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العالقة بين اللّفظ واملعنى عند اللّغويين ّ
 نبس الطحمان حخحىث ٗ -لُت الهلىم ؤلاػالمُت ـ حامهت باجىت 0
 ظٍيب زوازي ٗ -لُت الهلىم ؤلاػالمُت ـ حامهت باجىت 0
ّ
امللخصّ :
شًلذ َ٘طة الطلت بحن اللُل واإلاهنى الباحثحن في اللًت في
الٓسًم والخسًثَ ،صَب بهؼ الُالػُت الُىهاهُحن والهىىز الٓسماء ئلى
وحىز ضلت مخِىت بحن اللُل ومهىاٍ ،وشَب آدطون ئلى أجها ال حهسو أن
جٙىن ضلت اضؿالحُت نطَُت ،أما نلماء الهطبُت َٙازوا ًؿبٓىن نلى
زبىث هىم مً اإلاىاػبت بحن اللُل واإلاهنى نلى الىحى الصي َطل َُه
ابً حني في ٖخابه "الخطائظ".
الكلمات املفتاحية :اللُل ،اإلاهنى ،ؾبُهت الهالْت ،الساٛ
واإلاسلىٛ
Abstract :
The relation ship between the word and it smeaning has
long grapped the attention of scholars. Somegreek and indian
scholars beleived that thereis a natural relation between the
words and thiermeanings .Someohters believed that this
relationship is onlycon ventional and arabitrary .Spescialists in
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arabic, however, beleived in the situational relation ship beteen
them in the sense that has been shown by ibn djeni in his book
entitled elkhassais.
Key words: Word, Meanig, Conventional relation ship,
Nateral relation ship, Signifier, Sgnified.
ّ
املدقدةةّ :
الٙلمت جخٙىن وال بس مً حاهبحن مهمحن ال ًىُ ٚأحسَما نً
آلادط َما اللُل واإلاهنىّ .
وئن مً الٓػاًا التي أزاضث حسال بحن اللًىٍحن حسلُت اللُل
واإلاهنىَ ،صٍ الثىائُت التي ٗاهذ وال جعا ٛأبطظ مبحث جىاظنخه نلىم
مذخلُت ٗاللًت وألازب ،واإلاىؿٔ وألاضى ٛوحتى نلم الىُؽ ،وٗان لٙل
نلم هطِبه الىاَط وظاوٍخه الخاضت مً بحث َصٍ الٓػُت ومهالجتها.
وْس ِالخُذ نلماء اللًت مب٘طا ،وْبلهم الُالػُت وأصخاب
اإلاىؿٔ ئلى مشٙلت الهالْت بحن اللُل ومهىاٍ ،أو بحن السا ٛومسلىله،
َطاحىا ًدؼاءلىن نً ؾبُهت َصٍ الهالْتَ ،ل هي نالْت شاجُت ؾبُهُت
ٗالتي بحن ألاػباب الٙىهُت ومؼبباتها؟ أم أجها ال حهسو أن جٙىن نطَُت
انخباؾُت؟ وئشا لم جً٘ َصٍ وال جلَ ٚما هي أوحه اإلاىاػبت بحن اللُل
ومهىاٍ؟ وماهي السالئل الهلمُت نلى شلٚ؟.
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وْس أحابىا نً َصٍ ألاػئلت وبحثىَا باألزلت والبراَحنَٙ ،اهذ
لهم آضاء مخباًىت وهكطٍاث مذخلٓت.
وفي َصٍ السضاػت ًخمهطع َصٍ آلاضاء للىكط في أزلتها ومىاْشتها
ُ
والخلىص بهسَا ئلى هدُجت ًإػؽ في غىئها َصا البحث الهلمي وٍىُخح
نلى ْطاءاث بحثُت جخٓاؾو مهه.
املبحث ألاول :ةفهوم اللفظ واملعنى ّ
ْبل الخىع في اإلاىغىم ال بس أن هِٓ وُْت ممهسة نلى
مُهىم ٗل مً اللُل واإلاهنى ،ألن الخ٘م نلى الص يء َطم نً جطىضٍ.
والصي حهمىا َىا َى اإلاهنى اللًىي للٙلمخحن ألهىا ولجىا للبحث في
ً
َصٍ الٓػُت مً باب اللًتَ ،ال حاحت ئشا ألن وؼهب في شٖط الخسوز
والخهاضٍِ ،وه٘خُي بالهىزة ئلى مهاحم اللًت.
 1ـ ةفهوم اللفظ:
لى اػخهطغىا حمُو مهاحم اللًت لىحسهاَا جخُٔ في مُهىم
نام للُل ،وَى اهحطاضٍ َُما ًؿطح وٍلُل مً الُم.
َُي "تهصًب اللًت" ًٓى" ٛألاظَطي"" :واللُل لُل ال٘المْ ،اٛ
اللُث :اللُل أن جطمي بص يء ٗان في َُ.)1("ٚ

1أبى مىطىض ألاظَطي،تهصًب اللًت ،جحُٓٔ :محمس نىع مطنب ،زاض ئحُاء الترار الهطبي –
بحروث ،ؽ2110(0م) ،ج  ،01ص 071ـ .071
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ََ َ
ل ٍَٓ ُه َو َي َحر ٍُ َل ُْ ًكا م ًْ َباب َ
غ َط َب َض َمى
وفي "اإلاطباح اإلاىحر"" :لُ ِض
ِ
ِ
َ َ َ َّ َ
ل به َٖ َصل ََ ،ٚو ْ
اػ ُخ ْهم َل ْاإلاَ ْ
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ
ط َس ُض
ِب ِه ،ولُل ِبٓى ٍ ٛحؼ ًٍ جٙلم ِب ِه وجلُ ِ ِ ِ
ِ
ْ َ َْ
ْ َ ُ َ ََ َْ َ
()2
اف ِمث ُل َ ْط ٍخ َوأَ َط ٍاخ".
اػ ًما وح ِمو نلى ألُ ٍ
ونطَه "ابً َاضغ" بخهطٍِ أزّ َٓا" :ٛالالم والُاء والكاء
ٗلمت صخُحت جس ٛنلى ؾطح الص يء ،ويالب شل ٚأن ًٙىن مً الُم،
جٓى ٛلُل بال٘الم ًلُل لُكا.)3(".
وفي "الٙلُاث" بؼـ "الُ٘ىي" حهطٍِ اللُل بسْت أٖبرَٓا:ٛ
َ َ
َْ
ُّ
َ
الل ًَت مطسض ب َم ْهنى َّ
الط ْميَ ،و َُ َى ِب َم ْهنى اإلا ُْ ُهىَُ ،ٛد َى َاوَ ٛما
"َى ِفي أضل
ِ
َ
ْ
لم ًً٘ َ
ضىجا وحطَاَ ،و َما َُ َى حطٍ َو ِاحس َوأٖثر ،مهمال أو ُم ْؼ َخ ْهمال،
َْ َ َ َ
ُّ َ
َْ
ضازضا مً الُم أو ال ،ل ًِ٘ دظ ِفي نطٍ اللًت ِب َما ضسض مً الُم مً
َ
َ َ
ُْ
ْ ْ
َّ
الط ْىث اإلا ْه َخمس نلى اإلاذطج حطَا َو ِاح ًسا أو أٖثر ،مهمال ،أو ُم ْؼ َخ ْهمال،
َْ
َُ
ََ ُ َ
اضؿ َالح ُّ
َ
ْ
الى َحاة َما مً شأهه
َال ًٓا ٛلُل هللا ،بل ًٓاٗ ٛلمت هللا ،و ِفي ِ
َ َ َ
َأن ًطسض مً ْال َُم مً ْال َخ ْطٍَ ،واح ًسا َأو َأٖثرَ ،أو ْ
ًج ِطي َنل ُْ ِه أ ْحٙامه
ِ
َّ
َ َ
ََ َ
َ
ٗالهؿِ وؤلابساَُ ٛىسضج َِ ُِه ِحُي ِئ ٍص ٗ ِلماث هللا وٖصا الػمائط ال ِتي
َ َْ َ
ًجب اػدخاضَاَ ،و ََصا اإلا ْهنى أنم َنً ألاوَ ،ٛوأحؼً حهاضٍُه نلى َما
َ َ
َ ْ
َّ
ُْلَ :
ضىث ُم ْه َخمس نلى مٓؿوَ ،ح ُِٓٓت أو ح٘ماَ ،األوٖ ٛعٍسَ ،والثا ِوي
َ
َّ
ُ
ُْ
ُْ
ٗالػمحر اإلا ْؼ َختر ِفي (ْم) اإلآسض بأهذَ ،والل ُْل نلى مطؿلح أ ْضَباب
2الُُىمي أحمس بً محمس ،اإلاطباح اإلاىحر في يطٍب الشطح ال٘بحر ،اإلا٘خبت الهلمُت –
بحروث،ج،2ص.555
3ابً َاضغ،معجم مٓاًِؽ اللًت ،جحُٓٔ :نبس الؼالم محمس َاضون ،زاض الُ٘ط ،ؽ( َ0122ـ -
0272م) ،ج ،5ص.252
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َْ
َّ
ىضة ْاإلاَ ْهنى ألاوَّ ٛ
ض َ
ْاإلا َهاوي :نبا َضة َنً ُ
السا ٛنلى اإلا ْهنى الثا ِوي نلى َما
ِ
َ
َّ
ُ
َّ
ْ
َ
ُ
ضطح ب ِه الش ُْر ح ُْث ْ َ
اِ :ٛئشا وغهىا اللُل ِب َما ًس ٛنلى جُذُمه لم
ِ
ُ ُ َّ ْ ْ َ ْ ُ
()4
ً ِطٍسوا اللُل اإلاىؿىّ.

ًمً٘ أن هالحل أًػا مً َصٍ الخهاضٍِ أن مطؿلح اللُل
ًخطل بمطؿلخاث أدطي لها نالْت به هي :الٓى ٛوال٘الم ،وأن أَم
ػمت للُل هي أهه مىؿىّ ،وأن له ضىضة وش٘ال.
 2ـ ةفهوم املعنىّ :
َ َّ َ ُ ُّ َ َ ْ َ ُ ُّ َ َ ْ َ
اغ اللً ِت أ َّن اإلا ْه َنى َُ َى
ْا" ٛابً َاضغ"" :وال ِصي ًس ٛنلُ ِه ُِْ
َّ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
ْ
ْ َ ْ َّ
ط ُس ال ِصي ًَ ْب ُر ُظ َو ٍَك َه ُط ِفي الص ي ِء ِئشا ب ِحث نىهًٓ .اَ :ٛصامهنى ال٘ال ِم
الٓ
َ َ ْ َ ّ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ
ُ
َ َ َ َّ َ ُ َّ ْ ُ ()5
الشه ِط ،أ ِي ال ِصي ًبرظ ِمً م٘ىى ِن ما جػمىه اللُلّ . ".
ومهنى ِ
َْ
وئلى َصا اإلاهنى أشاض "الُ٘ىي" وظازٍ اًػاحا َٓا" :ٛاإلا ْهنىَ َُ :ى
َ َ ُ َ َّ
َْ
الكاَط مً َ
(ننى ٌَ ْه ِني) ِئشا ْطس اإلا ْٓطسَ ،وِئ َّما
ِئ َّما (مُهل) ٖما َى
ِ
َ َ َ َ
َّ
الد ْشسًس ا ْػم مُهى ٛم ْى ُه َأيْ :اإلاَ ْٓ ُ
ان ال
طىز وأًا ما ٗ
مذُِ (مهنى) ِب
ِ ِ
ِ
ُ
ُ
ًُؿلٔ نلى ُّ
الطىض الصَىُت مً َح ُْث ِه َي بل مً َح ُْث ِئ َّج َها جٓطس مً
َّ
الل ُْل
َ
َّ
َو ْاإلا ْه َنى ُم ً
ؿلٓاَ َُ :ى َما ًْٓطس ب َص ْيءَ ،وأما َما ًَخ َه َّلٔ به ْال َٓ ْ
طس ِبالل ُْ ِل َ ُه َى
ِِ
ِ
َ
َ ْ َّ
َ
َْ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
مهنى الل ُْل َوال ًؿلٓىن اإلا ْهنى نلى ش يء ِئال ِئشا ٗان مٓطىزا ،وأما ِئشا
 4أبى البٓاء الُ٘ىي ،الٙلُاث ،جحُٓٔ :نسهان زضوَش  -محمس اإلاططي،مإػؼت الطػالت –
بحروث ،ج ،0ص.725
5اإلاطسض هُؼه ،ج ،1ص.012
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َ
ْ
َّ
ّ َّ َ ُ َ ُ
َ
َّ ْ
اث
هطع ال ِبالص ِ
َهم الص يء نلى ػ ِبُل الخب ِهُت َهى ٌؼمى مهنى ِبال ِ
ْ
َ
َّ
َْ
()6
َواإلا ْه َنىَ َُ :ى اإلا ُْ ُهىم مً قاَط الل ُْل".
ًخطح مً دالَ ٛصٍ الخهاضٍِ أن الهالْت بحن اللُل واإلاهنى
هي نالْت جالظمَ ،ال وحىز للُل زون مهنى ،وال وحىز إلاهنى زون لُل،
وبهباضة أوضح" :اللُل َى اإلآابل اإلاازي أو الخس ي اإلاىؿىّ إلاطؿلح
اإلاهنى ،أي ئن اإلاهنى ئشا وضِ بأهه َ٘طة شَىُت مجطزة ،ال ًمً٘ أن
جطحو ئلى اإلاازةَ ،ان ما ًٓابل َصٍ الُ٘طة الصَىُت اإلاجطزة َى ما
هٓطسٍ باللُل ،ونلى َصا َاللُل َى اإلاىؿىّ الصي ًخٙلم به اللؼان
ً
وبىاء نلى شل ٚأًػا
ًأًا ٗان ْسضٍ وٖمه ،وَى شٙل ًٓابل اإلاهنى،
َاللُل َى أزاة ؤلاشاضة ئلى َصٍ الُ٘طة الصَىُت اإلاجطزة ،وَى الخامل
لها واإلاهبر ننها ،أي ئهه أزاة أزاء الساللت أو اإلاهنى.)7(".
بهس أن حسزها اإلاُاَُم َخحسزث ضىضة ٗل مً اللُل واإلاهنى،
واجطخذ الهالْت الٓائمت بُنهما في اللًت ،هيخٓل ئلى بُان ؾبُهت َصٍ
الهالْت ،ونطع آلاضاء َيها ،وشل ٚفي اإلابحث آلاحي:
املبحث الثاني :آراء العلماء في طبيعة العالقة بين ألالفاظ
وةعانيها

6اإلاطسض هُؼه ،ج ،0ص.212
7نبس الؼالم الؼُس حامس،الشٙل والساللت ـ زضاػت هحىٍت للُل واإلاهنى ــ ،زاض يطٍب للؿبانت ـ
الٓاَطة ،ؽ(2112م) ،ص.07
451
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 1ـ الفالسفة وأصحاب املنطقّ :
هبسأ بهطع آضاء الُالػُت ألجهم َم أصخاب اإلاالحكت ألاولى
لهصٍ الٓػُتَٓ ،س أضحو "ابطاَُم أهِؽ " جاضٍر بسء البحث في َصٍ
الٓػُت ئلى الهىىز وَالػُت الُىهان(.)8
ٖما أن الٓػُت ًٌلب نليها الؿابو الُلؼُيَٓ ،س "زضغ
الُىهان الٓسماء لًتهم ولً٘ نملهم في اللًت ٗان مخأزطا باإلاىهج الهٓلي
الصي ٗان ػائسا بُنهم ،أي أهه ٗان نمال ججطٍسًا َلؼُُا ًٓىم نلى
اإلاىؿٔ ألاضػؿي ،ومً زم ٗاهذ اإلاىغىناث التي ججصب اَخماماتهم
مسوض حى ٛالبحث في وشأة اللًت والهالْت بحن اللًت والُ٘ط والهالْت
بحن ألالُاف وألاشُاءٖ...ما جىَط الهىىز الٓسماء نلى زضغ لًتهم مخمثلت
في ٖخابهم اإلآسغ"(.)9
لٓس شًلذ ْػُت اللُل واإلاهنى باٖ ٛثحر مً َالػُت الُىهان،
َٓس حهطع أَالؾىن إلاىغىم الهالْت بحن اللُل ومسلىله وشل ٚفي
محاوضاجه نً أػخاشٍ ػٓطاؽ ،وٗان اججاٍ اَالؾىن هحى الهالْت
الصاجُت الؿبُهُت ،حُث "ضبـ بحن ألالُاف وبحن مسلىالتها ضبؿا وزُٓا،
وحهلها ػببا ؾبُهُا للُهم والازضإَ ،ال جإزي الساللت ئال به ،وال جذؿط
الطىضة في الصًَ ئال ححن الىؿٔ بلُل مهحن"(.)10

8ابطاَُم أهِؽ،زاللت ألالُاف،م٘خبت ألاهجلى اإلاططٍت ،ؽ ،)0221(5ص.22
9نبسٍ الطاحخيَٓ ،ه اللًت في ال٘خب الهطبُت ،زاض النهػت الهطبُت ـ بحروث ،ص.25
10ابطاَُم أهِؽ ،زاللت ألالُاف ،ص.22
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وٍبسو أن َصا الاججاٍ هاحم ـ ٖما ًطي ابطاَُم أهِؽ ـ نً مجطز
اإلاًامطة الُ٘طٍتَ ،لم جً٘ لهم البراَحن وألازلت الٙاَُت لخهلُل
الًمىع في ٖثحر مً ألُاقهم الُىهاهُت ومسلىالتهاَ ،طاحىا ًطحهىن
شل ٚئلى جؿىض ألالُاف ،وبهسَا نً بسء وشأتها.)11(.
وفي اإلآابل هجس أضػؿى ًطَؼ َ٘طة أػخاشٍ أَالؾىنَ ،طأي أن
الطلت بحن اللُل والساللت ال حهسو أن جٙىن ضلت اضؿالحُت نطَُت
جىاغو نليها الىاغ" ،وْس أوضح آضاءٍ وبحن نطَُت الطلت بحن اللُل
()12
ومهىاٍ في مٓاالث جحذ نىىان الشهط والخؿابت".
ولم ًً٘ الهىىز بأْل اَخماما بمذخلِ مباحث اللًت مً
الُىهانَٓ" ،س حصب َصا اإلاىغىم ـ الهالْت بحن اللُل واإلاهنى ـ اَخمام
الهىىز ضبما ْبل أن ًجصب اَخمام الُىهاهُحن ،وْس حهسزث حىله آلاضاء،
َمنهم مً ضَؼ َ٘طة الخباًً بحن اللُل واإلاهنى ْائال :ئن ٗل ش يء
ًخطىض مٓترها بالىحسة ال٘المُت السالت نلُه ،وال ًمً٘ َطل أحسَما
نً آلادط ،ونلى َصا َىحً وهخبر الٙلمت نىططا مً الهىاضط اإلاٙىهت
للص يء ،جماما ٖما وهخبر الؿحن الؼبب اإلاازي أو الطئِس ي لٙل اإلاىاز
الترابُت ،ومنهم مً ضطح بأن الهالْت بحن اللُل ومهىاٍ نالْت ْسًمت
وَؿطٍت أو ؾبُهُت ،ومنهم مً ْا ٛبىحىز نالْت غطوضٍت بحن اللُل
واإلاهنى شبيهت بالهالْت اللعومُت بحن الىاض والسدان ،ومنهم مً ضأي أن
11اإلاطحو هُؼه ،ص.21
12اإلاطحو هُؼه ،ص ،21وأحمس مذخاض نمط ،نلم الساللت ،نالم ال٘خب ـ الٓاَطة ،ص.02
414
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الطلت بحن اللُل واإلاهنى مجطز نالْت حاززت ول٘ىه ؾبٓا إلضازة
()13
ئلهُت".
 2ـ علماء العربية الدقدةاءّ :
ٗان البحث في زالالث الٙلماث مً أَم ما لُذ اللًىٍحن الهطب
مب٘طا" ،وْس ٗان مً اػهامهم في َصا اإلاجا ٛوغو اإلاهاحم اإلاىغىنُت
ومهاحم ألالُاف ،)14(".وفي غمً شل ٚبطظث مؼألت ضلت ألالُاف
بمهاهيها ،واإلاىاػبت بُنهماَ ،شًلىا واَخمىا بها اَخماما بالًا ،وهعم ٖثحر
منهم ئلى محاولت نٓس ضلت بحن اللُل ومهىاٍ ،وضأوا أن َىإ مىاػبت
بحن اللُل ومهىاٍ بىحه مً الىحىٍ ،بمهنى أن اللُل ًس ٛنلى مهىاٍ.
وَهخبر "نباز بً ػلُمان الطُمطي اإلاهتزلي" ـ حؼب ابطاَُم
أهِؽ ـ أشهط مً هازي بهصا الطأيَٓ ،س شَب ئلى أن ألالُاف ئظاء مهاهيها
لم جىغو انخباؾا ،وئهما لٙل لُل مهىاٍ الؿبُعي الصي جىحي به
أضىاجه ،وْس هٓل َصا نىه الؼُىؾي في ؤلاجٓان َٓاَ ٍ" :ٛ
هٓل أ ُ
َل
ُ
الُ ْٓه نً نباز بً ػلُمان الطُمطي مً اإلاهتزلت أهه َ
شَب ئلى
أضىِ ٛ
َّأن بحن اللُل ومسلىله مىاػبت ؾبُهُت حاملت للىاغو نلى أن َ
ًػو
ِ
ِ
َّ ُ
ُ
َ
ّ
َّ
ُ
الاػم اإلاهح ِن باإلاؼمى اإلاهحن جطحُحا مً يحر
ْا :ٛوئال لٙان جذطُظ
ِ
ُم َط ِ ّجح.

 13أحمس مذخاض نمط ،نلم الساللت ،ص02

َّ
14نبس الؼالم الؼُس حامس ،الشٙل والساللت ـ زضاػت هحىٍت للُل واإلاهنى ،ص.00
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َ
ُ
بهؼ َم ًْ ًَطي ْضأ َ
ُ
ٛ
ألالُاف
مىاػبت
طٍ
ٌه
ئهه
:
ًٓى
ه
ً
وٗان
ِ
إلاهاهيها ََ ُؼئل ما ُم َؼ َّمى (اشياى) وَى بالُا ػُت الدجط َٓاُ :ٛ
أحس َُه
ض
ِ
ً
()15
ًُ ْبؼا شسًسا وأضاٍ الدجط"  .وَشبه َصا ما شٖطٍ "ابً َاضغ" في
"الطاحبي" جحذ باب "ألاػماء ُِٖ جٓو نلى مؼمُاتها"ْ ،ا" :ٛومً
ُ
ً َّ َ
َ
َّ
ُْ
ش ِل َ" ٚالٓلم" ال ًٙىن ْلما ِئال َوْ ْس ُب ِط َي وأضلح ،وئال َهى أهبىبت.
وػمهذ أبي ًٓىُْ :ٛل ألنطابي َ"ما الٓلم" َٓا" :ٛال أزضي"
ُ
َ
ُ
َُٓل ل ُه َ"ج َى ََّ ْم ُه" َٓاَ" :ٛى نىز ْ ِل َم مً حاهبُه ٖخٓلُم ألاقُىض
()16
ُ
َؼ ِ ّم َي ْلما"
ومً َصا اإلاهُو ما ْام به أصخاب مهاحم ألالُاف مً زضاػت
اجطا ٛمهاوي ألالُاف اإلاخحسة ألاضى ٛومحاولت ضبـ بهػها ببهؼ
َُما نطٍ باػم الاشخٓاّ ألاضًط والاشخٓاّ ألاٖبر.
ودحر مثا ٛنلى شل" ٚمعجم مٓاًِؽ اللًت" الصي حاوَُ ٛه
"ابً َاضغ"(ث )ٌ125جلمؽ الطالث بحن الٙلماث التي حشترٕ في
ألاضى ٛزم ًسضحها جحذ مهنى نام ٖلي َاػخؿام بهصٍ الؿطٍٓت الُصة
أن ًحطط حمُو اإلاهاوي الجعئُت التي جطحو ئلى َصا اإلاهنى الهام.

15حال ٛالسًً الؼُىؾي،اإلاعَط في نلىم اللًت وأهىانها ،جحَُٓٔ :إاز نلي مىطىض ،زاض ال٘خب
الهلمُت – بحروث ،ؽَ0102 (0ـ 0222م) ،ج ،0ص.11
16أحمس بً َاضغ ،الطاحبي في َٓه اللًت الهطبُت ومؼائلها وػجن الهطب في ٖالمها ،الىاشط:
محمس نلي بُػىن ،ؽَ0102( 0ـ0227-م) ،صّ .20
411
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ومً شل ٚما شَب ئلُه ابً زضٍس ( )ٌ120في ٖخابه "ؤلاشخٓاّ"
حُث َؼط حؼمُت الهطب أبىاءَم جُؼحرا ٌهخمس نلى َصٍ اإلاىاػبت بحن
َ ّ
ً
ألالُاف ومهاهيها َمنها ما َّ
ػمىٍ جُاؤال نلى أنسائهم هحى يالب ،ويالب،
ُ
ىاظ ،ٛومٓاجل....وهحى شل ،ٚومنها ما جُاءلىا به لؤلبىاء
وقالم ،وناضم ،وم ِ
َُ
هحى :هائل ،ووائل ،وهاجُ ،ومسضَٕ ،
وػلُم ....وما أشبه
وز َّضإ ،وػالم،
ِ
ٍ
ً
َ
ّ
شل ،ٚومنها ما ّ
َّ
بالؼبام جطَُبا ألنسائهم :هحى :أػس ،ولُث ،وَطاغ
ػمي ِ
ِ
ُ
َ َ َّ
ُ
ّ
ػمي بما يلل ودشً
وغطيام ....وما أشبه شل ،ٚومنها ما ِ
 ،ونملؽِ ،
ََ
ً
َ
ً
ّ
وْ َخازةَ ،
أًػا هحى :ؾلختَ ،
وَطاػت،
وػلمت،
وػ ُمطة،
مً الص َجط جُاؤال
ٌ
شىٕ ،ون ٌ
ُّ
ٌ
ػاٍ.
شجط له
ٗل شلٚ
ِ
ُ
ُ
ُ
ودشً ُ
ومىؾئه ،مثل
إلاؼه
ومنها ما ػمي بما يلل مً ألاضع
ِ
َ ْ
َ َ ُ َ
وَهط"(.)17
حجط وحجحر ،وصخط ِ
يحر أن الصي ٌؼخىُْىا َىا َى ابً حني ( )ٌ522الصي هبه نلى
صخت َصٍ الهالْت بٓىله" :انلم أن َصا مىغو شطٍِ لؿُِ ،وْس هبه
نلُه الخلُل وػِبىٍه ،وجلٓخه الجمانت بالٓبى ٛله والانتراٍ
بصخخهّ )18("....
وفي هظ آدط ًٓىَ" :ٛأما مٓابلت ألالُاف بما ٌشاٗل أضىاتها
مً ألاحسارَ ،باب نكُم واػو ،وههج مخلئب نىس ناضَُه مأمىم .وشلٚ
أجهم ٖثحرا ما ًجهلىن أضىاث الخطوٍ نلى ػمذ ألاحسار اإلاهبر بها
 17أبى ب٘ط محمس بً الخؼً بً زضٍس،الاشخٓاّ،جحُٓٔ وشطح :نبس الؼالم محمس َاضون ،زاض
الجُل ،بحروث – لبىان ،ؽَ 0100(0ـ  0220 -م) ،ص.5
18ابً حني أبى الُخح نثمان،الخطائظ ،الهُئت اإلاططٍت الهامت لل٘خاب ،ؽ ،1ج ،2ص.051
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ننهاَُ ،هسلىجها بها وٍحخصوجها نليها ،وشل ٚأٖثر مما هٓسضٍ ،وأغهاٍ ما
()19
وؼدشهطٍ".
وبص ٛابً حني حهسا ٖبحرا في ئًجاز الهالْت بحن أضىاث الٙلمت
وما جطمع ئلُه مً مهاوي ،ومثل لها بأمثلت ٖثحرة ،وؼىّ بهػا منها(:)20
ـ مً شلْ ٚىلهم :دػم وْػمَ ،الخػم ألٗل الطؾب ٗالبؿُر والٓثاء
وما ٗان هحىَما مً اإلاأٗى ٛالطؾب ،والٓػم للطلب الُابؽ هحى:
ْػمذ السابت شهحرَا وهحى شلَ...ٚادخاضوا الخاء لطداوتها للطؾب،
والٓاٍ لطالبتها للُابؽ حصوا إلاؼمىم ألاضىاث نلى محؼىغ ألاحسار.
ـ ومً شلْ ٚىلهم :الىطح للماء هحىٍ والىطخ أْىي مً الىطح...
َجهلىا الخاء -لطْتها -للماء الػهُِ ،والخاء -لًلكها -إلاا َى أْىي مىهّ .
ـ ومً شل ٚالٓس ؾىال والٓـ نطغا ،وشل ٚأن الؿاء أحطط للطىث
وأػطم ْؿها له مً الساَ ،ٛجهلىا الؿاء اإلاىاحعة لٓؿو الهطع؛ لٓطبه
وػطنخه ،والسا ٛاإلاماؾلت إلاا ؾا ٛمً ألازط وَى ْؿهه ؾىال.
ـ ومً شلْ ٚىلهم :الىػُلت والىضُلت ،والطاز ٖ-ما جطي -أْىي ضىجا
مً الؼحن إلاا َيها مً الاػخهالء ،والىضُلت أْىي مهنى مً الىػُلت.
وشل ٚأن الخىػل لِؼذ له نطمت الىضل والطلت ،بل الطلت أضلها
مً اجطا ٛالص يء بالص يء ومماػخه له ،وٗىهه في أٖثر ألاحىا ٛبهػا له؛
19اإلاطسض هُؼه ،ص.052
20اإلاطسض هُؼه ،ص.022 ،021 ،052
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ٗاجطا ٛألانػاء باإلوؼان وهي أبهاغه وهحى شل ،ٚوالخىػل مهنى
ًػهِ وٍطًط أن ًٙىن اإلاخىػل حعءا أو ٗالجعء مً اإلاخىػل ئلُه.
وَصا واضحَ .جهلىا الطاز لٓىتها للمهنى ألاْىي ،والؼحن لػهُها
للمهنى ألاغهِ.
اَ َّتن ابً حني بهصا اإلاىغىم وبؼـ الٓىَُ ٛه ،وجىػو في
الخسًث نً مىاػبت ألالُاف إلاهاهيها َصٖطَا في يحر مىغو مً ٖخابه
الخطائظ ،زم بلىض الُ٘طة في بابحن مً ال٘خاب َما" :باب في جطاْب
ألالُاف لخطاْب اإلاهاوي" ،و"باب ئمؼاغ ألالُاف أشباٍ اإلاهاوي".
وفي "اإلاعَط" هٓل الؼُىؾي (ث َ200ـ)ٖالم ابً حني ،مبسًا
مىآَخه ،زم مثل بأمثلت ٖثحرة مً "الجمهطة" البً زضٍس ويحرَا ،زم نلٔ
ََ
َاوجذ
نلى شل ٚبٓىلهَ :اهكط ئلى بسٌو مىاػبت ألالُاف إلاهاهيها وُِٖ
ُ
الهطب في َصٍ ألالُاف اإلآترهت اإلاخٓاضبت في اإلاهاوي َجهلذ الخطٍ
َ
ألاغهِ َيها وألالحن وألادُى وألاػهل وألاَمؽ ِإلاا َى أزوى وأْل
َ
وأدِ نمال أو ضىجا وحهلذ الخطٍ ألاْىي وألاشس وألاقهط وألاحهط ِإلاا
حؼ ًا ومً شل ٚاإلاس واإلاـ َّ
َى أْىي نمال وأنكم ّ
َان َهل اإلاـ أْىي
()21
ألهه ٌّ
مس وظٍازة حصب َىاػب الؿاء التي هي أنلى مً السا".ٛ
وهجس ابً الُٓم في جُؼحرٍ للٓطآن ال٘طٍم ًيبه نلى َصٍ
الٓانسة وهي الخصو باأللُاف الهطبُت حصو مهاهيها َُِٓ ،نىس ٗلمت
"الىػىػت" مبِىا اإلاىاػبت بحن مهىاَا وأضىاث حطوَهآً ،ى:ٛ
"والكاَط ـ وهللا أنلم ـ أجها ػمُذ وػىػت لٓطبها ،وشسة مجاوضتها إلاحل
21حال ٛالسًً الؼُىؾي ،اإلاعَط في نلىم اللًت وأهىانها :حال ٛالسًً الؼُىؾي ،ج ،0ص.11
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الىػىػت مً شُاؾحن ؤلاوؽ وَى ألاشنَ....لما ٗاهذ الىػىػت ٖالما
ً٘طضٍ اإلاىػىغ ،وٍأٖسٍ نىس مً ًلُٓه ئلُهٖ ،طضوا لُكها ،باظاء ج٘طٍط
مهىاَآَ ،الىا :وػىغ وػىػتَ ،طانىا ج٘طٍط اللُل لُُهم مىه ج٘طٍط
مؼماٍ"(.)22
وْس اػدشطح الطاَعي ٖالم ابً حني ،ولخظ ـ بسْت ال معٍس
نليها ـ ألاَٙاض التي حؼخُاز مىه في الىٓاؽ الخالُت:
 -0ئزباث أن الهطب جٓاضب حطوٍ ألالُاف متى جٓاضبذ مهاهيهآٖ ،ىله
َ
َ َّ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
ًٍ جإ ُّظ َُ ْم أ ًّظا" 23أي :جععجهم
اؾحن نلى الٙا َِ ِط
حهالى" :أها أضػلىا الشُ ِ
وجٓلٓهمَ ،هصا في مهنى "تهعَم َعا" والهمعة أدذ الهاءَ٘ ،أجهم دطىا
َصا اإلاهنى بالهمعة؛ ألجها أْىي مً الهاءٖ ،ما أن اإلاهنى هُؼه أنكم في
الىُىغ مً الهع؛ ألهْ ٚس تهع ما ال حطإ لهٗ ،الجصم وهحىٍ؛ أي:
َُبٓى الهع اإلآطون باإلظناج داضا بصي الخُاة؛ ألهه مخهلٔ بالشهىض؛
وشل ٚما أَازجه الهمعة وحسَا.
 -2ئن َصٍ اإلآاضبت بحن الخطوٍ جٓو َيها اإلاطاناة حتى في الخطوٍ
البهُسة التي ال جدشابه ئال بالخأوٍلٖٓ ،ىله ئن جطُٖب "م  ٛم" في
ََ
والهلم ،وْالىا مو شل :ٚبُػت يطماء ،وْؿُو أيطم ،ئشا ٗان
الهالمت
َُه ػىاز وبُاع ،وئشا وْو شل ٚبأن أحس اللىهحن مً ضاحبه ،وٗان ٗل
22ابً الُٓم ،الخُؼحر الُٓم البً الُٓم ،حمو :محمس أوَؽ الىسوي ،جحُٓٔ :محمس حامس
الُٓي ،زاض ال٘خب الهلمُت ،بحروث ـ لبىان ،ص.211
 23ػىضة مطٍم ،آلاًت.21
411

جملة العلوم اإلسالمية جملد 10 :عدد  12ديسمربر 2102

حتحوت  -دوادي

واحس منهما "نلما" لآلدط ،وَصا اإلاهنى مً "ى ض م" ول٘ىه مٓاضب لترُٖب
"نلم" ٖما جطي!
 -1ئن اإلآاضبت ْس جٙىن باإلاػاضنت في ألاضل الىاحس بالخطَحنٖ ،سخل
وضهل "في مهاوي الطىث" َالطاز أدذ الؼحن ،والهاء أدذ الخاء،
وسخل وظحط "في الطىث أًػا" َالؼحن أدذ العاي ،والالظم أدذ الطاء.
 -1ئن مً اإلاػاضنت هىنا أح٘م مً َصا ،وَى اإلاػاضنت باألضىٛ
الثالزُت في الُهل "الُاء والهحن والالم" هحى :نطط الص يء وأظله ،ئشا
حبؼهْ ،ا :ٛوالهطط غطب مً الخبؽ ،والهحن أدذ الهمعة والطاز
أدذ العاي والطاء أدذ الالم ،وْس أحى بأمثلت مً شل ٚزم ْا :ٛوَصا
مىحىز في أٖثر ال٘الم ،وئهما بٓي مً ًثحرٍ وٍبحث نً م٘ىىهه ،بل مً
ئشا وضح له وٖشُذ نىسٍ حُٓٓخه ،أؾام ؾبهه له َىناٍ ،وَيهاث
شل ٚمؿلبا ،ونع َيهم مصَبا.
 -5ئزباث أن الهطب ًطىضون اللُل نلى َُئت اإلاهنى ،وَصا مصَب ْس
هبه نلُه الخلُل وػِبىٍهْ ،ا ٛالخلُلٖ :أجهم جىَمىا في ضىث الجىسب
اػخؿالتَٓ ،الىا" :في الهباضة نىه" ضط ،وتهمىا في ضىث الباظي جٓؿُها
َٓالىا :ضطضط ،وْا ٛػِبىٍه في اإلاطازض التي حاءث نلى َهالن "بثالر
حطٗاث" ئجها جأحي لالغؿطاب والخطٖت ،هحى :الًلُانَٓ ،ابلىا بخىالي
الخطٗاث في اإلاثا ٛجىالي الخطٗاث في ألاَها.ٛ
ْا ٛابً حني :ووحسث أها مً َصا الخسًث أشُاء نلى ػمذ ما
حساٍ ومنهاج ما مثالٍ؛ منها أن اإلاطاضز الطبانُت اإلاػهُت جأحي للخ٘طض
والعنعنتٗ :الٓلٓلت والطلطلت ئلخ؛  ،ومً َصا الباب ما شٖطٍ ابً
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َاضغ أهه ػمو مً ًثٔ به ًٓى ٛئن الهطب حشىٍ ضىضة اللُل وجٓبحها
إلآابلت مثل شل ٚفي اإلاهنىٖٓ ،ىلهم للبهُس ما بحن الؿطَحن اإلاُطؽ
الؿى :ٛؾطماح ،وئهما أضله مً الؿطح ،وَى البهُس ،ل٘ىه إلاا أَطؽ
ؾىله ػمي ؾطماح؛ ومثل شلٖ ٚثحر في أبىاب الطُاث.
 -2ومً هكام ألالُاف باإلاهاوي أجهم ًٓابلىا ألالُاف بما ٌشاٗل أضىاتها
مً ألاحسارَُ ،جهلىن ٖثحرا أضىاث الخطوٍ نلى ػمذ ألاحسار
اإلاهبر ننها ٖٓىلهم :دػم ،وْػمَ ،الخػم ألٗل الص يء الطؾب،
والٓػم ألٗل الص يء الطلب الُابؽَ ،ادخاضوا الخاء مً أحل ضداوتها
للطؾب ،والٓاٍ مً أحل ضالبتها للُابؽَ ،حصوا بمؼمىم ألاضىاث
نلى حصو مؼمىم ألاحسار .وْس أحى ابً حني بهسة منها ،وهٓل
الؼُىؾي في أوائل "اإلاعَط" نً يحرٍ أشُاء أدطي وٗلها جس ٛنلى أجهم
ًػبؿىن ألالُاف اإلآترهت اإلاخٓاضبت باإلاهاويَُ ،جهلىن الخطٍ ألاغهِ
َيها ،وألالُىىألادُى وألاػهل وألاَمؽ ،إلاا َى أزوى وأْل وأدِ نمال
أو ضىجا ،وٍجهلىن الخطٍ ألاْىي وألاشس وألاقهط وألاحهط ،إلاا َى أْىي
نمال وأنكم حؼىا؛ ومً أحمو ألامثلت لصل ٚما أوضزٍ الثهالبي في "َٓه
اللًت"ْ ،ا" :ٛئشا أدطج اإلا٘طوب أو اإلاطٍؼ ضىجا ضُْٓا َهى الطهحنَ ،ان
أدُاٍ َهى الهىحنَ ،ان أقهطٍ َذطج داَُا َهى الخىحنَ ،ان ظاز َهى
ألاهحنَ ،ان ظاز في ضَهه َهى الخىحن"(.)24

24أبى مىطىض الثهالبيَٓ،ه اللًت وػط الهطبُت ،جحُٓٔ :نبس الطظاّ اإلاهسي ،زاض ئحُاء الترار
الهطبي ،ؽَ0122 :0ـ  ،2112 -صّ .012
411
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 -7ئجهم ْس ًػُُىن ئلى ادخُاض الخطٍ حشبُه أضىاتها باألحسار اإلاهبر
ننها ،وجٓسًم ما ًػاهي أو ٛالخسر "اإلاهنى" وجأدحر ما ًػاهي آدطٍ؛
ػىْا للخطٍ نلى ػمذ اإلاهنى اإلآطىز والًطع اإلاؿلىبٖٓ ،ىلهم:
شس الخبل؛ َالشحن إلاا َيها مً الخُص ي حشبه بطىث أو ٛاهجصاب
الخبل ْبل اػخحٙام الهٓس ،زم ًليها ئحٙام الشس والجصبَُ ،هبر
بالسا ٛالتي هي أْىي مً الشحن الػُما وهي مسيمت َهي أْىي لطًُتها
وأز ٛنلى اإلاهنى الصي أضٍس بها.
ومما ًلخحٔ بهصا الباب الصي َى هكام ألالُاف باإلاهاوي ،ما
وغهىٍ مً حٙاًت ألاضىاث ،وشل ٚأجهم ٌشخٓىن اللُل مً هُؽ
الطىث الٓائم بمهىاٍ نلى حهت الخٙاًت وجطىٍط ألاشُاء بأضىاتها ،وَصا
الىىم ٌهسٍ أزباء الًطبُحن مً مبسناث الٓطائح ،ومما ًحػطها مىه
للهطب ْىلهم في حٙاًت ضىث مططاعي الباب ال٘بحر ئشا أيلٔ :حلىبلٔ،
ٗالهؿهؿت لؤلضىاث اإلاخخابهت في الخطب ،والٓهٓهت لالػخًطاب في
الطخ ،ٚوأمثا ٛلصلٖ ٚثحرة"(.)25
 3ـ علماء العربية املحدثونّ :
لم ًطجؼ ٖثحر مً نلماء الهطبُت اإلاهاضطًٍ الٓى ٛباإلاىاػبت بحن
ألالُاف ومهاهيها ،ونلى ضأػهم ابطاَُم أهِؽ ،حُث أضحو ما شَب ئلُه
ابً حني ومً جابهه بالٓى ٛباإلاىاػبت ،ئلى مجطز ؤلاعجاب بالهطبُت
وؤلانتزاظ بها ،وئغُاء َالت مً الٓساػت نليها ،حُث ًٓى " :ٛومو أن
مهكم اللًىٍحن مً الهطب ال ًأدصون بهصا الطأي هطي ٖثحرا منهم ًطبؿىن
 25مطؿُى ضازّ الطاَعي،جاضٍر آزاب الهطب ،زاض ال٘خاب الهطبي ،ج ،0ص.012
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في مإلُاتهم بحن ألالُاف ومسلىالتها ضبؿا وزُٓا ًٙاز ٌشبه الطلت
الؿبُهُت أو الصاجُت ،ولهل الؼط في َصا الاججاٍ َى انتزاظَم بخلٚ
ألالُاف الهطبُت وئعجابهم بها ،وحطضهم نلى ال٘شِ نً أػطاضَا
ودباًاَا"(.)26
و الٓى ٛباإلاىاػبت بحن ألالُاف ومهاهيها َ٘طة َلؼُُت وضثها
نلماء الهطبُت نً َالػُت الُىهان(.)27
وٍطي ابطاَُم أهِؽ باظاء َصا أن ألالُاف مجطز ضمىظ نلى
ألاشُاء ،والطىضة الصَىُت هي التي جحسز اإلاهاوي نىس ألاشخاص ،وَصٍ
الطىضة الصَىُت ج٘دؼب مً البِئت واإلاجخمو والخجاضب اإلاذخلُت زم
جىمى وجخؿىض بهس شلًٓ ،ٚى ٛفي َصا الطسزَ" :األلُاف ال حهسو في
حُٓٓتها أن جٙىن بمثابت الطمىظ نلى السالالث ٗل لُل ًطلح أن
ًخذصللخهبحر نً أي مهنى مً اإلاهاويَ ،ما ٌؼمى "بالصجطة" ًمً٘ أن
ٌؼمى بأي لُل ،متى اضؿلح الىاغ وجىاغهىا نلى اػخهمالهَ ،لِؽ
في لُل الصجطة ما ًىحي بُطونها وحسوضَا ،وأوضاْها ودػطتها"(،)28
وفي َصا الطسز هجسٍ أًػا ًىٓل ٖثحرا نً "حؼبرػً" وٍىآَه نلى ما

26ابطاَُم أهِؽ ،زاللت ألالُاف ،ص.21
27اإلاطحو هُؼه ،ص.21
28اإلاطحو هُؼه ،ص.21
414
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ًصَب ئلُه مً أن الساللت ج٘دؼب بمطوض العمً مً دال ٛألاحسار
()29
الىُؼُت والاحخمانُت والخجاضب اإلاذخلُت.
وفي حاهب آدط ال ًى٘ط ئبطاَُم أهِؽ اػدُحاء زاللت اللُل مً
أضىاث الٙلمت(.)30
وهصٖط مً الهلماء الطاَػحن لُ٘طة اإلاىاػبت بحن ألالُاف
ومهاهيها :ضمػان نبس الخىاب ،حُث ًٓى ٛفي "بحىزه" ـ بهس أن جٙلم نً
ْػُت العٍازة في اإلابنى ونالْتها بالعٍازة في اإلاهنى ـ ما هطه" :وئشا ضسّ
َصا نلى بهؼ ألامثلت في اللًتَ ،اهه ال ًصح أن ًٌُب نً بالىا أهه
لِؽ زمت بحن الاضؿالح اللًىي ،والص يء الصي وغو له َصا الاضؿالح
أًت نالْت ،وئهما هي نالْت جٓالُس ٖما ًٓى" ٛأهؿىان مُُه" ،وَصا
()31
مهىاٍ نسم الاضجباؽ الؿبُعي بحن الاػم ومؼماٍ".
وهجس أًػا مو َإالء "نبسٍ الطاحخي" حُث ظنم أن الهلماء
مؿبٓىن نلى أن الهالْت بحن ألالُاف ومهاهيها هي نالْت انخباؾُت
اليحر( ،)32وٍٓطس بالهلماء نلماء الًطب ،نلى ضأػهم مإػؽ نلم

29اإلاطحو هُؼه ،ص 22ـ .71
30اإلاطحو هُؼه ،ص.72
31ضمػان نبس الخىاب ،بحىر ومٓاالث في اللًت ،م٘خبت الخاهجي بالٓاَطة ،زاض اضَاعي بالطٍاع،
ؽ 0111(0ـ ،)0222ص.22
32الطاحخيَٓ ،ه اللًت ،الطاحخي ،ص.22
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اللؼاهُاث الخسًثت "زٌؼىػحر" الصي ْٓطض َصٍ الانخباؾُت
أيلب الهلماء مً الًطب والشطّ نلى شل.ٚ

()33

وجبهه

وفي مٓابل َإالء ًصَب بهؼ نلماء الهطبُت اإلاهاضطًٍ مصَب
ألاوائل في الٓى ٛباإلاىاػبت بحن السا ٛواإلاسلىًٓ ،ٛى ٛضبخي الطالح:
"أما الصي هطٍس آلان بُاهه َهى ما الحكه نلماؤها مً مىاػبت حطوٍ
الهطبُت إلاهاهيها ،وما إلاحىٍ في الخطٍ الهطبي مً الُٓمت الخهبحرًت
اإلاىحُت؛ ئش لم ٌهنهم مً ّ
حطٍ أهه ضىث ،وئهما نىاَم مً ضىث
ٗل ٍ
ِ
َصا الخطٍ أهه مهبر نً يطع ،وأن الٙلمت الهطبُت مطٖبت مً َصٍ
ّ
اإلاازة الطىجُت التي ًمً٘ ّ
السواٛ
حل أحعائها ئلى مجمىنت مً ألاحطٍ
ٌؼخٓل ببُان ً
ّ
ّ
داص ما زام ٌؼخٓل باحسار
مهنى
اإلاهبرةٗ ،ل حطٍ منها
ٍ
ضىث مهحن ،وٗل حطٍ له قل وئشهام؛ ئش ٗان لٙل حطٍ ً
ضسي
ٍ
وئًٓام!"(َُ)34ي َصا الىظ ًُبسي ضبخي الطالح مىآَخه لؤلوائل في
الٓى ٛبمىاػبت ألالُاف إلاهاهيها ،وٍطحو َصٍ اإلاىاػبت ئلى أضىاث
الخطوٍ وما جحسزه مً ضسي وئًٓام داص.

 :33زي ػىػحرَ ،طى ٛفي نلم اللًت الهام ،جطحمت :أحمس وهُم ،زاض اإلاهطَت ،ص.020
34ضبخي ئبطاَُم الطالح ،زضاػاث في َٓه اللًت ،زاض الهلم للمالًحن ،ؽَ0172 (0ـ 0221 -م)،
ص.012

411
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وٍطي نبس هللا الهالًلي أهه ًمً٘ حهُحن زالالث الخطوٍ وَهم
مهاهيها مً دال ٛأضىاتها ،ومً زم هُهم الهطبُت َهما ال شُت نلُه وال
شبهت َُه(.)35
خاثمةّ :
بهس أن نطغىا أْىا ٛالهلماء في الهالْت بحن اللُل واإلاهنى
وشٖطها أزلت ٗل َطًٍٔ ،مً٘ أن هذلظ ئلى ما ًليّ :
 0ـ ئن الؿطح الُلؼُي لهصٍ الٓػُت والصي هحاٍ ٖثحر مً
اإلاهاضطًٍ جبها للًطب وَالػُت الُىهان الًجسي هُها وال ًمً٘ مهه أن
هذلظ ئلى هدُجت هؿمئن ئليهاَ ،هصٍ الٓػُت بطمتها لها ضلت وزُٓت
بىكطٍت وشأة اللًاث ،والتي ٗان الجساَ ٛيها نُٓما اهخهى ب٘ثحر مً
الهلماء ئلى جطٖه وؤلانطاع نىه.
 2ــاشا اػدبهسها َصا الؿطح و أضزها جلمؽ الهالْت بحن ألالُاف
ومهاهيها في لًخىا بهُسا نً َصا الخهُٓس َالبس لىا أن وشمط نً ػانس
الجس للبحث في جطازىا الهطبُلُدبحن لىا بؿالن الٓى ٛباالنخباؾُت مً نسة
وحىٍ:
ـ جمخاظ اللًت الهطبُت بالسْت وؤلاحٙامَٓ ،س ٗان الهطب ًح٘مىن
اإلاهاوي في زالالث اإلاباوي ،وَصا باب واػو ًمً٘ أن همثل له بما ًلي:

35نبس هللا الهالًلي ،مٓسمت لسضغ لًت الهطب وُِٖ هػو اإلاعجم الجسًس ،اإلاؿبهت الهططٍت ـ
مطط ،ص.022
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"الىكط :جٓلُب البطط والبطحرة إلزضإ الص يء وضؤٍخه ،وْس ًطاز به
الخأمل والُحظ ،وْس ًطاز به اإلاهطَت الخاضلت بهس الُحظ ،وَى
الطوٍتًٓ ،ا :ٛهكطث َلم جىكط .أي :لم جخأمل ولم جترو...وٍٓا:ٛهكطث ئلى
ٖصا :ئشا مسزث ؾطَ ٚئلُه ضأًخه أو لم جطٍ ،وهكطث َُه :ئشا ضأًخه
()36
وجسبطجه"
ـ الادخطاض والاًجاظ ضُت باضظة في اللًت الهطبُت َٓس ٗاهذ
الهطب حهطب نً مطازَا بأْل اإلاُطزاث ،وحهلذ ل٘ثحر مً مً اإلاهاوي
التي ًٓخػيها اللُل في التراُٖب اإلاخىىنت مباوي مىاػبت ُٖما جذخطط.
ــٓانسة ظٍازة اإلابنى جس ٛنلى ظٍازة اإلاهنى َُه زاللت نلى اإلاىاػبت ،مثل
ضٌُ اإلابالًت.
 1ـ جبحن لىا مً دال ٛماػبٔ وعي الىٓاز الهطب بمشٙلت اللُل
واإلاهنىَٓ ،س ٗاهذ لهم مشاضٖت ْىٍت نطغىا َيها ضأحهم الصي ٗازوا
ًؿبٓىن نليهىَىأن َىإ ضلت ومٓاضبت بحن ألالُاف ومهاهيها وْس بلىض
ابً حني َصٍ الطلت في ألاشٙا ٛآلاجُت:
ـ جالقي اإلاهاوي نلى ادخالٍ ألالُاف واإلاباويَ :مثال ًطبـ ابً
حني بحن ٗلمتي اإلاؼ ٚوالؼىاضَُٓ ،ى ٛئن ٖال منهما ًجصب حاػت مً

36الطايب ألاضُهاوى،اإلاُطزاث في يطٍب الٓطآن ،جحُٓٔ :ضُىان نسهان الساوزي ،زاض الٓلم،
الساض الشامُت  -زمشٔ بحروث،ؽَ 0102 (0ـ) ،ص.202
415
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حتحوت  -دوادي

ٌشمه ،أي أن اإلاؼ ٚفي ضأًه ئهما ػمي ٖصل ٚألهه ًمؼ ٚحاػت الشم
وٍجخصبها(.)37
ـ الاشخٓاّ ألاٖبر :الٙلمت مهما ْلبتها حشمل نلى مهنى نام
مشترٕ ،وٍػطب لىا مثال بمازة "ٕ  ٛم"َُٓ ،ى" :ٛومنها الخٓسًم
والخأدحر نلى ما ْلىا في الباب الصي ْبل َصا في جٓلُب ألاضى ٛهحىٕ" :
 ٛم " و"ٕ م  " ٛو"م ٕ  " ٛوهحى شل .ٚوَصا ٗله والخطوٍ واحسة
()38
يحر مخجاوضة"
ـ جطاْب (جٓاضب) ألالُاف لخطاْب اإلاهاويً:صَب ئلى أن مجطز
الاشترإ في بهؼ الخطوٍ ًُ٘ي أحُاها لالشترإ في الساللتَ ،الهع وألاظ
مخٓاضبان في اإلاهنى ،وَما أًػا مخٓاضبان في اللُل(.)39
ـ ئمؼاغ ألالُاف أشباٍ اإلاهاوي :أي وغو ألالُاف نلى ضىضة
مىاػبت إلاهىاَاَ ،خجس اإلاطازض الطبانُت اإلاػهُت جأحي للخ٘طٍط ،هحى
(40
العنعنت والٓلٓلت
قائمة املصادر واملراجعّ :
 0ـ ابطاَُم أهِؽ ،زاللت ألالُاف ،م٘خبت ألاهجلى اإلاططٍت ،ؽ)0221(5

37ابً حني،الخطائظ ،ج ،2ص.021 ،002
38اإلاطسض هُؼه،ج ،2ص.012
39اإلاطسض هُؼه،ج ،2ص.012
40اإلاطسض هُؼه ،ج ،2ص.055 ،051
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العالقة بين اللفظ واملعنى عند اللغويين

 2ــابً زضٍس أبىب٘ط محمس بً الخؼً ،الاشخٓاّ ،جحُٓٔ وشطح :نبس
الؼالم محمس َاضون ،زاض الجُل ،بحروث – لبىان ،ؽَ 0100 (0ـ -
 0220م).
 1ـ ابً الُٓم محمس بً أبي ب٘ط ،الخُؼحر الُٓم البً الُٓم ،حمو:
محمس أوَؽ الىسوي ،جحُٓٔ :محمس حامس الُٓي ،زاض ال٘خب الهلمُت،
بحروث ـ لبىانّ .
 1ـ أبى البٓاء الُ٘ىي ،الٙلُاث ،جحُٓٔ :نسهان زضوَش  -محمس
اإلاططي ،ؽ :مإػؼت الطػالت – بحروث.
 5ـ أبى الُخح نثمان بً حني ،الخطائظ ،الهُئت اإلاططٍت الهامت
لل٘خاب ،ؽ.1
 2ـ أبى مىطىض ألاظَطي ،تهصًب اللًت ،جحُٓٔ :محمس نىع مطنب ،زاض
ئحُاء الترار الهطبي – بحروث ،ؽ2110(0م)ّ .
 7ـ أبى مىطىض الثهالبيَٓ،ه اللًت وػط الهطبُت ،جحُٓٔ :نبس الطظاّ
اإلاهسي ،زاض ئحُاء الترار الهطبي ،ؽَ0122 (0ـ . )2112 -
 2ـ أحمس بً َاضغ ،الطاحبي في َٓه اللًت الهطبُت ومؼائلها وػجن
الهطب في ٖالمها ،الىاشط :محمس نلي بُػىن ،ؽَ0102 (0ـ0227-م).
 2ـ أحمس بً َاضغ ،معجم مٓاًِؽ اللًت ،جحُٓٔ :نبس الؼالم محمس
َاضون ،زاض الُ٘ط ،ؽ(َ0122ـ 0272 -م).
411
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حتحوت  -دوادي

 01ـ أحمس مذخاض نمط ،نلم الساللت ،نالم ال٘خب ـ الٓاَطة.
 00ــجال ٛالسًً الؼُىؾي نبس الطحمً بً أبي ب٘ط،اإلاعَط في نلىم
اللًت وأهىانها،جحَُٓٔ :إاز نلي مىطىض ،زاض ال٘خب الهلمُت – بحروث،
ؽَ0102(0ـ 0222م).
 02ـ زي ػىػحرَ ،طى ٛفي نلم اللًت الهام ،جطحمت :أحمس وهُم
ال٘طانحن ،زاض اإلاهطَت ـ الاػ٘ىسضٍت.
 01ـ الطايب ألاضُهاوى ،اإلاُطزاث في يطٍب الٓطآن ،جحُٓٔ :ضُىان
نسهان الساوزي ،زاض الٓلم ،الساض الشامُت  -زمشٔ بحروث،ؽ0102 (0
َـ).
 01ـ ضمػان نبس الخىاب ،بحىر ومٓاالث في اللًت ،م٘خبت الخاهجي
بالٓاَطة ،زاض اضَاعي بالطٍاع ،ؽ 0111(0ـ .)0222
 05ـ ضبخي ئبطاَُم الطالح ،زضاػاث في َٓه اللًت ،زاض الهلم للمالًحن،
ؽَ0172 (0ـ 0221 -م).
 02ـ نبس الؼالم الؼُس حامس ،الشٙل والساللت ـ زضاػت هحىٍت للُل
واإلاهنى ،زاض يطٍب للؿبانت ـ الٓاَطة ّ .2112
 07ـ نبس هللا الهالًلي ،مٓسمت لسضغ لًت الهطب وُِٖ هػو اإلاعجم
الجسًس ،اإلاؿبهت الهططٍت ـ مطط.
 02ــهبسٍ الطاحخيَٓ ،ه اللًت في ال٘خب الهطبُت ،زاض النهػت الهطبُت،
بحروث.
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 02ــالُُىمي أحمس بً محمس،اإلاطباح اإلاىحر في يطٍب الشطح ال٘بحر،
اإلا٘خبت الهلمُت – بحروث.
 21ـمطؿُى ضازّ الطاَعي ،جاضٍر آزاب الهطب ،زاض ال٘خاب الهطبي.

411
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