 

ّلغويِّ المعاصِر في فلسطيَن نسّمي ال ُعرفناعلى المّيِت ونعِشه وجمهوِر المشّيعين، ولسنا في 
الجنازُة كلٌّ مشترٌك مّما تقّدم، ويظهر ثانيًة وثالثًة ورابعًة أّن  بلالمّيَت جنازًة، ال وال سريَره كذلك، 

ليس هو المتقادَم، وِمن هنا وجب التّنبيُه على التّبايِن في المقصَدين: مقصِد  الحادثَ هذا المعنى 
 . ومقصِد الاّلحقِ  الّسابق

 
 الجيل: 

إّن ما ورد في كالِم  إذالكلمِة داللٌة عند الّسابِق تفترُق عن داللِة الاّلحِق افتراقًا ظاهًرا؛  ولهذه
والّصين جيٌل، والعرب جيل،  جيٌل،الّسابِق يشير إلى أّنها تعني كلَّ صنٍف من الّناس، فالّترك 

المعاني  وبهذه(، 24وقيل إّن الجيَل األّمة)إّن كّل قوٍم يختّصون بلغٍة جيٌل،  وقيل(، 23والّروم جيٌل)
الّتدقيَق  ولعلّ (، 25منكم") أخبثَ أعلم ِمن جيٍل كان  مافّسر ابُن األثيِر حديَث سعِد بِن معاذ: "

،  وتقييِدهيفضي إلى االعتقاِد بأّن داللَة الجيِل الحادثَة قائمة في ضبط معناها  على معياِر زمنيٍّ
، وقد تبّدى هذا بجالٍء عند ابِن  عرقيّ ها يغلُب عليها معيار ولعّلها كانْت في غابِر عهدِ  أو مكانيٌّ
من الّناس أجياٌل؛  عندهقوِله: " في(، والّزمخشريِّ 26الّديلم) إخوانِ " جيلفارٍس في إشارِته إلى قوم "

س في كالِمه المتقّدم آنًفا، ولي منظور(، وابِن 27")الَخَزرأي أصناف: جيٌل ِمن الّترك، وجيٌل من 
الّصيَن كذلك، بل تناهى إلى ُعرِفنا الّلغويِّ المعاصِر  والفي الاّلحق َمن يعرُف الّترَك جياًل، ال، 

                                                 

 ".جنز" مادةابن منظور، اللسان، و ، 1/306( انظر: ابن األثير، النهاية، 20)
 ".جنز( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "21)
 ".جنزمادة " اللسان،ابن منظور، و  ،"جنز( ابن فارس، المقاييس، مادة "22)
 ".جيل( انظر معنى الجيل: الزمخشري، األساس، مادة "23)
 ".جيلنظور، اللسان، مادة "( انظر: ابن م24)
 .1/325( ابن األثير، النهاية، 25)
 ".جيل( انظر: ابن فارس، المقاييس، مادة "26)
 ".جيل( الزمخشري، األساس، مادة "27)
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لِفنا المستْحِكم أّن  الجماعُة من الّناس الذين تقاربْت أعماُرهم فصاروا أتراًبا أو كادوا،  الجيلَ وا 
 عليهم الجيل. نطلقُ وصرنا 

 
 الرُّفات: 

هذه الماّدة  معنىذلك أّن جماَع  ؛الّداللة" تخصيصتجّلى عارُض "تطّور هذه الكلمِة ي وفي
: َرَفَت الّشيَء يرُفته ويرِفته فهو رفاٌت؛ إذا كسره ودّقه، ورفت  فنقول(، 28يلتقي على الكسِر والّدّق)

ه الجامُع لهذ والمعنى(، 29وكَسْرَته، وَرَفَت عظاَم الَجزور إذا كّسرها ليطبخها) حَطْمتهالّشيَء إذا 
) واحدالماّدة في مقاييِس ابن فارٍس أّن الّراء والفاَء والتّاء أصٌل   والّظاهرُ (، 30يدّل على فتٍّ وليٍّ

يبقى من جثماِن المّيت بعد  بماأّن أبناَء العربّية اليوَم يقّر في أذهاِنهم أّن الّرفاَت إّنما هو متعّلق 
أّن هذا المعنى الحادَث إّنما هو  –بمبالغٍ  ولست–تحّلله، كالعظم البالي الهباء المنثور، وأحسُب 

رحبًة تّتسع لُمْدَخالٍت كثيرٍة متنّوعة،  كانت" الّرفاتدائرَة داللِة " أنّ شطٌر من المعنى المتقادِم؛ ذلك 
 على هذا كلِّه؛ أعني عموَم داللِتها المتقادمِة: ويشهدُ 

 
لعزيز، فقد رأى أّن ا التّنزيلالّراغب على هذه الكلمِة في موضَعيها في  تعريجةُ  .1

ق من الت بن  إذالّرفات كالُفتات؛  التّبن  ِمن(. وقوُله: "31)وغير ههو ما تكس ر وتفر 
القوُل بأّن داللَة  وهوإلماحٍة فاقعة تعضُد المذهَب المتقّدم بياُنه،  ذووغيِره" 

 كثيرٍة. معنوّيةالّرفات المتقادمَة كانت رحبًة ذات عموٍم يّتسُع لُمْدَخالت 
طام"ورد عند صاحِب الّلسان، فقد ذكر أّن الّرفاَت  ما .2 م ن كلِّ شيٍء  الح 

موضٍع آخَر يلّ  على هذا المعنى المذكوِر آنًفا بعبارٍة أخرى  وفي(، 32)تكس ر"
 (. 33ما ُدّق فُكّسر") كلّ : والّرفاتمفادها: "

يٍء، كالُفتات تكّسر وَبِلَي ِمن كّل ش ما والّرفاتُ القرطبيِّ للّرفات بعبارته: " تفسيرُ  .3
 (.34والُحطام والر ضاض")

                                                 

 ".رفت( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "28)
 ".رفت( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "29)
 .  "رفت( انظر: ابن فارس، المقاييس، مادة "30)
 .225( انظر: الراغب، المفردات،31)
 ".رفت( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "32)
 ".رفت( ابن منظور، اللسان، مادة "33)
 .10/177الجامع،  القرطبي،( 34)
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 الّسابِق،في هذا المتقدِّم فضَل بياٍن يْنِبئ عن عمومّية داللِة الّرفاِت في كالم  لعلّ 
المنتِسِب  الّدالليِّ وتخصيِصها في كالِم الاّلحق، وأّنها في كالِم الاّلحق غدْت تقترن بالحقِل 

إذ إّنها تقترُن بما يبقى ِمن  ؛"الموت على ذلكم الحقل "للموِت وما يلحُق به، وأّنها لم تكن مقصورةً 
(: 35كّنا عظاًما ورفاًتا") أإذا: "-تقّدس اسمه-في قول الحّق  عبيدةَ المّيت ِمن ُفتات، وقد قال أبو 

 (.37ذهب الّسجستانّي إلى أّنها الُفتات) وقد(، 36)حطاماً 
 
 الم تزمِّت: 

،  في كالِم الاّلحق معنى ليس عند وللمتزمِّت جاء  فقدالّسابق، وباعُث ذلك الّتطّوُر الّداللي 
مِّيت) الكالم،في المعجِم العربيِّ أّن الزَِّميت والزِّمِّيت الحليُم الّساكن القليل  السِّكِّيت  أو(، 38كالصِّ

إذا توّقر في مجلِسه، وِمنه ما  وِزمِّيتمتزمِّت، وما أشّد تزّمَته، ورجل َزِميت  رجلٌ (، وقد قيل 39)
والمعنى  ،كان ِمن أزمِتهم في المجلس" أّنه" -عليه وسّلم اهللصّلى –د في صفة الّرسوِل الكريِم ور 

يظهُر أّن هذه الّداللَة المتقادمَة تفترُق عن الداللِة  والذي(، 40أرزِنهم وأوقِرهم) ِمنالمتعّين: 
امشّية. أّما الهامشّيُة فذلك أّنها الّداللُة المركزّية، وثانيهما الّداللُة اله أّولهاالحادثِة من جهتَين: 

 مّمن" المتزمِّتاليوَم بمعاٍن هامشّية وظالٍل سلبّية تدّل على أّن صاحَبها الموسوَم بها " تكتسي
وحروِفها، ولكّن هذه الّداللة  الّنصوصينتسبون إلى الُغالة والمتشّددين الذين يستمسكون بِعَصِم 

يحاءاٍت هامشّيٍة مستحَسنة، ولعّل  ليٍّ دالالّسابِق ذاُت وجٍه  عند" المتزمت" مشرٍق يكتسي بظالٍل وا 
 هذه المعالجة يسند هذا.  ُمفتََت ِ ما تقّدم في 

 
إلى أّن هذه الّداللَة قد انزاحت انزياًحا ظاهًرا  فمرّدهأّما االفتراُق الواقع في الّداللِة المركزّية 

األّوِل الحليُم الّساجي الوقوُر، وفي كالم  في كالم الّسابق، فعند داللِتهافي كالم الاّلحِق عن 
الّسابِق والاّلحق،  داللةَ المتشّدُد المغالي الجافي، ولعّل وجَه االلتقاء بين الّداللتين؛ أعني  الاّلحقِ 

في كالِم الاّلحق يبقى على حاٍل  المتزمِّتمأخوٌذ من الّسكوِت أو التوّقِر في المجلِس، فكأّن ذلك 
والّلطيف في هذا المبحِث أّن ابَن فارٍس ال يعّد ماّدة  بداًل،رُحها وال يرتضي لها واحدٍة ال يكاد يب

                                                 

 .(49( اآلية)اإلسراء، 35)
 .1/381 ( انظر: أبو عبيدة، المجاز،36)
 .249( انظر: ابن عزير، النزهة، 37)
 ".زمتللسان، مادة "( انظر: ابن منظور، ا38)
 ".زمتمادة " القاموس،والفيروزأبادي،  ،"زمت( انظر: ابن فارس، المقاييس، مادة "39)
منظور،  وابن ،2/311ابن األثير، النهاية، و  ،3/137( انظر الحديث وما قيل فيه: الزمخشري، الفائق، 40)

 ".زمتاللسان، مادة "
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برأسه؛ ذلك أّنه يرى أّن إبدااًل وقع فأفضى بها إلى هذه الّصورِة الّنطقّيِة،  قائًما أصالً " زمت"
م يستشرفوا ، ولّما أوردُت طاّلبي عليها ل(41عنده مبدلٌة ِمن الّصاد، واألصُل هو الّصْمت) فالّزاي

 . المعنى المتقادَم البّتةَ 
 
   والسَّبب: السَّب 

كذلك في  وهو(، 42فقْد قّرر أّنه الَقطع) ،"الّسبّ دريٍد في جمهرِته مذهٌب في أصِل " البنِ 
 الّسب  : سّبه سّبًا: قطعه، والّسيُف يسمَّى َسّباب الَعراقيب ألّنه يقطُعها، وقيل فيقال(، 43الّلسان)

في سيرورِة العربّية في  الّداللةِ بَّ الّناقة إذا عقرها. والذي يظهُر ِمن رحلِة هذه العقُر، فيقال: س
، فقد تفّرع عن ذلكم  الداللةِ زماِنها المتطاوِل أّن الّسّب انتقلْت من  على الماديِّ إلى المعنويِّ

كما –أصُله ذات نسٍب حميٍم به، وِمن ذلك السّب الذي هو الشَّتُم، و  أخرىاألصِل فروٌع داللّية 
التمس المعنى الجامَع بين الّداللتَين الماّدّية والمعنوّيِة  وقد(، 44ِمن ذلك) -الّلسانيرى صاحب 

إذا قطع  وَسْبَسب(، 45قطيعَة أقطُع من الّشتم") والفرأى أّن الّسّب الّشتُم، " ،ابُن فارٍس من قبِله
المادّي، وداللُة الَفرع المعنوّي  األصلِ ِداللُة  َرِحَمه، والتَّْسباب التّقاطع، ومّما ورد فيه الّداللتان؛

 قوُل ذي الِخَرق الط َهوّي:
 ُسبَّ ِمنهم غالٌم فَسبْ  ِبأنْ كان ذنُب بني مالٍك                   فما

 بوائُكها للر كبْ  َتِخرُكوٍم طواِل الّذرى               عراقيبَ 
 العظاَم ويبري الَعصبْ  َيُقط  ذي ُشَطٍب باتٍر                  بأبيَض 

 (.46")عقرمنه: شتم، وأّما سبَّ األخيرة فالمعنى: " المتعّينقوُله: سّب فالمعنى  أّما
: جعلُت فالنًا فنقولالّسبب فهو دالٌّ على العّلة أو الذريعِة التي ُيتوسَّل بها إلى غيِرها،  أّما

يلفي هذا المعنى منزاًحا عن  بِّروالمتد(، 47لي سببًا إلى فالٍن في حاجتي، أي ُوْصلة وذريعة)
المعنويِّ المجرَّد. أّما المادّي المحسوُس فهو  إلىآخَر؛ إذ إّن فيه انتقااًل من الماديِّ المحسوِس 

المعنوي  المجرَّد فهو ما اسُتعير لكلِّ ما يتوصَّل به إلى  وأّماالحبُل الذي ُيتوّصل به للحاجِة، 

                                                 

 ".زمت( انظر: ابن فارس، المقاييس، مادة "41)
 ".سبب( انظر: ابن دريد، الجمهرة، مادة "42)
 ".سبب( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "43)
 ".سبب( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "44)
 ".سبب( ابن فارس، المقاييس، مادة "45)
 يريد الشاعر في هذه األبيات معاقرة أبي الفرزدق غالب بن صعصعة لُسحيم بن وثيل لما تعاقرا بَصوَأر،  (46)

 فعقر سحيم خمسا، ثم بدا له وعقر غالب مئة. انظر قصة هذه األبيات في اللسان في مادة "سبب".
 ".سبب( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "47)
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ِمن  وهوِل الُمْعِجِب القائِم على الّتجّوِز في المعجِم العربّي فقيل: "هذا االتنقا إلىشيٍء، وقد التفت 
(،  48ما ُيتوصَّل به إلى شيء) لكلّ الّسبِب، وهو الحبُل الذي ُيَتوصَّل به إلى الماِء، ثّم اسُتعير 

لى بسبٍب إ فليمددْ : "-تقّدس اسُمه-قوِل الحقِّ  فيالمتقادُم في التّنزيل العزيِز  المعنىورد  وقد
تباينْت أقواُل الّلغوّيين  وقد(، 49حباًل في سقِفه ثّم ليقطْع ليموَت مختنًقا) فليمددْ والمعنى:  ،الّسماِء"

وقيل: ال ُيدعى الحبُل سبًبا  الّطويُل،في توصيِف هيئِة ذلكم الحبل، فقيل هو من الحباِل القوي  
 (.50حّتى ُيصَعد به وينحدر)

 
 الشُّب اك: 

يجلبون الشِّباك، وهي  الذينس كُشّباك الاّلحق؛ إذ إّنه عند الّسابِق الُقّناص الّسابق لي وُشّباكُ 
شيٍء كالقصِب الُمشبَّكة التي ُتجَعل على  لكلّ الَمصايد للّصيد، وقد تعني عنَده أيًضا اسًما "

ضع ِمن الّشبابيك، وهي الُمَشبَّكة ِمن الحديِد، والش ّباك ما و  واحدةُ صنعِة الَبواري، والش ّباكة 
الش ّباك اليوَم فيكاُد يكوُن مرادًفا للّنافذة، ولعّل الملمَ   أّما(، 51على صنعِة الَبواري") ونحِوهالقصِب 

(، 52الّسابِق وشّباِك الاّلحق هو األصُل الجامُع الّدال  على تداخِل الّشيء ) ُشّباكالجامَع بين 
هذه الّداللِة  تطّورمختلٍط متشابٍك، والّلطيُف في هيئُة الّشّباك، فقد يكوُن مؤتِلفًا من حديٍد  وكذلك

وهو غيُر ُمَشبٍَّك حديُده وال مختلٌط،  شّباًكاأّننا في يوِمنا هذا قد نسّمي الّشّباَك  –فضاًل عّما تقّدم –
 وعندها يكوُن نافذًة فقط.  

 
 ر  :الش اط 
عتبِة الّتضاّد؛ إذ  إلىل ليس كشاطِر الّسابق، بل بينهما افتراٌق داللّي يص الاّلحقِ " شاطر"و

واألمُر بخالف ذلك في كالم  مقيتة،إّنه في كالِم الّسابق ذو إيحاءاٍت سلبّية، وظالٍل هامشّية 
مراغًما أو مخالًفا بعد أْن أعياهم ُخبثا، وقيل  وتركهمالاّلحق، فهو يعني قديًما الذي نزح عن أهِله 

وفي معنى قريٍب مّما تقّدم قيل إّن الّشاطر  ،"شَّطارةالومصدره " بثًا،خُ هو الذي أعيا أهَله ومؤّدبه 
قيل له  ولذلكهو الذي أخذ في نحو غيِر االستواء،  -معنى ال يداِفع األّوَل بل يساوُقه وهذا–

عن هيئة ذلكم الّتطّوِر الّدالليِّ المكتِنف هذه الكلمَة  أّما(. 53شاطٌر؛ ألّنه تباعد عن االستواء)
                                                 

 ".سبب( انظر: اللسان، ابن منظور، مادة "48)
 ".سبب( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "49)
 ".سبب" ( انظر هذه األوصاف الداللية في اللسان، مادة50)
 ".شبك( ابن منظور، اللسان، مادة "51)
 ".شبك( انظر: ابن فارس، المقاييس، مادة "52)
 ".شطر( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "53)
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في كالِم الّسابِق إلى أخرى إيجابّيٍة في كالم الاّلحِق تقال في  سلبّية فهي الّرقّي، فمن ظاللٍ 
في  الُمْعِجبةوالثّناء، ولعّل تفسيَر هذا الّتطّوِر يغدو قريبًا باسترفاد أنظاِر ابن فارٍس  المدحِ مقاماِت 

يِء، واآلخُر على نصِف الشّ  أحدهمامقاييِسه، فقد جن  إلى أّن الّشين والّطاَء والّراء أصالن يدّل 
خالُ (، 54على البعِد والمواجهة) أّنها في كالِم الّسابق مأخوذٌة من األصِل الثّاني الذي عّرج عليه  وا 

 وأقول–البعد والّنزوُح عن األهِل مراغمًة أو مخالفًة، أّما في كالِم الاّلحِق فكأّنها  وهوابُن فارٍس، 
العربّيِة المعاصرِة  فييء؛ إذ إّنها تكاد تكوُن مأخوذٌة من األصل األّوِل، وهو نصُف الشّ  -كأّنها

بهذا الِميسِم يضرُب بسهِمه في كّل باٍب ليكوَن له  يوَسموكأّن من  ،"ذكيّ " أو" ماهرمرادفًة ل "
 ِمنفكأّنه شاطٌر يأخذ  ،كلِّ عرٍس له قرص" فيفيه المثُل وعليه: " ِلَيْصدقَ منه شطٌر أو نصيٌب، 

 هنا وهناك ما يفيده.
 
  ََّللالش: 

تقترن بها  بلالاّلحق ليس كشلِل الّسابِق، فقد كانت هذه الكلمُة تقتصر على شلِل اليِد،  وَشلل
 يعضدُ (، ومّما 55هو فساُدها) وقيلاقتراًنا لفظي ا الزًما، فقيل إّن الّشلل: ُيبس في اليِد وذهاُبها، 

 مذهب اقتراِن الّشلِل باليد في قوِل الاّلحِق:
 (.56يوم أحد") يده َشّلتالّشريِف يوَم ُأُحد: "ورد في الحديث  ما .1
 الّدعاء: ال َتشَلل يُدك وال تكَلْل. في .2
 جعفر ابنَ يميني، يوم أعلو  فَشّلتقول الّشاعر: "  وفي .3

 (. 57بناناها، وَشّل الخناصُر) وَشلّ                                                    
اليد في الّلسان العربيِّ ظاهٌر غالٌب، وهو يكثُر إن تتّبعُته، وقد ب الّشللِ أّن إثباَت اقتران  والحقّ 
 المنتشرةأمثلًة تنّبه على الغرض الذي قصدُته، وقد فّسر ابُن األثير اليَد الّشالء بأّنها " أوردتُ 

الّشلل في العربّية  أّما(. 58العصب التي ال تواتي صاحَبها على ما يريد ِلما بها ِمن اآلفِة")
كّله، أو على شقِّ اإلنسان، أو على  الجسمِ ِة فتظهُر داللُته ذات عموٍم يشتمُل على يبِس المعاصر 

الّدالليِّ استعماَلنا لها على هذا الوجِه المتقّدم  للّتصحي الجارحِة، وقد خّطأ بعُض الذين تصّدروا 
، ذاهبين إلى أّن داللَتها ذات خصو  وردذكُره معتّدين بما  ٍص ال عموٍم، قائلين في المعجِم العربيِّ

                                                 

 ".شطر( انظر: ابن فارس، المقاييس، مادة "54)
 ".شلل( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "55)
 . 2/498الحديث: ابن األثير، النهاية،  انظر( 56)
 ". شللالشعر: ابن منظور، اللسان، مادة " انظر( 57)
 .2/498( ابن األثير، النهاية، 58)
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خالُ (، 59الّشلل) ال" الفالجالّصواَب هو " بأنّ  أّن نواميس الّتطّوِر الّداللّي تجيز استعماَل الاّلحِق  وا 
خال الوجهِ لهذه الّداللِة على  ر، وا  أّن في تخطئِتهم تكّلفًا وتضييقًا على  –ِمن وجهة أخرى–المتأخِّ

فتستغرُق  تّتسعيُق فتطّرح ما قد كان داخاًل فيها، وقْد فدائرُة داللة الكلمِة قد تض الّلغِة،أهل 
فقد اّتسع ملحُظ الُيبس  الّشَلل،ُمْدَخالٍت جديدًة لم يكن لها نصيٌب فيها، وهذا الذي وقع في داللِة 

 ؛شاّلء" عينفي أساِسه جن  إلى عّد قولنا " الّزمخشريَّ ، ومّما يعضُد هذا أّن ّلهفاستغرق الجسَم ك
 ظاهٌر يؤِذن بتعميِم هذه الّداللة وانتقاِلها لتشمَل الجسَم.  مسّوغٌ (. فثّم 60مجازًا) بصرها،أي الّذاهب 

 
 ْبر  : الصَّ

بورأسماِء اهلل العلّيِة " ِمن الذي ال يعاجُل العصاَة  ومعناهوهو ِمن أبنيِة المبالغِة،  ،"الصَّ
وِق، والمعنى المتعّيُن ِمنه يدوُر في يقُع هذا الوصُف على اآلدميِّ المخل وقد(، 61باالنتقاِم واألخِذ)

الّنْفس على ما  حبُس الداللِة على الّتحّمِل واّطراِح الَجَزِع والمكابدِة، وهو عند الّراغِب:  َفَلك
 أولئك: "-تبارك–ذلك قوُله  وِمن(، 62يقتضيه العقُل والّشرع، أو عّما يقتضيان حبَسها عنه)

: بما تحّملوا ِمن الّصبِر في الوصوِل إلى مرضاِة نىوالمع(، 63ُيجَزون الغرفَة بما َصبروا")
 (.64اهلِل)

 أصلُ متقادٌم، و" أصلٌ فاحٍص في المعجِم العربيِّ يلفي الباحَث أّن داللَة الّصبر لها  وبَعودٍ 
ورد من سياقاٍت لهذه الكلمِة في المعجِم: َصَبَره عن الشيِء: حبسه،  ومّما(، 65الصبِر الحبُس")

عن المصبورِة،  –صّلى اهلل عليه وسّلم–نهى الّرسولُ  ولذلك(، 66ئًا فقْد صبره)حبس شي َمنوكل  
ْبر، وبياُنها أْن يحبَس  ومّما(، 67)الموتِ وهي المحبوسُة على  ينتسُب إلى داللِة ما تقّدم: يميُن الصَّ
فقد قيل لها  اليميِن حّتى يحلَف بها، واليميُن المصبورُة فيها تجّوز وانزياٌح، علىالس لطان صاحَبها 

ّنما ُصِبر من  ألنّ " محبوسة" مصبورة أي ُحِبس ،  أجِلها،صاحَبها في الحقيقِة هو المصبوُر، وا 

                                                 

 .134( انظر العدناني، معجم األخطاء الشائعة، 59)
 ".شلل( انظر: الزمخشري، األساس، مادة "60)
 ".صبرابن منظور، اللسان، مادة "و ، 3/7: ابن األثير، النهاية، انظر( 61)
 .307دات، ( انظر: الراغب، المفر 62)
 (.     75الفرقان، ( اآلية) 63)
 .307: الراغب، المفردات، انظر( 64)
 ".صبر" مادةاللسان، و  ،"صبرابن فارس، المقاييس، مادة "و ، 3/7األثير، النهاية،  ابن( 65)
 ".صبراللسان، مادة " منظور،( انظر: ابن 66)
 ".صبردة "ابن منظور، اللسان، ماو ، 3/8النهاية،  األثير،( انظر: ابن 67)
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ُيحَمل على تلكم الّداللِة المتقادمِة األصلّيِة؛  ومّما(، 68فوِصفْت بالّصبر، وأضيفْت إليه مجاًزا)
َن بشهر الّصبر، وقد جن  ابُن لشهِر رمضا –صّلى اهلل عليه وسّلم –وصُفهأعني داللَة الحبِس، 

إّن فيه  إذ ؛"الحبسهذا الحديَث بأّنه إّنما سّمي كذلك لداللِة األصِل المتقادِم " تفسيِرهاألثيِر في 
 (.69حبًسا للّنفِس عن الّطعاِم والّشراِب والّنكاِح)

 اقتلوا"  :   آخرُ جاء بالمعنى المتقادِم الحديُث الشريُف في رجٍل أمسك رجاًل، وقتَله  ومّما
 وِمن(، 70)بهوالمعنى: احبسوا الذي حبسه للموِت حّتى يموَت كفعِله   ،"الّصابرَ القاتَل، واصبروا 

 مثِل ما تقّدم ما ورد في شعِر العرِب ِمن قوِل الحطيئِة:
 أمثاُل طريٍف قليل  ويَحِك،لها: َأْصِبُرها جاهًدا        قلتُ            

ّنه  َصَبَرتقِة عند الزمخشرّي قوُلهم: جاء على وجِه الحقي ومّما    نفسي على كذا: حبسُتها، وا 
 (.71لَيصِبُرني عن حاجتي: يحبُسني)

، خولف  ولّما أسماِئه  بينَ كان لفُظ الّصبر عاّما يقع على أشياَء كثيرٍة في العالم الخارجيِّ
ْن كان  هوضد  الختالِف مواقِعه، فإذا كان الحبُس حبَس الّنفِس لمصيبٍة سمِّي صبًرا،  الجزُع، وا 

ذا كان  في َمْضَجرة سمِّي رحابَة  الّصْبرالّصبُر في محاربٍة سمِّي شجاعًة، وضّده الجبُن، وا 
ْن كان الّصبر في إمساِك  ُوِسم بالكتماِن، وضد ه الَمذل، كّل ذلك  الكالمِ صدٍر، وضد ه الّضجر، وا 

طالِقها: "عموِم داللِة الّصب بلفظِ  –تقّدس اسُمه –يجمُعه قوُله في البأساِء  والّصابرينر وا 
 (.72")والّضّراءِ 

 
 اف ن  :الص 

إلى  مضمارٍ هذه الكلمة في عصوِر العربّية سيرٌة وأطوار، فقد انتقلت داللُتها من  ولرحلةِ 
معاصرًا يشّط عن  لغوي امضماٍر، وانبنى على هذا وقوُع الاّلحق في إشكاٍل باعثُه فهُمه لها فهًما 

الّساجي الذي صرف نظَره تلقاَء  علىإلى مكاٍن َطروٍح؛ فهي في كالم الاّلحق تدّل معنى الّسابق 
سواء أكان قائمًا أم قاعدًا أم جالًسا  الخاطرِ شيٍء ما فأطال الّنظَر مع كثيٍر من التَّحداق وتسريِ  

على جنٍس من  كذلك عند الّسابق، فالّصاُد والفاء والُنون يدلّ  ليسأم راكًبا أم محمواًل، ولكّن ذلك 
ابن األثيِر: كل  صافٍّ قدَميه  وعند(، 73عند ابن فارٍس هو الذي يصّف قدَميه) والّصافنُ القيام، 

                                                 

 ".صبراللسان، مادة " منظور،( انظر: ابن 68)
 ".صبرابن منظور، اللسان، مادة "و ، 3/7( انظر: ابن األثير، النهاية، 69)
 .3/8( انظر: ابن األثير، النهاية، 70)
 ".صبر( انظر:الزمخشري، األساس، مادة "71)
 (.  177البقرة، ، واآلية)307( انظر:الراغب، المفردات، 72)
 ".صفنالمقاييس، مادة " فارس،ر: ابن ( انظ73)
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(، 75برجِله عند ابِن منظور هو الذي قام على طرِف حوافِره) والّصافن(، 74قائًما فهو صافن)
ْفن الجمع بين الّشيئين ضاّمًا بعَضهما إلى بعض) وعند أعرَف ما ُيمَّيز به  ولعلّ ، (76الّراغِب الصَّ

فوُن في هذا المقاِم صورُة العسكريِّ حين يكوُن صافًنا  قدَميه قائًما لقائِده ُمْسِلًما، أو  صاّفاً الص 
للّرئيِس فيقف صافًنا ثابتًا على هيئٍة عسكرّية  موكبٍ حين ُيعَرض عليه أو َيْعِرض هو على 

فوُن: أْن يقوَم الفرُس على ثالِث تقتر  كانتمخصوصٍة، والحّق أّن هذه الّسمَة  ُن بالخيل، فالص 
معنى أجمَع عليه جل  الّلغوّيين  وهذا(، 77أّنه يناُل بطرِف ُسْنُبِكها األرض) إالّ قوائَم ويرفَع الّرابعة، 

فارس والّسجستانيِّ والّراغِب وابِن األثير وابِن  وابنِ بالتّقريِر واإلثباِت ِمن أمثاِل ابن قتيبَة 
 أنشد ابُن األعرابّي في صفة فرٍس:  وقد(، 78)منظور

فوَن فال يزال كأّنه          َأِلف  (. 79يقوُم على الّثالِث َكسيرا) مّماالص 
 

في الخيِل، يقال  الّصافن وأصلُ ألم  بْل صّرح بأصِل هذا االستعماِل الّسجستانّي فقال: " وقد
أّن تعميًما  والّظاهر(، 80الّرابعة") ٌسْنبكثنى َصَفن الفرُس فهو صافٌن إذا قام على ثالِث قوائَم و 

ثّم اّتسعت دائرُتها الّداللّيُة  الّسجستانّي،داللي ا وقع، فقد كان يختص  بالخيل، وهذا ما يشهُد به 
هذا الطَّور ِمن الّتطّور الّدالليِّ بأّنه تعميم، ثّم انتقلْت في  ُوِسمفاستغرقْت الخيَل وغيَره، ولذلك 

ْفنة على هيئٍة من الّتراخي مع كثيٍر من التّأّمِل  حقالالّ كالِم  فون والصَّ حداقِ ليغدَو الص  الّنظر  وا 
-معاصًرا نهُي الّرسول  فهًماوتسريِ  الخاطِر كما تقّدم قْباًل، ومن أمثلِة فهم الاّلحِق لهذه الكلمِة 

ِة من الفئِة المنتقاِة إلى أبناء العربيّ  جميعُ عن صالة الّصافِن، وقد ذهب  -صّلى اهلل عليه وسّلم
وصفن؛ ولم يكن لداللِة الّسابِق المتقدِّم بياُنها حظٌّ في  خاطَرهأّن الّصافَن ههنا هو الذي سّرح 

صّلى اهلل عليه –االستشراِف، وأين هذا ِمن ذاك؟ فالّصافُن في حديث الّرسوِل  فيالتّفسيِر وال 

                                                 

 .3/39( انظر: ابن األثير، النهاية، 74)
 ".صفناللسان، مادة " منظور،( انظر: ابن 75)
 .317( انظر: الراغب، المفردات، 76)
 ".صفن( انظر: ابن فارس، المقاييس، مادة "77)
 والراغب، ،301النزهة، لسجستاني،وا ،"صفنابن فارس، المقاييس، مادة " ،379انظر: ابن قتيبة، الغريب،  (78)

 ".صفن، وابن منظور، اللسان، مادة "3/39، وابن األثير، النهاية، 317المفردات، 
 ". صفنالشعر في األساس واللسان تحت مادة " انظر( 79)
 .297( السجستاني، النزهة، 80)
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: -صّلى اهلل عليه وسّلم- دالٍّ قال رسول اهلل حديٍث آخرَ  وفي(، 81هو الذي يجمُع قدميه) –وسّلم
 (.82)القيامَ والمعنى: ُيديمون له  ،له الّناُس ُصفونًا فليتبوْأ مقعَده من الّنار" يقومَ سّره أن  َمن"

 
 َعرَقل: 

في  فالعرقلةُ في كالِم الّسابق معنى ليس كالمعنى الذي تواضع عليه الاّلحق،  وللعرقلةِ 
: عرقل الّرجُل إذا جاز يقال على معاٍن متقاربة، فقد تكون الّتعويَج، وقد المعجِم العربّي تشتملُ 

ليس بمستقيٍم، والَعراقيل: الّدواهي،  كالًماعن القصِد، وعرقل عليه كالَمه: عّوجه وأدار عليه 
نْت معنى العرقلِة اليوَم ليس ببعيد عّما ُذكر آنًفا، ولعّلها اقتر  ولكنّ (، 83وعراقيل األمور: صعاُبها)

أّن  يظهرُ يمّد فيها المرُء رجَله أو يَده لآلخر ليتعّثر، أو ليجوَز عن القصِد، والذي  جسمّيةبحركٍة 
 بين المعنى المتقادِم والحادِث لحمًة ونسًبا حميَمين.

 
 الَعْسكري ة: 

ولوائَ   أصوالً اقترنْت هذه الكلمُة بالُجند والمقاتلين، وغدونا نسمُع بأّن للعسكرّيِة  وقد
فأصُل العسكر الجمُع،  تطّوٌر،خصوصًة، ولكّن الّناظر في المعجِم العربيِّ يجد أّنها مّما ألّم به م

، فجماعُة الّرجال عسكٌر،  العالموليس يخفى أّن الجمع قد يقُع على أشياَء متباينٍة في  الخارجيِّ
يُر من كّل شيٍء، قيل إّن العسكَر الكث وقد(، 84وجماعُة الخيل عسكٌر، وجماعُة الكالب عسكٌر)

خاُل أّن  على تسميِة َعَرفَة وِمنى بالَعْسَكَرين هو هذه الّداللة  الباعثَ وقد عسكر بالمكان: تجّمع، وا 
عرفَة ثّم يفيض  في" تجتمعالجمَع أو الّتجّمَع، فجموُع الحجيِج تعسكر " أعني(، 85الكّلّية)

(، 86)وَنَعِمهد ُيطَلق على جماعِة ماِله إلى ِمنى، وقد قال األزهرّي إّن عسكَر الّرجل ق معسكُرهم
 ثمّ ال يكوُن له عماٌد وال هيئٌة إاّل بالعسكرِة قيل عسكر الجيُش إذا اجتمع،  الجيُش ولّما كان 

المعجُم  أثبتهوهذا معنى –أسِبَغت هذه الّصفُة على الجيش فقامْت مقاَم االسم، وصرنا نقول
صناعّيًا صار  مصدًراتققنا في عربّيتنا المعاصرِة لمكاِن تجّمِع الجيش: معسكر، واش -العربي  

 متلئّبًا سائًرا على األلسن، وهو العسكرّية. 
                                                 

 .3/39: ابن األثير، النهاية، انظر (81)
، والمصافنة المواقفة في "صفنابن منظور، اللسان، مادة "و ، 3/39 ة،النهايالحديث: ابن األثير،  انظر( 82)

 . 2/345مركز القتال من الصفون، انظر: الزمخشري، الفائق، 
 ". عرقل( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "83)
 ".عسكر( انظر هذا كله في اللسان، مادة "84)
 ".عسكرمادة " ألساس،االزمخشري، و  ،"عسكر( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "85)
 ".عسكراللسان، مادة " منظور،ابن و  ،"عسكر( انظر: األزهري، التهذيب، مادة "86)
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 َعي ط: 

إّن ماّدة  إذفي بعِض عامّياتنا أّن الِعياَط مرادٌف للبكاء، وهو ليس كذلك في الفصحى؛  يشيعُ 
(، 87يدّل على الّتعييط)  وثانيهما ارتفاٍع،على أصَلين معنوّيين، أّولهما يدّل على  تجتمع" عيط"

عوٌد  أويخّص هذه المباحثَة هو األصُل األخير؛ إذ إّن الّتعييط: أْن ينُبَع حجر أو شجٌر  والذي
تعّيَطت الذِّفرى بالَعَرق: سالْت، ومنه قوُل  وقد(، 88فيخرَج منه شبُه الماء، فيَصمَّغ أو يسيل)

 الّشاعر: 
 ( 89منها على الّليت واكِف) جرى ُكَحيلٌ ذفراها بجون كأنه        تَعيَّطُ 

هو الَجَلبة، أو  وقيلجاء في القاموس:" وقد( 90الّرجِل واختالُطه وتكّبره) غضبُ إّن الّتعّيط:  وقيل
إذا مّد صوَته بالّصريخ وهو  عّيطقال الّزمخشرّي: " وقد(، 91الّصياُح، أو صياُح األِشر)

 (.92الِعياط")
 وعياطِ ستشفاُف الوجِه الجامِع بين عياِط اليوم، مسَتأَنٌف من القوِل مضماُره ا ويبقى

التي كانت تدّل  المعانياألمس، أّما اليوَم فبكاٌء، وأّما أمِس فصياٌح، وقد تقّدم آنًفا مجموعٌة من 
 ":الّتعّيطعليها "

فإّن  منهفإذا كان الِعياط مأخوذًا من نبِع الحجر أو الّشجر أو العوِد وخروِج شبِه الماء -
بالماِء كما ينبع العوُد أو  وتنبعثّم وجَه شبٍه جّليٍّ بين الِعياَطين، فالعين في عياِط الاّلحق تسيُل 

 الحجُر، والمعنى الجامُع هو السََّيالن.
ذا كانْت مأخوذًة من معنى الَجَلبة والّصياِح أو صياِح األِشر عند  - فالمعنى  الّسكروا 

كان المعنى فالذي يتجّلى  وأّياً  ببكاِئه صوت، كالولولة والّنحيب. الجامُع أّن الباكَي قد يقترنُ 
ْن كان بينهما أرومٌة  مفارقٌ للقارِ  المتدّبر أّن الِعياَط في كالم الاّلحِق  للِعياط في كالِم الّسابِق، وا 

 جامعٌة.
 

 الَقَزم: 
                                                 

 ".عيط( انظر: ابن فارس، المقاييس، مادة "87)
القاموس، مادة  الفيروزأبادي،و  ،"عيطابن منظور، اللسان، مادة "و  ،"عيطمادة " المقاييس،انظر: ابن فارس،  (88)
 ".عيط"
 ".عيطاللسان، مادة " منظور،ابن ( انظر: 89)
 ".عيط( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "90)
 ".عيطمادة " القاموس،( انظر: الفيروزأبادي، 91)
 .، وفي عامية أهل لبنان ما زال العياط داال على الصراخ والنداء"عيطاألساس، مادة " الزمخشري،( 92)
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تدّل على دناءٍة  كلمةٌ والميُم عند الاّلحق داللٌة تفترُق عن داللِة الّسابق، فالقاف والّزاُي  وللَقزم
ذا(، 93ولؤٍم، والَقَزم الّدناءة) ما جال الّطرُف مجاَله في الّلساِن في مضماِر هذه الماّدة فإّنه  وا 

 سيقُف على: 
 أّن الَقَزم الّلئيُم الّدنيء الّصغيُر الجّثة الذي ال غناَء عنده. -
 م ُرذال ال خيَر فيها.وأّنه يقال: شاة َقَزمة: رديئٌة صغيرة، وَغَنم َقزَ  -
 وأّنه يقال: رجل َقَزمة: قصير، والَقزم: ُرذال الّناس وَسِفلتهم. -
 وأّنه يقال للّرذال من األشياِء: َقَزم.-
الّلؤم  وهويتعّوُذ من القزِم،  –صّلى اهلل عليه وسّلم–وقد جاء في الحديث الّشريف أّنه كان -
 فيصرِة فهو القصير المفِرُط في الِقَصر، والذي يظهُر أّنها القزم في عربّيتنا المعا أّما(. 94والّشّ )

بداللِتها على  اقترنتْ كالِم الاّلحق لم تعْد مقترنًة بإيحاءاٍت سلبّية، وظالٍل هامشّية سوداوّية، بل 
، والذي يظهر أّن عماَد داللِتها في كالِم  يقوُم على تقييَدين: أّولهما  الّسابقِ الوصِف الجسديِّ

 في" القزموالّدناءة، وهذا من األصوِل المقيِّدِة لداللِة " الّلؤمُ وآخُر ُخُلقي، أّما الُخُلقي فهو َخْلقي 
 . الاّلحقالّسابق، وأّما الَخْلقي فهو القصر. وهذا محدِّد هذه الّداللِة في كالِم  كالمِ 

 
 الك ْشرة: 

لدالالِت  الاّلحقيأتي ِمن فهِم  تطّوِر داللِة الِكْشرة إبانٌة ظاهٌر أمُرها عن اإلشكال الذي وفي
ِمن وجهٍة محِض –تجّلى هذا  وقدالّسابق كما يفهُمها في عصِره ظاّنًا أّنها عنده بالمعنى الحادِث، 

وفيهما تلكم الكلمُة، على ثّلٍة من أبناِء  الّسابق،آَن عرضي نّصين ينتسبان إلى كالِم  -تطبيقّية
أّن المتعيِّن منهما هو ما يشيُع في الفهم الّلغويِّ المعاصِر إلى  كل همالعربّية الّشادين، فجنحوا 

ّن قلوَبنا  أقوام،َلَنْكِشر في وجوِه  إناوالّنّصان أّولهما حديُث أبي الّدرداء: " للعبوِس،المرادِف  وا 
 :الّشاعروالمعنى: لنبُسم في وجوِههم، والثّاني قول  ،َلَتْقليهم"

خوان       ِمن األخوان إخواَن ِكْشرة     إنّ    كيف الحاُل والباُل كل ه  َ وا 
األسنان للّضحك، فيقال: كاشَره إذا ضحك في وجِهه  ظهورُ المتعّين من الِكْشرة  والمعنى
 (. 95وباسَطه)

إذ إّنها، فيما  الّسابق؛يخفى أّن الِكْشرة في كالِم الاّلحِق ُتضاد  الِكشرة في كالِم  وليس
 بروّيةٍ " كشرقائٌم على الّنظر في ماّدة " الّتطّور، ولعّل تفسيَر هذا تقّدم، الّضحُك وبدو  األسنان

                                                 

 ".قزم( انظر: ابن فارس، المقاييس، مادة "93)
 .4/59 انظر: ابن األثير، النهاية،( 94)
األساس، مادة  الزمخشري،و  ،"كشرابن منظور، اللسان، مادة "و  ،4/176( انظر: ابن األثير، النهاية، 95)
 ".كشر"
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 الّضِحكِ وقد ورد أّنه يكون في  ،بس م"األسنان عند التّ  بدوّ فيها " فاألصلُ ولطِف نظٍر كبيَرين، 
طّور قد تعتريه ِكشرٌة، ولعّل مّما يزيُد في تبّصِرنا القتناِص ذلكم التّ  العابُس (، فالمتجهِّم 96وغيِره)

له وأوعده كأّنه َسُبع  تنّمريقال: َكَشر السَُّبع عن ناِبه إذا هّر للِحراش، وَكَشر فالن لفالٍن إذا  أّنه
 مّما يزيد من اإلبانِة عن احتماِلها المعنَيين قوُل المتنّبي:  ولعلّ (، 97)

 تظّنن أّن الليَث يبتِسُم  فالرأيَت نيوَب الّليث بارزًة        إذا
 َيِردللّضحك، وقد يكون األمُر بالّضّد؛ أي للّتجّهم والعبوِس، والحّق أّن الذي  يكونُ ذًا، قد إ فبدّوها،

قّدم المعجم العربي  معنى توقد  للحاَلين،عائمَة الّداللِة تّتسُع  كانتْ " كشرعلى الخاطِر أّن ماّدة "
ِص في كالِم الاّلحِق، فاط ِرح ِمن الّداللَة تطّورت بالّتخصي هذهالتّبّسم في الوجِه والمباسطِة، ولكّن 

 والُعبوس،الّضحك أو التّبّسم، وشاعْت في أفهاِم الاّلحق مقتصِرًة على الّزْمجرة  الّداللّيةدائرِتها 
 مّطِرحة الضَّحك والمباسطة. 

 
 الَكنَّة: 

ع عليها ال التي تتربّ  الّداللّيةفي كالم الاّلحق يعتريها تخصيٌص داللّي؛ إذ إّن دائرَتها  الَكّنة
الّسابق، فاليوَم تعني امرأَة االبن، وجمُعها  كالمِ تشتمل على ما كانْت تشتمُل عليه دائرُتها في 

 األزهريّ االبِن أو امرأَة األخ، وهذا ما ذهب إليه  امرأةَ نائن، أّما في كالم الّسابق فإّنها تعني كَ 
معنى الذي ليس لاّلحِق به عهٌد حديث ومّما جاء بال ،(98)والفيروزأبادي منظورٍ  والزمخشرّي وابنُ 

ُأَبّي: "أّنه قال لعمَر والعّباِس وقد استأذنا عليه: إّن َكّنتكما كانْت ترّجُلني"، وقد فّسر ابُن األثيِر 
هذا بقوِله: "الَكّنة: امرأُة االبن وامرأُة األخ، أراَد امرأَته، فسّماها َكّنَتهما، ألّنه أخوها في 

في استعماِل الّسابق،  داللّياً ه ال يخفى على صاحِب نظٍر أّن تعميًما ولعلّ (، 99اإلسالِم")
هذا الّتخصيَص قد انفرد به ابُن فارٍس في  أنّ وتخصيًصا في استعماِل الاّلحق، والاّلفت للخاطِر 

 (.  100)االبنمقاييِسه فأشار إلى أّنها امرأُة 
 الَكْهل: 

                                                 

الفيروزأبادي، القاموس، مادة و  ،"كشراللسان، مادة " منظور،ابن و  ،"كشر( انظر: الزمخشري، األساس، مادة "96)
 ".كشر"
 ".كشرمنظور، اللسان، مادة "( انظر: ابن 97)
( انظر: األزهري، التهذيب، مادة "كنن"، والزمخشري، أساس البالغة، مادة "كنن"، وابن األثير، النهاية، 98)
 ، وابن منظور، اللسان، مادة "كنن"، والفيروزأبادي، القاموس، مادة "كنن".4/206
 .4/206( ابن األثير، النهاية، 99)
 ".كننمادة " قاييس،المانظر: ابن فارس،  (100)
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يجّلي  بيانٍ هذه الكلمَة ملتِمًسا منهم فضَل قد عرضُت على طلبتي في الّدراسات الّدنيا  كنتُ 
ْن على وجِه اإلبهاِم ال اإلحكام، فجنحوا جميعًا إلى  الكهل َمن َربا على الّستّين  أنّ ُعُمَر الكهل وا 

،أو الّسبعين، والحّق أّن ذلك ليس كذلك في المعجم  وكنُت قبَلها قد أنعمُت نظري في  العربيِّ
على نحٍو يفارُق ما ران عليه إلُفنا الّلغوّي  فألفيُتها العربّية داللِتها في كثيٍر من معجماتِ 

 المعاصر:
 ثالثٍ ِمن   وقيلفالكهُل عند ابِن األثيِر في الّنهايِة َمن زاد على ثالثين سنًة إلى األربعين،  -

 (.101)الخمسينوثالثين إلى تمام 
 (.102وقيل الكهل من الّرجال الذي جاوز الّثالثين ووخطه الّشيُب) -
 (.103ويقال له كهل النتهاء شباِبه وكمال قّوته) -
سنًة)  وثالثينوقيل رجل كهل وامرأٌة كهلٌة إذا انتهى شباُبهما، وذلك عند استكماِلهما ثالثًا  -

104 .) 
 

الكاف  أنّ أّن عند ابن فارس الخبَر اليقين في تفسير معنى الكهولِة، فقد أشار إلى  وأحسبُ 
ب ل ة قو ةعلى  والهاء والاّلَم أصٌل يدلّ  ذلك الكاهُل، وهو ما بين  ومن ،في الش يء أو اجتماع  ج 

: نما والمعنى(، 105إذا وخطه الّشيب: َكهل) المجتمعِ الكتَفين، وقد سمِّي بذلك لقّوته، ويقال للّرجل 
عمََّر الّسبعين؛ إذ ال مُ  أوواجتمعْت قّوته، وهذا يكوُن بعد الّثالثين واألربعين، وال يكوُن بعد الّستين 

هو تشبيٌه بالّرجل الكهِل، واكتهاُل  فإّنما" الّنبت،يتغافُل عنه الّزمان، ويسند هذا قوُلهم: اكتهل 
جاء في الّلسان: اكتهل الّنبُت إذا طال وانتهى منتهاه، أو تّم  وقد(، 106")النَّْورالّروضة أْن يعمَّها 
 (. 107طوُله، وأظهر َنوره)

 
 اللَّْفح: 

تعبيٌر مؤّداه إلى وصِف َعَرٍض  وهوواْلتََفَ ،  ،الهواء" لفحهلمعاصرِة قوُلنا: "في عربّيتنا ا يشيعُ 
العربيِّ في مضماِر هذه الماّدِة يؤذُن  المعجمِ من أعراِض الّزكام والبرودة، ولكّن التّنقير في 

                                                 

 .4/213( انظر: ابن األثير، النهاية، 101)
 ".كهل( انظر: الجوهري، الصحاح، مادة "102)
 ".كهل( انظر: األزهري، التهذيب، مادة "103)
 ".كهل( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "104)
 ".كهل( انظر: ابن فارس، المقاييس، مادة "105)
 ".كهل( ابن فارس، المقاييس، مادة "106)
 ".كهل( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "107)
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 به ثّم؛ إذ إّن اللَّْف  بضميٍم لفظيٍّ للبرِد، وال بمقترنٍ  فليسبالوقوِف على تطّور دالليٍّ ظاهٍر أمُره، 
: لفحْته الّنار تْلَفُحه إذا فنقول(، 108ورد فيه أّن الّلْف  مقترٌن بالّنار والسَّموم) والذياألمر بالّضّد، 

بالّنار سياقان شريفان؛ أّولهما قوله  القتراِنهاأصابْت وجهه أو أحرقته بحرِّها، ومن األمثلِة المجّلية 
وروُدها في حديث  وثانيهما(، 109وجوَههم الّنار") تلف ُ "في التّنزيل العزيِز:  -تقّدس اسُمه–

 : حرِّها ووَهَجها.أي(، 110مخافَة أن يصيَبني من لفِحها") تأّخرتُ الكسوِف: "
 

مقترٌن بالّنار  الفصحىأّن الّتطّور قد بدا جلّيًا من العرِض المتقّدم، فالّلفُ  في العربّية  إخالُ 
أّما الحّر فهو ما عليه َعقُد الباب  والبرِد، الحرّ " َلْف اِء "والّسموم، وقد فّرق الّلغويون بين هو 

 (. 111")الّنْف من الّلف  في شيٍء، بل هو " فليسوأّما الَبرد  ،"الّلْف "
 
 النَّكهة: 

اليوَم في عربّيتنا  تشيعفي كالِم الّسابق ليسْت كالّنكهة في كالم الاّلحِق؛ إذ إّنها  والنَّْكهة
والحّق أّنني ساءلُت ثّلة ِمن طاّلب العربّية  بالّرائحة،وقد يقترُن المذاق  ،"ذاقالمَ المعاصرِة بمعنى "
 ِمنفجنحوا إلى أّن المتعّيَن ِمنها الَمذاق، وانفرد واحٌد منهم بأّنها مزيٌج  الّنكهة،الّشادين في داللِة 

في أصِلها على ريِ  الفِم  اّلةً دالمذاِق الّطّيِب والّرائحة الّزكّية، ولّما راجعُتها في الّلسان ألفيُتها 
 جاء ِمن كالِم العرِب يعضُد هذا المعنى ما تمّثله الجوهري  في صحاِحه:   ومّما(، 112فقط)

 (.113الكلِب ماَت حديَث عهد) كري ِ مجالًدا فوجدُت ِمنه         َنِكهتُ 
 اآلخر:  وقول

  َسفْرَجاللهم: ال بْل أكلتُ  فقلتُ لي: اْنَكْه قد شربَت مدامًة     يقولون
النَّكهة، وَنَكه:  واالسمُ على هذا المتقّدم يغدو المعنى: َنَكَهه واستنكهه: شّم رائحَة فيه،  وبالَفيء

أي شّموا نكهَته ورائحَة  استنكهوه،إذا أخرج نفَسه إلى أنفي، وقد جاء في حديِث شارب الخمر: "

                                                 

ابن األثير، النهاية، و  ،"لف مادة " األساس،الزمخشري، و  ،"لف ( انظر: ابن فارس، المقاييس، مادة "108)
 ".لف " مادةابن منظور، اللسان، و ، 4/260
 (.104( اآلية)المؤمنون، 109)
 .4/260( ابن األثير، النهاية، 110)
 ".لف اللسان، مادة " منظور،ابن و  ،"لف اس، مادة "( انظر: الزمخشري، األس111)
 ،"نكهمادة " ن منظور، اللسان،باو ، 5/117،  النهايةابن األثير، و  ،"نكه( انظر: الزمخشري، األساس، مادة "112)
 ".نكهمادة " القاموس،الفيروزأبادي، و 
 ".نكه( انظر: الجوهري، الصحاح، مادة "113)
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خاُل،(، 114فيه، لُيْعَلم أشارٌب هو أم غيُر شارب) العرِض الّداّل على داللة الّنكهة، أّن  بعد هذا وا 
أطواٍر متعاقبٍة قد اعتراها، فاألصُل المتقادُم ريُ  الفم، ثّم أصبحْت في  منتطّوًرا داللّيًا مؤتلًفا 

الّشيء  برائحةِ داّلًة على الّرائحة ممزوجًة بالمذاِق، ولم تعد مقترنًة برائحِة الفم، بل  الاّلحقكالِم 
 المميَّزة. الّنكهةنسمُع أو نقرأ على علِب بعِض الُمنَتجات: مذاُق أو الّطعام، فصرنا 

 
   الوجوب: 

األصَل العريض،  هذامتعّددًة تكتنُف  معانيَ  ،"وجبالمرُء، في ِثْني وقوِفه عند ماّدة " يلفي
بُة لزم، وحّقك علّي واجٌب، والموجِ  إذاوِمن أجالها وأعرِفها الّلزوُم، فيقال: َوَجب الّشيُء وجوًبا 

وقيل تكوُن ِمن الحسناِت والّسيئاِت، فقد ورد حديٌث  العذاُب،الكبيرُة من الّذنوِب التي ُيستوَجب بها 
الّرجُل وجوبًا: إذا مات، والواجُب  وَوَجبَ (، 115أسألك موجباِت رحمِتك" ) إّني اللهمّ شريٌف مفاُده: "

 المّيت، والوجبُة: الّسقطة مع الهّدِة.
 

ر في  يظهرُ  بل  داللِتها،هذه الماّدِة أّن ثّم تطّوًرا داللّيًا وقع فأفضى إلى تغّيِر للمتبصِّ
أصاًل، وقد تجّلى هذا  والفرعُ أفضى هذا، في ُعُمِر العربّية المتقادِم، إلى أن يغدَو األصُل فرًعا، 

 ههذالحادِث، ثّم ثّنى بعد تعريِجه على معاني  المعنى بذكر" وجبإذ استفت  ابُن منظوٍر ماّدة "
(وابُن 116يدّل على الّسقوِط، وقد التمس الّزمخشري  ) الذيالماّدِة بذكِر األصِل المتقادِم 

الوجوِب: الّسقوُط  أصلالّدالليَّ العريَض مشيرين إلى أّن " األصلَ ( وابن منظوٍر 117)األثيرِ 
المذهَب، يعضُد هذا  ومّما(، 118المّيُت إذا سقط وماَت، وُيقال للقتيِل واجب" ) ووجبوالوقوُع، 

إلى أّن الواَو والجيَم والباَء أصٌل  مقاييِسهمذهَب َمن تقّدم ذكُرهم، إلماحُة ابن فارٍس الُمْعِجبُة في 
 (.119يتفّرع) ثمّ واحٌد يدّل على سقوِط الّشيِء ووقوِعه، 

 
بأطواِرها الماّدِة  هذهتقّدم آنًفا يغدو ِبُمْكَنتنا تلّمُس هذا الخيِط الجامِع الذي ينتظُم ِعْقد  مّما

ْن سّيئًة، هي الِفعلة  تستدعي نزوَل رحمٍة، أو عذاِب بئيٍس،  التيالّداللّيِة، فالموِجبُة، إْن حسنًة وا 
عليه كذا، إذا ألزمُته وفرضُته، فكأّنك أسقطَت عليه  وأوجبتُ ووْجُب الحائُط أو َوْجَبُته: سقوُطه، 

                                                 

 ".نكهابن منظور، اللسان، مادة "و ، 5/117( انظر: ابن األثير، النهاية، 114)
  ".وجب: ابن منظور، اللسان، مادة "انظر( 115)
 .4/43: الزمخشري، الفائق، انظر( 116)
 .5/154( انظر: ابن األثير، النهاية، 117)
 ".وجب( ابن منظور، اللسان، مادة "118)
 ".وجب: ابن فارس، المقاييس، مادة "انظر( 119)
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(، 120ت عليه هذه الّصفُة تشبيًها له بالّساقِط)هو الجباُن، وقد ُأْسِبغ والَوْجبُ الحكَم أو الفرَض، 
 (. 121القلِب: كّل ذلك اعتباٌر بتصّوِر الوقوِع فيه ) ووجيبُ 

 
أّوُلها أّنه يتبّدى  مالحَظ،يحسُن، بعَد هذا العرِض المتقّدم بياُنه، اإلشارُة إلى ثالثِة  لعّله

وأخرى حادثة، وثانيها: تنب ه القدماِء  متقادمة،أّن المرَء يقُف على داللتين لتلكم الماّدِة: واحدٍة 
الذي اعتراه تطّوٌر َأِذن بنقِل هذه الّداللِة، وثالثُها أّن الالفَت  العريضِ الُمْلِمِ  إلى األصِل الّدالليِّ 

العزيِز ، والحديِث  كالتّنزيلِ أّن تلكم الّداللَة الماّدّيَة العتيقَة قد وردْت في نصوِص العربّيِة،  للخاطرِ 
 ريف، وما ُيْحتّج به ِمن شعٍر:الشّ 
 

وجبْت جنوُبها فكلوا  فإذاحّق الُبدن: " في -تقّدس اسُمه–في التّنزيِل العزيِز فقوُله  أّما    
جن  أبو عبيدَة في مجاِزه إلى أّن المتعيِّن ِمنها: سقطْت إلى األرِض، ومنها  وقد(، 122ِمنها")

 والّسجستاني  (، 124هذا ابُن قتيبَة في غريِبه) على وتابعه(، 123إذا سقطْت لتغيَب) الّشمسوجوُب 
 وأبو(، 127األصفهاني  في مفرداِته) والّراغبُ (، 126في عمدِته ) ومكيٌّ (، 125في نزهِة القلوب)

 (.128حّياَن في البحِر المحيط)
 

أي سقطْت إلى  ،"جنوُبهاوجبْت  فلّمافي الحديِث الّشريِف فِمنه حديُث الّضحّية: " أّما
 –آخَر شريٍف، ُروي أّنه حديثٍ (، وفي 129)معلَّقةلمستحبَّ أْن تُْنَحر اإلبُل قياًما األرِض، ألّن ا

وبَكين، فجعل آخُر يسكتهّن،  الّنساءُ عاد رجاًل فوجده قد ُغِلب، فصاح  –صّلى اهلل عليه وسّلم
قال  في الّشعِر فقد أّما(. 130فال تبكيّن باكيٌة") وجبفإذا  دعهّن،: "-صّلى اهلل عليه وسّلم-فقال

 قيُس بُن الخطيِم: 
                                                 

 ".وجبيس، مادة "المقاي فارس،( انظر: ابن 120)
 .583المفردات،  الراغب،( انظر: 121)
 (.36( اآلية )الحج، 122)
 .2/51المجاز،  عبيدة،( انظر: أبو 123)
 .293الغريب،  قتيبة( انظر: ابن 124)
 .465النزهة،  السجستاني،( انظر: 125)
 .213( انظر: مكي، العمدة، 126)
 .583( انظر: الراغب، المفردات، 127)
 .6/324بحر، ال حيان،( انظر: أبو 128)
 .5/154النهاية،  األثير،( انظر: ابن 129)
 .5/154ابن األثير، النهاية، و ، 4/45الفائق،  الزمخشري،( انظر: 130)
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لم حّتى كاَن أّوَل واِجِب) عنبنو عوٍف أميًرا نهاُهُم        أطاعتْ   (. 131السِّ
 
 المتَّك ئ:  

بياِن جذِرها،  فيأّوَل ما يوَلج بالمعالجِة في هذه الماّدة اإلشارُة إلى تبايِن المعجمّيين  لعلّ 
والّراغُب فقد جعالها تقع تحَت ماّدة  األثيرأّما ابُن  ،"وكافقد ورد عليها ابُن فارس في باِب "

داللَة المّتكئ يعتريها تطّوٌر دالليٌّ متقادم شكا منه ابُن األثير،  أنّ والاّلفت للخاطِر  ،"تكأ"
 تحّملابُن منظور، فقد ورد عن العرِب أّنه يقال: توّكأ على الّشيِء واّتكأ إذا  عليهوتابعه 

إذ إّنها  ؛"المّتكئ" هيئةكاء، والمفارقُة الّلطيفُة تتجّلى في تعيين واعتمد، والت َكأة: كثيُر االتّ 
معتمًدا على أحد شّقيه، وهذا مذهُب العاّمة الذي  القاعدمفارقٌة ِلما نعهُده من هيئٍة َيميُل فيها 

َمن استوى قاعًدا  كلّ المّتكئ في كالِم العرب الُخلَّص: " ولكنّ (، 132أشار إليه ابُن األثير)
والعاّمة ال تعرُف المّتكئ إاّل من ماَل في قعوِده معتمًدا على أحد  متمّكنًا،ٍء على وطا

هذا الذي تقّدم يثيُر في الّنفس ثالثَة مالحَظ، أّولها استدراٌك، وثانيها  أنّ (، والحّق 133")شقَّيه
 وثالثها إشكاٌل: تبياٌن،

كما عرفه العاّمة  إالّ المّتكئ  أّما االستدراك فمضماُره اإللماحُة إلى أّننا اليوَم ال نعرف -
عتيٌق ليس بحادٍث في عربّيتنا  دالليٌّ قباًل، وهم الذين أشار إليهم ابُن األثير، فهذا إذًا تطّور 

 المعاصرِة. 
قيل إّن التّاَء فيه  فقد ،"المّتكئأّما التّبيان فمضماُره بياُن داللة الجذِر المكتِنف كلمَة " -

به الكيُس ونحُوه، فكأّن المّتكئ في كالِم الّسابِق  ُيَشدّ وهو ما  ،"الوكاء" بدٌل من الواو، وأصُله ِمن
هذا إلماحُة ابن  ويسند(، 134فشّدها بالقعوِد على الوطاء الذي هو تحَته) َمْقَعَدَتهالّسابِق أوكأ 

كئ مّما ال يكون في َقعدة المتّ  وهذا(، 135على شدِّ شيٍء وِشدٍة) تدلّ " وكافارٍس إلى أّن ماّدة "
 المسترخي بلغِة العاّمة والاّلحق. 

وقد  الحادِث،أّما اإلشكاُل فمرّده إلى أْن يفهم الاّلحُق كالَم الّسابق في عصِره بالفهم -
إذا  إّني: "-عليه وسّلم اهللصّلى –وقع ذلك حّقًا في اقتناِص المتعيِّن من قول الّرسوِل الكريِم 

المّتكئ في هذا الّسياِق الّشريف إلى الوجَهين؛  داللةِم وقد ُذِهب في فه ،أكلُت لم أقعد متمّكنا"
                                                 

، وابن منظور، اللسان، مادة 4/43الفائق،  الزمخشري،و  ،"وجب( انظر الشعر: ابن فارس، المقاييس، مادة "131)
 ".وجب"
 .1/193( انظر: ابن األثير، النهاية، 132)
 ".وكأ، وابن منظور، اللسان، مادة "1/193( ابن األثير، النهاية، 133)
 ".وكأ" مادة، وابن منظور، اللسان، 1/193( انظر: ابن األثير، النهاية، 134)
 ".وكا( انظر: ابن فارس، المقاييس، مادة "135)
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فَمن حمله على الَميِل إلى أحِد الّشّقين تأّوله على مذهِب  الحادثة،الّداللِة المتقادمِة، والّداللِة 
 فقدينحدُر في مجرى الّطعام سهاًل، وال يسيُغه هنيئًا، ومن حمله بالمعنى المتقادِم،  الالّطّب، فإّنه 

للّطعام قعوَد  القعودُ إلى أّنه ال يريُد االستكثاَر منه، ولكّنه يأكُل الُبْلغة، وعند هذا يكوُن ذهب 
 (.  136المستوِفِز ال المسترخي)

 
 تقدم: ما مستصفى 
 في كالمِ  ذياعفالمِ متكاثر،  ن مجموعٍ مِ  م قليلٌ ما تقدّ  إنّ  أقولُ أقول؟  عسى أنْ  فماذاعُد؛ وب

 ا، وليس يخفى أنّ أبدً  اً سرّ  يكتمُ الذي ال  لِ األوّ  ه عندَ ؛ إذ إنّ حقِ الالّ  المِ في ك ابق ليس كالمذياعِ السّ 
فإْن ورد عليه  ،"التَّْخت، وكذلك "المبالغةِ  على ةِ الّ الدّ " عالفْ مِ " في صيغةِ  قد جاءتْ  هذه الكلمةَ 

ن ه مِ حظَّ  فإنّ  ،المعاصرِ  غويّ ه اللّ فِ لْ ، وا ِ ه اليوميِّ إليه في تواصلِ  يحتكمُ بالمعنى الذي  حقُ الالّ 
ياب، وأين فيه الثّ  تصانُ  عاءٌ و  ابقِ خت في كالم السّ التَّ  ا؛ ذلك أنّ حً رَ بل مطَّ  اخافتً  واصل سيكونُ التّ 

نْ هريج أمسِ ليس كالصّ  هريج اليومَ والصِّ  ؟؟األمسِ ن مِ  اليومُ  ه وتعالق؛ إذ إنّ  حمةٌ كان بينهما لُ  ، وا 
(، 137)هحلقِ في  ده الفحلُ يردّ  هديرٌ  ابقِ لزَّْغردة عند السّ ، وافيها الماءُ  يجتمعُ  كالحياضِ  ابقالسّ عند 
 فنُ عنده السّ  بةُ رَ والعَ (، 138ب)للطالّ  مرادفةٌ  حقِ ، وهي عند الالّ واألتباعُ  الخدمُ  ابقِ عند السّ  الميذُ والتّ 
ها، أو ، أو صفاؤُ األسنانِ  أطرافِ  تحزيزُ  ابقِ عند السّ  بنَ والشَّ (، 139ربات)ها عَ واكد، وجمعُ الرّ 

ارب أو للشّ  حق مرادفةٌ عند الالّ  وهي(، 140في الفم) والعذوبةُ  البردُ ها، أو نكهتِ  ها، أو طيبُ تفليجُ 
، والَحْلبة في كالم السابق الدَّفعة من الخيل في الرِّهان خاّصة، وقيل هي الخيُل ُتجمع تكونُ  دُ اتك

يوم عن داللة (، وما كان أنأى داللة ال141للّسباِق ِمن كّل أوٍب ال تخرج ِمن موضٍع واحٍد)
على المكان الذي تعقد فيه المباراة أو السباق، والَفْشخ في -وال ريب في ذلك–األمس، فهي دالة 

(، وهي اليوم بمعنى شجِّ الّرأِس 142كالم الّسابِق الّلطُم والّصفُع في لعِب الّصبياِن، والكذُب فيه)
: "فلعّلك باخٌع نفَسك -تقّدس اسُمه–ّق بحجٍر أو نحِوه، والَبْخع القتُل غيًظا وغّمًا، ومنه قوُل الح

  (.143على آثاِرهم"، والمعنى: فلعّلك قاتٌل نفَسك وُمخرَجها)

                                                 

 ".أتكاللسان، مادة " منظور،، وابن 1/193( انظر هذين المعنيين: ابن األثير، النهاية، 136)
 ".زغرد( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "137)
 ".تلمذ( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "138)
 ".عرب( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "139)
 ".شنب( انظر: ابن منظور، اللسان، مادة "140)
 ( انظر: األزهري، التهذيب، مادة "حلب"، وابن منظور، اللسان، مادة "حلب". 141)
 منظور، اللسان، مادة "فشخ". ( انظر: ابن142)
 (، وانظر: ابن منظور، اللسان، مادة "بخع". 6( اآلية ) الكهف، 143)
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 ابقِ بين السّ  واصلَ التّ  إلى أنّ  أو يلم ُ  حُ يصرّ  الباحثَ  أنّ إلى  ن  الظّ  القار ِ ب يذهبُ  وليس

 تعجزُ  ةَ هذه العربيّ  ، أو أنّ ةَ البتّ ابق السّ  كلغةِ  تْ ليس حق لغةً لالّ  ر، أو أنّ أو متعذِّ  بٌ مغيَّ  حقِ والالّ 
 -هاسمُ  ستقدّ  – ، فالعظيمُ دّ بالضّ  واصل، بل األمرُ ، وهو التّ غةِ ن اللّ مِ  لِ األوّ  بالقصدِ  عن الوفاءِ 

نّ  -دِ ه، وانبنى على ذلكم العبالحفظِ  نزيل العزيزَ د التّ تعهّ  غة اللّ  يحفظَ  أنْ  -عظيمٌ  لو نعلمُ  ه لعهدٌ وا 
 : شعبٍ  أربعِ في  يسيرُ  م بعد هذا العرضِ ن هذا المتقدِّ مِ  التي نزل بها، والقصدُ 

 
 من صعيدٍ  شكايةٌ  ، فقد وردتْ في هذه الجهةِ  غاتِ ا بين اللّ ليست بدعً  ةَ العربيّ  أنّ  :هال  أو  

ن  هتحّسسِ ها إلى أولمان، وقد كان مرد   بهاجأر  غربيٍّ  ِِ ،  الّتطّورِ هذا التّفاصَل الُمتخلَِّق ِم الّدالليِّ
قمنا بمقارنٍة كاملٍة بيَن فترتيِن متباعدتيِن  ولو" الُمتقاِدمِة،األلفاِظ الُمعمَّرِة َعن ِدالالِتها  وانزياحِ 

َق فهَم المرحلَة  لناَلتكّشف  دراَكها  الّسابقةَ األمُر عن اختالفاٍت عميقٍة كثيرٍة ِمن شأِنها أْن ُتعوِّ وا 
لغويٍّ خاصٍّ كي نتمّكَن ِمن َفهِم الَملحمِة  استعدادٍ  إدراًكا تام ا، فمّما ال شّك فيه أّننا في حاجٍة إلى

 King، أو أْن نتذّوَق أساليَب الّنثِر في عهِد الملِك ألفريد  مثالً  ”Beowulf”اإلنجليزّيِة القديمةِ 

Alfred("144). 
 

لفاظ أ رة ذاتُ معمَّ  عتيقةٌ  ها لغةٌ إليها؛ ذلك أنّ  م اإللماحُ تقدّ  َفرادةٌ ة لها العربيّ  أنّ : وثانيها
 ة،يّ الكلّ ها على صورتِ  مة كبرى في الحفاظِ هْ سُ  -وما زال – نزيل العزيزِ وقد كان للتّ  ،متقادمةٍ 

 فة.ها المؤلِّ يتِ نْ وبِ 
 

الذي  ق اإلشكالُ نها يتخلّ ، ومِ رس المعجميِّ نية الدَّ في بِ  كبيرةٍ  على فجوةٍ  عريجُ التّ : وثالثها
 غويِّ اللّ  لصناعة المعجمِ  تنهدُ  ها صالحةً من أبنائِ  ةً ثلّ  رُ تنتظ ة ما زالتْ ه، فالعربيّ عندَ  نقفَ  أنْ  يمكنُ 

، متتّبًعا هارَ ا تطوّ ها، مقتنصً ا أطوارَ ا بعد عصر مستشرفً عصرً  مع الكلمةِ  الذي يسيرُ  اريخيِّ التّ 
 . سيرَتها
 

 مثلِ  هوا علىينبّ  أنْ ب ،ةً خاصّ  العربيِّ  ، والمعجمِ ةً عامّ  اللةِ سي علم الدّ إلى مدرّ  ةٌ وصيّ : هاورابع  
 رِ طوّ التّ  تعنى بشأنِ  صوا مساقاتٍ يخصّ  ، وأنْ ا لهذا اإلشكالِ هم تخفيفً في محاضراتِ  المواضعِ هذه 
نْ بً طالّ  عليه الباحثون؛ إنْ  يقفَ  نْ أ على ما يمكنُ  ة للوقوفِ تطبيقيّ  ن وجهةٍ مِ  الليِّ الدّ   سينمدرّ  ا، وا 

                                                 

 . 170دور الكلمة،  ستيفين،( أولمان، 144)
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، واقتراًبا ِمن تعييِن ِدالالِت الّسابِق ومقاصِده، ، واستشراًفا للّتطّوِر الّدالليِّ واصلِ التّ  بسيرورةِ  وفاءً 
 .   وتأسيًسا وتعزيًزا لفكرِة المأموِل الُمنَتَظر، وهو المعجُم الّلغوّي التّاريخي  

 
 والحمد  هلل  في بدٍء وفي َختم
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