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د .عيسى برهومة -اجلامعة اهلامشية
حيظى العنوان بأمهية كربى يف الدراسات السيميولوجية ،إذ ُّ
يعد نظاماً سيميولوجياً ذا أبعااد دللياة شاديد النناو
والث ارا  ،وأىاارى رم يااة ،بةااو عنلااة الاانأ ل من ءااا ،وأو لءااا ماااد ،ب ا اارساات واان ءااا ،وهااو إشااار ن لااة ذات بعااد
إشار ،سيميائا حيم ه اان ءا باعنلاره مفناحاً ي ج به أغوار النأ قصاد ااكاااا ووأوي ةاا .وقاد يفةار يف ااوناة ا ىا
العديد من الدراسات ال ساانية والسايميائية اادإ إد دراساة العناوان وه ي اه مان مسانوياوه الرتكيلياة والدللياة والنداولي.اة.
ولئال يلءى الءو يف دائر الننظ اجملرد_ مع أمهية الننظ يف الدرس النءد -،ننناو دراسة جملموعة مان عنااوين الكنا
ال غويااة ع ااى ونوعةااا .ن اانم بيةااا ماادى متث ةااا الساايميائية الءائمااة ع ااى ارولااا الاادا باااادلو (العناوان مبحنااوى الكنااا
وإحالوه اارجعية ،و الوقوإ عند وشكت الرؤى ال غوية لسيميا العنوان عند الءدما بالنحديد.
سيميا العنوان يف ااعاجم العربية
وهاا ونناااو عناااوين ااعاااجم ال غويا.اة يف إ اار ونساايو الدللااة بفحواهااا .ول سايما أنناا أماااك ركاااك ماان اااواد ال غويااة
ااخن فااة ،ملثو ااة يف نايااا النواليااة ااع ميااة .لااا حيم نااا ع ااى النماااس عناوينةااا واساان ال مااا ان ااوت ع يااه ماان ااات
كاشفة.
 ع ت بعض أصحا هذه ااصنفات سل إ القه هذا العنوان دون غ ه ،ع ى حنو ما جند يف النءفية " هذا كناالنءفية إمال أيب بشر ،ومس.اه بذلك نه مؤو ة ع اى الءاوايف والءابياةل الليا مان الشاعر" (اللنادني ال النءفياة يف
ال غة ،ص. 36
باللندني ا شااعر يروا ب بصانعنه ،ول باد لاه مان واوب أدواااا ،والءابياة أمهةاا ،ومعاناواه هلاا كاان السال يف صانع
ااع اام ،وكااا يااوب.ر لااه ولغا ه ماان الشااعرا مؤونااة الصاانعة يف الاانظم والءابيااة .بااأراد بصاانيعه مع اام النءفيااة أن ا .د العااون
ل شعرا  ،ويساةت ع ايةم اننءاا اافاردات الائ والئام قاوايف قصاائدهم ،بالعنوناة عناده إشاار سايميائية ذات أبعااد دللياة
موحية.
وكااذلك صاااح اجلمةاار  ،إذ قااا ل " وإهااا أعرناااه هااذا الساام ،ناا اىرتنااا لااه اجلمةااور ماان كااالك العاار وأرجأنااا
الوحشا ااسننكر" ابن دريدل اجلمةر  ،ص . 40وذلك أن اجلمةر من كت شا ٍ معظمه وجمم ه ،بوقاع الىنياار ع اى
.
جمماات كااالك العاار واساانلعاد مااا ياراه منكاراً ع ااى ال غااة مساانوبياً لرغائا ال غااة ،بعيااداً عاان ااساانة ن .والعناوان ذو بعااد
سيميائا دا .
أما صاح اذي ال غة ال هر ،،بيءو ل " وقد مسي كنايب هذا اذي ال غة؛ ين قصدت مبا مجع بيه نفا
ما أدىت من لغات العر من ا لفاظ الئ أزاهلا ا غليا عن صيغنةا ،وغ  .ها الغُامنم عان ساننةا ،بةاذب ماا مجعا يف
كنايب يف النصحية واخل أ بءدر ع ما ،ومل أحرص ع ى و ويت الكنا باحلشو الذ ،مل أعرإ أص ه ،والغري الذ،
مل يساانده الثءااات إد العاار "( .ا زهاار،ل اااذي ال غااة ،ص . 54والنةااذي يف ال غااة هااو الننءااي وإزالااة اخل ااأ ،وبااذا
يكون اذي ال غة سيميائية دالة ع ى مضمون مع م ا زهر ،كما ع ت ذلك.
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كذلك وع يت ابان باارس ل م مات ،بءولاهل " ومسيناه جممات ال غاة ،ين أمج ا الكاالك بياه إمجاالً("...ابن باارسل
جممت ال غة . 75/1 ،بينخ لكنابه عنوانا يعد مسة دالة ع ى ما بيه ،إذ يش إد ريءة ااؤلة يف إمجا الكاالك دون
اللسط.
وكااذلك قااو الف وزاباااد ،يف وع ي ااه لنساامية الءاااموسل" وأمسينااه الءاااموس ا اايط ،نااه اللحاار ا عظاام ،اااا رأي ا
إقلاا النااس ع اى صاحاو اجلاوهر ،،وهااو جادير باذلك ،غا أناه باواه نصااة ال غاة أو أكثار ،إماا بكمهاا ااااد  ،أو باارت
ااعاااين الغريلااة النااادر  ،أردت أن يظةاار ل نااايفر باااد ،بااد بضاات كنااايب هااذا ع يااه ،بكنل ا باااحلمر اااااد ااةم ااة بيةااا"
(ال ف وز أباد،ل الءاموس ا يط ،ااءدمة .ولعت هذه النسمية همت دللت يفاهر ،إذ إن الءاموس يف ال غة هاو اللحار
العظيم ،وهذا حيءو ل عنوان سعة وونوعا،مث كان إولا ااؤلة" الءااموس" باا يط هءيءاا ل غاياة مان وصانية ااع ام كماا
أشار يف مءدمة ااع م.
ويف ااايط ا اايط ،ق اا اللسااناينل "هااذا ااؤلااة حينااو ،ع ااى مااا يف ااايط الف وزاباااد ،،الااذ ،هااو أشااةر قاااموس
شّت ،وأحلء بذلك
ل عربية ،من مفردات ال غة وع ى زيادات كث  ،بءد أضف إد أصو ا ركان بيه بروعاً ووفاصيت .
اص الحات الع وك والفنون وكث اً من ااسائت ،والءواعد والشوادر ،وغ ذلك لاال ينع او مبال ال غاة ،وذكارت كثا اً مان
كالك ااولدين ،وألفاظ العامة منلةاً يف أماكنةا ،ع ى أهنا ىارجة عن أصت ال غة ،وذلاك لكاا يكاون هاذا الكناا قياد
سمى ايط ا يط" (اللسناينل ايط ا يط ،ص . 2ب م يكنة مبحيط واحد بت
ا وابد ،واط .الشوارد ،باسنحو أن يُ .
أراد أن يكون أمشت وأوسع يف دللنه ع ى وفر اااد ال غوية بأ و ع يه ايط ا يط.
أما ااعاجم ا ىرى الئ مل يع ت أصحاهبا سل وسمينةا ،بيلدو أهنم وجدوا عنواهنا واضحاً دالً ع ى ماهينةا لا
ل حيناج إد إيضاو وبيان ،ع ى حنو ما جند يف كنا الع ل خ يت ،بفا الوق الذ ،كن أن نعنءاد أناه أ ءاه ع اى
كنابه ع ى اعنلار أنه احلرإ احل ءا الذ ،بدأ بيه كنابه ،نه وجد اهلم ي حءةاا الانءأ والنغيا واحلاذإ ،وا لاة ل
وكون يف ابندا ك مة إل زائد أو ملدلة ،كذلك اهلا بكهنا مةموسة ىفية ل صوت هلا ،بوجد بعد ذلك الع يف احلي
الثاااين ماان احل ااو أنصااع احلاارب بابناادأ بااه ليكااون أحساان يف النااألية .أيضااً كننااا أن نعنءااد أنااه أ ااو هااذا الساام ع ااى
كنابه اا ينصة به هذا احلرإ من النحءيو واجلةر والشد .
وهذا احلادي كنناا إ القاه ع اى مع ام اجلايم ،وهاو مان باواك ااعااجم يف العربياة .وقاد ذها الف وزابااد ،إد
الءااو عناادما قيااد حاارإ اجلاايم يف الءاااموس ا اايطل " واجلاايمل الااديلاج ،مسعنااه ماان بعااض الع مااا نء االً عاان أيب عماارو،
مؤلة كنا اجليم("...الف وز اباد،ل الءاموس ا يط ،اجليم  .ب ر.مبا مس.اه هبذا السم ع ى معناه ،كذلك كنناا الءاو
إنه أ و هذا السم ع يه اا هلذا احلرإ من ىاصية اجلةر والشد وسط حروإ العربية.
وه َدإ صاح اللار بيما رامه إد أن يرب مع مه ويفوب ما وءدمه من معاجم ،ولسيما أناه أبااد مان اللحا
َ
ال غو ،كث اً ،بءدك ماد لغوية ضخمة مل يصت إليةا قل ه من ااع مي .
أما ا يط يف ال غاة ،بةاول "اسام أ ءاه الصااح بان علااد ع اى مع ماه ،ووساعاً ومتكنااً يف الءادر ع اى ا حا اة
مبفردات ال غة ،وهذا شأن من ألة يف صناعة ااعاجم ،اا هلذه الصناعة من وجو واوب.ر ا سالا يف إحكامةاا ،وهلاذا
راح اوا ي ءااون ع ااى أمسااا اللحاار ،سااعة وامنااداداً ،وبعااداً يف الغااور ،أو صاافة ماان صاافاوه( "..علااد الءااادر علااد اجل يااتل
اادارس ااع مية ،ص. 170
ووكرار ال فظة ذااا عند ابن سايده يف كناباه ا كام وا ايط ا عظام الاذ ،مجاع بياه شانات العربياة وأما .ده بشاواهد
عد مان الءار ن واحلادي  ،وكاان ج .ات مهاه أن اد ى او النواصات با العربياة والءار ن وكاالك النال ع ياه الساالك مضايفا
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إليةا لفظ ا كم بكأنه ينسج أو يصنع صنعة يأمت إحكامةا ،وا غر أننا نع م أن ا يط هو العظيم من اللحار ،ومع
هذا جنده يصة ا يط أيضاً با عظم ،برمبا أراد النوكيد من هذه النسمية ،مث إنه أراد أن يش يف لفنة نليةة إد إحكاك
اانةج الع ما يف مصنفه مث اوسا اااد ال غوية الئ مجعةا ومشوهلا.
أما أساس اللالغاة بكنناا حا نءارأ العناوان ونصارإ أذهانناا إد مع ام يف قضاايا اللالغاة بيؤسا هباا ع ام اللالغاة
العربية .ومع هذا جند صااحله يُعاب بءضاايا احلءيءاة واجملااز ال اذين حيكماان بياان الدللاة بياه ماع أناه مع ام لغاو .،وهناا
ين او العنوان يف دللنه.
وي ت ع ينا اجلوهر ،يف مع مه واج ال غة وصحاو العربية ،بيسم مع مه بأنه إك يت ال غة ،وصحاو العربية ،ور.مبا
أراد أن جيااار ،ب فظااه صااحاو أصااحا احلاادي ع ااى حنااو مااا جنااد ماان صااحي مسا م وصااحي ااار ،وكنا الصااحاو
ا ىرى ،بيكون بذلك حامالً لدللة الصحة يف شك ه ومضمونه .ول شك يف أن له أمهية لغوية لفن اننلاه الدارس ،
إذا عم وا ع ى دراسنه وشرحه ووضع حواشا ع يه واىنصاره.
أمااا صاااح لسااان العاار  ،بيصاارو بنساامية اع مااه هبااذا الساام ،إذ أم ااى ع يااه الاادابع ماان وأليفااه هااذه النساامية،
بيءاو ل " باكن مل أقصاد سااوى حفاظ أصاو هااذه ال غاة النلوياة ،وضاالط بضا ةا ،إذ ع يةاا ماادار أحكااك الكناا الع يا
والساانة النلويا.اة ،و ن العااامل بغوامضااةا يع اام مااا ووابااو بيااه النيااة وال سااان ،وةااالة بيااه ال سااان النيااة ،وذلااك اااا رأينااه قااد
غ  ،يف هذا ا وان ،من اىنالإ ا لسنة وا لوان ،حّت لءد أصل ال حن يف الكالك يُع ُّاد حلنااً ماردوداً ،وصاار الن او
بالعربية من ااعاي معدوداً ،ووناب الناس يف وصانية الرتمجانات يف ال غة ا ع مية ،ووفاصحوا يف غ ال غة العربية،
ب مع هذا الكنا يف زمن أه ه بغ لغنه يفخرون ،وصنعنه كما صنع نوو الف ك وقومه بيه يسخرون ،ومس.ينه لسان
العر " (ابن منظورل لسان العر  . 8/1 ،وبذا يكون لسان العر جا يف وق كان ا مه العربياة يف أما احلاجاة
إليااه ،حلفااظ لغااة أسااالبةا واحلفاااظ ع يةااا ،بكااأن اباان منظااور أراد أن حيفااظ هااذا ااااورو ال غااو ،ماان الضاايا  ،ليظاات
موسوعة العر ااع مية الئ متي ت بالدقاة وا وءاان ،واجلماع والسنءصاا  ،ن ال ساان هاو ال غاة ،والعربياة يف زمان ابان
منظور لبسةا الضعة وانصارإ أه ةاا عنةاا إد لغاات أىارى ،برغا ااؤلاة يف أن يضاع سافراً جامعااً ل ساان العاريب،
بكان هذا ااع م اجلامع ،واكنسى العنوان بغاللة ااضمون.
أما واج العروس من جواهر الءاموس ،بةو أحد ااعاجم الئ عني مبع م الءاموس ا يط ،بعم ع اى شارحه،
هنا وجدت الءااموس شاديد ا جيااز والىنصاار يلادو صاعلاً ومعءاداً يف بنائاه بيساندر ع اى الف وزابااد ،ماا باواه .لاذا
رأى أن يسميه واج العروس من جواهر الءاموس .بكذا وسم ماد الءاموس باجلواهر بكنه يسم مااد كناباه بنااج العاروس،
والناج من لنه الرأس ،وهو معاد موضوعا لإلبدا والربعة .ب ا العنوان ع ى نسو واحد مراعياً بيه الس ع.
هكذا حرص أصحا ااعاجم ال غوية السابءة ع ى كشة كنه العنوان ،ليكون الءارئ ع ى وعا مبا يءرأ ،ول ب .د
أن اانابسة كان دابعاً ورا هذا الكشة والهنماك بليان الع ة الئ دبعنةم إد اىنيار هذا العنوان دون سواه .لا جيعت
العنوان لديةم إشار ن لة ذات بعد إشار ،سيميائا.
ولا يالحظ يف هذا ااضمار أنه وكرر يف اسنخدامةم لفظة ايط أو ا يط ،وعربنا أن ا يط هو اللحر ا عظم.
ونع م أن أ غ العر عاش يف اجل ير العربياة ،يف صاحرا مرتامياة ا اراإ حيا ل الاار ول أهناار ،بمان أيان جاا ت
هاذه ال فظااة ل عاار  ،وكيااة وعرباوا إد دللنةاااا ل با .د أن اىاانال العاار بغا هم ماان ا عاااجم الااذين أسا موا أو دى اوا
ج ي اار الع اار ق ااد وعربا اوا ع ااى بع ااض ألف ااايفةم ومصا ا حاام .بك ااان اللح اار ث.اات الس ااعة والنن ااو  ،وأن ااه ي ى اار بال اادرر
وا عاجي ا  ،لااذا كان ا رغلااة ااااؤلف يف مصاانفاام النماااها مااع مااا يااوبره اللحاار ماان عمااو ورحابااة ،بءرن اوا ب ا اللحاار
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وواواليفةم .إذ يااذكر اباان منظااور يف لسااان العاار " مسااى اللحاار ب اراً لسااعنه وانلسااا ه( "...اباان منظااورل لسااان العاار ،
 . 41/4ومن هنا ا ء هاذه ال فظاة ع اى ااصانفات مان باا الفضات والنعادد لناد ع اى اوسااعةا يف ااااد ال غوياة
الئ مجعنةا.
ولا يالحظ أيضاً أن هذه النسميات اقرتن ب فظة ال غة ،حنو ل اللار يف ال غاة ،وااذي ال غاة ،وا ايط يف ال غاة
– عن ريو ا ضابة ،والوصت الرإ اجلر (يف ومها ع ى معب الظربية ،بنغدو ال غاة الرساالة اا روحاة يف العناوان الاذ،
هو سيميائية دالة ع ى ما حيو ،الكنا من قضايا وعاجل ال غة.
واىن ف الصيغ الئ جا ت ع يةا العناوين ما ب ااصدر يف حنو الع واذي  ...وقد ُع النسمية بااصدر
مباا ين ااو ،ع ااى أجاوا نفساانية معينااة ،ويااوحا باااا ج با با إحيااا ات ا مسااا م جااً شااديد القارتان والسااندا ماان أن
وءوية الكالك بالنأكيد ااصدر ،،هو من عالماات احلءيءاة"( .حسا ىرياوشل النسامية ماهينةاا وب سافنةا وىصائصاةا
الدللية ،ص . 52واسم الفاعات يف ،حناول اللاار " ويف هاذه الصايغ مان الاوعا ل اائة مان اللالغاة ،وهاا أن أمساا هم
إهاا يااا جمااا النمثياات ،لءااوى الفاع يااة باحلركاة الك يااة ،وهااا قا .او متث.اات الشااا ا ساوس يف الاانف  ،كمااا هااو جماارد عاانم
اااو .اد اخلارجااة" (حس ا ىريااوشل ص . 33واساام اافعااو يف ا كاام ..واساام ااكااان يف ا اايط .بيغاادوااكان عنوانااً اااا
يوحى من دللة ذكرناها نفاً.
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