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Resumen: “Polisemia en el léxico árabe contemporáneo. Un estudio aplicado sobre el Muˁǧam al-
ˁArabī al-Asāsī. El presente estudio se divide en tres secciones. La primera de ellas aborda el 
concepto de polisemia y sus diferentes tipos en los autores árabes antiguos y modernos. La segunda 
sección estudia en detalle el Muˁǧam al-ˁArabī al-Asāsī y su método de presentación de las palabras 
de carácter polisémico, aportando numerosos ejemplos para aclarar la forma de abordar la cuestión 
en dicho diccionario. La tercera sección analiza la forma de presentar las palabras con sentidos 
opuestos (aḍdād), que se consideran una de las clases de polisemia. 

 
Palabras clave: Léxico árabe. Diccionarios árabes. Polisemia. Lexicología. Lexicografía.  

 
Abstract: “Polysemy in the Modern Arabic Lexicon. An applied study on the al-Muˁjam al-ˁArabī 
al-Asāsī”. The research is divided into three sections: Section I discusses the concept of multi -
meaning, and types, trying to determine the type of diversity, whether it homonymy, or polysemy. 
Section II examines al-Muˁjam al-ˁArabī al-Asāsī [“The Fundamental Arabic Dictionary”] in the 
presentation of multi-meaning words, provinding many exemples to analyse the way this 
phenomenon is tackled by. Section III studies the antonymy in the dictionary, which constitutes part 
of the multi-meaning words. 
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يناقش مفهوم تعدد املعىن، وأنواعه عند القدماء واحملدثني؛ ويصل إىل : يقع  البحث يف ثالثة مباحث؛ األول: ملخص البحث
صور تعدد املعىن، و حيدد الوسائل املعينة على حتديد نوع التعدد الذي بصدده املعجمي، أهو من نوع تعدد املعىن للكلمة الواحدة 
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اليت يشرحها املعجمي، ورمبا كان أول معجم ) الكلمة(لك يرتتب عليه حتديد منهج عرض املدخل أم من نوع تعدد الكلمات؟ فذ
وهو تطبيقي، : الثاين. يهتم ذه القضية هو املعجم العريب األساسي للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم - فيما أعلم–عريب

ددة املعىن، ويصل إىل األسباب اليت استخدمها املعجم يف حتديد نوع يناقش منهج املعجم العريب األساسي يف عرض املداخل متع
وتأيت اخلامتة . يناقش طريقة تعامل املعجم مع األضداد: الثالث. وسائل، ويناقش املبحث كثريًا من األمثلة) 8( التعدد، وحدد

  .حمددة أهم النتائج
  

  .األضداد. تعدد املعىن. صناعة املعاجم. املعجم العريب املعاصر  :كلمات مفاتيح
 
 

  واجهة البحث
ترجُع أمهية البحث إىل أن املعجم يتعامل أساًسا مع املعىن، وملا كان معىن املدخل املعجمي قد 
يتعدد، فإن املعجمي يقدم املعىن وفق منهٍج حمدٍد، يوضح فيه طبيعة تعدد املعىن ونوعه؛ أهو تعدُد استخداٍم 

  :ويف إطار ذلك َعَرَض البحث النقاط اآلتية. هلا معاٍن خمتلفةللمدخل الواحد أم تعدد مداخل 
  

 المهاد النظري: المبحث األول
  تعدد املعىن عند القدماء: أوالً 
 .تعدد املعىن عند احملدثني: ثانًيا

  .تعدد المعنى في المعجم العربي األساسي: المبحث الثاني
  .منهج املعجم يف معاجلة املعاين املتعددة: أوالً 
  .ًيا تعدد املعىن للمدخل الواحد يف املعجمثان

  :وجد البحث أن أسباب املشرتك لدى املعجم تعود إىل). املشرتك اللفظي(تعدد املداخل : ثالثًا
  .اختالف داللة املداخل -2      . التغري الصويت ألحد املداخل -1
  .اختالف باب الفعل-4    .اختالف أحد الصور االشتقاقية للمداخل -3
  .اختالف نوع املدخل -6        .ف جذر املدخلاختال -5
  .اختالف اللغة األصلية للمدخل -8       .كون أحد املداخل َعـَلًما  -7

د املداخل يف املعجم األساسي: رابًعا د املعىن، وتعدبني تعد.  
د املعىن للمدخل الواحد، وأخرى عّدها م ها املعجم من قسم تعدداخل ناقش البحث بعض املداخل اليت عد

 .متعددة، ووصل البحث إىل نتائج مغايرة ملا رآه املعجم
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  .األضداد: المبحث الثالث
  موقف احملدثني من األضداد) ب(   .موقف القدماء من األضداد) أ(
 .منهج املعجم يف عرض األضداد) د(     .أسباب التضاد) ج(

  الخاتمة
  :ملقتبسة من املعجم األساسيبعض الرموز اليت يستخدمها املعجم وجتد بعضها يف النصوص ا

  .حمدث) مح(    .مؤنث) مؤ(    .مجع) ج(
  .مولد)مو(  .مصدر) مص(    .مذكر) مذ(
  

  المهاد النظري: المبحث األول
له وهي إبراز معىن  للمعجم وظائف متعددة، ولكن إذا ذكر املعجم تبادر إىل الذهن الوظيفة األوىل

هو هدف املعجمي األول، فإن عليه أن يالحظ العالقة بني  )2()املدخل(وإذا كان حتديد داللة . )1(الكلمة
  .املدخل واملعىن

  .تعدد املعىن عند القدماء: أوالً 
أن يدل املدخل على معىن واحد، : تتمثل العالقة بني املدخل ومعناه يف ثالثة أشكال؛ الشكل األول

يدل أكثر من مدخل على معىن  أن: ، الشكل الثاين)3(وهو املتباين، وهو أكثر اللغة كما يرى ابن فارس
أن يدل املدخل على أكثر من معىن، وهو تعدد املعىن، وهو موضوع : واحد، وهو املرتادف، الشكل الثالث

  .البحث
اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني فأكثر داللة على السواء عند "وقد عّرف السيوطي املشرتك بأنه 

على أكثر من معىن، ) املدخل(ن قبيل املشرتك اللفظي، فإن دّل اللفظ ، وليس كل تعدد م)4("أهل تلك اللغة
                                                           

من مستخدمي املعاجم يرون أن وظيفة املعجم األوىل هي  %50ُتظهر دراسة ميدانية قام ا الباحث قبل ذلك أن    )1(
توضيح معىن الكلمة، وتأيت بعد ذلك وظائف أخرى مثل ضبط الكلمة، وحتديد هجائها، وحتديد األصل االشتقاقي هلا، 

 .26عمرو حممد مدكور ص  /انظر الداللة يف املعجم العريب املعاصر، د .وإعطاء معلومات صرفية وحنوية وموسوعية

انظر معجم " الكلمة املراد شرحها، وعادة ما تكتب بصورة تربزها عن الشرح"املدخل مصطلح معجمي يقصد به   )2(
. 48تار عمر ص أمحد خم /، وانظر صناعة املعجم احلديث، د lexical entryرمزي البعلبكي،  /املصطلحات اللغوية، د

  .عمرو حممد مدكور /وكذلك املعجم العريب املعاصر،د
 .1/369انظر املزهر، السيوطي   )3(

 .1/369السابق  )4(
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وإن نُِقل من معىن إىل آخر فهو املرجتل مثل الصالة، أو . وكانت داللته حقيقية على كل معىن، فهو املشرتك
  .)5(ااز مثل األسد تعبريًا عن الشجاع

اللغويني القدماء يرون أن املشرتك ، وأغلب )6(ومن القدماء من يضيق من املشرتك كابن درستويه
وإن كان هناك مناسبة بني املعنيني كاهلالل للقمر، . يتحقق إذا تعدد املعىن داخل املستوى اللغوي الواحد

وحديدة الصيد املشبهة للهالل وهالل النعل وهالل األصبع، فنحن بإزاء تعدد االستخدام، أو كان املعنيان 
عة بني هلجات عدة مثل السرحان مبعىن األسد عند هذيل ومبعىن الذئب عند متضادين، أو كانت املعاين موز 

عامة العرب، فنحن بإزاء تعدد االستعمال للمدخل الواحد، وهو ما يظهر يف قول السيوطي يف تعريفه 
  ).داللة على السواء عند أهل تلك اللغة(السابق 

مثل التغري الصويت، وتغري املعىن،  وعرض القدماء ألسباب املشرتك، وقسموها إىل أسباب داخلية،
مبعىن اإلعياء، ونوع من ) األَْين(فمن األمثلة على التغري الصويت كلمة . وخارجية وهي اختالف البيئة اللغوية

احليات، فهذا تطور صويت؛ فاملعىن األصلي للكلمة هو اإلعياء، أما املعىن الثاين فهو تطور صويت لكلمة 
عىن فيكون بنقل كلمة من اللغة العامة إىل لغة املصطلح العلمي، أو بالتغري اازي، وذلك أما تغري امل. )7(اَألميْ 

، ولكن الباحث يرى أن وجود مثل هذه العالقات )8(لعالقة قد تكون عالقة املشاة، أو عالقة ااز املرسل
، وإمنا هو من )9()تعدد مداخل( املعنوية جتعلنا حنكم على املدخل الذي حنن بصدده بأنه ليس مشرتًكا لفظيا

  .قبيل املرجتل أو ااز وهو تعدد املعىن للمدخل الواحد
  .تعدد املعىن عند احملدثني: ثانًيا

  :مييز اللغويون احملدثون بني أنواع أربعة لتعدد املعىن وهي
  .وجود معىن مركزي للفظ تدور حوله عدة معاٍن فرعية -1

                                                           
  .1/368السابق  )5(
 .214صإبراهيم أنيس  /داللة األلفاظ، د  )6(

  .307، 303جبلعبد الكرمي  /يف علم الداللة، د  )7(
 .158مختارأمحد  /، دالداللةعلم   )8(

، ويقصد به أكثر من كلمة واحدة متحدة الشكل تدل على معان خمتلفة، )تعدد املداخل(يستخدم البحث مصطلح   )9(
كما يستخدم مصطلح ). املشرتك اللفظي) (هومونيمي( homonymyوهو ما يعرب عنه  حديثًا يف املصطلح الغريب بال 

وهو ما يعرب يكون هذا التعدد من خالل االرجتال أو ااز، ، ويقصد به تعدد املعاين للمدخل الواحد، و )تعدد املعىن(
  ).بوليزميي( polysemyعنه  حديثًا يف املصطلح الغريب بال 
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تعبريات (يف املواقف املختلفة، أو ما يسميه أوملان تعدد املعىن نتيجة الستعمال اللفظ  -2
مؤرخ  - عامل آثار - بناء(؛ مثل كلمة حائط بالنسبة ملكوناته، وملستعمل الكلمة )االستعمال

 ...).فنون
داللة الكلمة الواحدة على أكثر من معىن نتيجة تطور يف جانب املعىن، وهو البوليزميي  -3

polysemy ،)قصده، والبيت : قِدم، واملكان: مثل حّج إليه) حدتعدد املعىن للمدخل الوا
 .قصده للنسك: احلرام

وجود أكثر من كلمة يدل كل منها على معىن خمتلف، وقد احتدت صورة الكلمتني عن طريق  -4
مثل قال يقول ، ) تعدد املداخل(، homonymyالتطور الصويت، وهو ما يسمى هومونيمي 

 .)10(وقال يقيل
  .واألنواع األخرى) تعدد املداخل( النوع الرابع وسائل الفصل بني: ثالثًا

وضع اللغويون احملدثون معايري للفصل بني أنواع تعدد املعىن، وخاصة لتحديد النوع الرابع املشرتك 
  :، وهذه أهم األسس)تعدد املداخل(اللفظي 
 .إذا اختلف األصل االشتقاقي للكلمتني، فنحن بإزاء مداخل متعدد -1
، وإال فإننا )تعدد املداخل(لية بني املعاين ال يكون التعدد اشرتاًكا لفظيا إذا وجدت عالقة دال -2

 .بإزاء مداخل متعددة
حصر املكونات الداللية للمعىن؛ فإن اتفق املدخالن يف ملمح متييزي واحد فنحن بإزاء مدخل  -3

 .واحد متعدد املعىن
د فنحن بإزاء تعدد املعىن استخدام احلقول الداللية للتمييز؛ فإن عاد املدخالن حلقل واح -4

 .للمدخل الواحد، وإال فال
 .النظر إىل أقسام الكالم، وهو مبدأ مستخدم يف اللغة اإلجنليزية -5
 :وضع أوملان معيارًا ثالثيا كاآليت -6

 - يقول، قال -قال(إذا أعطى اللفظان مشتقات خمتلفة فنحن بإزاء مداخل متعددة  -
 )يقيل

أخو : خال( خمتلفني فنحن بإزاء تعدد املداخل إذا وقع امسان خمتلفان حتت جمالني -
 ).شامة الوجه: األم، خال

                                                           
  .139:129، دور الكلمة يف اللغة، 167:162علم الداللة ص   )10(
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إجراء اختبار رد الفعل عند أبناء اللغة؛ لتقدير ما إذا كان املدخالن متعددين أم أن  -
 .)11(هناك معاَين متعددة ملدخل واحد

  )12(تعدد المعنى في المعجم العربي األساسي: الثانيالمبحث 
  .يف معاجلة املعاين املتعددةمنهج املعجم : أوالً 

، )املشرتك اللفظي(مل يعرض املعجم ملنهجه يف معاجلة تعدد املعىن للمدخل الواحد، أو تعدد املداخل 
، )منهج املعجم ترتيبه واستخدام رموزه(واإلشارة الوحيدة الواردة يف املعجم هلذا األمر وردت حتت عنوان 

وهذه القاعدة  )13("عىن تدرج املعاين املتعددة مرقمة بالتسلسلعندما يكون للكلمة أكثر من م: "حيث قال
كان سازًجا : املرءُ  -1: َبُسَط يـَْبُسط بساطة بسيط: "تنطبق على تعدد املعىن للمدخل الواحد، ومثال ذلك

ولكن هذه القاعدة ال . )14("تألأل: وجُهه - 3خال من التعقيد، أي صار سهًال، : الشيءُ  - 2بسيطًا، 
: أوهلااملداخل، وباستقراء املعجم وجد الباحث أن املعجم يستخدم الرتقيم بطرق ثالث؛  تعرض لتعدد

، مثل )اهلومونيمي(الرتقيم أعلى يسار املدخل، ويستخدم هذا عندما تتعدد املداخل فيكون املشرتك اللفظي 
  .مفضل على غريه: 1أثري"

الرتقيم برقم : ثالثها. ل الواحد، وقد أشري إليه سابًقاالرتقيم عند تعدد املعىن للمدخ: ثانيها. )15(: ..."2أثري
وإذا كان املدخل متفرد . الواحد باخلط الروماين وهو يسبق التعبريات االصطالحية، والعبارات والرتكيبات

  .)16("أعرض عنه وتركه: يف الشيء وعنه: زِهد يزَهد ُزْهًدا وَزهاَدة زاِهدٌ : "املعىن فال ترقيم، مثل
  .املعىن للمدخل الواحد يف املعجم ثانًيا تعدد
يقصد البحث بتعدد املعىن للمدخل الواحد أن يدل املدخل الواحد على معاٍن عدة بينها مناسبة؛  -أ

ما يتوارثه  - 3املرياث،  -2بقية الشيء،  - 1: ِإْرثُ : "ومن أمثلة ذلك. قد تكون استعمالية، أو جمازية

                                                           
 .139-129، دور الكلمة يف اللغة 173-169علم الداللة،   )11(

ف عدد من كبار اللغويني العرب، بتكليف من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، وقد املعجم العريب األساسي تألي  )12(
/ صاحل جودة طعمة، أ/داود عبده، د/اجليالين بن احلاج حيىي، د/أمحد خمتار عمر، أ/ أمحد العابد، د/ شارك يف تأليفه أ

حسني / متام حسان، د/ واملراجعة د. د خمتار عمرأمح/ والتحرير د. علي القامسي/ وقام على التنسيق د. ندمي مرعشلي
 .م1988/هـ1408ندمي مرعشلي، وطبع يف مكتبة الروس / نصار، أ

 .59املعجم العريب األساسي   )13(

 .السابق ب س ط  )14(

 .السابق ل ث ر  )15(

، َسبْ   )16( َحل، َسِبَخ، َسُبَط، َسَبَغ، َستَـَر، َسَجنَ السابق ز هـ د، وانظر على سبيل املثال املداخل َأْسَأر، سِئَم، َأْسَأم، سب. 
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أن الداللة العامة للمدخل جامعة للمعاين الثالثة، فهي كما  يالحظ. )17(..."الناس عن آبائهم من تراث 
واملعاين الثالثة اليت . )18("أن يكون الشيء لقوم مث يصري إىل آخرين بنسب أو سبب: "يقول ابن فارس

أوردها املعجم األساسي تدل مجيًعا على الشيء الذي أخذه قوم عن آخرين؛ لذا فإن تعدد املعىن هنا بسبب 
  .فردة يف مواقف لغوية خمتلفةاستخدام امل

أثر : الكالم منه -3اشتد، : بلغ به اجلهد -2أدرك سن الرشد، : الغالم -1... بـََلغَ " ومن ذلك 
، ويأيت تعدد )20(واملعىن اجلامع هو الوصول إىل الشيء. )19("انتهى إليه ووصله: املكانَ  -4فيه تأثريًا شديًدا، 

به / بلغ الكالم منه(، والدالالت املعنوية يف )املكان/ لغ الغالمب(االستخدامات بني الدالالت احلسية 
  ).اجلهد

وقد يعتمد تعدد املعىن للمدخل الواحد على االستخدام احلقيقي مث اازي، ومن ذلك  - ب
، فالداللة األوىل وهي )21("أثار اخلالف وأوقد نار الفتنة بينهم: بني القوم -2أوقدها، : النارَ  - 1... أَرثَ "

اهلمزة والراء " قدح النار حقيقية، والداللة الثانية جمازية بتشبيه الفتنة بني الناس بإيقاد النار، يقول ابن فارس
  .)22("والثاء تدل على قدح نار، أو َشّب عداوة

النبات  -4النْسل،  -3َحب ُمعّد للزراعة، : ج بُذور -2مصدر بََذَر،  - 1: بَْذرٌ "ومثال ذلك أيًضا 
، واالستخدام احلقيقي هو احلب )24("نثْـُر احلب وتفريقه"، واألصل اجلامع للمدخل السابق )23("يبدوأول ما 

، وداللة ااز املرسل القائم على عالقة ما )النسل(املعد للزراعة، وتأيت الداللة املعتمدة على التشبيه يف معىن 
  ).النبات أول ما يبدو(سيكون يف معىن 

، فالداللة )25("حثه عليه: على األمر/ إىل: ـه - 2دفعه من خلفه، : ـه -1... َحَفزَ "ومنه أيًضا 

                                                           
 .السابق أر ث، وانظر و ر ث  )17(

  .املقاييس و ر ث، وكلمة إرث من ورث، فاأللف مبدلة من الواو، وانظر املقاييس أ ر ث  )18(
  .األساسي ب ل غ  )19(
  .املقاييس ب ل غ  )20(
 .األساسي أ ر ث  )21(

 .املقاييس أ ر ث  )22(

  .ذ ر األساسي ب  )23(
 .املقاييس ب ذ  ر  )24(

 .األساسي ح ف ز  )25(
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ومن . )26("حثك الشيء من خلفه" احلقيقية هي األوىل، أما الداللة الثانية فمجازية، فاحلفز على احلقيقة هو
يه لطبائع ، فهنا تشب)27("هذبته: سبكته التجارب -2أذابه وأفرغه يف قالب، : املعدن -1...: َسَبكَ "ذلك 

ُأصيل يدل على التناهي يف إمهاء "الشخص باملعدن الذي يذاب ويفرغ يف قالب؛ فالسني والباء والكاف 
السكَني  -1 ...َشَحذَ "ومن ذلك أيَضا . )28("وهذا يستعار يف غري اإلذابة...الشيء، من ذلك سبك الفضة

، فهنا تشبيه الذهن بالسكني يف إعماله )29("أعمله وتعمق يف التفكري: ِذْهَنه -2أَحد ِسنانَه، : والسيفَ 
وإمضائه وِحدتِه يف القطع بالنسبة للسكني والسيف، والفهم والتفكري للذهن، واألصل يف املادة الداللة على 

وأمثلة تعدد املعىن للمدخل الواحد باملعجم كثرية جدا، وجيمعها إما االستخدام اازي  . )30(اخلفة واحلدة
السابقة، أو تعدد االستخدام يف املواقف اللغوية املختلفة كاألمثلة األسبق، أو الوضع اللغوي كاألمثلة 

عبادة خمصوصة  - 3الدعاء، -2اسم مصدر لصّلى،  -1: الصالة"للمدخل للداللة على معان متعددة كـ 
  .)31("مؤقتة مضبوطة احلدود يف الشريعة

  ).املشرتك اللفظي(تعدد املداخل : ثالثًا
كما سبق –به أن تتحد صورة املداخل نطًقا وكتابة، وختتلف داللة، واملعجم عند ذلك  ويقصد

يكتب املدخل ويضع رقًما أعلى يساره، مث يعاجله، ويأيت للمدخل التايل الذي يتفق معه رمسًا ونطًقا  - القول
  :فيكتبه يف أول السطر ويضع رقًما تالًيا له، ومثال ذلك

بـَْعلٌ "
  .الزوج والزوجة وقد يؤنث بعلة: بُعولة ج بِعال وبُعول،: 1

بـَْعلٌ 
  .الزرع الذي ال يسقى بغري ماء املطر -2األرض اليت تسقى مباء املطر،  -1: 2
بـَْعلٌ 

  .)32("صنم من أصنام العرب يف اجلاهلية: 3
ولتعدد املداخل أسباب خمتلفة، ميكن أن نستخلصها من املداخل اليت قدمها املعجم لظاهرة املشرتك 

ي؛ ألن املعجم مل يضع لنا منهًجا يفرق به بني تعدد املعاين للمدخل الواحد، وبني تعدد املداخل، كما اللفظ
مل يذكر األسس اليت اعتمدها للتفريق بني النوعني، لكننا ميكن أن نالحظ أن املعجم ُحيكم واحًدا من 

                                                           
  .املقاييس ح ف ز  )26(
  .األساسي س ب ك  )27(
 .املقاييس س ب ك  )28(

 .األساسي ش ح ذ  )29(

  .املقاييس ش ح ذ  )30(
 .األساسي ص ل و  )31(

 .األساسي ب ع ل  )32(
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  :األسس اآلتية
  .التغري الصويت ألحد املداخل -
  .لاختالف داللة املداخ -
  .اختالف أحد الصور االشتقاقية للمداخل -
  .اختالف باب الفعل-
  .اختالف جذر املدخل -
  .اختالف نوع املدخل -
  .كون أحد املداخل َعـَلًما  -
 .اختالف اللغة األصلية للمدخل -
  

  التغير الصوتي ألحد المداخل -1
املعاين للمدخل الواحد التغُري من الوسائل اليت اعتمدها املعجم يف الفصل بني تعدد املداخل وتعدد 

الصويت، حيث تتطور كلمة صوتيا إىل شكل آخر ويتصادف أن ُتشابه كلمًة أخرى يف البناء اللغوي اجلديد، 
  :ومن أمثلة ذلك

  ...أهله وأنصاره: آُل الرجلِ : 1آلٌ "
  .)33(..."السراب: 2آلٌ 

وآل الرجل أهل بيته من ...، وانتهاؤهاهلمزة والواو والالم أصالن؛ ابتداء الشيء: "يقول ابن فارس
يقصد ابن فارس بقوله من هذا أي أن تسمية آل الرجل ذا االسم . )34("ألنه إليه مآهلم، وإليهم مآله...هذا

من األصل الثاين الذي أّصله وهو انتهاء الشيء، وبذلك فإن املعىن األول يف املعجم األساسي يعود إىل هذا 
مبعىن السراب حتت أحد األصلني اللذين وضعهما ابن ) آل(وال ميكن اعتبار . ساألصل الذي ذكره ابن فار 

فارس، إننا نالحظ بـُْعَد الداللة بني املدخلني بصورة كبرية يستحيل معه مجعهما حتت معىن عام، والسبب 
هل اآلل واأل"يعود إىل التغري الصويت؛ فكلمة آل مبعىن أهل الرجل متطورة صوتيا عن كلمة أهل، إن 

وروى الفراء عن الكسائي يف تصغري آل ... اآلل إذا ُصغر قالوا أَُهْيل، فكأن اهلمزة هاء] و...[واحد

                                                           
 .السابق أ و ل  )33(

 . املقاييس أ و ل  )34(
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أهل أبدلت اهلاء مهزة فصارت أأل، توالت ] آل[وأصله : "وقد مال الزبيدي إىل هذا الرأي فقال. )35("أَُوْيل
وإبدال اهلاء ألًفا يعتمد القوانني الصوتية، . )36("َهْيلمهزتان، فأبدلت الثانية ألًفا فصارت آل، وتصغريه أَُوْيل وأُ 

حيث تقليل اجلهد يف النطق، فاهلاء صوت احتكاكي حنجري، خيرج بتضييق ما بني الشفتني الصوتيتني، مما 
ينتج عنه احتكاك؛ وليقلل املتحدث جهده يقوم بفتح ما بني الشفتني الصوتيتني أو باألحرى يرتك الشفتني 

، أو الفتحة )الفتحة الطويلة(خرج اهلواء حرا دون عائق أو شبه عائق، فيكون صوت األلف دون تقلص في
فتصري ) أَْهل(القصرية، وما على املتكلم إال أن يطيل زمن النطق بالفتحة القصرية التالية للهمزة يف كلمة 

صامت، أما  + ت صام+ فتحة قصرية + تتكون من صامت ) أَْهل(فتحة طويلة، فتتحول إىل آل، فكلمة 
؛ )أهل(أسهل نطًقا من ) آل(صامت، وبذلك تكون + فتحة طويلة + فتتكون من صامت ) آل(كلمة 

وله معان عدة ذكرها اللسان ) 2آل(، والثاين )أهل(املنقلب عن ) 1آل(ولذلك فنحن بإزاء مدخلني أحدمها 
  .والتاج، ويهمنا هنا املعىن الذي ذكره األساسي وهو السراب

  : ري الصويت أيًضاومن التغ
" حمدثة... (سيدة: ج ِستات 1ِست.(  

 من الواضح أن . )37("ما يلي اخلمسة ويسبق السبعة من العدد: للمؤنث ، وستة للمذكر 2ِست
، وملا حدث هذا )38(املدخل األول تطور صويت لكلمة سيدة، وقد وصف املعجم املدخل بأنه حمدث

 .رتًكا لفظيا؛ فكان تعدد املداخل، وكونا مش)ست(التطور تشابه مع كلمة 
  

  .اختالف داللة المداخل -2
من الوسائل اليت اعتمدها املعجم يف تعديد املداخل هو اختالف دالالت املداخل حبيث يستحيل  

  :مجعها حتت معىن عام واحد، ومن أمثلة ذلك
  .عىخّالها تر : املاشيةَ  -2رعت حيث شاءت، : املاشيةُ  -1: يسوم َسْوًما 1سامَ "

  .عّذبه أو أذله: العذاَب والذل : يسوم َسْوًما 2سام
عرضها للبيع، وذكر الثمن الذي يرغب يف  -2طلب شراءها،  -1: السلعةَ : يسوم َسْوًما 3سامَ 

                                                           
 .ان أ و لالتهذيب أ و ل، اللس  )35(

 .تاج العروس أ و ل  )36(

 .األساسي س ت ت  )37(

  ).الياء املشددة(، وقد يكون تفسري هذا التغري الصويت صعب لوجود الياءين الكلمة عامية مصرية ورمبا يف أماكن أخرى  )38(
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املضارع (، فاملداخل الثالثة السابقة احتدت فيها صورة املاضي وصوره االشتقاقية )39("احلصول عليه
أن املعاين ال ميكن مجعها حتت مدخل واحد؛ فاملدخل األول فيه داللة  ، لكن املعجم وجد)واملصدر

وإذا كان ابن فارس قد . ترك املاشية للرعي مهًال، والثاين التعذيب واإلذالل، والثالث طلب الشيء
وضع للسني والواو وامليم أصل واحد هو طلب الشيء، وأدخل حتته دالليت رعي املاشية وطلب 

ومها  -ومل يذكر داللة التعذيب الواردة يف املدخل الثاين يف األساسي- )40(شراءالشيء يف البيع وال
الداللتان الواردتان يف املدخلني األول والثالث يف املعجم األساسي، فإننا بإمعان النظر ال نستطيع 
مجع الداللتني حتت داللة طلب الشيء، فالداللة يف املدخل األول هي الرتك واإلمهال، وليس طلب 

  .الشيء، كما يف املدخل الثالث، فاجلمع بني املدخلني حتت هذه الداللة به كثري من الصعوبة
  :ومن أمثلة اختالف الداللة أيًضا

  .ما تعارف عليه الناس يف عادام ومعامالم: ج أعراف 1ُعْرفٌ "
يف زوائد زخرفية  -3حلمة يف أعلى رأس الديك،  -2شعر عنق الفرس،  -1: ج أعراف 2ُعْرفٌ 

وال ميكن مجع املعىن يف . )41("أعلى البناء، ومنها أعراف القالع اليت يترتس اجلند املدافعون وراءها
املدخلني السابقني حتت معىن جامع، وهذا ما نالحظه عند ابن فارس الذي جعل للعني والراء والفاء 

املرتفعة بني  أصلني يدل أحدمها على تتابع الشيء متصًال، ومنه عرف الفرس والديك واألرض
سهلتني، وهذا ما نلحظه يف املدخل الثاين يف األساسي، واألصل الثاين عند ابن فارس هو السكون 

، وميكننا ضم داللة )42(والطمأنينة، ووضع حتته املعرفة والعرفان؛ ألن نفوس الناس تسكن إليهما
يه الناس ويألفونه تطمئن حتت هذا األصل؛ فإن ما يتعارف عل) ما تعارف عليه الناس(املدخل األول 

نفوسهم إليه؛ وبذلك يكون تعدد املداخل يف األساسي مناسًبا الختالف املعاين وعدم إمكانية مجع 
  .داللة املدخل األول والثاين حتت داللة عامة واحدة

ظي، أثر يف تطور الداللة واختالفها مما يؤدي إىل املشرتك اللف )43(وقد يكون للدالالت املولدة واحملدثة 

                                                           
  .األساسي س و م  )39(
  .املقاييس س و م  )40(
  .األساسي ع ر ف  )41(
  .يف املعجم العريب األساسي) َحِفَي، حلق، حّلل، أحل،واستحاَل، َخطي، درَ (داخل وانظر امل. املقاييس ع ر ف  )42(
، وذكر حتت 61ص " لفظ عريب أستعمل قدميًا وأعطى معىن جديًدا بعد عصر الرواية"عرف املعجم األساسي املولد بأنه   )43(

كلمة عربية محلت معىن يف "وعرف احملدث بأنه  ،)مو(، ويرمز للمولد ب "عريب غري حمض:كالم مولد"مادة و ل د 
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  :فيعرب عنه املعجم بتعدد املداخل، ومن األمثلة على ذلك
  .ولد الطائر، وكل صغري من احليوان والنبات... 1فـَرْخٌ "

الفاء والراء واخلاء  "، وذكر ابن فارس أن )44()"مو(صحيفة تطوى لِْفقني : فرخ من الورق... 2فـَرْخٌ 
كما أن اللسان مل يذكر إال داللة املدخل   .)45("َوَلد الطائر: فالَفرْخ. كلمٌة واحدة، ويقاس عليها

، وعموًما فإن )47(يف حني ذكر الوسيط الداللتني لكنه مل حيدد إن كان أيا منهما حمدث ،)46(األول
  .ذكر ابن فارس، وابن منظور للداللة األوىل فقط يوحي بكون داللة املدخل الثاين مولدة

  : األساسي كاآليتالذي ورد يف) ُكبة(واألمر نفسه يف املدخل 
  .ما مجُِع من الغزل على شكل كرة: 1ُكبةٌ "

، )48()"مو(حلم يدق ويضاف إليه جريش القمح قبل أن ينضج وُيكبب ويُطهى يف السمن : 2ُكبةٌ 
داللة (األوىل فقط، بينما ذكر الوسيط الداللتني، وحكم على الداللة الثانية    وقد ذكر اللسان الداللة

  .)49(أا مولدةب...) حلم يدق
وإذا كان للدالالت املولدة أثر يف ظاهرة املشرتك اللفظي، مما أدى إىل تعدد املداخل، فإن الداللة  

  :احملدثة هلا األثر نفسه، ومن ذلك
  .رجعَ : من السفر... يقِفُل قُفوالً  1قَفلَ "

لة يف املدخل الثاين مل ترد قدميًا؛ ، فالدال)50()"حمدثة(أغلقه بالُقْفل : الباَب وحنَوه. يقِفُل قـَْفالً  2قَفلَ 
، ونص اللسان على أنه )أقفلَ (فلم يذكرها اللسان وال الوسيط، وإمنا ذكرا يف هذه الداللة الفعل 

والباب ...وفعله اإلقفال، وقد أقفل الباب، وأقفل عليه فانقفل: "االستخدام الصحيح، حيث قال

                                                                                                                                  
، ويستخدم "محلت معىن جديًدا"...، ويبدو أن العبارة ينقصها شيء فالصواب أن تصبح 61ص" العصر احلديث

 .للمحدث) مح(املعجم رمز 

 .األساسي ف ر خ  )44(

  .املقاييس ف ر خ  )45(
  .اللسان ف ر خ  )46(
 .الوسيط ف ر خ  )47(

  .ب ب األساسي ك  )48(
  .اللسان ك ب ب، الوسيط ك ب ب  )49(
  .األساسي ق ف ل  )50(
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، ونستدل مما سبق على أن  )51("قفلُت مثل أغلق وغلقأقفلُت الباَب و ] و[ُمقَفل، وال يقال مقفول، 
ومن الواضح أيًضا اختالف الداللة بني املدخلني، وقد حدد ابن . حمدثة) قـََفلَ (هذه الداللة للفعل 

فارس الداللتني اللتني ذكرمها األساسي، فوضع للقاف والفاء والالم أصلني؛ أحدمها أوبة من سفر، 
َي الُقْفل قـُْفًال،  وهي داللة املدخل األول يف األساسي، والثاين صالبة وشدة يف الشيء، ومن الثاين مسُِ

  .)52(ويقال أقفل الباَب فهو ُمْقَفل
  :الذي ورد كاآليت) نف (ومن الدالالت احملدثة اليت أّدت إىل املشرتك اللفظي املدخل 

" ا 1َنفه، : الّسويَق وحنَوه -1. نَفْفُت يَِنّف نـَفبذَرها: رضَ األ -2سف.  
 ا 2َنفومل يذكر املقاييس وال الوسيط هذا اجلذر ، . )53()"حمدثة. (َخمَطَ : الشخصُ . نَفْفُت يَِنّف نـَف

، وهي داللة شائعة يف العصر )54()َخمَطَ (يف حني ذكره اللسان بداللة سف السويق، ومل يذكر داللة 
  .احلايل

ن عوامل ظهور املشرتك اللفظي؛ مما يؤدي إىل تعدد إن الدالالت املولدة واحملدثة متثل عامًال م 
املداخل يف املعجم األساسي، خاصة إذا مل ميكن مجع الدالالت حتت داللة عامة، وهو ما يالحظ يف 

حتت داللة واحدة هي داللة التكوير،  1،2، وإن كان بإمكاننا مجع مدخلي ُكبةٌ )فـَرٌْخ، وقـََفَل، وَنف (األمثلة 
 .زاء مدخٍل واحٍد حيمل داللتني؛ إحدامها فصيحة قدمية، واألخرى مولدةوبذلك نكون بإ

  
  .اختالف أحد الصور االشتقاقية للمداخل - 3
 .يف املداخل الفعلية) أ(

من الوسائل اليت يعتمدها  املعجم األساسي معيارًا للحكم بتعدد املداخل هو اختالف واحد من  
ساسي يذكر الفعل املاضي واملضارع واملصدر، واسم الفاعل، أو ، واملعجم األ)55(مشتقات املدخل على األقل

                                                           
  .الوسيط ق ف ل. اللسان ق ف ل  )51(
 .املقاييس ق ف ل  )52(

  .األساسي ن ف ف  )53(
 .املقاييس، واللسان، والوسيط ن ف ف  )54(

قصود أحد صور الكلمة باعتباراا ، ولكن امل...)اسم الفاعل، واسم املفعول(ال يقصد باملشتقات هنا املشتقات املعروفة   )55(
تظهر له صور اشتقاقية خمتلفة  - )ك ت ب(ميثل ساقًا من اجلذر -) َكَتبَ (املختلفة؛ فعلى سبيل املثال الفعل املاضي 

/ الوصف املشبه باسم الفاعل/ املفعول/ اسم الفاعل/ املصدر(، وغري الفعلية )األمر/ املضارع/ الفعل املاضي(منها الفعلية 
 .، فكل هذا ميثل مدخًال معجميا...)اسم اهليئة/ اسم املرة/ اسم التفضيل/ الزمان واملكان اسم
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وإذا اتفق مدخالن يف شكل املاضي، واختلفا يف واحد من صوره . الوصف املشبه باسم الفاعل فقط
  :االشتقاقية اليت يذكرها املعجم، فإن املعجم يعترب ذلك تعدًدا للمداخل، ومن أمثلة ذلك

  .فرحه به: الشخَص باألمر -2فرح به، : الشخُص باخلري -1. ْشرًايـَْبُشر ِبْشرًا وبُ  1َبَشرَ " 
اُجلْنبَ أو البصلَة أو الربتقالَة أو  -2َقَشرها، : اُخلَضَر أو الفاكهة أو حنوها - 1. يـَْبُشر َبْشرًا 2َبَشرَ 

بينهما، املدخالن السابقان واضح اختالف الداللة . )56("حكها باملبشرة ليقطعها ِقَطًعا صغرية: حنومها
ظهور الشيء مع ُحسن ومجال؛ "وإن كان ابن فارس قد ضم هذه املعاين حتت أصل واحد وهو 

َبَشْرُت األدمي إذا : ويقال...ويكون ذلك باخلري...ويقال بشرُت فالنًا...فالبشرة ظاهر جلد اإلنسان
مبعىن َقَشَر ميكن مجعهما ) 2َبَشرَ (مبعىن فرِح، و) 1َبَشرَ (، فإننا ال نظن أن داللة )57("َقَشْرُت وجهه

حتت داللة واحدة، إضافة إىل ذلك فإن مصادر املدخلني جاءت خمتلفة؛ ففي املدخل األول جاء 
، وهذا عامل يقوي استبعاد ضم )َبْشرًا(، ويف املدخل الثاين جاء املصدر )ِبْشرًا، وُبْشرًا(مصدران 

  .)58(املدخلني حتت مدخل واحد
صدر اختالف الوصف املشبه باسم الفاعل؛ مما جيعل املعجم حيكم بتعدد وقد جيتمع مع اختالف امل 

  :املداخل، ومثال ذلك
" ا وَأجيًجا أّجاٌج وَأجوج 1َأجأج دت، : ت النارُ  -1. َأَجْجُت يـَُؤجبت واضطرمت وتوق2تله - 

  .اشتد حره: النهارُ 
 ُأجوًجا أُجاجٌ  2َأج فعلى الرغم من أن ابن فارس مجع )59("شتدت ملوحتها: املاءُ . َأَجْجُت يـَُؤج ،

، فإنه من الصعب تفسري )60("الشدة إما حرا وإما ملوحة"املعاين السابقة حتت أصل داليل واحد وهو
ة  بني احلر وامللوحة، وليس بني احلر وشيٍء آخر مثًال، وبعيًدا عن  -عند ابن فارس–اجلمع يف الشد

 :املدخلني قد أفرزا مصادر وصفات خمتلفة كاآليتالداللة فإننا نالحظ أن 
 
  

                                                           
  .األساسي ب ش ر  )56(
  .املقاييس ب ش ر  )57(
، ورخا، ورغا، وَسر (الشيء نفسه يقال يف مداخل مثل   )58( يف املعجم األساسي) محََِي، وَحن.  
  .األساسي أ ج ج  )59(
 .املقاييس أج  )60(
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  الوصف  املصدر  املضارع  املاضي  املدخل

 َأَججَ   1َأج   يـَؤُج   أُجوج - َأّجاج  َأجيج - َأج  

 َأَججَ   2َأج   ُأجاج  ُأجوج  يـَؤُج  

 
دخلني ، مما يعين أننا بإزاء م)الصفة املشبهة باسم الفاعل(لقد اختلف املدخالن يف املصدر والوصف  
  . )61(ال واحدٍ 

  .يف املداخل االمسية) ب(
الختالف صيغة  -على الرغم من احتاد الداللة العامة للمداخل–قد تتعد املداخل االمسية يف املعجم   

  :اجلمع، ومن ذلك
اسم مرفوع تقّدمه فعل مبين للمعلوم، ودل : يف النحو -2من يفعل الفعل،  - 1: ـ ج ـون 1فاِعلٌ "

  .عل أو قام به الفعلعلى من فعل الف
، فإن )62(..."من يقوم باألعمال اليت ال حتتاج إىل مهارة مثل احلراثة ورفع األحجار: ج فـََعَلة 2فاِعلٌ 

الداللة العامة للمدخلني واحدة، وهي القيام بالفعل، وجاءت الداللة يف املدخل األول عامة غري 
ال اليت ال حتتاج إىل مهارة، فاملدخل الثاين به حمددة، وجاءت الداللة يف املدخل الثاين حمددة باألعم

ختصيص لداللة املدخل األول، لكن الفارق يتضح بصورة كبرية عند استخدام اجلمع يف املدخل 
د املداخل هو صيغة اجلمع )فـََعَلة(، ويف املدخل الثاين )فاعلون(األول  ؛ فكأن السبب األساسي لتعد

 .الفعل، ويف الثاين على نوع خاِص من الفعل اليت تدل يف املدخل األول على عموم
  

 .اختالف باب الفعل -4
  :قد يكون اختالف باب الفعل يف الثالثي أو الرباعي كاآليت  

 .اختالف باب الفعل الثالثي  ) أ(
)1(  اليت  3،2،1إذا كان الفعل الثالثي مضعًفا، فإنه قد يتماثل شكًال وخيتلف بابًا، ومن ذلك مداخل َحب

                                                           
  .، حيث اختلفت املصادر والصفات املشبهة باسم الفاعل)أَِذَن، وَبَطلَ (انظر أيَضا املدخلني   )61(
  .األساسي ف ع ل  )62(
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  :عجم كاآليتوردت يف امل
" ة 1حبا وحمبُحب ه ومال إليه: الشيَء والشخصَ . َحبَْبُت حيَِبود.  

 ا 2حبُحب صار حمبوبًا: الشخصُ / الشيءُ . َحبُْبُت َحيُب.  
 ا 3حبُحب فالداللة يف املداخل السابقة واحدة ال )63("صار حمبوبًا: الشخصُ / الشيءُ . َحِبْبُت َحيَب ،

فما الذي دعا املعجم إىل تعديد املداخل وليس مجعها حتت مدخل واحد؟ إن  شك يف ذلك،
املعجم هنا بصدد مداخل خمتلفة شكًال ال متعددة؛ فاملدخل األول َحَبَب، وبابه َضَرَب، والثاين 
َحُبَب وبابه َحُسَن، والثالث َحِبَب وبابه َفرَِح، فإذا كانت املداخل قد احتدت شكالً بسبب التضعيف 

  .ا يف األصل الصريف خمتلفة، وهذا هو الداعي لتعديد املداخلفإ
  :قد يتحد شكل املاضي ووزنه ويكون االختالف يف املضارع فقط، ومن ذلك املداخل اآلتية )2(

" ا 1َحد َحد وضع فاصًال بينها وبني ما جياورها، : األرضَ  -2شحذه، : السيفَ  -1. َحَدْدُت َحيُد
  .أقام عليه احلد : اجلاينَ  -5صرفه، : ـه عن األمر -4ميزه منه،  :الشيَء من غريه -3

 ة 2َحدِحد على غريه - 3ذكت واشتدت، : الرائحةُ  - 2صار قاطًعا، : السيفُ  -1. َحَدْدُت حيَِد :
  .قول  غضب وأغلظ ال

 ِحداًدا 3َحد إن املداخل )64("تركت الزينة ولبست احلداد: ـت املرأُة على زوجها. َحَدْدُت حيَِد ،
، وتقسيم املعجم )65("املنع، وطرف الشيء"السابقة تعود إىل داللتني كما ذكر ابن فارس مها 

األساسي يعتمد البعد الشكلي فقط، حيث جاءت املداخل حسب األبواب الصرفية؛ املدخل األول 
داخل  من باب نصر، والثاين من باب ضرب والثالث من باب ضرب مع اختالف املصدر يف امل

  :ولكننا إذا الحظنا املعىن جبانب الشكل فإننا ميكن أن نقسم املداخل كاآليت. كلها
فهي تعود إىل داللة  ؛3، 2، 1 املدخل األول ميكن أن يتحول إىل مدخلني أحدمها يضم املعاين  

دخل الثاين فهما يعودان إىل داللة املنع، وكذلك ميكن تقسيم امل ؛5، 4يضم املعنيني  واآلخرطرف الشيء، 
إىل ثالثة مداخل؛ لكل معىن مدخل؛ فحد السيف يعود إىل داللة طرف الشيء، وحد الرجُل على غريه 
تعود إىل داللة املنع، أما حدت الرائحة فال تعود إىل أي من الداللتني، ويأيت املدخل الثالث حدت املرأة 

إننا إذا أخذنا بالتحليل السابق يصري لدينا ستة . نةعلى زوجها حتت داللة املنع؛ حيث االمتناع عن الزي

                                                           
 .السابق ح ب ب  )63(

 .السابق ح د د  )64(

 .املقاييس ح د  )65(
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  :مداخل كاآليت
 ا 1َحد َحد وضع فاصًال بينها وبني ما جياورها، : األرضَ  -2شحذه، : السيفَ  -1. َحَدْدُت َحيُد
  .ميزه منه: الشيَء من غريه -3

 ا 2َحد َحد اجلاينَ  -2صرفه، : ـه عن األمر -1.  َحَدْدُت َحيُد : أقام عليه احلد.  
 ة 3َحد ِحد صار قاطًعا: السيفُ  -. َحَدْدُت حيَِد .  
 ة 4َحد ِحد غضب وأغلظ القول: على غريه -. َحَدْدُت حيَِد.  
 ة 5َحد ِحد ذكت واشتدت: الرائحةُ  -. َحَدْدُت حيَِد.  
 ِحداًدا 6َحد ولبست احلداد تركت الزينة: ـت املرأُة على زوجها. َحَدْدُت حيَِد.  

والعرض السابق هلذه املداخل املتعددة يالحظ البعد الشكلي والداليل، يف حني أن تقسيم املعجم األساسي 
  .يعتمد البعد الشكلي فقط

  :ومن ذلك أيًضا
" ا وَحسيًسا 1َحسَحس أدركه بإحدى حواسه: به/ الشيءِ . حَسْسُت ُحيس  

 ا 2َحسِحس ا/ حَسْسُت ِحيسفاملدخالن السابقان اتفقا يف املاضي واختلفا يف املضارع )66(..."َحس ،
  .واملصدر

ويف املضارع واملصدر والوصف ومن ) رغم احتاد شكله؛ ألنه مضعف(وقد يكون االختالف يف املاضي  )3(
  :ذلك

" ا حارٌ  1َحرَحر نه: الشيءَ . َحَرْرُت ُحيرسخ.  
 ا حارٌ  2َحرَحر القتلُ -1 .َحَرْرُت ِحير : ،سُخن: النهارُ  - 2اشتد.  
 ا حارٌ  3َحرَحر ه، : النهارُ  -1. َحرِْرُت َحيرنه: املاءَ  -2اشتّد حرسخ.  
 ان 4َحرة وَحرارة فهو َحرِحر يبست من عطش أو : ـت كبُده -2عِطش، : الرجلُ  - 1. َحرِْرُت َحير

  .حزن
 ُحرّيّة فهو ُحرٌ  5َحر كان ُحّر األصل: الرجلُ . َحرِْرُت َحير.  
 6َحر  َحرارًا فهو ُحر ا: العبدُ . َحرِْرُت َحيرفاملعاين يف املداخل السابقة تعود إىل داللتني )67("صار ُحر ،

                                                           
 .األساسي ح س س  )66(

 .األساسي ح ر ر  )67(
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، ولكن تعديد املداخل يف املعجم )68(ذكرمها ابن فارس ومها احلرية خالف العبودية واَحلر خالف الربد
لي يف التقسيم، ويوضح اجلدول التايل التشابه واالختالف يف املداخل األساسي اعتمد اجلانب الشك

  .السابقة
  

  املعىن  الوصف  املصدر  املضارع  املاضي  املدخل

 َحَرر  1َحر   ا  ُحيرخالف الربودة  حارٌ   َحر  

 َحَرر  2َحر   ا  ِحيرخالف الربودة  حارٌ   َحر  

 َحرِر  3َحر   ا  َحيرخالف الربودة  حارٌ   َحر  

  خالف الربودة  َحران  حرارة -ِحرة  َحير   َحرِر  4ر حَ 

 َحرِر  5َحر   ُحرّيّة  َحير   خالف العبودية  ُحر  

 َحرِر  6َحر   َحرارًا  َحير   خالف العبودية  ُحر  

 
إن اجلدول السابق يؤكد ما مييل إليه البحث من أن املعجم إذا الحظ أن املدخل يعطي صورًا اشتقاقية 

مدخل آخر متفق معه يف الشكل، عد ذلك تعدًدا للمداخل؛ فقد كان باستطاعة املعجم أن  خمتلفة عن
جيمع بني املدخلني الثالث والرابع املتفقني يف املاضي واملضارع واملعىن لوال اختالف املصدر والوصف، 

قني يف املاضي وكذلك كان اختالف املصدر والوصف سبًبا يف الفصل بني املدخلني اخلامس والسادس املتف
 .)69(واملضارع والداللة

                                                           
 .املقاييس ح ر  )68(

، َشل (آلتية يف األساسي وهي انظر املداخل املتعددة ا  )69( َزف ، َخص ، َخب ،ويالحظ أن املعجم يف مدخلي ) َحل
" اجتمعوا: القومُ ... حَشَد حيِشد. مجعهم: القومَ ...َحَشد حيُشد : "مل يرقم املدخلني، اللذين جاءا كاآليت) 2، 1حشد(

 .طباعيوورد املدخالن متعاقبني ومل يرقمهما املعجم ورمبا كان ذلك خطأ 
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 اختالف باب الفعل الرباعي) ب(
إذا كانت فاء الفعل الرباعي مهزة، فإن وزين أفعل وفاعل يتفقان رمسًا وخيتلفان بابًا؛ وبذلك يأيت تعدد 

  :املداخل يف املعجم األساسي، ومثال ذلك
  .استأجره: ـه. يؤاِجُر ُمؤاجرة 1آَجرَ "

، فاملعىن يف )70("اكرتاها: الداَر وحنوها -2أكراه إياها، : آجره الداَر وحنوها -1. ارًايُؤِجُر إجي 2آَجرَ 
، ولكن املدخلني خمتلفان؛ )71(املدخلني واحد، وهو استئجار الشخص أو شيء ما، أي الكراء

  .فاألول من باب فاَعل، والثاين من باب أفْـَعل
  :ومن ذلك أيًضا

  .أَلَِفه :الشيءَ . يُؤاِلف مؤالفة 1آَلفَ "
، ولكن )73(، فاملعىن واحد، وهو مجع الشيء إىل الشيء)72("أَلَِفه وتعوده: الشيءَ . يـُْؤِلف إيالفًا 2آَلفَ 

  .اختلف الباب يف املدخلني بني فاَعَل وأَفْـَعل
  :ومن ذلك أيًضا

  .أَنسه: الشخصَ . يُؤاِنس ُمؤانسة 1آَنسَ "
، فاملعىن واحد، )74("أبصره: ـه -3أحس به، : الشيءَ  -2، أَنسه: الشخصَ  - 1. يـُْؤِنُس إيناًسا 2آَنسَ 

 ç.والتفرد )75(وهو ظهور الشيء، وكل ما خالف التَوحش
  

 .اختالف الجذر -5
من الوسائل اليت استخدمها املعجم يف احلكم بتعدد املداخل اختالُف جذر املدخلني؛ فقد تتحد صورة 

  .عود إليهما الفعالن، ويكون ذلك يف األمساء واألفعالاملدخلني كتابة، وخيتلف اجلذران اللذان ي
 .اختالف جذور المداخل االسمية  ) أ(

  :من أمثلة هذا االختالف
                                                           

  .األساسي أج ر  )70(
 .املقاييس أ ج ر  )71(

  .األساسي أ ل ف  )72(
  .املقاييس أ ل ف  )73(
  .األساسي أ ن س  )74(
  .املقاييس أ ن س  )75(
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  .عقٌد ُميكن من استغالل شيء مقاِبل ِعَوض -2ُأجرة العمل،  -1. 1إجارةٌ "
فني؛ ، املدخالن السابقان متفقان كتابة ونطًقا، لكنهما من جذرين خمتل)76("انظر جور. 2إجارةٌ 

، )أجار(، وهو مصدر للفعل )ج و ر(، وداللته مأخوذة من الِكراء، والثاين من )أ ج ر(فاألول من 
) ج و ر(، واملعىن العام للجذر )77("جعله يف ِجواره ومحايته: الشخصَ ...: أجار"وداللة الفعل أجار 

؛ فتكون داللة الفعل ، ومنه الفعل جار أي ظلم، ومن داللة اهلمزة السلب)78("امليل عن الطريق"هو 
جار) أجار(

ُ
  .إزالة الظلم، فاإلجارُة محايٌة من ظُْلٍم يـََقع على امل

  :ومن ذلك أيًضا
  .فقري - 2اسم فاعل من سأل،  -1. ج ــون. 1سائِلٌ "

، ومعناه طالب الشيء، )س أ ل(، فاملدخل األول من اجلذر )79("انظر سال. ج سوائل. 2ساِئلٌ 
: كاآليت) س ي ل(، وقد ورد املدخل حتت اجلذر )س ي ل( فمن اجلذر والفقري، أما املدخل الثاين

وسط بني مادة يف حالة  - 2، )انظر سال(اسم فاعل من سال ومن سأل  -1. سائٌل ج سوائل"
س أ (حتت اجلذر ) 2، 1سائل(املدخلني ز بني مجعني يف ، يالحظ أن املعجم مي )80("الصالبة والغازية

ا واحًدا يف حني أنه ذكر مجعً  ،)مشرتك لفظي(مدخلني متعددين  أماوعامل املدخلني على  ،)ل
عامل املدخل سائل حتت اجلذر على أنه مدخل واحد متعدد و ، )س ي ل(للمعنيني حتت اجلذر 

، فإن الداللة )2سائل(عنه يف ) 1سائل(وإذا كان اجلذر خمتلًفا يف  ).ليس مشرتًكا لفظيا(املعىن 
لكن اختالف اجلذر هو السبب األساسي يف عد املدخلني مشرتًكا لفظيا، ومن فيهما خمتلفة أيًضا، و 

  .مث تتعد املداخل
  .اختالف جذور المداخل الفعلية) ب(

يقع هذا االختالف بني الواوي واليائي، وملا كان املعجم يرتب مداخله حسب اجلذور، ويفصل بني الواوي 
يت متعاقبة؛ فالواوي يأيت حتت حرف الواو، واليائي يأيت حتت حرف واليائي؛ فإن املداخل املتشاة رمسًا ال تأ

  .الياء، واألمثلة على ذلك كثرية، ومنها

                                                           
 .األساسي أ ج ر  )76(

 .السابق ج و ر  )77(

 .املقاييس ج و ر  )78(

 .األساسي س أ ل  )79(

  .السابق س ي ل  )80(
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ًزا "و. )81("حصل عليها: جائزةً  -2ضمه وملكه، : الشيءَ  -1...حاز حيوز َحْوزًا" حاز حييز َحيـْ
ح و (ا؛ ولذلك أحال إىل اجلذر متامً ) حاز حيوز(له داللة ) حاز حييز(، إن الفعل )82("انظر حوز...وِحيازة

ذكر أنه ليس ) ح ي ز(داللة اجلمع والتجمع، وعند اجلذر ) ح و ز(، وقد ذكر ابن فارس للجذر )ز
  .)83(أصًال؛ ألن الياء يف احلقيقة واو

  :فهناك مداخل أخرى اختلفت فيها الداللة، ومنها ،وإذا كان املدخالن السابقان متحدي الداللة
  .صاح: الثورُ . خيور ُخوارً  1خار"

  .)84("ضُعف وانكسر: الرجلُ . خيور ُخؤورًا 2خار
، فاملدخالن )85("فّضله على غريه: الشيَء على غريه -2صار ذا خري،  -1. خار خيري َخيـْرًا"

خيتلفان يف الداللة؛ فالواوي له داللتا  -الواوي مبدخليه يف ناحية، واليائي يف ناحية أخرى–السابقان 
ليائي له داللة العطف وامليل، ومنه اخلري خالف الشر؛ ألن كل أحٍد مييل الصوت والضعف، وا

  .)86(إليه
وال يقتصر ذلك على الواوي واليائي عندما يكون حرف العلة عني الكلمة، وإمنا عندما يكون الم الكلمة 

  :أيًضا، ومثال ذلك
دب وانتشر،  -2ب، مضى وذه -1: سرى يسري َسْريًا وِسراية"، و)87("شُرف: سرا يسرو َسْرًوا"
، فاملدخالن )88("جعله يسري فيه: بالشخص ليالً  - 4الشخص يف الليل سار فيه، قطعه بالسري،  -3

، وخيتلفان داللة؛ فاألول يدل )س ر ي(، والثاين من)س ر و(السابقان خيتلفان جذرًا؛ فاألول من 

                                                           
  .السابق ح و ز  )81(
 .بق ح ي زالسا  )82(

  .املقاييس ح و ز، ح ي ز  )83(
  .األساسي خ و ر  )84(
ا من النظائر يف املعجم مثل؛ ) خار خيور، وخار خيري(السابق خ ي ر، وما قيل يف   )85( دان يدين، / دان يدون(له كثري جد

زاغ يزيغ، وساخ / وزاغ يزوغزاح يزيح، / رام يرمي، وزاح يزوح/ - راق يريق، ورام يروم/ راع يريع، وراق يروق/ وراع يروع
كان يكني، / قال يقيل، كان يكون/ ساغ يسيغ، وقال يقول/ ساخ يسيخ، وسار يسور، سار يسري، وساغ يسوغ/ يسوخ

  ).ناب ينيب/ ناء يينء، وناب ينوب/ مال مييل، وناء ينوء/ ومال ميول
  .املقاييس خ و ر، خ ي ر  )86(
 .األساسي س ر و  )87(

 .السابق س ر ي  )88(
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 الواوي واليائي يف هذين على الشرف والثاين يدّل على السري والذهاب، وابن فارس مل يفصل بني
ا ال تكاد  : "اجلذرين، ومل حيدد هلما أصالً، حيث قال السني والراء واحلرف املعتل باب متفاوت جد

، أما القاموس احمليط فقد عد الباب من اليائي، يف حني فصل األساسي ")89(كلمتان منه جتتمعان
للفظي؛ وهي اشرتاك املدخلني نطًقا وهذان املدخالن يقدمان مسة من مسات املشرتك ا. بينهما

  ).سرا، سرى(واختالفهما كتابة 
  :وال يتوقف املشرتك بني الواوي واليائي على الفعل الثالثي، لكنه يظهر يف الرباعي من مثل

: اُهللا على رسوله -2أدى الصالة، : الشخصُ  -1)... املصدر غري مستعمل(صلى يصلي صالة "
، )91("}مث اجلحيم صلوه{أدخله الناَر : ـه... صلى يصلي تصلية"، )90("دعا له وحفه بالربكة

، وإذا كان ابن )ص ل ي(والثاين من ) ص ل و(فالفعالن رباعيان، اختلفا داللة وجذرًا؛ فاألول من 
أحدمها النار وما : الصاد والالم واحلرف املعتل أصالن: "فارس مل يفصل بني الواوي واليائي فقال

، فإن القاموس احمليط قد فصل بني الواوي واليائي، )92("من اُحلمى، واآلخر جنٌس من العبادةأشبهها 
  .ويف ذلك تبعه األساسي

إذا كان املعجم األساسي يفصل بني الواوي واليائي، كما اتضح من األمثلة السابقة، فهناك أمثلة   
ويكون ذلك جبمع اجلذور مًعا، ومثال ‘ اأخرى مل يفصل فيها املعجم، ويكون ذلك حني تتفق الداللة متامً 

/ غ و ل -غ و غ ا ء - غ ي ط/غ وط -غ و ص(ذلك ترتيب اجلذور يف باب الغني على النحو اآليت 
ال يردان يف ) غ ي ل(، و)غ ي ط(فهذا الرتتيب جيعل اجلذرين ...) غ ي ب -غ و ي -غ ي ل

، ...يغوط غوطًا 1غاط: "رد الفعل غاط كاآليتمكانيهما مع اليائي، بل يسبقان كل اجلذور اليائية، وقد و 
  .يف ترتيب الواوي، وكذلك غال يغول وغال يغيل )93(..."يغيط غيطًا 2غاط

حتت الواوي، فإنه فصل بني ) فاظ يفوظ وفاظ يفيظ(بني  -يف باب الفاء- وإذا كان املعجم قد مجع   
متاًما، وال يعذر املعجم باحتاد الداللة بني  ومها متفقا الداللة) فاح يفوح ، وفاح يفيح(الواوي واليائي يف 

الواوي واليائي؛ ألنه عند احتاد الداللة يشرح املعىن يف الواوي، مث حييل من اليائي إىل الواوي، وهذا ما رأيناه 
  ).إجارة، وحاز(يف 

                                                           
  .و املقاييس س ر  )89(
  األساسي ص ل و  )90(
 .السابق ص ل ي  )91(

  .املقاييس ص ل و، وانظر القاموس صلو، صلي  )92(
  .األساسي غ و ط، غ ول  )93(
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 .اختالف نوع المدخل -6
ن أحدمها مصدرًا واآلخر يُعد اختالف نوع املدخل من أسباب تعدد املداخل؛ فقد يتشابه مدخال  

  :امسًا، ومن أمثلة ذلك
" 1َسل : مصدر َسل.  

 ةٌ / 2َسلومثل)94("وعاء من القصب وحنوه حتمل فيه الفاكهة وغريها: ج ِسالل. َسل ،  
" 1َسم : مصدر َسم.  

 كل مادة تعطل أعمال اجلسم احليوية، إذا دخلته تقتل صاحبه: ج ُمسوم 2َسم.  
 ق كثُقب اإلبرة، ويطلق كذلك على األنف واألذن والفم: امج ُمسوم وِمس  3َسموورد "كل ثقب ضي ،

سقاه : ـه الشخصُ  -2أصابته بسمها، : ـْته األفعى وحنوها - 1: َمسا... َسم : "كاآليت) َسم (الفعل 
، )95("جعل فيه السمّ : الطعاَم أو الشرابَ  - 3أو أطعمه السم أو أدخله إىل جسمه بطريقة ما،  

). 3َسم (، واختالفهما مع داللة  االسم )2َسم (، واالسم )1َسم (ويالحظ اتفاق الداللة بني املصدر 
ليس منهج املعجم دائًما؛ فمن  -سواء اتفقت الداللة أم اختلفت-والفصل بني املصدر واالسم 

  :األمثلة على عدم الفصل
، وهنا تقارب بني داللة )96("حزن وهم: ج أشجان وشجون -2مصدر َشِجن،  -1. َشَجنٌ "

  .املصدر واالسم
  :ومن أمثلة إفراد املدخل مع اختالف الداللة

؛ فاملعىن "جزء من اثين عشر جزًءا من السنة: ج شهور وَأْشهر -2... 2، 1مصدر َشَهرَ  -1: َشْهرٌ "
: الَعْقدَ  سّله من غمده، َشَهرَ : السيفَ  1شَهرَ : "الذي ورد يف املعجم) 1شَهرَ (األول مصدر للفعل 

، واالسم ذو داللة )97("أفشاه: احلديثَ / اخلربَ : 2شَهرَ "الذي ورد؛ ) 2شَهرَ (، ومصدر للفعل "وثقه
خمتلفة عن هاتني؛ وعلى الرغم من ذلك فإن املعجم مجع بني الداللتني يف مدخل واحد على الرغم من 

له منهجية واضحة يف الفصل  ومن هنا يتضح أن املعجم ليس. اختالف نوع املدخل واختالف الداللة
بني املصدر واالسم عند احتاد شكلهما الكتايب سواء أكانت هناك عالقة داللية بني معىن املصدر 

                                                           
 .السابق س ل ل  )94(

 .السابق س م م  )95(

  .السابق ش ج ن  )96(
 .السابق ش هـ ر  )97(
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 .واالسم أم مل يكن
  

 .كون أحد المداخل َعـَلًما -7
  .تتعدد املداخل يف املعجم عندما تتشابه مداخل امسية أو وصفية مع مداخل أعالم  

  :ومن ذلك
  ).تونسية(املرتفع  -2املرة من الصعود،  -1 :1َصْعدةٌ "

  ، وكذلك،)98("مدينة يف اجلمهورية العربية اليمنية: 2َصْعدةٌ 
موضع عريض  -3مرتفع من األرض،  -2تراب طيب نظيف، : ج ُصْعد وَأْصِعدة -1: 1الصعيدُ "

  ...).الصعيد السياسي(املستوى : الصعيد -4واسع، 
  ، ومنه أيًضا،)99("مصر متتد بني اجليزة وأسوانمنطقة تقع جنوب : 2الصعيدُ 

  .نبات عطري قوي الرائحة له بذر كالرحيان: مفرده منّامة. 1َمنّامٌ "
، فاملداخل السابقة يرد أحدها امسًا )100("من يتحدث مع القوم لإلفساد وإيقاع الفتنة: ج ــون. 2َمنّامٌ 

آلخر علًما على شيء حمدد كما يف ، ويرد املدخل ا)2، ومنام1، الصعيد1صعدة(أو وصًفا كما 
  .علًما على نبات) 1منام(علًما ملنطقة و) 2الصعيد(علًما ملدينة، و) 2صعدة(

  :وقد يرد املدخالن علمني ومن ذلك
  .القمر ليلة كماله: 1بَْدرٌ "

، فاألول علم على جرم مساوي وهو قمر األرض، والثاين علم )101(...قرية صغرية قرب املدينة: 2بَْدرٌ 
  .قرية على

  :ومن ذلك أيًضا
  .جمموعة قبائل عربية موطنها مشال شبه اجلزيرة العربية: 1َمشرٌ "

جبل يف أواسط اململكة العربية السعودية، يقع جنوب النفود الكبري، قاعدته مدينة : 2َمشرٌ 
، فاألول علم على جمموعة قبائل، والثاين علم على جبل، ويبدو أن هناك عالقة بني )102("حائل

                                                           
 .السابق ص ع د  )98(

 .السابق ص ع د  )99(

  .ن م م السابق  )100(
 .السابق ب د ر  )101(

  .السابق ش م ر  )102(
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  .ملعنيني، فلما سكنت هذه القبائل هذا املوضع مسَُِي اجلبل بامسهاا
  
  .اختالف اللغة األصلية للمدخل -8

قد يكون أحد املدخلني معربًا، ويتشابه رمسًا مع مدخٍل عريب األصل، فيكون اختالف األصل   
  :اللغوي بني املدخلني مربرًا لتعدد املداخل، ومثال ذلك

  .ماهر غي ركوب اخليل: انج فوارس وفرس 1فاِرسٌ "
  .)104(، وقد أورد القاموس والوسيط دالليت املدخلني السابقني)103("أمة الُفْرس: 2فاِرس

  :وقد يكون أحد املدخلني عربيا مولًدا، واآلخر غري عريب، ومن ذلك
  .نسيج رقيق من القطن: 1شاشٌ "

ل مولد، وقد حكم عليه الوسيط ، فاملدخل األو )105("مدينة يف بالد ما وراء النهر: الشاش: 2شاشٌ 
مبا ] مدينة[شاش د "، والثاين غري عريب األصل ويستدل على عدم عروبته بقول القاموس )106(بذلك

يدل على أنه أعجمي األصل، ومما يعزز ذلك كون البلد ) وقد مينع(؛ فقوله )107("وراء النهر، وقد مينع
  .يف غري ديار العرب

  :أصلهما إىل لغتني خمتلفتني، وتشاا رمسًا، ومثال ذلك وقد يكون املدخالن معربني، ويعود
جنس شجر من الفصيلة القراصية يزرع لثمره، يأكله اإلنسان، أو لورقه، يرّىب عليه دود : 1توتٌ "

 القز.  
  .)108("أول الشهر يف السنة القبطية: 2توتٌ 

عدنا إىل القاموس وجدناه  لقد ذكر الوسيط دالليت املدخلني السابقني، لكنه مل حيدد نوعهما، وإذا  
فقط، بأنه الفرصاد، ويف اللسان عن األصمعي أا بالثاء يف الفارسية، وبالتاء يف ) 1توت(يعرف بداللة 

                                                           
  .األساسي ف ر س  )103(
  .القاموس فرس، الوسيط ف ر س  )104(
 .األساسي ش و ش  )105(

  .الوسيط ش و ش  )106(
 .القاموس شاش  )107(

س أول شهر يف السنة القبطية، ولي: ، فالصواب أن يقال)2توت(ويالحظ خطأ املعجم يف تعريف . األساسي ت و ت  )108(
 ).أول الشهر(
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معرب ) 1توت(، وبذلك نكون أمام مدخلني؛ أوهلما )109(كأنه فارسي) التوث(العربية، ويف التهذيب 
إن تعدد املدخلني . هر من شهور السنة القبطيةمعرب عن القبطية؛ ألنه اسم ش) 2توت(فارسي، واآلخر 

السابقني يعود إىل اختالف اللغة األصلية اليت منها انتقلت الكلمة إىل العربية، إضافة إىل اختالف الداللة 
 .بينهما

  
  .بين تعدد المعنى، وتعدد المداخل في المعجم األساسي: رابًعا

  .تعدد المعنى -1
د املعىن للمدخل الواحد، ولكن عند حتليلها قد أورد املعجم بعض املداخل اليت   ها من قسم تعدعد 

تكون هناك آراء خمتلفة، وذلك الختالف الداللة؛ فال ميكن اجلمع بني الداللتني يف مدخل واحد، أو 
  .اختالف األبواب؛ فال يكون من تعدد املعىن وفق منهج املعجم الذي ُوضح آنًفا

 .اختالف الداللة  ) أ(
  :ة على اختالف الدالالت اليت ال ميكن مجعها حتت مدخل واحد، ما يليمن األمثل
" ه -2صدق يف التنفيذ ووّىف، : اليمَني والوعَد وحنومها - 1... أَبـَرنزلوا : اجلنودُ  -3قِبله، : اُهللا َحج

 أما املعىن الثالث فيعود إىل )110("إىل الرب ،خالف البحر، ؛ فاملعنيان األول والثاين يعودان إىل الِرب البَـر
أَبـَر (ولذلك فإن األفضل أن يضع املعجم مدخلني؛ أوهلما 

، :...)اُهللا حجه -2، : ...اليمنيَ  -1: 1
أَبـَر (وثانيهما  

، ومما يقوي هذا الرأي فصل ابن فارس ملعاين الباء والراء والراء إىل :....)اجلنودُ . 2
، والداللتان اللتان حنن )111(البحر، ونبت الصدق، وحكاية صوت، وخالف: أربعة أصول هي

  .بصددمها يف األساسي يعودان إىل أصَلْي الصدِق وِخالِف البحر عند ابن فارس
  :ومن ذلك أيًضا

ـه  -4أصلحه وقومه، : األمَر جربًا - 3أصلحه، : العظَم والكسرَ  - 2صلح، : العظمُ  -1... َجبَـرَ "
، فاملعاين )112("أكمله إىل الواحد الصحيح: الَكْسرَ . اضياتيف الري - 5قهره عليه وأجربه، : على األمر

فال يعود إىل هذا املعىن، وإمنا يعود  )4(تعود كلها إىل معىن اإلصالح واإلمتام، أما املعىن  )5،3،2،1(

                                                           
 .القاموس توت، اللسان ت و ت  )109(

  .األساسي ب ر ر  )110(
  .املقاييس ب ر  )111(
  .األساسي ج ب ر  )112(
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إىل داللة القهر واإلكراه، وإذا كان ابن فارس قد وضع أصًال واحًدا هو العظمة والعلو واالستقامة، 
، فإنين أرى بُعًدا يف الربط )113("نًا على األمر وال يكون إال بالقهر وجنس من التعظيمأجربت فال"و

بني املعنيني اللذين حللُتهما عند األساسي، فال يصلح ضمهما حتت معىن واحٍد كما فعل ابن فارس 
 واألساسي.  

  :ومن ذلك أيًضا
" املرءُ  -1... َجد : ،ا -2صار ذا حظ أسرع، : يف السري -4اجتهد، : يف األمر -3مل يـَْهزل، : ِجد
، إن املعىن األول قائم )114("صار جديًدا: الشيءُ  -6حدث بعد أن مل يكن، : الشيُء ِجدة -5

يعودان إىل داللة احلداثة خالف  )6،5(جيمعها معىن االجتهاد، واملعنيان  )4،3،2(بذاته، واملعاين 
  .)115(ثة أصول هي العظمة واحلظ والقطعالقدم، وقد فرق ابن فارس هذا اجلذر إىل ثال

  :وكذلك فإننا خنتلف مع األساسي يف عرضه للمدخل َجدف الذي جاء كاآليت
، فاملعنيان خمتلفان متاًما، ورمبا كان )116("دفعها باداف: السفينةَ  -2كَفَر، : بالنعمة -1... َجدفَ "

بن فارس عد هذا اجلذر كلمات منفردة ال األدق أن يكون لكل مدخٌل، وما يؤكد هذا الرأي أن ا
  .)117(يقاس بعضها ببعض؛ فاداف جمداف السفينة وما أبعده من قوهلم إن التجديف نكران النعمة

وقد يضم املعجُم الدالالِت احملدثَة والفصيحة حتت مدخل واحد على الرغم من صعوبة اجلمع بينها، ومن 
  :ذلك

، )118("أرسل برقية: إىل أهله - 3َدد وأْوَعَد، : الرجلُ  -2ربق، أتت بال: السماءُ  -1... أبـَْرقَ "
جماز ) أبرق الرجلُ (تعودان إىل أصل واحد، هو برق السماء؛ فاالستخدام الثاين  )2،1(فالداللتان 

ا، وال شك أن  ا تعود إىل إرسال رسالة سريعة جدمن األول، أما الداللة الثالثة فهي خمتلفة متاًما؛ أل
عىن مأخوذ من الربق لسرعته، ولكن أبرق الربقية داللة حمدثة، ظهرت مع استخدام التلغراف، وقد امل

                                                           
  .املقاييس ج ب ر  )113(
  .األساسي ج د د  )114(
 .املقاييس ج د  )115(

ة إىل فصل معانيها إىل مداخل جتدها يف حاج) َجرََح، وُجُنب، وَسن، ونـََهَر، َأْوَجبَ (وانظر املداخل . األساسي ج د ف  )116(
  .متعددة

  .املقاييس ج د ف  )117(
  .األساسي ب ر ق  )118(
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، ولرمبا كان األجدر باألساسي أن يفصل )119(ذكر الوسيط هذه الداللة وحكم عليها بأا حمدثة
  .مدخل آخر )3(مدخل مستقل، وللمعىن  )2،1(املعاين، فيكون للمعنيني

  :حملدثة الفعل َشرَشَر الذي ورد كاآليتومن أمثلة الداللة ا
جعل أطرافها : الورقةَ  - 3جعل له أسنانًا، : املنشارَ  -2تقاطر وتفرق، : املاُء وحنوه -1... شرشر"

فيعودان إىل معىن آخر،  )3،2( ، فاملعىن األول قائم بذاته، أما املعنيان)120("متعرجة كأسنان املشط
؛ لذلك مل يذكر ابن فارس هذه )121(وحدد داللته بأا حمدثة) شارَ شرشر املن(وقد ذكر الوسيط املعىن 

، ولكن العالقة بني شرشَر املنشاَر والورقَة وبني شرشَر املاَء هي عالقة التقطع، وقد تكون )122(الداللة
  .هذه العالقة غري واضحة يف ذهن متكلم اللغة، مما يساعد يف الفصل بينهما إىل مداخل متعددة

  .الباباختالف ) ب(
  :قد خيتلف باب فعلني، ويتفقان معًىن؛ فيجمعهما املعجم حتت مدخل واحد، ومثال ذلك

" هرول وأسرع...: 1َخب.  
 َخبَْبت 2َخب / ا/ َخِبْبت، َخيُبِخب خيَِب : (، واملقصود هنا املدخل )123("خدع وَغش فقد )2َخب ،

  : أن يَعِرض األبواَب كاآليتمجع فيه املعجم بني بايب نَصر، وَفرِح، وكان عليه 
 هرول وأسرع:... 1َخب.  
 ا 2َخبِخب َخَبْبُت َخيُب : خدع وغش.  
 ا 3َخبِخب َخِبْبُت َخيَب : خدع وغش.  

  :ومن ذلك أيًضا
  .طلب منه أن يفعله: الرجَل أمرًا وبه... 1أََمرَ "

أمام مدخلني ) 2أََمرَ (، وحنن هنا يف املدخل )124("مريًاصار أ: عليهم: أَِمَر يأُمر، يأَمر أَْمرًا وإمارة/2أََمرَ 
يف غري املضعف ) نَصَر، َفرِح(خمتلفني شكًال، فال تعدد للمداخل، بل اختالف يف الشكل، فأمامنا بابان مها 

  : مما جيعل املدخلني متغايرين؛ فيكون الرتتيب املناسب للمداخل كاآليت
                                                           

  .الوسيط ب ر ق  )119(
  .األساسي ش ر ش ر  )120(
  .الوسيط ش ر ش ر  )121(
  .املقاييس ش ر  )122(
  .األساسي خ ب ب  )123(
  .السابق أ م ر  )124(
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  .ه فعلهطلب من: الرجَل أمرًا وبه... 1أََمرَ 
  صار عليهم أمريًا: يْأُمُر أَْمرًا وإمارة 2أََمرَ 

  .صار عليهم أمريًا: أَِمَر يَْأَمُر أَْمرًا وإمارة
 .يف الشكل) ، أَِمرَ 2أََمرَ (وبذلك يكون اختالف كبري بني 

  
  .تعدد المداخل -2

ة يف املعجم، ورمبا  حيكم املعجم بتعدد املداخل ألسباب أوردها البحث سابًقا، ولكننا جند مداخل متعدد
  :كان األجدر ا أن تكون مدخالً واحًدا متعدد املعاين، ومن أمثلة ذلك

- 2، ...اسم لكل من يصلح أن خياطب) يستعمل بالتنكري يف االستفهام والنفي( -1. 1َأَحدٌ "
  .من أمساء اهللا احلسىن - 3الواحد الذي ال نظري له، 

ومن مركباته أحد عشر مؤنثه إحدى ... ضافة واحديستعمل يف اإل -1مؤ إحدى ج آحاد  2َأَحدٌ 
، ورمبا كان مجع املدخلني حتت مدخل واحد له مخسة )125("اليوم الذي يلي السبت -2، ...عشرة

 ا حتت املعىن اخلاص بكلمعاٍن؛ الرتباط املعاين كلها، على أن ُتْذَكر املالحظات الصرفية يف مكا
  .منها

  :كاآليتوكذلك الفعل َسَبَت الذي ورد  
  .اسرتاح سكن نام: الشخصُ . َيْسُبُت َسْبًتا 1َسَبتَ "

انقطعوا عن املعيشة : اليهود -2دخل يف يوم السبت، : الشخصُ  -1. َيْسُبُت َسْبًتا 2َسَبتَ 
، والواقع أن املعىن واحد يف املدخلني، وهو االسرتاحة والسكون، ومنه )126("واالكتساب يوم السبت

ليهود؛ فكان األجدر أن جيعل املعجم له مدخًال واحًدا وتُعدد حتته تسمية يوم السبت، وسبت ا
املعاين، إال أن املعجم على ما يبدو قد احرتز من داللة يوم السبت، وما يعتقده اليهود من أنه يوم 
راحة يف اخللق، فأراد املعجم اخلروج من هذه الشبهة، إال أن األمر يبقى اعتقاًدا يهوديا ال عالقة 

  .سالم بهلإل
  :ومن ذلك
  اسم مفعول من َسَحقَ . ج ـون 1مسحوقٌ "

                                                           
  .األساسي أ ح د  )125(
  .السابق س ب ت  )126(
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، فاألصل واحٌد وهو دق الشيء )127("مادة صلبة على شكل دقائق صغرية. ج مساحيق 2مسحوقٌ 
؛ لذلك كان األفضل )128(دقا شديًدا، أو ما عرب عنه ابن فارس بإاك الشيء حىت يبلغ به حال البلى

  .دد املعىن، ومع كل معًىن ُتْذَكر املالحظات الصرفية اخلاصة جبمعهأن يكون هناك مدخل واحٌد متع
  :وقد يكون لألعالم دور يف تعدد املداخل فمن ذلك

  .أمة سامية األصل منشؤها شبه اجلزيرة العربية: مف عريب : عربٌ "
  ...حبر ميتد: حبُر العرب. 1العربُ 
 ، )129(..."ةشبه جزير ): أو اجلزيرة العربية(جزيرة العرب . 2العربُ 

ال مربر له؛ فهذه املداخل مركبات، ومبدأ املعجم يف املركبات ) 1،2العرب(إن تعدد املداخل السابقة 
والتعبريات أن يضعها يف اية املدخل بعد الرتقيم برقم الواحد مرسوًما باحلرف الالتيين، فما كان على املعجم 

  :إال أن يقدم مدخله كاآليت
  :... ، جزيرة العرب:...حبر العرب.       ..أمة سامية: َعَربٌ 

  :وكذلك املداخل عرّيب اليت وردت كاآليت
" منسوب إىل العرب: عريب...  

 أبو بكر حممد بن عبد اهللا: 1العريب...  
 حمي الدين حممد بن علي: 2العريب...  
 ح يف ، وكان األوىل أن يورد هذه األعالم عقب مادة ع)130(..."اخلليج العريب: 3العريبرّيب، كما ُوض
  .مداخل العرب

  :ومن األمثلة أيًضا
  .طراز من البناء املصري القدمي...: 1األهرامُ "

، فتعدد املداخل ال مربر له، وكان على )131("أهم الصحف واجلرائد املصرية: جريدة األهرام. 2األهرامُ 
  .املعجم أن يـَُعرف بالرتكيب جريدة األهرام حتت املدخل األول

  
                                                           

  .السابق س ح ق  )127(
 .املقاييس س ح ق  )128(

  .األساسي ع ر ب  )129(
 .السابق ع ر ب  )130(

  .السابق هـ ر م  )131(
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  .األضداد: ث الثالثالمبح
املفردات الدالة على معنيني متقابلني كاملوىل "األضداد نوع من املشرتك اللفظي، حيث يتعدد املعىن، إذ هي 

  .)132("للسيد والعبد
 .موقف القدماء من األضداد  ) أ(

صمعي اختلف القدماء بني مثبت لألضداد ومنكر هلا، ومن املنكرين ابن درستويه واجلواليقي، وممن أثبتها األ
وأبو عبيدة وابن فارس وابن دريد، والذين أثبتوها منهم من يوسع فيدخل ما كان من اختالف اللهجات مثل 
السْدفة عند متيم تعين الظلمة وعند قيس تعين الضوء، وبعضهم يرى السدفة اختالط الضوء والظلمة، ومنهم 

  .)133(من يضيق
  موقف المحدثين من األضداد) ب(

دثني األضداد يف اللغة، ومنهم من ُيَضيق، ومنهم من يُوسع، لكنهم اختلفوا يف اعتبار التعدد يثبت أغلب احمل
املشرتك (الكلمات / ، أم من تعدد املداخل)البوليزمي(يف األضداد، أهو من تعدد املعاين للمدخل الواحد 

  .)134()اهلومونيمي/ اللفظي
  .أسباب التضاد) ج(

  :اب متعددة منهالظاهرة التضاد يف اللغة أسب
 كاحتاد اسم الفاعل واسم املفعول من وزن افتعَل املعتل مثل . التغري الصويت -1

  .من ضاد ) ُمضادّ (، ومن وزن فاَعَل عندما يكون الثالثي منه مضّعًفا مثل ) ُخمْتار(
 .اختالف البيئة أو اللهجة مثل السدفة اليت سبق اإلشارة إليها -2
 .قول للملدوغ سليم، وللصحراء مفازةومن ذلك ال. التفاؤل والتشاؤم -3
 ).بصري(ومن ذلك خماطبة األعمى بـ. التأدب -4

  .منهج المعجم في عرض األضداد) د(
  .استبعاد بعض املداخل والدالالت -1

يستبعد املعجم كثريًا من األلفاظ املتضادة، وهو يف ذلك مناسب حلجمه واهلدف منه؛ فهو يعرض األلفاظ 

                                                           
   378/ 1السابق ض د د، وانظر املزهر  )132(
وما بعدها حيث ناقش السيوطي مفهوم األضداد، وقّدم أمثلة، وعرض آراء علماء اللغة من منكرين له  378/ 1املزهر   )133(

  .ومثبتني
  .133، دور الكلمة يف اللغة 168علم الداللة   )134(
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  .تخدمي العربية من أبنائهاوالدالالت املأنوسة ملس
، فلم )وأْخَفى(، )َخِفيَ (ومن أمثلة استبعاده لبعض الدالالت عدم ذكره لداللة اإلظهار حتت املدخل الفعلي 

. )136(، وقد ذكر ابن فارس للخاء والفاء والياء أصلني متضادين مها السرت واإلظهار)135(يذكر إال داللة السرت
  :ومن ذلك
اليت وردت  ) َحنِيف(وكذلك يف . ، ومل يذكر داللة قليل القيمة)137("العظيمالشيء الكبري : َجَللٌ "

  - 4صحيح امليل إىل اإلسالم،  - 3. الناسك -2. مائل من الشر إىل اخلري -1: حنيف: كاآليت
 من حج 139(امليل واالعوجاج) حنف(، ومل يذكر داللة االحنراف؛ فأصل داللة )138("كل(.  

  ).تعدد املعىن للمدخل الواحد(مدخل واحد  وضع الدالالت الضدية حتت -2
اختلف منهج املعجم يف وضعه للداللة الضدية بني وضعها حتت مدخل واحد متعدد املعىن، وبني وضعها 

  :حتت مداخل متعددة، ومن أمثلة وضعها حتت مدخل واحد ما يلي
  ".دة والعذابأزال الش : اهللاُ عنه - 2، ...آذاه بإحلاحه وشدته: اهلم به -1: بـَرح"
  ".أعمى - 2ذو بصٍر، : ج ُبصراء -1: بصريٌ "

  ".ما بني القوم من القرابة واملودة أو العداوة والبغضاء: ذات البني: بـَْني " 
  )".ابن امرأة الرجل من غريه(مربوب  - 2، )زوج األم هلا ولد من غريه(راب  - 1: رَبيبٌ 

  ".بيع وذََكَر الثمنعرضها لل -2،...طلَب شراءها -1: السلعةَ ... سامَ "
  ".باعها: السلعةَ  -2، )اشرتاها(أخذها بثمن : السلعةَ  -1َشَرى "
  ".بائع -2ُمْشٍرت،  -1: شارٍ "
  ".النجاة -2، ...الصحراء فالة ال ماء فيها -1: املفازةُ "
  ".طُهرت -2حاضت،  -1: أَقْـرََأت املرأةُ "
  ".الطْهر -2احليُض،  -1: الُقْرءُ "
  .)140(..."عبد -2مالك وسيد،  -1...: َمْوىل"

                                                           
  .األساسي خ ف ي  )135(
 .املقاييس خ ف ي  )136(

  األساسي ج ل ل  )137(
  .األساسي ح ج ج  )138(
  .انظر املقاييس ح ن ف، الوسيط ح ن ف  )139(
  .األساسي ب ر ح، ب ص ر، ر ب ب، س و م، ش ر ي، ف و ز، ق ر أ، و ل ي  )140(
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، وعلى هذا الرأي أغلب اللغويني )البوليزمي(فاملعجم يف األمثلة السابقة عد األضداد من تعدد املعىن   
  .، وهذا املنهج هو الذي استخدمه املعجم غالًبا)141(احملدثني

  .وضع الدالالت الضدية حتت مداخل متعددة -3
امل معهما املعجم على أما من نوع تعدد املداخل ورد يف املعجم مدخالن من األضداد تع  

  :، ومها)هومونيمي(
 - 4سوى بينهما، : الشخَص بالشخصِ  - 3سّواه وأقامه، : الشيءَ  -2أنصف،  - 1: َعْدالً  1َعَدلَ "

  ".ساواه: الشيَء بالشيءِ 
، واملعجم مل )2عدل(مضادة لداللة ) 1عدل(، فالداللة األوىل يف )142("حاد واحنرف: ُعدوالً  2َعَدلَ "

يضع الداللتني حتت مدخل واحد، بل أفرد لكل منهما مدخًال، وتعامل مع الضد على أنه من قبيل 
، ويف )َعْدالً (جاء املصدر ) 1عدل(تعدد املداخل، ورمبا أعانه على ذلك اختالف املصدر؛ ففي 

فية عند كل معىن، ، ولكن كان بإمكان املعجم وضع احملددات الصر )ُعدوالً (جاء املصدر ) 2عدل(
  .مع االحتفاظ بصورة املدخل الواحد ال املتعدد

  :واملثال الثاين
  .عدل: يـَْقِسُط ِقْسطًا  1قَسطَ "

اختالف املصدر  -كما يف املثال األول-، ويالحظ )143("جار وحاد: يـَْقِسُط َقْسطًا وُقسوطًا 2َقَسطَ 
وعموًما فإن املعجم يتعامل مع  .بني املدخلني، وقد يكون هذا هو الداعي إىل تعديد املداخل

) َعَدَل، وَقَسطَ (معاملة املدخل الواحد ذي املعاين املتعددة عدا املدخلني  -على ندرا–األضداد 
  .اللذين عاملهما معاملة املداخل املتعددة

  
  .الخاتمة

لنتائج، عرض البحث قضية تعدد املعىن ومنهجيته يف املعجم العريب األساسي، وتوصل إىل جمموعة من ا
  :أمهها
  .حاول التفريق بني تعدد املعىن وتعدد املداخل -فيما أعلم–يُعد املعجم األساسي أول معجم : أوالً 

                                                           
 .133ة ، دور الكلمة يف اللغ168علم الداللة   )141(

  .األساسي ع د ل  )142(
  .السابق ق س ط  )143(
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  .مل يُقّدم املعجم تنظريًا ملنهجه يف معاجلة املعىن: ثانًيا
  :من خالل مناذج تعدد املعىن، وتعدد املداخل يف املعجم لوِحظ ما يلي: ثالثًا

 لمدخل الواحد من خالل تعدد االستخدامات يف املواقف اللغوية يبدو تعدد املعىن ل  ) أ(
  .املختلفة، أو االستخدام اازي للفظة

 :يـَُعّد املعجُم املداخَل متعددة لألسباب اآلتية   ) ب(
  .التغري الصويت ألحد املدخلني؛ فيؤدي إىل تشاه رمسًا ملدخل آخر -1
ستحيل معه مجع املعاين حتت مدخل واحد، املداخل، مما ي/ اختالف الداللة بني املدخلني -2

  .وللدالالت املولدة واحملدثة دور يف ذلك أيًضا
اختالف أحد الصور االشتقاقية للمداخل؛ كاختالف املصدر، أو الوصف يف املداخل الفعلية،  -3

  .وكاختالف اجلمع يف املداخل االمسية
أَفْـَعَل، ( الرباعي مهموز الفاء يف وزين اختالف باب الفعل، ويكون ذلك يف الثالثي املضعف، ويف -4
  ).وفاَعلَ 

  .كما يكون يف األفعال بني الواوي واليائي. اختالف اجلذر، ويكون يف األمساء -5
  .اختالف نوع املدخل، فيكون أحدمها امسًا واآلخر مصدرًا -6
  .حدٍ األعالم؛ كأن يكون أحد املدخلني أو كالمها علًما؛ فال جيمعهما حتت مدخل وا -7
اختالف اللغة األصلية للمدخل، حيث يكون املدخل مقرتًضا، ويتشابه مع مدخل عريب أو  -8

  .مقرتض من لغة أخرى، وبذلك يكون االشرتاك اللفظي الذي يعرب عنه املعجم بتعدد املداخل
حيث  للبحث بعض املالحظات حول تصنيف املعاين يف املعجم بني تعدد املعىن وتعدد املداخل،: رابًعا

، ويراها البحث من قسم تعدد املعىن للمدخل )هومونيمي(الحَظ أن هناك مداخل عدها املعجم متعددة 
، ويراها البحث من قسم )بوليزمي(الواحد، كما أن هناك مداخل عدها املعجم تعدد املعىن ملدخل واحد 

  .تعدد املداخل
كثريًا من املداخل اليت حتمل دالالت ضدية،   عرض البحث لألضداد، ووجد أن املعجم قد استبعد: خامًسا

كما وجد أن أغلب مداخل األضداد عوملت فيها الدالالت معاملة تعدد . أو استبعد إحدى الداللتني
، يف حني ورد مدخالن عوملت فيهما األضداد معاملة املشرتك اللفظي )بوليزمي(املعىن للمدخل الواحد 

 ).هومونيمي(
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