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Abstract
The idea of the radicals in the " thesaurus of measurements" is base on the idea of the
classification of the roots under the radicals category, these are numerous in the measurements,
and they may have one radical or two, or three, or four or even five, however, this division was
not true to all roots in the thesaurus, some of the roots were categorized as a word, a structure,
a particle, or something else, not only this, but some roots were categorized as not a radical at
all, or is not a thing, as well as others which have not been categorized at all.
Ibn Faris meant by the radical the meaning, and hunted for the accuracy of the semantic
meaning of the roots, he mentioned the absolute semantic , and mentioned restricted. He showed
us the restricted and its multiplicity form physical, ethical, unconstructive,or constructive
variations.
In the study we examined the roots regardless of their Radicals, or categorizations, to
expose the breadth of the semantic meaning, and how they can be classified under the more than
one radical or more than one label, we discovered that the semantic field can be located in the
general semantic meaning of the root or its connotation, as can be located in the indication of its
derivatives, so study included two sections: the first is the general semantic field of the roots or
the linguistic radicals, and the second the precise semantic fields of derivative roots which can be
seen in some examples .
الملخص
 وقــد تعــددت األصــول فــي،ـت فكـرة األصــول فــي معجــم المقــاييس علــى تصــنيف الجــذور دالليــا تحــت مسـ ّـمى األصــل
ْ ُبنَِيـ
 فــي مقابــل ذلــك لــم يسـ ِـر هــذا التقســيم، أو خمســة، أو أربعــة، أو ثالثــة، أو أصــلين، فكــان مــن الجــذور مالــه أصــل واحــد،المقـاييس
، أو الحـرف، أو البنـاء، فكان من الجذور ما لـم يوصـف باألصـل بـل بلفـظ آخـر كــ(الكلمة،على جميع الجذور الواردة في المعجم

ممـا لـم
ُ ص
ْ  ليس هذا فحسب بل ورد َو،)أو غير ذلك
ّ  فضـال عـن غيرهـا،) أو ليسـت بشـيء،ف بعض الجذور بأنهـا (ليسـت أصـال
 وذكرهــا، فــذكر الداللــة مطلقــة،ـوخى الدقّــة فــي وضــع داللــة الجــذور
ّ  وتـ، المعنــى: وقــد قصــد ابــن فــارس باألصــل،توصــف بشــيء

َّ  وبـدا لنـا تن ّـوع،مقيَّدة
، ومنهـا مـا جمـع بـين ذلـك،ـابي
ّ  ومنهـا المعن،ـادي
ّ  فمنهـا الم،المقيـدة وتعـددها
ّ  ومنهـا اإليج،ـلبي
ّ  ومنهـا الس،ـوي
 الحقــول الدالليــة الدقيقــة: والثــاني، األصــول اللغويــة: أي، الحقــول الدالليــة العامــة للجــذور: األول:اشــتملت الد ارســة علــى مبحثــين
. وتُلمح في بعض األمثلة المضروبة،لمشتقات الجذور
 ووقوعهـا تحـت، لنكشـف عـن اتسـاع الداللـة، أو مسـمياتها المـذكورة آنفـا،تناولنا داللـة الجـذور بقطـع النظـر عـن أصـولها
َّ  بيـد، كما يمكن أن يقع فـي داللـة مشـتقاته،الداللي يمكن أن يقع في داللة الجذر العامة
أن
 وتبيَّن لنا أن الحقل،مسمى
ّ أكثر من
ّ
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المتكونــة لكـ ّل جــذر فيهــا الكثيــر مــن الفــروق الهامشــية وان اشــتملت علــى المعنــى العــام نفســه ،وبــذا يبــدو مصــطلح
الهالــة الدالليــة
ِّ
الترادف بمعنى المطابقة غير دقيق.

تمهيد

تُعد الداللة من أهم ما َش َغ َل فكر اإلنسان عبر الزمن وفي مختلف الحضا ارت ،إذ هي أساس التواصل والتفـاهم بـين أفـراد
المجتمعات البشرية ،وأساس الرقي واالزدهار ولذا فهي القلب النابض لعلم اللغة ،وما غاية الدراسات الصوتية والصرفية والنحوية

ّإال توضيح المعنى وازالة الغمـوض ،ونظـ اًر لهـذه األهميـة التـي انفـردت بهـا الداللـة ،تطـورت الد ارسـات فـي هـذا الميـدان ،وتراكمـت
المناهج والنظريات التي تهدف إلى تحديد قوانين التفاهم وتسهيل إيصال األفكـار والمعـاني ،ومـن بينهـا (نظريـة الحقـول الدالليـة)،

والحقل الداللي مجموعة من مفردات اللغة تربطها عالقات دالليـة وتشـترك جميعـاً فـي التعبيـر عـن معنـى عـام ُي َعـد قاسـماً مشـتركاً
بينها جميعاً مثل الكلمات الدالّة على األلوان والكلمات الدالة على النبات ،أو الكلمات الدالة علـى األفكـار والتصـورات( ،)1وهـدف
التحليل للحقول الداللية هو جمـع كـل الكلمـات التـي تخـص حقـالً معينـاً ،والكشـف عـن ِ
صـالتها الواحـدة منهـا بـاألخرى ،وصـالتها

بالمصــطلح العــام( ،)2لــذلك يعــرف Lyons John -بصــفته ارئــدا مــن رواد هــذه النظريــة  -مــدلو َل الكلمــة بأنــه حصــيلة عالقاتهــا
بالكلمات األخـرى داخـل الحقـل المعجمـي .وهـذا يعنـي أن داللـة لفـظ معـين ال تتحـدد بشـكل دقيـق إال بد ارسـة هـذا اللفـظ مـع أقـرب
األلفــاظ إليــه فــي إطــار مجموعــة واحــدة ،وأن الكلمــة ال معنــى لهــا بمفردهــا وانمــا تكتســب معناهــا مــن خــالل عالقتهــا بالكلمــات
األخــرى .ولعــل مــن م ازيــا هــذه النظريــة أنهــا تُســتثمر عنــد تــأليف المعــاجم الثنائيــة اللغــة فتُعــين علــى البحــث عمــا يقابــل الكلمــة أو
يناقضها ،كما أن استخدام هذه النظرية ُيسهم في تصنيف المدلوالت في العملية التربوية؛ لتقريب الدالالت إلى ذهن األطفال(.)3

اللغويــة فــي شــكل حقــول معجميــة ،فقــد كانــت بدايــة جمــع المــادة
ـرب الغ ـربيين إلــى فك ـرة ترتيــب المفــردات
ّ
وقــد ســبق العـ ُ
اللغويـة :كتـاب اإلبـل ،وكتـاب الخيـل ،وكتـاب
اللغوية في صـورة رسـائل ،كـ ّل منهـا ترصـد مفـردات حقـل معـين ،ومـن هـذه الرسـائل
ّ
ّ
خل ــق اإلنس ــان ،وكت ــاب الحشـ ـرات ،وكت ــاب النب ــات ،وكت ــاب األنـ ـواء ،فضـ ـالً ع ــن كت ــب المع ــاني والموض ــوعات "ككت ــاب الغري ــب
المصنف ألبي عبيد القاسم بن سالم (ت 224هـ) وكتاب المخصص البن ِس ْي َده (ت458هـ) ،وكتاب الصـفات للنضـر بـن شـميل

عنى بحقول داللية مختلفة كالحيوان ،والنبات ،واإلنسان ،والطبيعة.
(ت203هـ) التي اتخذت شكل معجمات عامة ،تُ َ
والــذي يمكــن مالحظتــه فــي الكتــاب العربــي ّأنــه لــم يقصــد إلــى وضــع نظريــة فــي الحقــول الدالليــة تنــتظم بموجبهــا ترتيــب

معين ترتيباً دقيقاً كما في كتب الداللة الحديثة ،واّنما كان المؤلف العربي يحشـر الكلمـات الخاصـة بـاللون مـثالً مـن
مفردات حقل ّ
()4
غير نظر إلى ما كان أساسياً ثم مـا كـان قريبـاً منـه ،ثـم مـا تولّـد مـن جمـع بعـض األلـوان مـع بعـض " ،ونجـد أن العلمـاء العـرب
اللغويـة
وان اهتدوا إلى فكـرة الحقـول الدالليـةّ ،إال ّأنهـم لـم يعطوهـا هـذا االسـم مـن خـالل الموضـوعات التـي عالجوهـا فـي رسـائلهم
ّ
الصغيرة ،وأيضا في معاجم الموضوعات"(.)5

َّ
ـي مرتّـب حسـب المعـاني ،مكـث مؤلفـه
ُيعد معجم الغريب المصنف ألبي عبيـد القاسـم بـن سـالم الهـروي ّأول معجـم عرب ّ
أربعين سنة في جمعه وتصنيفه ،ومن موضوعاته :كتاب َخ ْلق اإلنسان ،وكتاب النساء ،وكتاب اللباس ،وكتـاب األطعمـة ،وكتـاب

األم ـراض ،وكتــاب الســالح ،وكتــاب األوانــي ،وكتــاب الشــجر والنبــات ،وكتــاب اإلبــل ،وكتــاب الغــنم ،وكتــاب الــوحش ،ثــم نجــد فــي
نجد ألبي الحسن علـي بـن الحسـن بـن الحسـين الهنـاني الدوسـي ،الملقَّـب ب ُك َّـراع َّ
الن ْمـل (ت 316هــ) المجـاالت الرئيسـة التاليـة:
الم ّ
ُ
أعضاء جسم اإلنسان ،الحيوان ،الطيور ،السالح ،والسماء ،واألرض.

( - )1ي،نظَر :علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية  ،174/ومباحث في علم اللغة واللسانيات.189/
( - )2علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية.174/
( - )3األصول العربية لنظرية الحقول الداللية 40608/showthread.php?t=3http: //www.ruowaa.com/vb
( - )4مباحث في علم اللغة واللسانيات.189/
( - )5نظرية الحقول الداللية  -دراسة تطبيقية في المخصص البن سِيندَة .29 /
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أمــا مبــادئ اللغــة لإلســكافي (ت 421هــ) فَ ُمقَ َّســم علــى المجــاالت الرئيســة التاليــة :الطبيعــة :الســماء ،الكواكــب ،األزمنــة،
ّ
الفص ــول...،إلخ ،والمادي ــات :المالب ــس ،واألوان ــي ،والطع ــام ،واألدوات ،والحيـ ـوان :الخي ــل ،واإلب ــل ،والغ ــنم ،والوح ــوش ،والطي ــور،
والنبات ،والشجر ،ومـن بعـده فقـه اللغـة وسـنن العـرب فـي كالمهـا ألبـي منصـور الثعـالبي النيسـابوري (ت429هــ) ،وبدايـة المـتلفظ
ونهاية المتحفظ البن األجدابي (المتوفي حوالي 650هــ) ،وكـذلك ُي َعـد المخصـص البـن ِس ْـي َده (ت  458هــ) أضـخم معجـم عربـي
وأشـمل مصــنف مرتــب حســب المعـاني والحقــول ،وقــد قســمه ابــن ِس ْـي َده علــى كتــب توزعــت علــى سـبعة عشــر ســفرا ،يلخصــها كـريم
حســام الــدين فــي المجــاالت الدالليــة التاليــة :اإلنســان :صــفاته ،وخلقــه ،وأم ارضــه ،ونشــاطاته ،والحي ـوان :الخيــل ،واإلبــل ،والغــنم،

والوحــوش ،والســماء والمنــاخ :الســماء ،والمطــر ،واألن ـواء ،الشــمس ،والنجــوم ،واألرض ،والنبــات :األشــجار ،والجبــال ،واألوديــة،
والماديات  :المعادن ،واألدوات ،والمالبس ،والطعام ،والمسكن ،واختصر عبد الفتاح الصعيدي ،وحسين موسى كتـاب المخصـص
البن ِس ْي َده في اإلفصاح في فقه اللغة وقاما بحذف كثير من مادة األصل الغريبة والمهملة فضال عن إضافة كثيـر مـن المفـردات
المولدة قديما وحديثا مما يحتاج إليه(.)1

وكــان للعــرب القــدماء جهــود فــي الد ارســات الدالليــة نــذكر مــنهم :محمــد بــن إدريــس الشــافعي (ت204ه ــ) ،وأبــو عثمــان

عمرو بن بحر بن محبوب بن ف ازرة الليثي الكناني البصري الملَقَّب بالجاحظ (ت255هــ) ،وابـن جنـي ،وأبـو علـي حسـين بـن عبـد
()2
أمــا ابــن فــارس ُفيعــد بحــق "صــاحب نظريــة فــي داللــة األلفــاظ،
اهلل بــن الحســن بــن ســينا (ت427ه ــ) ،وعبــد القــاهر الجرجــاني ّ ،
عنى بالكشف عن ِ
الصالت القائمة بين األلفاظ والمعاني في أكثر من وجه ،ويشـير إلـى تقلبـات الجـذور فـي
فكتابه مقاييس اللغة ُي َ
ٍ
جملة من األلفاظ"(.)3
الداللة على المعاني ويستوحي الوجوه المشتركة في معاني

وتترّبــع نظريــة الحقــول الدالليــة عــرش النظريــات األخــرى كالنظريــة اإلشــارية ،والنظريــة الســلوكية ،والنظريــة الســياقية،
4
ألنها تربط بين الوحـدات المعجميـة المتنوعـة ،وتضـعها فـي حقـول دالليـة ،وتبـين العالقـة بينهـا
ونظرية التحليل التكويني للمعنى ؛ ّ

وبين موضوع الحقل من جهة ،وبين أفراد الحقل من جهة أخرى ،وذلك يسهِّل للباحث إدراك هذه العالقات ،وايجـاد الكلمـات التـي

ِّ
تعبــر عــن غرضــه بدقــة( ،)4فاللغــة أساس ـاً تنــتظم فــي حقــول دالليــة ،ولكــل حقــل داللــي جانبــان :حقــل تصــوري ،وحقــل معجمــي،

ومــدلول الكلمــة م ـرتبط بالكيفيــة التــي تعمــل بهــا مــع كلمــات أخــرى فــي الحقــل المعجمــي نفســه؛ لتغطيــة أو تمثيــل الحقــل الــداللي،
وبقدر ما يكثر عدد العناصر المشتركة بقدر ما يصغر الحقل الـداللي( ،)5أي :كلمـا كثـرت المفـردات فـي الحقـل قلَّـت مسـاحة ك ّـل

منها ،وكلّما قلّت المفردات في الحقل زادت مساحة معنى ٍّ
كل منها ،وان اعتمد ابن فارس في جميع كتابه منهجا واحدا في جميـع

مدلوالت اللفظة الواحدة المتفرقة من شواهدها بضم بعضها إلى بعض فجعل مـا تقـارب منهـا أصـال واحـدا بفـروع ،ومـا تنـاثر منهـا

أصوال مختلفة ،وهو لم يجمع كل الكلمات في معجـم مقـاييس اللغـة ،فمعجمـه لـيس معجمـا إحصـائيا لمفـردات اللغـة كمـا قـد يتـوهم

بعضهم بل هو معجم يعنى بالداللة بالدرجة األساس وبتتبع ظواهرها(.)6

وتُ َسـهِّل نظريــة الحقــول الدالليــة "عمليــة كشــف العالقــات بــين معــاني الكلمــات ،وتجعــل الد ارســات المقارنــة بــين اللغــات
ألنهـا تقـوم
اسهل ،كما ّأنها تعطينا صورة متكاملة عن طبيعة اللغة وكلماتها ،فالحقول ذاتها تُ ْ
ظ ِهر الـروابط الدالليـة بـين الكلمـات؛ ّ
( - )1نظرية الحقول الداللية
&https//www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q&=esrc=s&source=web&cd=&1cad=rja&uact=&8ved=0CCEQFjAA
url=http3%A2%F2%Fwww.angelfire.com2%Ftx2%4Flisan2%Flex_zam2%Fdilalahessays2%Ffields.do
c&ei=HY5nVamoL8GAULlg9gF&usg=AFQjCNEnhqyqWO6SJHhN9nLFPk90zAmAkQ&bvm=bv.93990622,d.bGg
( - )2علم الداللة أصوله ومباحثه في التراث العربي.109/
( - )3تطور البحث الداللي.37/
( - )4علم الداللة.138 -79 /
( - )5ي،نظَر :اللسانيات واللغة العربية .202 /
( - )6عناية أحمد بن فارس في مقاييس اللغة.20/
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علـى التصــنيف والتجميــع المعتمـد علــى الداللــة والمعنـى معـاً( ،)1فالكلمــة فــي المعجـم صــورة صــامته مفـردة فــي ذهــن المجتمــع ،أو
صــورة كتابيــة مفــردة ،والصــورة دائمــا غيــر حقيقيــة ،وحــين يلتقطهــا الم ـتكلم يحولهــا مــن الصــورة إلــى الحقيقــة الحســية (ســمعيا ،أو

يحرك بهـا لسـانه ناطقـا ،أو يـده
بصريا) من اإلفراد (وهو طابع المعجم) إلى السياق االستعمالي (وهو طابع الكالم) ،وذلك عندما ّ
فيتحول اعتبارهـا مـن كلمـة إلـى لفـظ ،ففـرق مـا بـين الكلمـة واللفـظ هـو فـرق مـا بـين اللغـة والكـالم ،فاللغـة والكلمـة وحـدة مـن
كاتباً،
ّ
وحداتها صامتة ،والكالم واللفظ جزء من نسقه المحسوس ،واللغة سكون والكالم حركة(.)2

أن المعجم ال يمكن أن يوضـع فـي صـورة جـدول؛
وقد نختلف قليالً مع رأي الدكتور َّ
تمام حسَّان (ت211هـ) الذي يرى ّ
ألنه تنقصه العالقات العضوية بين مكوناته ،ومن شروط إمكان ،أي :جدول أن تكون هذه العالقة بين مكوناتـه( ،)3فقـد أبـدى لنـا
استقراء مقاييس اللغة اشتراك أكثر من جذر في معنى واحد مع مالحظة تنوع وصف ذلك المعنى فضـال عـن وجـود مع ٍ
ـان أخـرى

ـالعلو
أحيانا نظرا؛ الحتمالية وجود جذور ذوات أصلين فأكثر ،فحاولنا أن
َ
نجمع بعض المعـاني الدالـة علـى موضـوعات معينـة ك ّ
واالرتفــاع ،والجمــع والتجمــع ،والطــول ،واللــون ،والســير ،والقــوة ،والضــعف ،والمــرض ،والصــوت ،والخــوف والفــزع ،ونضــعها فــي
تصانيف تظهر أصولها؛ لنص َل إلى نتيجة تكمن في ارتباط معنى معين بجذور معينة بقطع النظر عن عدد أصولها ،أو نوعهـا،
مع احتمالية اشتمال بعضها على ٍ
معان ال تشتمل عليها غيرها.
األول :الحقول الداللية في الجذور
المبحث ّ
ترتبط الجذور واأللفاظ ودالالتها بروابط متعددة ،قد يصـعب أحيانـا الفصـل بينهـا ،فتـرى كثيـ ار منهـا يقـع تحـت حقـول أكبـر

ابتداء واحدة من أهم الدالالت وأكثرها؛ لما فيها من تنوع وارتباط بدالالت أخرى وهي داللة الحركة.
تجمعها ،نتناول
ً
 حقل داللة الحركة:
ـان ،وهمــا ملتقــى الكتِفَــين؛ َّ
الحاركـ ِ
ِ
ألنهمــا مــا يـزاالن
الحــاء والـراء والكــاف أًصـ ٌل واحــد ،فالحركــة ضــد الســكون ،ومــن البــاب
ـف ،واحــدتها َح ْرَك َكــة( ،)4ويلحــظ مــن الجــذور التــي اشــتملت علــى داللــة الحركــة ،تعـ ّـددها
َّ
يتحركــان ،وكــذلك الحراكيــك ،وهــي الحرِاقـ ُ
وتنـ ّـوع أثرهــا فضــال عــن اخــتالف مســاحتها الدالليــة التــي تــد ّل علــى الحركــة فقــط ،أو علــى الحركــة ،واالضــطراب ،أو جــنس مــن

الحركـة ،أو حركــة فــي تلـ ّـون أو فــي شــيء ،أو حركــة إضــاءة ،واضــطراب ،أو حركــة إنســان ،أو زيــادة ،ونمــاء ،أو ســكون الحركــة،
يلحظ ذلك من خالل التصنيف اآلتي:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

تلون.
الجذر (خيل) (المقاييس )235/2 :أصل واحد يد ّل على حركة في ُّ

الجذر (ذمى) (المقاييس )359/2 :أصل واحد يد ّل على حركة.
الجذر (سوك) (المقاييس )117/3 :أصل واحد يد ّل على حركة واضطراب.
ٍ
شيء من المأكل وعلى جنسٍ من الحركة.
الجذر (غذى) (المقاييس )416/4 :أصل صحيح يد ّل على

الجذر (مشى) (المقاييس )325/5 :أصالن صحيحان :أحدهما يد ّل على حركة اإلنسان ،وغيره ،واآلخرَّ :
النماء ،والزيادة.
ٍ
حركة في شيء ،واآلخر نف ٍع وعطاء.
الجذر (ميد) (المقاييس )288/5 :أصالن صحيحان :أحدهما يد ّل على
ِ
ٍ
الجذر (ميع) (المقاييس )290/5 :كلمة صحيحة تد ّل على جريان شيء ،واضطر ِ
وحركته.
شيء،
اب
ٍ
ٍ
الحَركة.
مماثلة له ،والثانية
طائفة من الشيء
تدل على
الجذر (نوع) (المقاييس )370/5 :كلمتان :إحداهما ّ
ضرب من َ
ٌ
ِ
وسكون حركة.
الجذر (نوم) (المقاييس )372/5 :أصل صحيح يد ّل على ُجموٍد،

( - )1ي،نظَر :علم الدِّاللة  -علم المعنى.182-181/
( - )2التحليل الداللي :ج.20/1
( - )3اللغة العربية معناها ومبناها.313/
( - )4مقاييس اللغة :ج.45/2
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حقل داللة االضطراب:

ال يخفى َّ
بد من اإلشارة هنا إلى الفرق بـين
أن االضطراب نوع من أنواع الحركة ،وقد ورد ذكره في التصنيف السابق ،وال ّ
ـأن
الحركة ،واالضطراب" ،فاالضطراب حركات متواليـة فـي جهتـين مختلفتـين ،وهـو افتعـال مـن ضـرب .يقـال :اضـطرب الشـيء ك ّ

ـرب بعض ـاً ،فيـ َّ
ـتمخض ،وال يكــون االضــطراب ّإال مكروه ـاً فيمــا هــو حقيقــة فيــه ،أو غيــر حقيقــة ،أال تــرى أنــه يقــال:
بعضــه يضـ ُ
َ
()1
اضطربت السفينة ،واضطرب حال زيد ،واضـطرب الثـوب ،وكـ ّل ذلـك مكـروه ،ولـيس الحركـة كـذلك"  ،وقـد لـوحظ اخـتالف داللـة
االضطراب فـي الجـذور ،فمنهـا مـا يـد ّل علـى اضـطراب فقـط ،أو اضـطراب ،وروغـان ،أو اضـطراب الشـيء أحيانـا ،أو اضـطراب
في الشيء أحيانا أخرى ،فضال عن اإلضاءة ،والتذبذب ،والجريان ،والذهاب ،والتصنيف اآلتي يوضح ذلك:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



الجذر (تيع) (المقاييس )360/1 :أصل واحد يد ّل على اضطراب الشيء.
الجذر (ثول) (المقاييس )396/1 :كلمة واحدة تد ّل على االضطراب.

الرَوغان.
الجذر (حوت) (المقاييس )114/1 :أصل صحيح منقاس من االضطراب و َّ
الجذر (سوك) (المقاييس )117/3 :أصل واحد يد ّل على حركة واضطراب.
الجذر (موج) (المقاييس )284/5 :أصل واحد يد ّل على اضطر ٍ
اب في الشيء.

ِ
ٍ
الجذر (ميع) (المقاييس )290/5 :كلمة صحيحة تد ّل على جريان شيء واضطر ِ
وحركته.
شيء
اب
ٍ
إضاءة واضطراب وِقلّة ثبات.
الجذر (نور) (المقاييس )368/5 :أصل صحيح يد ّل على

الجذر (نوس) (المقاييس )369/5 :أصل يد ّل على اضطراب وتذب ُذب.
الجذر (وخ) (المقاييس )75/6 :يد ّل على اختالط واضطراب.
الجذر (وره) (المقاييس )103/6 :كلمة تد ّل على اضطراب و ُخ ْرق.

الجذر (وله) (المقاييس )140/6 :أصل صحيح يد ّل على اضطراب شيء أو ذهابه.

حقل داللة السير:

يلحق السير بالحركة ،فهـو نـوع آخـر مـن أنـواع الحركـة ،وقـد م َّـر ذكـر المشـي ،وهـو نـوع مـن السـير فـي التصـنيف األول،

ويلحظ اختالف داللة السير في الجذور اآلتية:
o
o
o
o
o
o



ٍ
السير.
الجذر (ذاي) (المقاييس )369/2 :لم يقيَّد بوصف ،يد ّل على
ضرب من َّ
وج َريان.
الجذر (سير) (المقاييس )120/3 :أصل يد ّل على
ٌّ
مضي َ

س ْي ٍر وقصد.
الجذر (وخى) (المقاييس )95/6 :كلمة تد ّل على َ
سير.
الجذر (وغل) (المقاييس )127/6 :كلمة تد ّل على تَقَحُّم في َ

السير.
ضرب من َّ
الجذر (وكب) (المقاييس )137/6 :كلمتان األولى تد ّل على االنتصاب ،والثانية َ
ٍ
السير.
الجذر (ولس) (المقاييس )144/6 :كلمة تد ّل على
ضرب من َّ
حقل داللة السقوط:

ـلبيا غالب ـا؛ القت ارنــه بالضــعف ،والخلـ ّـو ،والوقــوع،
ُي َعــد الســقوط هــو اآلخــر نوعــا مــن الحركــة الخاصــة التــي تحمــل جانبــا سـ ّ
وتلحظ داللته في الجذور اآلتية:
o
o

السقوط.
الجذر (خوى) (المقاييس )225/2 :أصل واحد يد ّل على ال ُخ ِّلو و ُّ
الجذر (كبو) (المقاييس )155/5 :أصل صحيح يد ّل على س ٍ
قوط وتزيُّل.
ُ

( - )1الفروق اللغوية.147/
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الجذر (هوي) (المقاييس )15/6 :أصل صحيح يد ّل على ُخلُّو وسقوط.
وو ِ
يتفرع.
قوعه ثم َّ
سقوط الشيء ُ
الجذر (وجب) (المقاييس )89/6 :أصل واحد يد ّل على ُ

الجذر (وغب) (المقاييس )127/6 :كلمةٌ تد ّل على سقوط وضعف.
الجذر (وقع) (المقاييس )133/6 :أصل واحد يد ّل على سقوط الشيء.
حقل داللة العلو واالرتفاع:

ماديا ال معنويا ،ويستخدم للداللـة علـى العلـو واالرتفـاع
السيما إن كان العلو ّ
قد ُيرى في العلو واالرتفاع نوع من الحركة ،و ّ
ـدل
في اللغة العربية أكثر من جذر ،وأكثر من لفظ ،فمن الجذور الصحيحة ال المعتلة (رفع) ،الـراء والفـاء والعـين ،أصـل واح ٌـد ،ي ّ

()1
ـحيح
فعت
الشيء رفعاً؛ وهو خالف َ
الخ ْفـض  ،أو الجـذر (صـعد) :الصـاد والعـين والـدال أصـ ٌل ص ٌ
على خالف الوضع .تقول :ر ُ
َ
()2
الح ُدور .
تفاع ومشقّة من ذلك
يدل على ار ٍ
الصعود خالف َ
ُ
ويلح ــظ اخ ــتالف دالل ــة الص ــعود ع ــن دالل ــة االرتف ــاع ،فالص ــعود مقص ــور عل ــى االرتف ــاع ،ويس ــتخدم االرتف ــاع للمادي ــات
ُ

أن ٍّ
لكل منها استعماله ،و َّ
والمعنويات( ،)3وانعام النظر في الجذور المعتلة التي أعطت داللة االرتفاع ُي ِرْيَنا َّ
أن لبعضها استعماالت
ال يمكن أن تكون مناسبة ّإال لها ،فمنها العام ،ومنها الخاص ،ومنها ما ترى فيه نوعا من الموازنة ،أو التفضيل ،ومنها مـا يكـون

يجابيا أحيانا أخرى ،والتصنيف اآلتي يوضح ذلك:
سلبيا أحيانا ،وا ّ
ويا ،وقد يكون ّ
العلو أصال رئيسا فيه ،ومنه ما يكون ثان ّ
 oالجذر (حزوى) (المقاييس )54/2 :أصل قليل ال َكلِم يد ّل على ارتفاع.
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

الجذر (ربى أ) (المقاييس )484/2 :أصل واحد الزيادة والنماء والعلو.

الجذر (رغو) (المقاييس )415/2 :أصالن :أحدهما شيء يعلو الشيء ،واآلخر صوت.
الجذر (ريع) (المقاييس )467/2 :أصالن أحدهما االرتفاع والعلُّو ،واآلخر الرجوع.
الجذر (سطا) (المقاييس )71/3 :أصل القهر والعلو.

الجذر (سمو) (المقاييس )98/3 :أصل يد ّل على العلو.
الجذر (سنى) (المقاييس )103/3 :أصل واحد يد ّل على سقي وفيه ما يد ّل على العلو واالرتفاع.

علو ،وارتفاع.
الجذر (سور) (المقاييس )115/3 :أصل واحد يد ّل على ّ
ـاء ُم َماثَلـةً،
الجــذر (شــرى) (المقــاييس )266/3 :ثالثــة أصــول :يــد ّل األول علــى تعــارض مــن االثنــين فــي أمـرين أخــذاً ،واعطـ ً
نبت ،والثالث :على َه ْي ٌج في الشيء ،وعلُّو.
والثانيٌ :
الجذر (شول) (المقاييس )230/3 :أصل واحد يد ّل على االرتفاع.
علو.
ُصْيل يد ّل على ّ
الجذر (صهو) (المقاييس )314/3 :أ َ

الجذر (صول) (المقاييس )317/3 :كلمات كثيرة متباينة األصول ،يد ّل على قَ ْه ٍر وعلُو.
الخفيف يعلُو َّ
الجذر (طفو) (المقاييس )414/3 :أصل صحيح يد ّل على َّ
الشيء.
الشيء
َ
ٍ
شيء خاص.
الجذر (طمى) (المقاييس )422/3 :أصل صحيح يد ّل على علو وارتفاع في

السمو واالرتفاع.
الجذر (علو) (المقاييس )112/4 :أصل واحد
ّ
الجذر (فوق) (المقاييس )461/4 :أصالن صحيحان يد ّل على ُعلُو ،واآلخر على ْأوبة ورجوع.

( - )1مقاييس اللغة (مادة رفع) :ج .423/2
( - )2مقاييس اللغة (مادة صعد) :ج .287/3
( - )3الفروق اللغوية180 /
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الجذر (قنا) (المقاييس )29/5 :أصالن :ارتفاع في شيء.

تجمع في شيء مع ارتفاع فيه.
الجذر (كوم) (المقاييس )148/5 :أصل صحيح يد ّل على ُّ

الجذر (نبو) (المقاييس )384/5 :أصل صحيح يد ّل على ارتفاع في الشيء عن َغيره أو تَ ٍّ
نح عنه.
مو.
الوثَب ُ
الس ّ
ان ،واالرتفاع ،و ُ
الجذر (نزو) (المقاييس )418/5 :أصل صحيح يرجع إلى معنى واحد َ

وع ّلو.
وخ َ
الجذر (نصا) (المقاييس )433/5 :أصل صحيح أكثر معتله واو يد ّل على تخيَّر َ
طر في الشيءُ ،

الجذر (نمى) (المقاييس )479/5 :أصل واحد يد ّل على ارتفاع وزيادة.

الجذر (نوف) (المقاييس )371/5 :أصل صحيح يد ّل على علو ،وارتفاع.

الجذر (نوق) (المقاييس )371/5 :أصل يد ّل على سمو ،وارتفاع.
الجذر (نوه) (المقاييس )373/5 :كلمة تد ّل على سمو ،وارتفاع.

الجذر (نيف) (المقاييس )375/5 :لم ُيقَيَّد بوصف يد ّل على ارتفاع وزيادة.
الجذر (هام) (المقاييس )27/6 :أصل صحيح يد ّل على ُعلُّو في بعض األعضاء.

علو في َج َبل.
الجذر (وقل) (المقاييس )130/6 :كلمة تد ّل على ّ
الجذر (يفع) (المقاييس )157/6 :كلمة تد ّل على االرتفاع.

ويلحظ من التصنيف تنوع العلو القترانه بالمفاضلة ،أو السـمو ،أو الزيـادة ،أو القهـر ،أو الوثبـان ،أو االرتفـاع فـي جبـل،

أو االرتفاع في شيء ،أو في شيء خاص ،أو في بعض األعضاء ،أو تجمع في شيء مع ارتفاع.



حقل داللة التجمع:

ـام َّ
ـيء َج ْمع ـاً  ،ويختلــف معنــى الضــم عــن
ضـ ِّ
الشــيء .يقــالَ :ج َم ْعـ ُ
الجــيم والمــيم والعــين أصــل واحــد ،يــد ّل علــى تَ َ
ـت الشـ َ
الجمع ،فالضم جمع أشياء كثيـرةِ ،
أن يلزقـه
وخالفـه الب ّ
ـث وهـو تفريـق أشـياء كثيـرة ،ويجـوز أن يقـال :ضـم الشـيء إلـى الشـيء هـو ْ
()1

به ،والجمع ال يقتضي ذلك( ،)2وقد تبدو الحركة في التجمع أيضا ،وان كانت محددة بشكل معيَّن يختلف تماما عـن الحركـة التـي

تشـ ّكلها داللــة الجــذر (نشــر) أو (فــرق) التــي تُلحــظ فيهــا الحركـةُ مختلفـةً تمامــا عنهــا ،ويلحــظ التجمــع فــي الجــذور المعتلــة تـارة مــع
تجمع في ثقل ،أو غلظ ،أو شدة ،أو ارتفاع ،أو اكتناز ،أو التجاء ،والتصنيف اآلتي يوضح ذلك:
أصناف مختلفة ،وأخرى ّ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

جمع ،والثاني اإلشفاق.
الجذر (أوي) (المقاييس )151/1 :أصالن أحدهما :التَّ ُّ
ٍ
أصناف مختلفين.
التجمع من
الجذر (بوش) (المقاييس )317/1 :أصل واحد
ُّ

التجمع.
الجذر (جبي) (المقاييس)503/1 :
أصل واحد يد ّل على َج ْمع الشيء و ُّ
الجذر (جيل) (المقاييس )499/1 :لم ُيقَيَّد بوصف يد ّل على التجمع.
التجمع.
الجذر (حوز) (المقاييس )117/2 :أصل واحد يد ّل على الجمع و ُّ
الج ْمع.
الجذر (حوش) (المقاييس )118/2 :كلمة واحدة تد ّل على
ُّ
التجمع و َ

وتجمع.
الجذر (زوي) (المقاييس )34/3 :أصل يد ّل على انضمام شيء
ُّ
تجمع.
الجذر (زيم) (المقاييس )41/3 :أصل يد ّل على ُّ

الجذر (صرى) (المقاييس )346/3 :أصل واحد صحيح يد ّل على الجمع.
()1

الجذر (عبأ)

(المقاييس )215/4 :أصل واحد يد ّل على اجتماع في ثقل.

( - )1مقاييس اللغة (مادة جمع).479/1 :
( - )2الفروق اللغوية.146 /
( - )1قرأه ابن فارس (عبأ) العين والباء والهمزة والحرف المعتل غير المهموز.
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يدل على الفرقة.
الجذر (عصوى) (المقاييس )334/4 :أصالن صحيحان متباينان أحدهما يد ّل على التجمع ،واآلخر ّ
تجمع ِ
وغلَظ.
الجذر (عكو) (المقاييس )103/4 :أصل صحيح يد ّل على ُّ
الجذر (غيل) (المقاييس )406/4 :أصالن صحيحان أحدهما يد ّل على اجتماع ،واألخر نوع من اإلرضاع.
تجمع.
الجذر (فوج) (المقاييس )458/4 :كلمة تد ّل على ُّ
الجذر (قرى) (المقاييس )78/5 :أصل صحيح يد ّل على جمع واجتماع.
وتجمع.
يدل على َد ْوٍر
ُّ
الجذر (كور) (المقاييس )146/5 :أصل صحيح ّ
تجمع.
الجذر (كوز) (المقاييس )146/5 :أصل صحيح يد ّل على ُّ

تجمع في شيء مع ارتفاع فيه.
الجذر (كوم) (المقاييس )148/5 :أصل صحيح يد ّل على ُّ
تجمع.
الجذر (ندى) (المقاييس )411/5 :لم ًيقَيَّد بوصف يد ّل على ُّ
تجمع والتجاء.
الجذر (وأل) (المقاييس )79/6 :كلمة تد ّل على ُّ

تجم ٍع ِ
وعظَم.
الوعد والثانية تد ّل على قَُّوٍة أو ُّ
الجذر (واي) (المقاييس )80/6 :كلمتان متباينتان األولى تد ّل على َ
ٍ
وتجمع.
شيء
شد ٍة في
ُّ
الجذر (وبل) (المقاييس )82/6 :أصل يد ّل على ّ

وتجمع.
الجذر (وثم) (المقاييس )85/6 :أصل يد ّل على َجم ٍع
ُّ
تجم ٍع في شيء واكتناز.
ُصْيل يد ّل على ُّ
الجذر (وزا) (المقاييس )107/6 :أ َ

الم ْيل والعدول:
 حقل داللة َ
لكنهمــا متقــابالن كالمتضـ َّ
العــين والــدال والــالم أصــالن صــحيحانَّ ،
ـدل علــى
ـادين :أحــدهما يــد ّل علــى اســتواء ،واآلخــر يـ ّ
الناس :المرضي المس ِ
الع ْدل من َّ
ـتوي الطّريقـة( ،)1ويبـدو الفـرق بـين الزيـغ والميـل واضـحا ،إذا مـا علمنـا َّ
أن الزيـغ
اعوجاج ،فاألول َ
ّ
ألن
مطلقـاً ال يكــون إال للميــل عــن الحــق ،يقــال :فــالن مــن أهــل ّ
الزيــغ ،ويقــال أيضـاً زاغ عــن الحــق ،وال ُيعـ َـرف زاغ عــن الباطــل؛ ّ
عام في المحبوب والمكروه(.)2
المْيل ٌ
الزيغ اسم لميل مكروه ،و َ
أن الميــل جــنس آخــر مــن الحركــة َّ
المقيــدة التــي تجعلــك تستشــعر َّ
وال يخفــى َّ
أن أحــد طرفــي الحركــة م ـرتبط ،واآلخــر حـ ٌّـر،

ـابي فنـرى اقتـران الميـل مـع الـنفس ،أو الجـور ،أو الـنقص ،أو العطـف ،أو
ـلبي واإليج ّ
وتلحظ داللـة الميـل المـادي والمعنـوي ،والس ّ
الكالم ،أو الطريق ،أو االستواء ،أو قلة االستقرار ،أو االعوجاج ،أو االنحراف ،والتصنيف اآلتي يوضح ذلك:
o
o

o
o
o
o
o
o

الم ْيل عن الطَّريق.
الجذر (جور) (المقاييس )493/1 :أصل واحد يد ّل على َ
الجذر (حلو) (المقاييس )94/2 :ثالثة أصول :األول يد ّل على ِطيب الشيء فـي َم ْيل من الـنفس إليـه ،والثـاني :يـد ّل علـى
حية الشيء.
تحسين الشيء ،والثالث :ويكون مهمو اًز ويد ّل على تَْن َ
العدول عن طريق االستواء.
الم ْيل و ُ
الجذر (حيد) (المقاييس )123/2 :أصل واحد يد ّل على َ
الم ْيل في َج ْورٍ وتلدُّد.
الجذر (حيص) (المقاييس )124/2 :أصل واحد يد ّل على َ
الم ْيل.
الجذر (حيف) (المقاييس )125/2 :أصل واحدَ :

وم َيل.
الجذر (خوع) (المقاييس )229/2 :أصل يد ّل على َن ْقص َ
طف والميل.
الع ْ
الجذر (خير) (المقاييس )235/2 :أصل يحمل عليه ،يد ّل على َ

الجذر (دعو) (المقاييس )280/2 :أصل واحد أن تميل الشيء إليك بصوت وكالم يكون منك.

( - )1مقاييس اللغة (مادة عدل) :ج.246/4
( - )2الفروق اللغوية .146/
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الجذر (روغ) (المقاييس )460/2 :أصل واحد يد ّل على َم ْيل ،وقلّة استقرار.
الم ْيل ،والعدول.
الجذر (زور) (المقاييس )36/3 :أصل واحد يد ّل على َ
الجذر (زيغ) (المقاييس )40/3 :أصل يد ّل على َم َيل الشيء.
الجذر (صغوى) (المقاييس )289/3 :أصل صحيح يد ّل على الميل.

وعدول.
الجذر (صيف) (المقاييس )326/3 :أصالن أحدهما يد ّل على زمانٍ  ،واألخر على َم ْيلُ ،
الجذر (ضيف) (المقاييس )380/3 :أصل واحد صحيح :ميل الشي إلى الشيء.

الجذر (عوج) (المقاييس )179/4 :أصل صحيح يد ّل على َم َي ٍل في َّ
الشيء أو َم ْيل ،وفروعه ترجع إليه.
وع ُدول عن الشيء.
وم َيل ُ
الجذر (غيف) (المقاييس )405/4 :أصيل صحيح يد ّل على َم ْيل َ
الجذر (لخى) (المقاييس )241/5 :أصل صحيح يد ّل على اعوجاجٍ في شيء ،وميل.
ٍ
إمالة للشيء.
الجذر (لوي) (المقاييس )218/5 :أصل صحيح يد ّل على
الجذر (ميس) (المقاييس )289/5 :كلمة تد ّل على َم َيالن.

الجذر (ميل) (المقاييس )290/5 :كلمة صحيحة تد ّل على انحر ٍ
اف في الشيء إلى جانب منه.
حقل داللة الطول واالمتداد:

يقترن الطول بمفردات قد تبدو مترادفة لـه ،ولكـن الفـرق بينهـا يكـون دقيقـا ،فنـرى الطـول مقترنـا باالنحنـاء ،أو الفضـل ،أو

ومما الشك فيه أن تُرى الحركة في داللة الطول واالمتداد أيضا ،والتصنيف اآلتي يوضح ذلك:
الرخاوة ،أو الدقةّ ،
 oالجذر (بوع) (المقاييس )318/1 :أصل واحد يد ّل على امتداد الشيء.
 oالجذر (خيط) (المقاييس )233/2 :أصل واحد ،ثم ُيحمل عليه يد ّل على امتداد الشيء في ِدقّة.
 oالجذر (دفا) (المقاييس )288/2 :أصل واحد يد ّل على ٍ
طول في انحناء قليل.
o
o
o



الجذر (سيف) (المقاييس )121/3 :أصل :امتداد في شيء وطول.

فض ٍل وامتداد في الشيء.
الجذر (طول) (المقاييس )433/3 :أصل صحيح يد ّل على ْ
ورخاوته.
الجذر (وطف) (المقاييس )120/6 :أصل صحيح يد ّل على طول شيء َ
حقل داللة الصوت:

ـنس لك ِّـل مـا َوقَ َـر فـي أ ِ
ُذن السَّـام ِع( ،)1ولمفهـوم الصـوت مسـاحة
الصاد والـواو والتـاء أصـل صـحيح ،وهـو الصَّـوت ،وهـو ج ٌ
واســعة ،فالصــوت اللغــوي نــوع مــن أنـواع األصـوات ،وهــو يختلــف عــن األصـوات الطبيعيــة األخــرى كصــوت الـريح أو الشــجر ،أو
أصوات الحيوانات فضال عن أصوات اآلالت الموسيقية وغيرها ،ويكـون للصـوت موجـات تحـدد شـدته ونوعـه ،أمـا فـي المصـطلح

اللغــوي فنجــد فرقــا آخــر بــين الصــوت وحكايــة الصــوت ،ولــيس ذلــك فحســب بــل فــي نوعــه ،وشــدته ،واللطيــف أن ي ـرتبط الصــوت
بالحركة أيضا ،فهو ال يمكن أن يتكون ّإال من تصادم ،أو اهتزاز ،وحتما ال يمكن أن يتم التصـادم ،أو االهتـزاز مـن دون حـدوث
نوع من الحركة ،ويلحظ تنوع داللة الصوت سلبا وايجابـا ،فـتلحظ داللـة الحـزن ،والضـعف ،والعل ّـو ،فضـال عـن التنكيـر ،والتعريـف
فيكون الصوت عاليا أو غير رفيع أو صوت حيوان معين ،أو غير ذلك ،والتصنيف اآلتي يوضح ذلك:

o
o
o

الجذر (بكؤ) (المقاييس )285/1 :أصالن :أحدهما البكاء ،واآلخر نقصان الشيء وِقلّته.

الجذر (ثغا) (المقاييس )378/1 :أصل يد ّل على الصوت.
الجذر (جوت) (المقاييس )492/1 :ليس أصال :حكاية صوت.

( - )1مقاييس اللغة (مادة صوت).318/3 :
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ض ْعف.
الجذر (خور) (المقاييس )227/2 :أصالن ّ
يدل أحدهما على صوت ،واآلخر على َ

الجذر (دعو) (المقاييس )280/2 :أص ٌل واحد :أن تميل الشيء إليك بصوت وكالم يكون منك.

الجذر (رغو) (المقاييس )415/2 :أصالن :أحدهما شيء يعلو الشيء ،واآلخر صوت.

ُصْيل يد ّل على صوت من األصوات.
الجذر (زقو) (المقاييس )16/3 :أ َ
السامع.
جنس لكل ما وقر في أ ُذن َّ
الجذر (صوت) (المقاييس )318/3 :أصل صحيح ٌ
الصوت العالي.
الجذر (صيح) (المقاييس )324/3 :أصل صحيح َّ

الجذر (غنى) (المقاييس )397/4 :أصالن صحيحان :أحدهما يد ّل على ِ
الكفاية ،واآلخر على صوت.

الجذر (وس) (المقاييس )76/6 :كلمة تد ّل على صوت غير رفيع.
الجذر (وع) (المقاييس )77/6 :كلمة تد ّل على صوت.
حقل داللة الضعف:

ـدل أحـدهما علـى خـالف القُ َّـوة ،ويـدل اآلخـر علـى أن يـزاد َّ
ِ
ِ
ـيء ِمثلَـه  ،ويـؤثِّر
أصالن
الضاد والعين والفاء
متباينان ،ي ّ
الش ُ
الج َســد ،و َّ
ف ،بــالفتح ،فــي الـرأي
الضـ ْـع ُ
تغيــر الصــائت فــي داللــة الضــعف ،فقــد ورد فــي لســان العــرب :قيــل :الضـ ُ
ـعف بالضـ ِّـم ،فــي َ
()1

والعقل( ، )2وتختلف داللة الضعف عن الوهن ،فالضعف ضد القوة ،وهو من فعل اهلل تعالى كما أن القوة من فعل اهلل تقول :خلقه
اهلل ضــعيفا أو قوي ـاً ،والــوهن :أن يفعــل اإلنســان فعــل الضــعيف ،تقــول :وهــن فــي األمــر ي ِهــن َوهن ـاً وهــو واهــن ،إذا أخــذ فيــه أخــذ
الضـعيف ،وال يقــال خلقــه اهلل واهنـاً كمـا يقــال :خلَقــه اهلل ضــعيفاً ،وقـد ُيســتعمل الضــعف مكــان الـوهن مجــا اًز ،ويجــوز أن يقــال :أن

الوهن هـو انكسـار الحـد والخـوف ونحـوه ،والضـعف نقصـان القـوة( ،)3وقـد ال نبـالغ ،إذا مـا رأينـا أن فـي الضـعف نوعـا مـن الحركـة
البطيئة أو الواهية أو المسترخية ،وتبدو داللة الضعف مقترنة باللين ،واالسترخاء ،والهزال ،والكسر ،والسقوط ،ويبدو هـذا واضـحا

في التصنيف الذي يضم الجذور اآلتية:
o

الجذر

o

الجذر

o

الجذر

o

الجذر

o
o
o
o
o
o
o

الضعف واللين.
(خذا) (المقاييس )166/2 :لم ُيقَيَّد بوصف ،يد ّل على ّ
ض ْعف.
(خور) (المقاييس )227/2 :أصالن :أحدهما يد ّل على صوت ،واآلخر على َ
فو ِ
ضع ٍ
استرخاء.
(دول) (المقاييس )314/2 :أصالن :يد ّل أحدهما على َ ْ
(رذا) (المقاييس )509/2 :لم ُيقَيَّد بوصف ،يد ّل على ضعف وهزال.

الجذر (ضوي) (المقاييس )376/3 :أصل صحيح يد ّل على ُه َازل.
وضع ٍ
ٍ
ف.
الجذر (فيل) (المقاييس )467/4 :أصل يد ّل على استرخاء َ ْ
الجذر (وبط) (المقاييس )82/6 :كلمة تد ّل على ضعف.

الجذر (وصم) (المقاييس )116/6 :أصل صحيح يد ّل على َكسر وضعف.
الجذر (وغب) (المقاييس )127/6 :كلمةٌ تد ّل على سقوط وضعف.

ض ْعف.
الجذر (ونى) (المقاييس )146/6 :لم ُيقَيَّد بوصف ،يد ّل على َ
ضعف.
الجذر (وهن) (المقاييس )149/6 :كلمتان ّ
تدل إحداهما على َ

( - )1مقاييس اللغة (مادة ضعف) :ج.362/3
( - )2مقاييس اللغة (مادة ضعف) :مج.2587/4
( - )3الفروق اللغوية.115 /
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حقل داللة اللون:

يـرى فـي الجــذور التـي تناولـت اللــون تنوعهـا ،فمنهـا مــا تنـاول اللــون بصـورة عامـة ،ومنهــا مـا تنـاول لونــا معينـا دون غيـره،

ومنها ما تناول الحركة مـع اللـون ،وممـا يلفـت النظـر أن ابـن فـارس لـم يضـع للجـذر (جـون) داللـة اللـون ومـا ذكـره" :الجـيم والـواو

والنون أص ٌل واحد .زعم بعض النحوييِّن َّ
ون ْه) ،أي :لـون الشـيء .قـال :فلـذلك
معرب ،وأنه اللون الذي يقوله الفُ ْرس (ال ُك َ
أن َ
الجون ّ
ـاب
الج ْـون عنـد أهـل اللغ ِـة قاطبـةً اس ٌـم يقـع علـى األسـود واألبـيض ،وهـو ب ٌ
كالم ال معنى لـه ،و َ
يقال َ
الج ُ
ون لألسود واألبيض ،وهذا ٌ
الجوَنة َّ
َّ
ِ
المتضادين باالسم الواحدَّ ،
سميت؛ لبياضها"(.)1
كالناهل ،والظّ ّن،
من تسمية
قومِّ :
الش ُ
مس ،فقال ٌ
وسائر ما في الباب ،و َ ْ
 oالجذر (حور) (المقاييس )115/2 :ثالثة أصول :أحدها يد ّل على لون.
o
o
o
o
o



تلون.
الجذر (خيل) (المقاييس )235/2 :أصل واحد يد ّل على حركة في ّ
الجذر (سود) (المقاييس )114/3 :أصل واحد خالف البياض في اللون.

لون من األلوان.
الجذر (ورد) (المقاييس )105/6 :أصالن :أحدهما يدل على ٌ
تلون.
الجذر (ورق) (المقاييس )101/6 :أصالن :أحدهما يد ّل على حركة في ُّ

الجذر (ولع) (المقاييس )144/6 :كلمتان  :أحدهما تد ّل على لون من األلوان.
حقل داللة المرض :يلحظ من الجذور الدالة على المرض أن منها ما كـان داال علـى المـرض بصـورة عامـة ،ومنهـا مـا كـان
داال علــى مــرض يصــيب حيوانــا معينــا ،ومنهــا مــا كــان داال علــى مــرض يصــيب عض ـوا مــن أعضــاء اإلنســان فضــال عــن

اشتمال بعض الجذور على ٍ
معان أخرى غير المرض.
o
o
o
o

o



الجذر (سوف) (المقاييس )116/3 :ثالثة أصول :أحدها الشم ،والثاني ذهاب المال ومرضه ،والثالث التأخير.
الجذر (ضنى) (المقاييس )373/3 :أصالن صحيحان :يد ّل أحدهما على مرض ،واآلخر على أصل ونتاج.
الجذر (طنى) (المقاييس )425/3 :كلمةٌ تد ّل على مرض من أمراض اإلبل.

الجــذر (عــور) (المقــاييس )184/4 :أصــالن :األول يــد ّل علــى تــداول الشــيء ،والثــاني يــد ّل علــى مـ ٍ
ـرض فــي إحــدى عينــي
ُ
اإلنسان ومعناه الخلو من النظر.

اسم يجمع المرض كلَّه.
الجذر (وجع) (المقاييس )88/6 :كلمة واحدة ٌ
حقل داللة القوة:

تلحــظ داللــة القــوة فــي جــذور صــحيحة ومعتلــة ،كالصــالبة ،والشــدة ،والبــأس ،والقــدرة ،وغيرهــا كثيــر يــد ّل علــى القــوة ،ولكــن
ك فيـه أن ُيـرى الفـرق بـين الق ّـوة والش ّـدة ،فالشـدة فـي األصـل هـي
ومما الشـ ّ
يبقى لك ّل منها داللته التي ّ
تحدد ّ
كميته ونوعه وحجمهّ ،

مبالغة في وصف الشيء في صالبة ،وليس هو من قبيل القدرة ،والقوة من قبيل القدرة(.)2وتلحظ داللة القـوة فـي الجـذور المعتلـة
مقترنة بالشدة ،أو التجمع والعظم ،كما تلحظ في قوة الخلق ،والتصنيف اآلتي يوضح ذلك:
 oالجذر (عسوى) (المقاييس )316/4 :أصل صحيح يد ّل على قوٍة واشتد ٍاد في َّ
الشيء.
o

الجذر

o

الجذر

o

الجذر

o

الجذر

وخ ِ
(قوي) (المقاييس )36/5 :أصالن متباينان :يد ّل أحدهما على ِشدَّة ِ
ض ْعف ،واآلخر على قلة خير.
الف َ
(ليث) (المقاييس )223/5 :أصل صحيح يد ّل على قُّوة َخ ْلق.
تجم ٍع ِ
ظم.
وع َ
الوعد ،والثانية تد ّل على قَُّوٍة أو ُّ
(واي) (المقاييس )80/6 :كلمتان متباينتان :األولى تد ّل على َ
(وكع) (المقاييس )139/6 :كلمتان :تد ّل األولى على قوة ،والثانية على نوع من َّ
الضرب.

( - )1مقاييس اللغة (مادة جون) :ج.496/1
( - )2الفروق اللغوية .107/
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الفزع:
 حقل داللة الخوف و َ
تختلــف داللــة الخــوف ،والفــزع التــي تــرى فــي جــذور صــحيحة مثــل (رعــب) ،و(فــزع) ،ومعتلــة مثــل( :خــوف) ،فــالفرق بــين
أن الفــزع مفاجــأة الخــوف عنــد هجــوم غــارة ،أو صــوت هـ ّـد ٍة ،وهــو انزعــاج القلــب بتوقّــع مكــروه عاجــل،
الخــوف والفــزع يكمــن فــي ّ
وتقــول :فزعــت منــه ،فتعديــه بمــن ،وخفتــه فتعديــه بنفســه فمعنــى خفتــه ،أي :هــو نفســه خــوفي ،ومعنــى فزعــت منــه ،أي :هــو ابتــدأ
ألن من البتداء الغاية( ،)1وتلحظ داللة الخوف والفزع الحقيقية والمجازية في الجذور اآلتية:
فزعي؛ ّ
 oالجذر (خشي) (المقاييس )284/2 :لم ُيقَيَّد بوصف ،يد ّل على َخوف وُذ ْعر.
 oالجذر (خوف) (المقاييس )230/2 :أصل واحد يد ّل على ُّ
الفزع.
الذ ْع ِر و َ
o
o

فزع.
فزع أو ُمستَقَِّر َ
الجذر (روع) (المقاييس )459/2 :أصل واحد يد ّل على َ
ُصْيل يد ّل على شك وخوف.
الجذر (ريب) (المقاييس )463/2 :أ َ

المبحث الثاني :الحقول الداللية في مشتقات الجذور

أن الحقول الداللية نفسها قد تَجمـع مشـتقات جـذور أخـرى
يلفت النظر في مقابل الحقول الداللية التي جمعت جذو اًر متعددة ّ
غيرها ،ال تمت لها بِ ِ
صلة م ن حيث داللتها العامة ،وقـد تجـدر اإلشـارة إلـى ذكـر معنـى التـرادف الـذي يـربط مشـتقات هـذه الجـذور
بحقول داللية متفاوتة المدى في نوعها ،وعددها ،ومن اللطيف أن نذكر بعضاً من تلك الدالالت والجذور والمشتقات:

 حقل داللة السير أو نوع منه:

معينــة أو نــوع معــيَّن ِ
كســعة الخطــو ،أو شـ ّـدته ،أو ُحســنه ،أو ســهولته ،أو
أن الســير قـد قُِّيــد بحالــة ّ
لحــظ فــي داللــة الســير ّ
ُي َ
َُ
النهار ،أو كائن ُم َعيَّن كالناقة.
زمن ُمعيَّن كسير ّ

 oالجذر (أتو) (المقاييس :)49/1 :لم ُيقَيَّد بوصف ،ويد ّل علـى مجيء الشيء واصـحابه وطاعتـه ،ومنـه (األتـو) :االسـتقامة
ِ
أن السير قد ال يكون بالمجيء فقط بل بالذهاب أحياناً.
في َّ
السير.وان لُم َح السير في المجيء ّإال ّ
o

o

الســير،
الرجــوع ،ومنــه (األوب) :ترجيــع األيــدي والق ـوائم فــي َّ
الجــذر (أوب) (المقــاييس :)152/1 :أصــل واحــد يــد ّل علــى ُّ
و(التَأويب) :سير النهار.و ي ْل َحظ هنا تحديد الداللة في موقف ُم َّ
عين ،لكائن ُمعيَّن ،أو زمن ُمعيَّن.
الســير
الســرعة وانكمــاش فــي األمــر ،ومنــه (اإلحـواذ)َّ :
الجــذر (حــوذ) (المقــاييس :)115/2 :أصــل واحــد يــد ّل علــى الخفّــة و ُّ

لحظ هنا أيضاً تقييد داللة السير بالسير السريع.
وي َ
السريعُ ،
ٍ
(يختــاتون الليــل) ،أي :يســيرون
 oالجــذر (خــوت) (المقــاييس :)225/2 :أصــل واحــد يــد ّل علــى نفــاذ ومــرور بِإقــدام ،ومنــه َ
ويقطعون.

دت الفحـ َـل
 oالجــذر (خــود) (المقــاييس :)227/2 :أصــيل فيــه كلمــة واحــدة ،ومنــه يقــالَ :خـ َّـودوا فــي الســير ،وأصــله قــولهمَ :خـ َّـو ُ
تَخويداً ،إذا أرسلتَه في اإلناث.
 oالجذر (دفا) (المقاييس :)288/2 :أص ٌل واحد يد ّل على طو ٍل في انحناء قليل ،ومنـه تَ َـدافَى البعيـر تَ َـد ِافياً ،إذا سـار سـي ارً
متجافياً.

o

o

الجذر (دلي) (المقاييس :)293/2 :أص ٌل يد ّل على مقاربة الشيء ومداناته بسهولة ِ
ورفق ،ومنه ال َّـدلو :ضرب من السـير
سه ٌل.
(الد َأدأة) :السير السريع
الجذر (دو) (المقاييس :)262/2 :ليس أصالً ،من األصوات ،وهي ال تقاس ،ومنه ما يرد مهمو اًز ّ

( - )1الفروق اللغوية.242/
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السير.
 oالجذر (رذا) (المقاييس :)509/2 :لم ُيقَيَّد بوصف ويد ّل على ضعف وهزال ،ومنه َّ
الرِذية :الناقة المهزولة من َّ
وخ ْف ٍ
ـض وسـكون ،واآلخـر مكـان قـد يـنخفض ويرتفـع،
 oالجذر (رهو) (المقاييس :)446/2 :أصالن يد ّل أحـدهما علـى َد َع ٍـة َ
ومنهَ :رها في السير َيرهو ،إذا رفق منه.
o

o

o
o
o

ٍ
وذهـاب مـن انطـالق فـي جهـة واحـدة،
الجذر (رود) (المقاييس :)457/2 :لم ُيقَيَّد بوصف ومعظـم بابـه يـد ّل علـى مجـيء
السير.
الرفق في َّ
وم ْرَوداً أيضاً ،وذلك من ِّ
َرو ْدت في السِّير إرواداً ُ
ومنه أ َ
الرمي بالشيء وتسـييره مـن غيـر حـبس ،ومنـه ْأزَجـت البقـرة
ـدل على َّ
الجذر (زجى) (المقاييس :)48/3 :لم ُيقَيَّد بوصف وي ّ
ولدها ،إذا ساقته ،الريح تُْزِجي السَّحاب :تسوقه َس ْوقاً رفيعاً.
َ
ع.
َّد في َّ
أسر َ
الجذر (هيد) (المقاييس :)23/6 :أص ٌل يد ّل على التحريك واإلزعاج ،ومنه َهي َ
السيرَ :
السير.
الجذر (هيس) (المقاييس :)24/6 :لم ُيقَيَّد بوصف ولم يذكر له داللة عامة ،ومنه :الهَْيسَّ :

ِ
سـ َـعة
الجــذر (وخــد) (المقــاييس :)94/6 :كلمــة واحــدة ،ولــم يــذكر لــه داللــة عامــة ،ومنــهَ :و َخــدت الناقــة تَخـ ُـد َو َخـ َـداناً ،وهــو َ
طو.
الخ ْ

o

الجذر

o

الجذر

o

الجذر

o

الجذر

o

o

o
o
o

ش ي.
الم ْ
َسَر َ
(وزف) (المقاييس :)106/6 :لم ُيقَيَّد بوصف ولم يذكر له داللة عامة ،ومنه يقال َوَز َ
الرجل :أ ْ
ف ّ
ع في َ
السير َّ
الشديد.
الو ِسيجَّ :
(وسج) (المقاييس :)111/6 :كلمة واحدة ،كلمة واحدة ،ومنه َ
ير.
ك ِوشاكا :أسرع َّ
(وشك) (المقاييس :)113/6 :كلمة واحدة وهي من السرعة ،ومنهَ :وا َش َ
الس َ
صفَت الناقة ُوصوفا ،إذا أجادت السير.
(وصف) (المقاييس :)115/6 :أصل واحد يد ّل على تَ ْح َلية الشيء ،ومنهَ :و َ

الدابـة،
الجذر (وضع) (المقاييس :)117/6 :أصل واحد يد ّل على َ
الرجـ ُل :سـار سـير ّ
الخ ْفض للشيء وحطِّه ،ومنهَ :و َ
ـع ّ
ضَ
سير سهل يخالف المرفوع.
وهو ٌ
ٍ
ـهل،
اعسـةَُ :
ض ٌ
المو َ
سْ
ـرب مـن سـير اإلبـل َ
الجذر (وعس) (المقاييس :)126/6 :أصل يد ّل على ُ
سهولة في الشـيء ،ومنـهُ :
وال تكون المواعسة ّإال باللَّيل.
ٍ
اغ َدة في السير :سير ليس بالشديد.
المو َ
الجذر (وغد) (المقاييس :)128/6 :كلمةٌ تد ّل على َدناءة ،الشاذ عنهُ :
حسن السير في الجبال.
الجذر (وقل) (المقاييس :)130/6 :كلمةٌ تد ّل على ّ
علو في َج َبل ،ومنه :فََرس َوْقلَ :
ِ
الدابـة :أن َّ
غيـرك فـي أمـرك ،ومنـه :الوكـال فـي َّ
يتـأخَر
اعتمـاد
الجذر (وكل) (المقاييس :)136/6 :أص ٌل صحيح يد ّل علـى
َ
َ

سير اآلخر.
أبدا َخ ْل َ
ف ّ
ً
الدواب أو أن يسير َ
ِ
 oالجذر (وهس) (المقاييس :)147/6 :كلمتان ،األولى ِّ
السير.
الشدة في األمور ،والثانية من ِّ
الوهس :شدَّة َّ
السرار ،ومنه َ
السير
اهقَت ِّ
دت أعناقها في َّ
كابَ :م ْ
 oالجذر (وهق) (المقاييس :)148/6 :كلمتان ،ولم يذكر له داللة عامة ،ومنه :تَو َ
الر ُ
 حقل داللة الصوت:

وب ْعـ ُـده،
تلحــظ داللــة الصــوت فــي حكايــة الصــوت ،أو صــوت الحي ـوان ،أو شـ ّـدة الصــوت ،أو صــداه ،أو مخرجــه ،وقوتــهُ ،
فضالً عن تأثيره المفزع المخيف ،أو الخفي ،وذلك في الجذور اآلتية:

 oالجذر (اي) (المقاييس :)32/1 :كلمة تعجب واستفهام ،ومنه (آء) ،يقال لحكاية األصوات في العساكر.

صوت تَاييهاً.
 oالجذر (ايه) (المقاييس :)167/1 :حرف واحد ،األصوات ال يقاس عليها ،ومنه (ايهَ) ،إذا َّ
البوق :الكذب والباطل ،حكاية صوت.
 oالجذر (بوق) (المقاييس :)320/1 :ليس بأصل ،،ومنهُ :
o

الجذر (حروى) (المقاييس :)47/2 :ثالثـة أصـول ،األول جـنس مـن الحـ اررة ،والثـاني القـرب والقصـد ،والثالـث الرجـوع ،ومنـه

الجلَبة.
(الح َرة) ،أي :الصوت و َ
َ
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(الخ َواة) :الصوت.
(خوى) (المقاييس :)225/2 :أصل واحد يد ّل على ال ُخ ِّلو و ُّ
السقوط ،ومنه َ
(رنى) (المقاييس :)443/2 :أصل واحد يد ّل على َّ
ظر ،ويشذ عن هذا الباب (الرناء) :الصوت.
الن َ
ِ
الصوت الشديد
(األرَو ُ
نان) هو ّ
(رون) (المقاييس :)463/2 :لم ُيقَيَّد بوصف ويد ّل على ش ّدة َحر أو صوت ،و ْ
الصوت) هو الذي يجيبك ،إذا ِ
ص ْحت.
كلم
متباعد القياس ،ومنه (صدى َّ
ُ
ُ
(صدى) (المقاييس :)340/3 :فيه ٌ
يدل على ٍ
بلل في َّ
الصـوت):
الشيء ،ومنه (ندى َّ
(ندى) (المقاييس :)411/5 :لم ُيقَيَّد بوصف ويد ّل على ُّ
تجمع وقد ّ

ُب ْع ُد مذهبِه ،وهو أندى صوتاً منه ،أي :أبعد.
 oالجــذر (هيــع) (المقــاييس :)25/6 :كلمــة واحــدة ،ويحتمــل أن يكــون أصــله االنبســاط واالسترســال ،ومنــه (الهَْي َعــة) :الصــوت
ويخاف.
الذي ُي َ
فزع منه ُ
الخفي.
الصوت
 oالجذر (وجس) (المقاييس :)87/6 :كلمة تد ّل على أحساس بشيء
الو ْج ُس)َّ :
ُّ
وتسمع له ،ومنه ( َ
ّ
ٍِ
الصوت.
(الو َحى)َّ :
 oالجذر (وحي) (المقاييس :)93/6 :أصل يد ّل على إلقاء ع ْلم في إخفاء أو غيره إلى غيرك ،ومنه َ
 oالجذر (وعق) (المقاييس :)123/6 :كلمتان ،ولم يذكر له داللة عامة ،ومنه (الوعيق) :صوت يخرج من قُنب الدابة.
(الي َعار) :صوت َّ
الشاء.
 oالجذر (يعر) (المقاييس :)156/6 :لم ُيقَيَّد بوصف ولم يذكر له داللة عامة ،ومنه ُ

 حقل داللة الخوف والفزع:

معينة ،وعالج الفزع ،وسبب الفزع ،فضالً عـن مرادفـه
المقَيَّد بحالة ّ
تلحظ داللة الفزع بصورة عامة ،كما تلحظ داللة الفزع ُ
في التصنيف اآلتي:

o

o
o

الجذر (خيل) (المقاييس :)235/2 :أصل واحد ،يد ّل علـى حركة في ُّ
ـعت لولـدها خيـاالً
ـت الناقـة ،:إذا وض َ
تلـون ،ومنـه َخَّي ْل َ
يفزع منه ِّ
الذئب.
أفز َعني.
الجذر (ضوع) (المقاييس :)377/3 :كلمة واحدة تتفرع ،تد ّل على التحريك واإلزعاج ،ومنه ،ضاعني الشيءَ :
يدل على معنى واحد وهو االلتجاء إلى َّ
الم َعـاذة:
الجذر (عوذ) (المقاييس :)183/4 :أصل صحيحّ ،
الشيء ،ومنـه ُ
العـوذة و َ

عوذ بها اإلنسان من فََزع أو جنون.
التي ُي َّ
 oالجذر (لوذ) (المقاييس :)220/5 :أصل صحيح ،يد ّل علـى إِ ِ
طاقـة اإلنسـان بالشـيء مسـتعيذاً بـه ومتسـتِّ ارً ،ومنـه :الذ بـه
ٍ
خوف.
يلوذ لَ ْوذاً ،وال َذ لِي ،إذا وذلك ،إذا عا َذ به من
 oالجذر (هيع) (المقاييس :)25/6 :كلمة واحدة ،يحتمل أن يكـون أصـله االنبسـاط واالسترسـال ،ومنـه الهَْي َعـة :الصـوت الـذي
o
o

ويخاف.
ُي َ
فزع منه ُ
ِ
الفزع.
الوأرِ :شدة َ
الجذر (وأر) (المقاييس :)79/6 :أص ٌل ،يد ّل على شدة الحّر ،ومنهَ :
الو َهل :الفََزع.
الجذر (وهل) (المقاييس :)149/6 :كلمات ال تنقاس ،ومنهَ :

 حقل داللة الضعف:

المقََّيــد بالبصــر ،أو المقتــرن بحركــة كالتمايــل ،أو اقت ـران الضــعف
تلحــظ داللــة الضــعف بصــورة عامــة ،وداللــة الضــعف ُ
بوصف آخر يتعلق به.
ِ
ض ُعف.
ون َد ْوناً) ،إذا َ
(دان َي ُد ُ
 oالجذر (دون) (المقاييس :)317/2 :أصل واحد ،يد ّل على المداناة والمقاربة ،ومنه َ
ضعف.
يت) ،إذا تمايل من َ
وينِ ُ
(نات َي ُ
 oالجذر (نوت) (المقاييس :)367/5 :ليس أصال ،ومنه َ
نوت َ
o
o

س َي ِ
عف.
الوشول) :قلّة ال َغناء و َّ
الض ُ
الجذر (وشل) (المقاييس :)113/6 :لم ُيقَيَّد بوصف ،ويد ّل على َ
الن ماء قليل ،ومنه ( ُ
ط َوطَة) :الضَّعف.
(الو ْ
الجذر (وط) (المقاييس :)77/6 :كلمة واحدة ،ولم يذكر له داللة عامة ،ومنه َ
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(الوغف) ضعف البصر.
 oالجذر (وغف) (المقاييس :)126/6 :ثالث كلمات ،ولم يذكر له داللة عامة ،ومنه
ْ
ِ
ـف):
(و َك ٌ
 oالجذر (وكف) (المقاييس :)139/6 :أص ٌل صحيح ليست َكلمـهُ علـى قيـاس واحـد ،ولـم يـذكر لـه داللـة عامـة ومنـه َ
وضعف
ٌ
فساد َ

 حقل داللة الطول:
o
o

عما ينتج عنه الطول من تفتح أو انتصاب.
وفيها يلمح ُ
الحسن ،والقُبح فضالً ّ
الج ْيداء :الطَّويلة ِ
الجيد
لجَيد :طو ُلَ ،
الع ُنق ،ومنه ا َ
الجذر (جيد) (المقاييس :)498/1 :أصل واحد يد ّل على ُ
الجـذر (شــوه) (المقــاييس :)321/3 :أصــالن يــد ّل أحــدهما علــى قــبح الخلقــة ،واآلخــر نــوع مــن َّ
النظــر بــالعين ،ومنــه الفــرس

الشوهاء هي التي في رأسها طول.
o
o

ٍ
َّ
العليا وطُولُها.
الجذر (فوه) (المقاييس :)462/4 :أصل صحيح يد ّل على تفتُّح في شيء ،ومنه الفَ َوه :خروج الثنايا ُ
ٍ
انتصـاب أو َع ْـزم ،ومنـه
الجذر (قوم) (المقاييس :)43/5 :أصالن صحيحان يد ّل أحدهما علـى جماعة ناس ،واآلخـر علـى

القَ َوام ،أي :الطول الحسن.
 حقل داللة التجمع:
o
o

عاماً ،وقد يكون في غير سبيل رشد ،وقد ينتج عنه صوت ،أو غير ذلك.
ويلحظ فيها اختالف النوع ،فقد يكون ّ
تجمعوا عليه.
القوم على فُالن ،إذا َّ
الجذر (ثول) (المقاييس :)396/1 :كلمة واحدة تد ّل على االضطراب ،ومنه :تَثََّو َل ُ
سمعُ منه،
الجذر (دوي) (المقاييس :)309/2 :تتقارب أصوله وال يكاد شيء منه ينقاس ،ومنه َ
الدوي َد ِوي النحل ،وهـو ما ُي َ

جمع  ،فيلحظ هنا أن هذا الصوت ال يمكن أن يصدر من مفرد بقطع النظر عن نوعه بل من جماعة.
إذا تَ َّ

o

o

ـدل علـى فس ٍ
ـاد فــي
ـدل علـى خـالف الرشـد واظـالم األمـر ،واآلخـر ي ّ
الجـذر (غـوى) (المقـاييس :)399/4 :أصـالن :أحـدهما ي ّ
التجمع وال يكون ذلك في سبيل ُرشد.
شيء ،ومنه :التَّغاوي:
ُّ
ـور الجل ُـد :تَ َش َّ
ـان ،وهـو مـن البـاب؛
الجذر (قور) (المقاييس :)39/5 :أصل صـحيح يـد ّل علـى اسـتدارٍة فـي شـيء ،ومنـه :اق َّ
ألنه يتجمع ويدور بعضه على بعض.

 oالجذر (كول) (المقاييس :)148/5 :كلمة ،لم يذكر لها داللة عامة ،ومنه :ت َك َّو َل القوم على ٍ
تجمعوا عليه.
فالن ،إذا َّ
 حقل داللة القوة:
o
o
o

لحظ فيها داللة القوة في الغلبة ،والجارحة ،والقَ َسم.
وتُ َ
(الريح) :ال َغلَبة والقُّوة.
الجذر (ريح) (المقاييس :)464/2 :لم ُيقَيَّد بوصف وأصله الراء والواو والحاء ،ومنه ِّ
ِ
اليد :القَُّوة.
الجذر (يد) (المقاييس :)151/6 :أصل ،ومنه (اليد) لإلنسان وغيره ،ويستعار في المَّنة ،ومنه َ
الجذر (يمن) (المقاييس :)158/6 :كلمات من قياس واحد ،ولم يذكر له داللة عامة ،ومنه (اليمين) :القَُّوة.

 حقل داللة المرض:

تتنــوع داللــة المــرض ،فيكــون المــرض عامـاً كالــداء ،وقــد يكــون خاصـاً بالــذي يتكــرر ،أو يرجــع ثانيــة بعــد البــرء كاالنتكــاس

كالوصب.
فضالً عن المستمر
َ
o
o

o

(الداء) من المرض.
الجذر (دوي) (المقاييس :)309/2 :تتقارب أصوله وال يكاد شيء منه ينقاس ،ومنه
ُ
ِ
ِ
ـس فــي
الجــذر (هــيض) (المقــاييس :)24/6 :كلمــة واحــدة تـ ّ
ـدل علــى َكســر شــيء ومــا أشـ َـبهَه ،ومنــه (هـ َ
ـيض اإلنســان)ُ :نكـ َ
الب ْرء.
مرضه بعد ُ
المالزم الدَّائم.
(الو َ
صب) :المرض ُ
الجذر (وصب) (المقاييس :)117/6 :كلمة تد ّل على َدوام شيء ،ومنه َ
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َّـبق ،ومنـه
واآلخر على شيء من الس ْ

وص) :اللون.
ُ
(الب ُ
(الج ْون) :اسم يقع على األسود واألبيض زعم النحويـون أنـه ُمع َّـرب،
 oالجذر (جون) (المقاييس :)496/1 :أصل واحد ،ومنه َ
و َّانه اللون الذي يقوله الفُ ْرس" :الكونة" أي :لون الشيء.
 oالجذر (قنا) (المقاييس :)29/5 :أصالن :يد ّل أحدهما على مالزمة ومخالطة واآلخر على ارتفاع في شيء ،ومنه( :قاناه)،
إذا خالَطَه ،كاللَّون ُيقانِي لوناً آخر لون ،وهي َسحنة الشيء.
 حقل داللة الحركة واالضطراب:

أن االضــطراب حركــات متواليــة فــي جهتــين مختلفتــين ،وهــو افتعــال مــن ضــرب يقــال:
الفــرق بــين االضــطراب والحركــةّ :
اضــطرب الشــيء كــأن بعضــه يضــرب بعض ـاً فيــتمخض ،وال يكــون االضــطراب ّإال مكروه ـاً فيمــا هــو حقيقــة فيــه أو غيــر حقيقــة،
(،)2

فيقــال :اضــطربت الســفينة ،واضــطرب حــال زيــد ،واضــطرب الثــوب ،وكـ ّل ذلــك مكــروه ،ولــيس الحركــة كــذلك
الحركة العموم ،كما يلحظ الخصوص في السرعة أو القلة ،والتصنيف اآلتي يوضح ذلك:
o
o
o

ويلحــظ فــي داللــة

الجذر (هيش) (المقاييس :)24/6 :لم ُيقيَّد بوصف ،وليس له داللة عامة ،ومنه (الهَْيش) الحركة.
شي والحركة.
الم ْ
الوْلذ :سرعة في َ
الجذر (ولذ) (المقاييس :)143/6 :لم ُيقيَّد بوصف ،وليس له داللة عامة ،ومنهَ :
الو ْهنانــة :الم ـ أرة
الجــذر (وهــن) (المقــاييس :)149/6 :كلمتــان :تــد ّل األولــى علــى َ
ضــعف ،والثانيــة تــد ّل علــى زمــان ،ومنــهَ :

القليلة الحركة.



حقل داللة الميل:

ويلحظ التنوع في الميل بين سبب ونوع في الجذور اآلتية:

o

ٍ
وذهـاب مـن انطـالق فـي جهـة واحـدة،
الجذر (رود) (المقاييس :)457/2 :لم ُيقَيَّد بوصف ومعظـم بابـه يـد ّل علـى مجـيء
(المرود)ِ :
ومنه ِ
الميل
ْ

ميلَته
 oالجذر (ضوع) (المقاييس :)377/3 :كلمة واحدة تتفرع تد ّل على التحريك واإلزعاج ،ومنه،
صنَّ :
ضاعت ِّ
الريح ُ
َ
الغ َ
الو َكـع فـي اإلمــاء:
 oالجـذر (وكـع) (المقـاييس :)139/6 :كلمتـان :تـد ّل إحـداهما علـى قـوة ،واألخـرى نـوع مـن الضَّـرب ،ومنـه َ
هو ميالن في صدر القَ َدم نحو ِ
الخ ْنصر.
ََ
الخالصة

تقـع األلفــاظ العربيــة فــي حقــول دالليــة معينــة أطلــق عليهــا ابــن فــارس مصــطلح األصــل ،وقــد يكــون لــبعض منهــا أكثــر مــن

ُصـ ْـيل ،ومــرو ار باألصــل واألصــلين واألكثــر مــن ذلــك ،وانتهــاء بمــا لــم يوصــف
معنــى ،ففــي معجمــه أكثــر مــن مصــطلح ابتــداء باأل َ
بشيء أصال.
ويمكــن أن يكــون للعديــد مــن الجــذور اللغويــة المعنــى العــام نفســه ،بيــد أن الهالــة الدالليــة المتكونــة لكــل جــذر تعطينــا فك ـرة
واضــحة عــن الكثيــر مــن الفــروق الهامشــية بينهــا وان اشــتملت علــى المعنــى العــام نفســه ،وبــذا يبــدو مصــطلح الت ـرادف بمعنــى
المطابقــة غيــر دقيــق ،وقــد تبــين لنــا مــن خــالل البحــث أن هنــاك العديــد مــن األلفــاظ المشــتقة مــن جــذور معينــة تحمــل فــي طياتهــا
معاني تختلف عن المعنى األصلي الموضوع لها ربما النتقال المعنى للمجاز أو لكثرة االستعمال.

( - )1الهمزة والراء والباء لها أربعة ،أصول إليها ترجِع الفروع :وهي( :الحاجة ،والعقل ،والنَّصيب ،والعَقند) مقاييس اللغة :ج.89/1
( - )2الفروق اللغوية.147 /
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