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 عمم الداللة من وجهة نظر معاصره )دراسة واستنتاجات(
 د. طالب خميف السمطانيأ.م.

 /كمية التربية األساسيةجامعة بابل
 : دل يدل اذا ىدى. ألداللو لغة

 ودل يدل : من بعطائو. واالدل : المنان.
 .(ٔ)لة"بكسر الدال وفتحيا"وقال الفراء : دليل من ألداللو والدال

 .(ٕ)الطريق يدلو داللو وداللة ودلولو "بفتح الدال وكسرىا وضميا" ىوالدليل ما يستدل بو والدليل : الدال وقد دلو عم
ودل عمى الشيء يدلو دال وداللةة ... والةدليل : مةا يسةتدل بةو والةدليل :الةدال وقةد دلةو الطريةق يدلةو داللةة وداللةة"بفتح الةدال  

 .(ٖ)ىا"وكسر 
: ىي كون الشيء بحالو يمزم من العمم بو العمم بشيء أخر ، والشةيء االول ىةو الةدال واليةاني ىةو  وتعني ألداللو اصطالحا

 .(٘)، وتعني كون الشيء يمزم من فيمو فيم شيء أخر ، فالشيء االول ىو) الدال ( والشيء الياني ىو )المدلول((ٗ)المدلول
ان يكةةون الشةةيء بحالةةو يمةةزم مةةن العمةةم بةةو العمةةم بشةةيء اخةةر ، والشةةيء االول ىو"الةةدال" والشةةيء والداللةةة بفةةتح الةةدال :      

 الياني ىو "المدلول" ، والمطموب بالشيئين ما يعم المفظ وغيره فنتخيل او نتصور صورا أربع ىي :
 ال./ كون كل من الدال والمدلول لمفظ كأسماء األفعال الموضوعو أللفاظ كأسماء األفع األولى
 / كون الدال والمدلول غير لفظ "كعمرو"الدال عمى الشخص االنساني . اليانيو
 / عكس اليانيو كالخطوط ألدالو عمى األلفاظ. الياليو
 .(ٙ)/ كون كل منيما غير لفظ كالعقود ألدالو عمى األعداد الرابعة
ألداللو ألماديو التي تتصل بمعنى "الدليل" الذي ألداللو في المعجمات المذكورة في بحينا ىذا ال تخرج عن  فان تعاري      

ت  ييرشد النةاس الةى السةبل الن اسةتمرار ىةذا المفيةوم لمداللةة فةي المعجمةات المغويةة مةن عصةر الخميةل ابةن احمةد الفراىيةد
تغييةر او تطةور يعنةي عةدم االسةتفادة مةن معطيةات التطةور المغةوي الةذي  نىة، دو ٔٔٚىة وحتى عصر ابن منظور تٓٚ٘ٔ

ىةةة فةةي البيةةان والتبةةين فقةةد ربةةط بةةين معنةةى ألداللةةو ومعنةةى البيةةان ٕ٘٘ميةةل فةةي عةةدد مةةن النقةةاد العةةرب أميةةال ، الجةةاحظ تيت
 .(ٚ)والغاية التي تيم المتكمم والقارئ او المتمقي ىي تكمن في الفيم و اإلفيام وذلك ىو البيان

ميا خمسو أشياء ال تنقص وال تزيد: المفظ يم االشاره يةم ولقد اخبرنا الجاحظ عن أقسام الدالالت من لفظ وغير لفظ فجع     
العقةةد يةةم الخةةط يةةم الحةةال التةةي تسةةمى نصةةبو والنصةةبة ىةةي الحةةال ألدالةةو التةةي تقةةوم مقةةام تمةةك األقسةةام وال تقصةةر عةةن تمةةك 

ي تكشةف الدالالت ولكل واحده من ىذه ألخمسو صوره بائنة واضحة من صورة صاحبيا وحميو مخالفو لحميةة أختيةا وىةي التة
 .(ٛ)لك عن أعيان المعنى في الجممة

كما ان البيان عند الجاحظ ىو اسم جامع لكل شيء يكشف لك قناع المعنى حتى يصل القارئ او المتمقةي الةى حقيقتةو      
 .(ٜ)وليذا يقال :"ان البيان بصر والعي عمى"

داللةةةو أالصةةةطالحيو عنةةةد العممةةةاء األصةةةوليين ان مفيةةةوم عمةةةم الداللةةةو الةةةذي ندرسةةةو فةةةي بحينةةةا يبتعةةةد عةةةن مفيةةةوم عمةةةم أل     
والفالسفة الن الداللة عنةدىم تقتةرب مةن مفيةوم االشةاره ألرمزيةو وتشةترك فييةا الداللةو المغويةة والداللةة بغيةر لفةظ وعةن الداللةو 

شةةارة فتكةةون باليةةد ، وأمةةا اإل(ٓٔ)اليشةةكري: الةةروح عمةةاد البةةدن ، والعمةةم عمةةاد الةةروح، والبيةةان عمةةاد العمةةم مبةةالمفظ قةةال ابةةن التةةوأ
 -: اإلشارةوبالرأس وبالعين والحاجب والمنكب اذا تباعد الشخصان واإلشارة والمفظ شريكان ولقد قال الشاعر في دالالت 

 أشارت بطرف العين خيفة أىميا        إشارة مذعور ولم تتكمةم            
 (ٔٔ)تيمفأيقنت ان الطرف قد قال مرحبا       وأىال وسيال بالحبيب الم
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نَسةاَن َمةا  واما الداللة بالخط كقولو تعالى :"      اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم}{ الَِّذي َعمَّةَم بِةاْلَقَمِم}{ َعمَّةَم اإْلِ
 .(ٖٔ)"}ن َواْلَقَمِم َوَما َيْسُطُروَن { ، وقولو تعالى :"(ٕٔ)"َلْم َيْعَممْ 
 .(ٗٔٓوا:"القمم أبقى أيرا والمسان اكير ىدرا"القمم احد المسانين كما قال -ولذلك قالوا :      
، وىةةةو أيضةةةا (٘ٔ)إمةةةا القةةةول فةةةي العقةةةد وىةةةو ضةةةرب مةةةن الحسةةةاب يكةةةون بأصةةةابع اليةةةدين     

الةةةرَّْحَمُن}{ َعمَّةةةَم اْلقُةةةْرََن}{ َخمَةةةَق  الحسةةةاب دون المفةةةظ والخةةةط فالةةةدليل عمةةةى فضةةةيمتو قولةةةو تعةةةالى :"
نَساَن}{ َعمََّمُو اْلَبَياَن}{ ال }َوَجَعْمَنةا المَّْيةَل َوالنَّيَةاَر ََيتَةْيِن َفَمَحْوَنةا ََيةَة المَّْيةِل َوَجَعْمَنةا  ، وقولةو تعةالى :"(ٙٔ)"شَّةْمُس َواْلَقَمةُر ِبُحْسةَبانٍ اإْلِ

بُِّكْم َوِلَتْعَمُموْا َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَساَب َوكُ  ْمَناُه َتْفِصياًل {ََيَة النََّياِر ُمْبِصَرًة ِلَتْبَتُغوْا َفْضاًل مِّن رَّ  .(ٚٔ)"لَّ َشْيٍء َفصَّ
 .(ٛٔ)فالجيل بالعقد فساد اغمب النعم وفقدان كل ما جعمو اهلل تعالى منفعة ومصمحو لمناس      
واما ألنصبو فيي الحال ألناطقو بغير لمفظ والمشيرة بغير اليد وىذا ظاىر في خمق السموات واألرض وفي كل صامت       

م ومقيم وظاعن وزائد وناقص ، فالداللةة فةي المةوات الجامةد كالداللةو فةي الحيةوان النةاطق فالصةامت نةاطق وناطق وجامد ونا
من جية الداللو والعجماء معربو من جية البرىان وفي ذلك يقول الفضةل بةن عيسةى بةن إبةان :"سةل األرض فقةل : مةن شةق 

 .(ٜٔ)تبارا."أنيارك ،وغرس أشجارك،وجنى يمارك؟فان لم تجبك جوازا ،أجابتك اع
وقةةال خطيةةب مةةن الخطبةةاء يريةةي االسةةكندر وىةةو ميةةت :"االسةةكندر كةةان أمةةس انطةةق منةةو اليةةوم ، وىةةو اليةةوم أوعةةظ منةةو       
 .(ٕٓ)أمس"
ألنةو متةى دل الشةةيء عمةى معنةةى فقةد اخبةةر عنةو وان كةةان صةامتا و أشةةار اليةو وان كةةان سةاكنا كقةةول الشةاعر نصةةيب       

 عبد الممك : بيذا المعنى يمدح سميمان بن
 أقول لركب صادرين لقيتيةم    قفا ذات اوشال وموالك قارب 

 قفوا خبرونا عن سميمان أنني    لمعروفو من أىل ودان طالب
 (ٕٔ)فعاجوا فاينوا بالذي انت أىمو    ولو سكتوا اينت عميك الحقائب   

بةين مكةة والمدينةة ويةرى عممةاء المغةة المحةديون فالقارب : في البيت االول بمعنى طالب المةاء ، و ودان  ىةو موضةع       
، كمةا ان مةفلفي كتةاب (ٕٕ)ان عمم ألداللو بمعناه الحديث يبةدأ اعتبةارا مةن الربةع االول مةن القةرن العشةرين عمةى وجةو التحديةد

ن كتابيمةةا "معنةةى المعنةةى" قةةد ركةةزا عمميمةةا فةةي بحةةث داللةةة ألمفظةةو ألمفةةرده باعتبارىةةا رمزنةةا يتصةةل بةةالفكر االنسةةاني وذلةةك ا
"معنى المعنى" يعةال  جانبةا مةن مشةكمة المعنةى وىةي عنةدىما المشةكمو المركزيةو فةي المغةة فيمةا يعالجةان الصةمة بةين األفكةار 
والكممات واألشياء وقد نحى المنحى ذاتو "سةتيفن اولمةان" الةذي يبحةث عةن قضةية المفةظ والمعنةى واسةتبدال المفةظ بةالرمز ومةا 

 .(ٖٕ)كتابيما "معنى المعنى"الرمز اال المفظ في مفيوم 
وعمى حد تعبير ستيفن اولمان يعد البحث فيما نسميو فةي النقةد العربةي بقضةية "المفةظ والمعنةى" واسةتبدال المفةظ بةالرمز       

symbol اضطرابا ناتجا عن االستعمال غير الواعي لممصطمحات ألمجرده تجريدا بالغا(ٕٗ). 
، ويعنةى أيضةا المصةطمح الفنةي الةذي يسةتعمل ليشةير (ٕ٘)حاضةر "بأنةو دراسةة المعنةى"ويعنى عمةم الداللةو فةي عصةرنا ال     

 .(ٕٙ)الى دراسة المعنى
 ومما تقدم نجد ان عمم الداللو يعنى عند جميور عمماء المغة المحديين دراسة عمم المعنى .     
العةرب القةدمى  نالتعريفات المار ذكرىا عند المغةويي واذا ما أردنا ان نبين المفيوم الجديد لمداللة فالبد لنا من القول بان     

الن الداللةو عنةدىم تعنةي جةزء مةن فقةو  يموجزه وغير دقيقةو وال تفةي بةالغرض المطمةوب ، فيةي بعيةده عةن المفيةوم االسةتيعاب
 بعاالمغةةة والجةةزء كمةةا ىةةو معةةروف ال يتضةةمن الكةةل وال يمكةةن بحةةال مةةن األحةةوال ان نرجةةع سةةبب بعةةد التعةةاريف عةةن االسةةتي

المحديين ىو "عمةم  نالفكري لقصور او ضعف فالتفكير المغوي عندىم ....فضال عن ذلك ان تعريف الداللو من قبل المغويي
دقيقا الن الداللو أوسةع مةن المعنةى وبةين الداللةو والمعنةى عمةوم وخصةوص  ندراسة المعنى "فيذا التعريف ىو األخر ال يكو 
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اللو و األميمةة عمةى ذلةك كييةرة موجةودة فةي القةران فكل داللو تتضمن معنى وليس كل معنى د
نَّةةةةةا َلُموِسةةةةةُعوَن}{ َواأْلَْرَض َفَرْشةةةةةَناَىا فَةةةةةِنْعَم "ََ  الكةةةةةريم فقولةةةةةو تعةةةةةالى : ةةةةةَماء َبَنْيَناَىةةةةةا ِبَأْيةةةةةٍد َواِو السَّ

 .(ٕٚ)"اْلَماِىُدونَ 
َمةةن  فكممةةة السةةماء قةةد تعنةةى مةةا يقابةةل األرض وقةةد تعنةةي السةةقف كمةةا فةةي قولةةو تعةةالى :"      

ِخةةَرِة َفْمَيْمةةُدْد ِبَسةَبٍب ِإلَةةى السَّةَماء يُةةمَّ ِلَيْقَطةْع فَ  َْ ْمَينظُةةْر َىةةْل َكةاَن َيظُةةنُّ َأن لَّةن َينُصةةَرُه المَّةُو ِفةةي الةدُّْنَيا َوا
 .(ٕٛ)"ُيْذِىَبنَّ َكْيُدُه َما َيِغيظُ 

 : وقد يراد بو مفيوم بيت من ابيات الشعر تربطيا وحده موضوعيو كقول كيير عزه 
 ولما قضينا من منى كل حاجتا       ومسح باألركان من ىو ماسح
 وشدت عمى دىم الميارى رحالنا     ولم ينظر الغادي الذي ىو رائح

 (ٜٕ)اخذنا بإطراف االحاديث بينةنا       وسالت باعناق المطي االباطح    
يعنى "األبيات التي تحتاج الى شرح وتحميل " فقد  وأبيات المعاني التي تربطيا وحده معنوية ىي عبارة عن  مصطمح       

 تتضمن األبيات كممات وعبارات ذات دالالت متعددة كقول المتنبي يصف شعب بوان فيقول :
 مغاني الشعب طيبا في المغاني      بمنزلة الربيع من الزمان
 ولكن الفتى العربي فيةةةيا       غريب الوجو واليد والمسان

 ر فيةةيا        سميمان لسار بترجمةةةانمالعب جنة لو سا
 (ٖٓ)طبت فرساننا والخيل حتى       خشيت _ وان كرمن _من الحران       

فنجد في ىذا المحور الوصفي من بحر الوافر وىو وصف "شعب بوان "وموازنتو مةع غوطةة دمشةق وأىميةا فةي الطريةق      
او الباعةث الةداللي لةبعض الكممةات  يائع النةاس ان المكةون اإلبةداعالى الممدوح وىو عضةد الدولةو عبةر طبيعةة المكةان وطبة

يتجسد في أبيات الشاعر فنجده في صدر البيةت اليةاني يسةتدرك ليرفةع تةوىم فةي كةالم سةابق رفعةا تشةبييا باالسةتيناء،يم يةأتي 
اللتو امةا لمعرفةة النةاس بةو بعدىا بكنايو وىي "الفتى العربي " تتضمن صفات متعددة في الشطر الياني من البيت ، فالوجو د

وامةةا لمسةةمرة العربيةةة ، وامةةا اليةةد فةةدالالتيا السةةالح او ألكتابةةو او الممةةك والمسةةان دالالتةةو الفصةةاحة او ىةةو لممةةتكمم مطمقةةا وامةةا 
 .سالمالعب فدالالتيا المعب وفي البيت الرابع نجد ان دالالتو البشر والحيوانات واما عجز البيت فداللتو بالغة االحترا

 مما تقدم قد يراد بالمعنى مفيوم الكممة ألمفرده داخل السياق والسيما كممات المشترك المفظي كما ورد في األميمة.      
َمةن َجةاء  ان مفيوم الداللو أوسع من المعنى فإذا قمنا ان "مةن" تةدل عمةى العمةوم لمشةرط والجةزاء كمةا فةي قولةو تعةالى :"     

ُسةوَل َفقَةْد  ، وقولةو تعةالى :"(ٖٔ)"ْميَاِلَيا َوَمن َجاء ِبالسَّةيَِّئِة فَةاَل ُيْجةَزى ِإالَّ ِمْيَميَةا َوُىةْم اَل ُيْظَمُمةونَ ِباْلَحَسَنِة َفَمُو َعْشُر أَ  ةْن ُيِطةِع الرَّ مَّ
ْكةِري فَةِإنَّ لَةُو َمِعيَشةًة َضةنكًا َوَنْحُشةُرُه َوَمةْن َأْعةَرَض َعةن ذِ  ، وقولو تعالى :"(ٕٖ)"َأَطاَع الّمَو َوَمن َتَولَّى َفَما َأْرَسْمَناَك َعَمْيِيْم َحِفيظاً 

 .(ٖٖ)"َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى
َألَةْيَس المَّةُو  فان مصطمح ألداللو يصمح لكل ىذه الحاالت ألسةياقيو وال يصةمح ليةا مصةطمح المعنةى وفةي قولةو تعةالى :"      

ُفوَنَك ِبالَِّذيَن ِمن ُدوِنوِ   .(ٖ٘)"َأَلْيَس المَُّو ِبَأْحَكِم اْلَحاِكِمينَ  ، وقولو تعالى :"(ٖٗ)"َوَمن ُيْضِمِل المَُّو َفَما َلُو ِمْن َىادٍ  ِبَكاٍف َعْبَدُه َوُيَخوِّ
 فان إطالق ألداللو أولى من إطالق المعنى .كما في قول الشاعر دعبل الخزاعي :

 ما اكير الناس ال بل ما اقميم       اهلل يعمم اني لم اقل فةةةندا
 (ٖٙ)ال فتح عيني حين افتحيا        عمى كيير ولكن ال أرى احداني 

ففي البيت االول أتضح المعنى بشكل ال لبس فيو لكن ألداللو غيةر واضةحة فالشةاعر يريةد ان يقةول: مةا اكيةر النةاس؟       
 !يم استدرك فقال :بل ما اقميم 
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، وداللة ىذا تكشف  أحداأرى وفي البيت الياني يرى أناس كييرين يم يستدرك فيقول :ال      
لنا عما أراده الشاعر فداللة البيتين الشعريين أوسع مدى مةن معناىمةا وأعمةق وأكيةر إيغةاال 
فالصةةديق مةةن يةةرد الشةةر عةةن صةةديقو ويعةةادي مةةن عةةاداه ويحفةةظ الصةةداقو فةةي حالةةة غيةةاب 
بك صديقو ويقف عونا لنائبات الزمان ، والصديق من صدقك وليس الصديق من لصق نفسو 

 وسمى نفسو صديقا إذ ان الصديق ىو من يضحي بماديات الحياة من اجل الصداقو .
}َوَلُكةةةْم ِفةةةي اْلِقَصةةةاِص َحَيةةةاٌة َيةةةْا ُأوِلةةةْي اأَلْلَبةةةاِب َلَعمَُّكةةةْم واذا عةةةدنا الةةةى َيةةةات القةةةران الكةةةريم إذ يقةةةول البةةةاري عةةةز وجةةةل :"      
غير واضحة ولذلك فقةد توسةع الدارسةون ألعجةاز القةران فةي بيةان معنةى اَيةة ، نجد المعنى واضحا ولكن الداللو (ٖٚ)"َتتَُّقوَن{

ووازنوا بينيا وبين قول العرب في الجاىميو "القتل أنفى لمقتل" فداللة اَية الكريمو ان القصاص العادل يحقةق ألعدالةو والحيةاة 
 الظاىري لمنص وبين داللتو .يجب ان نعمم بان ىناك فرقا ما بين المعنى  اوبيذ دالميمى لممجتمع ولألفرا

ان الكالم عمى ضربين كما يرى عبد القاىر الجرجاني ضرب نصل منو الى الغرض وداللة المفظ وميال ذلك : "خةرج       
عةةن زيةةد عنةةدما نقةةول "زيةةد منطمةةق " وضةةرب أخةةر ال نصةةل منةةو الةةى  قعمةةرو "عنةةدما نريةةد ان نخبةةر عةةن عمةةرو وبةةاالنطال

ولكن يدلك المفظ عمى معناه بحسب ما  يقتضيو معناه في المغة يةم نجةد لةذلك المعنةى داللةو يابتةة  الغرض بداللة المفظ وحده 
نصةةل بيةةا الةةى الغةةرض ، ويقةةع مةةدار ىةةذا األمةةر عمةةى االسةةةتعارة والكنايةةو والتمييةةل ، فةةإذا قمنةةا ىةةو كييةةر الرمةةاد فنعنةةي انةةةو 

يا مةن يكفييةا أمرىةا ولكةل مةن ىةذين القةولين معنةى ومعنةى نفوم الضحى أي إنيا مخدومة ل همضياف كريم واذا قمنا في المرأ
يان ىو الذي ذكرناه ولكن المعنى االول من الكالم ىو المعنى المفيوم من ظاىر المفةظ والةذي نصةل اليةو بغيةر واسةطو وامةا 

الجرجاني بنظريةة  المعنى الياني فيسمى" معنى المعنى " وىو بمعنى الداللو عند عبد القاىر الجرجاني حيث توج عبد القاىر
النظم مستفيدا من عمماء المغة المحديين أميال جومسكي حيةث قةرر الجرجةاني ان المغةة ىةي مجموعةة مةن العالقةات وليسةت 

 .(ٖٛ)مجموعو من الكممات
 النتائج التي توصمنا اليها من خالل البحث:

 ان بين الداللو والمعنى عموم وخصوص . .ٔ

 م من المعنى .ان عمم الداللو أوسع مدى وأعمق مفيو  .ٕ

 ان كل داللو تتضمن معنى وليس كل معنى يتضمن داللو . .ٖ

 ان عمم الداللو ييتم بدراسة تطور الداللو واتجاىاتيا . .ٗ

 ان عمم الداللو ىو العمم الذي يدرس مفيوم الكممات ووسائل تحديد عالقتيا بالعالم الخارجي بطريقة منيجيو. .٘

 الليو بين المفردات من ترادف وتقابل وتضاد .ان عمم الداللو ييتم بدراسة العالقات الد .ٙ

 ان عمم الداللو ييتم بدراسة األساليب المغوية المختمفو من استفيام وأمر ونيي . .ٚ

 ان عمم الداللو يدرس التراكيب النحوية والعالقات بين أجزاء الجممة من فاعل ومفعول بو وعالقة سببيو. .ٛ

يره في تحديد .ٜ  الداللو. ان عمم الداللو يدرس السياق واو

 ان عمم الداللو ييتم بدراسة المناى  الداللية وسماتيا . .ٓٔ
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 الهوامش:
 .ٙٙ/ٗٔتيذيب المغة : مادة )دل(/ .ٔ

 .ٜٛٙٔ/ٗالصحاح الجوىري "دلل"/ .ٕ

 .ٕٗٙ/ٖٔلسان العرب : ابن منظور ، مادة"دلل"، / .ٖ

م، ٘ٗٛٔىة "، طبعة أليبسك ،ٙٔٛكتاب التعريفات : الشريف الجرجاني " عمي ابن محمد ت .ٗ
 م.ٜٛٚٔومطبعة لبنان، بيروت،

ىةةة، ٕٜٚشةةرح الكوكةةب المنيةةر "مختصةةر التحريةةر فةةي اصةةول الفقةةو ": محمةةد بةةن احمةةد بةةن عبةةد العزيةةز ابةةن النجةةار ، ت .٘
 .ٕ٘ٔم، صٜٓٛٔ، مكة ألمكرمة، ٔج

 .ٙٚ/ٔالبيان والتبين : الجاحظ ، تحقيق : عبد السالم ىارون ، طبعة الخانجي ،/ .ٙ

 .ٙٚ/ٔالبيان والتبين : .ٚ

 فما بعد .٘ٚ. ن : صم  .ٛ

 .ٙٚم . ن :ص .ٜ
 .ٕٔٗ/ٙ.وانظر : الحيوان : الجاحظ ،/ٚٚم.ن: ص .ٓٔ
 .ٛٚ/ٔ. وانظر : البيان والتبين :ٕٕٔ/ٔألعمده : .ٔٔ

 .٘ةٖسورة العمق :/ .ٕٔ

 .ٔسورة القمم :/ .ٖٔ

 .ٜٚالبيان والتبين :ص .ٗٔ

 .ٖٖ/ٔالحيوان :  .٘ٔ

 .٘ةٔسورة الرحمن :/ .ٙٔ

 .ٕٔسورة اإلسراء :/ .ٚٔ

 .ٓٛ/ٔالبيان والتبين : .ٛٔ

 .ٕٛٔ/ٕ. وانظر : عيون األخبار ،/ٖ٘/ٔن :/الحيوا .ٜٔ

. وانظر :الصناعتين ،ابةو ىةالل العسةكري ،تحقيق:محمةد البجةاوي، ٖٛٔ/ٕمروج الذىب ومعادن الجوىر: المسعودي ، .ٕٓ
 .٘ٓ٘/ٙفما بعد . وانظر : الحيوان :ٗٔم.صٜٔٚٔالحمبي،  ألبابيم، إبراىيومحمد ابو الفضل 

 .ٗٗ/ٔالعمدة : .ٕٔ

 .ٖٛٔم،صٜٛٚٔلمغوية ألمعاصره: د. نايف خرما ، الكويت ، سمسمة دار المعرفو ، أضواء عمى الدراسات ا .ٕٕ
 .ٔٙم،صٕٜٚٔ، القاىرة ، ٖدور الكممة في المغة : ستيفن اولمان، ترجمة د. كمال بشر ،ط .ٖٕ

 .ٔٙدور الكممة في المغة: ص .ٕٗ

 .ٜم،صٜٓٛٔبصره،م،ومطبعة جامعة ألٜٙٚٔ،ٔعمم الداللو : ف.ر.بالمر : ترجمة :عبد المجيد الماشطو ،ط .ٕ٘

 فما بعد.ٜعمم الداللو : ص .ٕٙ
 ٛٗ/.ٚٗسورة الذاريات / .ٕٚ

 .٘ٔسورة الح  : / .ٕٛ

 .ٜٚم،صٜٔٛٔ،بيروت ،ٕنظريو المعنى في النقد العربي : د. مصطفى ناصف ،ط .ٜٕ
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، المجمةةةد ٘؛ الموضةةةح فةةةي شةةةرح شةةةعر ابةةةي الطيةةةب المتنبةةةي، جٕٜٖ/٘ديةةةوان المتنبةةةي : .ٖٓ
 .ٛٚ٘م، صٕ٘ٓٓد، الياني، تحقيق :د.خمف رشيد نعمان، ط، بغدا

 .ٓٙٔسورة اإلنعام : / .ٖٔ

 .ٓٛسورة النساء :/ .ٕٖ

 .ٕٗٔسورة طو :/ .ٖٖ

 .ٖٙسورة الزمر :/ .ٖٗ

 .ٛسورة التين :/ .ٖ٘

 .ٖٗٚىة ،صٖ٘ٛٔفما بعد. وانظر : الجامع في تاريخ األدب العربي : حنا الفاخوري ،ٓٓٔ/ٔٔمعجم االدباء : .ٖٙ

 .ٜٚٔسورة البقره :/ .ٖٚ

فمةةةا بعةةةد . ٕٕٓىةةةة، صٕٖٚٔتصةةةحيح الشةةةيخ محمةةةد عبةةةد ، دار المنةةةار ،دالئةةةل االعجةةةاز : عبةةةد القةةةاىر الجرجةةةاني ،  .ٖٛ
 فما بعد .ٜٓم، صٜٜٓٔ،بغداد ،ٕوانظر : البالغة والتطبيق : د. احمد مطموب ود.كامل حسن الصيرفي ،ط

 المصادر والمراجع:
 القران الكريم. .ٔ

 م.ٜٛٚٔيت ،أضواء عمى الدراسات المغوية ألمعاصره:د.نايف خرما ، سمسمة دار المعرفو ، الكو  .ٕ

 م.ٜٜٓٔ،بغداد ،ٕالبالغة والتطبيق : د. احمد مطموب ود.كامل حسن الصيرفي ،ط .ٖ

، مكتبةة الخةانجي، القةاىرة، ٘، طٔىة، تحقيةق :عبةد السةالم ىةارون، طبعةة الخةانجي، جٕ٘٘البيان والتبين :الجاحظ، ت .ٗ
 م.ٜ٘ٛٔ

 ،مادة"دل".ٗٔتيذيب المغة:ج .٘

 ىة.ٖ٘ٛٔقديم":حنا الفاخوري،الجامع في تاريخ األدب العربي "األدب ال .ٙ

 م.ٜ٘ٙٔ، ٕ،طٙ،جٔالحيوان : الجاحظ ، تحقيق:عبد السالم ىارون ،ج .ٚ

 ىة.ٕٖٚٔدالئل االعجاز:عبد القاىر الجرجاني :تصحيح محمد عبده ،دار المنار، .ٛ

 م.ٕٜٚٔ،القاىره،ٖدور الكممو في المغة: ستفين اولمان،ترجمة :د.كمال بشر ،ط .ٜ

 م.ٜٙ٘ٔ،البابي الحمبي،ٕىة"طٙٔٙي"ابو البقاء عبد اهلل ابن الحسين ت،شرح،العكبر ٘ديوان المتنبي:ج .ٓٔ

،مكة ٔىة،جٕٜٚشرح الكوكب المنير "مختصر التحرير في اصول الفقو":محمد بن احمد بن عبد العزيز ابن النجار،ت  .ٔٔ
 م.ٜٓٛٔالمكرمو،

 ،مادة"دلل" ،د.ت.ٗالصحاح: الجوىري،ج .ٕٔ

 م.ٜٓٛٔم، وطبعة جامعة البصرة،ٜٙٚٔ، ٔالماشطو، طعمم الداللو: ف.ر.بالمر، ترجمة:عبد المجيد  .ٖٔ

دابةةو ونقةةده:ابن رشةةيق القيروانةةي، ج .ٗٔ ، ٕ،ت محمةةد محةةي الةةدين عبةةد الحميةةد، ط ق، تحقيةةٔالعمةةده فةةي محاسةةن الشةةعر َو
 م.ٜ٘٘ٔالقاىرة، 

 م.ٖٜٙٔ،لجنة التأليف والنشر والترجمة،مصر ،ٕعيون األخبار :ابن قتيبو،ج .٘ٔ

م، وطبعةة مكتبةة لبنةان، بيةروت، ٘ٗٛٔىة"، طبعة أليبسك، ٙٔٛاني "عمي ابن محمد تكتاب التعريفات:الشريف الجرج .ٙٔ
 م.ٜٛٚٔ

 .مٜٔٚٔالحمبي،  يابو الفضل ابراىيم، الباب د:محمد البجاوي، ومحمقكتاب الصناعتين:ابو ىالل العسكري، تحقي .ٚٔ

 "دلل". ة، مادمٜٛٙٔ، تلسان العرب، بيرو  ر، دأٖىة"، جٔٔٚلسان العرب:ابن منظور"محمد بن مكرم ت .ٛٔ
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:محمةةةةد قىةةةةة"، تحقيٖٙٗمةةةةروج الةةةةذىب ومعةةةةادن الجوىر:المسةةةةعودي"ابو الحسةةةةن عمةةةةي ت .ٜٔ
 .مٜٗٙٔالسعادة،  ة، مطبعٗمحي الدين عبد الحميد،ط

معجةةةم االدبةةةاء المعةةةروف باسةةةم "أرشةةةاد األريةةةب الةةةى معرفةةةة االديب":يةةةاقوت الحمةةةوي،  .ٕٓ
 .مٖٜٙٔ، هالحمبي، القاىر  ي، ألبابٔٔج

، ٔبةةةةةي الطيةةةةةب المتنبةةةةةي، :تحقيةةةةةق: د.خمةةةةةف رشةةةةةيد نعمةةةةةان، طالموضةةةةح فةةةةةي شةةةةةرح شةةةةةعر ا .ٕٔ
 م.ٕ٘ٓٓبغداد،

 .مٜٔٛٔ، ت، بيرو ٕنظرية ناصف، في النقد العربي:د.مصطفى ناصف، ط .ٕٕ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


