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 )ه ٤٢٩ت ( للثعالبي )) العربيةِّفقه اللغة ورس((يف 
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  مقدمة
ًتعد معاجم احلقول الداللية خطوة مهمة يف طريق تطوير ما يعـرف بمعـاجم  ً َّ ُّ َُ

ًاملعاين أو معاجم املوضوعات; ألن هلـا أدوارا مهمـة يف إحكـام  تنظـيم املفـردات ًَّ
ًوفق مفاهيم جتمعها, وبذلك مل تعد الفائدة من هذه املعـاجم منحـرصة يف تزويـد 
َالكاتـب بألفـاظ ملعــان جتـول يف ذهنــه, بـل صـارت تــستعمل يف تعلـيم اللغــات,  ُ ٍ ٍ

ل عمليـة الرتمجـة اآلليـة, وتـسهم يف تتبـع التغـريات الدالليـة التـي محلتهــا ِّوتـسه
 .ية مسريهتا التارخييفالكلامت 

ِّوهذه املعاجم التـي يـسعى العلـامء فيهـا للوصـول إىل أعـىل درجـات الدقـة, 
َّبإخضاعها لتصنيفات معتمدة عىل ما جيـد مـن طـرق يف جمـال احلقـول الدالليـة,  ٍُّ ٍ ٍ
ٍمتثيل لغوي للعالقـات املنطقيـة يف الكـون, إذ إهنـا تنـسج مـن األلفـاظ شـبكات ٌّ ٌ 

قة بني األلفاظ وداللتهـا, ومرجعيتهـا يف  العالربزًداللية تربط بعضها ببعض, وت
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 .العامل املحيط باإلنسان
ترتيب الكلامت يف جمموعـات يـرتبط بفطـرة «ّ  ويرى الدكتور أمحد عزوز أن 

اإلنسان, ومن خصائص العقل اإلنساين الذي من طبيعتـه امليـل نحـو التـصنيف 
يتـسنى لنـا  حتـى ,ّوالبحث عن العالقة التي تكون أجزاء هذه املجموعة أو تلك

 .)١( »فهمها ووضع قوانينها ثم احلكم عليها واالستنتاج
ِوقــد مــرت هــذه املعــاجم بمراحــل منــذ بــدء اإلنــسان بتجميــع األلفــاظ يف  ّ
َمصنَّفات تفرس له عالقة اللفظ بمدلوله, فمنهم من جعل قدم السبق للهنود مـع  ُِّ ٍُ َ

ــانيني( ــاد)ب ــل الب ــن أوائ ــم م ــصينيني ه ــرون أن ال ــنَّ, وآخــرون ي ــذا الف . ئني هب
 .  فيها من مفاهيمُّواستمرت يف الظهور والتطور مع تطور احلياة وما جيد

ُ    مل تكن هذه املعاجم وليدة اللحظة, وإنـام وجـدت مـع حمـاوالت اإلنـسان 
َّإن العـرب كـان هلـم : ُالربط بني اللفظ وداللته واملرجع اخلارجي, وليس القـول

ًرضبا مـن رضوب التعـصب أو −يف املعجمي ٌإسهام يف هذا الفن من فنون التأل
ِليل, بل إنه مثبت بام وصلنا من نصوص ما عرف يف تراثنـا َّلدا ر إىلِّاالدعاء املفتق ُ ِ َ ٌ َ َّ

ٍّت وفـق طـرق تقـارب إىل حـد ُبمعاجم املعاين أو معاجم املوضوعات التـي مجعـ ُ ٍ َ
ُ مــا يطلــق عليــه يف أيامنــا بمعــاجم احلقــول الدالليــة, والتــي تبعيــد َ : َّعــرف بأهنــاُ

معاجم تقوم عىل حقول تضم مفاهيم كلية, تضم يف داخلهـا مـا يـرتبط هبـا مـن «
ُّمفردات تدل عىل مفاهيم فرعية مرتبطة باملفاهيم الكلية ٍ«. 
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ويسعى هذا البحث إىل تـسليط الـضوء عـىل دور العـرب يف التمهيـد لنظريـة 
ُّاحلقول الداللية, مستندا إىل أثر لغوي يعد من أ ً َُّ ٍّ ٍهم ما صنِّف من معـاجم موافقـة ٍ ُ ِّ

ّهذا األثر هو فقه اللغة للثعـالبي, وقـد وقـع االختيـار عليـه; ألنـه قـد وضـع . هلا
ّإرهاصات تتفق مع ما جد يف جمال احلقول الداللية ّ ٍ . 

 :والغاية من هذا البحث هي
َّالتأريخ للون من ألوان التصنيف املعجمي −١ ِ ٍ ُ. 
ــا مــن إســهامات −٢ ٍإظهــار مــا يف تراثن ــا بنــسج ُ ــا أن نوظفهــا يف أيامن ٍ علين َ ِّ ْ

 .جديد
 . من هذا النوع من املعاجمةداإلفا يةكيف −٣

  نظرية احلقول الدالليةإىل ملحة تأرخيية ً−أوال

 قبل عرض النظريات الداللية وآراء أصحاهبا, سأبدأ بتعريف مفهوم احلقل 
ًالداليل, الذي جعلت املعاجم حاملة السمه ُ. 

 احلقل الداليل -

م به أن الكلمة ال حتمل داللة إال بالسياق الذي يربطهـا بغريهـا مـن َّملسلمن ا
الكلامت, وهلذا فإن أقـرب تعريـف للحقـل الـداليل هـو تعريـف جـورج مونـان 

جمموعة من الوحدات املعجمية التي تشتمل عىل مفـاهيم تنـدرج «:  أنهَّالذي بني
ُحتت مفهوم عام حيدد احلقل ٍّ مع ملعنـى احلقـل الـداليل,  فهو أبسط تعريف جا(٢) »ٍ
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ــوز,  ــاح والل ــال, والتف ــه أشــجار الربتق ــدرج حتت فكلمــة شــجرة مفهــوم عــام تن
ل وحدات معجمية حاملة ملفاهيم معينة تتفـق ِّإلخ, هذه األلفاظ متث...واملشمش

ومفهوم الوحدة املعجمية الشجرة, ومن جمموع الوحدات املعجمية ومفاهيمهـا 
ٌّطاع داليل مرتابط, يتـألف مـن مفـردات اللغـة ِقفهو  . يتكون حقل داليل مستقل ٌ

ٍالتــي تعــرب عــن تــصور أو رؤيــة أو موضــوع أو فكــرة معينــة, فــالكلامت املكونــة  ٍٍ ٍ
فـنفهم معنـى الكلمـة مـن .  (٣)للحقل الداليل ترتبط بموضوع معـني وتعـرب عنـه

عالقتها بـالكلامت األخـرى, داخـل احلقـل الـداليل, فاحلقـل الـداليل هـو الـذي 
 . العالقات بني الكلامت حتى يفهم معناها وعالقتها باملفهوم العامحيرص

 نظرية احلقول الداللية
َّ إن تطــور العلــوم واتــساع إدراك اإلنــسان, وكثــرة املفــاهيم التــي تتوالــد    
ٍهـو اللغـة إىل ابتـداع طـرق و ,ِّ املهتم باملعرب األسـايس عنـه,ا دفعت باإلنسانيومي

ًكثرية حماوال   توظيف اللغة يف التعبري عن علومه وإدراكاته, ثـم عمـد اعن طريقهٍ
ٍإىل جتميع مفرداهتا وفق طرق تساعد ع  مـن .ىل رسعة الوصول إىل معنى الكلامتَ

ٍ عـام يمثـل العنـوان األكـرب ملجموعـة ىُطرق ربط الكلامت واأللفاظ بمعنًـهذه ال
لبحـوث من العناوين األصـغر فاألصـغر, ومل تتوقـف حتـى أيامنـا الدراسـات وا

ــة هلــذا الفــن, فتعــددت األقــوال واآلراء وأ ــاتِوجــُاملتناول ّ عــدة; ألن ٌدت نظري
َّالنظريات تتغري بحـسب املجـال الـذي تـستعمل فيـه, وهـذا التغـري طبيعـي; ألن  ٌّ ُ
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ــة ال يمكــن أن تتمحــور حــ ٌول مفهــوم ثابــت, بــل هــي عرضــة لَّالدالل ٍ ع يســوتلَ
ٍ ونظريــات جديــدة حتــاول حــرص والتــضييق, وهــذا التغــري يــؤدي إىل والدة آراء ٍ

َّإذ إن الغاية األساسية من نظرية احلقول الداللية, . املوضوعات املنثورة يف الكون
ِتوزيع الكلامت وفق عالقات تشابكية تعني الباحـث عـىل تعيـني دالالهتـا وعـدم 

 .اخللط بني املعاين
َّوال يمكن ألحد أن يبت يف اسم املخرتع األول لنظريـة احلقـول ا ْ لدالليـة; وهلـذا ٍ

هــو مــن أوائــل املنظــرين ملوضــوع احلقــول الدالليــة, ) دي سوســري(َّإن :  القــولَّفــإن
َّاليسلم به عىل إطالقه; ألن قول ّ  :نوعني من العالقاتلَّإن الدليل اللساين خيضع : هُ

ٍ عىل معايري صورية مثلعالقة مبنية −١ ٍفهي توحي بكلـامت ) تعليم(كلمة : َ
َّ وتنتمي إىل نفس املجال الداليل مثلُأخرى مشتقة منها,  .علم, نعلم: ِ

ٍعالقة مبنية عىل املعـايري الدالليـة فكلمـة تعلـيم تـوحي بكلـامت أخـرى  −٢
 .ُّتربية, تعلم, تكوين: مثل

ِإن العالقات السابقة ال تعد مصداقا لقول القائل ً َُّّ ) سوسـري(بذلك وضـع «: ُ
ــه األد ــدرس في ــذي يمكــن أن ت ــام ال ــةُاإلطــار الع ــة اللغوي ــه (٤) »ُل ــا قال َّ; ألن م

ً, ال يعد إال توصـيفا ملـا كـان قبلـه مـن أعـامل ولـيس إ)سوسري( ًبـداعا مل يكـن لـه ُ
َّأن علم التصنيف الـذي ظهـر عنـد اليونـانيني وقبلـه عنـد أهـل ًخصوصا ظهور, 

, )سوسـري(الرافدين قام عىل مثل هذه العالقات, وإن مل يكن بالدقة التي أرادهـا 
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ٌمـن تـصنيف للكلـامت يتحقـق فيـه يشء ممـا ذكـره , ) بـانيني( قـام بـه وكذلك ما
وتطور األمر عند العـرب املـسلمني; إذ إهنـم فطنـوا إىل النـوع األول الـذي ذكـره 

ّ وأطلـق عليـه مـصطلح العالقـة الـصورية, وسـموه مـصطلح االشـتقاق سوسري َ
التـي ختـرج الصغري الذي يقوم عىل أن تتغري صورة اجلذر لكنه يلتقي مع الـصور 

 . عنه بالدوران حول نواة املعنى األسايس له
َّلكن النقلة النوعية يف قضية احلقول الدالليـة حتققـت عـىل يـد العـامل األملـاين  َّ

ملعرفـة يف اخلاصة باِمفردات اللغة األملانية  ىلع جهده َّصبالذي  )Trier ()ترير(
ّالقرنني الثاين عرش والثالث عرش, وقـد جعـل املـرحلتني  مـوزعتني عـىل حقلـني, ّ

فوضع يف حقل املرحلة األوىل الصفات اجليدة, والصفات غري اجليدة, ويف حقل 
, لكنـه مل (٥)املرحلة الثانية مجع الكلامت املرتبطة باخلربة الدينيـة, واملعرفـة, والفـن

احلقـل : ًيستعمل مصطلح احلقول الداللية, وإنام استعمل بدال منـه مـصطلحات
ــل ا ــي, احلق ــةاملعجم ــدائرة املفهومي ــومي, ال ــاحثني أن ...ملفه , ورأى بعــض الب

 .(٦)هو أول من استعمل هذا املصطلح) A. Stor(سطور
ــان  ــا, فأومل ــر هل ــامل املنظ ــة, بحــسب الع ــول العام ــددت أســامء احلق ــد تع ِّوق ُ

(Ullmann)ثالثة أنواع إىلً مثال قسمها : 
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 اللغـــات, ويمثلهـــا نظـــام األلـــوان يف:  احلقـــول املحـــسوسة املتـــصلة−١«
 .ٍيمه بطرق خمتلفةٌفمجموعة األلوان امتداد متصل يمكن تقس

 ويمثلهــا نظــام العالقــات : احلقــول املحــسوسة ذات العنــارص املنفــصلة−٢ 
 .ف وفق معايري خمتلفةا يمكن أن تصنَّـًاألرسية, وهي أيض

ويمثلها ألفاظ اخلصائص الفكرية, وهذا النوع مـن : احلقول التجريدية  −٣
َّيعد أهم من احلقلني املحسوسنياحلقول   نيوكـًظرا لألمهية األساسية للغة يف ت ن,ُ

 .(٧) »التصورات التجريدية
 هاِّميـع كـل مفـاهيم الكـون, أو بعـض  فنظرية احلقول الدالليـة تقـوم عـىل جت

ٌوفق حقول متثلها كلامت مركزية, وتتفرع عنها كلامت تتحد معها باملفهوم العام, 
ًقات يمكن اسـتنادا إليهـا بنـاء عنـاوين احلقـول ومـا ينـدرج ويعتمد فيها عىل عال ٍ
 .ضمنها من كلامت

واملعجم املصنف وفـق احلقـول الدالليـة, البـد أن تتـوفر فيـه تلـك األسـس 
ًالسابقة, ألنه يمثل جتميعا ملفاهيم عامة, تربط كلـامت تنتمـي إىل مقـوالت كليـة, 

 . ئقها بعضها ببعضًحتى يستطيع القارئ فهم الكلامت اعتامدا عىل عال
ًوقد أبدى األوربيون اهتامما هبذا النوع من املعاجم يف القـرن التاسـع عـرش, 

 (Dornsief) للغة اإلنكليزية, ثم معجم دورنزايـف (Roget)فظهر معجم روجيه 
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 .(٨)للغة األملانية
ّما سبق عرض خمترص ملراحل نظرية احلقـول الدالليـة يف الغـرب, أمـا بـذور  ٌ

عنــد العــرب, فإهنــا تبــدأ مــع الرســائل اللغويــة التــي كانــت جتمــع هــذه النظريــة 
. إلـخ...رسائل اخليـل, ورسـائل النبـات: ٍمفردات موجود من املوجودات, مثل

م املـصنف للقاسـم بـن سـاللكن أول املعاجم اجلامعة يف هذا الفن كان الغريـب 
ـــ ( ــًجامعــاُ, الــذي يعــد )ه٢٢٤تـ ِّا دون مــن رســاِ مل ــة ســبقته يفُ   الظهــورئل لغوي
وممـن سـار عـىل هنجـه يف تـصنيف هـذا النـوع مـن . (٩)ً خاصةرسائل األصمعيو

يف األلفـاظ الكتابيـة, وأبـو ) ه٣٢٠تــــ (املعاجم, عبد الرمحن بن عيسى اهلمذاين 
يف مبادئ اللغـة, وأبـو منـصور الثعـالبي ) ه٤٢١تــــ (عبد اهللا اخلطيب اإلسكايف 

 . خإل... يف فقه اللغة(١٠) )ه٤٢٩تـــ (
                                                           

 .٦٦حممود فهمي حجازي, البحث اللغوي, ص . د) ٨(
 .٢١َّحسني نصار, معاجم عىل املوضوعات, ص . د) ٩(
شهورين, لقب , من علامء اللغة امل)هـ٤٢٩ −هـ ٣٥٠(عبد امللك بن حممد بن إسامعيل ) ١٠(

ّبالثعالبي نسبة إىل مهنة كان يمتهنها وهي خياطة جلود الثعالب, صنف يف فنون اللغة 
 وسـحر البالغـة, ولـه مؤلفـات .ة الدهر, وفقه اللغة ورس العربيـةيتيم: ا عدة منهاًكتب

ابن خلكـان, وفيـات : ترمجته يف. طبقات امللوك, ومكارم األخالق:  من ذلك,غريها
ــان ج ــؤلفني, ج٣٨١ص / ٣األعي ــة, معجــم امل , ٣٢١ص / ٢ّ, و عمــر رضــا كحال

 . ١٦٤−١٦٣ص / ٤ّوالزركيل, األعالم, ج
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١٥٩

 فقه اللغة للثعالبي −

فقـه (ونـه بـــــ نَْالقـسم األول ع:  عىل قـسمنيًموزعاجعل الثعالبي فقه اللغة 
ً, وهذا القسم مل يكن متفقا مع تـصنيف املعـاجم )رس العربية(, والثاين بـــــ)اللغة

املــصنفة وفــق احلقــول الدالليــة; إذ إنــه عــرض فيــه أســاليب العــرب يف أقــواهلم, 
ٌساليب, وحتدث عن معاين احلروف, فهـو قـسم لغـوي بحـث فيـه وتنوع هذه األ

ً مكمـال ملـا ًيف طرق العرب يف كالمها, أما القسم األول فإنه يعـد معجـام مـستقال ِّ
ّوبــسبب هــذا االخــتالف بــني القــسمني ظــن بعــض . ســبقه مــن معــاجم املعــاين

ّالنّارشين أن كـل قـسم كتـاب مـستقل, إال أن مـا ينفـي ذلـك ذكـر املؤلـ ٌ ف نفـسه ّ
 .(١١)للقسمني يف مقدمته

ُ    ذكر الثعالبي يف مقدمتـه أنـه صـنَّف هـذا املعجـم ليجمـع فيـه ن َّ ًكتـا لغويـة َّ
ّكانت تثار مفككة يف جمالس األمري, وأشار إىل أنه استند يف هذا إىل أهم اللغـويني  ّ ُ

ُتركت واألدب«: ُواألدباء الذين صنَّفوا يف املعاجم ويف فقه اللغة, فقال ْ ِ  والكتب ُ
َأنتقي منها وأنتخـب وأفـصل وأبـوب وأقـسم وأرتـب وأ َ ِّ َ َِّ َ ِّ جـع مـن األئمـة مثـل َتْنُ

َّاخلليل واألصمعي وأيب عمرو الشيباين والكسائي والفـراء وأيب زيـد وأيب عبيـدة 
َوأيب العبـاس وابـن دريـد ونفطويـوأيب عبيد وابن األعرايب والنـرض بـن شـميل  ِ  هّ

َوابن خالويـه واخلـارزنج َ َ ن سـواهم مـن ظرفـاء األدبـاء الـذين ِي واألزهـري ومـَ
                                                           

ّ,  و تصدير الـدكتور رمـضان عبـد التـواب للكتـاب ١٨ص /١الثعالبي, فقه اللغة, ج) ١١(
 .٥ص 
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١٦٠

ــامء ــان العل ــاء إىل إتق ــصاحة البلغ ــوا ف ــة ,َمجع ــة إىل ســهولة البالغ ــورة اللغ َ ووع
 وأيب بكـر ِملراغـيكالصاحب أيب القاسم ومحزة بن احلسن األصبهاين وأيب الفتح ا

 أمحـد ُاخلوارزمي والقايض أيب احلسن عيل بن عبد العزيز اجلرجـاين وأيب احلـسني
 .(١٢) »َبن فارس بن زكريا القزوينيا

َّيظهر النَّص السابق أن الثعالبي مجع َّ ِّنصوصه من أهم مصادر اللغـة, لكنّـه مل  ُ
َّينص عىل املنهجية اجلديدة التي اتبعها يف تصنيف مواد معجمه, مع أنه أطنـب  يف ّ

 تعــداد  وأشــار إىل مــصادره, ولكنَّــه اختــرص يف.مــدح األمــري وذكــر أياديــه عليــه
ّفضائل كتابه, وما امتاز به عام سبقه,  فهل يرجـع ذلـك إىل أنـه مـا وجـد يف كتابـه 

َّجديدا سوى جتميع أقوال سابقيه? أم أنه ترك للقارئ احلكم عىل إنتاجه?  ً 
َّإن مقدمته ختلو من الوقوف عىل التعريف هبذا النوع من التـصنيف املعجمـي, أو  َّ

ًيفي بالغرض وإنام يعد ومضة رسيعة ال تفي بام يف كتابـه ذكر الفائدة منه, عدا سطر ال  ً ُ
وأمجـع يف التـآليف بـني أبكـار األبـواب «: وذلك قوله. ة يف العرض والرتتيبَّدِمن ج

أبكار األبواب يـيش بطريقـة ترتيبـه : فقوله .(١٣) »ون اللغات واأللفاظيواألوضاع وع
ِّالتي جعلها سائرة عىل املوضوع العام الذي يمث ٍمع أن صاحب معجم مماثـل . البابله ً ّ

  ملعجـــــــــــــــــم الثعـــــــــــــــــالبي, وهـــــــــــــــــو ابـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــيده 
                                                           

 .١١٧ص/ ١الثعالبي, فقه اللغة,ج) ١٢(
 .١٦ص / ١السابق,ج) ١٣(
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حببـت أن أ«: نراه يف مقدمته يفصح عن الغاية من تصنيف معجمه بقوله) ه ٤٥٨تـــ (
َّأجرد فيها كتابا جيمع ما تنرش ً َّ من أجزائها شعاعا وتنثِّ ر من أشالئها حتى قارب العـدم ً

ٍويقول يف موضع آخر ، ١٤) (رفيعة املحكمة البديعةًضياعا والسيام هذه اللغة املكرمة ال
ًفارشأبت نفيس عند ذلك إىل أن أمجع كتابا مشتمال عـىل مجيـع مـا سـقط «: من مقدمته ً َّ َ

إيل من اللغة إال ما ال بال به, وأن أضع عىل كلمة قابلة للنظر تعليلها وأحكـم يف ذلـك 
ُعتها عـىل مـا وضـعوه وتركتهـا ًتفريعها وتأصيلها وإن مل تكن الكلمة قابلة لذلك وضـ ََ ُ

 .(١٥) »عىل ما ودعوه
ّ كتابه, فوت عىل قارئيـه  فعدم رشح الثعالبي ألسلوبه ومنهجه, والفائدة من

ت مثـل هـذا النـوع مـن التـصنيف; مدتاعالعقلية التي بف ُّالتعر: ًريا أمههثًخريا ك
لـة التـي ألنه لو أفصح عن سبب اختيار عنـاوين أبوابـه وفـصوله, ألدركنـا املرح

 .وصلت إليها عقلية العرب يف جمال احلقول الداللية
 ات احلقول الداللية يف فقه اللغةإرهاص

 َّ فـإنن منهجـه يف الكتـاب, مقدمته من احلـديث عـِّلكن مع ما سبق من خلو
ِّعرضه للعناوين التي ضمنها معجمه يمث ل طريقة ترتيبه ملعجمه, وهي هنـا متثـل ّ

ُعىل احلقول الداللية; ألنـه كـام عـرض يف احلـديث عـن ل أسس املعجم القائم َّأو
ّاحلقول الداللية, فإن حتديد العالقات التي ستمثل يف مثل هذا النوع من املعاجم 

                                                           

 .٧ص/١ابن سيده, املخصص, ج) ١٤(
 .٨ص /١السابق, ج) ١٥(
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أراد هي أوىل خطوات تصنيفه, فقد أدرك الثعالبي قضية عنـاوين احلقـول, التـي 
هذا التوزيـع إن : حتتوي مفردات مرتبطة باملعنى العام للحقل, ويمكننا القولأن 

لألبواب يعد اإلرهاص األول من إرهاصات احلقـول الدالليـة, وسأقتـرص عـىل 
 : ذكر عدد من األبواب للتمثيل عىل طريقته

ًيف الكليات وفيه أربعة عرش فصال: الباب األول«  ِّ . 
 . يف التنزيل والتمثيل وفيه مخسة فصول:  الباب الثاين
ؤها وأوصافها باختالف أحواهلا وفيه يف األشياء ختتلف أسام:  الباب الثالث

 . ثالثة فصول
 . يف أوائل األشياء وأواخرها وفيه ثالثة فصول:  الباب الرابع

يف صغار األشياء وكبارها وعظامها وضخامها وفيه عـرشة :  الباب اخلامس
 . فصول

 . ِيف الطول والقرص وفيه أربعة فصول:  الباب السادس
 .(١٦) »لني والرطوبة وفيه أربعة فصول يف اليبس وال:  الباب السابع

ل عناوين احلقول, وتبعها عنـاوين فرعيـة بـدأها ِّ تشك هياألبواب السابقة,
نـرى أنـه يتـوزع عـىل ) يف الكليات(بكلمة فصل, فالباب األول الذي وسمه بــــ 

ثـم . بدأها بفصل ماورد يف القرآن مـن ألفـاظ مرتبطـة بلفـظ كـل. فصول متنوعة
فـالرابط بـني صـنع الثعـالبي ومـا تـنص ) ٍذكر رضوب من احليوانيف (تاله فصل 

                                                           

 .٢١−١٩ص/١الثعالبي, فقه اللغة, ج) ١٦(
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عليه احلقول الداللية هو حتديد الكلمة األساسية, وهذا ما حتقق يف أكثر الكلامت 
ـــال  ـــا ع ـــل م ـــق عـــىل ك ـــة أساســـية تطل ـــسامء كلم ـــه, فال ـــي وردت يف أبواب الت

 فيهـا عوالرابط اآلخر هو ذكره لعناوين احلقول الفرعية حيـث نـراه ينـو.اإلنسان
َّوكــذلك مــا يتعلــق باحليوانــات واإلنــسان, إال أن ,بــني ذكــر اجلــامدات واألحياء

 التفكك الذي حصل هـو أنـه ينتقـل مـن احليـوان إىل األشـياء وبـالعكس, فهـو مل
ٍفصل يف ذكـر رضوب (ث عنه; ولذلك نرى َّجيعل التوزيع بحسب اليشء املتحد

ٍ, ثم يأيت بفـصل يطلـق عليـه (١٨))فصل يف النبات  والشجر(, ثم (١٧))من احليوان
التـي تتفـق ) األفعـال(, ثم فـصل عـن )عن أيب بكر اخلوارزمي, عن ابن خالويه(

 ).الكليات(مع عنوان الباب 
ٍفحرش عنوان باسم عاملني غري متفق مع تسلسل باقي العناوين, التي حـاول  ّ ٍ ُ

ن, ونراه فيها أن تكون مرتبطة بمفهوم الباب, وكذلك بتنوع املوجودات يف الكو
لـيهم يف ذكـر كلـامت وردت عنـدهم ع األبواب حيرش أسامء علامء حييـل يف معظم

ًمرتبطة بعنوان الباب الذي جيمع مفرداته ضمن فصول, فيخـصص هلـم فـصوال  ّ ً
مع أننـا نـرى أنـه يف الفـصول حـاول أن تكـون . ضمن الباب كام يف املثال السابق

 :ًمفرداهتا مرتبطة بــــ
 . النبات−٣−احليوانات  −٢− اجلامدات − ١

                                                           

 .٢٥ص /١السابق, ج) ١٧(
 .٢٦ص /١السابق, ج) ١٨(
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 .ًوهذا ما يعد متفقا مع توزيع احلقول الداللية يف أيامنا
يف األشــياء : (ا باألشــياء وســمه بـــــــــــــًونــرى يف عنــاوين أبوابــه بابــا خاص

ٌال يقـال كـأس «:  فيبـدؤه بقولـه(١٩))ختتلف أسامؤها وأوصافها باختالف أحواهلا ُُ
ٌإال إذا كان فيها رشاب وإال فهي زجاجة, وال يقال مائدة إال إذا كان عليها طعام  َ ُ ََ َّ ٌّ ُ ُ َ َ
ُو إال فهي خوان,  ال يقال كوز إال إذا كانـت لـه عـروة وإال فهـو كـوب, ال يقـال  ُُ َ ُ َُ ُْ ُ ٌْ َ ِ ّ

َقلم إال إذا كان مربيا وإال فهو أنبوبة ْ ُ ّ َّ ٌ َ« (٢٠). 
ــذي أخــل نالحــظ أن ال ــا تنتمــي إىل حقــل اجلــامدات, لكــن ال ــامت كله َّكل ََّّ

بتسلسلها املنطقي  عـدم توزيعهـا وفـق املجـال الـذي يـضمها كلهـا, أي مل جيعـل 
ــالطرق, أو األشــياء  ــة, وال األشــياء املرتبطــة ب ــام متتابع األشــياء املرتبطــة بالطع

ه يفـصل بـني ًاملرتبطة بأدوات احلرب مـضموما بعـضها إىل بعـض, وإنـام رأينـا أنـ
ٍليهم يف استقاء كلامت مرتبة عتمد عالكلامت املرتابطة, بذكر أسامء العلامء الذين ا ٍَ ّ

بالباب أو بالفصل, بل إنه يف بعض املواضع يبدأ الباب بام روي عن أحد العلـامء 
, ثـم أتبعـه (٢١) »فيام روي عـن األئمـة وأيب عبيـدة«: كام يف الباب الذي وسمه بــــ

ففـي الفـصل . (٢٢) »اء سائر األئمة متثيل أيب عبيدة من هـذا الفـنيف احتذ«بفصل 
                                                           

 .٤٤ص /١الثعالبي, فقه اللغة, ج) ١٩(
 .٤٤ص/١السابق, ج) ٢٠(
 .٤٤ص /١السابق, ج) ٢١(
   . ٤٥ص /١السابق, ج) ٢٢(
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األول يتحدث عن الكأس وهو من أدوات الطعام, ثم نـراه يتحـدث يف الفـصل 
ْال يقـال للطبـق مهـدى«: ًالثالث من هذا الباب عن الطبـق, قـائال إال مـا دامـت : ُِ

 .(٢٣) »عليه اهلدية
ً      إن األمثلة السابقة تعد شاهدا  ُّ ٍعىل أن صاحب فقه اللغة سار عـىل مـنهج َّ َّ

َّقـائم عــىل عالقـات دالليــة بــني األلفـاظ, إال أن هــذا املــنهج الـذي ذكــره مل يكــن 
ٍا يف كثري من املواضع, وهذا ما عيب عـىل معظـم معـاجم احلقـول الدالليـة منطقي

ِّولكن ال يعني هذا اختفاء كل مظاهر احلقول الداللي. (٢٤)العربية الرتاثية َ ة يف هذا ْ
َّاملعجم, ويبـدو أن الـسبب يف عـدم منطقيـة جتميـع الكلـامت أن الثعـالبي مل تكـن  َّ
ُأبواب معجمه معنونة بعناوين تتعلق باملوجودات, وإنـام كانـت ألفاظـا تـستعمل  ًَ ً
ــني اجلــامدات  ــذا أدى إىل اخــتالط ب ــون, وه ــن املوجــودات يف الك ــري ع يف التعب

ُذه األلفــاظ وضــعت ضــمن حقــول املفــاهيم َّفلــو أن هــ. واحليوانــات والنباتــات
ًبــاب الكليــات يــصبح فرعــا مــن بــاب اجلــامدات وهكــذا بــاقي {العامــة أي 
ٍ حمققـا لعالقـات منطقيـة دقيقـة بـني ألفـاظ هـذا املعجـم ذلـك, لكان}األبواب ٍ ً .

ِّ أن اللفظ يف هذه املعاجم غلبهيَّويبدو أن علة ذلك  ُ  .  املعنى عىلَّ
 العالقات بني الكلامت

َّتبني مما سبق أن احلقـول الدالليـة مل تـستقر عـىل حـال واحـدة, وإنـام تبـدلت  ََّّ
                                                           

 .٤٦ص /١السابق, ج) ٢٣(
 .١١٠أمحد خمتار عمر, علم الداللة, ص . د) ٢٤(
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ِّوتغريت بحسب املوضـوع الـذي احتوتـه, لكـن الـيشء املـشرتك بـني كـل أنـواع  َّ
 .احلقول الداللية أهنا تقوم عىل عالقات بني الكلامت املحتواة يف احلقل الداليل

اللية عند الثعالبي واتفاقها مـع وسأحاول أن أتتبع ظهور هذه العالقات الد
 .ُما أحكم عرضه يف زمننا املعارص

ًمــن أهــم العالقــات التــي مــا زالــت متبعــة يف جتميــع األلفــاظ وتــصنيفها ضــمن  َ ِّ
هذه العالقات يرى . , التضاد, التنافر)االشتامل(احلقول الداللية الرتادف,  والتضمن

 .(٢٥)ٍها يف أي حقل معجميالدكتور أمحد خمتار عمر أهنا ال يمكن اخلروج عن
 الرتادف −١

ل الرتادف إحدى العالقات التي جتمع الكلامت حتت مفهـوم واحـد يف ِّ  يمث
ٌاحلقــل الــداليل,  ويتحقــق الــرتادف يف احلقــل الــداليل حــني يوجــد تــضمن مــن 

 .(٢٦)كام يف كلمة أم ووالدة... اجلانبني
ادف منذ بـدايات التـدو َّحتدث اللغويون العرب عن الرتَّ ين, فقـد ورد ذكـره َّ

 . (٢٧))اختالف اللفظني واملعنى واحد: (عند سيبويه الذي أطلق عليه مصطلح
 مـن ذلـك مـا ذكـره يف  فـصل ,َ ورد الرتادف يف فقه اللغة يف أكثر من موضع
َاجلــذل, ثــم االستبــشار, ثــم «: َّترتيــب مراتــب الــرسور, فعــدد املرادفــات اآلتيــة َ

                                                           

 .٩٨السابق, ص ) ٢٥(
 .٦٨السابق, ص ) ٢٦(
 .»ذهب وانطلق«:  عليه وهو قولهًحيث ذكر مثاال. ٢٤ص/١سيبويه, الكتاب, ج) ٢٧(
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 .(٢٨) »ّح, ثم املرحثم الفر... االهتزاز, ثم االرتياح
 : ومن ذلك مرتادفات لفظة السيف, قال الثعالبي

ِإذا كان السيف عريضا فهو صـفيحة,  فـإذا كـان لطيفـا فهـو قـضيب,  فـإذا « َ َ ً َ ٌ َ ً ََ ُ َ َ َ ُ ِْ َِ َ َِ َ ُ َّ
ِكان صقيال فهو خشيب َِ َ ُ ََ ًَ ُوهو أيضا الذي بدئ طبعه ومل حيكم عمله  (َ ُ ُ ْ ُ ْ َُ َّ َْ ُ ََ َ ًِ َ, فإذا كـان )ُ ََ

َّقيقا فهو مهو, فإذا كان فيه خزوز مطمئنَّة عن متنـه فهـو مفقـرَر َ َ ْ َ َ ًُ َ َ ُ ََ ُ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِْ ُ ُ َومنْـه سـمي ذو  (َ ِّ ُ ُ ِ
ْفإذا كان قطاعا فهـو مقـصل وخمـضل وخمـذم وجـراز وعـضب وحـسام , )َالفقار َ ْ َ َْ َ ْ َ ً َّ َ َِ ِ َِ َ ُ َ

ٌوقاضب و هذام,  فإذا كان يمر يف العظام فهو مصمم ِّ ُ ُّ ُ ٌَ َ ُ َ ٌَ َ َ َ َِ َ ُ  . (٢٩) »إلخ...ِ
 ن أو االشتاملُّالتضم −٢

ًيتحقق االشتامل بـأن يكـون طـرف يـضم طرفـا آخـر, بحيـث يكـون اللفـ ُّ ظ ٌ
ــضم ــضمِّاملت ــظ املت ــن اللف ــظ َّن أعــىل م ــي إىل لف ــه ينتم ــرس فإن ــظ ف ــام يف لف ن ك
 . (٣٠)حيوان

مل تظهر هذه العالقة يف حقل مستقل من حقول فقه اللغة, واكتفـى الثعـالبي 
 وهــذا مــا ظهــر يف أســنان , معــدودة تنتمــي إىل معنــى أعــم يــشملهاٍبــذكر كلــامت

 :الرجال والنساء, ففي فصل ترتيب سن املرأة يذكر الثعالبي الكلامت اآلتية
َهي طفلة ما دامـت صـغرية,  ثـم وليـدة إذا حتركـت, ثـم كاعـب إذا كعـب «  َ َ َ ََ َ َِ ِ َِّ َّ َّ َ َ َُ َ ُ ْْ َْ َ ِ ٌ َ ً َ َ ِ

                                                           

 .٢٩٥ص / ١الثعالبي, فقه اللغة, ج) ٢٨(
 .٤٢٤ص / ٢السابق, ج)  ٢٩(
 .٦٩أمحد خمتار عمر, علم الداللة, ص . د) ٣٠(
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َثدهيا, ثم ناهد إذا زاد, َ َ َّْ ُُ ِّ ثـم معـرص إذا أدركـت, ثـم عـانس إذا ارتفعـت عـن حـد ََ ََ ْ َ ْ َْ َْ َْ ُ ُْ َّ َ ُ َِّ َِ َ
َاإلعـصار, ثـم خـود إذا توسـطت الـشباب َ َ ْ ََّ ِ َ َُّ ََّ َ ِ َّ, فـالكلامت الـسابقة الدالـة عـىل (٣١) »ْ

 .املراحل العمرية كلها تنتمي إىل كلمة أعىل هي املرأة
َذا كانـت الـضأن مـا بـني َّفصل يف مجاعات الضأن واملعـز, إ«ًومن ذلك أيضا  َّْ ََ ُ ِ َ َ

َالعرش إىل األربعني فهي الفزر, والصبة من املعز مثل ذلـك, فـإذا بلغـت الثالثـني  ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ ََ َ َُ ْ َ َ ُّ َ ََ َ ُ َ ِْ ِ
ُفهي األمع ْ ََ ِ ُوز, فإذا بلغت الضان مَ ْ َّ ُِ َ َ ُئة فهي القوطَ َ َ ًْ َ ِ« (٣٢). 
َّ والصبة والقوط كلامت ترتبط مع الضرزِفالف ٌ ْ َّل, ألن أن واملاعز بعالقة اشـتامَُّ

ِالضأن تشتمل عىل الف  .رزَّ

 التضاد −٣

توزعت عالقة التضاد يف حقول فقـه اللغـة, فكـان يـذكر املتعاكـسني ضـمن 
َّحقــل مــن احلقــول التــي مل تعنــون بعنــاوين مرتبطــة بالتــضاد, إال أنــه بعــد ذكــره 

كلمـة مـن  َّضـديـذكر ) فـاهيمٍمفهوم من امل(ٍلكلامت مرتبطة بفصل من الفصول 
 :الكلامت كام يف األمثلة اآلتية
ِالعدو ضد الصديق ِ َّ ُّ َُّ ُِ. 
َالَرتح ضد الفرح ََ ُّ ِ. 

َوضد اجلور: ُّالح واحلقجل الصَّالقيمة والر: والعدل ُّ ِ. 
                                                           

 .١٤٠ص / ١الثعالبي, فقه اللغة, ج) ٣١(
 .٣٧٦ص / ٢ق, جالساب) ٣٢(
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ــة صــنعه يف اللغــة بوســاطة حــرف مــن  ــه حتــدث عــن التــضاد, وكيفي إال أن
َّرق بني ضـدين بحـرف فصل يف الف«: حروفها, وخصه بفصل مستقل وسمه بــــ

َدوي: ذلك من سنن العرب كقوهلم«: وقال. »أو حركة َمن الداء وتداوى: َِ مـن : َّ
َوأخفر. الدواء َ َ وخفر,َإذا أجار: ْ َ َ وأقسط,إذا جار: َسطَوق. إذا نقض العهد: َ إذا : َ
 .إذا نزع عنها القذى : إذا ألقى فيها القذى وقذاها: ْقذى عينهأو. عدل

ٌرجل لعنَة«: بحركة كام يقال وما كان فرقه  َ ُُ ْإذا كـان كثـري اللعـن ولعنَـة: ٌ ُ إذا : َّ
ُكان يلعن وكذلك ضحكة وض َُ َ  .(٣٣) »ْحكةُْ

عرف يف علم البديع بالطباق, فقد أفـرد ُومما يدرج ضمن عالقة التضاد, ما ي
ُوقد وجدت عالقة الطباق ِّفصل يف الطباق, :ً  معنونا بهًله الثعالبي فصال مستقال

 القسم الثاين من الكتاب وهو رس العربية, مـع أنـه ينتمـي إىل احلقـول الدالليـة يف
: ًالتي وردت يف فقه اللغة, إال أن الثعالبي, أدرجه يف مباحث القـسم الثـاين قـائال

ــاىل« ــال تع ــام ق ــني ضــدين ك ــع ب ــريا : واجلم ــوا كث ــيال وليبك ــضحكوا قل ً فلي َ ََ ًْ َ َ َ َِ ْ ِ 
َّ حتسبهم مجيعا وقلوهبم شتى : َّجلَّ وكام قال عز و]٨٢/التوبة[ َ ْ ُ ُ َُ ً َ ُْ ُ َ ]ْاحلـرش َ/١٤[ 

َّوكام قال عز وجل َّ :ٌوحتسبهم أيقاظا وهم رقود ُ ُُ ْ ًَ ْ َ ]وكـام قـال عـز ]١٨/الكهف َّ
ٌولكم يف القصاص حياة : من قائل َ ِ ِ ُ َ ]١٧٩/اليقرة[. 

ـة بامل: ( البــرش ِّســيد وممــا جــاء يف اخلــرب عــن  ِحفــت اجلنـَّ ُ ََّ ِ ُكــاره والنَّــار ُ ِ ِ
َّبالشهوات َالنَّاس نيام فإذا ماتوا انتبهـوا) (ِ َُ ًكفـى بالـسالمة داء) (ِ َ ُإن اهللاَ يـبغض ) (َّ ِ ْ ُ َّ

                                                           

 .٢/٦٥٩الثعالبي, فقه اللغة, ج )٣٣(
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َالبخيل يف حياته والسخي بعد موته ْ َ َ ََّ َّ ِ ِ َجبلت) ((٣٤)َ ِ َ القلوب عـىل حـب مـن أحـسن ُ ْ ِّ ُ َُ ُ
َإليها وبغض من أساء إليها ََ ِ ْ ُاحذروا من ال يرجى خري) (ُ ْ َْ ُ ُه وال يؤمن رشه َ ُ ُُّ َ َ ْ( « (٣٥) . 
 :املتالزمات اللفظية

َّومن األمور التي امتاز هبا الثعالبي, أنـه خـص املتالزمـات اللفظيـة بفـصول 
جتمعـات «: ة هـيَّ ما يناسبه, واملتالزمات اللفظيـمستقلة, وأطلق عليها مصطلح

ًية لكلمتني أو أكثر ترد عادة معجم ومـن األمثلـة  (٣٦) »إلـخ...بعـضمـع  بعضها ِ
ٍعليها ضباب كثيف, , فهـي تركيبـات قائمـة عـىل تناسـب بـني لفظـني قـد يكـون  ٌ ٌ ٌ
ًأحــدمها فعــال والثــاين حرفــا وقــد يكــون األول فعــال والثــاين اســام, وقــد يتكــون  ً ً ً ُ

 .التالزم اللفظي من اسمني
ًفطن الثعالبي إىل هذه العالقة, فجعـل هلـا  فـصوال احتـوت عـددا مـن هـذه  ً ِ

 .تاملتالزما
+ اسـم, فعـل+ اسم, فعـل + اسم : وتظهر املتالزمات اللفظية بعدة أشكال

 .اسم+ حرف
 :كالوصف, واإلضافة: وللتالزم االسمي عالقات

                                                           

 .ألنه يضطر لترك املال لورثته، فهذا ليس كرما منه (٣٤)

  .٦٦٩ص /  ٢السابق, ج )٣٥(
ٍاألسس النظرية لوضع معجم للمتالزمـات اللفظيـة العربيـة«ّحممد حلمي هليل, .د) ٣٦( ّ« ,

  .٢٢٨ص 
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 :فمن األمثلة عىل املتالزمات اللفظية القائمة عىل العالقة الوصفية
ٌمال«  ٌ لبد, ماء غدق, جيش جلب, مطر عباب,  فاكهة كثريةَ ََ ِ َِ َ َ ْ َ ََ َ ٌُ َ ٌِ َ َ ُ« (٣٧). 

 :ومن األمثلة عىل العالقة التالزمية القائمة عىل اإلضافة
ِّنقاوة الطعام, صفوة الرشاب, خالصة السمن,  لباب الرب« ُ ْ َُّ َ َ َ َ َ َُ ِ ُ ْ َّ َُ ِ َ َّ ُ ُ ُِ« (٣٨).  

أشـار بيـده, أومـأ برأسـه, : فـصل يف تفـصيل اإلشـارات«األمثلة عليـه ومن 
 .(٣٩) »بكمه, أالح بثوبهَغمز بحاجبه, رمز بشفتيه, ملع 

 اخلامتة
 فقه اللغة وباقي معاجم املوضوعاتأمهية استثامر 

ُ إن أهم يشء قدمته معاجم املوضوعات الرتاثية هو أهنا تعد املمهد األول ملا  ٍ ّ
وكام يقول الدكتور أمحد  Semantic fields)(يسمى اليوم بنظرية احلقول الداللية 

 .(٤٠) »رب يف هذا العلمهي من األعامل املبكرة عند الع«: خمتار عمر
ّ  وفقه اللغة للثعالبي يندرج ضمن سلسلة تلك األعامل الرتاثية التي مهدت 

ًُلنظرية احلقول الداللية, ويعد مـنجام ملـن يريـد اسـتثامره لغويـ َّا وفـق مـا جـد مـن َّ َ َ
ّ أن فقـه وتبـني ممـا سـبق. نظريات يف جمال املعجمية املصنفة وفق احلقول الدالليـة

                                                           

 .٧٧ص / ١السابق, ج)  ٣٧(
 .٨٧ص / ١السابق, ج) ٣٨(
 .٣٠٣−٣٠٢ص/ ١الثعالبي, فقه اللغة, ج) ٣٩(

 .٢٠أمحد خمتار عمر, علم الداللة, ص. د(٤٠) 
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دأها بتعيني ٌ فيه كثري من مالمح نظرية احلقول الداللية, برس العربية, ظهراللغة و
, وأهــم هــذه املالمــح  الدالليــة بكلــامت أساســية احلقــولأأســامء احلقــول, ثــم بــد

ــل,  ــام للحق ــني املوضــوع الع ــات ب ــت العالق ــي أحكم ــة الت ــات الداللي العالق
 .والكلامت املرتبطة به

 فلم يقترص عىل اإلنسان وما يـرتبط ,نهًومل يكن حمصورا بمجال معجمي بعي
ُبه, وال عىل اجلامدات, وإنام مجع كل ذلك إضـافة إىل مجعـه لعالقـة لغويـة تـضاف  ٍ ً َّ

) إلـخ...الرتادف, التـضمن, التـضاد(ُإىل العالقات التي تتبع يف احلقول الداللية 
ا هـذ) يناسـبهمـا :(َعالقة الـتالزم اللفظـي التـي اصـطلح عـىل تـسميتها بـــ: وهي

ُاملصطلح مساو يف كثري من األمثلة ملا يطلق عليه يف الدراسات اللغويـة املعـارصة  ٍ ٍ
ِّمعجم جامع لكل مظاهرها ىلإ العربية ر, التي تفتق)ةاملتالزمات اللفظي( َّ مـع أن ,ٍ

 . يف تدريب الكاتب, وتعليم غري الناطقني بالعربيةًهلا دورا مهام
ًة هيكلة هذا املعجم, وذلك بجعله مصنفا ِفرت اجلهود عىل إعادَّفحبذا لو تو

ٍوفق حقول عامة تتعلق بالبرش, واحليوانات, والنباتـات, واجلـامدات, ثـم وضـع 
ُعناوين فرعية ضمن تلك العناوين األربعة, بحيث جتمع هذه العنـاوين الفرعيـة  َ
ة َّكل املفاهيم التي ذكرها الثعالبي, لنصل إىل ترابط الكلامت مع مفاهيمها, وإزال

ًفمـثال نبـدأ باحلقـل األول . هذا التفكك املسيطر عىل حقـول فقـه اللغـة للثعـالبي
ِ جزئية متصلة بخلقه, وهذا يتفرع منه أجزاء جسمه, ًع منه حقوالِّ نفرَّاإلنسان ثم ْ َ

ًثم نضع حقال مرتبطا بمشاعره وأحاسيسه, وتقوم هـذه احلقـول عـىل العالقـات  ً
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 .إلخ ... والتضاد والتضمنالرتادفيف احلقول الداللية مثل املعروفة 
ــل     ــذا عــىل إنجــاز عم ــة ماضــيا وحــارضا نحــولاه ــة للعربي ــد خدم ً يع ً ًُ ّ

ٍومستقبال, فهو إحياء لرتاث, وتواصل مع احلارض بام فيه من نظريات جديـدة يف  ٍ ٌٍ ٌ ً
ٍجمال احلقول الدالليـة, وكـذلك هتيئـة لـه لالسـتثامر يف أعـامل مـستقبلية قـد تعيـد  ٌ

 َّيأُالداللية املعارصة, وبذلك هتَ املعاين الرتاثية وفق نظرية احلقول تصنيف معاجم
ٌلنا ثروة لغوية يفيد منها املعجم التارخيي, والرتمجـة اآلليـة, وتعلـيم العربيـة لغـري  ٌ

 .الناطقني هبا
 

 املصادر واملراجع
  املصادرً−أوال

خالد فهمي, . عيل, حتقيق د, عبد امللك بن حممد بن إسامالثعالبيفقه اللغة ورس العربية,  −
 .م١٩٩٨/ه١٤١٨, ١مكتبة اخلانجي, القاهرة, ط

  املراجع–ًثانيا 
أمحد عزوز, احتاد الكتاب العرب, دمشق, . دأصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية,  −

 .م٢٠٠٢
 .م١٩٩٨, ٥أمحد خمتار عمر, عامل الكتب, القاهرة, ط. د, علم الداللة −
 .١٩٨٥ر, ترمجة, حممد عبد احلليم املاشطة,جامعة املستنرصية, بغداد, بامل, علم الداللة −
 .م١٩٨٥/ ه١٤٠٩َّحسني نصار, الكويت, . د معاجم عىل املوضوعات, −
   شمس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان, حتقيقابن خلكان,وفيات األعيان,  −
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 . ت.إحسان عباس, دار صادر, بريوت, د.  د
خري , وس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملسترشقنياألعالم قام −

 .م٢٠٠٢, ١٥ّالدين الزركيل, دار العلم للماليني, بريوت, ط
, ٣, عمرو بن عثامن, حتقيق عبد السالم هارون, عامل الكتب, القاهرة, طسيبويهالكتاب,  −

 .م١٩٨٣ /ه١٤٠٣
 .ار الكتب العلمية, بريوتابن سيده, عيل بن إسامعيل, داملخصص,  −
السيوطي, جالل الدين, حتقيق حممد أمحد جاد املوىل , املزهر يف علوم اللغة وأنواعها −

 . ت.وآخرين, دار الرتاث, القاهرة, د
ّعمر رضا كحالة, مؤسسة الرسالة, , معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية −

 .بريوت
ٍاألسس النظرية لوضع معجم للمتال« − أسس ّحممد حلمي هليل, .د, »زمات اللفظية العربيةّ

 .١٩٩٧, تونس,١٣و١٢عددجملة املعجمية,  املعجم النظرية,
 .ت.حممود فهمي حجازي, دار غريب, القاهرة, د. د, البحث اللغوي −
 .م٢٠٠١منقور عبد اجلليل, احتاد الكتاب, دمشق, , علم الداللة −


