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  * مهني حاجي زاده
  جان إلعداد املعلمنييآذرب ةجبامع ةمساعد ةاستاذ

  )۱۲/۴/۸۸: خ القبولي؛ تار ۲۲/۱/۸۸: تاريخ االستالم(

  

  امللخص
علـى مـر    ،شغلتث يحب من أقدم اهتمامات اإلنسان الفكرية عرب الزمن، تايتلف احلضارات واملدن، يف خمالعناية بالداللة تعد
وكان للعرب واملسلمني من لغويني وبالغيني وغريهم نصيب   .ان وغريهماملفكّرين الصينيني واهلنود وفالسفة اليونان والرومب ،العصور

ز على حتديد املعىن وما حيتويـه  والبحث اللغوي عند العرب منذ بداياته تركّ. أوفر يف معاجلة كثري من املسائل املتعلقة بداللة الكلمات
لکـن التنـاول   . دارت بني العلماء تصب يف خانة املعـىن  وكان النقاش والتوجيهات للمسائل اليت. القرآن الكرمي من معان ومقاصد

يف التراث االسالمي و العريب كان ضمن اهتمامات لغوية أخرى، امتزج البحث فيه بضروب معارف خمتلفة من غري أن حيمل  يلالدإل
ن علم الداللة، علم منـت أصـوله   ولکن مع األسف ظن كثري من الباحثني أ. عنواناً مميزاً، له استقالل يف موضوعاته ومعايريه اخلاصة

 . وترعرعت يف ظل الدراسات اللسانية احلديثة و مل يكن للعرب و العلماء املسلمني معرفة به
يهدف هذا البحث إىل بيان إسهام علماء االسالمية و العربية يف وضع أصول أسس لعلم الداللة و يوضـح مـدى اهتمـامهم    

النه يعد من أعظم العلماء الذين قدموا منوذجاً مشـرقاً ملباحـث   . ءکممثل للقدما ابن جين و ألجل بيان هذه اجلهود اخترت. باملعىن
يف الواقع هذه الدراسة تبني دراسات ابن جين للمعىن، وكيفية اهتمامـه بـه يف خمتلـف    . اللغة يف التراث االسالمي و العريب املعريف

احلديث، توصل هلا علماء العربية أثناء دراستهم للغة، ممـا   يلالدرس الدإلإضافة إىل ذلك بينت الدراسة أن كثرياً من معطيات . صوره
جعلنا نقول أن علم الداللة علم قدمي تناوله اللغويون من قبل، وحديث باعتبار أن أصوله وأسسه ومنهج البحث فيه قد حـددت يف  

  .ف الدراسات اللغوية األخرىمطلع القرن العشرين حىت غدا علماً قائماً بذاته بعد أن كان ظالً يسري يف كن

  :الرئيسية الکلمات
  .، ابن جينعلم الداللة، املعين

  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  Email: Hagizadeh@yahoo.com                        ۰۹۱۲۱۴۵۱۶۵۵       :الکاتبهاتف  *

  جملة اللغة العربية و آداا
  م۲۰۱۰/هـ ۱۴۳۱ صيفو  ربيع، العاشر، العدد السادسالسنة 
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  ةمقدم

موضوع علم الداللة هو دراسة املعىن، وقد بصل لإلنسان وعي لغوي، البحث عنه منذ أن ح ئد
وقد وجد هذا مع علماء اهلنود واليونان، وقد اهتم اللغويون العرب وعلماء األصول بدراسـة املعـىن   

ة فصل يف هذا اال بني البحث يف طرق استنباط النص ووضعوا قواعد وأصوالً الستنباطه، ومل يكن مثّ
رت مبباحث ومناهج األصوليني يف تقعيد تأثّوبني البحث اللغوي، بل إن مباحث الداللة عند اللغويني 

فهم النص، وتواتر استعمال مصطلح الداللة يف التعبري عن املعىن املستنبط من النصـوص واأللفـاظ،   
وقد خصت كتب األصوليني قسـماً   )۸ ، ص۱۹۹۶داية، (صوص يف كتب األصولينيوكان ذلك باخل

ـ  خاصاً مبباحث الدالالت، إذ بدأ البحث يف داللة األ لفاظ مبكراً عند العرب، وذلك منـذ أن بئد 
البحث يف مشكل اآليات القرآنية وإعجازها وتفسري غريبها واستخراج األحكام الشرعية منها، فكان 

جماهـد،  (علماء الفقه واألصوليون من أوائل من احتضنوا الدراسات اليت تدور حول األلفاظ ومعانيهـا 
ريهم نصيب أوفر يف معاجلة كثري من املسائل املتعلقة بداللة ، وكان للغويني وبالغيني وغ)۹ ، ص۱۹۸۵

الكلمات، فكتبوا عن جماز القرآن وغريب ألفاظه، والعالقة بني اللفظ واملعىن، وتطور معاين األلفـاظ  
وحتقق ذلك منذ مجع وتدوين مفردات اللغة العربية انطالقاً من مشافهة . والترادف واألضداد واملشترك

رح مفردات القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة واستخراج معاين األلفاظ منـهما،  األعراب، أو ش
احملافظة على سالمة اللسان العريب من خالل فهم النص القرآين الـذي كـان    ايل ييؤد وهو جانب

 السبب يف إثارة الكثري من القضايا العلمية اليت غدت علوماً مستقلة، والبحث عن املسائل الدالليـة يف 
وكان ما سبق   .ديوان العرب الذي تضمن ثروة لغوية داللية جديرة ببحث مشكالا وتناول مكوناا

عامالً يف تطور الدراسة اللغوية يف وقت مبكر يف خمتلف مظاهرها الصوتية منها والصرفية والتركيبيـة  
اين ومعاجم األلفاظ، جعلها ت معاجم املعوالداللية، أعطت نتائج أثرت علم الداللة إثراء كبرياً، وأنتج

 .تتسم باملنهجية والدقة والسعة والتنظيم والوضوح
معاجم املعاين أو املوضوعات هي اليت ترتب األلفاظ يف جمموعات تنضوي كل منها حتت فكـرة  
واحدة، أو حمور عام، ويفيد منها الكتاب واملنشئون واملترمجون الذين حيضرهم املعـىن ويكونـون يف   

ظ يعربون به، فتساعدهم وتيسر مهمتهم يف البحث عن مطلبهم واحلصول عليه يف أسرع حاجة إىل لف
وقت ممكن وهي معاجم أسبق يف الوجود أو معاصرة للمعاجم العربية املرتبة حبسـب األلفـاظ، وإن   
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، ۱۹۸۱مبارک، (كانت بدايتها يف شكل كتيبات صغرية تناول كل واحد منها موضوعاً من املوضوعات
فة على طريق االشتقاق وكان ابن فارس هر عندنا نوع جديد من املعاجم هو املعاجم املؤلّظ. )۱۵۴ ص

مث كان عنـدنا  . بتوضيح املعاين األصلية للكلمات صاحب هذا امليدان بكتابه مقاييس اللغة الذي يعين
. »س البالغةأسا«تأليف املعاجم على أساس التمييز بني احلقيقة وااز، والسبق هنا للزخمشري بكتابه 

ة لبعض الظواهر اللغوية مثل التضاد والتـرادف  مث كان هناك وجه جديد هو الدراسات اللغوية املستقلّ
كما ظهر نوع خاص من الدراسات هو مـا ميكـن أن    .واالشتراك، وتتبع تطور الداللة عرب العصور

كذلك  .املعاين باألصوات يسمى بالدراسات الفنية اليت برع فيها ابن فارس وابن جين مثل حماولة ربط
 .تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين: »اخلصائص«الباب الشهري يف كتابه

لذلک ان علم الداللة علم قـدمي  . والبحث اللغوي عند العرب منذ بداياته تركز على حتديد املعىن
عىن الذي حيمله ة من األمم إال وحبثت يف ألفاظ لغتها، حماولة حتديد املفما من أم. وإن بدا أنه حديث 

 ، ص۱۹۹۷سـعران،  (اللفظ عندما يكون مفرداً، وبيان ما يؤول إليه املعىن عندما يوضع يف تركيـب  

هو علم قدمي باعتبار أن البحث يف املعىن من حيث الوضوح والغمـوض والصـحة وعـدمها    .)۲۶۱
ـ  ر وأسـباب هـذا   واالحتمال والفساد وما تتعرض له داللة األلفاظ من حتول يف املعىن إىل معىن آخ

مث هو علـم مسـتحدث    .التحول ومظاهره مشاهد ومالحظ يف أقدم ما وصل إلينا من تراث األمم 
وبني صلته بالعلوم  ،ووضع أصوله، ووضح معامله ،طور نظرياته" علم اللسانيات احلديث " بفضل أن 

علم النفس مث علـم  األخرى و أضحت ملتقى الهتمامات كثري من املعارف اإلنسانية احلديثة، بدءاً ب
بعـد أن   ،فغدا علماً قائماً بذاته له مناهجه ونظرياتـه . . االجتماع واملنطق وعلوم االتصال واإلشارة

 .)۱۵ ، ص۱۹۲۸خمتار عمر، (كان ضمن العلوم األخرى كالفلسفة واملنطق وعلم النفس
 خمتلـف  عـة يف جاءت مباحث الداللة عنـدهم موز  ،والعرب مثلهم يف هذا مثل األمم األخرى

لذا ال . حيث كان املعىن هو الوجهة واألساس الذي إليه يقصدون وبه كانوا معنيني  ،علومها وتراثها
تنثـر هنـا    ،نعدم أن نرى أسساً وأصوالً تشبه وتضارع ما توصل إليه علم الداللة مبفهومه احلـديث 

حني قرر أن للعرب نظرية  اًولقد كان عبد السالم املسدى حمقّ. العريب  -وهنالك يف التراث االسالمي
على الرغم .) ۲۴ ، ص۱۹۸۱مسدي، ("إن التفكريالعريب قد أفرز نظرية مشولية يف الظاهرة اللغوية" لغوية 

مل تفرز يف جمـال اللغويـات   " عندما نعتوا احلضارة العربية بقوهلم  ،من إنكار بعض الدارسني لذلك
وهذا خمالف ملا جنده من )  ن. م"( يف حد ذاا ال غريسوى علم تقين منطلقه وغايته نظام اللغة العربية 

 . أصول وغايات تشبه ما يبحث عنه احملدثون 
العريب كان ضمن اهتمامات لغوية أخرى، امتـزج   -يف التراث املعريف  اإلسالمي  يلإذن، فالتناول الدإل

يف موضـوعاته ومعـايريه    البحث فيه بضروب معارف خمتلفة من غري أن حيمل عنواناً مميزاً، لـه اسـتقالل  



 جملة اللغة العربية و آداا   � 8

 

ولکن مع األسف هذه اإلسهامات اللغوية، مل ينل البحث فيها ما يستحقه من عناية واهتمـام، فمـا   . اخلاصة
 .العريب اللغوي بكراً حتتاج إىل نظرة لغوية علمية واعية -زالت جماالت كثرية يف التراث االسالمي

مي، وتلك األحباث اليت اضطلع ـا اللغويـون   االسال -إن هذه اجلهود اللغوية يف التراث العريب 
القدامى من اهلنود واليونان والالتني وعلماء العصر الوسيط وعصر النهضة األوروبية، فتحت كلـها  
منافذ كبرية للدرس اللغوي احلديث وأرست قواعد هامة يف البحث األلسين والداليل، استفاد منـها  

يل هذا التراكم اللغوي املعريف يف منط علمي يستند إىل مناهج علماء اللغة احملدثون حبيث سعوا إىل تشك
يف الربع األخري مـن القـرن    ١ميشال بريال، وأصول ومعايري، وهو ما جتسم يف تقدم العامل الفرنسي

التاسع عشر إىل وضع مصطلح يشرف من خالله على البحث يف الداللة، واقترح دخوله اللغة العلمية، 
 ". مانتيكالسي"هذا املصطلح هو 

يف حتديد موضوع علم الداللة ومصـطلحه مـن    -دون ريب -انطلق) بريال(إن العامل اللغوي 
يف  .روا مفاهيم خمتلفة ختص املنظومة اللغوية من مجيع جوانبهاجهود من سبقه من علماء اللغة الذين وفّ

، ۱۸۳۹ا ظهرت سـنة  إن دراسة املعىن بوصفه فرعاً مستقالً عن علم اللغة، قد ظهرت أول م" الواقع
عندما ابتكر  ۱۸۸۳إال بعد فترة طويلة أي سنة ) السيمانتيك(لكن هذه الدراسة مل تعرف ذا االسم 

إال أن املؤرخني اللغويني لظهـور  . )۶ ، ص۱۹۸۸أوملن، (."املصطلح احلديث) بريال.م(العامل الفرنسي 
باً استقل بدراسة املعىن هو كتـاب  يكمن يف ختصيصه كتا) بريال(علم الداللة جيمعون على أن فضل 

بسط فيه القول عن ماهية علم الداللة، وأبدع منهجاً جديداً يف دراسة املعـىن  ) حماولة يف علم املعاين(
 .هو املنهج الذي ينطلق من الكلمات نفسها ملعاينة الدالالت دون ربط ذلك بالظواهر اللغوية األخرى

سياقه الغريب من تراكمات معرفية سابقة، لكن البـاحثني يف   هذا التطور يف علم الداللة يفاستفاد 
هذا اال يالحظون أن الدراسات الداللية أغفلت جهود الدالليني العرب القدامى فلم تـأت علـى   

وقد أسهمت الدراسات اللغوية ) ۸ ، ص۱۹۹۶داية، (القدمي،  يلذكرهم يف سلسلة تطور االهتمام الدإل
جهود اللغويني واألصوليني يف جمال الداللة، ورغم هذه اجلهود فإم مل ينكروا  العربية احلديثة يف إبراز

اإلضافة العلمية يف علم الداللة احلديث وآفاق االستفادة منه، بل أبرزوا التكامل الـذي يضـيفه إىل   
مية يف دف هذه املقالة يف مقامها األوىل إىل إبراز جهود علماء العربية و االسـال . الدراسات العربية

الربهنة على أصالة الداللة عند الباحثني املسلمني من العرب و غري العرب وأن  القضايا الداللية، ومن مثّ
ألنـه  . ءکممثل للقدما عريب له مساته ومميزاته و ألجل ذلک اخترت ابن جين -الداللة علم اسالمي 

 .فقد مثل فعاليات القرن الرابع اهلجري" خبصائصه"

                                                              

 
1 .M.Breal. 
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 اصطالحاًالداللة لغةً و

دلَّه على الطريقِ يدلُّه ). الدال(الثالثي صور صرفية متعددة بفتح حرف ) دلَّ(للفعل :  الداللة لغةً
؛ ۳۷۷، ص ۳، ج ۱۹۸۳فريوزآبادي، (والفتح أعلى , بالضم) دلولةً(بفتح الدال وكسرها و) دِاللة(بالضم 
وهي حسنة الدلِّ والدالل وذلـك  , لَّت تدلُّ ود, وتدلَّلَت املرأةُ على زوجِها . )۲۰۹ ، ص۱۹۸۳رازي 

, ودلَّلَت ذا الطريق عرفتـه .  )۲۸۰، ص ۱، ج ۱۹۸۶زخمشري، ( أن تريه جرأة عليه يف تغنج وتشكُّل
ابـن  (. حرفة الدالّل وهو الذي جيمع بني البيعني, بالفتح, وقال ابن دريد الداللة. ودلَلت به أَدلُّ داللةً

, حالة السكينة وحسن السرية وهذا قريب املعىن مـن اهلَـدي  : والدل )۲۴۸، ص۱۱ ، ج۱۹۸۸ منظور،
ما يقوم به اإلرشـاد أو  : دالئل هاوالداللة مجع, اجلمع منه أَدلَّة و أدالء ،والدليل مفرد. الوقار: الدالل

وأَدلًَّ إدالالً , تغنج وتلـوى : ودلَّ دلَالً الرجل )۳۷۷، ص ۳، ج ۱۹۸۳فريوزآبادي، ( الربهان أو املُرشد
ونظرة سـريعة   ).۳۸۸، ص ۳، ج ن.م( ما تدلُّ بِه على صديقك: الوالدالَّة مؤنث الد. عليه اجترأ عليه

 .املتصلة مبفهوم الدليل, يف املعجمات اللغوية ملعاين هذه املفردة جتدها قد قصرت على الداللة املادية
الكيفية اليت يتم فيها استعمال املفردات ضمن سياق لغوي معـني،   يقصد ا:  الداللة اصطالحا

ألن األلفاظ ال تدل على األمور اخلارجية بـل   )۸۸ ، ص۱۹۸۶زوين، (وبيان عالقاا بالعملية الذهنية 
 : على األمور الذهنية، يدل عليه وجوده

تــلف األلفـاظ   أي خت. إن الشكل املرئي على بعد ختتلف أمساؤه الختالف ختيلــه / األول 
 . باختالف التخيل

إن الشكل املعني يثبته واحد وينفيه آخر ولو كان اللفظ كما يف اخلارج   للزم اجتمـاع  / الثاين 
 . النقيضني

 . إن اللفظ دليل على املعىن/الثالث 
يف الصدق والكذب واحدة، ولـو أفـادت الثبـوت اخلـارجي  " خرج زيد"إن داللة / الرابع 

 .)۸۰ ، صق۱۳۹۴زملکاين،( اللة، وإمنا أفاد احلكم بالوجود، ولذلك احتدت داللته فيهماالختلفت الد
والداللة إما أن تكون وضعية أو عقلية، فالوضعية كدالالت األلفاظ على املعاين اليت هي موضوعة 

تالف بإزائها كداللة السماء واألرض واجلبال على مسمياا وال شك يف كوا وصفية وإالّ المتنع اخ
 ).۳۹ ، ص۱۹۸۵رازي، ( داللتها باختالف األوضاع

ما على ما يكون داخال يف مفهوم اللفظ كداللة لفظ البيت على السقف الذي هو إما العقلية فأو
جزء من مفهوم البيت وال شك يف كوا عقلية المتناع وضع اللفظ بإزاء حقيقة مركبة وال يكـون  

 )۴۰-۳۹ ، صن.م(خارجا عنه كداللة لفظ السقف على احلائط وإما على ما يكون . متناوال ألجزائها
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وقد أدرك اجلاحظ أن األلفاظ ال تبقى حمتفظة مبعانيها األوىل، بل تنتقل إىل غريها وتكتسب صـورا  
وعرف بأن اللغة تتطور دالليا بتطور احليـاة  . )۴۵ ، ص۱۹۸۳مطلوب، (جديدة مل تكن معروفة من قبل

 ).۴۶، ص ن.م(

 داللةتعريف علم ال
العلم هو دراسة ظاهرة معينة و الوقوف على ماهيتها و جزئياا و ما يتعلق ا دراسة موضوعية، 

قد خيتلف تعريفها بني الباحثني و لنأخذ مثاال لتعريفها من كتـاب التعريفـات   ) بالتعريف(و الداللة 
لعلم به العلم بشـيء  الداللة هي كون الشيء حبالة يلزم من ا «: للجرجاين السيد الشريف حيث قال

و هي إما داللة مطابقة أو داللة تضمن أو داللة التـزام  . آخر و األول هو الدال  و الثاين هو املدلول 
وكل  ذلك يدخل يف الداللة الوضعية ألن اللفظ الدال بالوضع يدل على متام ما وضع له باملطابقـة و  

، كاإلنسان فانه يدل على متام احليوان النـاطق  على جزئه بالتضمن و على ما يلزمه يف الذهن بااللتزام
 .)۵۶-۵۵ ، ص۱۹۷۱جرجاين، ( »باملطابقة، و على جزئه بالتضمن و على قابل العلم بااللتزام

إن احلديث عن الداللة الوضعية هنا يدفعنا إىل احلديث عن نوعي الداللة أو الدال و مهـا الـدال   
الذي ينتج عـن  ) الدليل(للسانية احلديثة تقسيم ألنواع ويف الدراسات ا. اللغوي و الدال غري اللغوي

 .ارتباط الدال باملدلول ارتباطا ذهنيا

 

يف رأي الباحثني بغض النظر عن بعض االستثناءات ) الوحدة الدالة/ الكلمة/ اللفظ(فالدال اللغوي 
 .هو دال وضعي اعتباطي أي أن عالقته باملدلول عالقة عرفية تواضعية 

 :فيبينه الشكل البياين التايلأما التقسيم 
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عندما عرف الكلمـة  ) الوضع(إىل هذه االعتباطية ) املفصل(هذا و قد أشار الزخمشري يف كتابه 

يف اللسـانيات  ) الداللـة (و بـالعودة إىل  ". الكلمة هي اللفظ الدال على معىن مفرد بالوضع: "بقوله
أو مفهوم و الدال و املـدلول  ) معىن(مدلول  و هناك) لفظ(فعند سوسور هناك دال ) البنوية(احلديثة 

سوسـور،  (وجهان لورقة واحدة و ال ميكن الفصل بينهما و إن حتليل الدال يؤدي إىل حتليل املـدلول  

 .)۱۷۴، صت.د
و للتأكيد على أن الداللة تتم من االرتباط الذهين بني الدال و املدلول فقد أوضح تالميذ سوسور 

 :إيلعرف مبربع سوسور للداللة حسب الشكل التهذه العالقة من خالل ما ي

 

ألن سوسور يبدو أنه حصر عناصر الداللة يف الدال و املدلول، و أمهل املوضوع وهو الشيء  أو 
مع ابن سينا الـذي   -يف هذه الثنائية  -و هو يف ذلك يلتقي  ،املرجع الذي حتيل اليه العالقة الداللية 

و ) الـدال (الصـورة  : أن العالقة ثالثية) بريس(يف حني يرى و معىن، ) مسموع(حصرها بني اسم 
 .و املوضوع، و هو ما حتيل إليه العالمة، أي الشيء) املدلول(املفسرة 

ان للشيء وجـودا يف األعيـان مث يف   "فريى أن األشياء هلا أربعة مراتب عندما قال   إيلأما الغز
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و اللفظ دال على املعىن الـذي هـو يف    ،على اللفظ األذهان مث يف اللفظ مث يف الكتابة، فالكتابة دالة
 . )۴۷-۴۶ ، ص۱۹۶۹غزايل، ( "النفس، و الذي يف النفس هو مثال املوجود يف األعيان

 

 مباحث علم الداللة احلديث 

 -إن اال الذي يندرج يف إطاره البحث الداليل، ميكن حصره يف دراسة طريف الفعـل الـداليل  
فرع عن ذلك من أحباث ختص الدال من جهة واملدلول مـن جهـة أخـرى    وما يت -الدال واملدلول

والعالقة اليت جتمع بينهما، وبناء على هذه الدراسة حدد موضوع علم الداللة الذي يضـم مباحـث   
لغوية خمتلفة ومتباينة لكنها مترابطة ومتكاملة، فبحث موضوع اللغة من جوانب خمتلفة، كما تنـاول  

فدرسوا أشكاله وأسبابه، ونشأت عن مبحث عالقة الدال باملـدلول   يلالدإل الدالليون مسألة التطور
مواضيع أخرى كموضوع أنواع الداللة وأقسامها ومبحث احلقول الداللية وما توصل إليه اللغويـون  

 .يف هذا اال من نظريات وآراء علمية، كما برز موضوع ااز مبفهومه العام وعالقته بالتعبري الداليل
املباحث اليت أمجلناها، متثل جمال الدراسة الداللية اليت تم باملعىن وما يتعلق به، فهي تتناولـه  هذه 

وأول ما حبث الدرس الـداليل، مسـألة اللغـة    . يف صيغته االفرادية كما تتناوله يف صيغته التركيبية
ي كما تناوهلا األقدمون مـن  من اجلانب التارخي -يف البدء-باعتبارها نظام من الرموز اللغوية، فتناوهلا 

العلماء، وبقيت النتائج اليت أحرزها العلماء يف هذا اال جمرد افتراضات تفتقد إىل الدقة العلمية ألـا  
تكشف عن عامل للغة ال تتوفر حوله معطيات كثرية إمنا هو أشبه بالبحث يف مسألة ميتافزقية، ولذلك 

 :تعود إىل أحد االجتاهني التاليني تعددت النظريات حول نشأة اللغة وإن كانت
 .اجتاه يقول بعرفية اللغة ومواضعة الناس حول تسمية عامل األشياء -
 . اجتاه يذهب إىل أن اللغة توقيفية طبيعية يف اإلنسان-

وداخل كل اجتاه، توجد آراء خمتلفة ومتباينة مما حدا ببعض اهليئـات العلميـة إىل منـع إلقـاء     
 .وث ختص النشأة التارخيية للغةحماضرات، أو إجراء حب
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واأللسين بصفة عامة جوهر العملية الداللية باعتبارها أسـاس التواصـل    يلوتناول البحث الدإل
واإلبالغ، ومبا أن موضوع علم الداللة املعىن، فإنه كان لزاماً على الباحثني الدالليني أن يتناولوا طبيعة 

على الدال واملـدلول باعتبارمهـا    -اختصارا -طلق سوسريولقد أ. الدال، كما تناولوا طبيعة املدلول
اهتم علماء الداللة بالعالقة  يلوجهني لعملة واحدة مصطلح الدليل اللساين، ويف جمال هذا التناول الدإل

وبرزت على أساس ذلك، نظريات أرادت تأسيس  -الدال واملدلول  -اليت تربط طريف العملية الداللية
خالهلا القوانني اللغوية اليت تنتظم الدليل اللساين، فظهر يف هذا اال مبحـث  رؤية موحدة تظهر من 

العالقة الوضعية، والعالقة الطبيعية، : العالقات الداللية واليت قسمها العلماء إىل ثالثة أقسام رئيسية هي
 . والعالقة العقلية

تماد على معايري معينة فإذا كان إن دراسة طبيعة املدلول، أوحى للعلماء تقسيما آخر للداللة باالع
داللة معجمية ومساها علماء الداللـة املعـىن املركـزي أو     -إذن-الدال يف صيغته اإلفرادية فالداللة 

التصوري أو املفهومي أو اإلدراكي، أما إذا كان الدال يف صيغته التركيبية فالداللة سياقية، وقد أكـد  
، وعلـى   ١و حصيلة جمموع استعماالا يف السياقات اللغويةكثري من علماء الداللة أن معىن الكلمة ه

                                                              

يف بريطانيا، ) فريث(اليت أسسها " املدرسة اللغوية االجتماعية "، احلجر األساس يف "نظرية السياق " يعد اللغويون الغربيون  -١
دراسة معانی الکلمات تتطلب حتليال للسياقات و املواقف . اللغوية لتحديد املعىنواليت وسع فيها نظريته اللغوية مبعاجلة مجيع الظروف 

فی الواقـع  .يقوم السياق يف أحيان كثرية بتحديد الداللة املقصودة من الكلمة يف مجلتها. التی ترد فيها، حتی ما کان منها غري لغوی
املدلول واختلف املعىن طبقا للسياق الذي قيلت فيه العبـارة أو طبقـا    إنّ الكلمة ال معىن هلا خارج السياق الذي ترد فيه، ورمبا احتد

ويستفاد من ذلك أيضا أنه إذا تعـدد  ).  ۳۶، ۳۳: ۱۹۸۳محاسة عبد اللطيف، (ألحوال املتكلمني والزمان واملكان الذي قيلت فيه 
ويقوم السياق ووضع الكلمـة يف  .  تعدد املعىنوتعدد احتماالت القصد يقود إىل. معىن الكلمة، تعددت بالتإلی احتماالت القصد منها

موقعها داخل التركيب اللغوي بتحديد داللة الكلمة حتديدا دقيقا مهما تعددت معانيها ويصرف ما يدعى من التباس أو إبــهام أو  
  ).۳۹۸ -۳۶۱: ۱۹۸۴نصيف اجلنابی، (غموض يف الداللة بسبب هذه الظواهر
  :ماً للسياق ذا أربع شعب يشملقد اقترح الباحثون املعاصر تقسي

  .السياق الثقايف -۴سياق املوقف  -۳ يالسياق العاطف -۲ يالسياق اللغو - ۱
التـی تقـع يف   ) العربيـة » حسن« و مثلها کلمة (االجنليزية  )  (goodاما السياق اللغوی فيمکن التمثيل له بکلمة 

  : :بسياقات لغوية متنوعة وصفا ل
  ...ولد –امرأة  -رجل: أشخاص - ۱
 ...حفلة –يوم  –وقت : أشياء مؤقتة - ۲
 . . .هواء –ملح، دقيق : مقادير  - ۳

 الناحية اخللقية و إذا وردت وصفا لطبيب مـثال کانـت تعـين    کانت تعين» رجل« فإذا وردت يف سياق لغوی مع کلمة    
  .هکذا... النقاوة و إذا وردت وصفا للمقاديرکان معناها الصفاء و) و ليس الناحية األخالقية ( التفوق يف األداء 
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هذا األساس فتكون الداللة موحية ملعان نفسية أو اجتماعية، أو ثقافية، وقد يفيد السياق معانياً فـوق  
داللية اصطلح على تسميتها بالقيم متييزاً هلا عن الداللة وهي القيم األسلوبية أو التعبريية، وقد اعتمدت 

أخرى يف تقسيم الداللة على أساس املفهوم من جهة، وعلى أساس ازوء من جهة أخـرى،  معايري 
 . داللة مطابقة وداللة تضمن وداللة التزام: وبناء على ذلك، فالداللة تتوزع إىل ثالثة أقسام

وهو مبحث اختـذ املنـهج التـارخيي     يلودرس علم الداللة يف مجلة مباحثه، مسألة التطور الدإل
واقفاً يف  يلأسلوباً يف الدراسة والتحليل، يتتبع الصيغة يف مراحلها املختلفة دارساً تغريها الدإل الوصفي

العامل االجتمـاعي الثقـايف،   : هذا اال على أسباب هذا التغري وأشكاله واحنصرت هذه العوامل يف
: لتغري يف املعىن منـها احلديث، مظاهر هذا ا يلالعامل اللغوي، والعامل النفسي كما بني الدرس الدإل

التخصيص والتعميم، واحنطاط ورقي املعىن، وتغري جمال االستعمال وهو ما يسمى مببحث ااز الذي 
يعد مبحثاً خاصاً من مباحث علم الداللة، وذلك العتماده يف التخاطب والتواصل اللغوي، فـالتعبري  

ى هذا األساس فدرس ااز واحلقيقة تنـتظم  اللغوي إما أن يكون ذا داللة أصلية أو داللة جمازية، وعل
فيه معظم مباحث علم الداللة، ففيه تربز طبيعة العالقة بني الدال واملدلول، وانتقال املدلول ألن يكون 
داالً ملدلول آخر وبناء على ذلك فمبحث ااز هو دراسة ملعىن املعىن، وميكـن أن نلمـس يف هـذا    

ن داللة املطابقة والتضمن وااللتزام، ومن الداللة العرفية والطبيعيـة  املبحث خمتلف األنساق الداللية م
باعتبار أن وظيفة ااز تتمثل يف توسيع املعـىن   يلوالعقلية، كما يتناول درس ااز مسألة التطور الدإل

 .آخر يلإىل جمال دإل يلأو تضييقه، أو نقله من جمال دإل
ألكثر حداثة يف علم الداللة فهي ال تسعى إىل حتديد البنيـة  الطريقة ا"ومتثل نظرية احلقول الداللية 

فحسب، وإمنا إىل الكشف عن بنية أخرى تسمح لنا بالتأكيد أن ] الكلمات[الداخلية ملدلول املومنات 
فتصنيف املدلوالت . )۳۵ ، ص۱۹۸۲أبو ناضر، ( ني مدلوالت عدد معني من املومناتهناك قرابة داللية ب

قائمة حقالً داللياً يتيح استعمال أمثل ملفردات اللغة، ويف سبيل ذلـك اختـذت    إىل قوائم تشكل كل
معايري معينة منها استنباط العالقات األساسية بني األدلة اللغوية، فقد تكون هذه العالقة مبنيـة علـى   

                                                                                                                                               

) love(فکلمـة  . تأکيـدا أو مبالغـة أو اعتـداال    يفيحدد درجة القوة و الضعف يف االنفعال، مما يقتض ياما السياق العاطف
رغـم  » يـبغض « العربية غـري کلمـة   » يکره« و کلمة . رغم اشتراکها يف اصل املعنی و هو احلب) like(االجنليزية غري کلمة 
  .نی کذلکاشتراکها يف اصل املع

: يف مقام تشميت العاطس» يرحم« الذي ميکن أن تقع فيه الکلمة مثل استعمال کلمة  ياملوقف اخلارج اما سياق املوقف فيعين
طلب الرمحة يف الـدنيا،   فاألولی تعين). البدء  باالسم( »اهللا يرمحک« : ، و يف مقام الترحم بعد املوت)البدء بالفعل( »يرمحک اهللا« 

  .املتمثل يف التقدمي و التاخري يو قد دلّ علی هذا سياق املوقف الی جانب السياق اللغو. لب الرمحة يف اآلخرةو الثانية ط
تعـد يف  » عقيلتـه « کلمـة  . الذي ميکن أن تستخدم فيه الکلمة يو االجتماع حتديد احمليط الثقايف يفيقتض أما السياق الثقايف

  ).۷۱-۶۹: ۱۹۲۸خمتار عمر،(مثالً» زوجته« اعية املتميزة بالنسبة لکلمة العربية املعاصرة عالمة علی الطبقة االجتم
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غري  أساس التضاد أو التقابل، أو على أساس التماثل أو الترادف أو على أساس التدرج أو التعاقب، أو
وميز علماء الداللة بني ثالثة أنـواع مـن    يلذلك من العالقات اليت يتشكل على أساسها احلقل الدإل

احلقول الداللية احملسوسة املنفصلة، واحلقول الداللية احملسوسة املتصـلة، واحلقـول   : احلقول الداللية
  .الداللية التجريدية

 عند ابن جين يلالتفکري الدإل

م دراسات كانت والزالت هلا فاعليتها يف قد و هلجري، ض ابن جين عاملاً لغويايف القرن الرابع ا
على املستوى النظري املنهجي أو على املستوى اإلجرائي  سواء کانالثقافة اللغوية، والنشاط الفكري، 

لتـراث  ولذلك يعد ابن جين من أعظم العلماء الذين قدموا منوذجاً مشرقاً ملباحث اللغة يف ا. التطبيقي
لغة ال تدانيها لغة ملا اشتملت عليه من مسات حسن " خصائصه"العريب املعريف، فبدت اللغة العربية يف 

تصريف الكالم، واإلبانة عن املعاين بأحسن وجوه األداء، كما فتح أبواباً بديعة يف العربيـة ال عهـد   
ـ  كان ألسـتاذه أيب .معاينللناس ا قبله كوضعه ألصول االشتقاق بأقسامه، ومناسبة األلفاظ لل  يعل

تصاقب "الفارسي تقسيمات يف االشتقاق ولكن ليست كتقسيماته خاصة يف االشتقاق الكبري، ومنها 
، كما ناقش ابن جين مسألة نشأة اللغة اليت كانت تشغل مكانـاً مهمـاً يف   "األلفاظ لتصاقب املعاين

ها جماز صار يف حكم احلقيقة، وما يـربز  البحوث اللغوية آنذاك، وأوضح بتعليل منطقي أن اللغة أكثر
 يلقدرة ابن جين على رصد الظواهر اللغوية وحتليلها مبنطق علمي، هو ما قدمه حول التفريـع الـدإل  

وفيما يلي سنعرض لبعض تلك املسائل عرضاً حناول من خالله إبراز جهود ابن ". خصائصه"للفعل يف 
 ".الداللة"جين يف ميدان 

 اللفظ واملعىن

املفكرون يف شىت جماالت العلم بالعالقة بني اللفظ واملعىن، كمناقشتهم داللة اللفظ على املعىن عين 
وأمهية اللفظ يف هذه العملية اإلنسانية السريعة وأمهية املعىن يف كونه األصل الذي تكونت من  ،املدلول

ية تعرضـت للتطـور   موضوع عالقة اللفظ باملعىن الذي غمرته أحباث لغوية وفلسـف  .أجله األلفاظ 
والتقلّب على مرور العصور، فظلّ املوضوع األول الذي اشترك يف خوضه اللغويون وغري اللغويني من 

ويبدو ". الداللة " غري أنّ البحث ختصيصاً األحق باإلطالق هو علم. فالسفة ومؤرخني، ونقّاد وأدباء 
َ لفظ وال ،ىن من جهة أنّ اللفظ دالّ على املعىنمن هذه العبارة أنّ موضوع علم الداللة هو اللفظ واملع

 .  دون معىن 
بل كان حديثهم عن العالمـات   ،يفضلون الدليل اللغوي على باقي األدلة سلمونكان العلماء امل
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لكن هناك اعتقاد ثاو وراء كـالم القـدماء   . السيمائية غري لغوية على سبيل املقارنة والتمثيل فحسب
أو على األقل اإلشارة الـيت   ،ودية لإلشارات واحلركات على األصوات اللغويةيتعلق باألسبقية الوج

  .إذ إن الصوت اللغوي كان بديال طبيعيا عن اإلشارة احلسية. ختصص املدلول أثناء املواضعة اللسانية 
 إذ مل تكن األصوات إال ،ذلك نظن أن الفكر اللغوي القدمي كان يرى يف اللفظ امتدادا طبيعيا للمعىن

وإذا حنن نقبنا يف نصوص اللغويني واملنظرين القدماء عن مظاهر . لتعرب عن املعاين واألغراض  املختلفة
وأول مظاهر هـذه  . فإننا خنلص إىل كوا الطابع املؤسس لعملهم الدراسي  ،هذه العالقة االمتداد ية

فليست األلفـاظ يف  . دلة عليها حيث تصبح األلفاظ وسيلة ألداء املعاين وأ ،"الوسائلي"العالقة املظهر 
ولن جند صعوبة يف االستدالالت النصـية  . على املعاين اجلزئية والتركيبية  لّحقيقتها الفيزيائية إال دوا

 .على هذا املفهوم
وهذا . فالثابت لدى القدماء أن اللفظ ليس إال وعاء ميأل باملعىن املقصود من طرف املتكلم العريب

فقـد  .  للعالقة االمتدادية املتمثل يف التأصيل املعنوي لعوارض التركيب العريب حييل على املظهر الثاين
وية نساد االعتقاد أن كل الصيغ الصرفية واحلركات اإلعرابية واألشكال التحويلية حتكمها دالالت ثا

فإن العـرب فيمـا   :" يقولوخري من يعرب عن ذلك ابن جين حني . يف قدرة املتكلم العريب الفصيح 
أوال تعلـم أن  . ذناه عنها وعرفناه من تصرف مذاهبها عنايتها مبعانيها أقوى من عنايتها بألفاظهـا أخ

سبب إصالحها ألفاظها وطردها إياها على املثل واألحذية اليت قننتها وقصرا عليها، إمنا هو لتحصني 
املفعول إمنا هو للفرق أالترى أن استمرار رفع الفاعل ونصب . املعىن وتشريفه واإلبانة عنه وتصويره 

فقد علم . وهذا الفرق أمر معنوي أصلح اللفظ له وقيد مقاده لألوفق من أجله  ،بني الفاعل واملفعول
فاملعىن إذا هو املكرم املخدوم . ذا أن زينة األلفاظ وحليتها مل يقصد ا إال حتصني املعاين وحياطتها 

وهكذا فالسلمية التفاضلية تعطي للفـظ  . )۱۵۰، ص ۱ج ، ۱۹۵۵ابن جين، (" واللفظ هو املبتذل اخلادم
ومن مثة كان كل . املعىن :، حبيث ال يشكل هو يف حد ذاته إال خادما ألصل الداللة)ذليال(موقعا تبعيا 

ملا كانت األلفاظ للمعاين أزمة وعليها أدلة وإليها موصـلة  " و. إصالح للفظ ينطلق من إصالح املعىن
. )۳۱۲، صن.م("ة عنيت العرب ا فأولتها صدرا صاحلا من تثقيفها و إصالحها وعلى املراد منها حمصل

من الفريق الذي جنح إىل تفضيل املعىن وعده أساساً للعالقـات الدالليـة يف البنيـة    ) ابن جين( فإنه
کـان  التركيبية للغة وقال يف املفاضلة بني اللفظ واملعىن وبين أن األلفاظ خدم للمعاين ويقـول يف م 

فكانت العرب إنما تحلّي ألفاظها وتدجبها وتشيها عناية باملعاين اليت وراءها وتوصالً ـا إىل  : "يأخر
 .)۴۴۲، ص  ۲، ج ن.م("إدراك مطالبها

العالقة بني اللفـظ واملعـىن،   : تناول ابن جين يف كتابه اخلصائص عرض ثالث عالئق متصلة هي
بـاب يف  "وأفرد لذلك أبواباً من ذلـك  . لعالقة بني احلروف ببعضهاوالعالقة بني اللفظ واللفظ، مث ا
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حيث عرض فيه الشتراك األمساء يف املعىن الواحـد ورده  " تالقي املعاين على اختالف األصول واملباين
هذا فصل من العربية حسن كثري : " بني تلك األمساء، يقول يف مستهل هذا الباب يللوجود تقارب دإل

لداللة على شرف هذه اللغة، وذلك أن جتد للمعىن الواحد أمساء كثرية، فتبحـث عـن   املنفعة، قوي ا
ويف ذلک إشارة إىل  )۱۵۲، ص ۲، ج ن.م(" أصل كل اسم منها فتجده مفضي املعىن إىل معىن صاحبه 

ـ  وقوع الترادف يف اللغة الذي كان ينكره بعض علماء اللغة يف عصر ابن جين ومنهم أستاذه أبو  يعل
وما اشتهر به صاحب اخلصائص هو إبراز لظاهرة لغوية تتمثل يف تقارب الدالالت لتقارب . يالفارس

سجل فيه أن خمارج حروف اللفـظ  " تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين"حروف األلفاظ، وهو ما مساه 
اليت تقترب من خمارج حروف لفظ آخر، مها متقاربان داللياً لتقارما فنولوجياً وتلك خاصـية مـن   

وهذه املالحظة تنم عن دقة وعمق رؤية ابن جين لنظام اللغة ففي شرحه للفظ . خصائص اللغة العربية
   )۸۳/ مـرمي (" أمل تر أنا أرسلنا الشياطني على الكافرين تـؤزهم أزاً : "الوارد ذكره يف قوله تعاىل" أزا"

يف معىن زهم هزاً واهلمـزة   أي تزعجهم وتقلقهم، فهذا": تأزهم أزاً: " "يقول ابن جين يف قوله تعاىل
أخت اهلاء، فتقارب اللفظان لتقارب املعنيني، وكأم خصوا هذا املعىن باهلمزة ألا أقوى من اهلـاء،  

، كاجلذع وسـاق الشـجرة، وحنـو    وهذا املعىن أعظم يف النفوس من اهلز، ألنك قد ز ماال بال له
خرى مست ألفاظاً وجد بني حروفها اشتراكاً كما قدم ابن جين تطبيقات أ )۱۴۶، ص ۲، ج ن.م("ذلك

والفعل ) ج ع د(يف الصفات الفنولوجية، فأفضى ذلك إىل تقارا يف الداللة من ذلك املقابلة بني فعل 
. )۱۵۲: ن.م("فاجليم أخت الشني والعني أخت احلاء والدال أخت الطاء: " يقول ابن جين). ش ح ط(

بني الصيغة املعجمية وداللتها، وذلك فيمـا خيـص أصـوات    كما كان يرى أن هناك مناسبة طبيعية 
وهي مسألة مل تكن حمل خالف بني العلماء يف عصره، إال أن ابن جين قدم تعلـيالً بـديعاً،   . الطبيعة

كأم تومهوا يف :" للخليل بن أمحد ولسيبويه، يفسر العالقة الطبيعية بني الصوت وداللته، فيقول اخلليل
ويقـول  ". صرصر: صر وتومهوا يف صوت البازي تقطيعاً فقالوا: ومداً فقالوا صوت اجلندب استطالة

سيبويه يف املصادر اليت جاءت على وزن فعالن أا تأيت لالضطراب واحلركة حنو القفزان والغليـان،  
وهذا ما أدرجه ابن جين يف باب ). ن.م"(حركات األفعال إيلحركات املثال تو إيلوالغثيان فقابلوا بتو

، إذ التأليف الصوري للفظ يرسم القيمة الداللية للمعىن الذي يقابلـه،  "ساس األلفاظ أشباه املعاينإم"
وإن كان ذلك صعباً تطبيقه على كل عناصر النظام اللغوي إال أن ذلك يبقى طرحاً جريئاً من قبل ابن 

طيها طابع النظريـة  جين له قيمته العلمية وسبقه املعريف يف عصره، وهي حماوالت كانت تنتظر من يع
الشاملة بعد ابن جين، ولكن وجد أتباع مل يكملوا ما بدأه أبو الفتح ابن جين وإمنا انتحلـوا حبوثـه   

 ۲۹، ص ۱، ج ن.م(هــ  ۴۵۸املتوىف سنة " احملكم"ونسبوها إىل أنفسهم كابن سيده صاحب كتاب 
االشتقاق، خاصة يف تلك التقلبات  وقد قام ابن جين بذات الصنيع يف باب. )النجار يکالم احملقق حممد عل
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عن الصيغة املعجمية الثالثية، إال أنه بعد أن ربط تلـك الصـيغ دالليـاً     املورفولوجية الستة اليت تنتج
بالصيغة األم، وجد صيغاً مهملة ال واقع لغوي هلا، وكان يف بعض األحيان يلحـق األمثلـة قسـراً    

ة، بل إن ابن جين نفسه قد أقر بصـعوبة املسـلك يف   بالقاعدة وتلك مالحظة أخذه عنها علماء اللغ
وهذا أعوص مذهباً، وأحـزن مضـطرباً   : " إجراء التقلبات الستة وربطها بداللة األصل الثالثي فقال
إن عالقـة  . )۱۳۵-۱۳۴، ص ۱، جن.م(" …وذلك أنا عقدنا تقاليب الكالم الستة على القوة والشدة

أن تكون قسرية وال طبيعيـة، ألن   -ر الدرس اللساين احلديثكما قر-الرمز اللغوي بداللته ال ميكن 
ذلك سيبقى النظام اللغوي يف حالة من اجلمود ولكـن القـول بالعالقـة االعتباطيـة أو الكيفيـة      

)arbitraire (   ر الذي يطرأ علـى البنيـةبني اللفظ وداللته، يعطي للغة، املرونة الالزمة خالل التغي
لنامجة عن االستعمال اللغوي وعن تطور بعض املدلوالت، ما كان الـتغري  اللغوية من جراء األحداث ا

 .)۱۸۳، ص ۱۹۸۳زکريا،(" أي اعتباطية" كيفية"ليحصل لو مل تكن اإلشارة باحلقيقة 

 :داللة الصوامت

ابـن  (» إن يف الصامت الذي هو جزء من اللفظ شبه جبزء من املدلول ذاته«ينفرد ابن جين بقوله 
ومييل هذا االعتقاد ذروة ما بلغه ابن جين يف إثبات الشبه بني الصوامت  .)۱۶۳ص  ،۲، ج ۱۹۵۵جين، 

فالباء لغلظها , تدل بكل جزء منها على جزء من احلدث" حبث"فهو يرى مثال أن كلمة . واألحداث
تشبه خمالب األسد وبراثن الذئب إذا غارت  ١واحلاء لصحلها, تشبه بصوا خفقة الكف على األرض

فالشني مبا فيها من , ومثال آخر شد احلبل، )۱۶۳ ، صن.م( للتراب ٣والبث ٢ض والثاء للنفثيف األر
 ٤مث يليه إحكام الشد واجلذب وتأريب, التفشي تشبه بالصوت أول اجنذاب احلبل قبل استحكام العقد

أدل و ,فهو أقـوى لصـنعتها  , السيما وهي مدغمة, فيعرب عنه بالدال اليت هي أقوى من الشني, العقد
 .)۱۶۴، ص ۲، ج ن.م( على املعىن الذي أريد ا

 :للفعل يلالتفريع الدإل

يعقد ابن جين تفريعاً داللياً للفعل يضبط مساته الذاتية واالنتقائية، فأبرز معايري تنتظم وفقها العالمة 
طـب  يعـد الق " ذا التوزيع لكونـه  . اللسانية الدالة، وقد خص ابن جين الفعل وكان يسميه اللفظ

الرئيسي يف العملية اإلبالغية إذ أنه النواة الدافعة للحركة املتجددة املتوخاة من األحـداث احملققـة يف   

                                                              

  .صدايش دو رگه و خشن و گرفته شد: صحلَ -١
  دميدن -٢
  پخش کردن، پراکنده کردن -٣
   ).گره(سفت کردن، حمکم کردن -٤
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فالفعـل  . )۳۳ :۱۹۹۳حساين، ("نطفة اللغات الواقع اللغوي، ولذلك فإن األفعال كما قال آدم مسيث
ساسية، إضـافة إىل الداللـة   حيمل داللة بنيته املورفولوجية، كما يقدم لنا مسات الفاعل ومكوناته األ

يقسم ابن جين الداللـة إىل ثالثـة   . الزمانية اليت تعني على حتديد قيمة الداللة العامة للصيغة املعجمية
الداللة اللفظية والداللة الصناعية والداللة املعنوية، ويفاضل بينها جاعالً الداللة اللفظية علـى  : أقسام

فمنه مجيع األفعال، ففـي  : " يقول ابن جين. اللة الصناعية فاملعنويةرأس الدالالت الثالثة مث تليها الد
وداللة بنائه على زمانـه،  ) داللة لفظه على مصدره(أال ترى إىل قام و. كل واحد منها األدلة الثالثة

. )۹۸، ص ۳، ج ۱۹۵۵ابن جـين،  ("وداللة معناه على فاعله فهذه ثالث دالئل من لفظه وصيغته ومعناه
 :ح ذلك بالرسم التايلوميكن توضي

  

وهي الداللة املعجمية وداللة البنية املورفولوجية على احلدث، وقد عدها ابن  :الداللة اللفظية - ۱
داللة أساسية تعد جوهر املادة اللّغوية املشترك يف كـل مـا   " جين على رأس الدالالت الثالثة ألا 
مثالً يدل بصيغته املعجمية " قعد"ففعل . )۲۰ ، ص۱۹۹۶داية، (" يستعمل من اشتقاقاا وأبنيتها الصرفية

، وإنه متعلق بفاعل تعلقاً معنوياً، ومنه اشتقت "القعود"على حدث خاص ذي داللة معينة وهو املصدر 
. قاعدة وما إىل ذلك من الصيغ -متقاعد-مقعد : صيغ أخرى هلا ارتباط بالداللة األساسية للفعل منها

لداللة األساسية للصيغة الصرفية، تعترب املركز الذي يستقطب كل الدالالت وما جيدر ذكره أن قيمة ا
 .املتفرعة عنه، حبيث تدخل يف عالئق وظيفية خمتلفة وتبقى مشدودة إىل الداللة اللفظية للفعل

املورفولوجية على الزمن، وهي تلي الداللة اللفظية ) اللفظ(وهي داللة بنية  :الداللة الصناعية -۲
وإمنا كانـت الداللـة   " املستغرق حليز زماين يقول ابن جين  يلفظ حيمل صورة احلدث الدإلألن الل

الصناعية أقوى من املعنوية من قبل إا وإن مل تكن لفظاً فإا صورة حيملها اللفظ، وخيـرج عليهـا   
فدخال  ويستقر على املثال املعتزم ا، فلما كانت كذلك حلقت حبكمه وجرت جمرى اللفظ املنطوق به

فكانت الداللة الصناعية مـع أـا   . )۹۸، ص ۳، ج ۱۹۵۵ابن جين، (" علوم باملشاهدةبذلك يف باب امل
داللة غري لفظية وإمنا يستلزمها اللفظ يف حكم الداللة اللفظية، اليت هي صورة تالزم الفعل، فأين كان 

، من مسموع اللفظ، وينظر ابن جين هو مشاهداً معلوماً كان الزمن املقترن به معلوماً باملشاهدة أيضاً
: وكذلك الضرب والقتـل :" يف هذا اال إىل املصدر على أنه جمال مفتوح على األزمنة الثالثة فيقول

ثة على ما نقولـه يف  نفس اللفظ يفيد احلدث فيهما، ونفس الصيغة تفيد فيهما صالحهما لألزمنة الثال
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 .)۱۰۱ ، صن.م(" املصادر
إن الفعل حيدد مسات فاعله الذاتية واالنتقائية، األساسية والعرضية، وذلك من : ةالداللة املعنوي -۳

جهة داللته، ويعرف ذلك بطريق االستدالل، فيتحدد جنس الفاعل، وعدده، وحاله، ليس من الصيغة 
يدل على حادث مقترن بـزمن  ) قعد(ففعل . الفونولوجية للفعل بل من مؤشرات خارجة عن الفعل

عرض جماله الزمين إىل االتساع ليشمل زمن احلاضر أو املضارع املستقبل يف سياق لغوي ماض، وقد يت
فهي داللة إلزام، يقول ابـن  ) الفاعل(حيمل خصائص تركيبية وداللية ومقامية معينة، أما داللته على 

ـ  : قد عرفت حدثه وزمانه، مث تنظر فيما بعد، فتقول) ضرب(أال تراك حني تسمع " جين  ل هـذا فع
شعري من هو؟ وماهو؟ فتبحث حينئذ إىل أن تعلم الفاعل من هو وما حاله،  توالبد له من فاعل، فلي

منه  من موضع آخر ال من وضع مسموع ضرب، أال ترى أنه يصلح أن يكون فاعله كلّ مذكر يصح
ذا املقـام  إن السمات املعنوية اليت رصدها ابن جين يف ه. )۹۹-۸۹، صن.م(" الفعل جممالً غري مفصل

ختص كل فعل من اللسـان العـريب وتوضـيحه    ) الفاعل(ميكن على ضوئها وضع نسق تفريعي لفئة 
 :كاآليت

 
، حيدد على ضوئها مسات عامـة  )األفعال(ويورد ابن جين تفريعاً داللياً لصيغ خمتلفة من األلفاظ 

نا يفيد معـىن احلـدث،   ، فنفس اللفظ ها ه)كسر(و) قطّع(وكذلك : " ختص الفعل وصاحبه فيقول
يفيد بلفظه احلـدث،  ) ضارب(أحدمها املاضي، واآلخر تكثري الفعل، كما أن : وصورته تفيد شيئني

. )۱۰۱ ، صن.م("…وببنائه املاضي، وكون الفعل من اثنني، ومبعناه أنّ له فاعالً فتلك أربعـة معـان  
 :كن توضيحه كالتايلاإلضايف الذي يكمل به ابن جين تفريعه األول مي يلفالتفريع الدإل
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إن هذه السمات الداللية للفعل وما ينضوي حتتها من مسات فرعية حمددة، هي يف جورها مسـات  

، الذي له توارد خاص يف سياق معين، ويستلزم فاعالً حيمل مكونـات متييزيـة   )كسر(مميزة للفعل 
وذلك حبسب قواعد الوقوع أو  ،)املفعول به(فيما خيص ) الفعل(جوهرية وعرضية، فضالً عما يوحيه 

الرصف اليت تتحكم يف بنية التركيب الصحيح، حيث يستدعي الفعل، فاعالً معيناً، ومفعـوالً معينـاً   
  …أيضاً

ميكن توضيح مساته على النحـو  ) كسر(وهو ذو صيغة مورفولوجية خمتلفة عن ) ضارب(أما فعل 
  :التايل

  
يف املـوروث  ) الفعـل (ين للركن الفعلي تؤكد على أمهية إن مجلة التفريعات اليت أوردها ابن ج

اللساين إذ غدا حقالً ألسنياً يغطي مفاهيم خمتلفة، ختص كلّ متعلقاته، اليت حيدد معها توارداً سـياقياً  
صحيحاً، وميكن أن يتخذ ذلك كتصنيف مهم يف حصر السمات الداللية وضبطها ضـبطاً حمكمـاً   

من خالل توافقهـا،   يلخل املعجمية، وهي املداخل اليت تكتسب جماهلا الدإللتغتدي فيصالً فارزاً للمدا
وإنّ تلك األمناط اليت عقدها ابن جين مـع  . )۳۲، ص۱۹۹۳حساين، (أو عدم توافقها مع السمة املميزة 

 يلكل بنية مورفولوجية ال ختتلف كبري اختالف، مع تلك السمات املميزة املعتمدة يف الـدرس الـدإل  
حيث تلعب املالمح املشتركة بني وحدات السياق اللغوي دوراً مهمـاً يف تـأمني التـوارد    . احلديث
 .الصحيح
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 :احلقيقة وااز

أن : الفرق بني احلقيقة وااز، وثانيهما يف :يف مبحث احلقيقة وااز يعقد ابن جين بابني أوهلما يف
جين تعريف احلقيقة وااز على أساس الوضـع   يف الباب األول تناول ابن. ااز إذا كثر حلق باحلقيقة

األول الذي حيدد االستعمال األصلي للصيغة، أما دواعي انتقال اللفظ من داللته احلقيقيـة إىل داللـة   
فانتقاء هذه الدواعي يبقي اللفـظ  . االتساع والتوكيد والتشبيه: ااز فقد حصرها ابن جين يف ثالث

ما أقر يف االستعمال على أصل : احلقيقة: " ابن جين احلقيقة وااز فيقول على داللته احلقيقية، يعرف
مث حيدد دواعي التجوز . )۴۴۲، ص۲ ، ج:۱۹۵۵ابن جـين،  ("ضد ذلكبما كان : وااز. وضعه يف اللغة

ـ : وإمنا يقع ااز ويعدل إليه عن احلقيقة ملعان ثالثة، وهي: " فيقول إن االتساع والتوكيد والتشبيه، ف
فااز يف أصله هو إضافة معىن جديد إىل املعىن القدمي ). ن.م" (عدم هذه األوصاف كانت احلقيقة البتة

 .، ويف ذلك توكيد للمعىن وتشبيه املعنيني األول بالثاين)احلقيقة(
ابن جين أن أکثر کالم العرب إمنا هو ااز وذلك ناتج عـن كثـرة دوران    ييف الباب الثاين ير

لى األلسنة، بداللته اازية اكتسب مسة الداللة احلقيقية، وإنّ تلك التراكيب اللغوية اليت ختاهلا اللفظ ع
 .هاذات داللة حقيقية هي يف األصل ذات داللة جمازية حمققة لتلك املعاين الثالثة اليت ذكرنا

هـا و  االسـتعمال العـادي فيـذهب رواؤ    و يهتم بذاک التحول الذي تنتقل فيه اازات إيل
خصوصها، و تعاجل القضية بطريقة عقالنية منطقية يف جانب منها و تشمل طرفاً مبالغاً فيه مع آخر ال 

إعلم أن أكثر اللغة مع تأملّه جماز ال حقيقة، وذلك عامة األفعال، حنـو  : "يبعد کثرياٌ، فابن جين يقول
 أن الفعل يفاد منه معين يأال تر قام زيد، و انطلق عمرو و انطلق بشر، وجاء الصيف، وازم الشتاء،

و ال يف مئة ألف سنة مضاعفة القيام الداخل حتت ) يف وقت واحد(اجلنسية، و ال جيتمع إلنسان واحد 
اذا مـا  "  :يقول فايز الداية .)۴۴۷، ص ۲، ج ن.م(."من ااز ال من احلقيقة" قام زيد"الوهم، لذا يعد 

ـ   أن إيل ترکنا االيغال الذي قاد ابن جين  ييعد األفعال کلها من ااز، فاننا ندرک أمهية وقوفـه عل
داية، ( "عبارتني جمردتني من قدراما االستعمارية و حتوهلما إيل" جاء الصيف، و ازم الشتاء" اازين
 .)۴۳۴ ، ص۱۹۹۶

ويلمس ابن جين البحث يف الزمن الطويل الغابر، عن األصل الذي وظّفت لسببه الكلمـة وهـو   
) ع ق ر(اجلمع بني التكوين اللغوي للكلمة وداللتها املتداولة آنياً، ففي حبثه عن أصـل فعـل    حماولة

أنّ رجالً قطعت إحدى رجليه فرفعها، : " "يقول ابن جين" رفع عقريته:"وداللته على الصوت يف قولنا
. )۶۶، ص۱، ج ۱۹۵۵ابن جين، () رفع عقريته(ووضعها على األخرى مث صرخ بأعلى صوته فقال الناس 

للداللة على الصوت املرتفع كالصراخ ولكن خفيـت أسـباب   ) ع ق ر(فكان األصل يف استعمال 
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التسمية لبعدها الزمين فأضحت تدل على من رفع رجله داللة حقيقية مع أا يف أصل وضعها كانت 
االستعمال فحصل نقل لداللة اللفظ من جمال إىل جمال، انتقلت عربه اازات إىل . تدل على الصوت
على صحة ما  )۴۸۸، ص ۲،ج ن.م(ويلجأ ابن جين إىل تقدمي العلل املنطقية الفلسفية . العادي احلقيقي

وإن كنا نرى أن رؤيته هذه يف عالقة الداللة باحلقيقة وااز أن فيها بعض التعسف ألنه إذا . ذهب إليه
تها األصلية أللفينا صيغاً قد تعرضت حلركة قلنا أن أكثر اللغة جماز وحاولنا أن نرد كل صيغة إىل دالل

وهـذا  . نقل متتالية فنردها إىل أصل هو بذاته جماز، ولظللنا نتبع األصول فال نعثر إالّ على الفـروع 
حقيقة ماهو مسة يف اللغة اليت من مميزاا املرونة والتغيري ورفض كل قاعدة تريد أن تبقيهـا متحجـرة   

 .جامدة

 : اللغة نشأة

حث اللغوي والتفكري يف نشأة اللغة وكفية نشأا قد يدعى أنه قدمي قدم التفكري اإلنسـاين  إن الب
, القدسية  :اتسمت بثالث مسات, فهناك حماوالت للقدماء يف هذا املوضوع نظروا فيها إىل اللغة نظرة

 . الشمول, األحادية 
وليس فيها دور لصـنعة  -تعاىل- وتتمثل القدسية يف اعتقاد بعضهم أن اللغة هبة من اهللا :القدسية

وهذه النظرة ناجتة عن انبهار أصحاا باللغة مبا فيها من روعة ومجال ودقة وإعجاز ,البشر واختراعهم 
 . سحرا دفع م إىل هذا االعتقاد, رت هؤالء وسحرم -

 يف-أن اللغـة   :وهي أيضا تتجلى يف ذلك الزعم الذي صرخ به بعضهم واعتقد فيـه  :األحادية
ويستشهدون على هذا بتلك األسطورة اليت .واحدة ولكنها انشعبت فيما بعد إىل لغات عدة -األصل

, فزعوا من املوت وهاهلم أن تؤول حيام إىل الفناء  -يف زعمهم-فالبشر , نسجوها حول برج بابل 
ه أن الرب بلبل اخل كالم طويل آخر....فكانت بناء برج بابل , ففكروا حبيلة تدفع عنهم غائلة املوت 

 . ألسنتهم
يقول بقدرة مجيع املخلوقات على الكالم -على مايبدو-ويقصد به كون اإلنسان القدمي  :الشمول

إن أولئـك الكتـاب   .اإلنكا جبنوب أمريكا اعتقدوا بوجود لغة الطري  إيلوأه, فاملصريون القدماء .
يف نشوء اللغة حىت إـم اعتقـدوا أن آدم    القالئل الذين حتدثوا عن لغة الطري جيعلون هلا املقام األول

وقد أيدت الدراسات املعاصرة وجود .ليطلق أمساء مناسبة على البشر واملخلوقات-بأمر اهللا-استعملها 
ويف القرآن إشارات متعددة إىل قدرة الطيـور واحلشـرات علـى    .لغات عند احليوانات واحلشرات 

 .الكالم
هـذا  :)باب القول على اللغة أإهلام أم اصطالح ؟( فيقول يف . ةأيضاً قضية نشأة اللغ يناقش ابن جين
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غري أنّ أكثر أهل النظر على أنّ أصل اللغة إنما هي تواضع واصطالح  ،موضع محوج إىل فضل تأمل
 ) ۴۰ص , ۱۹۹۵, ابن جين(الوحي وتوقيف
وعلّم آدم األمساء : "نههي من عند اهللا، واحتج بقوله سبحا: قال يل يوماً–رمحه اهللا  يعل إال أن أبا

أقدر آدم على أن واضـع  : وذلك أنه قد جيوز أن يكون تأويله. وهذا ال يتناول موضع اخلالف١"كلها
وكان بذلك إىل . )۴۱ -۴۰، ص۱، ج ۱۹۵۵، ابن جين( "عليها، وهذا املعىن من عند اهللا سبحانه ال حمالة

نسجام مع ذهنه وذوقه، إذ صدر فيـه عـن   ملا رأى يف هذا املذهب من ا ،املواضعة واالصطالح أميل
ذلـك  . الذي يعرف بتحكيمه العقل واملنطق أكثر من النقل واألثر إيلعقيدته الكالمية ومذهبه االعتز

قد تعين أنّ اهللا عز وجلّ أمد آدم،عليه السالم، بالقوة وأقدره على املواضعة  ،ألنّ اآلية الكرمية السابقة
يضاف إىل ذلك ما يف اللغة من رمزية بوصفها أصـواتاً   ،مع بين جنسه على اللغة واالصطالح عليها

ترمز إىل أشياء، إذ ال يُستبعِد أن يكون قد اجتمع حكيمان أو ثالثة فصاعداً، فاحتاجوا إىل اإلبانة عن 
ليمتـاز مـن    ،إذا ذُكر عرف به ما مسماه ،فوضعوا لكلّ واحد منها سمة ولفظاً ،األشياء املعلومات

فيكون ذلك أقرب وأخف وأسـهل مـن تكلّـف     ،وليغين بذكره عن إحضاره إىل مرآة العني ،غريه
إنسان : فيومؤوا إليه،وقالوا ،لبلوغ الغرض يف إبانة حاله فكأنهم جاؤوا إىل واحد من بين آدم ،إحضاره
رادوا سمة عينه أو وإذا أ ،فأي وقت مسع هذا اللفظ علم أنّ املراد به هذا الضرب من املخلوق ،إنسان

وهلم جرا فيما سوى هذا من األمساء واألفعـال   ،يد وعين أو حنو ذلك :فقالوا ،يده أشاروا إىل ذلك
الذي امسه إنسان فليجعـل  :مثّ لك من بعد ذلك أن تنقُل هذه املواضعة إىل غريها، فتقول. واحلروف 

 . )۴۴-۴۳ ، صص۱، ج ن.م: انظر(وعلى ذلك بقية الكالم ) إنسان الفارسية( مرد:مكانه
ويبدو أنّ ابن جني رأى يف نظرية التواضع ما يفتقد أيضا إىل السند العلمي أو احلقيقة التارخييـة  

قيد أمنلة عن  ،دون أن حييد يف رأينا ،فعدل عن ذلك إىل تفسري أدق وأقرب إىل املنطق والعقل ،املعتمدة
وعده وجهاً صـاحلاً   ،فوجده عند القائلني بنظرية احملاكاة ،ةمبدأ القول باملواضعة واالصطالح يف اللغ

إىل أن أصل اللغات كلها إنمـا  ) أي بعض العلماء(وذهب بعضهم : " ومذهباً متقبالً ويقول يف ذلك
احلمـار، ونعيـق    جوشحي. هو من األصوات املسموعات كدوي الريح، وحنني الرعد، وخرير املاء

وهذا عنـدي  . الظيب، وحنو ذلك، مث ولدت اللغات عن ذلك بينما بعديب نزالغراب وصهيل الفرس و
يف نفسه شـعور   يولكن ابن جين ما يلبث أن يقو. )۴۶، ص۱، ج ن.م( "وجه صاحل، ومذهب متقبل

جيذبه إىل االعتقاد بكون اللغة توقيفاً من عند اهللا تعاىل، وذلك ظاهر من تناسق أجزائهـا وموافقتـها   
ما اجتمع لديه من أقوال العلماء من أساتذته من أنّ اللغة وحي وإهلام من عنـد  لكل حال ومقام، مثّ 

                                                              

  . ٣١/بقره - ١
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إنـين إذا مـا   : " كل ذلك دفع ابن جين إىل ترجيح املذهب القائل بتوقيفية اللغة يقول يف ذلك. اهللا
ا تأملت حال هذه اللغة الشريفة، الكرمية اللطيفة، وجدت فيها من احلكمة والدقة واإلرهاف والرقّة م

-جانب الفكر، حىت يكاد يطمح به أمام غلوة السحر، فمن ذلك ما نبه عليـه أصـحابنا    يعل ميلك
، ومنه ما حذوته على أمثلتهم، فعرفت بتتابعه وانقياده وبعد مراميه وأماده صحة ما وفّقوا -رمحهم اهللا
   .)۴۷ص :ن.م(" لتقدميه منه
موقفاً وسطاً فقال باإلهلام واالصطالح معاً، وخالصة موقف ابن جين من نشأة اللغة أنه وقف     

يوضح ذلك ما ختم به هذا الباب حيث افترض أن يكون اهللا تعاىل قد خلق قبلنا أقواماً كانت هلـم  
القدرة اليت مكنتهم على االصطالح والتواضع يف تسمية األشياء، يقول أبو الفتح موضـحاً موقفـه   

فأقف بني تـني اخللـتني   : " قول بعرفية اللغة أو القول باإلهلامومعبراً يف ذات الوقت عن حريته بني ال
حسرياً، وأكاثرمها فأنكفئ مكثوراً وإن خطر خاطر فيما بعد، يعلّق الكف بإحـدى  ) اإلهلام والعرف(

وما جيدر مالحظته هو أن موضوع نشـأة  ) . ن.م" (عن صاحبتها قلنا به) أو يفكها(اجلهتني ويكفها 
واضيع اليت أسهب البحث فيه علماء اللغة احملدثون، وجدوا يف تقـدمي العلـل   اللغة كان من ضمن امل

-القرآن الكرمي (الراجحة لذلك، دف إىل تأسيس رؤية موضوعية تأخذ الظواهر اللغوية النموذجية 
كمعطى لوضع معايري مطردة تتناول اللغة يف بعدها الشامل ) كالم العرب الفصيح-األحاديث الشريفة 

الذي عده -يع مستوياا املعجمية والتركيبية، وإنّ ذلك من شأنه أن ينقل البحث يف أصل اللغة ويف مج
إىل البحث يف آلياا اليت تشرف على ضبط الدالالت املختلفة، خاصة -بعض اللغويني حبثا ميتافيزيقياً 

 . بل وكل ميادين احلياةإذا علمنا أن الداللة قد وجلت كل جماالت املعرفة والثقافة يف العصر احلديث 

 خامتة البحث   

سائر القـرون   البحوث الداللية العربية متتد من القرون الثالث و الرابع و اخلامس اهلجرية إيل -۱
التالية هلا، و هذا التاريخ املبکر إمنا يعين نضجاً أحرزته العربية و أصله الدارسون يف جوانبها و هـذه  

يب و االسالمي، وتلك األحباث اليت اضطلع ا اللغويون القـدامى مـن   اجلهود اللغوية يف التراث العر
اهلنود واليونان والالتني وعلماء العصر الوسيط وعصر النهضة األوروبية، فتحت كلها منافذ كـبرية  
للدرس اللغوي احلديث وأرست قواعد هامة يف البحث األلسين والداليل، استفاد منها علمـاء اللغـة   

عوا إىل تشكيل هذا التراكم اللغوي املعريف يف منط علمي يستند إىل مناهج وأصـول  احملدثون حبيث س
ميشال بريال يف الربع األخري من القرن التاسع عشـر   ،ومعايري، وهو ما جتسم يف تقدم العامل الفرنسي

إىل وضع مصطلح يشرف من خالله على البحث يف الداللة، واقترح دخوله اللغـة العلميـة، هـذا    
 ".السيمانتيك"ح هو املصطل
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املعجم العريب الذي بدأ : و أما جهود العرب القدماء يف جمال الداللة تصب يف مسارين كبريين مها
برسائل ذات موضوعات داللية هي أشبه ما تكون باحلقول الداللية املعروفة حديثا وقد حفـل هـذا   

خلاص، واملشترك، والتضـاد واملتـرادف   اجلانب بالكثري من مسائل الداللة احلقيقة، وااز، والعام، وا
ومثّة مسائل داللية أخـرى  . وكانت معاجم املعاين مثرة هلذا التطور يف التصنيف املعجمي. وحنو ذلك

) الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها(وابن فارس يف ) اخلصائص( ليت عين ا ابن جني يفا
و درسوا هؤالء العديد من تلك املسائل ). املزهر(السيوطي يف  و) فقه اللغة وسر العربية( والثعاليب يف

كاحلديث يف نشأة اللغة وداللة ألفاظها والكالم على أنواع اللغة من حيث املعىن، وحبثوا مصادر هذه 
كما . وفطنوا إىل عمل الزمن يف اكتساب ألفاظها معانيها الثانوية ،املعاين املشتركة واملترادفة واملتضادة

ا العالقة القائمة بني اللفظ واملعىن من حيث األصوات واألبنية الصرفية وشغلوا بدراسة االشتقاق درسو
فكان هلم فضل السبق يف التنبيه على ما تعارف عليه احملدثون من . وأنواعه وتوسعوا فيه وما إىل ذلك 

لة السياقية والتمييز بـني  الصوتيةوالصرفية والنحوية واملعجمية أو االجتماعية والدال: أنواع الدالالت
 . الداللة املركزية والداللة اهلامشية

فقد مثل فعاليات القرن الرابع اهلجري وال ميكن أن نقدر ما قدمه " خبصائصه"أما ابن جين   - ۲
هذا العامل حق قدره إالّ إذا نظرنا إىل جرأته يف وضع قواعد تنتظم اللغة على الرغم مما آخـذه عليهـا   

صره ومن تأخر منهم، كقوله بالتقلبات الستة للوحدة املعجمية وربطها بداللة أصلية واحدة، علماء ع
الذي خص به الفعل حمدداً دالالته الثالث، كما أثار قضية نشأة اللغة ومبحـث   يلوذلك التفريع الدإل

اوله اللغويون من قبل، تثبت جهود ابن جين يف جمال الداللة أن علم الداللة علم قدمي تن. احلقيقة وااز
وحديث باعتبار أن أصوله وأسسه ومنهج البحث فيه قد حددت يف مطلع القرن العشرين و أن كثرياً 

  .احلديث، توصل هلا علماء العربية أثناء دراستهم للغة يلمن معطيات الدرس الدإل
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