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 (Lexicologie)مدخل اصطالحي حول بعض مفاهيم علم المفردات
: نشأة علم ادلفردات1-

يف ادلوسوعة الفرنسية  و ذلك ،ـ1765 ألوؿ مرة إىل سنة (Lexicologie)يعود ظهور مصطلح علم ادلفردات
 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des :ادلعنونة بػ

matières. وىذا ما أشار إليو جوف ديبوا(Jean Dubois)  يف قاموسو Dictionnaire de linguistique et des 

sciences du langages.حيث مل يستقل علم ادلفردات  كعلم قائم بذاتو إالّ مؤّخرًا، وىو حديث النشأة نسبًيا  .
 :   يف اللغة العربية(Lexicologie) األجنيب صطلحاملمقابالت - 2

عّدة مقابالت يف اللغة العربية  باللغة اإلصلليزية(Lexicology)باللغة الفرنسية و(Lexicologie)لقد عرؼ مصطلح 
عجمية بفتح ادليم،  علم ادلعاجم،علم ادلعجم،): نذكر منها

َ
حيث انقسم . (إخل...علم األلفاظ، علم ادلفردات، علم منت اللغة ادل

 الفريق ، أّما وىذا ما أقر بو جوف ديبوا وآخروفيرى بأف علم ادلفردات فرع من فروع الّلسانياتاألوؿ فريق فريقُت فاؿالباحثوف إىل 
 دائرة ادلعارؼ فإّّنا تذكر أّف بعض اللغويُت ال الثاين يرى بأف علم ادلفردات جزء ال يتجزأ من علم الداللة وىذا ما أشارت إليو 

 ( ).فرًعا مستقالًّ من فروع علم اللغة ولكّنو تابع لعلم الداللة( Lexicologie )يعتربوف
 :تعريف علم ادلفردات-3

يهتّم من حيث األساس  "  حسب تعبَته على أنو ذلك العلم الذيعلم ادلفرداتعلم ادلعجم أو  علي القامسي عّرؼ 
  علييرىكما  . 1"ة، والتعابًن االصطالحّية، وادلرتادفات، وتعّدد ادلعاين ّ باشتقاق األلفاظ وأبنيتها، ودالالهتا ادلعنويّة واإلعراب

. رتبط بعلـو عّدة منها علم الصرؼ، علم الداللة، علم ادلصطلح وعلم النحوـ عجم أو علم ادلفرداتالقامسي أّف علم امل
للكلمة، إال أّن هذا ادلصطلح  يعرتف ضمنا بالوجود ادلستقّل وادلتمّيزعلم :" أّما حلمي خليل يعّرؼ علم ادلفردات على أنّو

حصيلة :قد استقّر يف علم الّلغة للداللة على عدد من ادلوضوعات، كّلها تّتصل بادلفردات وطرق دراستها فهو يدّل على
الكلمات ادلستعملة عدد  و،ادلفردات اليت يتصّرف فيها ادلتكّلم أو الكاتب أو الشاعر، ومقدار الثروة اللفظّية  يف لغة معّينة

، وإحصاء ومقارنة الكلمات علمّية أو فنّية زلّددة  اليت ُتستعمل يف دائرة ، ورلموعة ادلصطلحات العلمّية لغة معّينةيف
  .2" يف كّل لغةوأنواع ادلعاجم ادلستعملة طبقا الحتياجات ادلتكّلمٌن لغات سلتلفةعّدة ادلستعملة يف 

 موضوعو البحث Lexicologieمبحث نظرّي يوافق ما يسمى (علم ادلفردات)  بأّف ادلعجمّية العامةإبراهيم بن مراد يرى   
 Lexicographie  من حيث مكّونااا وأأوذلا واشتقاقااا ودالالاا،ومبحث تطبيقي يوافق ما يسمىّ الوحدات ادلعجمّيةيف 

3. 

                                                 

()  –(.3: ىامش رقم) 20أزتد عمر سلتار، أناعة ادلعجم احلديث، ص : ينظر 
 .264،ص1،2008علي القامسي، علم ادلصطلح أسسو النظريّة وتطبيقاتو العملّية، لبناف، ط  1
 .100ص ،1998 حلمي خليل، الكلمة دراسة لغويّة معجمّية، دار ادلعرفة اجلامعية،2

 .6ص ،1992تونس، ،8 إبراىيم بن مراد، ادلصطلحّية وعلم ادلعجم، رلّلة ادلعجمية ،ع3
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علم دراسة األلفاظ من رتيع نواحيها والبحث يف أيغها :" على أّّنا  (علم ادلفردات) ادلعجمية علي الودغًن  كما عّرؼ 
 ".واشتقاقااا ومعانيها

 :علم ادلفردات وصناعة ادلعاجم-4
  وأناعة ادلعاجم(Lexicologie )لقد حدث لَْبٌس كبٌَت بُت  الدارسُت حوؿ حدود ىذين العلمُت أي علم ادلفردات

(Lexicographie)  زلمد رشادوىذا ما جعل قضّية التمييز بينهما  ضروريّة ومستعجلة لتحديد معامل كّل منهما، حيث يرى 
عجمّية–يكفينا أف ُنشَت إىل أّّنا  تنطلق " : أنو احلمزاو 

ُ
عجمّية" عندنا من مصدر أناعي ُمضمـو  ادليم - يعٍت ادل

ُ
وضعناه " ادل

وتُعرؼ ادلعجمّية كذلك Lexicology وLexicologie ب مصطلًحا عربيًّا نعٍت بو ما ىو معروؼ يف الفرنسّية ويف اإلصلليزيّة 
عجمّية " ولقد أطلقنا عليو مصطلح . بعلم قريب منها، قدمي جديد ومشهور، كثَتا ما ؼلتلط هبا

َ
ب ويؤّدي ما ُيسّمى  (بفتح ادليم)ادل

(Eng  )Lexicographyو (Fr) Lexicographie وادلصطلحاف مًتابطاف متالزماف ينتسباف إىلLexikos1" اليونانية 
عجمّية بضّم ادليم، 

ُ
حيث اعترب الباحثوف علم ادلفردات علما نظريّا أما أناعة ادلعاجم علما تطبيقّيا أي اجلانب العملي من ادل

 Les unités)ما ُيسّميو البعض بالوحدات ادلعجمّية وكالعلا يرتبط بالكلمات أو.ويرتبط أساسا بفّن تأليف ادلعاجم

lexicales)  فاألّوؿ ينظر يف تطّورىا واشتقاقااا ودالالاا والعالقات الداللّية فيما بينها من ترادؼ وتضاد واشًتاؾ لفظّي وكذلك
ادلعاين األألّية واذلامشّية وغَتىا من القضايا، أّما أناعة ادلعاجم فهو أيضا يشتغل على الوحدات ادلعجمّية ولكن من زاوية أخرى 

عجمات عليو أف يتحّكم يف قضايا علم ادلفردات . وىي اجلمع والتصنيف والًتتيب
ُ
جتدر اإلشارة إىل أف ُمؤّلف ادلعاجم أو أانع ادل

كما .ألنو أثناء رتعو وتصنيفو وترتيبو فهو يعود إىل تاريخ ادلفردة وأنواع دالالاا واشتقاقااا وىذه القضايا من أميم علم ادلفردات
 .أّف الباحث يف علم ادلفردات ليس بالضرورة أف يتحّكم يف فن تأليف ادلعاجم

 :موضوع علم ادلفردات-5
استقاللية علم ادلفردات وذلك لعدة أسباب منها ما  مل يكن يعٍت( Lexicologie)لعّل البدايات األوىل لظهور مصطلح 

يرجع إىل ادلنهج، ومنها ما يرجع إىل ادلوضوع، ولكن حديثا استطاع الباحثوف حتديد موضوعو ومنهجو وبذلك يصبح علما مستقال 
 Les)عن العلـو اللسانية األخرى، فادلنهج يًتاوح بُت ادلنهج التارؼلي والوأفي، أما ادلوضوع فهو يدرس الوحدة ادلعجمية 

unités lexicales)أو كما يطلق عليو البعض اللفظة  (Lexie)  ، وذلك العتبارات عّدة كوف الباحث يف علم ادلفردات يدرس
وبالتايل يرّكز الباحث يف علم ادلفردات على دالالت  .(Sens)وادلعٌت (Forme)الوحدات ادلعجمّية على مستوى ادلبٌت

الكلمة  حيث أفّ .اخل... واشتقاقات وأأوؿ تلك الوحدات وكذلك معرفة ادلعاين األساسية واذلامشية ودتييز ادلهمل من ادلستعمل
(Mot) حبيث يرتبط باألنظمة الكتابية ادلختلفة اخلاأة بكّل لغةمفهـو تقليدّي يطرح عّدة إشكاالت  .

 
 

 

                                                 
 .18،ص2004 ،مصطلحااا ومفاىيمها، مركز النشر اجلامعي، تونس/ زلمد رشاد احلمزاوي ، ادلعجمية ، مقّدمة نظريّة ومطّبقة  1
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: أنواع علم ادلفردات-6
 Lexicologie Diachroniqueاألّوؿ يُدعى علم ادلفردات التارؼلي :  يتفرّع إىل فرعُت وعلاعلم ادلفرداتيرى الباحثوف أّف 

، فعلم ادلفردات التارؼلي يدرس ادلفردات Lexicologie descriptiveعلم ادلفردات اآلين أو الوأفي ب أما الثاين يُدعى 
فكالعلا يكمل اآلخر فإنّنا أثناء . (ثابتة)وتطّورىا عرب الزمن، أّما علم ادلفردات الوأفي فإنّو يدرس ادلفردات يف مرحلة زمنية زلّددة 

. دراستنا دلفردات اللغة العربية يف الوضع الراىن يساىم يف رأد ادلنحى التارؼلي للمفردة وذلك مبعرفة سلتلف تطورااا عرب الزمن
: الوحدة ادلعجمّية/ اللفظ/الّلفظة / الكلمة تعريف-6

 :عند العرب-أ
  ابن يعيشفإف أفادت فهي من جنس الكالـ حيث يقوؿ  فالّلفظ وحدة نطقّية أفادت أـ مل تُفد، :  اللفظة؛تعريف اللفظ

الفرؽ بُت حوؿ  يف مثاؿ رائع ابن يعيشألّف ىذا أمر واضح، كما أشار  (كّل كلمة لفظ وليس كّل لفظ كلمة ) سيبويهنقال عن 
... من جهة النطق لفظة واحدة وكلمتاف، إذ كاف مرّكبا من األلف والالـ  ... (الغالـ )و (الرجل)إّف : اللفظة والكلمة يف قولو

 . (وادلعّرؼ كلمة أخرى
:     فإذا كاف الشكل ال يكفي فال بّد من الرجوع إىل ادلعٌت، وأّوؿ شرط ينبغي أف يتوافر لتكوف الكلمة كلمة ما ُيسّميو النحاة

.  أي داللة الكلمة على معٌت متواضع عليو بُت متكّلمي اللغة  (القصد)أو  (الوضع)
فاللفظ لغة : يظهر أّف من أىّم ادلفاىيم اليت عاجلها العلماء يف الًتاث النحوي مفهـو اللفظ والفرؽ بينو وبُت الكالـ والقوؿ    

يف باب " لفظ"كلمة سيبويه ىو الرمي، مث نُقل يف ُعرؼ النحاة فجعلوه مصطلحا مل يتلّفظ بو اإلنساف من قوؿ ولقد استعمل 
فهو مل ػُلّدد مفهـو اللفظ ولعّلو اعتربه من األشياء " اعلم أّف من كالمهم اختالؼ اللفظُت واختالؼ ادلعنيُت:"دلعاين فقاؿااللفظ و

. البديهّية اليت ال تستحّق التعريف خاأة وأّف غرضو من الكتاب ضلوّي ال غَت
وأّما الكالـ :"  يف تعريف الكالـ بقولوابن جينإّف الّلفظ مصدر يدّؿ على عملّية التلّفظ بالكالـ وىو ادلعٌت الذي ذىب إليو 

 .ؼلتلف عن الّلفظ والقوؿابن جين ومنو الكالـ حسب " فكّل لفظ مستقّل بنفسو، مفيد دلعناه وىو الذي ُيسّميو النحويّوف اجلمل
، ابن جينفالكالـ ىو ادللفوظات التاّمة اليت تؤّدي معٌت وحتّقق تواأال بعكس القوؿ، فاأللفاظ تعٍت  األأوات ادلتفّوه هبا عند 

، وىكذا حّد الصوت باللفظ ألنّو "اخلط والعقد واإلشارة والنصبة واللفظ:" كما ؽُلّثل الّلفظ أحد األشياء الدالة اخلمسة ادلعروفة
. جوىر الكلمة دوف غَتىا ألنو داؿّ 

وما خرج من – .ويف األخَت طللص إىل أّف الّلفظ ىو ما يُتلّفظ بو من الكلمات، وال يُقاؿ لفظ هللا، بل كلمة هللا، ج ألفاظ
إف أفاد معٌت فهو قوؿ، وإف كاف مفرًدا  و. إف اشتمل مل يكن لو معٌت فهو لفظ و. الفم إف مل يشتمل على حرؼ فهو أوت

   . فكلمة أو مرّكًبا من اثنُت ومل يُفد نسبة مقصودة فجملة أو أفاد ذلك كالـ أو من ثالثة فَكِلم
 لقد كاف للنحاة األثر الكبَت يف تعريف الكلمة واإلشارة إىل مفهومها وتقسيمها وىذا يعكس : القدامىعند النحاةالكلمة 

 ات اللغويّةاىتّم علماء العرب بالكلمة منذ بداية اىتمامهم بالدراس مستواىم الراقي يف التفكَت وكانت آراؤىم أأيلة ودقيقة، حيث
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واستطاعوا يف فًتة قصَتة نسبًيا أف يبنوا منهًجا لغويَّا خاّأة من حيث البناء والداللة وطبيعة األقساـ اليت يتكّوف منها الكالـ ،
.  (ادلعاأرة) وجتاوز يف بعض جوانبو ما وألت إليو مناىج الدراسات اللغويّة احلديثة ،علميًّا بلغ درجة كبَتة من الشمولّية والتعميم

 و أّما ما جاء دلعٌت وليس باسم وال اسم وفعل وحرؼ جاء دلعٌت ليس باسم وال فعل:" حيث عّرؼ سيبويو الكالـ على أنّو
  " .1«...مّث، سوؼ، واو القسم: فعل فنحو

أّما ما يكوف قبل احلرؼ الذي غُلاء بو » :  احلروؼ كلمات يف أبواب عّدة وما يكوف عليو الكلم حيث قاؿ سيبويهولقد عّد     
وإظّلا جاءت الواو لتضّم األخَت إىل األّوؿ وجتمعهما وليس فيو دليل على أّف أحدعلا  (زيدومررت بعمر )لو فالواو اليت يف قولك 

 حيث يرى سيبويو أّف حدود الكلمة غَت قارّة، ورأى أّف بعض أجزاء الكالـ ال يُفيد إالّ إذا اقًتف بغَته لُيكّوف .2«قبل اآلخر 
 .الشكل بادلعىنفكأّف الشكل عنده يوّلد ادلعٌت أي ضرورة توّفر شرط انعقاد . وحدة على أساسها يكتسب داللة

اجلانب النحوّي والوظيفّي للبنية ىو األساس يف فهم ماىية الكلمة عند سيبويو وال إشكاؿ يف ىذا حيث يُعّد     نالحظ أّف 
. سيبويو أاحب أّوؿ نظريّة ضلويّة عربّية

أما الكالـ فكّل لفظ مستقّل بنفسو مفيد دلعناه وىو : "لقد أشار إىل مسألة التفريق بُت الكالـ والقوؿ حيث قاؿ:  ابن جين    
 ومنو فإف الكالـ يشًتط فيو اإلفادة، فالقوؿ أعم من الكالـ .إالّ أنّو مل يتطّرؽ إىل تعريف الكلمة" الذي ُيسّميو النحويّوف اجُلمل

فكّل كالـ قوؿ وليس كّل :" وىذا ما يؤّكده قوؿ ابن جٍت.فهو كّل ما تلّفظ بو اإلنساف فإف أفاد فهو كالـ وإف مل يفد فهو قوؿ
  3"قوؿ كالما

 االسم والفعل :اللفظة الداّلة على معٌت مفرد بالوضع، وىي جنس حتتو ثالثة أنواع" عرّفها على أّنا :  الكلمة عند الزسلشر     
، كما اشًتط الزسلشري توافر رلموعة من الشروط يف الكلمة " والكالـ ادلرّكب يف كلمتُت ُأسندت إحداعلا إىل األخرى. واحلرؼ

. الصوت وقصد ادلعٌت أو الوضع ، مث االستقالؿ بداللة زلددة: وىي
حيث أّف اللفظة عنده جنس للكلمة، وذلك أّّنا تشمل ادلهمل وادلستعمل ، فادلهمل ما ؽلكن ائتالفو من احلروؼ : ابن يعيش

 (الدالة على معٌت) وقولو (...)وىذا ما كاف مثلو ال ُيسّمى واحد منهما كلمة  (كق)و (أص)ومل يضعو الواضع بإزاء معٌت ضلو 
وضلوعلا شلا ىو  (الغالـ)و (الرجل )فصل ثاف فصلو من ادلرّكب، ضلو  (مفرد)فصل فصلو من ادلهمل الذي ال يدّؿ على معٌت، وقولو 

ُمعّرؼ باأللف والالـّ فهو يدّؿ على معنيُت التعريف وادلعّرؼ، وىو من جهة النطق لفظة واحدة وكلمتاف، إذا كاف مرّكبا من األلف 
ضربا وضربوا فإّف كّل واحد من ذلك لفظة ويف ...والالـ الدالة على التعريف وىي كلمة، ألّّنا حرؼ معٌت، وادلعّرؼ كلمة أخرى

فاحلرؼ أوت إذا اجتمع مع غَته كّوف رلموعة نطقية ىي .4"احلكم كلمتاف الفعل كلمة واأللف والواو كلمة ألّّنا تفيد ادلسند إليو
 . فابن يعيش ػلـو حوؿ مفهـو الوحدة النطقية الدنيا دوف أف غلد ادلصطلح. الكلمة

                                                 
1

 .12 ، ص1، جسيبويو، الكتاب 

 .216 ،ص 4ج نفسو ،2
 .17زلمد علي النجار ، دار الكتب ادلصرية ، ص:  أبو الفتح عثماف بن جٍت، اخلصائص، تح3
 .19، ص1ابن يعيش، شرح المفّصل، ج- 4
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حيث حبث الرضي عن مقياس لتفكيك الكالـ وحتليلو، فالّلفظ ادلفرد يف مفهـو الرضي ال يعٍت مفهـو  :الرضي اإلسرتاباذ 
كّل ما يُتلّفظ بو مرّة واحدة، حىت وإف كانت متكّونة من كلمتُت وىو ادلفهـو الذي توّأل إليو ابن :" الكلمة بالضرورة إظلّا ىو 

أّما  . 1"أّف الواضع مل يضع إالّ ادلفردات أّما ادلرّكبات فهي إىل ادلستعمل بعد وضع ادلفردات ال الوضع:" كما يرى الرضي .يعيش
غلب أف يكوف لفظ كّل واحد منها مرّكبا وكذا ادلعٌت فال يكوف كلمة بل :"  الرضي اإلسرتاباذ  عن الكلمات ادلرّكبة يقوؿ

، فنجد الرضي يؤّكد بشّدة على مسألة استقاللية الّلفظ ألّف كل زياّدة يف 2"أارتا من شّدة االمتزاج ككلمة واحدة (...)كلمتُت
 .ادلبٌت تقابلها زيّادة يف ادلعٌت

.  اعترب ىذا النحوي أّف الكلمة لفظ ُوضع دلعٌت مفرد، وىذا ادلفهـو استقّر عند النحاة فيما بعد:ابن احلاجب
: لقد تطّرؽ ابن مالك إىل الكالـ والقوؿ والكلمة يف ألفيتو حيث قاؿ: ابن مالك

  اسم وفعل مثّ حرؼ الكلم    كالمنا لفظ مفيد كاستقم 
 وكلمة هبا كالـ قد يُـؤ       ـّ واحده كلمة والقوؿ ع

 أّف الكالـ ىو الّلفظ ادلفيد، وال يكوف مفيدا إالّ إذا كاف مرّكبا، وليس معٌت ىذا أنو ينفي وجود الكلمة، وإظلّا يرى ابن مالكيرى 
 ."غَته من النحاة أّف للكلمة وجودا مستقالّ ولكّنها ذات معٌت جزئي، إذ ىي وحدة للكالـ

ؽلكن القوؿ إّف الكلمة عند النحاة ىي مفهـو ضلوّي وبذلك تكوف اإلفادة عن طريق تقطيع الكالـ إىل وحدات منطوقة 
واللّفظ حبركات اإلعراب، فكّل كلمة لفظ وليس العكس، فالكلمة قبل كّل شيء ىي بنية أوتّية وأقّل ما تكوف عليو ىو احلرؼ 

فلو قاؿ قائل اِلفظ حبرؼ لكاف قد سألك  (...)وال غلوز حلرؼ أف ينفصل  بنفسو ألنّو مستحيل  "وىذا ما يفّسر كالـ سيبويو 
 ".ولكن سنذكر الّلفظ باحلروؼ ساكنها ومتحرّكها يف موضعو (...)أف حُتيل 

حاوؿ الّلسانّيوف احملدثوف إغلاد تعريف للكلمة وذلك دتاشيا مع البحوث اللسانّية الغربّية، نذكر منهم : الكلمة عند احملدثٌن
 .دتاـ حّساف، عبد القادر الفاسي الفهري  وعبد القادر ادلهَتي

برعوا يف الدراسات اللسانّية ،حيث عّرؼ الكلمة على أّّنا  يُعترب دتاـ حّساف من الباحثُت العرب القالئل الذين:متام حّسان
أيغة ذات وظيفة لغوية معّينة يف تركيب اجلملة تقـو بدور وحدة من وحدات ادلعجم وتصلح ألف تُفرد، أو حُتذؼ، أو حُتشى، :"

 3"أو يُغَّت موضعها، أو يستبدؿ هبا غَتىا، يف السياؽ، وترجع يف ماداا غالبا إىل أأوؿ ثالثة، وقد يلحق هبا زوائد
نالحظ من خالؿ ىذا التعريف أّف دتاـ حّساف نظر إىل الكلمة من منظور أريف وضلوي متناسيا اجلانب الصويت والداليل كما 
رّكز على ادلكتوب وأعلل اجلانب ادلسموع، مث ربط الكلمة بالسياؽ غلعلنا نبتعد عن حتديد مفهـو الكلمة ومن ذتة اإلدلاـ مبكّونااا  

 .ومعرفة خصائصها
يرّكز الفاسي الفهري على اجلانب الًتكييب للكلمة حيث يرى بأّف ىناؾ ثغرة يف علم العربّية تكمن يف :عبد القادر الفاسي

يف جوىره تركييب ؼلضع أساسا للمبادئ " اخللط وعدـ الوضوح يف التنظَت للكلمة يف البحث اللسايّن،  ويرى بأّف بناء الكلمة 
                                                 

1
 .4،ص1الرضي اإلستراباذي، شرذ الكافيت، ج 
2

 .وفسه ، الصفحت وفسها 
3

 .232،ص1990تمام حساّن، مىاهح البحث في اللغت ، طبعت األودلى مصريت،  
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 وما ُيالحظ 2"كما يرى الفاسي الفهري بأّف القواعد  الًتكيبية اليت توّلد ادلرّكبات واجلمل تضطلع أيضا ببناء الكلمات.1"الًتكيبية
من القوؿ األخَت ىو إسقاط خصوأيات اجلملة من حيث قواعد الًتكيب على الكلمة اليت ختتلف عنها يف كثَت من األمور رغم 

 .أّّنا بفضلها تتشّكل  اجلملة
تسّمى كلمة كّل وحدة ؽلكن وزّنا :"ويقوؿ  يف تعريف الكلمة على اجلانب الصريفادلهًن حيث اعتمد : عبد القادر ادلهًن 

، فكّل كلمة وحدة ذات معٌت يتسٌّت قّياسها  بواسطة أحد ادلوازين الصرفّية اليت ضبطها النحاة العرب انطالقا من الفاء والعُت والالـّ
  3"بشكل من أشكاؿ ىذا ادليزاف ؽلكن اعتبارىا كلمة وحتليلها على ىذا األساس

: تعريف الكلمة عند البالغيٌن- ب
      اىتّم البالغّيوف بشأف الكلمة وذلك بالًتكيز على األثر اجلمايّل الذي تًتكو يف النفوس، حيث أّف الكالـ البليغ يتأّتى من

حسن اختيار الكلمات، يعٍت اختيار الكلمات الفصيحة تكوف أأوااا متباعدة ادلخرج وغَت متنافرة، وكذلك غَت متوّعرة أو 
  ابن سنان اخلفاجي، وىذا ما اىتدى إليووحشّية، وأف تكوف ذات قدرة تعبَتيّة السّيما الكلمات اليت حتاكي أأوااا دالالاا

وضلن نذكر قبل الكالـ يف معٌت الفصاحة نُبذا عن أحكاـ األأوات والتنبيو على :" الذي ربط الصوت مبفهـو الفصاحة فيقوؿ
حقيقتها مث نذكر تقطيعها على وجو يكوف حروفا متمّيزة ونشَت إىل طرؼ من أحواؿ احلروؼ وسلارجها مث ندّؿ على أّف الكلمة ما 

:   ومن مث فإّف دراسة الكلمة عند البالغيُت تقـو على أساسُت علا4"انتظم منها

 أأوات الكلمة وعالقة ىذه األأوات بعضها ببعض،  -

 .داللة الكلمة وقيمتها من الناحية اجلمالّية والتعبَتيّة يف حالة اإلفراد والًتكيب -
  ادلعىنأو ادلبىن لقد أوىل علماء ادلعاجم أعلية بالغة لدراسة الكلمة سواء من ناحية: تعريف الكلمة عند علماء ادلعاجم- ج
(Forme et sens ) عجمّية استبدلوا مصطلح

ُ
 لكوف الكلمة مفهـو ال ؽلكن حتديده بالوحدة ادلعجمية الكلمةكما علماء أّف ادل

.  وال ؽلكن الفصل يف عدـ وجوده
 منذ وقت مبّكر بدراسة الصيغ واستنباط دالالت زلّددة لكّل أيغة، تلك الصيغ اليت أأبحت فيما يّةولقد اىتّم علماء العرب

. بعد قوالب فكريّة عاّمة ُتصاغ فيها األلفاظ و حُتدَّد هبا ادلعاين العامة
جتدر اإلشارة أّف علماء ادلفردات توّألوا إىل أّف الكلمة وحدة غَت دقيقة يف التحليل وىذا ما جعلهم يعدلوف إىل وحدة 
أخرى تكوف أكثر دّقة يف التحليل، وىذا ما اكتشفوه من دراسة لغات عديدة حبيث توألوا إىل أّف أنظمة الكتابة سلتلفة وبعضها 

 . اليت تبدو أكثر دّقةالكلمة بالوحدة ادلعجميةيصعب التمييز بُت كلمااا ، وذلذا ارتأوا استبداؿ مصطلح 
 
 

                                                 
1

 .37،ص1990، دار تىبقال، الدار البيضاء،1وظريت في بىاء الكلمت وبىاء الدملت،ط- عبد القادر الفاسي الفهري، البىاء المىازي 
2

 .41وفسه، ص 
3

 .186،ص1983عبد القادر المهيري ، رأي في بىيت الكلمت العربيت،مدلت اللساوياث في خدمت اللغت العربيت، تىوس ،  
4

 .6، المقّدمة ص1982، القاهرة،1محمود فودة، مكتبة الخانجي، ط: ابن سنان الخفاجي، سّر الفصاحة ، تح 
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 : تعريف الكلمة عند الغرب
اىتّم الّلسانّيوف الغربّيوف بالكلمة اىتماما كبَتا ويظهر ذلك يف البحوث العديدة بلغات سلتلفة ولكّل وجهة نظر يف حتديد 

لقد : " يف قولوزلمد اذلاد  عيادمفهـو الكلمة إال أّّنم على العمـو يُثبتوف أّف الكلمة مكّوف أساسي للجملة وىذا ما أّكده 
توّأل علماء الّلغة الغرب إىل ضرب من االتّفاؽ حوؿ طريقة دتفصل الكالـ البشرّي تتمّثل يف أّف الكالـ يتأّلف من وحدات 

  1"نطقّية ىي عبارة عن أأوات تأتلف لتكّوف كلمات، والكلمات تأتلف لتكّوف رتال
 أـ الشكل يف الفكر اللسايّن الغريّب ؟ ومن أّي الوجهات درسها العلماء الغربّيوف؟ ىل درسوىا من وجهة الكلمةفما مفهـو 

 2؟ ادلضمونمن وجهة
ومل يقع التوّأل إىل احلسم فيها سواء من حيث تعريفها أو من حيث اعتبارىا وحدة !..إّف مشكلة الكلمة مل جتد احلّل بعد 

 3.فالتحليل ال يستقيم هبا، وال ؽلكن بدوّنا. دنيا لتحليل الكالـ
أحداث لسانّية تنتمي إىل نظاـ قيم خاّص :" ومن أىّم القضايا اليت عاجلها يف كتابو دروس يف اللسانيات العامة: د  سوسًن

 4"مبجموعة بشريّة ما، يف مكاف ما،يف زماف ما
ألّف . غلب أف نبحث عن أّي شيء يتأسس التقسيم إىل كلمات:"  إىل أعوبة حتديد الكلمة يف قولو سوسيىرلقد تفّطن 

 5"الكلمة، رغم الصعوبة اليت صلدىا يف تعريفها،ىي وحدة تفرض نفسها على الفكر، فهي شيء أساسي يف تركيبة اللغة
 والذي يشمل كل من الداؿ وادلدلوؿ، حيث ؽلثل  signe linguistique الدليل اللغو  حبيث أطلق على الكلمة مصطلح 

 ادلتصّور الذىٍت وىو كياف signifié اجلانب احملسوس أو ادلاّدي  ويتجّسد عرب األأوات أو الكتابة، وادلدلوؿ signifiantالداؿ 
رلّرد، والعالقة بُت الداؿ وادلدلوؿ ىي عالقة اعتباطّية، وىذا ال ينفي أف اجلماعة اللغويّة تواضعت على تسمية األشياء فسّموا القلم 

قلما والطاولة طاولة وىكذا دواليك، حيث تفّطن سوسَت إىل أّف الكلمة وإف كاف ذلا نواة معٌت متواضع عليو، فإّّنا ال تكتسب 
كما أّكد . قيمة إالّ إذا وقعت مقارنتها مع غَتىا، كما أشار إىل أعلّية الكلمة يف عملية االستبداؿ والًتكيب ضمن ثنائّياتو ادلشهورة

إّف الكلمة بالرغم من الصعوبة اليت صلدىا يف تعريفها، ىي وحدة تفرض " :إىل أعلّية الكلمة يف اللسانّيات احلديثة بقولوسوسًن 
 .6"نفسها على الفكر، فهي شيء أساسّي يف تركيبة الّلغة

 أو ادلضمون ومن حيث الشكل سلتلف اللسانّيُت يف سلتلف ادلدارس، إذ درسوىا من حيث الكلمة  شغل مشكل حتديد 
ؽلكن أف تكوف الكلمة وحدة :" فقاؿالكلمة  إىل أىّم التّيارات اليت تناولت وعرّفت   J.Lerot جاك لًنوادلعٌت ، حيث تعّرض 
فقد ُعّدت تارة رلموعة أأوات تُنطق منفردة معزولة عن رلموعة أخرى بوقف، وُعّدت تارة أخرى مقطعا . أوتّية أو وحدة كتابة

                                                 
1

 .51، ص2،2017دمحم الهادي عياد ، الكلمت دراست في  اللساوياث المقاروت، مركس الىشر الدامعي، ط  
2

 .52وفسه ،ص 
3

 52وفسه ،ص 
4

 117فرديىاود دي سىسير ، محاضراث في اللساوياث العامت، ص 
5

 .117وفسه،ص 
6

 .154، فرديىاود دي سىسير ، محاضراث في اللساوياث العامت ،ص  
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أّما من حيث ىي عنصر يف رتلة فيمكن أف تكوف وحدة ضلويّة، كما ؽلكن أف تكوف وحدة . من احلروؼ معزولة عن غَتىا ببياض
". وإذا وقع تعريفها على أّّنا وحدة حاملة دلعٌت فهي وحدة داللّية. معجمّية

. حُتّدد الكلمة يف اجلملة بادلواقع ادلتتالية حيث يكوف الوقف شلكنا : Hockett  هوكاتتعريف
. الكلمة ىي الوحدة الدنيا اليت ذلا معٌت: Chevalier  شيفالييتعريف

نالحظ من خالؿ التعاريف السابقة أنّو مل يتّم االتّفاؽ على تعريف الكلمة فكّل باحث عرّفها من منظوره اخلاّص تارة بالًتكيز 
ىي : " ىذه احملاوالت التقليديّة لتعريف الكلمة فيما يليجون ديبوا، حيث خّلص ادلعىن وتارة على مستوى  ادلبىنعلى مستوى

 واحد أو أكثر، ؽلكن كتابتها بُت بياضُت وىي حتافظ على شكلها كلّيا أو phonèmeوحدة لسانية داّلة متكّونة من أومت 
". جزئّيا وتدّؿ من حيث ادلعٌت على الشيء أو احلدث أو الصفة أو العالقة

    إال أنو ظهر فريق آخر مل يعد يثق يف الكلمة أساسا للتحليل فهي يف نظرىم غَت أاحلة، فهي ليست وحدة دنيا للتحليل، 
 .ذلك ألّف من الكلمات ما حتتوي على أكثر من كلمة، بل قد تكوف الكلمة رتلة،  كما ىو الشأف يف الفعل ادلتصرؼ

" وحدة لغويّة دتّثل وحدة فكريّة"  للكلمةشارل بايل الذي مل يرضو تعريف ليونارد بلومفيلد   نذكر من ىؤالء اللسانّيُت 
أو الوحدة  ( Morphème )الصيغم فحاوؿ أف يعّرؼ الكلمة تعريفا شكلّيا اعتمادا على ادلعٌت فقابلو بوحدة داللّية مساىا 

فالصيغم شكل داليّل ال ؽلكن بدوره أف ػلّلل إىل أشكاؿ داللّية أأغر، وبالتايل فإّف كّل كلمة أو جزء من كلمة . الدالة الدنيا
 .grammatical وضلويّ lexical  ادلورفيم إىل معجمّي بلومفيلدحيث قّسم . يكوف غَت قابل للتحليل ىو أيغم

 من Mot" كلمة" ويتكّوف ادلرّكب ،الكلمة ىي يف الكتابة مقطع منفصل عن ادلقاطع األخرى ببياض :أندر  مارتيين 
 يف الكلمة نظرا لغلبة مارتيينويشّك  . ذلا روابط فيما بينها أمنت من اليت تربطها ببقية اللفيظ Monèmesلفظمُت أو لفاظم 

فإنّو من الواجب تقرير :" وىو أف مفهـو الكلمة زلّل ريبة لدى أّي لسايّن حقيقّي، ويقوؿ يف ىذا الصدد. الرسـو التقليديّة عليها
فاللفظم ىو الوحدة اليت : "ويقوؿ يف موضع آخر" يف أّي حالة ضلن إزاء  كلمة واحدة، ويف أّي احلاالت ضلن إزاء عّدة كلمات

الذي " مرّكب"أنّو ؽلكن تعويض الكلمة يف ادلمارسة اللسانّية مبتصّور :" مارتيينحيث يرى 1"تسمح مبواألة التحليل إىل أبعد حدّ 
 .  وىذا ادلرّكب يقصد بو اللفظم والصيغم2"ىو أكثر مرونة فهذا اللفظ يدّؿ على كّل رلموعة متكّونة من دالئل دنيا 

نفسانّيا واجتماعّيا بشرط أف نقـو (L’unité du mot) أنّو ؽلكن للسانيُت أف يستعملوا وحدة الكلمة مارتيينكما يرى 
)...( الذي تندمج فيو الكلمة بالضرورة لتؤّدي دورىا(syntagme autonome)بًتجيح الوحدة األعلى اليت ىي ادلركب ادلستقلّ 

ولكّنو يف الوقت نفسو يقّر بوجود ىذه الوحدة يعٍت الكلمة وبالتايل يعتمد يف حتليلو على 3"فنحن طلَّت ادلرّكب ادلستقّل على الكلمة
إّف وظيفة النرب ىي باألساس، وظيفة :"على أعلّية النرب يف حتديد الكلمة بقولومارتيين كما أّكد . مفهـو اللفظم وكذلك الكلمة

                                                 
1

 . 217،ص1966وادر السراج، بيروث،:أودريه مارتيىي، وظيفت األلسه وديىاميتها، تر 
2

 45الطيب البكىش ، في الكلمت في الىحى العربي وفي اللساوياث الحديثت،ص 
3

 Alain .Rey, la lexicologie,p119 
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إّف الوظيفة التفارقية وباخلصوص عندما تبلغ النربة أوجها يف الكلمة أو :"ويضيف أيضا . 1"تفارقية أي تسهم يف تفّرد الكلمة
 2"الوحدة النطقّية، ىي بياف حدود ىذه الكلمة أو ىذه الوحدة

على أّّنا وحدة للتعبَت واليت ذلا حدس عادلّي بالنسبة للمتحّدث األألّي سواء أتعّلق األمر عّرؼ الكلمة  دافيد كريستال
 Word boundaries( Washingولكن األمر ليس هبذه السهولة، لنأخذ مثاال من الّلغة اإلصلليزيّة . بادلكتوب أـ ادلنطوؽ

Machine)فنجد فيها كلمتاف ويف احلقيقة ىي وحدة معجمية واحدة وتكتب  (الغّسالة)ؿ ي واليت تعٍت آلة الغس(-Washing 

Machine). 
علماء اللغة إىل التخّلي عن ادلفهـو التقليدّي للكلمة لعدـ دقّتو يف الداللة على وظيفتو ىذه األسباب وغَتىا دفعت      

فكّل لسايّن نظر إىل الكلمة من زاوية معّينة، . الصرفّية والنحويّة وألنّو ال يستجيب دلقتضيات منهج البحث العلمي يف نظرىم
. فتعارضت ادلناىج وتضاربت ادلفاىيم . بعضهم نظر إليها من حيث الشكل، وبعضهم اآلخر نظر إليها من حيث احملتوى

وحملاولة إغلاد حّل ذلذا ادلشكل والتوفيق بُت وجهات النظر ادلختلفة دعا لسانّيوف آخروف إىل التخّلي عن الكلمة كوحدة 
 .لتحليل الكالـ والبحث عن وحدات أخرى تتوافر فيها ادلقاييس العلمّية لتفكيك الكالـ

 :الكلمة وحدة صوتّية
لقد ناؿ ادلبحث الصويّت حظّا وافرا من الدراسات من قبل الباحثُت باعتباره ادلادة اخلاـ للكلمة، حيث أّف كل لغة حتتوي 
على عدد زلدود من األأوات واليت تتشّكل يف وحدات ُتسّمى كلمات وىذه الكلمات تتشّكل بدورىا عن طريق أوامت 

 هاريس .زوأوائت  واليت تشكل مقاطع وكذا ظواىر فوؽ مقطعّية تتمّثل يف النرب والتنغيم حبيث ؽلكن تعريف الكلمة حسب 
 3"أوتا خاأا ذا داللة وضعّية:" على أّّنا  

يرى أودلاف أنّو ال ؽلكن اعتبار الكلمة وحدة أوتّية كافيا ومرضيا لتحديدىا، حبيث تبدو الكلمة يف عالقة مع غَتىا من 
 .الكلمات بعالقات تركيبّية ومنو ؽلكن  اعتبار الكلمة وحدة ضلويّة

الّلسانّيوف بأّف الكلمة ؽلكن أف تنتمي إىل الفئة ادلعجمّية والفئة النحويّة فرغم أّف األدوات  حبيث يرى: الكلمة وحدة حنوية
فهي من :"  وىو يتحّدث عن الوحدات النحويّةستيفن أودلانالنحويّة ليست كلمات معجمّية إال أّّنا كلمات، ويف ىذا يرى 

حيث ادلعٌت وحدات ضلويّة وليست وحدات معجمّية ومع ذلك فهي كلمات لرغم أنّو ينقصها االستقالؿ ادلعنوّي ادلوجود يف 
  4"الكلمات األألّية

مل يسلم ىذا االجّتاه من النقد باعتبار الكلمة وحدة ضلويّة شلا يعًتيها من نقائص، حيث إّف الكلمة تشمل الفئات النحويّة 
 .وادلعجمّية

                                                 
1

 Ibid,p119 
2

 Ibid,p51. 
3

 Alain. Rey : Théorie du signe et du sens ,Ed .klincksieck,T1,p138 وقال عه دمحم الهادي عياد، الكلمت دراست في اللساوياث 

 .73المقاروت ، ص
4

 Stephane ullmann, précis de sémantique française,bibl Romanica –Berne,5
ème 

ed,1975,p33.     
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ىو الوسيلة األساسّية دلعرفة أأل الكلمة ومنو معرفة اشتقاقااا ودالالاا  لقد أدرؾ الّلسانّيوف أّف اجلذر:الكلمة وحدة معجمّية
 .وعليو فإّف معرفة معاين الكلمة ينطلق من جذرىا مث الزيّادات اليت تطرأ عليها

( un lexème simple)الوحدة ادلعجمية ىي كل كياف لسايّن يتصرؼ تصّرؼ عجمم بسيط :" حيث يقوؿ لَتو بأف
وتكوف الوحدة ادلعجمية بسيطة إذا تكّونت من .اسم ،أفة ،أو حاؿ: وينتمي مثلو مثل العجمم إىل واحد من األأناؼ التالية

 1("Expression lexicalisée)ويف احلاالت األخرى ىي تعبَت معجمي ( un seul morphème)أيغم واحد 
فالعجمم  ؽلاثل الصيغم ادلعجمّي وىو أعلى من الكلمة، فكثَتا ما ظُلّيز بُت الصيغم ادلعجمّي والصيغم النحوّي وذلذا صلد 

اليت يسبق النطق هبا مث يقًتح بعد ذلك التمييز بُت عجمة  ليميز الوحدة الداللية (Monème)" لفظم"مارتيٍت يقًتح مفردة 
(Lexie) وأيغم (Morphème)  يعملون :فالعجمة مكاّنا ادلعجم والصيغم يظهر يف النحو فالوحدةtravaillons تنقسم 

 ons 2.   (Morphème)وأيغم  travaill (Lexie )عجمة: إىل اثنُت 
 .مل تسلم أيضا الوحدة ادلعجمّية من االنتقاد حيث مل تعد تصلح كوحدة للتحليل، وذلك باعتبار الكلمة وحدة داللّية

 يرى بعض الّلسانّيُت أف الكلمة ليس ذلا معٌت خارج السّياؽ، وبالتايل حيااا ومعناىا يتحّدد انطالقا :الكلمة وحدة داللّية
وعليو ؽلكن القوؿ بأف . 3"إّف الكلمة  قبل كّل شيء وحدة داللّية :" من اجلمل اليت توّظف فيها ،ويف ىذا  الصدد يقوؿ أودلاف 

 .الكلمة ؽلكن أف يكوف ذلا أكثر من معٌت

                                                 

Précis de linguistique générale,p74. 
1

  Lerot.j, 
2

 Jean Dubois, dictionnaire de linguistique et des sciences des langages ,p275 
3

  Stephane ullmann, précis de sémantique française, p94. 


