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ABSTRACT 

The lexical industry is considered one of the fields that makes its primary goal is to represent the 

semantics of lexical units, whether they are verbal or objective dictionaries. Here, the problem of the 

semantic representation adopted by the Arabic dictionary is presented. This problem makes us ask the 

question: Does the Arabic dictionary benefit in its semantic representation of the vocabulary of what 

was presented or presented by the theoretical semantic studies, both old and recent? 

The aim of this paper is to try to answer this question. Where we will start from the Arab and 

Western theoretical brushes and compare it with what the Arabic lexicon offers, with the work being 

limited to the phenomenon of synonymy, and working on the "Al-Waseet Lexicon" blog, adopting a 

comparative analytical approach. Let us finally stand on the extent of compatibility between theoretical 

and applied, and the extent of the ability of the Arabic dictionary to provide a semantic representation 

that contributes to the performance of the basic function of language as a means of clear knowledge 

through achieving understanding and understanding. 
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 الملخص

تعتبر الصناعة المعجمية من المجاالت التي تجعل هدفها األول هو تمثيل دالالت الوحدات المعجمية، سواء كانت معاجم لفظية    

هل يستفيد المعجم : هذا اإلشكال يجعلنا نطرح السؤال. وهنا يطرح إشكال التمثيل الداللي الذي يعتمده المعجم العربي. موضوعية أم

 تقدمه الدراسات الداللية النظرية قديمها وحديثها؟ ي للمفردات مما قدمته أوالعربي في تمثيله الدالل

حيث سننطلق من الفرش النظري العربي والغربي ونقارنه بما يقدمه . وهدف هذه الورقة هو محاولة اإلجابة على هذا السؤال

لنقف  ؛مقارنا   تحليليا   معتمدين بذلك منهجا  " الوسيط المعجم" المعجم العربي، مع حصر العمل في ظاهرة الترادف، واالشتغال على مدونة 

في النهاية على مدى التوافق بين النظري والتطبيقي، وعلى مدى قدرة المعجم العربي على تقديم تمثيل داللي يسهم في أداء الوظيفة 

 .األساس للغة باعتبارها وسيلة للمعرفة الواضحة من خالل تحقيق الفهم واإلفهام

 . المعرفيةاللسانيات  –اللسانيات العربية  –المعجم  –الترادف  –الداللة : مفتاحيةالكلمات ال
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 : التقديم

دون ذكنر . إن المعنى هو القدح المقدس الذي ال تسعى وراءه اللسانيات فقط، ولكن أيضا الفلسفة وعلم الننفس وعلنم األعصناب» 

تبرز هذه المقولة أهمية المعننى باعتبناره الهندف النذي تسنعى علنوم مختلفنة (. 2002)جاكندوف . «مجاالت أبعد كالنظرية الثقافية واألدبية

فالمعنى هو الميزة التي يتفرد بها اإلنسان عن غيره منن المخلوقنات، وهنو . ه وإدراك كنهه، وكشف كيفية تمثله وتمثيلهإلى اإلمساك بتالبيب

 ...الذي يمكن اإلنسان من تنظيم حياته ومن أن يحكم ويصنف ويرفض ويقبل

المعجمية، سواء كانت معاجم لفظينة وتعتبر الصناعة المعجمية من المجاالت التي تجعل هدفها األول هو تمثيل دالالت الوحدات 

وإذا كننان هنندف القنناموس. أم موضننوعية
1
هننو جمننع عنندد مننن مفننردات اللغننة وإرفاقهننا بمعلوماتهننا الصننوتية والتركيبيننة والدالليننة مننن أجننل  

المعجنم العربني، هنذا  إشنكال التمثينل النداللي النذي يعتمندهحمايتها من الضياع، وضبط دالالتها وأوجه التباين بينها؛ فهذا يدفعنا إلنى طنرح 

تقدمه الدراسات الداللية النظرية قنديمها  هل يستفيد المعجم العربي في تمثيله الداللي للمفردات مما قدمته أو: اإلشكال يجعلنا نطرح السؤال

 وحديثها؟

غربني ونقارننه بمنا حيث سننطلق من الفرش النظنري العربني وال. ومن ثمَّ فهدف هذه الورقة هو محاولة اإلجابة على هذا السؤال

معتمنندين بنذلك منهجننا  تحليليننا  " المعجنم الوسننيط" يقدمنه المعجننم العربنني، منع حصننر العمننل فني ظنناهرة التننرادف، واالشنتغال علننى مدونننة 

أداء مقارنا ، لنقف في النهاية على مدى التوافق بين النظري والتطبيقي، وعلى مدى قدرة المعجم العربي على تقديم تمثينل داللني يسنهم فني 

.الوظيفنننننننننننة األسننننننننننناس للغنننننننننننة باعتبارهنننننننننننا وسنننننننننننيلة للمعرفنننننننننننة الواضنننننننننننحة منننننننننننن خنننننننننننالل تحقينننننننننننق الفهنننننننننننم واإلفهنننننننننننام

                                                             
1
. منفردا للداللة على ذلك المؤلف الذي يضم عددا من مفردات اللغة مرفقة بمعلومات عنها صوتية وتركيبية وداللية Dictionnary( القاموس)نستعمل مصلح   

 .بناء على ما قدمه الدكتور الفاسي الفهري( Lexiconالمعجم الذهني ) الذي قد يلتبس مع مفهوم ( المعجم) وذلك تمييزا لمصطلح 
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 الداللة بين التراث العربي والدرس اللساني الحديث

 بين الطرح اللغوي والتصور النفسي: الداللة في التراث العربي 1-1

 مفهوم الداللة 1- 1 -1

أحندهما : الندال والنالم أصنالن» (: ه593ت) اسم له أصالن كما بيَّن ابنن فنارس: الداللة لغة  إذا بحثنا في المعاجم العربية نجد أن 

األمنارة فني الشنيء، وهنو بني ن : دللنت فنالن علنى الطرينق، والندليل: إبانة الشيء بأمارة تتعلمها، واآلخر اضطراب فني الشنيء، كنأن نقنول

الد اللة والدَّاللة
2
 [ 1]« شيء، إذا اضطربتدلدل ال: واألصل اآلخر قولهم. 

والندليل ... سندده إلينه: دله على الشيء يدله دال وداللة فاندل» (:ه111ت)وداللة اللفظ هي هدايته إلى معناه كما يقول ابن منظور

علنى تجنارة  ينا أيهنا النذين آمننوا هنل أدلكنم» :ومن الشواهد على معننى اإلرشناد والهداينة قنول ا تعنالى[. 2]«الدال: ما يستدل به، والدليل

لكن المالحظ أن صاحب القاموس المحيط يزيد إضافة على منا سنبق فني تعريفنه للداللنة، ويعتبنر أن المقصنود [. 5]«تنجيكم من عذاب أليم

 [.4]فقولنا إن مدلول لفظ كذا هو كذا، أي معناه هو كذا. بلفظ الداللة هو المعنى

 :نستنتج من هذه التعريفات اللغوية ما يلي 

 . من المثنيات، فهي مفتوحة العين ومكسورتها( الداللة)كلمة  -

 .هو اإلبانة والهداية والتسديد باألمارة أو الدليل( دلل)المعنى المحوري لمادة  -

 . الدليل هو الدال، أي ما به تحصل الداللة -

 .سيان( المعنى)أو لفظ ( الداللة)استعمال لفظة  -

الدليل هو فاعل الداللة، والداللة هي ما يمكن االستدالل به، والداللنة علنى الشنيء ( ه593ت)ري أما اصطالحا ، فقد اعتبر العسك

 .ما يمكن للناظر االستدالل بها عليه

وعالمة الشيء ما يعرف به المعلم له ومن شاركه في معرفته دون كل واحد، كالحجر تجعله عالمة على دفنين تدفننه فيكنون داللنة لنك "  -

يمكن غيرك أن يستدل به عليه إال إذا وافقته على ذلك كالتصفيق تجعله عالمة لمجيء زيد، فنال يكنون ذلنك داللنة إال لمنن  دون غيرك، وال

 [. 3"]يوافقك عليه، ثم يجوز أن تخرج الداللة على الشيء من أن تكون داللة عليه، فالعالمة تكون بالوضع والداللة باالقتضاء

                                                             
ل» : ورد في معجم لسان العرب يخالف ابن دريد رأي ابن فارس كما  2  .، مادة دل1ج« ودليلي بين الد اللة، بالكسر ال غير. الدَّاللة بالفتح، حرفة الدَّالَّ
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 :نخرج من هذا القول بأمرين

لهما الفعل القصدي الذي يحدثه المعلم عندما يضع العالمة، والعالقنة بنين المعلنم والعالمنة ذات طنابع حركني حسنب القصند واالختينار أو -

 .واالتفاق على الوضع أو اإلزالة بين واضعي العالمات

ما يحدث االتفاق االجتماعي تتحول العالمنة اجتماعية يدل عليها االتفاق بين معلم وآخر على داللة عالمة معينة، وعند ةثانيهما وجود نوا -

 .إلى داللة، وهذه الداللة تقتضي مدلولها، فالعالقة بينهما مستقرة غير حركية تتسم باالرتباط واالستدعاء المتبادل بين الدال والمدلول

امنت قاممنة علنى المعلنم فهني داللنة ، فالعالمنة منا د"المساحات الداللية المشتركة"وبرغم هذا التمييز بين العالمة والداللة، فهناك 

 [.3]عليه

وبرغم أن العسكري تبنى مبدأ قصدية الداللة، فإننا نالحظ في مواطن أخرى أنها قد تكون بقصد أو بدونه، أما القصند فنذلك قنول 

فيه حاضننة لسنيدنا موسنى تقصد إرشادهم إلى البيت الذي يمكن أن يجدوا [. 5]«إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله» :ا تعالى

، وإنمنا األرضنة دابنة األرض طبيعنة [5]«ما دلهم على موته إال دابة األرض» :، وأما بدون قصد فذلك قوله تعالى(والدته)وهو بيت أمها 

كشنفت أمنر  تغذيتها على الخشب ولم يكن قصدها أن تعلم الجن بموت سيدنا سليمان، إنما كانت تستجيب لحاجتها الغذامية الطبيعية وصندفة

 .موته

كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء األول هو الندال والثناني » :فيعرفها بأنها( ه818ت) أما الجرجاني 

وهذا التعريف ينسجم مع التعريف اللغوي في كون معرفة شيء ما موصولة بمعرفة شيء آخر يكون هو المرشد إليهنا، [. 8]«هو المدلول

اء التي تدل على غيرها كثيرة ومتعددة، قد تكون لفظينة أو غينر لفظينة، وهنذا تعرينف اتفنق علينه أهنل المينزان واألصنول والعربينة واألشي

ل القول في ذلك التهانوي   .، فيسمي األول داال  ويسمي الثاني مدلوال  [1]والمناظرة كما فصَّ

 :العالقة بين اللفظ والمعنى 1-1-2

تأثر علماء العرب بما قدمته الثقافة اليونانية قبلهم، فكان منهم فريق يؤيد فكنرة العالقنة الطبيعينة بنين اللفنظ وداللتنه مثنل عبناد بنن 

إن بين اللفظ ومدلوله عالقة طبيعية حاملة للواضع على أن يضع، وإال كان تخصني  االسنم المعنين » :سليمان الصيمري، الذي كان يقول

ولكنن معظمهنم ال يأخنذون بهنذا الموقنف، ومنع ذلنك فقند حظينت العالقنة بنين اللفنظ وداللتنه [. 8]«ن ترجيحا  من غير مرجحبالمسمى المعي

» الذي ميز بين الرمز الصوتي وصيغته الصرفية وبنين مدلولنه الجزمني، حينث إن الكلنم ( ه180ت)سيبويه بدراسات كثيرة منها ما قام به 

منن » أمنا داللتنه ". اللفنظ" ، وكل واحد من هذه األقسنام يمكنن تسنميته [9]«نى ليس باسم وال فعلينصرف إلى اسم وفعل وحرف جاء لمع



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

 

 
 181 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

فنالنحو [. 9]«اختالف اللفظين الختالف المعنيين، واخنتالف اللفظنين والمعننى واحند، واتفناق اللفظنين واخنتالف المعنينين( العرب)كالمهم 

رس أن يبنندأ المصنننف مننن البسننيط إلننى المركننب، حيننث ينظننر إلننى المفننردة مننن المواضننع التنني ربطننت الشننكل بالمضننمون، واقتضننى النند

وخصامصها باعتبارها صيغة لها أحكام بحسب موقعها في الجملة، وإن كان المعجمي يتفق معه في االنطالق من المفردة فهو يختلنف عننه 

  .واها من المفرداتفي النظر إلى مدلول هذه الكلمة إما في وضعها السكوني أو في تآلفها المعنوي مع س

في تالقني المعناني علنى اخنتالف " ، ففي فصل "الخصام "فقد خص  لهذه العالقة فصوال  في كتابه ( ه592ت) ابن جني أما 

بكون كل منهما يجذب حاسة من يشمهن؛ فالمسك سمي كذلك ألنه يمسنك حاسنة ( الصوار)و( المسك)يربط بين كلمتي " األصول والمباني

ومعناها الجلد ألنه يمسك ما تحته، وبالمقاييس نفسها جعنل مجموعنة منن األفعنال واألسنماء " الَمسك"ا، ودليله على ذلك من يشمه ويجتذبه

خليقنة، ضنريبة، غرينزة، : ومنن األسنماء. خلنق، ملنس، طبنع، ضنرب: تشترك في داللة الخلق على صورة ثابتنة، ومنن هنذه األفعنال ننذكر

 ...طبيعة

 :ة عند القدماءالتصور النفسي للدالل 1-1-3

داللة األلفاظ على مدلوالتها ليسنت حقيقينة ذاتينة، خالفنا  لعبناد لننا أنهنا » : صريح في هذه العالقة بقوله( ه808ت)موقف الرازي 

، هنذا التغينر النداللي النذي يحكمنه المكنان والزمنان جعنل النرازي يعتبنر [10]«تتغير باختالف األمكنة واألزمنة، والذاتيات ال تكنون كنذلك

 داللة األلفاظ على معانيها ظنية وليست قطعية، وهو ال ينفي وجود مناسبة طبيعية بين اللفظ ومعناه مستشهدا بما قدمه ابن جني عن توافنق

كينف حلنل النرازي عناصنر الندليل : وهننا نتسناءل. األلفاظ لمعانيها، وبهذا فهو يقر بمناسبة اللفظ للمعنى لكن يرفض أن تكون ذاتية موجبة

 ؟اللغوي

وإنني سنميتها بهنذا » :يقنول[ 5]«وإنني سنميتها منريم» :لقد ميز الرازي بين االسم والمسمى والتسمية، فعن معنى قنول ا تعنالى

، ومن أدلته على ذلك أن االسنم [10]«اللفظ أي جعلت هذا اللفظ اسما  لها، وهذا يدل على أن االسم والمسمى والتسمية أمور ثالثة متغايرة 

إن األسننماء تكننون كثيننرة مننع أن المسننمى واحنند كاألسننماء المترادفننة، وقنند يكننون االسننم واحنندا  والمسننميات كثيننرة . مىمختلننف عننن المسنن

كالمشترك اللفظي، أما من أدلته على اختالف االسم عن التسمية فكون التسنمية عبنارة عنن تعينين اللفنظ المعنين لتعرينف الواضنع وإرادتنه، 

 . ةوأما االسم فهو تلك اللفظة المعين

لأللفناظ دالالت علنى منا فني » :ونجد في الجنزء األول للتفسنير الكبينر نصنا  تأسيسنيا  مهمنا  للعالقنة بنين اللفنظ والمعننى، يقنول فينه

األلفاظ تدل على المعناني؛ ألن المعناني هني التني عناهنا العناني، وهني أمنور ذهنينة، والندليل : األذهان ال ما في األعيان، ولهذا السبب يقال

أننا إذا رأيننا جسنما منن البعند وظننناه صنخرة قلننا إننه صنخرة، وإذا قربننا مننه وشناهدنا حركتنه وظننناه : األول: ذكرناه من وجهينعلى ما 
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طيرا قلنا إننه طينر، فنإذا ازداد القنرب علمننا أننه إنسنان فقلننا إننه إنسنان، فناختالف األسنماء عنند اخنتالف التصنورات الذهنينة يندل علنى أن 

العالم قنديم وقنال : أن اللفظ لو دل على الموجود الخارجي لكان إذا قال إنسان: الثاني. الصور الذهنية ال األعيان الخارجة مدلول األلفاظ هو

 العالم حادث، لزم كون العالم قديما  حادثا  معا وهنو محنال، أمنا إذا قلننا إنهنا دالنة علنى المعناني الذهنينة كنان هنذان القنوالن دالنين علنى: آخر

يحدد الرازي في هذا الن  المعنى بكونه الصورة الذهنية التي تتشكل [. 10]«الحكمين من هذين اإلنسانين وذلك ال يتناقضحصول هذين 

: قينل» لتحديد اللفظ، ولذلك كانت األلفاظ مختلفة باختالف التصورات الذهنية فهو اسم للصورة الذهنية ولنيس للموجنودات الخارجينة، فنإذا 

 [.10]«للفظ هذا المعنى، فالمراد أنه قصد بذكر ذلك اللفظ تعريف ذلك األمر المتصورإن القامل أراد بهذا ا

 :ومن هنا نستنتج أن الداللة عند الرازي تقوم على العناصر اآلتية 

 .اللفظ الذي يختاره العاني قصدا  لمناسبة المعنى: الدال -

 .لعانيالمعنى، الصورة الذهنية أو األمر المتصور في ذهن ا: المدلول -

 .األعيان الخارجة أو المحيط الخارجي: الموجودات الخارجية -

للغننة، حيننث تبنندأ العمليننة مننن تجربتننه مننع الموجننودات  الواضتت / العتتاني/ المتتتكلمكمننا نالحننظ أن الننرازي انطلننق فنني تحليلننه مننن 

ذي يعبر عننه، لنيخل  فني النهاينة إلنى أن معننى ال اللفظ/ الداليجعله يختار قصدا  المعنىيحمل  متصوراً ذهنياً الخارجية التي كونت لديه 

لما في الضنمامر، ولنو اختنار النناس غينر هنذه األلفناظ لهنذه معرفات الكالم اصطالح من الناس على جعل هذه األصوات والحروف بالذات 

 .المعاني واصطلحوا عليها لكانت هي المقبولة للتواصل والتفاهم فيما بينهم، وكانت كالما  أيضا  

 :الداللة في الدرس اللساني الحديث 1-2

 :مصطلح الداللة وأبعاده 1-2-1

باعتبناره Breal (1885 )فني أواخنر القنرن التاسنع عشنر منع اللغنوي الفرنسني برينل  Sémantiqueتبلور مصطلح علم الداللة 

: أي  Semantikosمنذكرها  Sêmantukéاشنتق المصنطلح منن الكلمنة اليونانينة المؤنثنة . علما من علوم اللغة إلى جانب علم الصوتيات

 وانتقل المصطلح إلى اإلنجليزية وأصبح مقبوال  دون لبس. Sémaإشارة  : يعني، يدل، ومصدره كلمة أي

Semantic [11 .](1892)ميز فريجيه وFrege  بين المعنى باعتباره كيانا موضوعيا في متناول العموم، وبين األفكنار المتصنفة بالذاتينة

 [.12]والتغير
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تعددت النظريات التي اشتغلت بالمعنى وكيفية تحققه، نذكر منها النظرية المرجعية والنظرية السلوكية ونظرينة األفكنار ونظرينة 

 .المعنى واالستعمال، لكننا سنركز على النحو التوليدي باعتباره نظرية نفسية طبعا ليس في بدايته لكن مع الجهود التي قدمها جاكندوف

ما يمتلك نظاما  من المعرفة منظمنا بطريقنة منا فني ذهننه، ولهنذا ينظنر النحنو التوليندي إلنى اللسنانيات باعتبارهنا إن من يتكلم لغة 

تعتبر دراسة اللغة جزءا  من علم النفس ألن اللغة مرآة الفكر، والفكر من منظور النحو التوليدي . جزءا  من علم النفس ومن العلوم الطبيعية

الموروث، له خصام  معينة في إنتاج وتأويل اللغة، ودراسة اللغة وفق هنذا المنظنور تمكنن منن معرفنة جنزء هو ذلك الجهاز اليبولوجي 

 .من هندسة الذهن البشري

فالمسنألة للداللنة،  (cognitive[ )12]حتى الذين اختاروا االنفصال عن المدرسة التوليدية يلتقون معهنا فني هنذا البعند المعرفني  

ت المعرفينة مسنألة طبيعننة المعننى، فننالمعنى ظناهرة معرفينة، لننذلك تنتم المسنناواة بنين المعننى والتصننور منن خننالل  األسناس بالنسنبة للسننانيا

ممننا يسننتدعي تننناول المعنننى علننى أسنناس كونننه عمليننة  Langacker.( 1981)عننند النكيكننر Conceptualizationالصننورنة / المفهمننة 

القضنية التني يتناولهنا » :Langackerتمدة من التجربة المادية، ولذلك يقنول النكيكنر معرفية، وبالتالي فالتصورات والتمثيالت الذهنية مس

موضوع التحليل الداللي هو اإلدراك البشري، والبنى التي تعنيه هي تلك التي يفرضنها المنرء علنى تجربتنه الشخصنية عبنر عملينة النشناط 

 [.15]«المعرفي

 :التصورية التصور النفسي والقيد المعرفي في الداللة 1-2-1

يعتبر جاكندوف أنه ال مجال للقول بمستوى داللي مستقل يتضمن التمثيالت المرتبطة بالمعنى، بل هناك مستوى تمثيلي أعنم هنو 

البنية التصورية، حيث يتم التقاط معلومات عن طريق اللغة أو أنساق معرفية غير لغوية، فتشكل في النذهن بنينة تصنورية تلعنب فيهنا هنذه 

فالبنية الداللية تنتقل بصفة مباشرة إلى الذهن بالطريقة ذاتها التي ينظم بها تجربتنه فني . المختلفة المصدر دورا  في تحديد الداللةالمعلومات 

فاآللينات التني نحتناج . العالم الخارجي، وهذا يعني أن مقاربة المعنى مقاربنة سنليمة تعنني الرجنوع إلنى المعرفنة غينر اللغوينة عنند اإلنسنان

معالجة المعلومات غير اللغوية تزودنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمعاني الموجودة في اللغة، وهذا يعني وجود مستوى تمثيلي إليها ل

وبهنذا » عام تلتقي فيه األنساق غير اللغوية بالنسق اللغوي، كما يعني أن النظرية الداللية هي جنزء منن النظرينة العامنة للبنينة التصنورية، 

 [.14]«نى الداللية مشتقة من التصورات عن طريق قواعد إسقاط، وهي بذلك طبقة فرعية من التصوراتتكون الب

من نتامج مقاربة جاكندوف في ما يخ  اكتساب اللغة، أن تعلم طبقات الدالالت ليس مرتبطا باللغة، ولتسنهيل األمنر علنى منتعلم 

ة يمكننه بواسنطتها أن ينربط  بهنا بنين اللغنة التني يسنمعها ويتكلمهنا وبنين اللغة ينبغي البحنث فني نظرينة تصنورية عنن قواعند إسنقاط بسنيط

 .تصوره العالم



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.8, July 2022 

 

 
 111 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

والبعد المعرفي مستلهم من طروحات معرفية حاولت تأسيس نظرينة تحناول تفسنير المعننى وحصنوله، مثنل القيند المعرفني النذي 

يعتمند هنذا القيند علنى (. 1983)الذهنينة عنند فوكنونيي ونظرينة الفضناءات ( 1984)وداللة األطر عند فيلمور ( 1985)اقترحه جاكندوف 

علم النفس التجريبني والمعرفني وبخاصنة منا توصنلت إلينه النظرينة الجشنطلتية، ويهندف إلنى تفسنير سنيرورات اإلدراك البشنري وعالقتنه 

بشنرية مثنل الجهناز الحسني  بالسلوك اللغوي، حيث يفترض وجنود مسنتويات للتمثينل النذهني تتضنافر فيهنا المعلومنات التني تقندمها أجهنزة

والحركي وتربط باللغة، فاألمر هنا مرتبط بكيفية رؤية اإلنسان للعالم وبناء حقيقتنه، باعتبنار اإلنسنان ذاتنا  مدركنة تتعندد ...( البصر والشم)

 .تقدم تفاصيلهوسامل تواصلها مع العالم وإدراكه والتفاعل معه، واللغة جزء من هذه الوسامل ومهمة ألنها تعبر عن االتصال و

 

 الترادف بين الطرح التراثي واللسانيات المعاصرة -1

 الترادف من المنظور العربي القديم 2-1

 :مفهوم الترادف 2-1-1

ِدف وهو ما تبع الشيء، وكل شيء تبع شيئا فهو ردفه، وإذا أتبع شيء خلنف " لسان العرب" ورد في معجم   أن الترادف من الرَّ

دافى ويقنال جناء . وردف الرجل وأردفه، ركب خلفه، وأردفه خلف الدابة، والردف، الراكب خلف الراكب. شيء فهو الترادف، والجمع الرُّ

. فالمترادفان من خالل هذا التعريف هما الذي يتبع أحدهما اآلخر، وال يكنون بموازاتنه أومحاذاتنه[. 2]تبع بعضاالقوم ردافى، أي بعضهم ي

 [.1]« التتابع: فالترادف. الراء والدال والفاء أصل واحد مطرد يدل عل اتباع الشيء» : وهذا ما يؤكده ابن فارس بقوله

وعرفنه الشنريف [. 13]« اختالف اللفظين والمعنى واحد نحو ذهنب وانطلنق» بكونه ( ه180ت )وفي االصطالح عرفه سيبويه 

[. 8]«عبارة عن االتحاد في المفهوم، وقيل هو توالي األلفاظ المفردة، الدالة علنى شنيء واحند باعتبنار واحند» : بأنه( ه818ت) الجرجاني 

ومنن أمثلنة . السرور، والحبور، والجذل والغبطة: فمن أمثلة المفرد. مفردين فقط أو يكون بين مركبين أيضاوالترادف قد يكون بين لفظين 

 [.18]حبوته، وأعطيته. وصلته، ورفدته. في غرة شبابه، وشرخه: المركب

األلفناظ المفنردة » :أن يتحرى ماهية الترادف بدقة وصرامة أكثر، فجعل األلفاظ المترادفة عننده هني( ه808ت )وحاول الرازي  

عنن اللفظتنين إذا دال « باعتبنار واحند»، وبقولننا «الحند»و« الرسم»عن« المفردة»: واحترزنا بقولنا. الدالة على مسمى واحد، باعتبار واحد

فإنهمننا مننن « الننناطق» و« الفصننيح » أو باعتبننار الصننفة وصننفة الصننفة ك « المهننند» و« الصننارم» علننى شننيء واحنند باعتبننار صننفتين ك 

 : وهو بهذا التعريف يخرج من الترادف ما يأتي[. 11]«لمتباينةا

 . فهو وإن كان يحدد معنى االسم ويفصل فيه ويبينه إال أنه مركب والترادف شرطه انفراد األلفاظ: الحد -
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 . الصفةكالسيف والمهند، وإن كانا يدالن على شيء واحد غير أن األول دال على الذات والثاني دال على : المتباينان -

 . ألن الثاني يفيد تقوية األول ال داللته: التوكيد -

 .ألن التابع وحده ال يفيد بل ال بد أن يذكر اللفظان مترابطين مثل عطشان نطشان: اإلتباع -

ترادفنة، األلفاظ التي بمعنى واحد تنقسم إلنى ألفناظ متنواردة، وألفناظ م» : ألكيا فيضيف مصطلحا  جديدا  في تعليقه في األصول أما

والمترادفة هني التني يقنام لفنظ مقنام لفنظ لمعنان متقاربنة . فالمتواردة كما تسمى الخمر عقارا  وصهباءا  وقهوة، والسبع أسدا  وليثا  وضرغاما  

اللتهنا ، وهني التني تتحند فني د"المتكافئة " فهو هنا يميز بين األلفاظ المتواردة، وهو ما سماه بعض المتأخرين [. 18]«يجمعها معنى واحد

 .على الذات، وتتباين في الصفات

خنالف  –تبين من خالل ما تقدم أن الرازي قد حاول تقنديم تحديند صنارم لمصنطلح التنرادف جعلنه خاصنا بنالمفرد دون المركنب 

ننا إلنى التعرينف ، باعتبار واحد وليس من التوكيد أو اإلتباع، ولكنه يقول بأن أحد اللفظين قد يكون أجلى منن اآلخنر، وهنذا يعنود ب-الرماني

يعني أنها ليست علنى الرتبنة نفسنها، وهنذا منا يؤكنده اسنم التفضنيل النذي . اللغوي الدال على التعاقب، أي وجود الشيء ردف وعقب اآلخر

كذلك ، ووظيفته يجلي ويوضح اللفظ اآلخر، مما يعني أن الترادف كما لم يعن لغة التطابق والمساواة فهو لم يعنه "أجلى" استعمله الرازي 

وهنذا التطنابق سننماه . فني االسنتعمال اللغنوي عامنة، وحتنى ابنن جننني النذي اسنتعمل التنرادف بمعننى التطنابق الننداللي بنين اللفظنين أو أكثنر

التالقي، فإنه يتحقق من خالل وجود معننى عنام مشنترك بنين عناصنر مقولنة المتنرادف، وينتقنل هنذا المعننى منن خنالل المجناز لينربط بنين 

 .المترادفات

 ترادف بين الوجود والغيابال -1

 :تالقي المعاني على اختالف المباني: أوالً 

من الذين يدافعون عن وجود الترادف في اللسان العربي، وقد بلغ شغفه بالترادف أن أوصل مترادفنات ( ه811ت )الفيروزآبادي 

، فقند خصن  (ه592ت )أمنا ابنن جنني ". النروض المسنلوف فني منا لنه اسنمان إلنى ألنوف" بعض األلفاظ إلى ألوف مثلمنا نجند فني كتابنه 

هنذا فصنل منن العربينة حسنن كثينر »: ، قال فني أولنه"ي تالقي  المعاني على اختالف األصول والمبانيف" للترادف فصال  لدراسته بعنوان 

المنفعة قوي الداللة على شرف هذه اللغة وذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة، فتبحث عن أصل كل اسم منهنا، فتجنده مفضني المعننى 

فهنو يبحنث عنن نقنط تالقني معناني . التجاه لما سيقوم به العسنكري فني فقنرة موالينة،وهو هنا يتبع منهجا  معاكس ا[19]«إلى معنى صاحبه

المفردات، وعن الخيط الناظم والمعنى الجامع الذي يحقق هذا التالقي، حيث نجد أنه يربط بنين كلمتني المسنك والصنوار، بكنون كنل منهمنا 
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ومعناها الجلد ألنه يمسك ما " الَمسك"ذبها، ودليله على ذلك يجدب حاسة من يشمهن، فالمسك سمي كذلك ألنه يمسك حاسة من يشمه ويجت

خلنق، : وبالمقاييس نفسها جعل مجموعة من األفعال واألسنماء تشنترك فني داللنة الخلنق علنى صنورة ثابتنة، ومنن هنذه األفعنال ننذكر. تحته

 [19... ]خليقة، ضريبة، غريزة، طبيعة: ومن األسماء. ملس، طبع، ضرب

دو الترادف الذي تحدث عنه ابن جني قامما  علنى المجناز، ومثنال ذلنك أن الجلند يمسنك منا تحتنه والمسنك يمسنك إذا أمعنا النظر يب

. حاسة من يشمه، وهو تعبير مجازي فالمسك هنا ليس ماديا ، لنذلك جعلنه مرادفنا  للصنوار النذي يجنذب إلينه منن يشنمه ويمسنك حاسنة شنمه

أجلنوس : لتي يعتبرها قاممة في األساس على المجاز، ولكن ما قدمه ال يمنعنا من التساؤلوهذا ليس غريبا عن نظرة ابن جني عامة للغة وا

 اإلنسان هيئة واحدة أم أنماط مختلفة؟ أينظر اإلنسان إلى الشيء نظرة وحيدة أم نظرات مختلفة توجههنا حالتنه النفسنية وعالقتنه بالشنيء أو

وبالتالي فالبند أن يضنع . وصف بالثبات والسكون وهذا ما ال يتحقق لإلنسان بطبعهويكون الجواب أن لو كان ذلك نمطا  واحدا  ل. الشخ ؟

اإلنسان أفعاال  مختلفة للداللة علنى الحناالت المختلفنة، فنظنرة اإلعجناب تختلنف عنن نظنرة الحقند وتختلنف عنن لمنح البصنر وعنن التحنديق؛ 

 . د فوارق داللية بينهالذلك نفترض وجود معنى عام مشترك يجمعها في حقل داللي معين مع وجو

. فقد كان دقيقا  وصارما  في تحديد ما يمكن اعتباره ترادفا ، كما سنبق توضنيحه فني فقنرة سنابقة( ه808ت )أما فخر الدين الرازي 

تطنابقتين وقال أيضا بأن أحد المترادفين قد يكون أظهر من اآلخر، فيمكن أن يكون الجلي شرحا للخفي، وهذا يبين أنه ال وجود لمفنردتين م

على مستوى المعنى، وال يمكن إبدال الواحدة باألخرى في كل سياق تعبينري دون تغينر فني الداللنة، بنل إن المفنردات متقاربنة داللينا وهنذا 

 :التقارب يشكل بينها شبكات عالمقية متعددة نرصد منها اآلن ما ذكره الرازي

 مقولة المترادف                                                            

 (ب)تجلي وتشرح       اللفظة (        أ)اللفظة                                        

 :الفروق والمساحات الداللية:  ثانياً 

بينة التنرادف المطلنق، إال أننه يعتنز بوجنود هنذه الكلمنات المتقاربنة المعناني والتني تغنني اللغنة العر( ه593ت )يرفض ابن فارس 

 ويعدها من خصام  اللغة العربية، فالشيء الواحد قد يسمى بأسماء متعددة، لكن عند التدقيق فيها تتبنين الفنوارق بينهنا، ويتبنين أن للشنيء

 .  االسم واحد هو السيف وما بعده من األلقاب صفات، وكل صفة منها معناها غير معنى األخرى. اسما  واحدا  واألسماء األخرى صفاته

صنحيح  أننه ال ينفني وجنود . لعسكري فحدد أهدافه من كتابه في الرغبة في تحقيق الوضنوح البالغني وتفنيند مقولنة التنرادفأما ا

فني تقارب داللي بين األلفاظ، ولكنه يرفض التطابق الداللي التام بينها، ذلك أن التطابق بينها سيلغي الهدف الحقيقي منن وجودهنا والمتمثنل 
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التعبير للوصول إلى حقامقها، والفروق الموجودة بين الحقامق والتني تحندد وتمينز هوينة كنل حقيقنة هنو منا يندعو إلنى تحديد الدالالت بدقة و

وهنذا منا . تبني وجود فروق بين األلفاظ تميزها عن بعضها لتبين التمايز الحاصل بنين دالالتهنا وهنذا كلنه منن أجنل تحقينق معرفنة واضنحة

، بمعننى أن دراسنة الفنروق الفاصنلة [3]«يؤدي إلى المعرفة بوجوه الكالم، والوقوف على حقنامق معانينه كتابا ينفع الطالب،» : يبينه بقوله

تحدث العسكري عن المعنى الحقيقي الذي تهدف اللغة إلى إيصاله وهو هنا يذكرنا .  دالليا بين الكلمات هي ما يمكن من تحديد المعنى بدقة

يثة، وقد حدد العسنكري مجموعنة منن المعنايير يسنتند إليهنا خنالل تحليلنه لأللفناظ وبينان الفنروق بمفهوم المعنى الصحيح في اللسانيات الحد

 .بينها حتى يكون عمله إجراميا  ومنهجيا  

 الترادف في اللسانيات الحديثة 2-2

 :التصور الحديث للترادف 2-2-1

وتوضنيحه توضنيحا  تامنا ، وارتبطنت قضنية التننرادف بالنسنبة للمحندثين فقند أضنحت المسنألة أكثنر تشنعبا ، إذ حناولوا تعريفنه وتقسنيمه 

عندهم بتعريف المعنى من جهة وبنوع المعنى المقصود من جهة أخرى، فاختلفت المواقف حسب المرجعيات النظرية التني تؤطرهنا، وقند 

 :ميزوا بين أنواع من الترادف وأشباه الترادف كما يلي

 :الترادف وأشباه التراف: أوال

، وذلك حين يتطنابق اللفظنان تمنام المطابقنة وال يشنعر أبنناء (sameness)أو التماثل  (complet synonymy)الترادف الكامل  - أ

 .اللسان الواحد بأي فرق بينهما، ويبادلون بحرية بينهما في سياقات مختلفة، وهذا موضع الخالف

ن إلنننى درجنننة يصنننعب علنننى غينننر أو التقنننارب أو التشنننابه، وذلنننك حنننين يتقنننارب اللفظنننا (near synonymy)شنننبه التنننرادف   - ب

 .المتخصصين التمييز بينهما  مثل عام وسنة وحول

، وذلك حين تتقارب المعاني لكن يختلف كل لفظ عن اآلخر، ويمكن التمثيل لنه بكلمنات  (semantic relation)التقارب الداللي  - ج

 .كل حقل داللي على حدة

، 2يصندق فيهنا س 1كان في كنل المواقنف الممكننة التني يصندق فيهنا سإذا  2يستلزم س 1، بمعنى س(entailement )االستلزام  -د

 .مثل قام محمد من فراشه في الساعة العاشرة، فهذا يستلزم كان محمد في فراشه قبل الساعة العاشرة

 .استخدام التعبير المماثل أو الجمل المترادفة الذي يتحقق من خالل التحويل أو التبديل أو االندماج المعجمي -ه
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وذلك حين يتطابق اللفظان أو العبارتان في لسانين مختلفين، أو داخل اللسان الواحد حين يختلنف مسنتوى  (translation)الترجمة  -و

 . الخطاب كأن يترجم ن  شعري إلى ن  نثري

 .صتفسيرا  ل  سعندما يكون  (interpretation)التفسير  -ز

 :تعريف الترادف الكامل: ثانيا

الترادف الكامل حسب المرجع النظري الذي يؤطره والمنهج المتبع في تعريف المعنى ونوعه، ومنن هنذه المفناهيم يختلف مفهوم 

 :نجد

 .فإن التعبيرين يكونان مترادفين إذا كان يمكن تبادلهما في أي جملة دون تغيير القيمة الحقيقية للجملة B.Matsبالنسبة ل  - أ

فالكلمات المترادفة هي الكلمات التي تنتمي إلنى نفنس الننوع الكالمني، وتبادلهمنا ال ينؤدي إلنى تغينر فني  Lahrerبالنسبة لـ   - ب

 . وهذا ما اشترطه الفخر الرازي أيضا في الترادف المعنى أو في تركيب الجملة،

 .هنية ذاتهابالنسبة ألصحاب النظرية التصورية فالترادف يتحقق إذا كان التعبيران يدالن على الصورة الذ -ج

 .بالنسبة للنظرية اإلشارية فالترادف يتحقق إذا كان التعبيران يستعمالن بنفس الكيفية مع الشيء نفسه -د

 .بالنسبة ألصحاب النظرية السلوكية يتحقق الترادف عن طريق اتصال كل منهما بنفس المثير واالستجابة -ه

 . إذا اشترك اللفظان في مجموع الصفات التمييزيةبالنسبة ألصحاب النظرية التحليلية يتحقق الترادف  -و

 (.(أ)يتضمن ( ب)، و(ب)يتضمن ( أ)يكونان مترادفين إذا كان ( ب)و( أ: )الترادف تضمن من جانبين -ز

 :الترادف بين اإلثبات واإلنكار 2-2-2

بلومفيلند )يبدو أن أغلب اللسانيين في الغرب على إنكار الترادف التام، فاالختالف الصوتي ال بد أن يصنحبه اخنتالف فني المعننى 

وهنذا منا أشنار إلينه العسنكري فني . ، وإذا كانت الكلمتان مترادفتين من جميع النواحي فال مبرر لوجودهما معا في اللسان الواحند(وهاريس

وجود لفظين يمكن أن يحل أحدهما مكان اآلخر دون حدوث تغير في  Goodman و Lahrerرادف؛ ولهذا ينفي أيضا سبب نفيه وجود الت

لهمنا الداللة الحقيقية، ولو اشترطنا الترادف التام فلن توجد مترادفات، بل عدد من المفردات المتشابهة إلى حد كبير في المعنى، ويمكنن تباد

 .ون غيرهابصورة جزمية في بعض السياقات د
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إذا ما وقع هذا الترادف التام فالعادة أن يكنون ذلنك لفتنرة قصنيرة محندودة، » : إذ يقول Ullmannوفي هذا االتجاه يذهب أولمان 

ن حيث إن الغموض الذي يعتري المدلول واأللوان أو الظالل المعنوية ذات الصبغة العاطفية واالنفعالية التي تحيط بهنذا المندلول ال تلبنث أ

ل على تحطيمه وتقويض أركانه، وكذلك سرعان ما تظهر بالتدريج فنروق معنوينة دقيقنة بنين األلفناظ المترادفنة بحينث يصنبح كنل لفنظ تعم

 [.20]«منها مالمما ومناسبا للتعبير عن جانب واحد فقط من الجوانب المختلفة للمدلول الواحد 

 :التمثيل الداللي ألفعال الملكية في المعجم الوسيط – 3

عندما نتصفح المعجم  نجده يقدم المداخل المعجمية على أنها أفعال متناوبة في الشرح، بمعنى أنه يمكن استعمال فعل بدل اآلخر   

 : دون تغير في الداللة وإن تغيرت مكونات البنيات الجملية، كما يلي

 . إياه فالنا  الشيء، ناوله  أعطى (أ( 1

له) ناوله( ب  . أعطاه إياه(: الشيء) (نوَّ

 .إياه بال عوض ، أعطاه(له الشيء) :وهب( ج

 . الشيء، وهبه، منحه الدابة أقرضه إياها: منحه( د

 . أعطاه: حباء وحبوة( فالنا)حبا ( ه

  ".قال لفتاه آتنا غذاءنا: " أتى به إليه ــــ أعطاه إياه، وفي التنزيل العزيز( فالنا  الشيءَ )آتى ( و

ا في هذه األفعال نالحظ أنها فعال  تنتمي إلى حقل داللي واحند، وهنو الحقنل الندال علنى الملكينة، وبالتنالي ينربط بينهنا لكن إذا تمعن

معنى عام جماعي، لكن كل فعل منها يحمل سمات داللية خاصة به تميزه عن األفعال األخرى التي يتقاسم معها جوانب منن المعننى، وهنو 

الحظنا في ما تقندم منن الفنرش النظنري أننه ال وجنود للتنرادف المعجمني بمعننى التطنابق النداللي بنين  وقد [.21]ما يسمى بالمعنى الفرادى

وإن اشتراك مجموعة من األلفاظ إنما يكنون فني .  -كما ذكر الرازي في فقرة سابقة  –لفظين أو أكثر، بل إن ثانيهما يجلي ويوضح أولهما 

وهنذا منا تؤكنده اللسنانيات المعرفينة الينوم مثلمنا . جود مساحات داللية خاصة بكل لفنظ دون غينرهالمعنى العام المشترك بينها، دون إلغاء و

باإلضافة إلى مبندأ مهنم فني علنم الننفس المعرفني مفناده أن النذاكرة ليسنت عملينة تسنجيل . قدم جاكندوف سابقا من خالل النظرية التصورية

النذهن، بمعننى أن اإلنسنان ال يستحضنر الفعنل / إلى مفهوم الخطاطنة فني النذاكرةسلبي، بل هي عملية بحث وتحليل وتصنيف، ويعيدنا هذا 

 . مستقال، بل ضمن خطاطة ذهنية تتضمن ما هو لغوي وما هو غير لغوي
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الطبقة األولى موجبة يتحول فيها الوضنع منن : بناء على ما تقدم  يمكن تقسيم األفعال التي تندرج ضمن حقل الملكية إلى طبقتين 

[قيمة مورد -]
3
 -]إلنى [ قيمنة منورد ]+ ، والطبقة الثانينة سنالبة يتحنول فيهنا الوضنع منن (أعطى، منح) ومن أمثلتها [ قيمة مورد]+ إلى  

 .وسنكتفي في هذا السياق بتحليل نماذج من األفعال الموجبة(. خسر، فقد) ومن أمثلتها [ 22[ ]قيمة مورد

 :أفعال الملكية الموجبة -1

 . إياه فالنا  الشيء، ناوله: أعى (أ 

له) ناوله( ب  . أعطاه إياه(: الشيء) (نوَّ

 .إياه بال عوض أعطاه( له الشيء)وهب ( ج

 .إياها الشيء، وهبه، منحه الدابة أقرضه: منحه( د

حبنا وغيرهنا،  –آتنى  –مننح  –وهنب  –نالحظ أن الفعل أعطى ورد مقابال  لمجموعة من أفعال الملكينة علنى التنناوب مثنل نناول 

بنال : لكنن اإلضنافات التني تنرد مرافقنة لكنل فعنل لتوضنيح المعننى أكثنر مثنل. وكأن لها المعنى نفسه، وهنذا يطنرح تنداخال داللينا فيمنا بينهنا

ولتوضيح ذلك نعتمد بعض . تبين أن هذه األفعال ليس لها المعنى نفسه، بل لكل منها سمات داللية تميزه عن غيره  -ا أقرضه إياه -عوض

 :الخصام  التمييزية

 اتجاه المحور -1-1

 :ينتقل في اتجاه واحد( وهب)نالحظ أن المحور في الفعل 

 .أعطى بال عوض: وهب (1

في حين أن . الموهوب له، دون أن تعود في االتجاه المعاكس/ المستفيد( ب)الواهب إلى / ذالمنف/ الفاعل( أ)المحور تنتقل من / أي أن الهبة

عنندما يمنحنه ( ب)إلنى ( أ)أي انتقال المحور مؤقتنا  منن . يعبر تصوريا عن انتقالين( منح)المحور في البنية الموضوعية التي ينتقيها الفعل 

وهنذه العملينة يمكنن أن . يعيدها إليه حيث موضوع المنحة ال يستقر نهاميا عنند الممننوحعندما ( أ)إلى ( ب)موضوع المنحة، ثم انتقاله من 

 :نمثل لها بما يلي

 أقرضه إياها: منحه الدابة (2

 مستفيد( ب)منفذ، محور         ( أ)

 منفذ( ب)مستفيد، محور            ( أ)

                                                             
3
إذا كان من الجيد للشخ  أن يملكهن بمعنى أنه (Resource value )وتكون لموضوع معين قيمة مورد (. 2001)عند جاكندوف " قيمة مورد" ورد مصطلح   

 (Utility value)أو قيمة منفعة (Affective value )ل حدث ذي قيمة عاطفية يتيح احتما
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 :التراتبية  1-2

له) ناوله (1  .أعطاه إياه(: الشيء) (نوَّ

 .أعطاه: وحبوةحباء ( فالنا)حبا  (2

قد يتساوى العنصران في القيمة االعتبارية؛ أي أن المنفذ والمستفيد موجودان في الرتبة االعتبارية ذاتها، كأن يناول ( ناول)في الفعل 

لنك تندل علنى وجنود تراتبينة بنين المنفنذ والمسنتفيد، ومنن ذ( حبنا)فني حنين أن الفعنل . الصديق صديقه كوب الماء وهما على طاولة الطعنام

 :وهو ما يمكن أن نمثله كما يلي. ا تعالى/ الفاعل/ اإلنسان هنا أقل رتبة من المنفذ/ الطير/حباه ا صوتا جميال، فالمستفيد : قولنا

 المستفيد= المنفذ : الفعل ناول (1

 المستفيد< المنفذ : الفعل حبا  (2

 :االمتداد في الزمن 1-5

لكونهنا تندل علنى أحنداث وقعنت وانتهنت ولنيس لهنا امتنداد زمنني فني [ مستقبل -]نجد أن األفعال وهب، حبا، ناول توسم بالسمة 

ألن الحندث [ مسنتقبل]+ في حين أن الفعل منح يمكنن وسنمه بسنمة . المستقبل، أي أن موضوع الملكية انتقل إلى مالكه الجديد بصفة نهامية

 .دث لم ينته بعدله امتداد في المستقبل بما أن المانح ينتظر عودة المنحة إليه، فهو إذن ح

ألنها جميعا دالة على العطية وتحول (وهب، ناول، منح) يمعجم األفعال األخرى ( أعطى) كما اتضح لنا خالل التحليل أن الفعل 

 .الملكية، سواء كانت بعوض أو بدونه

 

 :الخالصة 4

الحديثنة لقضنية التنرادف، تبنين لننا أننه ال وجنود من خالل اعتمادنا على مقاربة وصفية مقارنة بنين الطنرح العربني القنديم واللسنانيات 

للترادف المعجمي بمعنى التطابق الداللي بين المفردات، والذي يتيح لنا توظيف لفظة مكان لفظنة أخنرى فني كنل السنياقات التواصنلية دون 

معنى فرادى خنا  بنه : يتضمن معنيينقيد أو شرط، وتبين لنا أن كل فعل ال يكتسب قيمته إال دخل المجموعة التي ينتمي إليها، وكل فعل 

 .يصلح لتمييزه عن غيره من أفعال مجموعته، ومعنى نواة مشترك بين أفعال الحقل الداللي

لنذلك فنأولى أن تنتم إعنادة النظنر فني طريقنة . ولكن المالحظ أن المعجم الوسيط ال يستحضر هذه األبعاد خالل تمثيله النداللي للتنرادف

 .واالستفادة مما تقدمه دراسات الداللة المعجميةتعريف المداخل المعجمية 
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 :والمراج  المصادرقائمة 

-305  1، ج1919عبنننند السننننالم هننننارون، دار الفكننننر، بيننننروت، لبنننننان،: ابننننن فننننارس، أحمنننند، معجننننم مقنننناييس اللغننننة، تحقيننننق[ 1]

 .228-223 2ج.304

 .250 8، ج249 11، ج1995ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، [ 2]

 .58، آل عمران، اآلية 14سبأ اآلية. 40، طه، اآلية 10القرآن الكريم، الصف، اآلية [ 5]

، 2003الفيروزآبننادي، محمنند بننن يعقننوب، القنناموس المحننيط، تحقيننق محمنند نعننيم العرقسوسنني، مؤسسننة الرسننالة، بيننروت، لبنننان، [ 4]

 258. 

 .90-88-82محمد إبراهيم  سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة، مصر، دون طبعة،   : تحيق الفروق اللغوية،. العسكري، أبو هالل[ 3]

محمنند صننديق المنشنناوي، دار الفضننيلة، القنناهرة، مصننر، دون رقننم الطبعننة : الجرجنناني، السننيد الشننريف، التعريفننات، تحقيننق ودراسننة[ 8]

 .30 – 91وتاريخها،  
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