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 (هـشة جاسيخيت)جاسيخ كلم الذاللت : اللىىان

:  يلٌى أحمذ مخخاس كمش

: في اللذيم- 1"

حلشض الفالظفت اليىهاهيىن في كذيم الضمان في بحىثهم ومىاكشاتهم إلاىطىكاث حلّذ مً صميم  :اليونان

 الّذساظت الّذاللّيت كذيمت كذم الخفىير ؤلاوعاوي، ومىاهبت لخلّذمه وجؼّىسه. كلم الّذاللت
ّ
. وملنى هزا أن

صّىس اإلاىحىد في الللل 
ّ
 اإلالنى مخؼابم مم الخ

ّ
م أسظؼى مثال كً الفشق بين الّصىث واإلالنى، ورهش أن

ّ
وكذ جيل

ش
ّ
: ومّيز أسظؼى بين أمىس زالزت. اإلافى

. ألاشياء في اللالم الخاسجي- أ 

صّىساث - ب 
ّ
. اإلالاوي= الخ

. الّشمىص أو اليلماث= ألاصىاث - ج 

ووان جمييزه بين الىالم الخاسجي، والىالم اإلاىحىد في الللل ألاظاط إلالؼم هـشياث اإلالنى في اللالم الغشبي 

.  خالٌ اللصىس الىظؼى

ي حلّشض لها أفالػىن في محاوساجه مم أظخاره 
ّ
فف ومذلىله مً اللظايا الت

ّ
ووان مىطىق اللالكت بين الل

بيلّيت واهذ وطاحت ظهلت . ظلشاغ
ّ
 جلً الّصلت الؼ

ّ
اجّيت، مّذكّيا أن

ّ
بيلّيت الز

ّ
جاه أفالػىن هحى اللالكت الؼ

ّ
ووان اج

فعير في بذء وشأتها، زّم جؼّىسث ألالفاؾ ولم يلذ مً اليعير أن هدبّين بىطىح جلً الّصلت، أو هجذ لها حلليال 
ّ
الخ

فف والّذاللت ال حلذو أن جىىن صلت اصؼالحّيت . وجفعيرا
ّ
 الّصلت بين الل

ّ
أّما أسظؼى فيان يتزّكم فشيلا آخش يشي أن

اط
ّ
لش والخؼابت، . كشفّيت جىاطم كليها الى

ّ
غت وؿىاهشها في ملاالث جحذ كىىان الش

ّ
وكذ أوضح أسظؼى آساءه كً الل

فف وملىاه
ّ
, وبّين فيها الّصلت بين الل

ش حّذا . ولم يىً الهىىد أكّل اهخماما بمباحث الّذاللت مً اليىهاهيّين :الهنود 
ّ
فلذ كالجىا مىز وكذ مبى

تي جشجبؽ بفهم ػبيلت اإلافشداث والجمل، بل ال وغالي إرا كلىا إّجهم هاكشىا ملـم اللظايا التي 
ّ
هثيرا مً اإلاباحث ال

غت الحذيث مً مباحث كلم الّذاللت
ّ
. يلخبرها كلم الل

تي هاكشىها
ّ
: ومً اإلاىطىكاث ال

غت - أ
ّ
 : وشأة الل

تي لفخذ أهـاس 
ّ
غت أو هيفيت اهدعاب بلع ألاصىاث إلالاهيها ألّوٌ مّشة مً اإلاشىالث ال

ّ
وان مىطىق وشأة الل

غت كذيمت وِهَبت إلهّيت ليعذ مً صىم البشش، . كلماء الّذاللت الهىىد
ّ
وكذ اخخلفذ فيها وحهاث الىـش بين اكخباس الل

. واكخباسها مً اختراق ؤلاوعان وهخاج وشاػه الفىشر 



 

فف واإلالنى - ب
ّ
 :اللالكت بين الل

فمنهم . حزب هزا اإلاىطىق اهخمام الهىىد، سّبما كبل أن يجزب اهخمام اليىهاهيين، وكذ حلّذدث حىله آلاساء

فف واإلالنى كائال
ّ
بايً بين الل

ّ
ت كليه، وال يمىً : مً سفع فىشة الخ

ّ
ُس ملترها بالىحذة الىالمّيت الّذال َصىَّ

َ
 وّل ش يء ُيخ

ّ
إن

ين .  فصل أحذهما كً آلاخش ِ
ّ
يء جماما هما ولخبر الؼ

ّ
وكلى هزا فىحً ولخبر اليلمت كىصشا مً اللىاصش اإلاىىهت للص 

رابّيت
ّ
فف وملىاه كالكت كذيمت وفؼشّيت . الّعبب اإلاادر أو الّشئيس ّي ليّل اإلاىاد الت

ّ
 اللالكت بين الل

ّ
ومنهم مً صّشح بان

غت كلى أظاط مً محاواة ألاصىاث . وػبيلّيت
ّ
زيً يلخبرون وشأة الل

ّ
وسّبما وان أصحاب هزا الّشأر هم أهفعهم ال

بيلت
ّ
.  اإلاىحىدة في الؼ

: أهىاق الّذالالث لليلمت- ج 

لعيماث لجىاهش 
ّ
ل دالالث اليلماث، وكلى أظاط الخ

ّ
تي حشي

ّ
دسط الهىىد ألاصىاف املخخلفت لألشياء ال

. ألاشياء وألاصىاف اإلاىحىدة في الخاسج كّعمىا دالالث اليلماث

 اليلماث 
ّ
صىاف اإلاىحىدة في الىىن، ألن

ً
 الهىىد بىحىد أسبلت أكعام للّذالالث جبلا للذد ألا

ُ
َحاة

ّ
وكذ صّشح الى

: وهزه ألاكعام ألاسبلت هي. شاسحت لهزه ألاصىاف

ٌّ كلى مذلٌى كام أو شامل  -1  .(سحل)كعم يذ

ٌّ كلى هيفّيت  -2  .(ػىيل)كعم يذ

ٌّ كلى حذر  -3  .(حاء)كعم يذ

ٌّ كلى راث  -4  .(محّمذ)كعم يذ

: معائل مخفشكت- د

غت الحذيث مثل
ّ
تي ما صاٌ يلترف بها كلم الل

ّ
لاغ ال

ّ
: أشاس الهىىد إلى هثير مً الى

 .أهّميت العياق في إيظاح اإلالنى -1

غاث -2
ّ
فـّي هـاهشة كاّمت في الل

ّ
رادف واإلاشترن الل

ّ
 .وحىد الت

 .دوس اللياط واملجاص في حغيير اإلالنى -3

 

غىّيين اللشب وأزاس اهخمامهم :العرب
ّ
وحلّذ ألاكماٌ . ووان البحث في دالالث اليلماث مً أهّم ما لفذ الل

شة كىذ اللشب مً مباحث كلم الّذاللت مثل حسجيل ملاوي الغشيب في اللشآن الىشيم، ومثل الحذيث كً 
ّ
غىّيت اإلابى

ّ
الل

أليف في 
ّ
ـائش)مجاص اللشآن، ومثل الخ

ّ
. في اللشآن، ومثل إهخاج اإلالاحم اإلاىطىكّيت وملاحم ألالفاؾ (الىحىد والى

الي 
ّ
 حغيير الّظبؽ يؤّدر إلى حغيير وؿيفت اليلمت، وبالخ

ّ
يل يلّذ في حليلخه كمال داللّيا ألن

ّ
ى طبؽ اإلاصحف بالش

ّ
وحت

حى حين لحً كاسئ في آيت كشآهّيت وكشأ. غلى حغيير اإلالنى
ّ
مثيل بعبب وطم الى

ّ
ىا في هزا اإلالام يىفيىا الخ

ّ
 : وللل

ّ
 اّلل

ّ
أن

 مً سظىله بذال مً أن يىىن -  بجّش سظٌى - بشرء مً اإلاششهين وسظىله 
ّ

بذال مً طّمها، مّما أّدي إلى أن يبرأ اّلل

. الّشظٌى هى البررء مً اإلاششهين

ذ حىاهب هثيرة مً الّذساظت الّذاللّيت
ّ
: مً رلً. وجىّىكذ اهخماماث اللشب بلذ رلً فغؼ



لذ فيما يأحي -1
ّ
تي جمث

ّ
غىيّين ال

ّ
 :اهخماماث الل

 .سبؽ اإلالاوي الجضئّيت للماّدة بملنى كام يجملها- في معجميه - محاولت ابً فاسط الّشائذة  - أ

اجحت  - ب
ّ
فشكت بين اإلالاوي الحليلّيت واإلالاوي -  في معجمه أظاط البالغت - محاولت الّضمخششّر الى

ّ
الخ

 .املجاصّيت

باث اإلااّدة اإلامىىت بملنى واحذ هلىله-  ج 
ّ
ي سبؽ جلل

ّ
. وأّما  ن ٌ م  فهزه أيظا حالها): محاولت ابً حن

ّذة
ّ
بذ فملىاها الّذاللت كلى اللّىة والش

ّ
ن ٌ : واإلاعخلمل منها خمعت أصٌى وهي. ورلً أّجها حيث جلل

. (ٌ م ن: م، و ن م ٌ، ٌو ن م، وم ن ٌ، وم ٌ ن، وأهملذ

تي امخألث بها هخب مثل-  د
ّ
غت البً : البحىر الّذاللّيت ال

ّ
صاحبي في فله الل

ّ
اإلالاييغ البً فاسط، ال

ي، اإلاضهش للّعيىػي 
ّ
... فاسط، الخصائص البً حن

لذ فيما يأحي -2
ّ
تي مث

ّ
 : اهخماماث ألاصىليّين وكلماء الىالم والفالظفت اإلاعلمين ال

فف : كلذ ألاصىليىن أبىابا للّذالالث في هخبهم جىاولذ مىطىكاث مثل - أ
ّ
-داللت اإلاىؼىق - داللت الل

فف بحعب الـهىس والخفاء - داللت اإلافهىم 
ّ
رادف - جلعيم الل

ّ
- اللمىم والخصىص - الاشتران - الت

لييذ
ّ
خصيص والخ

ّ
غىّيت لللماء ألاصٌى مثل. الخ

ّ
بحث : وهىان بحىر هثيرة جحّذزذ كً الجهىد الل

غت)
ّ
ٌ )ملحّمذ فىصر فيع هللا، وبحث  (صلت كلم ألاصٌى بالل صى

ً
 (بحىر لغىّيت كلى أيذر كلماء ألا

 .ملحّمذ جلي الحىيم

فاث الفاسابي وابً ظيىا وابً سشذ وابً حضم والغضالي  - ب
ّ
ججذ دساظاث وإشاساث هثيرة للملنى في مؤل

 ... واللاض ي كبذ الجّباس والفيلعىف اإلالتزلّي ملّمش وغيرهم 

هي  -3
ّ
لذ في دساظت الحليلت واملجاص، وفي دساظت هثير مً ألاظاليب واإلاش والى

ّ
تي جمث

ّ
اهخماماث البالغيّين ال

ـم كىذ كبذ اللاهش الجشحاوّي .. والاظخفهام 
ّ
 ".وغيرها.. وفي هـشيت الى
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