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 مقدمة

 كون أو واحد، مدلول من أكثر حيمل الواحد الدالّ  بكون عالقة لو ما كل ىنا الداليل بالتعدد الباحث يقصد
 هتتمّ  اليت الداليل التطور ظاىرة على تقتصر ال ادلسألة فمعاجلة مث ومن. واحد دالّ  من أكثر يتجاذبو الواحد ادلدلول

 الظاىرة ىذه بأن اإلقرار مع واجملاالت، والبيئات األزمنة باختالف سلتلفة دالالت من األلفاظ على يطرأ دبا فقط
 :ىي خالذلا من القضايا ىذه تناول سيتم اليت النماذج أن. ادلعاجلة يف الرئيسي احملور تعدّ  األخًنة

 العربية اللغة جملمع الوسيط ادلعجم .1
 العربية اللغة جملمع الوجيز ادلعجم .2
 العربية اللغة جملمع الكبًن ادلعجم .3
 .والعلوم والثقافة للرتبية العربية للمنظمة األساسي العريب ادلعجم .4

 وضع ادلعنية ادلعاجم تأليف قبل العربية اللغة قطعتها اليت الزمنية الفرتة طول أن يف تتمثل البحث أمهية ولعل ىذا،
 البحث ىذا وىدف اللغوية، للمفردات الداليل بالتطور يسمى ما وىي حتمية لغوية ظاىرة أمام ادلعاجم ىذه مؤلفي

 لتقومي متواضعة دبقرتحات التقدم مث ومن الظاىرة، ذلذه التصّدي يف احلديثة ادلعاجم مؤلفي صلاح مدى دراسة ىو
 الباحث يبغي اللذين وادلقارن الوصفي من خليط فهو البحث يف ادلتبع ادلنهج أما. اإلمكان قدر االعوجاجات

 .ادلعاجم ىذه نقد إىل هبما التوصل
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 المعجمي والتعريف الداللي التعدد: األول المبحث
 أعماذلم، يف واضحة أصداء ذلا كان كما القدامى، العرب اللغويٌن أذىان يف حضور الداليل التعّدد دلسألة كان

 يف العرب كانت: "قولو يف( واالجتماعية والثقافية التارخيية) ادلختلفة بأسباهبا القضية يلّخص مثال فارس ابن فهاىو
 أحوال، حالت باإلسالم -ثناؤه جل- اهلل جاء فلما وقرابينهم، ونسائهم وآداهبم لغاهتم يف آبائهم إرث على اجلاىلية

 وشرائع زيدت، بزيادات أخرى مواضع إىل مواضع من ألفاظ اللغة من ونقلت أمور، وأبطلت ديانات، ونسخت
 األمان، من ادلؤمن عرفت إمنا العرب وإن. وادلنافق والكافر، وادلسلم، ادلؤمن،: ذكر اإلسالم يف جاء شلا فكان. شرعت
 وادلسلم، اإلسالم وكذلك مؤمنا، باإلطالق ادلؤمن مّسي هبا وأوصافا شرائط الشريعة زادت مث التصديق، ىو واإلديان

 1".جاء ما أوصافو من الشرع يف جاء مث الشيء، إسالم منو عرفت وإمنا
 ؛(والنحوية والصرفية الصوتية) اللغة عناصر بقية يصيب الذي التغًن من وأسرع أوسع لتغًن عرضة الداللة أن دبا

 حيث من األلفاظ تعريف فإن 2،(اللغوية الظواىر جربية)ب بالسي مسّاه ما ضمن تصّنف الداليل التطور ظاىرة ألن
 والتخصص الداليل، والتوسع الداليل، التغًن ظواىر من عليها يطرأ دلا للمعجميٌن، كبًنة إشكالية يشّكل مداليلها
 ويرى 3.وغًنىا اللفظي واالشرتاك والرتادف، اجملازية، واالستعماالت والتضاّم، اذلامشية، ادلعاين واكتساب الداليل،
 يف ادلعيار يكون أن على ربّول، من األلفاظ دالالت على يطرأ ما بتسجيل مطالبة العامة اللغوية ادلعاجم أن الودغًني

 أو بعينو كاتب على مقصورا أمره ظل بأن وتداولو، استعمالو يكثر مل شلا ذلك غًن وإمهال االستعمال، كثرة ذلك
 خيتار أن وبعد: "بقولو الفكرة ىذه القامسي ويؤّكد 4.ادلثال سبيل على اللغة متكلمي من وحيد متكلم أو بذاتو شاعر

 الداللية ادلعلومات صياغة على ينكبّ  خيتار، الذي الرتتيب نظام حسب ويرتبها اللغوية، مدّونتو من مداخلو ادلعجمي
 أن ادلعجمي على فإن معان، عّدة -الطويل االستعمال جرّاء من – اكتسبت قد تقريبا كلمة كل كانت ودلا. عنها
 ادلعىن أم احملسوس ادلعىن اجلاري؟ ادلعىن أم األصلي ادلعىن: يغفل الذي وما ادلعاين ىذه من يضّمن الذي ما يقّرر

                                                             
 .0:-;9:ص م،81;2 بًنوت، الشوديي، مصطفى. د: تح كالمها، يف العرب وسنن اللغة فقو يف الصاحيب: احلسٌن أبو أضبد فارس، ابن - 1

 .92:ص م،2002 ،85/ع العريب، اللسان رللة وتطورىا، األلفاظ داللة: علي السيد زلمد بالسي، - 2

 .80:ص م،:;;2 ،18/ع العريب، اللسان رللة العربية، ادلعجمية يف الداللة إشكالية: علي القامسي، - 3

 .221-225:ص م،;:;2 ادلغرب، -الرباط عكاظ، منشورات ،2ط الشرقي، الطيب ابن كتابات يف العريب ادلعجم قضايا: العلي عبد الودغًني، - 4
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 يرى الودغًني كان فبينما 5...".اذلامشي؟ ادلعىن أم األساسي ادلعىن اجملازي؟ ادلعىن أم احلقيقي ادلعىن التجريدي؟
 بٌن من ليختار ادلعجمي بيد األمر القامسي يرتك الدالالت، اختيار يف( نسبية مسألة وىي) الشهرة على االعتماد
 مع تعاملو عند العريب ادلعجمي تواجو اليت الصعوبات أن على معجمو، ألىداف ملّبيا يراه ما ادلتعّددة اللفظ دالالت

 عريقة لغة مع العريب ادلعجمي يتعامل إذ الغربيٌن؛ ادلعجميٌن من غًنه يواجو ما أضعاف تكون تكاد الظاىرة ىذه
 جبال ومن غربا، ادلغرب إىل شرقا العراق من ديتدّ  جغرايف فضاء يف وتستعمل سنة، ألفي من أكثر العمر من تبلغ"

 من ادلليار وربع مليار من أكثر قبل من دينية لغة بوصفها تستخدم كما جنوبا، إفريقيا أعماق إىل مشاال طوروس
 شيوع دراسات وندرة الداليل البحث غياب للغة ادلعّقد الوضع ىذا إىل أضفنا وإذا 6".العامل أضلاء صبيع يف البشر

 .معجميا الداليل التعدد ظاىرة مع التعامل يف ادلتوّقعة اإلشكالية حجم لنا اّتضح العريب، الوطن يف وادلعاين ادلفردات
 عن االتساع إىل تعود رلملها يف" أهنا يف أحدىم خلصها قد العوامل من رلموعة الداليل التعدد ظاىرة وراء تكمن

 وتأليف اجلمع مرحلة يف ذبتمع سلتلفة معان يف الواحد اللفظ ذبري اليت اللهجات اختالف وإىل اجملاز، طريق
  7".ادلختلفة اللغوية األحوال خالل نفسها الداللة تطور وإىل واحد، معجمي مدخل يف القواميس
 الداللي التعدد مظاهر: الثاني المبحث
 :ىي الفرعية، اللغوية الظواىر من رلموعة عن الداليل التعدد ظاىرة تتمخض

 (.قعد جلس،) ضلو واحد، معىن على أكثر أو لفظٌن داللة: الرتادف ظاىرة . أ
 (.والطهر للحيض القرء) ضلو وضّده، ادلعىن على الواحد اللفظ داللة: التضادّ  ظاىرة  . ب
 8،"اللغة أىل عند السواء على داللة فأكثر سلتلفٌن معنيٌن على الدال الواحد اللفظ: "اللفظي االشرتاك ظاىرة  . ت

 . والذىب الباصرة العٌن على العٌن كداللة
 التعريف إطار يف معاجلتها األنسب من فلعلّ  فروعها، يف ومتشّعبة بطبيعتها معّقدة ظاىرة الداليل التعدد ظاىرة أن دبا

 التعاقبية الداللة بٌن ادلعجمي التعريف زلور:مها واحملوران السابقة، العوامل من انطالقا زلورين خالل من ادلعجمي
 .السياقية والداللة ادلعجمية الداللة بٌن ادلعجمي التعريف وزلور التزامنية، والداللة

                                                             
 .82:ص السابق، ادلرجع: علي القامسي، - 5
 .80:ص السابق، ادلرجع: القامسي - 6
 .290:ص م،1;;2 ،20/ع تونس، -ادلعجمية رللة منوذجا،(( عٌن)) مادة: العربية يف ادلشرتك: ادلعجمية الداللة يف االتساع مراتب: األزىر الزنّاد، - 7
 .220:ص م،;:;2 ،55/ع العريب، اللسان رللة العربية، منو يف منها كل وأثر والتضاد اللفظي وادلشرتك الرتادف: علي السيد زلمد بالسي، - 8
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 التزامنية والداللة التعاقبية الداللة بٌن ادلعجمي التعريف: الثالث ادلبحث
 ىذه أن كذلك وسبق اللغة، أىل ألسنة على تستعمل بقيت ما مستمرّة لتغًنات عرضة الكلمة داللة أن سبق لقد

 دلرورىا يعود معّينة كلمة دالالت يف التعدد سبب أن أي ولغوية، واجتماعية تارخيية سلتلفة لعوامل تعود التغًنات
 أو ذلجّيا، الدالالت ىذه انتماءات لتعدد أخرى كلمة دالالت يف التعدد سبب يعود بينما سلتلفة، تارخيية دبراحل
 تعريف عند ادلعجمي من يتطّلب الوضع وىذا. التارخيية غًن االنتماءات من ذلك غًن أو إقليميا، أو مهنيا، أو طبقيا،

 حسن أمثلة ومن. ذلا التزامنية والداللة للكلمة، التعاقبية الداللة احلسبان يف جيعل أن معجمو مداخل من مدخل أي
 عاصمة. القددية الشرق مدن أشهر من 1( "بابل) للفظ تعريفو الصدد ىذا يف األساسي العريب ادلعجم تصّرف
 قاعدهتا العراق يف زلافظة 2 ،.م.ق واألول الثاين األلفٌن يف( العراق) النهرين بٌن ما بالد يف عاشوا الذين البابليٌن

 أثناء الكبًن ادلعجم على يؤخذ ىنا ومن(. بابل) للفظ احلديثة والداللة القددية الداللة بٌن صبع حيث ،."احللة مدينة
 العصر ىذا يف شاع ما إىل يشًن أن دون ،((أُُخوَّة) صبعو يف اللحياين وحكى: )بالقول اكتفاؤه( و خ أ) دلادة شرحو

 ىذين أن رغم واخلؤولة العمومة يف شاع ما منط على صبعا، ال مصدرا( األبّوة)و( األخّوة) من كل استعمال من
 .موسوعي طابع وذو كبًن وادلعجم السيما 9مصدرين، استعماذلما شاع صبعان كذلك األخًنين
 التعاقبية والداللة المعجمي التعريف: األول المطلب
 من دبعىن شيوعها وأّول ظهورىا بتاريخ( ادلدخل) الكلمة إتباع طويلة مّدة منذ األوروبية ادلعاجم عادة من كان
 من معىن أو الكلمة لظهور التأريخ أن شك وال. باألرقام مؤّرخة الداللية التغًنات من عليها يطرأ ما وتتبع ادلعاين،
 يومنا إىل العربية ادلعجمية لكن 10.وادلصطلحات وادلفاىيم األفكار وتطور لظهور التأريخ يف كبًنة إفادة يفيد معانيها

 بتارخيها العربية اللغة حالة أن شك وال الضخم، التارخيي ادلعجمي ادلشروع ىذا مثل على اإلقدام تسّوف تزال ال ىذا
 .والتعقيد الصعوبة غاية يف ادلهمة هبذه القيام ذبعل الواسع اجلغرايف ونطاقها الطويل

 وأهنا للكلمة، والتارخيية اآلنية الداللة بٌن سبّيز ال أهنا احلديثة العربية ادلعاجم على يؤخذ شلا أن احلمزاوي يرى
 طبيعي الوضع ىذا أن أعتقد لكنين 11".الوسيط ادلعجم شأن وذلك ادلختلفة، اللغة مراحل بٌن زبلط ما كثًنا"

                                                             
 .29:ص الرياض، م،1;;2 ،2ط الكبًن، ادلعجم يف نظرات: أضبد واجلاسر، إبراىيم، السامرائي، - 9

 .:;2:ص السابق، ادلرجع: الودغًني - 10

 .;29:ص م،2;;2 احلكمة، بيت -والدراسات والتحقيق للرتصبة الوطنية ادلؤسسة ومقاربات، إشكاالت العريب ادلعجم: رشاد زلمد احلمزاوي، - 11
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 على النصّ  بأن إقراري مع سلتلفة، تارخيية مراحل من نصوص مع يتعامل جلمهور موّجو عريب معجم إىل بالنسبة
 وتطور لظهور التأريخ صعيد على وخاصة كبًن، إجيايب مردود لو سيكون( التقريب باب من ولو) الدالالت تواريخ

 معّينة، مرحلة يف اللغة يصف إمنا( "اآلين ادلعجم)ب يسمى ما أن يرى بالسي كان وإذا. سبق كما وادلفاىيم األفكار
 ال القول فهذا 12،"(والتارخيية والنفسية االجتماعية) ادلذكورة النواحي من عليها ينطوي اليت للدالالت تفسًن ودون
 مدرسي معجم وىو) ادلثال سبيل على الوجيز ادلعجم تصدير ففي ادلدرسية، ادلعاجم أصغر حالة يف حّت  يصحّ  يكاد
 أقيمت اليت وادلكانية الزمانية احلدود وىدم اإلسالم، وصدر اجلاىلية بلغة العشرين القرن لغة" ربط أنو ورد ،(وجيز
 اجلوانب ىذه على تنصّ  ال الغالب يف العربية ادلعاجم أن ىو األمر يف ما كل 13".ومنّوىا اللغة تطور طريق يف خطأ
 أو زلدثا، أو موّلدا معٌّن  لفظ معىن كون إىل بعضها إشارة عدا فيما معّينة، لفظة عن الدالالت دلختلف سردىا عند

 ذات العربية اللغة يف آين دبعجم ادلطالبة اإلجحاف من أن كذلك ويبدو. عاميا استعمالو أو اللفظ كون إىل إشارهتا
 دون ربول اللغة ذلذه التارخيية السلسلة حلقات فاتصال سنة؛ ألفي من أكثر إىل وادلمتّدة ادلتعّددة التارخيية ادلراحل
 .فيها ادلطلب ىذا مثل ربقق

 التزامنية والداللة المعجمي التعريف: الثاني المطلب
  فلعلّ  مثّ  ومن احللقات، ادلّتصلة التارخيية السلسلة ذات العربية اللغة يف آين معجم وجود دعوى إنكار سبق لقد

 ما ىو العربية للكلمة التزامنية الداللة إطار يف( بالتحديد التعريف إشكالية وضمن) ادلعجمية للمعاجلة يصلح ما أبرز
 من صباعة بٌن االستعمال بو جيري دلا تسجيال للكلمات القاموسية ادلعاين دامت وما: "قولو أثناء زلمود إليو أشار

 القاموسية، معانيها لذلك تبعا فتتغًن للكلمات، استعماذلا طريقة من شاءت كيف تغًن أن اجلماعة فلهذه الناس،
 ثباتا الثابتة باحلقائق القاموسية ادلعاين وليست. ديلي وال يستوحي القاموس يسبقو؛ وال االستعمال يتبع فالقاموس

 شرائح تنوّع حسب الكلمة دالالت تنوّع تتّبع ادلعجمي على أن أي 14".احلساب يف الضرب كجدول مطلقا
 ادلعجمي يذكر فال الواحدة، الزمنية الفرتة إطار يف ذلك غًن أو إقليما، أو ذلجيا، أو ثقافيا، أو مهنيا، اللغوية اجلماعة

 اللغة ادلعجم مداخل منها تنتقى اليت اللغوية ادلادة سبثل أن ينبغي" أي آخر، معىن ويهمل معّينة شرحية إىل ينتمي معىن

                                                             
 .88:ص وتطورىا، األلفاظ داللة: بالسي - 12

 .8:ص م،0:;2 ،2ط الوجيز، ادلعجم تصدير: بالقاىرة العربية اللغة رلمع - 13

 .;22:ص م،88;2 القاىرة، -ادلصرية األصللو مكتبة ،1ط ،2ج الوضعي، ادلنطق: صليب زكي زلمود، - 14
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 االستعماالت وكذلك واإلذاعة، والصحافة والفنون واآلداب والعلوم كالدين اجملاالت، صبيع يف الفصيحة العربية
 ادلسألة ادلعجمي يعاًف أن على 15".ادلعجم يف تسجيلها عند زلليتها إىل اإلشارة جيب اليت الفصيحة اإلقليمية العربية

 لبعض إغفالو الوسيط ادلعجم على أخذ حٌن العلميّ  مع احلق لعلّ  ىنا ومن. ادلستهدفة الفئة حاجة يليّب  ما حدود يف
 األقطار صبيع يف وادلتداول ادلعروف ادلعىن( التابوت) شرح ضمن يورد مل مثال( ت ب ت) مادة ففي الشائعة، ادلعاين

 قدماء عند التابوت: "ىو الوسيط ادلعجم أورده ما فكل ،"ادلّيت فيو يوضع الذي اخلشيب الصندوق" وىو العربية،
 التزامنية الداللة حساب على التعاقبية الداللة حبق ادلعجم وىف حيث 16،"خشب أو حجر من صندوق ادلصريٌن
 كثًن( ادلرام) ادليمي مصدره أن مع ،(طلبو دبعىن الشيء رام) دلعىن( روم) مادة يف إغفالو ذلك ومثل. للكلمة
 ضمن( اجلوفية البئر)لـ الوجيز وادلعجم األساسي العريب وادلعجم الوسيط ادلعجم من كل إمهال وكذلك 17.التداول

 يشاد شلا أن على. واحد داليل حقل من ادلركبٌن وكال ،(االرتوازية البئر) أوردت صبيعا أهنا رغم ،(ر أ ب) ادلادة شرح
: مصر يف ويسّمى( "... برب) للمدخل تعريفهما عند اإلقليمي االستعمال إثبات والوجيز الوسيط ادلعجمٌن يف بو

 دراسة أية اعتمادىا عدم إىل رئيسي بشكل يعود اجلانب ىذا يف احلديثة العربية ادلعاجم قصور أن ويبدو". النمر
 .معجم بكل اخلاص اللغوي الرصيد ربديد يف دقيقة ميدانية علمية
 تعّودت ما وىو العربية، اللغة رلمع قرارات احلديثة العربية ادلعاجم تتابع أن كذلك التزامنية مراعاة باب من ولعلّ 
 (.رلمعي) أي ،(مج) برمز إليو اإلشارة ادلعاجم بعض

 السياقية والداللة المعجمية الداللة بين المعجمي التعريف: الرابع المبحث
 النظريات تلك أبرز من وكان ادلعىن، ربديد كيفية حول بينها فيما اآلراء الداللية النظريات من عدد ذباذبت لقد 
 مقولة وىناك السياق، خارج للكلمة ادلعجمية بالداللة يسمى ما بوجود تعرتف تكاد ال واليت ،(السياق نظرية)

 ال: "تعبًن أصدق ادلعىن من السياقيٌن موقف عن تعرّب ( Wittgenstein) وذبنشتٌن األدلاين للفيلسوف مشهورة
 ادلقولة ىذه مضمون( Meille) مييو الفرنسي اللساين وفّصل 18".استعماذلا عن احبث بل الكلمة، عن تبحث
 من ادلختلفة معانيها تتحدد( Operation( )عملية) فكلمة السياق، يف الكلمة ىي احلقيقية الكلمة إن: "بقولو

                                                             
 .225:ص م،5:;2 ،20/ع العريب، اللسان رللة األخرى، باللغات للناطقٌن العريب ادلعجم يف نتوخى ماذا: علي القامسي، - 15

 .99:ص م،;:;55/2 العريب، اللسان رللة الثانية، طبعتو يف الوسيط ادلعجم مع: احلسن بن إدريس العلمي، - 16

 .2:8:ص م،::;2 ،50/ع العريب، اللسان رللة الوسيط، ادلعجم مع: احلسن بن إدريس العلمي، - 17

 .8;:ص م،9:;2 قطر، -الدوحة الفجاءة، بن قطري دار ،2ط إبراىيم، السيد صربي. د: تر الداللة، علم: ر.ف بادلر، - 18
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 سياق يف( لعب) كلمة دبعىن خيربنا الذي ىو السياق أن كما والتاجر، والضابط بالطبيب مرتبط سياق يف وجودىا
 أكثر ولذلك" الدقيق، معناىا للكلمة يعطي الذي ىو السياق أن دبعىن 19".الرياضي أو ادلمثل أو بالطفل مرتبط

 يفيد وغًنه القول فهذا 20...".األخرى اجملازية واالستعماالت واالصطالحية السياقية التعابًن إيراد من العريب ادلعجمي
 ال للكلمة أصلية معجمية داللة أنو الناس بعض يتوىم ما وأن السياق، عن دبعزل معجمية داللة ألية وجود ال أنو

 سياقها، عن معزل يف الكلمة" مع يتعامل ال السياقيٌن ىؤالء نظر يف ادلعجمي ألن غًنه؛ من شيوعا أكثر كونو يعدو
 الكامل ادلعىن على سيطرتو بعدم" اللغوي ادلعجم أحدىم اهتم ىنا ومن 21".ينتظمها الذي الكالم عن بعيدا أو

 22".واجملازي الوجداين بادلعىن يعىن ال أنو أي القارئ، أو السامع يفهمو حسبما للكلمة،
 ثابتة داللة نسميها األوىل: "داللتٌن للكلمات أن يرى من فهناك يعارضها، من السياقيٌن نظر وجهة تعدم مل

 وصف من وربفظنا اعرتاضنا مع 23،"السياق ضمن الكلمة ورود خالل من تفهم سياقية داللة والثانية معجمية،
 النظرية وجهة معارضي أشدّ  ومن(. أصال ادلعجمية بالداللة يسمى ما وجود فرض على) بالثبات ادلعجمية الداللة

 اجلماعة أفراد صبيع بٌن عليها التواضع تّ  اليت ىي ادلعجمية الداللة أن إىل ذىب من صراحة وأكثرىم جرأة السياقية
 تعطى اليت الدالالت يف يتحّكم ألنو وضلوىا؛ معجمها خصائص حيدد الذي ىو التواضع ىذا" وأن اللغوية،

 اليت ىي اجلمل فليست اجلمل، من تستفاد اليت السياقية والدالالت الرتاكيب منطية ربدد اليت القواعد ويف للمفردات
 معانيها للسياقات ربّدد اليت ىي االجتماعي بالتواضع احلاصلة ادلفردات معاين إن بل معانيها، ادلفردات إىل تسند

 24".تراكيبها أمناط وللجمل
 بالشواىد ادلعجمي استعانة وعّللوا عندىم، ادلركزية الداللة فهي ادلسّلمات، من ادلعجمية الداللة وجود بعضهم واعترب

 القارئ تزويد على ادلعجمي حبرص ذلك عّللوا الكلمة، فيها توجد أن ديكن اليت ادلختلفة السياقات تظهر اليت واألمثلة
 بل ادلعجمي، ادلعىن عند يقف فال للغة، الصحيح لالستخدام مث اللغوية، للمفردات الصحيح للفهم مفيد ىو ما بكل

                                                             
 .8;:ص م،2000 القاىرة، ومناىجو، إجراءاتو الداليل التحليل: زكي كرمي الدين، حسام - 19
 .:8:ص العربية، ادلعجمية يف الداللة إشكالية: علي القامسي، - 20
 .والصفحة نفسو ادلرجع - 21
 .258:ص بًنوت، -ادلعرفة دار م،9:;2 ،2ط والتطبيق، وادلنهج ادلادة يف حبوث العريب ادلعجم: زكي رياض قاسم، - 22
 م،2005 ،1/ع ،8/اجمللد اللغة، علوم رللة واألسلوب، الداللية العالقات ربديد يف وأثره ورلاالتو وأنواعو السياق مفهوم: عثمان رجب زلمد، - 23
 .208:ص
 .89-88:ص م،8;;2 ،22/ع تونس، -ادلعجمية رللة وادلعرفة، ادلعجم: إبراىيم مراد، - 24
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 اليت اإلشارات خالل من التداويل ادلعىن يقّدم أن -زعمهم حسب – ديكنو كما الرتكييب، السياقي ادلعىن إىل يتجاوزه
 حباجة األخًنة النقطة ىذه أن إال يبدو، فيما الرأي ىذا وجاىة ومع 25.ومستوياتو االستعمال ميدان عن يقدمها
 الكلمة، داللة من التداويل باجلانب الوفاء -وشواىده أمثلتو تكثر مهما- ادلعجمي بوسع أنّ  أعتقد فال النظر، إلعادة
 .ادلعجمية الصناعة إطار يف توفًنىا ديكن ال 26كثًنة عناصر اجلانب فلهذا
 أطلق ما وىي) تصورنا يف للكلمة السياقية الداللة فإن للكلمة، ادلركزية ادلعجمية الداللة بثبوت َجَدالً  تسليمنا بعد
 مرتابطة سلتلفة أشكال ثالثة يف تتشكل 27(آخر حينا الداليل وادلعىن حينا، االجتماعي ادلعىن حسان سبام عليو

 :ىي الثالثة واألشكال. ومتقاطعة
 .للفظ اجملازي االستعمال -1
 .للفظ االصطالحي االستعمال -2
 .اصطالحي تعبًن يف اللفظ ورود -3

 األول الشكل يف السياق أن إال. ورودىا سياق عن دبعزل معناىا يفهم ال فيها الكلمة أن الثالثة األشكال بٌن جيمع
 الشكل يف السياق بينما. حالية كانت إذا( موقفي)و لفظية، األصلي ادلعىن إرادة من ادلانعة القرينة كانت إذا( لغوي)

 اليت اللغوية الرتاكيب رلموع ىو اللغوي السياق أن على(. تناّصي) فالسياق الثالث الشكل يف أما ،(مفهومي) الثاين
 أما معٌّن، مفهوم على للداللة ادلصطلح فيو يستعمل الذي ادلعٌّن  اجملال ىو ادلفهومي والسياق الكلمة، فيها وردت

 السياق) أطلق أن واجتهدت 28،"الكالم فيها جيري اليت وادلكانية الزمنية العالقات على" فيدلّ  ادلوقفي السياق
 .العبارة زلتوى عن وادلخاطب للمتكلم الثقافية اخللفية على( التناّصي

 عن خرجت قد منها واحد كل يف الكلمة ألن رلازية؛ صبيعا فيها الداللة أن أيضا الثالثة األشكال بٌن جيمع وشلا 
 الوضع شروط أبرز من أن أحدىم قّرر فقد. ادلعٌّن  السياق من يستفاد آخر معىن إىل ادلركزي ادلعجمي معناىا

 رلازية معان االصطالحية ادلعاين أن" إىل فخلص اجلديد، وادلعىن األصلي ادلعىن بٌن عالقة وجود ضرورة االصطالحي

                                                             
 علوم زبصص اآلداب، يف العليا الدراسات دبلوم لنيل منشور غًن تكميلي حبث) احلديثة، العربية القواميس يف التعريف قضية: اهلل عبد ادلالك، عبد - 25

 .290:ص م،;;;2/:;;2 وآداهبا، العربية اللغة شعبة اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية -اخلامس زلمد جامعة ،(العربية اللغة
 .ادلتخاطبٌن بٌن العالقة وطبيعة اخلطاب، ومالبسات وادلخاطب ادلتكلم من وكل اخلطاب بٌن ما عالقات منها - 26
 .221-225:ص ،(ت.د) ادلغرب، -البيضاء الدار الثقافة، دار والوصفية، ادلعيارية بٌن اللغة: سبام حسان، - 27
 .222:ص واألسلوب، الداللية العالقات ربديد يف وأثره ورلاالتو وأنواعو السياق مفهوم: عثمان رجب زلمد، - 28
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 على ضلويا مصطلًحا الضمًن فإطالق 29،"ادلشرتك قبيل من وليس رلازي، إطالق ىو عليها اللفظ إطالق وأن للفظ،
 ادلعجمية الوحدة من تستفاد الداللة أن على. قلبو يف ادلرء يضمره ما على الدالّ  الضمًن من رلازًا جاء ادلثال سبيل

 الرتاكيب يف ادلعجمية الوحدات تضامّ  من تستفاد لكنها واالصطالحي، اجملازي االستعمالٌن يف الواحدة
 .االصطالحية

 للفظ المجازي واالستعمال المعجمي التعريف: األول المطلب
 عالقة إما 30".ما عالقة بو تربطو آخر معىن على فتطلق" األصلي، ادلعىن عن خبروجها رلازيا الكلمة استعمال يتم

  31(.مرَسال رلازا فيكون) مشاهبة غًن عالقة وإما ،(استعارة اجملاز فيكون) مشاهبة
 من بالكثًن حيفل للفظ اجملازي االستعمال سياق ألن وفضفاض، جدا واسع للكلمة اجملازي االستعمال رلال أن دبا

 رلازات حالة يف وخاصة 32ادلعجمي، حسبان يف يرد ال ما ادلعاين من الكلمة تعطي قد اليت وادلقالية ادلقامية القرائن
 وشحنها الكلمات تسخًن إمكانية ذلم يتيح دبا والفنية اللغوية ادللكة من يتمتعون الذين والكّتاب الشعراء من األدباء
 ذلدف تبعا– ادلعجمي من فادلطلوب كذلك األمر أن دبا ادلعاين، وظالل اذلامشية الدالالت من شلكن قدر بأكرب

 مل ما) تداوذلا لكثرة احلقيقي االستعمال إىل منها والقريبة اجملازية االستعماالت من اشتهر ما إيراد رلّرد ىو -معجمو
 (. باجملازات خاّصا ادلعجم يكن
 أن بعد اجلديد ادلعىن ىذا يف حقيقة تصبح" التداول وكثرة الزمن دبرور اجملازية الكلمة أن اللغوية احلتمية ومن ىذا،

 مل اليوم العريب الناطق أن درجة إىل فيو التعمق دبعىن مثال العلم يف التبّحر استعمال اشتهر فقد 33،"فيو رلازا كانت
 األصل، يف رلاز كلها اللغة بأن القول إىل بعضهم حدا ما ذلك ولعلّ . االستعمال ىذا يف اجملاز طرافة يستشعر يعد
 اليت التعابًن تلك" باألول وقصد الفنية، واجملازات اللغوية اجملازات مها اجملازات، من نوعٌن بٌن عون نسيم ميز ىنا ومن

 ،""ادلشط أسنان" أو" الطاولة رجل" شبال؛ كقولنا اللسان، تعابًن من جزءا وأصبحت ادلعىن، بانتقال إشعارنا خسرت

                                                             
 .28-28:ص م،8:;2 ،21/ع العريب، اللسان رللة ،(الفقهاء لغة يف) الداليل التطور: صادق حامد قنييب، - 29
 .521-525:ص اللغة، علم: الواحد عبد علي وايف، - 30
 .222:ص م،2001 القاىرة، -والتوزيع للنشر ادلختار مؤسسة ،2ط البيان، دلسائل ربليلية دراسة البيان علم: الفتاح عبد بسيوين فّيود، - 31
 .521:ص م،8:;2 ادلغرب، البيضاء، الدار الثقافة، دار اللغة، يف البحث مناىج: سبام حسان، - 32
 .والصفحة السابق ادلرجع: فيود - 33
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 لدى ادلتعمد القصد ىو ومعيارىا جديد، مناخ يف جديدا انطباعا تعطي اليت" التعابًن تلك على الفنية اجملازات وقصر
 34".انفعالية ىزة إلثارة الشاعر

 للفظ االصطالحي واالستعمال المعجمي التعريف: الثاني المطلب
 :مها صنفان ادلعجم نظرية نظريتها تكّون اليت ادلفردات أن ادلؤّكد من
 بالتناقل اللغوية للجماعة واحلاصلة العامة اللغة ألفاظ وىي ،(عامة معجمية وحدات) عليها يطلق اليت ادلفردات -1

 .ادلتعاقبة األجيال عرب
 ادلؤسسات أو األفراد وّلدىا اليت ادلصطلحات وىي ،(سلصصة معجمية وحدات) عليها يطلق اليت ادلفردات -2

 على الصنف ىذا يف يعتمد ما وكثًنا. اللغوية اجلماعة حياة على ادلفاىيم من الطارئ اجلديد عن للتعبًن ادلختّصة
 ادلسّدي فّصل وقد 35.مصطلحات فتصبح التخصيص، إىل التعميم من عامة لغوية بألفاظ فينتقل األول، الصنف

 يف العلمي ادلصطلح فإن اجلماعية، للمواضعة صورة اللغة يف األدائي اللفظ كان فإذا: "بقولو األخًنة النقطة ىذه
 نظام إذن فهو. االصطالح صلب يف اصطالح إىل يتحّول إذ مضاعفة، مواضعة يصبح اللغوي النظام نفس سياق

 أوسع عالمي جهاز من مشتقة عالمات أخرى تعبًنية بصورة وىو األول، التواصلي النظام حنايا يف مزروع إبالغي
 36".دّقة منو وأضيق كّما، منو

 حت العامة اللغوية ادلعاجم أن إال 37ادلختّصة، ادلعاجم يف يكون للمصطلحات الطبيعي ادلوضع أن من الرغم على
 من ىام جزء والتقنية العلمية ادلصطلحات أن يف خالف ال" ألنو كذلك؛ ادلصطلحات من زبلو ال منها ادلدرسية
 عن وللتعبًن والتقنية، العلمية ادلواد يف الدروس لفهم التلميذ وحيتاجو ادلعاصر، اإلنسان يستعملو الذي اللغوي الرصيد

 ادلعاجم يف بو الالئق ادلكان ادلفردات من الصنف ىذا حيتلّ  أن وجب لذا. اليومية احلياة يف بذلك ادلّتصلة األغراض
 بعد االصطالحية ادلعاين يعطي أن للمعجمي ديكن أي 38".متخصصة معاجم إىل تتحّول أن دون العامة، اللغوية

 تعريف إىل الوسيط ادلعجم سعي إن"فـ ادلستهدفة، والفئة وحجمو معجمو أىداف مراعاة مع العامة، ادلعاين بيان
                                                             

 .289:ص م،2008  لبنان، -بًنوت -الفارايب دار ،2ط الداللة، علم يف زلاضرات األلسنية: نسيم عون، - 34
 .85: ص العربية، ادلعجمية يف الداللة إشكالية: علي القامسي، - 35
 .28: ص م،1:;2 تونس، -العربية الدار اللسانيات، قاموس: السالم عبد ادلسّدي، - 36
 اللغة قسم يف مقدمة( منشورة غًن) ماجستًن رسالة) ،(أمنوذجا للجرجاين التعريفات كتاب) الرتاث يف النحوية احلدود: العزيز عبد بنت جنان سبيمي، - 37

 .12:ص ىـ،:212 ،(سعود ادللك جامعة اآلداب، كلية وآداهبا، العربية
 .82:ص م،9:;2 ،5/ع ادلعجمية، رللة ادلدرسي، ادلعجم قضايا من: اذلادي بوحوش،  - 38
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 فكثًن الشارحة، لغتو يف الغموض أسباب أكرب من كان دقيقا علميا تعريفا وغًنىا واحليوان النبات مداخل من الكثًن
 يف لو االنتباه جيب شلا أن على 39...".العام القاموس إىل منها ادلتخصصة القواميس إىل أنسب التعريفات ىذه من
 مثال ادللح فكلمة ادلستهدفة، الفئة أفراد بٌن للكلمة االصطالحي ادلعىن شيوع مدى مراعاة كذلك اإلطار ىذا

 مهما عام لغوي معجم ألي يصلح التعريف ىذا أن أعتقد ال علمي، مصطلح أهنا على" الصوديوم كلوريد" باعتبارىا
( ادللح) أن إىل يعود ما بقدر ذاتو حدّ  يف التعريف ىذا إىل يعود ال ذلك يف والسبب ادلستهدفة، الفئة ثقافة درجة تبلغ
 كلمة شيوع درجة إىل ىنا األمر يعود أي العام، اللغوي ادلعجم يف إيراده ينبغي شلا ليس االصطالحي ادلفهوم هبذا

 ادلعاجم عيوب أبرز من أن يزعم الذي حلسن تويب األستاذ موقف مع ىذا موقفنا ويتعارض. علميا مصطلحا( ادللح)
 من الرغم على احلديثة، اللسانية ادلصطلحات من زبلو تكاد كوهنا( العامة اللغوية ادلعاجم ويقصد) احلديثة العربية
 ويفّ  غًن اللسانية ادلصطلحات من" ادلعاجم ىذه رصيد أن فيعتقد ادلثقفٌن، أوساط يف ادلصطلحات ىذه شيوع

 أو( احلديث الفرنسي ادلعجم)ك األجنبية العامة ادلعاجم ببعض قورن ما إذا خاصة ادلستهدفة، الفئة ىذه حلاجات
 معاين بدقائق اإلحاطة يقتضي" نظره يف العام ادلعجمي التعريف أن ىو ادلوقف ىذا يف ومنطلقو 40(".الصغًن روبًن)

 فكأين 41".ادلفاىيم بٌن ادلمكنة وبالعالئق ادلستحدثة، ومضامينها اللغة بأسرار والعلم ،"اخلاصة"و" العامة" الكلمات
 فذلك األوروبية، ادلعاجم يف بنظًنهتا ادلسألة مقارنتو أما. ادلختصة ادلعاجم خبصوصية يعرتف يكاد ال حلسن باألستاذ

 مفهوم حققها اليت الشيوع نسبة تكون أن ُيستبعد ال حيث الفارق؛ مع القياس باب من -صّحتو فرض على–
 ادلصطلح حيققها مل العام، األورويب اللغوي الرصيد يف لينصهر األوروبيٌن ادلثقفٌن أوساط يف ادلعٌّن  العلمي ادلصطلح

 ىذه بتعريف العريب ادلعجمي نطالب -ىذه واحلالة– أساس أي فعلى العرب؛ ادلثقفٌن أوساط يف بعد نفسو
 مآل بأن إقرارنا مع ىذا،.  ادلختصّ  غًن العام اللغوي معجمو يف التخصص يف ادلوغلة العلمية ادلصطلحات
 من أكثرىا يصبح حت العامة، اللغوية ادلفردات يف االندماج -باستعماذلا العهد وتقادم الزمن دبرور– ادلصطلحات

 42.العام اللغة رصيد
 

                                                             
 .228:ص السابق، ادلرجع: ادلالك عبد - 39
 .;21:ص م،;;;2 ،:1/ع العريب، اللسان رللة منوذجا، التداويل ادلصطلح تعريف: العربية ادلعاجم بعض يف ادلصطلحايت التعريف: تويب حلسن، - 40
 .218:ص نفسو، ادلرجع - 41
 .85:ص م،8;;2 ،22/ع تونس، -ادلعجمية رللة وادلعرفة، ادلعجم: إبراىيم مراد، - 42
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 االصطالحية والتعابير المعجمي التعريف: الثالث المطلب
 لفظٌن ضمّ  أي 43".واحدة داللية كوحدة تعمالن حبيث أكثر أو كلمتٌن اجتماع"ب: اصطالحيا تعبًنا التعبًن يعدّ 
 تعبًن مثال( عذرىا أبو) فالتعبًن واحد، لفظ داللة( األفراد ال) اجملموع يدلّ  حبيث البعض بعضهما إىل أكثر أو

 . مبدعو أو الشيء سلرتع على( مستقّلة دبفرداتو ال) دبجموعو دلّ  اصطالحي
 فتوّصل لو، ادلشاهبة األخرى واألمناط التعبًن من النمط ىذا بٌن الفاصلة احلدود رسم يف كبًنا جهدا القامسي بذل لقد
 التحليل مع اللغوي حّسنا باستخدام إال يتم ال عموما غًنىا عن االصطالحية التعابًن سبييز أن مفادىا نتيجة إىل

 وحدة بوصفو- االصطالحي التعبًن أن البنيوي التحليل حيث من ذلك وتفصيل 44.للعبارة الداليل والتحليل البنيوي
 التعبًن من جزءا يؤلف الذي احلرف حذف نستطيع فال فيو، التغيًن أو منو للحذف قابل غًن -واحدة داللية

 ادلعىن، يف لو شلاثلة حروف أو أمساء أو بأفعال حرف أو امسو أو فعلو عن االستعاضة ديكننا ال كما االصطالحي،
 لكن(. ب) باحلرف فيو( على) احلرف استبدال ديكن ال ادلثال سبيل على( وقدم ساق على) االصطالحي فالتعبًن
 ىذا حيوج اخلطاب سياق حسب آخر بضمًن( عذرىا أبو) االصطالحي التعبًن يف التأنيث ضمًن استبدال إمكان

 التعبًن أن أسلفنا ما فهو الداليل التحليل حيث من أما. اإلطالق ىذا بدل أكثر التقييد إىل البنيوي التحليل
 التعبًن قابلية دبدى ذلك من ويـَُتثَبَّتُ  واحدة، داللية وحدة تشّكال أن بشرط أكثر أو كلمتٌن من يتألف االصطالحي
 االستعاضة ديكن مثال السابق االصطالحي فالتعبًن ادلعىن، نفس تؤّدي واحدة بكلمة عنو لالستعاضة االصطالحي

 متمّيزة ثابتة ليست االصطالحية وغًن االصطالحية التعابًن بٌن الفاصلة احلدود" أن على(. مستمرّ ) بكلمة عنو
 التفريق يصعب حبيث النوعٌن كال مالمح وزبتلط وتتداخل، احلدود ىذه زبتلط كثًنة حاالت ففي دائما، ادلعامل
 .سابقا إليو ادلشار اللغوي احلسّ  دور يأيت ىنا ومن 45".بينهما
 : يلي فيما االصطالحية التعابًن خصائص إصبال وديكن

 واحدة داللية وحدة االصطالحي التعبًن أن -2
 (األساسية) عناصره يف احلذف أو التبديل أو التعديل جيوز ال -2
 تأخًن أو تقدمي فال احملفوظة، الرتب ذوات من عناصره أن -5

                                                             
 .28:ص م،;9;2/2ج ،29 رللد العريب، اللسان رللة ذلا، عريب ومعجم والسياقية االصطالحية التعابًن: علي القامسي، - 43
 .29:ص نفسو، ادلرجع - 44
 .29: ص االصطالحية، التعابًن: القامسي - 45
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 القريب احلقيقي ادلعىن إىل تنصرف وال البعيد، اجملازي ادلعىن على داللتو تقتصر -1
 46.ثانية لغة إىل احلرفية للرتصبة قابل غًن فيو اجملاز أن -8

 وإمنا االصطالحية، التعابًن يف ورودىا خيص ال احلرفية للرتصبة اجملاز قابلية عدم أن األخًنة النقطة ىذه على ويالحظ
 غًن( وحسب فيو اجملاز ال نفسو) االصطالحي التعبًن إن يقال أن فاألحرى مثّ  ومن تعبًن، أي يف اجملاز شأن ىذا
 .ثانية لغة إىل احلرفية للرتصبة قابل

 السياقية والتعابير االصطالحية التعابير بين: الرابع المطلب
 دلدلول تعريفو ادلعجمي هبا يكّمل اليت النصوص أىم من( حّدما إىل االصطالحية ونظائرىا) السياقية التعابًن تعترب

 التمييز أمهية رأيت الناس، من الكثًن لدى مفهومامها يتداخل ما كثًنا التعبًن من النمطٌن ىذين أن ودبا. الكلمة
 .اإلمكان قدر بينهما
 ادلعجمية ادلالمح بٌن للتماثل وذلك اللغة، يف شائعة بصورة أكثر أو كلمتٌن تالزم أو توارد: "ىو السياقي فالتعبًن
 ضلوية أو داللية وحدة السياقي التعبًن يشّكل ال كما إجباريا، التالزم ىذا يكون وال. منهما كلمة لكل ادلكّونة
 فخامة -اجلليل الصحايبّ  -الشريف القدس -ادلنّورة ادلدينة -ادلكّرمة مكة: )األمساء يف ذلك أمثلة ومن 47".واحدة
 استفسر -من تعجب: )األفعال ويف(. إخل البابا قداسة -الشيخ مساحة -الوزراء رئيس دولة -الوزير معايل -الرئيس

 دعم عند ذلا االنتباه ادلعجمي من يتوقع اليت السياقية التعابًن من ذلك إىل وما ،...(على حصل -على صرب -عن
 يف  الكلمات استخدام أوجو من شلكن قدر أكرب معرفة يف القارئ منها يستفيد دلا والشواىد؛ باألمثلة التعريف
 .ادلختلفة الرتاكيب

 :يلي ما السياقية التعابًن شليزات وأبرز
 أو داللية وحدة يشّكل ال ألنو حدة؛ على كل لو ادلكّونة عناصره داللة من السياقي التعبًن معىن يستشفّ  -1

 واحدة ضلوية
 عناصره بعض عن االستغناء ديكن -2
 واحدة بكلمة كامال تعويضو ديكن ال -3

                                                             
 .15:ص السابق، ادلرجع: مراد - 46
 .:2:ص ذلا، عريب ومعجم والسياقية االصطالحية التعابًن: القامسي - 47
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 .أخرى دبفردات عناصره تبديل ديكن -4
 واألمثال االصطالحية التعابير بين: الخامس المطلب

َثل، االصطالحي التعبًن بٌن الدارسٌن بعض خيلط
َ
 مقتطعة القول من صبلة يف ترد حكمة عن عبارة" األخًن وىذا وادل

َقل بذاهتا مرسلة أو كالم، من  ال األمثال ألفاظ أن أي تغيًن، بدون مشاهبو إىل فيو وردت شلا أو فيو وردت شلن تـُنـْ
 بٌن االختالف أوجو إجياز وديكن 48".ادلثل أصل إىل دائما فيها ينظر بل وصبعا، وتثنية وإفرادا وتأنيثا تذكًنا تـَُغًنَّ 

 :اآليت يف التعبًن من النمطٌن
 ال حٌن يف أزلية، أو عامة حقيقة عن تعرّب  حكمة على يشتمل ادلثل ولكن قليلة، كلمات من يتألفان أهنما -1

 .االصطالحي التعبًن يف ذلك يلزم
. االصطالحي التعبًن عكس على إخل، وادلطابقة والصيغة والرتبة اإلعراب من النحوية القرائن ادلثل يف تتغًن ال -2

 يف يصيد) االصطالحي التعبًن يف الضمًن تغيًن ديكن ادلخاطبة، ضمًن على( اللنب ضيـَّْعتِ  الصيف) ادلثل يظلّ  فبينما
 (.العكر ادلاء يف تصيد أنت) إىل( العكر ادلاء
 .بذاتو مستقّلة صبلة يكّون قّلما االصطالحي والتعبًن مستقّلة، كاملة صبلة ادلثل -3
 إىل الرجوع يتطّلب أحيانا فهمو كان وإن) لو ادلكّونة مفرداتو معاين رلموع من لغويا ادلثل معىن فهم ديكن -4

 .إطالقا لو ادلكّونة ادلفردات معاين رلموع من معناه فهم ديكن ال االصطالحي التعبًن لكن ،(أصلو
 .االصطالحي التعبًن عكس على واحدة، مفردة بكلمة ادلثل عن االستعاضة ديكن ال -5

 والكناية االصطالحية التعابًن بٌن: السادس ادلطلب
 عند ورد كما والكناية ،(الكنائي التعبًن) االصطالحية التعابًن وبٌن بينها الكثًنون خيلط اليت التعبًن أمناط أبرز من
 ىو معىن إىل جييء ولكن اللغة، يف لو ادلوضوع باللفظ يذكره فال ادلعاين، من معىن إثبات ادلتكلم يريد أن:"القاىر عبد
 . مثال الكرمي عن الرماد بكثًن العرب َكَنتِ  فقد 49".عليو دليال وجيعلو إليو، بو فيؤمئ الوجود، يف وردفو تاليو

 قابالن وأهنما ذلما، ادلكّونة ادلفردات معىن غًن عن تعبًنا كوهنما حيث من الكناية مع االصطالحي التعبًن يتوافق
 :اآلتية الفروق على بناء بعضهما عن التعبًنان خيتلف ذلك ومع. ادلفردة بالكلمة لالستعاضة

                                                             
 .50:ص نفسو، ادلرجع - 48
 .208:ص ،(ت.د) الفجالة،: ط خفاجي، ادلنعم عبد زلمد الدكتور: ت اإلعجاز، دالئل: القاىر عبد اجلرجاين، - 49
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 .االصطالحي التعبًن يف ذلك وعكس البعيد، ادلعىن إىل إضافة القريب ادلعىن إرادة الكناية يف جيوز -1
 التعبًن أما إليها، يسبق مل بكنايات اإلتيان يستطيع فادلتكّلم التعبًن، لعرفّية ال ادلتكّلم لرباعة الكناية زبضع -2

 اصطالحيا تعبًنا ويصبح استعمالو يشيع لكي طويال زمنا يتطّلب -كناية األصل يف كان وإن- فإنو االصطالحي
 التعابًن إحصاء ديكن حٌن يف اللغة، يف الكنايات لعدد حدّ  فال وذلذا. جهد بدون معناه ويفهم القارئ عليو يتعّرف

 .األقل على التقريب وجو على االصطالحية
 مل ما وشرحها الكنايات بإيراد مطالب وغًن وشرحها، االصطالحية التعابًن بإيراد مطالب ادلعجمي أن القامسي يرى
 من وغًنىا الكنايات فشأن الصواب، رلانبة من قدرا القول ىذا على أالحظ لكنين 50.بالكنايات خاصا ادلعجم يكن
 التعابًن شأن عن خيتلف ال ادلعجمي التعريف إطار يف( السياقية التعابًن -احلكم -األمثال) السابقة التعبًن أمناط

 والشواىد األمثلة ضمن ذلك يتم أن على. ادلستهدفة الفئة دلستوى تبعا منها اشتهر ما إيراد حيث من االصطالحية،
 فيو يقع أن ديكن ما على التنبيو الصدد ىذا يف ادلهم ومن. ادلذكورة التعبًنية األمناط أحد يف سلتّصا ادلعجم يكن مل ما

 ادلشتمل الكلمات من مدخلها ضمن االصطالحي التعبًن إيراد تستحق اليت الكلمة شأن يف االضطراب من ادلعجمي
 من القارئ دينع شلا) ،(ساق) مدخل أو( قدم) مدخل ربت( وساق قدم على) العبارة أيورد يدري فال التعبًن، عليها

 تكرارات إىل ذلك فيؤّدي) ادلدخلٌن، من كل ربت يوردىا أم ،(ادلدخلٌن أحد يف االصطالحي التعبًن على احلصول
 صبيع مداخل ربت االصطالحية التعابًن بإيراد ديكن اإلشكالية حلّ  لكن(. ادلعجم حجم تضخيم إىل بدورىا تؤّدي

 51.البقية يف واإلحالة ورودىا، أول عند بالتفصيل مكوناهتا
 الخاتمة

 التعدد مظاىر مع تعاطيها يف واضحة منهجية على تسر مل احلديثة العربية ادلعاجم أن السابق العرض من لنا تبٌّن 
 ادلستهدفة الفئات طبيعة تتطلبو ما إىل بالنظر وخاصة واالصطالحية، والسياقية والتعاقبية التزامنية الداللة من الداليل

 :اآلتية بادلقرتحات الباحث يتقدم ذلك وعلى. معجم كل يف
 .ادلستهدفة الفئة مستوى حسب على ادلتعاقبة الزمنية الفرتات عرب الكلمة دالالت سلتلف وتسجيل رصد -1

                                                             
 .52:ص ذلا، عريب ومعجم والسياقية االصطالحية التعابًن: القامسي - 50
51 - Householder, Fred W. and Sol Saporta: Problems in Lexicography, Bloomington, Indiana 

University, U.S.A,   1967,  p:279. 
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 فدالالت. والفكرية احلياتية ادلستجدات مع يتالءم دبا ادلتالحقة الطبعات يف ادلعجمية ادلداخل تعريفات ربديث -2
 .البشرية احلياة استمرت ما مستمر تطور يف األلفاظ

 التزامنية الدالالت لتقييد ادلعّينة الفئة لدى السائدة وادلعاين اللغوي الرصيد لضبط ميدانية دراسات إجراء -3
 .للمفردات ادلالئمة

 فما وإال الشائعة، غًن اجملازية الدالالت إيراد ادلعجمي من مطلوب فغًن باجملازات خاّصا ادلعجم يكن مل ما -4
 !!اجملازات أكثر

 االصطالحية الدالالت إليراد ادلعينة الفئة لدى السائدة وادلفاىيم ادلصطلحات لضبط ميدانية دراسات إجراء -5
 .للمفردات ادلالئمة
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