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 ــــــــ تعــــــــرف مفهــــــــوم مصــــــــطلح التعــــــــابیر  ةاســــــــتهدفت الدراســــــــة الحالی

 :االصطالحیة والمصطلحات المستخدمة للتعبیر عنه عند 

 ا وحدیثا(الدارسین العرب ً  ). قدیم

 ة والفرنسیةفي اللغتین اإلنجلیزی.  

 ـــع الهجـــري ـــواردة فـــي معـــاجم القـــرن الراب ، جمـــع التعـــابیر االصـــطالحیة ال
ـــا للعالقـــات األســـلوبیة والصـــورة  ـــر االصـــطالحي،  البالغیـــةوتصـــنیفها وفقً للتعبی

ــا للتركیـــب النحــوي، ــا للصــور األدبیــة، ثــم وفقُ ا المعالجــة الداللیــة لهـــا  ووفقً ً وأخیــر
وتحدیــد صــور .عــابیر االصــطالحیة وضــع حقــول داللیــة شــاملة للت: عــن طریــق

ـــم تحدیـــد صـــور التغیـــر الـــداللي فـــي . لـــبعض هـــذه التعـــابیرالعالقـــات الداللیـــة  ث
ــــع الهجــــري مــــن خــــالل  ــــي معــــاجم القــــرن الراب ــــواردة ف التعــــابیر االصــــطالحیة ال
مقارنتهــا بــبعض صــور التعــابیر االصــطالحیة فــي العربیــة المعاصــرة كمــا وردت 

وفـاء كامـل / للـدكتورة " یة فـي العربیـة المعاصـرةمعجم التعـابیر االصـطالح" في 
علــى الــرغم مـــن  -ویالحــظ أن الدراســة الداللیــة هــي الغالبـــة علــى البحــث .فایــد

ـا بـه- عدم إهماله الجانب التركیبي ً وذلـك  -فقد خصـص البحـث لـه فصـالً خاص
ألنهــا هــي األجــدى فــي دراســة التعــابیر االصــطالحیة، فمعیــار انتمــاء أي تعبیــر 

  .رة التعابیر االصطالحیة هو معیار داللي في المقام األولإلى ظاه

 یمكن استعمال الوجھ اآلخر من الورقة

)
مطبعة جامعة الفیوم
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  كمـــا تهــــدف هـــذه الدراســــة إلـــى التعــــرف علـــى التغیــــر الـــداللي الــــذي حـــدث لــــبعض
لقـي  -إبـراهیم أنـیس/كمـا ذكـر د -التعابیر االصطالحیة؛ ألن دراسـة التغیـر الـداللي تُ

ــا علــى تطــور الحیــاة االجتماعیــة لألمــم؛ فمــا ننطــق بــه  ً ا قوی ً مــن ألفــاظ تتضــمن ضــوء
كــذلك تســهم دراســة التغیــر الــداللي فــي  داللتهـا كــل مظــاهر حیاتنــا العامــة والخاصــة،

ــالتغیرات الداللیــة التــي وقعــت لــبعض التعــابیر  َ مــا یتعلــق ب أن نعــرف ونتأكــد مــن أن
االصــطالحیة هـــو أمـــر مهـــم جـــدیر بالبحـــث والدراســة؛ ألنـــه ربمـــا نصـــل مـــن دراســـة 

وقــد نقــیم بعــض الحــدود  إلــى بعــض الفــروق الدقیقــة، -بصــفة عامــة -التغیــر الــداللي
وهـــو مـــا قـــد ینطبـــق علـــى دراســـة التغیـــر  بـــین الشـــعوب مـــن الناحیـــة الســـیكولوجیة،

ا بداللــة تختلـف عــن داللتــه  ً الـداللي للتعــابیر االصـطالحیة ؛ فالعربیــة قــد تطلـق تعبیــر
ـرف بهــا، هـذا جانــب و  وتشـیع الداللــة الجدیـدة وتغلــب علـى ســابقتها، األصـلیة التــي عُ

  ).وهو ما یدخل ضمن عالقة التغیر الداللي بعلم اللغة النفسي(سیكولوجي

  ــح الباحثــــة إلـــى أن تكــــون مــــادة هـــذا البحــــث نــــواة لمعجـــم عربــــي للتعــــابیر كمـــا تطمــ
، وهــــو بـــدوره لبنــــة فـــي تشــــیید صـــرح المعجــــم التـــاریخي للغــــة التراثیـــة االصـــطالحیة

تعــابیر االصــطالحیة الموجــودة فــي العربیــة ومــن ثــم تــأتي أهمیــة الكشــف المعجمــي لل
  .معاجم القرن الرابع الهجري

  


