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 : ص البحثملخ

حاول البحث الوقوف على املـصطلحات والرمـوز املعجمیـة الـيت            
وقـد  ،    ظدالالت األلفـا   علیها اجلوهري يف بیـان أو التمـاس       اعتمد  

 :تناول البحث هذه املصطلحات يف مبحثني
تناول املصطلح املعجمي العـام الـذي قـسم علـى           : املبحث األول 

 باملصطلحات املستعملة يف سیاق حتدید املعـىن        األول منهما قسمني اختص   
 . و من تقریب املعىنيف حني اختص الثاني باملصطلحات املستعملة على حن

تناول املصطلحات املتعلقة بـالظواهر اللغویـة       :املبحث الثاني 
وقسم هو اآلخـر هـذه املـصطلحات علـى قـسمني درس األول مـصطلحات                

 واملعـرب   واألضـداد الظواهر الداللیة كـالرتادف واملـشرتك اللفظـي         
ــصوتیة    ــواهر ال ــصطلحات الظ ــاني م ــداليل ودرس الث ــور ال والتط

 .  واملخالفة والقلب املكاني واملزاوجة اللفظیة     بدالكاإلوالصرفیة  
ويف سیاق الظواهر اللغویة اتضح ان اجلوهري كـان یكـين عـن هـذه               

 به من التمثیل لـه ويف الوقـت         الظواهر مبصطلح واحد یعرف املراد    
 والقلـب   كاألضـداد  كان قد استعمل بعض املصطلحات املباشـرة         نفسه

 . واملزاوجة اللفظیة
 :املقدمة

    مثلما كـان للتـألیف      
املعجمــي يف الــدرس اللغــوي    

ــه   ــه وطرائق ــي مناهج ، الرتاث
ــیني   ــت للمعجم ــمكان  يف أدواهت

ومن بـني   ،   األلفاظبیان دالالت   
 ما یعربون به    األدواتأهم هذه   

، عن معىن هذه اللفظة أو تلـك       
فلهم طرائق متعـددة يف بیـان        

، أو التمـــــاس الداللـــــة  
 ألفاظـا  ذلـك    ألجلفیستعملون  

و رمـوزا صـارت متثـل أداة ال    أ
یـستغىن عنـها يف بنـاء العمـل     

  . املعجمي

 مصطلحات  األدواتوصارت هذه   
 أو  ،  خمصوصة باملعجم العربـي     

ذلـك    املصطلح كثريا؛  إىلاقرتبت  
ــات   ــستعمل يف املعجمـ ــا تـ اـ

فاكسبها هذا  ،  استعماال موحدا 
ــد ــن ، االســتعمال املوح ــضال ع ف

 . داللة اصطالحیة فنیة، الشیوع
 كربى  أمهیةللمصطلح املعجمي   و

ــوي ــدرس اللغ ــیما ، يف ال  والس
 یتـضمن التعـبري     ألنه ،  الداليل

 على حنـو مـن      األلفاظعن داللة   
 واهم من هذا    ،   والدقة اإلجياز

ارتباطه مبسألة تعدد الداللـة      
 إشـارة فقد یتضمن املـصطلح     ،  
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ضیل هذا املعىن أو تقدميه      تف إىل
 . على معىن آخر

 املعجمـي    املـصطلح  أمهیةومن  
 اتصاله ببیان الظـواهر      أیضا

 وأمههــا  وأوهلــا  ، اللغویــة 
فمن  خالل   ،  الظواهر  الداللیة  

ما اصطلحه املعجمیـون نتعـرف       
 متحـدة املعـىن أو      األلفاظعلى  

متقاربة املعىن وكـذلك املـشرتك       
ــي  ــداداللفظ ــور واألض  والتط
ــداليل ــصطلح   . الـ ــد يف مـ وجنـ

 یتـصل بـالظواهر     املعجمیني ما 
 مـن   أیـضا لصرفیة  تیة وا الصو

 .  وقلبوإتباع إبدال
 التعدد االصطالحي هـي     وأمهیة

دعت اىل الكالم علیه يف هذا        ما
ــار   ــذي اخت ــوجز ال البحــث امل
صحاح اجلوهري من بني املعجمـات       
ــصطلحه   ــع مـ ــة لتتبـ العربیـ

فكـان املبحـث    ،  املعجمي ووصفه 
 لتتبع املصطلح العـام يف       األول

ث  وتـضمن املبحـ  . هـذا املعجـم  
لكـالم علـى املـصطلح    الثـاني ا 

 .  بالظواهر اللغویةاملرتبط
ــفا    ــث وص ــان البح ــا ك ومل
ومتابعـة السـتعمال املـصطلح يف    
واحــد مــن املعجمــات كــان     
ــم    ــى املعج ــه عل ــصار فی االقت

 مـن   اإلفادةمع  ،  حسبفاملدروس  
ــرىاملــصادر  ــة األخ ــسب احلاج  حب

 . الیها
 بحث األولامل

 املصطلح املعجمي العام
وكـذلك  -يكثريا ما یكشف اجلوهر    

ــحاب ــاتأص ــة  - املعجم ــن دالل ع
مـن دون   ،  اللفظ كشفا مباشرا  

أن یتوسل بلفظ یوضح من خالله       
ــذا     ــه هب ــدلول علی ــىن امل املع

فنجده یستغين عما یعرب    ،  اللفظ
به عن داللـة هـذا اللفـظ أو          

 :البؤبؤ: ((كما يف قوله  ،  ذاك
. . . العـاِلم  :ویقـال ، االصـل 

أي  یقال فالن يف بؤبؤ الكـرم؛      
 . )١)() الكرمصلأيف 

واحـد  :والقضیب: ((ومنه قوله  
وقضبه . وهي االغصان ،  القضبان

وقـضبت  . ضربه بالقضیب   :قضبا
ــضیبا  ــرم تق ــت ، الك اذا قطع

وقضابة .  الربیع أیاماغصانه  
 أطـراف ما یتساقط مـن      :الشجر

ــضبت  ــداا اذا قــــ . ِعیــــ
. الناقة اليت مل تـرض     :والقضیب

ــ  ــة واقت ــضبت الداب ، ضبتهاوق
اذا ركبتـــــها قبـــــل ان   

وهذه الطریقـة يف     . )٢))(تراض
 أكثـر مـن     األلفاظبیان داللة   

 . أن حتصى
وقد تضمن الصحاح كغـريه مـن       
ــصطلحات   ــة م ــات العربی املعجم
استعملها أبو نصر اجلـوهري يف       
ــى دالالت    ــه علـ ــاء كالمـ اثنـ

ــذه ، األلفـــاظ ــني هـ ــن بـ ومـ
ــة    ــذ وظیف ــا اخت ــصطلحات م امل

 انه یكشف   أي،  بیانیة تفسريیة 
من خالهلا عن داللة اللفظ علـى        

 . هذا املعىن أو ذاك
وجتعل هذه الوظیفـة املـصطلح      

ــوم  ــو العم ــزع حن ، املعجمــي ین
ــف     ــالل الوص ــضح خ ــا یت مثلم

 العامة   واملصطلحات. والتحلیل
يف صــحاح اجلــوهري تتمثــل يف    

 :اآلتي
املـصطلحات املـستعملة يف    :األول

  :سیاق حتدید املعىن
لـة ومـا یـشتق    املعـىن والدال -١

 . منهما
 )معناه(

:         اســتعمله يف قولــه  
ــي  (( ــه داء ظبـ ــوهلم بـ ، وقـ

أنه لیس به داء كما ال       :معناه
 . )٣)()داء بالظيب

لك علـي   :وقوهلم: ((أیضاومنه  
معناه لـك علـي     ،  أمرة مطاعة 

وهي املـرة   ،  أمرة أطیعك فیها  
وال تقـل  . األمـر الواحـدة مـن   
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ن إمنا االمرة مـ   ،  إمرة بالكسر 
 . )٤)()الوالیة

ــن   ــتعمالني ميك ــذین االس ومــن ه
ــذا   ــص ه ــوهري خي القــول ان اجل
املصطلح عندما تكـون الداللـة       

، مما ال تعدد فیهـا وال اخـتالف        
فقد اختاره يف كالمه على داللة       

فهما ،  قولني مها اقرب اىل املثل    
، مما یتفق على داللته ومعنـاه      

وال یتوقع فیه تعـدد الداللـة        
-ى مـا یبـدو    عل-فلذلك،  أیضا

اسـتعمل مـصطلح املعـىن يف هـذا     
 . السیاق

 . )یعين(
وقال : ((       وذلك يف قوله   

ابـن مقبـل یرثـي عثمـان بـن      
 : عفان

وملجإ مهروئني یلـق              
 به احلیا

                         
 . بم واأل ِحلفت كحل هو األإذا

یعــــين باحلیــــا الغیــــث    
 . )٥)()واِخلصب

باالتفـاق  )یعين(ستعمالویشعر ا  
ــده   ــىن وحتدی ــى املع ــضاعل ، أی

ــه  ــه قولـ ــال : ((ومثلـ ویقـ
، "هل جاءكم مغربة خـرب     :"أیضا

یعين اخلرب الذي طرأ علیهم مـن        
 )٦)()بلد سوى بلدهم

 )تدل(
، )حیث(ذكره يف كالمه على         
كلمة تـدل علـى      :حیث: ((فقال

ورمبا دل هبا على     . )٧)()املكان
 ان ال خــالف يف داللتــها علــى   

فیجئ هـذا   . الظرفیة املكانیة 
املـصطلح عنـدما یكـون اللفـظ     

 أوداال على معىن مل خيتلف فیـه         
ــدد ــه  . یتع ــك قول ــن ذل : وم

كلمة تدل على مـا مـضى        :إذ((
وهو اسم مبين على    ،  من الزمان 
ــسكون ــضا ، )٨())ال ــه أی ومثل

كلمة تـدل علـى      :ومع: ((قوله
 . )٩)()املصاحبة

 ُأخرمصطلحات . ٢

 )يأ(
ــستعمل       ــسري تـــ للتفـــ

وهــي يف املعجــم   ، والتوضــیح 
مصطلح یراد بـه بیـان املعـىن         

 . على حنو من العموم والشرح
هزت ألمر  وتج: (( جاءت يف قوله  

ــذا ــه :أي، ك ــأت ل . )١٠))(هتی
، بزغت الشمس بزوغا   : ((وقوله

 . )١١))(أي طلعت
ان الداللة  )أي(ویفید استعمال 
 كما يف املثالني    -املشار الیها   

أي ان اللفـظ  ، ددة داللـة حمـ  –
ــا    ــحة كأ ــة واض ــاز بدالل ميت

وكـــثرية مـــواطن   . واحـــدة 
 . يف املعجم)أي(استعمال

 )            معروف(
ــدما ال             ــستعمل عن ت

، حيتاج اللفظ اىل بیـان داللـة       
ــلفــان  ــهأه ــة یعرفون ،  اللغ

وغالبا ما یكـون ذلـك فیمـا         
ومـن  . یرتبط مبوجودات احلیـاة    

: هذلك على سبیل املثـال قولـ       
واصــله  ،  معــروف والــدرب ((

: وقوله. )١٢)()املضیق يف اجلبل   
واحـد مراكـب الـرب    :واملركـب ((

. وركاب السرج معروف   . والبحر
. )١٣)()والركبـة معروفـة  . . 

ــول  ــضاویق ــق( يف أی ): العقع
، طــائر معــروف  :عــق والعق((

 . )١٤)()وصوته العقعقة
    )أراد( 

تستعمل عندما یكون فهم          
جـه مـن التحدیـد      املعىن على و  

ــاحب ، والدقــة ــول ص ــا يف ق كم
ذرء : (ويف احلـدیث  : ((الـصحاح 

، أم خلقـوا هلـا    :أي،  )النار
ــال  ــن ق ــري  :وم ــار بغ ذرو الن

ــز ــذرون يف  :مهـ ــم یـ أراد أـ
وال ختفـى عالقـة   . )١٥)()النـار 

ــا)أي(ب) أراد( ــا ، هنـ فكالمهـ
ومـن  ،  یستعمل مع املعىن احملـدد    

ــك  ــهذلـ ــضا قولـ ويف : ((أیـ
أمرت بالسواك حىت خفت     ":احلدیث
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أراد بـــــــــاخلوف  . "الدردن
 . )١٦)()الظن

ــاني   ــصطلحات  :الثـــ املـــ
املستعملة على حنو مـن تقریـب        

 . املعىن
  .  تقریب املعىن بالعموم-١
 )وهو ِمن(

 واإلرب: ((یقــــــــول       
وهــو مــن   ، الــدهاء :أیــضا 
وهو من  (فقوله  . )١٧)()العقل

 اىل ان اإلشـارة حيتمـل  ) العقـل 
علـى  ) اإلرب(يف  ) هاءالد(معىن  

: ومثله قوله . حنو من التقریب  
وهو من خـري    ،  نبت :واملكتان((

ــت ــدة ، النبـــــ الواحـــــ
 .)١٨)()مكتانة

 )مبعىن(
یأتي هذا املـصطلح يف              

بیان املعىن على    . األول سیاقني؛
وهو مـا تعـىن     ،  حنو من العموم  

. به يف هذا املقام مـن البحـث        
: یقول يف باب اهلمزة فصل اهلاء      

وهتیأت ،  ِهئت لالمر أهئ هیأت   ((
قرأ :قال االخفش ) ١٩(هتیؤ مبعىن   
ــضهم  ــت ((بعــ ــت ِهئــ وقالــ

مثال ،  بالكسر واهلمز )٢٠)()لك
. )٢١())مبعـىن هتیـأت لـك   ، ِهعـت 

ــىن(فقولــه  ــه ) مبع ــستفاد من ی
، التقریب يف املعىن ال التحدیـد      

قریـب مـن   ) ِهئـت (أي ان معـىن  
ــأت( ــه ، )هتیـ ــه قولـ : ومثلـ

ــاوزت(( ــريه وجـ ــشئ اىل غـ  الـ
 )٢٢)()أي جزته، وجتاوزته مبعىن

 
 )  نِم حنو(

غري خاف ارتباط هـذا              
املصطلح بسیاق یكون فیه املعىن      

، علـى وجـه التقریـب والـشبه    
ــه ــا يف قولـ ــزح : (( كمـ الِقـ

حنـو  :واِملقزحة. التایل:بالكسر
 . )٢٣)()من اِململحة
، مباشـرة ) اِملقزحـة (فلم یفسر  
 ذلك ما یـشاهبها     جلألامنا جلب   

ــة ــة ، يف الوظیف ــي اململح . وه
ــه ــه قولـ ــ: ((ومثلـ ر والِقتـ

ضرب من النصال حنو من      :بالكسر

وهــــو ســــهم   ، املرمــــاة 
 . )٢٤())اهلدف

 .  تقریب املعىن بالضد-٢
قد یأتي املعجمي باملعىن املضاد      
ملعىن اللفظ الذي یتكلم علیـه       

ــشرحإلرادة ــك  ،  ال ــون ذل فیك
مـا  ومن ذلـك    ،  تقریبا للمعىن 

 :كما يف، استعمله اجلوهري
 )ضد(

ــال      ــصالح: (( ق ــد  :ال ض
  أیـضا  وقـال  . )٢٥)()الفساد

والطاحل . ضد الفساد   :الطالح((
فلـم یقـل   . )٢٦)()ضـد الـصاحل  

 اإلحـسان أو  ،  عمل اخلـري  :الصالح
ومل یقل  . امنا فسره بضده  ،  مثال

أو ،  الفاسد من العمـل   :الطاحل
بل اختار التفـسري    ،  عمل الشر 

فكان املعىن على هیـأة       ،بالضد
ــب  ــن التقری ــان  ، م ــذلك ك وك
ــتعمال ــیض(اســـ . )٢٧)(نقـــ

 . )٢٨()خالف(و
 املبحث الثاني

املصطلحات املتعلقة بالظواهر 
 اللغویة

ــواهر  :األول ــصطلحات الظــ مــ
 . الداللیة

 . الرتادف-١
مل یستعمل اجلوهري مصطلح          

ــين ات، الــرتادف ــذي یع ــاق ال ف
ــىن     ــى مع ــددة عل ــاظ متع الف

ــد ــب. )٢٩(واح ــه . أو قری لكن
استعمل مصطلحات یستنتج منها     

 :من ذلك، )الرتادف(انه اراد
 )مبعىن(

مر الكالم على السیاق            
واآلن ،  هلـــذا املـــصطلح  األول

نـتكلم علـى سـیاقه أو غرضـه     
ــاني ــصر . الث ــو ن ــول أب : یق

جلـأت الیـه لجـًأ بالتحریـك     ((
ــًأوم ــه، لجـ ــْأت الیـ ، والتجـ

 . )٣٠)()مبعىن
ــه ــشئ : ((ومنــه قول ــتأل ال ام
ــىن  ــأ مبع ــول. )٣١)()ومتل : ویق

ــه    (( ــه واذهب ــب ب ــال ذه یق
 . )٣٢)()مبعىن

ــال ــد (وق ــىن واح ــا يف ، )مبع كم
ومثـل ذلـك الوضـوء    : ((قولـه 
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ــاء  ــو امل ــو  ، وه ــوء وه والوض
وزعمـوا امـا    :مث قال . الفعل

 . )٣٣)()لغتان مبعىن واحد
فقــد عــرب اجلــوهري بقولــه     

به عـن تـشا   )مبعىن واحد (و)مبعىن(
ورمبا یستفاد منه انـه     ،  املعىن

بل یرید  ،  املعىن)اتفاق(ال یرید 
وال ،  األلفـاظ التقارب يف داللة    

 . فقط)مبعىن(سیما يف قوله
 ) لغة(

من املصطلحات العامـة يف           
وتتحـدد حبـسب    ،  املعجم العربي 

الظاهرة اليت تفسر على ضوئها      
ویـراد باللغـة   . هـذه اللغـة  

رتكة وهي اخلصائص املـش   ،  اللهجة
والسمات اللغویة على مـستوى      
الصوت والصرف والنحو واملعجم     
ــة     ــالم يف بیئ ــع الك ــيت جتم ال

وقـد تكـون هـذه    ، )٣٤(معینـة 
اخلصائص على مـستوى معـني مـن         

 . مستویات التحلیل اللغوي
، )اللغـة (لقد استعمل اجلوهري   

فأفادت التنبیه علـى ظـاهرة       
ــرتادف ــه ، الـ ــا يف قولـ : كمـ

ــالفتح (( ــه بـ ــْأت الیـ  ،ووبـ
، لغة يف ومأت وأومـْأت     :وأوبْأت

فلمـا  . )٣٥)()اذا اشرت الیه   
ــة(قــال  ــاق ) لغ ــى اتف دل عل

وهـذا  ،  املعىن مع اختالف اللفظ   
هو الرتادف الناشئ عن اخـتالف       

 . هلجي
ــه  ــه قولـ ــرَأه : ((ومثلـ أهـ

. )٣٦()لغــة يف هــرأه  :الــربد 
ومنـه  . )٣٧(ویرید شدة الـربد    

ــى : ((قولــه ــل عل ــیْأت الرج ش
واشاَءه لغة  . لته علیه مح:االمر

. )٣٨)()أي اجلــأه ، يف أجــاَءه 
ویبدو أن هذا ناتج من ابدال       

علـى اعتبـار ان     ،  اجلیم شینا 
اجلــیم صــوت مركــب مــن الــشني  

وقد یستقل صوت واحد    ،  والدال
 بأحـد فهذا على التصویت    ،  به

ــشني، األصــلني ــو ال ــشأ . وه فین

الرتادف من اسـتعمال اللفظـني       
 . )أشاء(و)أجاء(
 
 )مثل(

: یدل على الرتادف يف قوله         
، أي وجـد علیـه    ،  عتب علیه ((

، یعتـب ویعِتـب عتبـا ومعتبـا    
 :وقال القطمش

      أِخلـاي لـو غـري اِحلمـام     
 اصابكم

                           
 عتبت ولكن لیس للدهر معتب

 . )٣٩())والتعتب مثله
وثـب وْثبـا    : ((ومن ذلك قوله  
ــا وو ــاووثوبـ ــر:ثبانـ . طفـ

وقـال  . مثل الوثـب  ،  والوثیب
 :یصف ِكبره

فما أرمي فاقتلها              
 بسهم 

                         
وال اعـــــــدو فـــــــادرك   

 )٤٠)()بالوثیب
ــشري    ــه یـــ ــدو أنـــ ویبـــ

اىل االسـتعمال    )مثله(باستعمال
ــة ــن ، القلیــل يف اللغ ــضال ع ف

 . اثباته الرتادف
 )سواء(

الـرشُّ  النضخ   : ((یقول       
. )٤١)()ومها سواء ،  مثل النضح 

فقد استعمل مصطلحني یـدل كـل        
ــرتادف  ــى الــ ــهما علــ ، منــ

ــل(ومهــا ــواء(و)مث ــه ، )س فكأن
. فظنيترادف الل )سواء(ـیؤكد ب 

ــضخ ــاء  :والنــ ــرة املــ كثــ
: عــاىل یقــول ت . )٤٢(وشــدته 

  انینـــــــ ا عمـــــــ یهِف((
مبعــــــىن  )٤٣()انتاخضنــــــ 
ومن مث ال یكـون     ،  )٤٤(فوارتان

فرمبا یـدل   .  مثل النضح  النضخ
الثاني على املاء القلیـل أو       

ــ ــال  ، دلاملعتـ ــذلك قـ : وكـ
ــن   (( ــب م ــضا قری ــة أی والرمخ

ــة ــال، الرمح ــه  :یق ــت علی وقع
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أبـو  . أي حمبته ولینـه   ،  رمخته
ومها ،  ورمحه رمحة ،  رمخه رمخة :زید

 . )٤٥)()سواء
 )تضع(

ــصطلح         ــذا املـ ــاء هـ جـ
ولكـن  ،  للداللة على االستعمال  

ــ  ــسیاق جيعلـ ــى الـ ه داال علـ
قـال أبـو   : ((یقـول . الـرتادف 
ــرب :عبیــد ــةوللع ــاء أربع  امس

تــــــــضعها مواضــــــــع   
، والعریـة ، املنیحـة :العاریـة 

. )٤٦)()واالخیــال ، واالفقــار 
وهــذا يف ســیاق الناقــة أو    
الشاة اليت تعطى للحلیب ومـن       

 . )٤٧(مث ترد
ــه ــستبعد ان قول ــضعها (وال ی ت

یؤكـد فروقـا    )مواضع العاریة 
    .  حبسب السیاقأللفاظابني هذه 

 )يف معىن(
أدب :األدب: ((یقـــــول       

أدب :تقول منه ،  النفس والدرس 
ــب   ــو أدی ــضم فه ــل بال ، الرج

وابن فالن قـد    . وأدبته فتأدب 
. )٤٨)()يف معىن تـأدب   ،  استأدب

وجد الشئ جيـد    : ((وكذلك قوله 
وهـو  ،  صار جدیدا :بالكسر جدة 
وجددت الشئ أجده   . نقیض اخللق 

ــدا با ــضم ج ــه:ل ــوب . قطعت وث
یراد ،  وهو يف معىن جمدود   ،  جدید

أي ، بــه حــني جــده احلائــك    
 ورمبا ال خيفى ان      . )٤٩)()قطعه

ال یؤكـد تطـابق   )يف معـىن (قولـه 
 . بل كأنه یرید تقاربه، املعىن

 . املشرتك اللفظي-٢
ــة         ــدد دالل ــو ان تتع وه

ویتحـدد  ، )٥٠(اللفـظ الواحـد  
املعــىن املــراد علــى ضــوء مــن  

ــسیاق ــصطلحات . الـ ــن املـ ومـ
 :الدالة علیه

 . )أیضا(
واِملجنــــب  : ((یقــــول      

واِملجنـب  . . . التـرس :بالكـسر 
 ارض  إىل ارض العجم    أقصى:أیضا

ــرب ــرب وأدىن، الع  إىل ارض الع
ومنـــه  . )٥١)()ارض العجـــم 

، والبــــــزة : ((كــــــذلك 

ــسر ــة:بالكـ ــزة . اهلیئـ والبـ
 . )٥٢)()السالح:أیضا

  . األضداد-٣
ــى  إذا         ــظ علـ  دل لفـ

ــضادین  ــیني مت ــن  ، معن ــو م فه
وهـذه الظـاهرة   . )٥٣(األضـداد 

فقد ،  جاء املصطلح علیها صرحيا   
وذلك ،  األضداداستعمل اجلوهري   

ـض  :ناَء ینوء نوءً  : ((يف قوله 
سقط وهو من   :وناء. جبهد ومشقة 

: ومثله قولـه   . )٥٤())األضداد
ــوة(( ــو والره ــان  :والره املك

یـضا جيتمـع    املرتفع واملنخفض أ  
ــاء  ــه املـ ــن  ، فیـ ــو مـ وهـ

 . )٥٥)()األضداد
  . املعرب-٤

 نصر اجلـوهري    أبوصرح         
، هبذا املصطلح يف مواطن متعددة     

العلـم  :البنـد : ((منها قوله  
. )٥٦)()فارسـي معـرب  ، الكـبري 

ــال  ــضاوقـــــــ : أیـــــــ
مــا بــني   :الدهلیزبالكــسر ((

. فارسي معـرب  ،  الباب والدار 
 . )٥٧)()واجلمع الدهالیز

 . التطور الداليل-٥
ــا           ــصحاح م ــاء يف ال ج

یدل ضمنا على التطور الـداليل       
، أو نقل اللفظ اىل معىن جدیـد       

ــتعمال     ــن اس ــم م ــذا یفه وه
 :مها، مصطلحني

)                                                                                                                  حولت(
: یقــــــــــــــــول       

ــدْأب(( ــشْأن:وال ــادة وال ، الع
اصـله  :قال الفراء . وقد یحرك 
اال أن العرب حولـت     ،  من دأبت 

ففـي  . )٥٨())معناه اىل الشأن   
ما یدل علـى نقـل       )حولت(قوله

وهـو  ،  اللفظ من جمال اىل آخـر     
 . مظاهر التطور الداليلمن 

 )وضع(
: جــــاء يف الــــصحاح        

 وأصـوات ضجة احلـي     :والنبوح((
ــم ــع . . . كالهبـ ــع موضـ مث وِضـ

وانـشد أبـو   . الكثـرة والِعـز  
 :           لألخطلنصر 
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ــوح         ــرارة والنب إن الع
 لدارم

والِعــز                      
 . )٥٩())عند تكامل االحساب

ــه ا ــهفكأنـ ــع (راد بقولـ وضـ
ــة )موضــع ــى دالل ــتعماله عل اس

وااز مـن   ،  ااز أو الكنایة  
ــذي   ــداليل ال ــتغري ال مظــاهر ال

 . األلفاظیصیب داللة 
مصطلحات الظواهر :الثاني

 .الصوتیة والصرفیة
 . اإلبدال-١

وهو ابدال صوت حمـل               
لتقارب يف املخـرج أو      ) ٦٠(صوت

 . الصفة
وجاءت علـى هـذه الظـاهرة       

منـها مـا هـو غـري     ، لحاتمـصط 
ومنــها مــا كــان    ، مباشــر 
 . مباشرا

 . املصطلحات غري املباشرة-آ
 . )لغة(

خيصص السیاق هذا املـصطلح          
فیجعله داال أو مؤدیا    ،  العام

ــدال إىل ــه ، اإلب ــا يف قول : كم
. . . صــوت القــوس  :اِحلــضب ((

ومنه قرأ  . صبواحلضب لغة يف احل   
 حــــضب : ((ابــــن عبــــاس  

قــــــال  . )٦١())منهــــــ ج
ــراء ــصب:الف ــد احل . )٦٢)()یری

 )٦٣(وهو كل ما یرمى يف النار      
 . فیدمي اشتعاهلا

لغـة يف   :واملصمد: ((ومنه قوله 
ــصمت ــوف  ، امل ــذي ال ج ــو ال وه

ــه ــه. )٦٤)()لــــ : وقولــــ
ــوز(( ــوص:والعل ــة يف العل ، لغ

. )٦٥)()وهو من اوجاع الـبطن     
ــه ــه قولــ ــغ : ((ومثلــ بطــ

ــشئ ــه :بال ــخ ب ــة يف ، تلط لغ
ــدغ ــع . )٦٦)()ب ــول يف موض ویق
لغة يف  :أغضألت الشجرة : ((آخر

 . )٦٧(. ))اخضألت
يف هذه املـواطن    )لغة(فان قوله 

 صوت مكـان صـوت      بإبدالیتصل  

فـال  ،   الكلمـة  أصـوات آخر من   
یبعــد ان یكــون اراد هبــذا    

ــام ــصطلح العـ ــذا -املـ أو هكـ
 . اإلبدالرجوعه اىل -یستنتج

 )مثل(
ــصطلح         ــذا امل ــستعمل ه ی

ــا   ــتعماال عام ــاء  اس ــد ج فق
، )٦٨(للداللة على متاثل املعـىن     

ومن بني مـا یـدل علیـه هـذا           
املـصطلح املعجمـي داللتـه علـى     

: یقـــــــول . اإلبـــــــدال 
، العیب مثـل الـذام     :الذاب((

وقوله . )٦٩)()والَذیم والذان  
انضرح ما بني القـوم      : ((أیضا

. )٧٠())مثل انضرج اذا تباعد    
 اإلملامفان هذا املصطلح یتضمن      

 ان الباء   إذ،  بدالاإلبظاهرة  
ُأبــدلت میمــا أو   )الــذاب (يف

وكذلك ،   )الذان(و)الذام(نونا
ــیم يف   ــاء واجلــــــ احلــــــ

 . )انضرج(و)انضرح(
 . املصطلح املباشر-ب
 )اإلبدال( 

خب البنـان    : ((یقول        
، وخب البحر . اذا طال وارتفع  

یقال اصـاهبم خـب     .  اضطرب إذا
ــر   ــم البح ــب هب ــال . اذا خ ق

، احـد اخلـواب  و:اخلـاب :الفـراء 
يل :وهي القرابات والِصهر؛یقال   

وخبخبوا عـنكم   . من فالن خواب  
، أي أبــردوا ، مــن الظهــرية  

ــاءات  ــثالث ب ــوا ب  واصــله خبب
ابدلوا من الباء الوسطى خاًء      

وامنـا  . للفرق بني فعلل وفعـل     
زادوا اخلاء بني سـائر احلـروف        

ــاء  ــة خـ ، )٧١)()الن يف الكلمـ
، يوسغسغت رأس : ((ومثله قوله 

إذا وضعت علیه الـدهن بكفـك        
وعصرته لیتشرب وأصله سـغغته      

إال ام أبـدلوا    ،  تبثالث غینا 
فرقـا  ،  من الغني الوسطى سینا   

وإمنـا زادوا   . بني فعلل وفعـل   
الـسني دون سـائر احلـروف الن يف    
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وكـذلك القـول يف     . احلرف سینا 
،  ما اشـبهه مـن املـضاعف        مجیع

ــق  ــل لقلـــ ــث مثـــ وعثعـــ
 . )٧٢)()وكعكع

 . فةاملخال-٢
عـرب مبـصطلح اللغـة              
: وذلـك يف قولـه    ،  عن املخالفة 

ــشدید(( ــروب بالتـ ــت :اخلـ نبـ
، )٧٣)()واخلرنوب لغـة   . معروف

ــي    ــة ه ــذه اللع ــح ان ه فواض
ــصوتني     ــن ال ــد م ــة واح خمالف

وهـذه هـي    ،  )الراء(تماثلنيامل
 . )٧٤(املخالف

 . القلب املكاني-٣
ان یـــتغري مكـــان            

 . )٧٥(الصوت
دل علیه باملصطلح املباشر    وقد  

یقـال  . املـد :اجلْذب: ((يف قوله  
ــَذ، جَذبــه ــبوجب ــى القل ، ه عل

كما دل  . )٧٦)()واجتَذبه أیضا 
، )مثـل (علیه باستعمال مصطلح   

ــه  ــك يف قولــــــ : وذلــــــ
، العجـوز الكـبرية  :الـَشهربة ((

:                                            قال الراجز. مثل الشهربة
 احللـــیس لعجـــوز   أم       

 شهربة
                       

ــم   ــم بعظـ ــن اللحـ ترضـــى مـ
 . )٧٧())الرقبة

 . املزاوجة اللفظیة-٤
ــي             ــر أنوهـ  تغیـ

بنیة اللفظة كي متاثـل بنیـة        
صــلیت  (مثــل ، األوىلاللفظــة  

 . )٧٨)(وتلیت
يف ، وجـاء هـذا املـصطلح صـرحيا    

مـرج الـدین   : ((هريقـول اجلـو  
ــر ــطرب:واألم ــتلط واض . . . اخ

امنا  :یقال. ومنه اهلرج واملرج   
 اهلرج ازدواجا   ألجلیسكن املرج   

 . )٧٩)()للكالم
 
 

 :اخلامتة
 معجم الـصحاح    إىلبعد الرجوع   

 نــصر اجلــوهري وحماولــة ألبــي
الوقوف على مصطلحه املعجمـي     
ووصفه من خـالل هـذا البحـث        

 للباحثة ما ميكن    بدا،  الیسري
 :عده نتائج متواضعة

 نـصر اجلـوهري   أبـو اسـتعمل  -١
املصطلح املعجمي استعماال غـري     

فقـد دار يف الكتـاب      ،  مباشر
 أنفكـان بـني     ،  )لغـة (مصطلح

ــة  ــه اللهج ــراد ب  أنأو ، ی
ــى    ــه عل ــه التنبی ــراد ب ی

أو ، اإلتبــاعأو ، الــرتادف 
ــدال ــب، اإلب أي ان ، أو القل

ــا ــذه   أب ــن ه ــين ع ــصر یك  ن
ــوا ــصطلح  الظ ــة مب هر اللغوی

واحد یعـرف املـراد بـه مـن         
ــه  ــل لـ ــذا ، التمثیـ ويف هـ

ــى    ــدل عل ــا ی ــتعمال م االس
التداخل بـني الظـاهرة ومـا       

 أســبابیــصطلح علیهــا وبــني 
فكـأن  ،  نشأة هـذه الظـاهرة    

ــوهري اراد أبـــا  نـــصر اجلـ
ــذه   ــى ان هـ ــد علـ التأكیـ
الظواهر امنا جاءت بسبب مـن      

فعـزز بـذلك    ،  اختالفات هلجیة 
سبب واملـصطلح   الصلة بـني الـ    

الذي جـاء لـیلخص مـا نـتج         
 . عنه

ــض   -٢ ــاب بعـ ــاءت يف الكتـ جـ
ــرة ــصطلحات املباشـــ ، املـــ

، والقلب،  واإلبدال،  كاألضداد
 . واملزاوجة اللفظیة

ــصطلحات  -٣ ــا املـــــ امـــــ
، مبعىن،  معناه،  یعين(التفسريیة

فال خيلو منـها معجـم مـن        )أي
وكذلك مع  ،  املعجمات العربیة 

 . الصحاح
ا ظهـــر أن اجلـــوهري ملـــ   -٤

كثريا ما كـان    ،  )مبعىن(یستعمل
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 اىل عالقـة    اإلشـارة یرید هبـا    
 . األلفاظالرتادف يف داللة 

    هذه ابرز مـا ميكـن عـده         
ــصطلح    ــصف امل ــث ی ــائج لبح نت
املعجمي عند واحـد مـن ابـرز         
ــوي    ــرتاث اللغ ــیني يف ال املعجم

  . واهللا ويل التوفیق. العربي 
 
 
 

 :اهلوامش
وقـد  . ١/٣٥):بأبـأ (الـصحاح -١

د يف هـذا البحـث معجـم        اعتم
أمحــد عبــد :الــصحاح بتحقیــق
ــار ــور عط ــم -الغف دار العل

 . ١٩٨٤-٣ط-للمالیني
 . ١/٢٠٣):قضب(نفسه-٢
 . ١/٥١):دوأ(-٣
،  ٢/٥٨١):أمـــــــــــــر (-٤

 ):قـدد (،    ١/٦٥):قرأ(وینظر
ــسس(‘٢/٥٢٢ ،  ٣/٩١٧ ):حـــــ
،  ٤/١٧٢٠)زیــــــــــــــل(
،  ٥/١٩٦٥):صـــــــــــــدم(
 . ٦/٢٢٢٦):أیه(
 . ١/٨٣)هرأ(-٥
، ١/١٩١):غـــــــــــــرب (-٦

، ١/١٤٥):ســـــبب(نظـــــروی
 . ١/٤١٣):نفح(، ١/٤٠٧):ملح(
 . ١/٢٨٠):حیث(-٧
 . ٢/٥٦٠):إذ(-٨
، ٣/١٢٨٦):معــــــــــــع (-٩

 . ٦/٢٥٥٦):وا(وینظر
 . ٣/١٣):جهز(-١٠
ــزغ(-١١ ــر ٤/١٣١٥):بـ ، وینظـ
، ٢/٤٣٩):أبــد(، ١/٥١):ذرأ(
،  ٣/٨٦٣):أبــــــــــــــز(
، ٤/١٣١٥):بـــــــــــــدغ(
،  ٥/١٧٢٣):ســـــــــــــأل(
 . ٦/٢١٥١):صحن(
 . ١/١٢٥):درب(-١٢
 . ١٣٩-١/١٣٨:)ركب(-١٣

، ٤/١٥٢٨):عقــــــــــــق (١٤
، ١/١٣٦):رطـــــب(وینظـــــر

، ٣/٨٩٧):موز(،  ٢/٤٧٧):رمد(
، ٤/١٤٩٨):مســــــــــــــق(
، ٥/١٧٢٩):ســـــــــــــرل(
 . ٦/٢١٥٤):ضجن(
 . ١/٥١):ذرأ(-١٥
، ٢/٤٧٠):درد(-١٦

، ٣/١٠٢٥ ):وخــــش(وینظــــر
ــدف( ــل(، ٤/١٤٠٠ ):ع  ):عثك
 . ٦/٢١٦٠):ظعن(، ٥/١٧٥٨
 . ١/٨٧):أرب(--١٧
، ٦/٢١٨٧):كــــــــــــنت (-١٨

ــر ــر(وینظـــ ، ١/٩٢):بثـــ
، ٣/٨٨٧):علز(،  ٢/٥١٨):فأد(
، ٤/١٥٦٧):وقـــــــــــــق(
 . ٥/١٨١٠):كفل(
هلذا املصطلح سیاق آخر، هو      -١٩

 . سیاق الظواهر الداللیة
: هـذه قـراءة قولـه تعـاىل    -٢٠

 . ٢٣:یوسف) )هیت لك((
 . ١/٨٥):هیأ(-٢١
، ٣/٨٧٠):جــــــــــــوز (-٢٢

 ):ردف(،  ٢/٤٥٣):جدد:(وینظر
 . ٦/٢٢٠٥):مكن(، ٤/١٣٦٤
 . ١/٣٩٦):قزح(-٢٣
، ٢/٧٨٥):قـــــــــــــرت (-٢٤

 . ٣/١٢١٤):ربع(وینظر
 . ١/٣٨٣):صلح(-٢٥
، ١/٣٨٨):طلــــــــــــح (-٢٦

، ٢/٤٤٨):بعـــــد(وینظـــــر
، ٣/٩١٠):تعــــــــــــــس(
، ٤/١٣٧٣):ســـــــــــــرف(
، ٥/١٧٣٣):ســـــــــــــهل(
 . ٦/٢١٩٨):لني(
، ١/١٦٣):صــــعب (ینظــــر -٢٧
، ٢/٤٤٥):برد(،  ١/٣٧٩):صبح(
، ٣/١١٩٦):جـــــــــــــزع(
، ٤/١٣٥٣):خلـــــــــــــف(
، ٥/١٧٣٠):ســـــــــــــفل(
 . ٦/٢٢٤٧):كره(
، ١/١٧٣):طیــــــــــــب (-٢٨

ــر ــد(وینظـــ ، ٢/٤٦٧):محـــ
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، ٣/٨٨٥):عــــــــــــــزز(
، ٤/١٣٣٨):جلـــــــــــــف(
، ٥/١٧٥٣):طـــــــــــــول(
 . ٦/٢١٥٣):ضأن(
الـــــرتادف يف  . ینظـــــر -٢٩

ــة ــك /اللغــ ــاكم مالــ حــ
 . ٣٣-٣٢:الزیادي

 . ١/٧١):جلأ(-٣٠
 . ١/٧٣):مأل(-٣١
، ١/٧٨):نـــــــــــــوأ (-٣٢

، ٢/٤٨٠):زبـــــد(وینظـــــر
، ٤/١٣٤٠):جـــــــــــــوف(
 . ٥/١٧٣٠):سلل(
 . ١/٨١):وضأ(-٣٣
ــةی-٣٤ ــرعلم اللغ ــامت . د/نظ ح

 . ٣٣-٣٢:صاحل الضامن
 . ١/٧٩):وبأ(-٣٥
 . ١/٨٣):هرأ(-٣٦
 . ینظر نفسه-٣٧
، ١/٥٩):شـــــــــــــیأ (-٣٨

، ٢/٤٤١):أصـــــد(وینظـــــر
 . ٣/٩٩٢):یئس(
 . ١٧٦-١/١٧٥):عتب(-٣٩
، ١/٢٣١):وثــــــــــــب (-٤٠

، ٢/٥١٦):غـــــرد(وینظـــــر
، ٣/٩٣١):دنــــــــــــــس(
، ٤/١٣٦٦):رعـــــــــــــف(
، ٥/١٧٤٤):صـــــــــــــقل(
 . ٦/٢١٦٧):عنن(
 . ١/٤٣٣):نضح(-٤١
 . ینظر نفسه-٤٢
 . ٦٦:الرمحن-٤٣
. ینظـــــــــــــــــــر -٤٤

 . ١/٤٣٣):نضح(الصحاح
 . ٥/١٩٣٠):رخم(-٤٥
 . ١/٤٠٨):منح(-٤٦
 . نفسه. ینظر-٤٧
 . ١/٧٦):أدب(-٤٨
، ٢/٤٥٤):جــــــــــــدد (-٤٩

، ٢/٧٦٢):عـــــور(وینظـــــر
 . ٦/٢٣٥٨):رعى(

ــر-٥٠ ــه  . ینظـ ــصول يف فقـ فـ
ــة ــد  . د/العربی ــضان عب رم

 . ٢٤٠:التواب
 . ١/١٠٣):جنب(-٥١
، ٣/٨٦٥):بــــــــــــزز (-٥٢

، ٢/٤٣٩):أبـــــد(وینظـــــر
، ٤/١٣٥٩):خیـــــــــــــف(
، ٥/١٧٤٢):شـــــــــــــول(
 . ٦/٢١٥٢):صنن(
حممد /ینظر االضداد يف اللغة    -٥٣

 . ٩٩:حسني آل یاسني
 . ١/٧٨):نوأ(-٥٤
، ٦/٢٣٦٥):رهـــــــــــا (-٥٥

، ٢/٥٥٥):هجـــــد(وینظـــــر
، ٣/٩٣٤):رســــــــــــــس(
، ٤/١٦٥٩):جلـــــــــــــل(
 . ٥/١٩٦٦):صرم(
 . ٢/٤٥٠):بند(-٥٦
، ٣/٨٧٨):دهلـــــــــــز (-٥٧

، ١/٣٤٠):جمــــــج(ینظــــــر
، ٤/١٤٤٩):بـــــــــــــرق(
، ٥/١٨٠٣):قفــــــــــــشل(
 . ٦/٢١٧٩):قنب(
 . ١٢٤-١/١٢٣):دأب(-٥٨
، ١/٤٠٩):نــــــــــــبح (-٥٩

ــر ــم(وینظــ ، ٥/١٨٦٥):أمــ
 . ٦/٢٥٤٧):با(
ــن   -٦٠ ــافیة اب ــرح ش ــر ش ینظ

ــب ــدین /احلاجــ ــي الــ رضــ
 . ٣/١٩٧:االسرتاباذي

 . ٩٨/األنبیاء-٦١
 . ١١٣-١/١١٢):حضب(-٦٢
الكشاف عـن حقـائق      : ینظر-٦٣

وعیـون األقاویـل يف     التنزیل  
وجــــــــــــــــــــــوه 

ــل ــشري/التأوی ، ٣/٢٠٧:الزخم
حممد /واملیزان يف تفسري القرآن   

  . ١٤/٣٢٧:حسني الطباطبائي
 . ٢/٤٩٩):صمد(-٦٤
 . ٣/٨٨٧):علز(-٦٥
 . ٤/١٣١٥):بطغ(-٦٦
 . ٥/١٧٨٢):غضل(-٦٧
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ــى   -٦٨ ــالم عل ــذا يف الك ــر ه م
 . مصطلحات الرتادف

 . ١/١٢٩):ذوب(-٦٩
، ١/٣٨٦):ضــــــــــــرح (-٧٠

، ٢/٤٨٠):دزر(وینظـــــــــر
، ٣/٨٧٨):رجــــــــــــــز(
، ٤/١٣٢٧):نـــــــــــــسغ(
، ٥/١٨١٨):مـــــــــــــذل(
 . ٦/٢١٥٧):طنب(
 . ١١٨-١/١١٧):خبب(-٧١
، ٤/١٣٢١):ســـــــــــغغ (-٧٢

، ٢/٥٥٩):أخـــــذ(وینظـــــر
، ٣/٨٨٠):رنــــــــــــــز(
 . ٦/٢١٦٧):عنن(
 . ١/١٣٩):ضرب(-٧٣
ــة   -٧٤ ــىن املخالفـ ــر معـ ینظـ
. د/دراسة الـصوت اللغـوي    :يف

 . ٣٢٩:أمحد خمتار عمر
 كتاب   الصرف يف  أبنیةینظر  -٧٥

ــیبویه ــة . د/ســــ خدجيــــ
 . ١٢١:احلدیثي

، ١/٩٧):جـــــــــــــذب (-٧٦
، ٢/٤٥٠):ثـــــأد(وینظـــــر

، ٣/٨٧٧):خنــــــــــــــز(
، ٥/١٩٢١):دقـــــــــــــم(
 . ٦/٢٢٤٦):قهقه(
 . ١/١٥٩):شهرب(-٧٧
. د/ يف اللغـة   اإلتباعینظر  -٧٨

جملــة -حــاكم مالــك الزیــادي
: ١٩٩٥-١العـــدد-القادســـیة

١٠٣-١٠١ . 
 . ١/٣٤١):مرج(-٧٩
 
 
 

 :املصادر واملراجع
 . قرآن الكرميال-١
ــاب  -٢ ــصرف يف كتـ ــة الـ أبنیـ

-١ط-خدجية احلدیثي . د/سیبویه
 . ١٣٨٥-م١٩٦٥-بغداد

حـاكم  . د/اإلتبـاع يف اللغـة  -٣
جملــــة -مالــــك الزیــــادي

ــیة ــدد-القادس ــسنة -١-الع ل
 . م١٩٩٥

حممـد حـسني    /األضداد يف اللغة  -٤
 . م١٩٧٤-بغداد-٤ط-آل یاسني

حاكم مالك  /الرتادف يف اللغة  -٥
-ة للطباعـة  دار احلریـ  -لعیيب

 . م١٩٨٠-بغداد
ــوي -٦ ــصوت اللغ ــة ال . د/دراس

-عـامل الكتـب   -أمحد خمتار عمر  
 . م١٩٧٦-القاهرة

رضـي  /شرح شافیة ابن احلاجب    -٧
حتقیق حممـد   -الدین األسرتاباذي 

ــرین  ــزاف وآخ ــة -الزف مطبع
 . ١٣٥٨-حجازي بالقاهرة

صحاح اللغة وتـاج    (الصحاح  -٨
 إمساعیـل أبو نـصر    )/العربیة

أمحـد  :حتقیـق -بن محاد اجلـوهري   
دار العلم  -عبد الغفور عطار  

 . م١٩٨٤-٣ط-للمالیني
ــة-٩ ــاحل . د/علــم اللغ ــامت ص ح

طبع مبطبعة التعلـیم    -الضامن
 . العايل باملوصل

. د/فـصول يف فقـه العربیـة   -١٠
مكتبة -٣ط-رمضان عبد التواب  

 . م١٩٨٧-مصر-اخلاجني
الكشاف عن حقائق التنزیل     -١١

ــوه    ــل يف وج ــون األقاوی وعی
حققه وخرج  -لزخمشريا/التأویل

 وعلــق علیــه عبــد أحادیثــه
 أحیاءدار  -٢ط-الرزاق املهدي 
 . م٢٠٠١-بريوت-الرتاث العربي

ــسري  -١٢ ــزان يف تفــــ املیــــ
ــرآن ــسني  /القــ ــد حــ حممــ

مؤســسة النــشر -الطباطبــائي
ــة    ــة جلماع ــالمي التابع اإلس

 . املدرسني بقم املشرفة
 
 

Abstract 
 

    This paper deals with the 
lexicographical terms and symbols 
used by Abi – Nasir AL- Sawhari in 
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his AL- Sahah Dictionary. The first 
part of this paper tackles general 
dictionary terms and abbreviations. 
Used to indicato the lexical meaning. 
The second part tackles terms used in 
describing linguistic phenomena 
which in turn fall into two categories: 
semantic such as synonymy, common 
words, opposites, loan words…. Etc, 
and phonetic – syntactic phenomena 
such as replacement, chiasmus, 
parallelism…etc.  

 
. 
 
   


