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  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي
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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16ف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحر /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة ل
َ
لبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ألول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر ا

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحا
ً

و الرفض، فضال
َ
لة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الب
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 احث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز م
َ
ا في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البح
َ
ث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى
َ
همية بحثه وأ

َ
د  يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه وم
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات وال

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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َ
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ُّ
ل
ْ
ْوِثُق ال
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َ
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 املباحث الداللية عند ابن فارس يف كتاب ))الصاحيب((

  اأَلمنيعبدالرحيم أمحد م.د. 

 28/11/2020 تأريخ القبول:       27/10/2020 تأريخ التقديم:   

 المستخلص: 
 حاول هذا البحث الكشف عن المباحث الداللية عند ابن فارس في كتابه            

لما لهذه المباحث  ؛(1)ة ومسائلها وسنن العرب في كالمها(الصاحبي في فقه اللغة العربي) 
ن كل فرو  عل  اللغة مرتبةة بالداللة ألذلك  ؛من قيمة كبيرة في الدرس اللغوي الحديث

ليها تنتهي كل نظ  اللغة من صوتية أو صرفية أو نحوية أو تركيبية ...  إلخ، فضالا  وا 
 رات ابن فارس اللغوية. قّيمة أفصحت عن قد مباحث   عن أن هذه المباحث  

إن هذه الدراسة جاءت متنوعة في مباحثها، فمنها ما تناول تعريف الداللة           
وأنواعها، ومنها ما كشف عن القرائن الداللية التي اعتمد عليها ابن فارس في تفسير 
ها بالتةور الداللي وأشكاله ومظاهره، وتكفل آخر ها ببيان  معاني اللغة، وع ني بعض 

 العالقات الداللية بين األلفاظ.
في علو  اللغة المتنوعة والسيما  بارعاا  وانتهى البحث إلى أن ابن فارس كان عالماا         

الداللية منها، فقد ع ر ض كتابه )الصاحبي( في مباحثه الداللية أغلب موضوعات عل  
بتعدد المعنى وتغيره الداللة الحديث، ب ْدءا من الكشف عن الداللة وأنواعها وانتهاءا 

 ومشكالته التي ظهرت في الدرس اللغوي الحديث.
 . سياقات لغوية ،القرائن ،المعنى ،الداللةالكلمات المفتاحية: 

 
 
 

                                                 

 قسم اللغة العربية / كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ جامعة الموصل. 
صةةها وقةةّد  لهةةا الةةدكتور عمةةر فةةارو  الةب ةةا ، الةبعةةة التةةي اعتمةةد عليهةةا البحةةث حققهةةا وضةةبة نصو (1) 

  .1993هة ة1414مكتبة المعارف، بيروت ة لبنان، الةبعة األولى، 
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 :توةئة
ت  ي ع دُّ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي ) 

؛ (1)على اللغة العربية وأهلها هة( من اللغويين البارزين الذين كانت له  أياٍد بيضاء395
 وذلك لما قد مه من آثار لغوية قيمة وكثيرة في الدرس اللغوي.

فقد كان ابن فارس واسع األدب، متبّحرا في علو  اللغة العربية، فقيها شافعيا، وكان  
يناظر في الفقه، وينصر مذهب اإلما  مالك بن أنس، أما ةريقته في النحو فكانت ةريقة 

  (.2)الكوفيين
إن البن فارس العديد من الم صن فات والرسائل اللغوية، ومن بين تلك المصنفات 
الكتاب الذي بين أيدينا والذي عليه مدار بحثنا وهو كتاب ) الصاحبي في فقه اللغة 
العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها(، وقد سّماه بهذا االس  نسبة إلى الصاحب بن 

 إليه الكتاب وأودعه خزانته. الذي قد   (3)عّباد
يعد كتاب ) الصاحبي( خير شاهد على براعة ابن فارس في اللغة وةول باعه 
فيها، فقد ضمنه مباحث لغوية متعددة، فبدأ بالحديث عن اللغة العربية وأهميتها وهل هي 
توقيف أ  اصةالح، وبّين بعد ذلك أن لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها، ث  راح يبحث 

أساليب العرب في تخاةبه ، وفي الحقيقة والمجاز واالستعارة والكناية ...إلخ، وبثه في 
 فصيحة، وقف منها موقف البار  المتضلع بعلو  اللغة وفنونها.  شواهد ونصوصاا 

                                                 

ينظر ترجمته: نزهة األلباء في ةبقات األدباء، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل بن األنباري )ت (1) 
 1985 -هة  1405األردن، الةبعة الثالثة،  –الزرقاء هة(، تحقي  إبراهي  السامرائي، مكتبة المنار، 577
نباه الرواة على أنباه النحاة: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفةي )ت 136ةة135 .: هة(، تحقي : 646، وا 

 بيروت الةبعة: األولى، –القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية  -محمد أبو الفضل إبراهي  الناشر: دار الفكر العربي 
، وسير أعال  النبالء: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن ق اْيماز 1/129 :1982 -هة  1406

هة( تحقي : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوة، مؤسسة الرسالة الةبعة الثالثة، 748الذهبي )ت 
 .   . 17/104 : 1985هة /  1405
 .  17/104، وسير أعال  النبالء: 1/129على أنباه النحاة:ينظر: إنباه الرواة (2) 
أبةةو القاسةة  إسةةماعيل بةةن عبةةاد، كةةان غزيةةر الفضةةل، متفننةةاا فةةي العلةةو ، أخةةذ عةةن أبةةي الحسةةين بةةن هةةو (3) 

  . 238زهة األلباء في ةبقات األدباء: نفارس، وأبي الفضل بن العميد، ينظر: 
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وقد وقع اختيارنا على المباحث الداللية التي تضمنها هذا الكتاب؛ لما لها من أهمية بالغة 
عن أنها مباحث قّيمة أفصحت عن قدرات ابن فارس  ث، فضالا في الدرس اللغوي الحدي

 اللغوية. 
والجدير بالذكر أن هذه الدراسة قامت على أربعة مباحث، تناول األول منها تعريف الداللة 
وأنواعها، وكشف الثاني عن القرائن الداللية التي اعتمد عليها ابن فارس في تفسير معاني 

بالتةور الداللي، وأشكاله ومظاهره، وتكفل المبحث الرابع اللغة، وع ني المبحث الثالث 
 ببيان العالقات الداللية بين األلفاظ.

 المبحث األول
 الداللة وأنواعها

 :  الداللة لغة واصةالحاا 

الشيء بأ م ارة تتعل مها" إبانة تدل مادة )دّل( على "
، وقد دّله على الةري  يدلُّه د اللة (1)

، أي: أرشده إليه، وعلى هذا فالّداللة بمعناها اللغوي تعني اإلرشاد (2) وِداللة والفتح أعلى
 إلى الشيء، واإلبانة عنه. 

هة( الّداللة بقوله:" هي كون الشيء 816أما اصةالحا فقد عّرف علي الجرجاني ت )
بحالة يلز  من العل  به العل  بشيء آخر، والشيء األول هو الدال، والثاني هو 

الدال الذي هو )اللفظ أو الرمز( والمدلول الذي هو)المعنى أو الصورة ، ف(3)المدلول"
الذهنية( هما الركنان األساسيان للداللة؛ ولهذا فقد استقر في المفهو  اللغوي الحديث كما 
يقول الدكتور أحمد نعي  الكراعين أن الداللة " هي العالقة بين الرمز )الدال(، والصورة 

                                                 

هةةة(، تحقيةة  عبةةد 395س بةةن زكريةةا القزوينةةي الةةرازي، )ت مقةةاييس اللغةةة: أبةةو الحسةةين أحمةةد بةةن فةةار (1) 
 ، 2/259 ، مادة )دّل(: 1979 -هة 1399السال  محمد هارون، دار الفكر، 

ينظر: لسان العرب المؤلف: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكةر  بةن علةى ابةن منظةور األنصةاري (2) 
هةةةةةةة.، مةةةةةةادة 1414 –ة الثالثةةةةةةة بيةةةةةةروت، الةبعةةةةةة –هةةةةةةة(، دار صةةةةةةادر 711الرويفعةةةةةةى اإلفريقةةةةةةى )ت 

 .  11/249)دلل(:
هة(، حققه وضبةه وصححه 816التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت (3) 

-هة 1403لبنان الةبعة األولى  –جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 
1983 : 104 . 
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ول  تقف الداللة عند هذا الحد فحسب، بل صارت فيما بعد علما له ، (1)الذهنية )المدلول("
أسسه وقواعده وهو ما يعرف بعل  الداللة الذي ع ّرف بأنه:" دراسة المعنى، أو العل  الذي 

، والداللة أو المعنى هو محور الدرس اللغوي ألن " كل فرو  عل  اللغة (2)يدرس المعنى"
تهي كل نظ  اللغة، صوتية كانت أو صرفية أو نحوية أو ، أي: إليه تن(3)مرتبةة بالمعنى"

 تركيبية. 
 أنوا  الداللة:

الصاحبي( بأنوا  الداللة، فأشار إلى الداللة الصوتية والصرفية عني ابن فارس في كتابه )
عن الداللة المجازية والداللة اإلسالمية، وفيما  والمعجمية والنحوية أو التركيبة، فضالا 

  يأتي بيان ذلك:
ة الداللة الصوتية: هي تلك الداللة التي ت ستمد من القيمة التعبيرية للحرف من خالل ما 1

يحمله من صفات صوتية مختلفة كالجهر والهمس والشدة والرخاوة واالستعالء واإلةبا  
واالستفال...إلخ، مقارنة مع غيره من الحروف، وقد أشار ابن فارس إلى هذه الداللة في 

ومنه ما سّماه بةة ) باب أجناس الكال  في االتفا  واالفترا ( حيث قال:" أثناء حديثه ع
ْزن، وكة  ْز   من األرض أرفع من الح  ْزن". فالح  ْز " و"الح  تقارب اللفظين والمعنيين كة "الح 

ْض " وهو بالف  كله و"القض " وهو بأةراف األسنان ، فابن فارس هنا استند على (4)""الخ 
للصوت في استخراج الداللة، فالمي  لما كانت أرفع من النون جاءت لما القيمة التعبيرية 

 هو أرفع من األرض بخالف النون التي هي أغلظ منها فقد جاءت لما غل ظ من األرض.

                                                 

بي ، الدكتور أحمد نعي  الكراعين، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر عل  الداللة بين النظر والتة(1) 
 . 84 :1993هةة ةة 1413والتوزيع، بيروت ة لبنان، الةبعة األولى: 

علةة  الداللةةةة: الةةةدكتور أحمةةد مختةةةار عمةةةر، عةةةال  الكتةةب، شةةةار  عبةةةدالخال  ثةةروت ةةةةة القةةةاهرة، الةبعةةةة (2) 
 .  11 :1998الخامسة، 

 .91بين النظر والتةبي : عل  الداللة (3) 
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسةنن العةرب فةي كالمهةا ، أبةو الحسةين أحمةد بةن فةارس بةن (4) 

هةةة(، حققةةه وضةةبة نصوصةةه وقةةّد  لةةه الةةدكتور عمةةر فةةارو  الةب ةةا ، 395زكريةةا الةةرازي اللغةةوي  ) ت
 .207 .: 1993هة ة1414مكتبة المعارف، بيروت ة لبنان، الةبعة األولى، 
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ْض ( و )الق ْض (   فاختاروا الخاء لرخاوتها للرةب الذي يكون ونحو ذلك ما جاء في) الخ 
 وهو ما سّماه ابن جني الذي يكون بأةراف األسنان،بالف  كله، والقاف لصالبتها لليابس 

مقابلة األلفاظ بما يشاكل أصواتها من في كتابه القّي  )الخصائص( بةةةةةة ) (ةه392ت  ) 
( حيث قال فيه:" فأما مقابلة األلفاظ بما يشاكل أصواتها من األحداث، فباب األحداث

  كثيراا ما يجعلون أصوات عظي  واسع، ونهج متلئب عند عارفيه مأمو ، وذلك أنه
الحروف على سمت األحداث المعب ر بها عنها، فيعدلونها بها ويحتذونها عليها، وذلك 
ْض  ألكل  (، فالخ  أكثر مما نقّدره، وأضعاف ما نستشعره، من ذلك قوله : )خ ض   ( و) ق ض   

ب اليابس الرةب كالبةيخ والقثاء وما كان نحوهما من المأكول الرةب، والق ْض  للصل
 . (1)نحو: قضمت الدابة شعيرها ونحو ذلك"

ومما يدخل تحت هذه الداللة ما ي عرف بمصةلح ) المحاكاة الصوتية ( أو) محاكاة  
أصوات الةبيعة(، والذي يدل على وجود عالقة ةبيعية حسية بين الدال )اللفظ( والمدلول 

باب آخر على فعيل نحو )المعنى(، وقد أشار ابن فارس إلى ذلك بقوله:" ولألصوات 
 فهما يحاكيان أصوات الةبيعة التي تنتج عنهما.  (2)الهدير والضجيج"

ةة الداللة الصرفية: هي الداللة التي ت ستمد من البنية الصرفية للفظ أو من صيغته، وقد 2
أشار إليها ابن فارس بصورة واضحة عند حديثه عن ) معاني أبنية األفعال في األغلب 

( تكون بمعنى التكثير، نحو قوله تعااألكثر( فذ  مم  ُّ  لى:كر أن صيغة ) فع لت 
 [23] يوسف:  َّ  ىم

( تكون ِلت كلُّف الشيء  ، وصيغة )ت فاعل( تكون من اثنين، نحو تخاصما، وصيغة )ت ف ع ل 
ع، وت ع ق ل ، فنلحظ أن التشديد في صيغتي )فّعلت( و)تفّعل( أفاد (3)وليس به، نحو ت ش ج 

من البنية الصرفية للفظ وهو التكثير في األولى، والتكلف في الثانية،  مستفاداا  ئداا معنى زا

                                                 

هةةةة (، الهيئةةةة المصةةةرية العامةةةة للكتةةةاب، 392الخصةةةائص: أبةةةو الفةةةتح عثمةةةان بةةةن جنةةةي الموصةةةلي)ت (1) 
 .2/159الةبعة الرابعة، )د.ت(: 

 .227الصاحبي:(2) 
 .226المصدر نفسه:(3) 
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ومثله الزيادة الحاصلة في صيغة )تفاعل( المتمثلة باأللف والتاء الدالة على المشاركة بين 
 اثنين أو أكثر.

كثر وكذلك أشار ابن فارس إلى الداللة الصرفية في ) باب األبنية الدالة في األغلب األ
يقولون: ما كان علي ف ع الن دّل على معان وقد تختلف( حيث نقل عن أهل اللغة أنه :" 

و ان والغ ل ب ان ت  ، وهو ما أشار إليه سيبويه )(1)"على الحركة واالضةراب نحو: الن ز 
( من قبل  حينما تحدث عن صيغة )ف ع الن( وذكر أنها تدل على الحركة والزعزعة ةه180

وضرب أمثلة عليها فقال:" ومثل هذا الغ ل ي ان، ألنه زعزعة وتحرك، ومثله واالضةراب، 
ة ر ان وال لم ع ان، ألن هذا اضةراب وتحرك،  الغ ث ي ان، ألنه تجيش نفس ه وتثوٌر، ومثله الخ 

ّر و   ان، ألنه تحرُّك الح  د ان، والو ه ج  خ  ، فإنما هو بمنزلة ه  ر  وْ ؤ  ث  ومثل ذلك الل ه ب ان والص 
 (2)لغ ل ي ان"ا
ةةة الداللة المعجمية: هي الداللة األصلية الوضعية للفظ والتي تستمد من اللفظ المفرد 3

هي كون اللفظ بحيث متى أةل  أو بمعزل عن السيا  الذي يقع فيه، أو بعبارة أخرى" 
 ، وتسمى كذلك الداللة اللغوية.(3)"تخيل فه  منه معناه، للعل  بوضعه

لداللة في عل  اللغة الحديث " المعنى األساسي أو األولي أو المركزي، وأ ةل  على هذه ا 
ويسمى أحيانا المعنى التصوري أو المفهومي أو اإلدراكي، وهذا المعنى هو العامل 

 (4)الرئيسي لالتصال اللغوي"
سواء  لغوياا  وقد عمد ابن فارس في كتابه )الصاحبي( إلى تفسير عدد من األلفاظ تفسيراا  

قرآنية أ  حديثية، ث  ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الدالالت األخرى إن  ألفاظاا أكانت 
وجدت كالداللة اإلسالمية أو المجازية ةةةة كما سيأتي  الحقا إن شاء اهلل ةةةةةة فمن ذلك تفسيره 

                                                 

 .227المصدر نفسه:(1) 
هةة( تحقية  عبةد 180ه )ت الكتاب: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بةالوالء، الملقةب سةيبوي(2) 

 .4/14 : 1988 -هة  1408السال  محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة الةبعة الثالثة، 
 .104التعريفات:(3) 
 .36عل  الداللة: أحمد مختار عمر: (4) 
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للفظة )الصالة( إذ بين األصل المعجمي لها عند العرب قبل أن يتةر  إلى داللتها 
  (1)ومما جاء في الشر  الصالة وأصله في لغته  الدعاء" األخرى فقال:"

كانت ال تعرف كذلك ومن ذلك أنه بين األصل اللغوي للفظة )الكفر( فقال عن العرب:" و 
، فهو يشير هنا إلى أن األصل المعجمي للفظة )الكفر( (2)من الكفر إال الغةاء والستر"

 هو الغةاء والستر.
رورة( التي تعني:"ومن األلفاظ األخرى التي تدخ التبّتل وترك  ل في هذا اإلةار لفظة )الص 

والتي وردت في الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه النبي )صلى اهلل عليه  (3)الّنكاح"
، فقد بّين ابن فارس األصل اللغوي الذي أخذت منه (4)وسل (:)) ال صرورة في اإلسال ((

ورة أن الرجل ِفي ال ر  جاهلية ك ان  ِإذ ا أحدث حدثاا فلجأ ِإل ى الحر  ل ْ  ي ه ْج، فقال:" أصل الص 
رور ة فال تهجه" ك ان  ِإذ ا لقيه ولّي الد  ِفي الحر  قيل: هو ص  و 
 أي: انقةع عنه واتركه.( 5)

ةةة الداللة النحوية أو التركيبية:" وهي الداللة المستمدة من ارتباة الكال  بعضه ببعض 4
ضع له أي لغة، كالنحو الذي ي عد قانون التركيب العربي، فبدونه بواسةة التركيب الذي تخ

، وكذلك قد (6)ال يمكن للكال  أن ينجح في توصيل أية رسالة من المتكل  إلى المتلقي"
ت ستمد الداللة  النحوية من الحركات اإلعرابية المختلفة )اإلعراب(، وقد أدرك ابن فارس 

ل ى أهل العل ، لئال  ذلك في أثناء حديثة عن عل  اللغة  ف قال:" إّن عل  اللغة كالواجب ع 

                                                 

 ، وفي النسخة خةأ مةبعي إذ تقول:) وأصله في لغته  الدعا ( والصواب )الدعاء(.79الصاحبي:(1) 
 .79ر نفسه: المصد(2) 
هة(، تحقية : محمةد عةوض مرعةب، دار 370تهذيب اللغة: أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، )ت (3) 

 .12/77 ، مادة )صر(: 2001بيروت الةبعة األولى،  –إحياء التراث العربي 
هةةة(، 241لشةةيباني )ت مسةةند اإلمةةا  أحمةةد بةةن حنبةةل، أبةةو عبةةد اهلل أحمةةد بةةن محمةةد بةةن حنبةةل بةةن هةةالل بةةن أسةةد ا(4) 

عةادل مرشةد، وآخةرون إشةةراف: د عبةد اهلل بةن عبةد المحسةن التركةي، مؤسسةة الرسةةالة  -تحقية  شةعيب األرنةؤوة 
، وينظةةر: سةةنن 5/43(:2844 ، مسةةند عبةةداهلل بةةن عبةةاس، رقةة  الحةةديث )2001 -هةةة  1421الةبعةةة األولةةى، 

ن شةةةداد بةةةن عمةةةرو األزدي الس ِجْسةةةتاني )ت أبةةةي داود، أبةةةو داود سةةةليمان بةةةن األشةةةعث بةةةن إسةةةحا  بةةةن بشةةةير بةةة
بيةروت، )د.ة(    و )د.ت(، بةاب  –هة( تحقية  محمةد محيةي الةدين عبةد الحميةد، المكتبةة العصةرية، صةيدا 275

 .2/141(: 1729ال صرورة في اإلسال ، رق  الحديث )
 .3/284، وينظر: مقاييس اللغة، مادة )صر(: 92الصاحبي:(5) 
لةةةةةةةةة ) المفهةةةةةةةةو  والمجةةةةةةةةال واألنةةةةةةةةوا (، الةةةةةةةةدكتور السةةةةةةةةيد العربةةةةةةةةي يوسةةةةةةةةف، موقةةةةةةةةع األلوكةةةةةةةةة الداللةةةةةةةةة وعلةةةةةةةة  الدال(6) 

www.alukah.net :5. 
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، فهو يعل  أن للغة قوانين متعددة تتألف (1)يحيدوا ِفي تأليفه  أ ْو فتياه  عن س نن االستواء"
منها وال ينبغي لمن يدرك أهمية اللغة أن يحيد عنها، وهو بهذا يشير إلى ما ذكره سيبويه 

حالة( بقوله عن الكال :" فمنه مستقي  حسٌن، ومحال، في )باب االستقامة من الكال  واإل
ومستقي  كذب، ومستقي  قبيح، وما هو محال كذب، فأما المستقي  الحسن فقولك: أتيت ك 
، وشربت ماء   م لت  الجبل  أْمِس وسآتيك غداا، وسآتيك أمس، وأما المستقي  الكذب فقولك: ح 

 ونحوه.، البحر
ع اللفظ في غير موضعه، نحو قولك: قد زيداا رأيت، وكي وأما المستقي  القبيح فأْن تض 

 .(2)زيداا يأتيك، وأشباه هذا، وأما المحال الكذب فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمٍس"
ومعنى هذا أن الكال  لكي يؤدي وظائفه المتنوعة من نحوية وداللية وتركيبة ال بد أن 

 الصحيحة.بعضه ببعض على وف  قوانين اللغة  يكون مرتبةاا 
وكذلك أشار ابن فارس إلى دور اإلعراب في الكشف عن الداللة النحوية بقوله:" فإن 
اإلعراب هو الفار  ب ْين  المعاني، أال ترى أن القائل ِإذ ا قال: ما أحسن زيد، ل ْ  يفّر  ب ْين  

ْجه ك وجه  التعجب واالستفها  والذّ  ِإال  باإلعراب، وكذلك ِإذ ا قال: ضرب أخوك أخانا، وو  
م ا أْشب ه ذ ِلك  من الكال  المْشت به" ّر، ووجه ك وجٌه حٌر، و  ح 
(3). 

وبهذا نلحظ أنه ال يمكن للغة أن تؤدي وظيفتها التواصلية بين المتكل  والمتلقي ما ل  تأخذ 
الكلمات بعضها بحجز بعض، وما ل  تق  الحركات اإلعرابية بأداء وظائفها من إبراز 

 أو المفعولية أو الحال أو التعجب ...إلخ داللة الفاعلية
ةة الداللة المجازية: هي الداللة التي ت ستمد من استعمال اللفظ في غير ما وضع له في 5

أصل اللغة؛ ذلك أن المجاز هو: كّل كلمة أريد بها غير  ما و ضعت له في وْضع 
أنواعها والكناية ، ويدخل في هذا االستعارة ب(4)واضعها، لمالحظة بين الثاني واألول

والتورية ...إلخ، وللمجاز دور كبير في تةور اللغة فهو ي عد وسيلة مهمة من وسائل نمو 

                                                 

 .65الصاحبي:(1) 
 .26ةة1/25الكتاب:(2) 
 .66ة65الصاحبي:(3) 

فارسةةي األصةل، الجرجةاني الةةدار )ت ينظةر: أسةرار البالغةة: أبةةو بكةر عبةد القةةاهر بةن عبةد الةةرحمن بةن محمةد ال(4)   
 .351هة( قرأه وعل  عليه: محمود محمد شاكر، مةبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة )د.ة( و )د.ت(:471
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، ولقد أولى (1)اللغة واتساعها، مما يمكنها من استيعاب مستجدات الحياة والتعبير عنها
ن ابن فارس الداللة المجازية عناية واضحة سواء أكانت مستمدة من القرآن الكري  أو م

أشعار العرب وأمثاله ، فمن الشواهد القرآنية التي ذكرها وقد اشتملت على الداللة المجازية 
[، فمجاز 60]اإلسراء : ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ :قوله تعالى )االستعارة(

 َّ يه ىه مه جه ين  ُّ :أي: عصمك منه ، وقوله تعالى قوله )أحاة بالناس(

   .(2)حصل له [، فمجاز )ةائره ( هو حظه  وما ي131]األعراف: 
ويةل  ابن فارس ةةةة أحيانا ةةةة على الداللة المجازية لفظة ) الكناية ( على نحو ما      

 َّجم يل ىل مل خل  ُّ  :جاء في تفسير لفظة ) الجلود( في قوله تعالى

 .(3)كناية عن آراب اإلنسان" [، قال:" إن الجلود في هذا الموضع 21]فصلت:

لى الداللة المجازية، وقد أشار إليها ابن فارس قول ومن أشعار العرب التي اشتملت ع
 :(4)الشاعر

 أل ْ  تر  أّن اهلل أعةاك  سور ةا        ت ر ى كل  م لك د ونها ي ت ذ بذ ب                  
 شمٌس والملوك  كواكٌب      إذا ة ل ع ْت ل  يْبد  منهن كوكب   بأنك                

نما هي من البناء، ث  قال:)يتذبذب(، والتذبذب فالمجاز هنا عند ِذك       ر )السُّورة( وا 
 .(5)يكون ِلذ باِذب الثوب وهو ما يتدّلى منه فيضةرب، ث  شبهه بالشمس وشبهه  بالكواكب

وقد يذكر ابن فارس الداللة المجازية أوال ث  ي عّرج على المعنى الحقيقي للفظة عن ةري  
ن ذلك لفظة ) عقيرته( الواردة في المثل الشهير:)) رفع اإلشارة إلى األصل اللغوي لها، فم

ْت  ت ه ، أي: صوته، وأصل ذ ِلك  أن ر ج الا ع ِقر  ف ع  ع ِقير  عقيرته(( فقد قال عنها:" ويقولون: ر 

                                                 

ينظر: المباحث الداللية عند األزهري في كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: د. رافع عبةداهلل مةالو، بحةث فةي (1) 
 .347 : 2008هة ةةةة 1429(، لسنة 50لعدد )مجلة آداب الرافدين، ا

 .210ينظر: الصاحبي:(2) 
 .255الصاحبي:(3) 
ديةةوان النابغةةة الةةذبياني ) زيةةاد بةةن معاويةةة(: تحقيةة  محمةةد أبةةو الفضةةل إبةةراهي ، دار المعةةارف ةةةة القةةاهرة، الةبعةةة (4) 

 .74ةة73الثانية، )د.ت(:
 .204ينظر: الصاحبي:(5) 
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رجله فرفعها وجعل ي صيح  بأعلى صوته فقيل بعد ذ ِلك  لكل من رفع صوته: رفع 
.(1)عقيرته"

الداللة التي است مدت من دين اإلسال  بعد بزوغ فجره، إذ  ةة الداللة اإلسالمية: هي6
أضفى هذا الدين العظي  على بعض األلفاظ اللغوية دالالت إسالمية جديدة تتناسب 

 والحياة الجديدة التي دعا إليها.
وقد عني ابن فارس بهذا النو  من الداللة وال سيما في الباب الذي أةل  عليه )باب  

(، فقد تةر  فيه إلى دالالت عدد من األلفاظ المتعلقة بالعقيدة األسباب اإلسالمية
اإلسالمية والعبادات، فمن الفاظ العقيدة التي ذكرها: المؤمن واإليمان والم سل  واإلسال  
والكفر والكافر والفس  والفاس  ...إلخ، وهو في كل ذلك يشير إلى األصل اللغوي لها ث  

تي صارت إليها في عصر الرسالة فما بعده، إذ يقول:"  يعّرج على الداللة اإلسالمية ال
فكان مما جاء ِفي اإلسال  ذكر المؤمن والمسل  والكافر والمناف ، وأن  العرب إن ما عرفت 

ث    زادت الشريعة شرائة  وأوصافاا ِبه ا س ِمي  التصدي ، المؤمن من األمان، واإليمان وهو 
سال  والمسل ، إّنما ع ر فت منه إسال   الشيء ث    جاء المؤمن باإلةال  مؤمناا، وكذلك اإل

 في الش ر  من أوصافه م ا جاء، وكذلك ك ان ْت ال تعرف من الك فر ِإال  الغةاء والس ْتر. 
ك ان األصل من           فأما المناف  فاسٌ  جاء به اإلسال  لقو  أ بةنوا غير ما أظهروه، و 

ل  يعر  فوا في الِفْس  ِإال  قوله : ف س ق ِت الرُّةبة إذ ا خرجت من ِقشرها، وجاء نافقاء الي ْربو ، و 
 .(2)فحاش ِفي الخروج عن ةاعة اهلل جّل ثناؤه"الشر  بأن الِفس  اال

وفعل مثل ذلك مع ألفاظ العبادات، فهو يورد المعنى اللغوي لها ث  يبّين ما آلت إليه من  
األلفاظ التي ذكرها: )الصالة، والصيا  والزكاة دالالت إسالمية في اإلسال ، ومن تلك 

ومما جاء ِفي الشر  الصالة، وأصله ِفي لغته : والحج ...إلخ(، فقال عن الصالة:" 
ل ى ه ِذِه الهيئة ن ل ْ  يكن ع  ق ْد كانوا ع رفوا الركو   والسجود ، وا   .(3)"الدُّعاء، و 

الصيا  أصله عنده  وكذلك  وقال عن الصيا  مستشهدا عليه بشعر العرب:"  
 اإلمساك  ويقول شاعره :

                                                 

 .97ة96المصدر نفسه:(1) 
 .79الصاحبي:(2) 
 .79المصدر نفسه:(3) 
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يٌل ِصياٌ  وأ خرى غير صائمة  ما    خ   ت ْحت  الع جاج وخيٌل تعل ك  اللُّج 
ظ ر ت األكل والم باش رة وغير ذلك من شرائع الصو "  .(1)ث  زادت الشريعة الّنية، وح 

، ل  يكن عنده  فيه غير القصد، وس بْ   ر الِجراح. من ذلك وقال عن الحج:" وكذلك الحجُّ
 قوله :

بِرقان الم ز          وأ ْشه د  من عوٍف حل والا كثيرةا  ون ِسب  الز   ْعف راي حجُّ
وقال عن الزكاة:" كذلك الّزكاة، ل   .(2)ث  زادت الشريعة ما زادته من شرائة الحج وشعائره"

 (.3)تكن العرب تعرفها إاّل من ناحية الّنماء، وزاد الشر  ما زاده فيها"
يحاول أن يربة بين  بارعاا  وبهذا نلحظ أن ابن فارس بوصفه لغوياا    

األصل اللغوي للفظة وداللتها اإلسالمية؛ لينبه األذهان على أن كل لفظة من تلك األلفاظ 
تشتمل على معنين: معنى لغوي ي ستمد من أصل واضعها في اللغة، ومعنى شرعي ي ستمد 

  من الشر  اإلسالمي الحنيف. 
 لمبحث الثانيا

 القرائن الداللية وأنواعها
 :القرينة لغة واصةالحا

القرينة في اللغة ف عيلة بمعنى مفعولة من االقتران، وقد اقترن الّشيئان وت قارنا،        
م ْقترنين :أي ،وجاؤوا ق رانى

 .(5)، وقد تكون القرينة بمعنى المفاعلة ومأخوذة من المقارنة(4)
، أو " هي ما يوّضح (6)االصةالح:" أمر يشير إلى المةلوب"والقرينة في         
ولهذا ال بد  ؛، وذلك بعد أن يعجز المعج  عن تحديد دالالت بعض األلفاظ بدقة(7)المراد"

 من وجود قرائن أخرى تعين على تفسيرها وبيان معناها.
                                                 

 .80المصدر نفسه:(1) 
 .80المصدر نفسه:(2) 
 .81المصدر نفسه:(3) 
 .16/336ينظر: لسان العرب: مادة )قرن(:(4) 
 .147التعريفات:(5) 
 .46المصدر نفسه:(6) 
لقريمي الكفوي )ت الكليات معج  في المصةلحات والفرو  اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني ا(7) 

 .734بيروت، )د.ة( و )د.ت(:  –هة( تحقي : عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة 1094



 م.د. عبدالرحيم أمحد اأَلمني                                                  املباحث الداللية عند ابن فارس يف كتاب ))الصاحيب((      

 232 

 )ب (  أنوا  القرائن
المراد؛ ولهذا فقد استعان بها في  أدرك ابن فارس دور القرائن الداللية في تحديد المعنى

مواةن متعددة من كتابه )الصاحبي( من أجل تفسير بعض األلفاظ والكشف عن دالالتها، 
 ويمكن إجمال تلك القرائن على النحو اآلتي:

ةةة القرينة اللفظية )المقالية(: هي وجود لفظة ما في النص أو حركة إعرابية يتضح بها 1
د، وكان سيبويه قد نبه على ذلك بقوله:" ومن ذلك قوله عز المراد وتشير إلى المقصو 

] آل   َّهل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق   ُّ وجل: 
له ، ول  يذكر البخل  كأنه قال: وال يحسبن الذين يبخلون الب خل هو خيراا [، 180عمران:

 لذكره يبخلون. ؛اجتزاء بعل  المخاة ب بأنه البخل

له، إال أنه  له، يريد كان الكذب شراا  ْن ك ذ ب كان شر اا ومثل ذلك قول العرب: م           
، فوجود القرينة (1)لقوله كذب في أول حديثه" ؛استغنى بأن المخاة ب قد عل  أنه الكذب

اللفظية )يبخلون( أغنت عن ذكر )البخل(، ومثله قرينة )ك ذ ب( التي أغنت عن 
 ذكر)الكذب(.

س ما جاء في )باب االستخبار(، فقد ذكر أن ومن أمثلة القرينة اللفظية عند ابن فار 
على ذلك بقرينة لفظية هي  مستدالا وهو في المعنى نفي  الكال  قد يكون ظاهره استخباراا 

 ُّ ه: اهلل جّل ثناؤ  )العةف( فقال عن االستخبار:" وي كون استخباراا، والمعنى نفي، قال

ي  لمن [، فظاهره استخبار والمعنى: ال هاد29]الرو :َّجب هئ  مئ خئ حئ
، فوجود (2)" َّ جت هب مب خب  ُّ على ذلك قوله في العةف عليهوالدليل  أضّل اهلل ،

 العةف دل  على أن المراد النفي ال االستخبار.

                                                 

المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي الشهير بالمبرد ، وينظر: 2/391الكتاب: (1) 
واألصول في النحو، أبو بكر  ،2/136: بيروت – هة(، تحقي  محمد عبد الخال  عظيمة.، عال  الكتب.285)ت 

هة(، تحقي : عبد الحسين الفتلي، مؤسسة 316محمد بن السري بن سهل النحوي الشهير بابن السراج )المتوفى: 
 .1/79بيروت، )د.ة( و )د.ت(: –الرسالة، لبنان 

 .188الصاحبي:(2) 
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ويدخل تحت هذه القرينة ) الحذف( الذي يوجد في الكال  ما يدل عليه، وقد فةن إلى ذلك 
و)يقال( قال اهلل ، ذلك: )قيل من" باب إضمار األفعال( فقال:ابن فارس وأشار إليه في )

[ معناه: فيقال 106] آل عمران: َّ مس خس حس جس مخ  ُّ جّل ثناؤه: 
  .(1)"له ، ألن )أّما( ال بد لها في الخبر من فاء، فلما أضمر القول أضمر الفاء

ومن أظهر القرائن اللفظية الحركات  اإلعرابية )اإلعراب(، فبه تتميز المعاني، ويتبين 
صح ابن فارس عن ذلك خير إفصاح فقال:"  فأّما اإلعراب فبه ت مي ز المراد، وقد أف

المعاني وي وق ف على أغراض المتكلمين، وذلك أّن قائالا لو قال: )ما أحسْن زيْد(، غير  
م عرب أو )ضرب  عمْر زيد(، غير م عرب ل  يوق ف على مراده، فإن قال: )ما أحسن  

؛ (2)أحسن  زيٌد(، أبان  باإلعراب عن المعنى الذي أراده"زيداا(، أو )ما أحسن  زيِد(، أو )ما 
، و) ما ، و ) ما أحسن  زيٍد؟( استفهاماا وذلك بأن يكون قوله : )ما أحسن  زيداا( تعجباا 

 أن يكون قد أحسن. أحسن  زيٌد( نفياا 
زه ةةة هلل درُّه ةةةة بفروقات أخرى جميلة حاصلة         ول  يكتف ابن فارس بذلك، بل عز 

باإلعراب،  فقال:" وللعرب في ذلك ما ليس لغيرها، فه  يْفر قون بالحركات وغيرها بين 
ْفت ح( لموضع الفتح، و)ِمق ّص( آللة  المعاني، يقولون:)ِمْفت ح( لآللة التي ي فتح بها، و)م 
ْحل ب(  القّص، و")م ق ّص( للموضع الذي يكون فيه القّص، و)ِمْحل ب( للقد ح ي حلب فيه و)م 

؟( في االستخبار، و)ك  رجٍل للم كان ي حتلب فيه ذوات  اللبن...، وتقول: ) ك  رجالا رأيت 
و اجُّ بيِت  و اجُّ بيِت اهلل( إذا كّن قد حججن، و)ح  ( في الخبر يراد به التكثير، و)هن  ح  رأيت 

( ل  ي ِرْد أن  الحةب جاء،  ة ب  ، ومن ذلك )جاء الشتاء  والح  إنما أراد اهلل( إذا أرْدن الحج 
( وهذا دليل يدل على ما وراءه"  .(3)الحاجة إليه، فإن أراد مجيئ هما قال: ) والحةب 

ةة القرينة السياقية: هي القرينة التي تستنبة من سيا  الكال  ال من اللفظة فحسب، إذ إن 2
اللفظة بمعزل عن السيا  ال تكشف عن المعنى المراد؛ ذلك أن " ألفاظ المعاج  بمثابة 

                                                 

 .234المصدر نفسه:(1) 
 .197ة196الصاحبي:(2) 
 .197سه:المصدر نف(3) 



 م.د. عبدالرحيم أمحد اأَلمني                                                  املباحث الداللية عند ابن فارس يف كتاب ))الصاحيب((      

 234 

ثث الهامدة وال يبعث فيها الحياة إال النص واستعمالها فيه، فالحك  على داللة اللفظة الج
 .(1)في نص ما أد  وأوث  مما لو استقيناه من المعاج  وحدها"

وقد اعتمد ابن فارس في أكثر من موضع من كتابه ) الصاحبي( على القرينة السياقية في 
فظة ) السماء( بالسحاب والمةر استنادا على تحديد المعنى المراد، فمن ذلك أنه فّسر ل

ومن السيا ، فقال في )باب األسماء التي ت سمى بها األشخاص على الم جاورة والس بب(" 
ذلك تسميته  السحاب )سماءا( والمةر )سماءا( وتجاوزوا ذلك ِإل ى أن س م وا النبت  )سماءا( 

 ي: المةر.، أ(2)السماء  بأرض قو "ِإذ ا ن ز ل  قال شاعره :
ومن معال  عناية ابن فارس بالسيا  ما جاء في تفسيره للفظة )أنزل( بالخل ، فقال:"  

 َّمن خن حن جن  يم ىم ُّ وذكر ناس أّن من هذا الباب قوله جل ثناؤه:

نما جاز أن يقول )أنزل(؛ ألن األنعا  ال تقو  ِإال  بالنبات 6: ]الزمر [، يعني خل ، وا 
 نئ مئ  ُّ  ومثله: اء، واهلل جّل ثناؤه ينزل الماء من السماء، قال:والنبات ال يقو  ِإال  بالم

[، وهو جّل ثناؤه إنما أنزل الماء، لكن اللباس من القةن، 25: ] األعراف َّيئ ىئ
  .(3)والقةن ال يكون ِإال  بالماء"

 ةةة القرينة العقلية: هي التي ت ستمد من العقل بحيث يكون هو المرشد إليها ال غيره؛ ولهذا3
سميت بالقرينة العقلية، وقد عني ابن فارس بهذه القرينة والسيما في تفسير عدد من آي 
الذكر الحكي ، مستدال بها على مضامين النص الكري ، فمن ذلك ما جاء في ) باب 
التقدي  والتأخير( وأن من سنن العرب تقدي  الكال  وهو في المعنى مؤخر، وتأخيره وهو 

  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ُّ عن قول اهلل تعالى:في المعنى مقّد ، فقال 

                                                 

 .213: 1976داللة األلفاظ، د. إبراهي  أنيس، مكتبة االنجلو المصرية، الةبعة الثالثة، (1) 

ن كةةانوا غضةةابا، والبيةةت نسةةبه ابةةن منظةةور إلةةى م ع ةةّوذ الحكمةةاء ) 95الصةةاحبي: (2)  ، وعجةةزه: رعينةةاه وا 
ل السةةماء، ينظةةر: معاويةةة بةةن مالةةك( وهةةو جةةاهلي مةةن األزد، وشةةةره: إذا سةةقة السةةماء، بةةدل: إذا نةةز 

 .399/ 14لسان العرب: مادة )سما(:
 .96الصاحبي: (3) 



 
 م2021/هـ1442                                    (                  84العدد )–                          

 235 

[:" تأويله واهلل أعل : ولو ترى إذ فزعوا وأِخذوا من مكان قريب 51] سبأ:َّ مئ زئ
؛ ألّن ال فوت يكون بعد األخذ"  .(1)فال فوت 

فنالحظ أن ابن فارس استدل بقرينة عقلية على وجود التقدي  والتأخير في اآلية الكريمة،  
)ال فوت( الذي معناه: ال نجاة له  وال مهرب يكون بعد أخذه  ال  وهذه القرينة هي أن

 قبله.
ومن األمثلة األخرى ما جاء في )باب العمو  والخصوص( فقد قال ابن فارس            

  ُّ وأّما العا ُّ الذي يراد به الخاصُّ فكقوله جل ثناؤه حكاية عن موسى عليه السال :فيه:" 

ول  يرد كل  المؤمنين؛ ألن األنبياء قبله قد  [،143] األعراف : َّ جل مك لك
   .(2)كانوا مؤمنين"

فاستدل ابن فارس بقرينة عقلية وهي وجود أنبياء مؤمنين قبل كلي  اهلل موسى )عليه 
السال ( على أن المراد بالعمو  في اآلية الكريمة هو الخصوص والمعنى: وأنا أول 

 .(3)المؤمنين من قومي أو من بني إسرائيل
ةة القرينة الحالية: هي " المالبسات والظروف التي تحية بالنص من خارج السيا  4

، كأسباب (4)اللفظي، وتسلة الضوء عليه بما يزيل اللبس عنه ويكشف عن معنى ألفاظه"
 والتأريخ وكل ما يحية بالنص مما يساه  في وضوح المعنى وفهمه. النزول

ي تفسير ألفاظ بعض اآليات القرآنية واألحاديث وقد استعان ابن فارس بالقرينة الحالية ف
النبوية الشريفة، فضال عن كال  العرب، فمن ذلك ما جاء عنه في )باب الكناية( حيث 

                                                 

 .244المصدر نفسه:: (1) 
 .215ة214المصدر نفسه: (2) 
الجامع ألحكا  القرآن: أبو عبد اهلل محمةد بةن أحمةد بةن أبةي بكةر بةن فةرح األنصةاري الخزرجةي ينظر: (3) 

بةةةراهي  671القرةبةةةي )ت  القةةةاهرة،  –أةفةةةيش، دار الكتةةةب المصةةةرية هةةةة(، تحقيةةة : أحمةةةد البردونةةةي وا 
تفسير القرآن العظي ، أبو الفةداء إسةماعيل بةن عمةر ، و 7/279:  1964 -هة 1384الةبعة: الثانية، 

هةة(، تحقية : محمةد حسةين شةمس الةدين، دار الكتةب 774بن كثير القرشةي البصةري ثة  الدمشةقي )ت 
 .3/424 :هة 1419 -ألولى بيروت، الةبعة: ا –العلمية، منشورات محمد علي بيضون 

 .383المباحث الداللية عند األزهري في كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: (4) 
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  ام يل ىل مل  ُّ  قال:" وتكون الكناية متصلة باس  وهي لغيره، كقوله جّل ثناؤه:
 ين ىن  ُّ [، فهذا آد  )عليه السال (، ث  قال: 12] المؤمنون:  َّ زن رن مم

لده؛ ألن آد  ل  ي خل  من ن ةفة، ومن هذا الباب قوله جّل 13: ] المؤمنون  َّ [، فهذا ِلو 
[ قيل: إنها نزلت 101] المائدة:  َّ مج حج مث هت مت خت  حت جت ُّ  ثناؤه:

ذ اف ة حين قال للنبي )صلى اهلل عليه وسل (: م   ذافة( وكان  نْ في ابن ح  أبي؟ فقال: )ح 
وقيل:   َّ مج حج مث هت مت خت  حت جت ُّ  ي سبُّ به فساءه ذلك، فنزلت:

 .(1)نزلت في الحج حين قال القائل: أفي كّل عا  مرةا؟"

فاستدل ابن فارس بقرينة الحال على أن المراد باإلنسان في اآلية الكريمة األولى هو ابن  
معلو  أن آد  )عليه من الآد ؛ ألنه هو الذي خل  من نةفة وليس آد  )عليه السال (، إذ 

  من تراب، كما استدل بأسباب النزول التي هي من قرائن األحوال على أن السال ( خل
المراد بلفظة )أشياء( الواردة في اآلية الثانية هو السؤال عن اس  األب، أو السؤال عن 

 وجوب الحج في كل عا  من عدمه.
وقد يلجأ ابن فارس إلى القرينة الحالية في تفسير بعض ألفاظ الحديث النبوي    

صلى اهلل عليه وسل (: النبي )قول يف، فمن ذلك أنه فّسر لفظة )التتابع( الواردة في الشر 
م ل ك  على أن ت تابعوا في الكذب كما ي ت ت اب ع الف راش  في النار(( ))م ا ح 

، فس رها بةة) (2) 
 .(3)التهافت( مستندا إلى قول أبي عبيدة:" هو التهافت، ول  نسمعه إال في الشّر"

رب ةةةة كما يذكر أبو عبيدة ةةةة أنها ال تسمع بالتهافت الذي هو معنى )التتابع( إال فحال الع
 في الشر؛ ولهذا جاء في سيا  النهي عنه.

                                                 

 .257ةة256الصاحبي:(1) 
 .45/550(:27570ينظر: مسند اإلما  أحمد: باب )من حديث أسماء بنت يزيد(، رق  الحديث )(2) 

 258الصاحبي:(3) 
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ومن أمثلة القرينة الحالية التي اعتمد عليها ابن فارس في وضوح المراد، ما جاء عن 
المدح: قاتل ه اهلل  ما العرب من أنه  يخالفون بظاهر اللفظ معناه، ومن ذلك قوله  عند 

أْشع ر ه
 ، فحال العرب يدل على أن المراد به المدح ال الذ  وهو أمر مشهور عنه .(1)

 المبحث الثالث
 التطور الداللي، أشكاله ومظاهره

إن موضو  التةور الداللي وتغير الداللة من أه  مواضيع الدرس الداللي الحديث، إذ 
عي بعل  الداللة التاريخي، وكان من أه  ما شغل تركزت جهود الباحثين فيه ضمن ما د

، (2)علماء اللغة موضو  تةور الداللة وتغير المعنى، وصور هذا التغير وأسباب حدوثه
فالمعنى يقو  على أساس العالقة المتبادلة بين اللفظ والمدلول، ويقع التغير الداللي في 

 .(3)المعنى كلما وجد أي تغير في هذه العالقة األساسية
وقد أدرك ابن فارس كيفية التةور الداللي الحاصل في بعض ألفاظ اللغة، وأن المعنى 
األصلي أو القدي  للفظة إذا كان أوسع من المعنى الجديد لها ةةةةة والذي فرضته الحياة 
الجديدة ةةةةة فإن ذلك يؤدي إلى ما يعرف بتخصيص الداللة أو تضيي  المعنى، أما إن كان 

  لها أضي  في مفهومه من المعنى الجديد نتج عنه ما يعرف بتعمي المعنى األصلي
الداللة، فإن كان المعنيان القدي  والجديد متساويين فينتج عنه ما يعرف بانتقال الداللة أو 
)نقل المعنى(، وعلى هذا األساس يمكننا القول: إن مظاهر تةور الداللة أو )المعنى( 

 عند ابن فارس لها صور متعددة منها:
 ةةةة تعمي  الداللة:1
أيضا، وهو يقع عندما يحدث االنتقال من معنى  ويعرف بة)توسيع المعنى( أو امتداده 

خاص إلى معنى عا ، بحيث يصبح عدد ما تشير إلية الكلمة أكثر من الساب ، أو يصبح 
                                                 

 .205المصدر نفسه:(1) 
،  والقضايا اللغوية فةي كتةاب الصةاحبي البةن فةارس فةي 235  الداللة: أحمد مختار عمر: ينظر: عل(2) 

ضةةةوء المنةةةاهج الحديثةةةة، رسةةةالة ماجسةةةتير، حميةةةد غةةةوير ، بإشةةةراف أ.د. محمةةةد العيةةةد رتيمةةةة، جامعةةةة 
 .223: 2008الجزائر، كلية اآلداب واللغات، 

قةد   لةه وعل ة  عليةه الةدكتور كمةال محمةد بشةر، دور الكلمةة فةي اللغةة: سةتيفن أولمةان، ترجمةه و ينظر: (3) 
 .152: مكتبة الشباب ة شار  إسماعيل سري بالنيرة ة مصر، )د.ة( و )د.ت(
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، ومن أمثلة تعمي  الداللة عند ابن فارس ما جاء في (1)مجال استعمالها أكثر من قبل
ال فيه:" كان األصمعي باب القول في أصول أسماء قيس عليه ا وأ لح  بها غيرها( فقد ق)

( ةلب  الماء، ث     يقول: )أصل الِوْرد( إتيان الماء، ث    صار إتيان  كّل شيء ِوْرداا، و)القر ب 
 صار يقال ذلك لكل ةلب، فيقال: هو ي ْقر ب كذا، أي: يةلبه وال ت ْقرب كذا.

ْت  ت ه ( أي صوته، وأصل ذ لك أن رج الا ع ِقر  ِقير  ف ع  ع  رجله فرفعها وجعل ي صيح  ويقولون: )ر 
 .(2)بأعلى صوته فقيل بعد ذ لك لكل من رفع صوته: رفع عقيرته"

وقد ضرب الدكتور أحمد مختار عمر عددا من األمثلة على تعمي  الداللة، وبّين أن منها 
ما هو مستعمل في لغة الصغار، ومنها ما هو دارج في لغة الكبار، فمثال ي ةل  الةفل  

ى كل األشياء المستديرة التي تشبهها في الشكل كالبرتقالة وكرة التنس، كلمة )تفاحة( عل
)صورة( كانت تةل  على اللوحة المرسومة، واآلن امتدت  pictureوكذلك فإن كلمة 

 .(3)لتشمل الصور الفوتوغرافية
وبهذا نلحظ أن المقصد المتعين من تعمي  الداللة هو أن دائرة داللة الكلمة قد تتسع 

 ، كما في األمثلة السابقة.(4)لى أشياء جديدة ل  تكن مثبتة في دائرة دالالتهافتشتمل ع
 ةة تخصيص الداللة:2

ويعرف بةة )تضيي  المعنى( أيضا، وهو " تحويل الداللة من المعنى الكلي إلى المعنى 
، مع الحفاظ على شيء من المعنى الكلي ،  ومن أمثلتها (5)الجزئي أو تضيي  مجالها"

فارس ما جاء في )باب األسباب اإلسالمية(، فقد قال:" فكان مما جاء ِفي عند ابن 
اإلسال  ذكر المؤمن والمسل  والكافر والمناف ، وأن  العرب إن ما عرفت )المؤمن( من 
األمان، و)اإليمان( وهو التصدي ، ث    زادت الشريعة شرائة  وأوصافاا به ا س ِمي  المؤمن 

)اإلسال ( و)المسل (، إّنما ع ر فت منه إسال   الشيء ث ّ  جاء في  باإلةال  مؤمناا، وكذلك
                                                 

 .243ينظر: عل  الداللة، أحمد مختار عمر: (1) 
 .97ةة96الصاحبي: (2) 
 .244ينظر: عل  الداللة: (3) 
( الدكتور مهدي أسعد عرار، دار الكتةب العلميةة ة التةور الداللي ) اإلشكال واألشكال واألمثالينظر: (4) 

 .182:  2003هة ةة 1424بيروت، الةبعة األولى، 
 . 245عل  الداللة، أحمد مختار عمر: (5) 
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الش ر  من أوصافه م ا جاء، وكذلك ك ان ت ال تعرف من )الك فر( ِإال  الِغةاء والس ْتر، فأما 
ك ان األصل من نافقاء  )المناف ( فاسٌ  جاء به اإلسال  لقو  أ ْبةنوا غير م ا أظهروه، و 

رفوا في الِفْس  إاّل قوله : ف س ق ِت الرُّةبة، إذ ا خرجت من ِقشرها، وجاء الي ْربو ، ول  يع
 فحاش في الخروج عن ةاعة اهلل جّل ثناؤه.الشر  بأن الِفس  اإل

ومما جاء ِفي الشر  )الصالة( وأصله في لغته : الدُّعاء، وقد كانوا ع رفوا الركو   
ن ل  يكن على هذه الهيئة"  . (1)والسجود، وا 

فارس ذكر في األمثلة السابقة كيف تحولت الداللة من التعمي  إلى التخصيص،  فابن
فكان لفظ )المؤمن( عند العرب يشتمل على األمان عموما، ث  خ صص هذا اللفظ بعد 
اإلسال  بمن آمن باهلل عز وجل وحق  أركان اإليمان الستة المعروفة، ومثله لفظ )الكفر( 

(:" ةه175ستر، قال الخليل بن أحمد الفراهيدي ت )الذي كان يةل  على كل ما غةي و 
، ث  خ ّصص في اإلسال  بمن كفر باهلل عز وجل، ول  (2)وكل شيء غّةى شيئاا فقد ك ف ره"

يؤمن به وال بكتبه وال برسله وال باليو  اآلخر، ومن ذلك أيضا لفظ )الفس ( الذي كان 
في  الخروج عن ةاعة اهلل جّل  يعني: الخروج  مةلقا، ث  خ ّصص في اإلسال  باإلفحاش

ثناؤه، ومنه ) الصالة( التي كانت عامة في الدعاء، ث  خ ّصصت بالصالة المعروفة في 
 اإلسال . 

وبهذا نلحظ أن تخصيص الداللة قد يحدث في الكلمة عن ةري  تضيي  دائرة     
معنى داللتها، " فيّةرح بعض ما كانت تشتمل عليه من أشياء أو مسميات، فيغدو ال

 . (3)ذلك  األول مخص صا مقتصرا على جزء مما كان يشتمل عليه قْبالا" نع الجديد المتراح  
 ةةة انتقال الداللة:3

ونقصد به نقل مدلول اللفظ إلى مدلول لفظ آخر تربةه به عالقة ما كالمشابه أو المجاورة 
ن أو إذا كانا ال أو غير ذلك من العالقات، وهذا االنتقال يكون عندما يتعادل المعنيا

كما في حالة انتقال الكلمة من المحل إلى الحال،  يختلفان من جهة العمو  والخصوص
                                                 

 .79الصاحبي: (1) 
هةة( تحقية  د 170العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تمةي  الفراهيةدي البصةري )ت (2) 

 .5/357مادة )كفر(: براهي  السامرائي، دار ومكتبة الهالل )د.ة( و )د.ت(، مهدي المخزومي، د إ
 .183التةور الداللي:(3) 
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أو من السبب إلى المسبب، أو من العالمة الدالة إلى الشيء المدلول عليه أو العكس، 
وانتقال المعنى يتضمن ةرائ  شتى يةل  عليها النحاة أسماء اصةالحية كاالستعارة 

ةال  ال بعض على الكل، أو المجاز المرسل بوجه عا ، أو المجاز المرسل بعالقة وا 
  . (1)الشبه أو غيره عند عد  وجود اس  للشيء المنقول إليه 

وأشار ابن فارس إلى هذا النو  من االنتقال في الداللة في )باب األسماء التي           
علماؤنا: العرب تسّمي الشيء   قالتسمى بها األشخاص على الم جاورة والس بب( فقال:"

باس  الشيء إذا كان مجاوراا له أو كان منه بسبب،  وذلك قوله  )التيمُّ ( لمسح الوجه من 
نما التيّم  الةلب والقصد، يقال: تيّممتك وتأممتك ومن ذ لك تعّمدتك، :أي ؛الصعيد، وا 

ا النبت  )سماءا(، قال تسميته  السحاب )سماءا( والمةر )سماء( وتجاوزوا ذلك ِإل ى أن سمو 
 شاعره :

 ِإذ ا ن ز ل السماء  بأرض قو 
(؛ ألن الشح  عن النبت، والنبت عن الندى ومن ه ذ ا الباب  ... وربما سموا الشح  )ندىا

 .(2)قول القائل: )قد جعلت  نفسي في أدي ( أراد بالنفس الماء وذلك ِقوا   النفس بالماء"
يد من الكلمات التي تغي رت داللتها بةري  النقل، وذكر الدكتور أحمد مختار عمر العد

ومنها على سبيل المثال " كلمة ) الشنب( التي كانت تعني في القدي  جمال الثغر وصفاء 
األسنان، وهي في االستعمال الحديث بمعنى ) الشارب(، وكلمة ) السُّْفرة( التي كانت 

لحديث المائدة وما عليها من تعني الةعا  الذي ي صنع للمسافر وهي في االستعمال ا
 . (3)الةعا "

والجدير بالذكر أن انتقال الداللة أو المعنى  قد يتحق  بعدة أشكال منها ما " يعرف باس  
)انحةاة المعنى( أو ابتذاله، وعكسه )ر قي المعنى( وقد تترد الكلمة بين الرُّقي واالنحةاة 

ّل  االستعمال االجتماعي، بل قد تصعد الكلم ة الواحدة إلى القّمة، وتهبة إلى في س 
                                                 

اللغة، ج.فندريس، ترجمةة عبدالحميةد الةدواخلي، ومحمةد القصةاص، تقةدي  فاةمةة خليةل، الهيئةة  ينظر:(1) 
في كتةاب الصةاحبي البةن  ، والقضايا اللغوية256  :2014العامة لشؤون المةابع األميرية ةة القاهرة، 

 .235:فارس
 .96ةة95الصاحبي:(2) 
 .248عل  الداللة: (3) 
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، ومن أمثلة ذلك اللقب )أفندي( المأخوذ عن التركية فقد كان (1)الحضيض في وقت واحد"
له خالل القرن التاسع عشر مركز مه  ومكان مرمو ، ث  انحة قدره على توالي األيا ، 

 .(2)وصار اآلن ذا قْدر تافه
أشكال التةور الداللي التي تؤدي إلى إثراء وبهذا نخلص إلى أن انتقال الداللة يعد من 

 اللغة وتنو  دالالتها.
 المبحث الرابع

 العالقات الداللية بين األلفاظ
أدرك ابن فارس في كتابه )الصاحبي( أن هناك عالقات داللية بين األلفاظ، وأن         

يعرف بةةة هذه العالقات إما أن تقو  على االشتراك في اللفظ مع تغير المعنى وهو ما 
)المشترك اللفظي(، أو تقو  على الترادف أو التضاد أو العمو  والخصوص...إلخ، 

 وسنحاول في هذا المبحث أن نكشف عن تلك العالقات وعلى النحو اآلتي:
ةةةة االشتراك اللفظي )المشترك اللفظي(: هو " اللفظ الواحد الداّل على معنيين مختلفين 1

هو ما اتحدت صورت ه ، أو إن شئت فقل " (3)د أهل تلك اللغة"فأكثر داللة على السواء عن
 .(4)"واختلف معناه

وقد وقف ابن فارس على هذه الظاهرة ونّبه عليها في أكثر من موضع من كتابه، لكنه ل  
يةل  عليها مصةلح ) المشترك اللفظي(، بل يذكر أنها معاٍن مختلفة ذات أصل واحد، 

سماء كيف تقع على المسميات(:" وتسمى األشياء الكثيرة فمن ذلك أنه قال في )باب األ
، وهذه جميعها تشترك في (5)باالس  الواحد، نحو: عين الماء وعين المال وعين السحاب"

 أصل واحد هو )العين(.

                                                 

 .181، وينظر: دور الكلمة في اللغة:248عل  الداللة: (1) 
 .249عل  الداللة، أحمد مختار عمر: (2) 
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باب أجناس الكال  في االتفا  وأوضح ابن فارس ذلك بصورة أشمل حينما قال في باب )
واختالف المعنى، كقولنا: عين الماء وعين المال وعين  ومنه اتفا  اللفظ(:" واالفترا 

ت  ، كقوله جّل  ى( بمعنى: ح  الّركبة وعين الميزان، ومنه في كتاب اهلل جل ثناؤه: )ق ض 
، كقوله جّل ثناؤه: 42] الزمر:  َّ  مئ زئ رئ  ُّ  :ثناؤه [، وقضى بمعنى: أم ر 

عنى: [، أي أمر، ويكون قضى بم23] اإلسراء:َّ من زن رن مم ام يل ىل ُّ 
ل  ، كقوله جّل ثناؤه:  [، أي 4] اإلسراء:   َّ يت ىت نت مت زت رت  ُّ أع 

ن ع، كقوله جّل ثناؤه:  [، 72] ةه:  َّخس حس جس مخ  ُّ أعلمناه ، وقضى بمعنى: ص 

 َّ َّ  ٍّ ٌّ  ُّ  وكقوله جّل ثناؤه:

ى أي فرغ،  [، أي اعملوا ما أنت  عاملون، وقضى: ف ر غ، ويقال للميت:71]يونس:  ق ض 
ن ا  .(1)ختلفت ألفاظها فاألصل واحد"وهذه وا 

فابن فارس في أمثلته السابقة يعترف بوقو  المشترك اللفظي في اللغة ويعد ذلك سمة 
 بارزة من سمات هذه اللغة الجميلة.

، أو " هو ما (2)"ةةة الترادف: هو " األلفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتباٍر واحد"2
، ويرى ابن (3)عدة كلمات على مدلول واحدإةال  اختلف لفظه واتف  معناه، أو هو

ويسمى الشيء فارس أن الترادف هو تسمية الشيء الواحد باألسماء المختلفة، إذ يقول:" 
، والذي يظهر لنا من كال  ابن (4)المختلفة، نحو: السيف والمهّند والحسا "الواحد باأل سماء 

حيح أنه إلى إنكاره أقرب، وعلى معارضته فارس أنه قد أقر بوقو  الترادف في اللغة، والص
أحرص؛ لقوله بعد ذلك:" والذي نقوله في هذا: إن االس  واحد وهو )السيف( وما بعده من 
األلقاب صفات، ومذهبنا أن كل صفة منها معناها غير معنى األخرى، وقد خالف في 

                                                 

 .207المصدر نفسه: (1) 
 .1/316علو  اللغة وأنواعها: المزهر في(2) 
فقةةةه اللغةةةة العربيةةةة وخصائصةةةها، الةةةدكتور: إميةةةل بةةةديع يعقةةةوب، دار الكتةةةب للةباعةةةة والنشةةةر، جامعةةةة (3) 
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ن اختلفت ألفاظها فإنها ترجع إلى معنى واحد،  وذلك قولنا: سيف ذلك قو  فزعموا أنها وا 
سا .  وعضب وح 

وقال آخرون: ليس منها اس  وال صفة إاّل ومعناه غير  معنى اآلخر، قالوا: وكذلك األفعال 
نحو: مضى وذهب وانةل ، وقعد وجلس، ورقد ونا  وهجع، قالوا: ففي ")قعد( معنى ليس 

 .(1)في )جلس( وكذلك القول فيما سواه"
ي الترادف راح يوّضح مذهبه فيه بصورة أد  فقال:" وبعدما نقل ابن فارس تلك اآلراء ف

ونحن نقول: إن في )قعد( معنىا ليس في )جلس(، أال ترى أّنا نقول )قا  ث ّ  قعد( و)أخذ ه  
المِقي   والمْقِعد ( و)قع د ِت المرأة عن الحيض(، ونقول لناس من الخوارج )ق ع ٌد( ث ّ  نقول: 

عن قيا ، والجلوس عن حالة هي دون الجلوس؛ )كان مضةجعاا فجلس(، فيكون القعود 
: المرتفع(، فالجلوس ارتفا  عما هو دونه، وعلى هذا يجري الباب كلُّه" ْلس   .(2)ألن )الج 

والذي نراه هو أن " الترادف حقيقة لغوية ال يمكن إنكارها البتة، وهي من خصائص 
نما يدّل على ما لهذه اللغة العربية وميزاتها التي ال مراء فيها، وهو إن دّل على شيء فإ

الكريمة من ثروة لغوية فائقة، وتنويع لفظي متعدد في الصورة والصيغة والجرس 
 .(3)الموسيقي"

ةةة التضاد: هو استعمال اللفظ الواحد بمعنيين متضادين، أو هو " أن ي ةل   اللفظ على 3
؛ ألنه لفظ واحد (5)، والتضاد عند القدامى نو  من المشترك اللفظي(4)المعنى وضده"

تشترك فيه عدة معان كما هو الحال في المشترك اللفظي، وقد أشار ابن فارس إلى هذا 
النو  من التضاد في أكثر من موضع، فمن ذلك ما جاء في ) باب األسماء كيف تقع 

ومن س ن ن العرب في األ سماء أن ي سّموا المتضاد ين باس  على المسميات( حيث قال فيه:" 
ْون( لألبيض، وأنكر ناس هذا المذهب وأن العرب واحد،  ْون( لألسود، و)الج  نحو: ) الج 

                                                 

 . 98ةة97المصدر نفسه: (1) 
 . 99ةة98المصدر نفسه: (2) 
هةة ة 1407 كاصةد الزيةدي، دار الكتةب للةباعةة والنشةر، جامعةة الموصةل، فقةه اللغةة العربيةة، الةدكتور(3) 

1987 :180  . 
 . 181فقه اللغة العربية وخصائصها: (4) 
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ْوا أن العرب ت سّمي  و  تأتي باس  واحد لشيء وضّده، وهذا ليس بشيء، وذلك أن الذين ر 
ْوا أن العرب ت سّمي المتضاد ين باس  واحد" و   .(1)السيف م هن داا والف ر س  ِةْرفاا ه  الذين ر 

( فقد قال ابن ومن ذلك ما جاء في )باب الفعل الالز  والمتعدي بلفظ واحد          
ت ْوت  فارس فيه:"  ( بمعنيين متضاد ين نحو: ِبْعت  الشيء  وبعت ه: اشتريته، ور  ويكون )ف عل 

ْقت ه" ْعت ه وفر   .(2)الشيء : أْرخيت ه وشد ْدت ه، وش ع ْبت  الشيء : جم 
اللغويين اختلفت في تعليل سبب وقو  التضاد، فمنه  من رأى والجدير بالذكر أن تفسيرات 

أن ذلك على سبيل االتسا  في الكال  فةةةقد " قال قةرٌب: إنما أوقعت العرب  الّلفظتين 
على المعنى الواحد؛ ليدلوا على اتساعه  في كالمه  كما ز احفوا في أجزاء الشعر؛ ليدلوا 

ال تضي  عليه  عند الخةاب واإلةالة على أن الكال  واسع عنده  وأن مذاهبه 
 .(3)واإلةناب"

ومنه  من رأى أن التضاد في أصله يعود إلى معنى واحد، ث  حصل تداخل بين المعنين 
على جهة االتسا  أيضا فقالوا " إذا وقع الحرف  على معنيين متضادين األصل لمعنى 

  يقال لليل صري  وللنهار واحد ث   تداخل )االثنان( على جهة االتسا ، فمن ذلك الصري
ِر   من النهار والنهار  ينصر  من الليل، فأصل المعنيين من باب  صري ؛ ألن الليل ي ْنص 
: الم غيث والّصارخ المستغيث س ّميا بذلك؛ ألن  المغيث   واحد وهو )الق ْةع(، وكذلك الصارخ 

 . (4)"يصرخ باإلغاثة والمستغيث يصرخ  باالستغاثة فأصلهما من باب واحد
وذهب فري  ثالث إلى أن سبب تضاد المعنيين يعود إلى كون أحد المعنيين لحيٍّ من 
العرب والمعنى اآلخر لحيٍّ غيره، ث  أخذ أحدهما من اآلخر فه  يرون أنه " إذا وقع 
الحرف على معنيين متضادين فمحال أن يكون العربيُّ أوقع ه عليهما بمساواة منه بينهما، 

ه  لغة بعض ولكن أحد المعن يين لحيٍّ من العرب والمعنى اآلخر لحيٍّ غيره، ث  س ِمع بعض 
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فأخذ هؤالء عن هؤالء وهؤالء عن هؤالء، قالوا: فالجْون  األبيض في لغة حيٍّ من العرب، 
 .(1)والجْون األسود في لغة حي آخر ث  أخذ أحد  الفريقين من اآلخر"

صائص اللغة العربية، وهو سمة ظاهرة ومهما يكن من أمر فإن التضاد أحد خ        
 من سماتها التي أثرت هذه اللغة وأفادتها.

 : الخاتمة
بعد هذه الجولة الةيبة مع المباحث الداللية في كتاب الصاحبي البن فارس 

 يمكن إجمال أه  النتائج التي توصل إليها البحث فيما يأتي:
لة، فأشار إلى الداللة الصوتية ة عني ابن فارس في كتابه ) الصاحبي( بأنوا  الدال1

والصرفية والمعجمية والنحوية أو التركيبة، فضال عن الداللة المجازية والداللة اإلسالمية، 
 وهذا دليل على أن ابن فارس لغوي بار  ضليع في مجال اللغة.

ة يعمد ابن فارس في كتابه )الصاحبي( إلى تفسير عدد من األلفاظ تفسيرا لغويا سواء 2
ألفاظا قرآنية أ  حديثية، ث  ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن دالالتها إن وجدت،  أكانت

كالداللة اإلسالمية أو المجازية أو غيرهما، فمن ذلك تفسيره للفظة )الصالة( إذ بين 
 األصل المعجمي لها عند العرب أوال ث  بعد ذلك تةر   إلى داللتها اإلسالمية.

القرائن الداللية في تحديد المعنى المراد؛ بل استعان بها ل  يغفل ابن فارس عن دور   ة3
في مواةن متعددة من كتابه )الصاحبي( من أجل تفسير بعض األلفاظ والكشف عن 

ومن ذلك قول العرب عند المدح: قاتل ه اهلل  ما أْشع ر هدالالتها، 
، فحال العرب يدل على أن !

  الذ  وهو أمر مشهور ومعلو  عنده .المراد به المدح من خالل التعجب من شاعريته ال
ة أدرك ابن فارس كيفية التةور الداللي الحاصل في بعض ألفاظ اللغة، وأن المعنى 4

األصلي أو القدي  للفظة إذا كان أوسع من المعنى الجديد لها ةةةةة والذي فرضته الحياة 
المعنى، أما إن كان الجديدة ةةةةة فإن ذلك يؤدي إلى ما يعرف بتخصيص الداللة أو تضيي  

المعنى األصلي لها أضي  في مفهومه من المعنى الجديد نتج عنه ما يعرف بتعمي  
الداللة، فإن كان المعنيان القدي  والجديد متساويين فينتج عنه ما يعرف بانتقال الداللة أو 

 )نقل المعنى(.
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اظ، وأن هذه ة إن ابن فارس كان على دراية تامة بوجود عالقات داللية بين األلف5
العالقات إما أن تقو  على االشتراك في اللفظ مع تغير المعنى وهو ما يعرف بةةة )المشترك 

 اللفظي(، أو تقو  على الترادف، أو التضاد أو العمو  والخصوص...إلخ.
 
 
 

The semantic investigation of Ibn Faris in the book ((Al-Sahbi )) 

Lect. Dr.Abdul Rahim Ahmed Al-Amin 

Abstract 

        Faris in his book (Al-Sahbi on the jurisprudence of the Arabic 

language and its issues and the Sunnahs of the Arabs in its speech). 

Because these investigations are of great value in the modern 

linguistic lesson, since all branches of linguistics are linked to 

connotation and to it all language systems end from phonemic, 

morphological, grammatical, or synthetic ... etc., in addition to that 

these investigations are valuable investigations that revealed the 

linguistic capabilities of Ibn Faris . 

        This study came in a variety of topics, some of which dealt 

with the definition of semantics and its types, and some of them 

revealed the semantic clues that Ibn Faris relied on in the 

interpretation of the meanings of the language, and some of them 

were concerned with semantic development, its forms and 

manifestations, and the last of which provided an indication of 

semantic relationships between expressions. 

         The research concluded that Ibn Faris was a skilled scholar in 

the various sciences of language, especially semantic ones. His book 

(Al-Sahbi) presented in his semantic discussion most of the topics 

of modern semantics, starting with the disclosure of semantics and 

its types and ending with the multiplicity of meaning and its change 

and its problems that appeared in the modern linguistic lesson. 

Key words: connotation - meaning - clues - linguistic contexts. 


