
١  

  ن املعىن السياقي واملعىن املُعجمي التغير الداليل بي
  منوذجا) القميص(لفظة 

  ماهر عيسى حبيب. د
التغير اللغوي أحد ميادين الدرس اللغوي احلديث الذي توجهت إليه عنايةُ 

فقد كان أهم ما شغل علماء اللغة موضوع تغير املعىن، ((ن  ن املُحدثي الباحثي
 وأسباب حدوثه، والعوامل اليت تتدخل يف حياة األلفاظ ر، وصور هذا التغي

))وموا
ي ال مراء فيها اليوم هي أن كل األلسنة البشرية  العلمية الت((فَاحلقيقة . )١(

مادامت متداولة فإا تتطور، ومفهوم التطور هنا ال حيمل شحنة معيارية ال 
ر، إذ يطرأ على بعض أجزائها  إجيابا وال سلبا، وإمنا هو مأخوذ من معىن أا تتغي

راكيب من جهة مث يف الداللة على وجه اخلصوص،  تبدل نسيب يف األصوات والت
))...ولكن هذا التغير هو من البطء حبيث خيفى على احلس الفردي املباشر

)٢( .
ن التغير  ر اللغوي يف املفردات، وبي ن التغي ن ميز بي ن احملدثي إالَّ أن بعض الباحثي

أنَّ تغير ) فندريس(اللغوي يف املستويات األخرى، فيجد اللغوي الفرنسي 
ر مما هو يف  ر تعقيدا، وال عددا، وال تنوعا، أكث الظواهر ال يكون يف أية مادة أكث
ي تؤثر  ر املفردات، ألا تضاعف األسباب الت املفردات، فاحلياة تشجع على تغي
ة، والصناعات وما إىل ذلك من أسباب تؤدي فيها، بواسطة العالقات االجتماعي

                                                           
  ).٣٢٥(محد خمتار عمر ص علم الداللة أ) 1(
عبد السالم املسدي، مقال يف امللتقى الدويل . ن املعيار واالستعمال، د حد اللغة بي) 2(

، اجلامعة التونسية، مركز ٦سلسلة اللسانيات عدد (الثالث يف اللسانيات، 
  ).٧٩(ص ) ١٩٨٦الدراسات واألحباث االقتصادية واالجتماعية، تونس، 



  
٢  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  .)٣(إىل خلق كلمات جديدة، وتقضي على كلمات قدمية، أو حتور يف معناها
وتناول الباحثون احملدثون أسباب التغير الداليل مبا ال يتسع املقام ملزيد من 
التفصيل فيه، ولكنهم يف معظمهم جعلوها يف أسباب داخلية يف اللغة، تتصل ا 

ن حيث األصوات، والصرف، والنحو، والداللة، ويف أسباب خارجية تتعلق م
بالعوامل االجتماعية، والتارخيية، والثقافية، واألدبية، والنفسية، اليت تؤثر يف 

  .)٤(ره املعىن، وتؤدي إىل تغيي
ن العرب القدماء أشار إىل التطور الداليل  وعلى الرغم من أن بعض الباحثي

؛ إال )٥(العربية قبل اإلسالم، وبعد اتصافها بالصبغة اإلسالميةيف بعض املفردات 
ي لالستشهاد بالشاعر ابن هرمة، ورفض كل ما جاء  أن حتديد اإلطار الزمن

ي واللحن، جعل املفاهيم العربية  بعده، ال بل وضعه يف إطار االحنراف الزمن
ي طرأت على  خرى التتدون املعاين األصلية األوىل للكلمة، واملعاين األ((القدمية 

الكلمة حىت اية القرن األول للهجرة تقريبا، وتقف عند هذا احلد، وأما املعاين 
ي طرأت بعد هذا التاريخ فليس من معجم مجعها إال بعض أنواع منها  الت

                                                           
  ).٢٤٧(اللغة، فندريس ص ) 3(
وما بعدها، اللغة ) ١٨٥(فقه اللغة حممد املبارك ص : ملزيد من التفصيل يف ذلك ينظر) 4(

علي عبد الواحد ويف، . ، د)٢١٩(وما بعدها، وعلم اللغة ص ) ١٠(وامع ص 
ن لغة الشعر  ، والتطور الداليل بي)٣٣٠ – ٣٢٥(أمحد قدور ص . ومبادئ اللسانيات د
  .وما بعدها، وآخرون) ٥٠(لكرمي، عودة خليل أبو عودة ص اجلاهلي ولغة القرآن ا

، واملزهر للسيوطي )٨١(ي يف فقه اللغة ص  ابن فارس يف الصاحب: ينظر منهم مثالً) 5(
وما بعدها، واخلفاجي يف ) ١٠٣(، والبغدادي يف ذيل الفصيح ص )٣٢٩/ ١(

  ).١٨٥(شرح الدرة ص 



  
٣  ماهر عيسى حبيب.  د-ن املعىن السياقي واملعىن املعجمي  التغير الداليل بي

))...جمعت يف كتب خاصة كمصطلحات الفقهاء أو الفالسفة
األمر الذي . )٦(

النظرة (ت اللغوية العربية القدمية مبا أصبح يسمى أدى إىل أن تنعت كل الدراسا
كما أدى إىل وصف . )٧(نسبة إىل مبدأ احملافظة على صفاء اللغة) الصفوية

، وظهور احلاجة إىل معجم مكمٍل هلا، )٨(املعاجم اللغوية العربية القدمية بالقصور
ستشرق ن من أساتذتنا األفاضل يشيدون بعمل املُ ومن هنا نرى بعض الباحثي

ولكن . باللغة الفرنسية) تكملة املعاجم العربية(، حينما وضع معجمه )٩(دوزي
مثة مالحظة إىل أنَّ معظم اإلشارات إىل قصور املعاجم العربية اقتصرت على 

، )١٠(راكيب اللغوية اليت اقتضتها متطلبات احلضارة عدم مواكبتها للمفردات والت
 اللغوية األخرى املسامهة يف إدراك ر وعدم عنايتها بالعناصر اللغوية وغي

ن جند أن قصور تلك املعاجم يتعدى ذلك؛ إذ مل تشر إىل  ؛ يف حي)١١(املعىن

                                                           
يف تطور اللغة العربية، : ، وينظر)١٨٤ -١٨٣(حممد املبارك ص . فقه اللغة، د) 6(

  ).١١٠(آندري رومان امللتقى الدويل الثالث للسانيات ص 
عبد السالم املسدي، امللتقى الدويل الثالث . ن املعيار واالستعمال، د حد اللغة بي) 7(

  ).٦٧(للسانيات ص 
.  ود،)٣٠٩ و٣٠٢(حممود فهمي حجازي، علم اللغة العربية ص . د: ينظر مثالً) 8(

حممود . ما أشار إليه د: ، وينظر)١٨٤ – ١٨٣(حممد املبارك، فقه اللغة ص 
السعران يف كتابه علم اللغة مقدمة للقارئ العريب من قصور املعىن القاموسي، 

  ).٢٦٣(ص 
حممد املبارك، فقه . ، ود)٣٠٢(حممود فهمي حجازي، علم اللغة العربية ص . د) 9(

  ).١٨٤(اللغة ص 
  .وما بعدها) ٣٠٢(حممود فهمي حجازي، علم اللغة العربية ص . د: ثالًينظَر م) 10(
  ).٢٦٣(من مثل إشارات الدكتور حممود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العريب ص ) 11(



  
٤  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

املعاين السياقية اليت حتولت بفعل تناسي ااز فيها إىل معاٍن أصلية جديدة، كما 
  .)١٢(رى الحقًا يف حبثنا سن

ن يؤكد دور  ن احملدثي نيين اللسا وجتدر اإلشارة هنا إىل أن عددا من الباحثي
، فالبد عند )١٣(السياق يف حتديد املعىن اللغوي، وذكر أنواعا متعددة للسياق

ر  دراسة معىن الكلمة من حتليل السياقات اليت ترد فيها، حىت ما كان منها غي
فلم يعد كافيا لفهم معىن ما نظرة عجلى يف معجم لغوي، بل البد ((، )١٤(لغوي

رات  البيئة اللغوية اليت قيل فيها، املتكلم نفسه مالحمه، نبمن البحث عنه يف 
صوته، طريقته يف نظم الكلمات، كلماته اليت تفوه ا، وقد أطلق البحث 

ال بل جند من . )١٥()املسرح اللغوي(احلديث على هذه األمور جمتمعةً اسم 
على اإلطالق ن من بالغ يف ذلك فرأى أن الكلمات ال معىن هلا  ن احملدثي اللغويي

  .)١٦(خارج مكاا يف السياق
ن من دور  والبد يف اية هذه املقدمة من تأكيد ما أشار إليه بعض الباحثي

                                                           
حممد املبارك إىل عدم ترتيب أصحاب املعاجم معاين األلفاظ . تنظر مثالً إشارة د) 12(

 اجلديدة مث يذكرون املعاين القدمية األصلية، فقه ترتيبا تارخييا فيبدؤون باملعاين
  ).١٨٤(اللغة ص 

. وما بعدها، ود) ٧٣(أمحد خمتار عمر علم الداللة ص . د: ملزيد من التفصيل ينظر) 13(
ن لغة  وما بعدها، التطور الداليل بي) ٢٩٤(أمحد قدور مبادئ اللسانيات ص 

  .وما بعدها) ٦٩(أبو عودة ص الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي، عودة خليل 
  ).٢٩٥(مبادئ اللسانيات ص ) 14(
  ).٧٣(ن لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي، عودة خليل أبو عودة ص  التطور الداليل بي) 15(
  ).٥٥(دور الكلمة يف اللغة، أوملان ص ) 16(



  
٥  ماهر عيسى حبيب.  د-ن املعىن السياقي واملعىن املعجمي  التغير الداليل بي

، وخباصة أننا سنتعامل يف حبثنا مع شواهد )١٧(الشعر يف تطور اللغة العربية
ره، أنه يتجه أوالً وبالذات  وأهم ما ميتاز به الشعر عن غي((شعرية عربية قدمية، 

ر، وأن غرضه األساسي هو  ىل خماطبة الوجدان والعواطف ال اإلدراك والتفكيإ
اإلحياء باحلقائق واإلحساسات ال شرح املسائل وتقريبها إىل األذهان، 

ر ما  ر يف عباراته التشبيه، واستخدام الكلمات والعبارات يف غي يكث... ولذلك
))...وضعت له عن طريق الكناية وااز

)١٨(.  
ر اللغة الشعرية يف التطور الداليل للغة العربية كما الحظنا، عند فتأكد دو

 - الشعرية يف معظمها -واستقراء النصوص ) القميص(البحث يف أصالة لفظة 
حيث وجدنا . ي وردت فيها اللفظة السابقة باالستعانة بإمكانات احلاسوب الت

ن معانيها   فرق بيرا يف املعاجم اليت رصدت معانيها، مما أدى إىل قصورا كبي
ن معانيها السياقية الناجتة من استعمال اللفظة يف سياقاا اللغوية  املعجمية وبي

الشعرية خصوصا، وسنعرض فيما يلي معاين اللفظة يف بعض املعاجم اللغوية 
القدمية، فاحلديثة، ومن مث نتتبع املعاين السياقية، مؤكدين زمن استعمال املعىن 

راجم،  الشاعر يف كتب الت/ ن خالل ذكر سنة وفاة القائلالسياقي اجلديد م
، من خالل استعماهلا يف )القميص(ر الداليل يف معىن لفظة  رصد بذلك التغي لن

السياقات اللغوية، وما للمجاز، واالستعارة، والكناية، وااز املرسل من دور 
ر  أو أشكال التغير الداليل،  ن التغي ر، يف إطار ما يعرف بقواني يف ذلك التغي

                                                           
ويل الثالث تنظر إشارة أندري رومان، يف حبثه يف تطور اللغة العربية، املُلتقى الد) 17(

  ).١٠٨(للسانيات ص 
، وينظر الكالم نفسه يف )١٧٧(علي عبد الواحد وايف ص . اللغة واتمع، د) 18(

  ).١٣٦ -١٣٥(كتابه، نشأة اللغة عن اإلنسان والطفل ص 



  
٦  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

، وهو التقسيم املنطقي )١٩(الداليل املتمثلة بالتعميم، والتخصيص، ونقل املعىن
، وشاع يف )٢٠(ن ره من علماء الداللة احملدثي وغي) بريال(الذي اعتمده اللغوي 

  .)٢١(ن العرب القدماء الدراسات الداللية احلديثة، وكان فطن إليه بعض اللغويي
): القميص(عاجم العربية القدمية من معاين لفظة فمما جاء يف معظم امل

والقميص الذي يلبس مذكر وقد يؤنث إذا عين به الدرع وقد أنثه جرير ..((
  :ن أراد به الدرع حي

 تدعو هوازن والقميص مفاضة )٢٢(حتت النطَاق تشد باألزرار
ره أن   وغيوذكر الشيخ ابن اجلزري.. فإنه أراد قميصه درع مفاضة

ر مفرج يلبس حتت الثياب أو ال يكونُ إالَّ من  ن غي القميص ثوب مخيط بكمي

                                                           
، والتطور )٣٣٠(أمحد قدور ص . مبادئ اللسانيات د: ِلمزيد من التفصيل ينظر) 19(

لي ولغة القرآن الكرمي، عودة خليل أبو عودة  ص  ن لغة الشعر اجلاه الداليل بي
ن القدمي واحلديث  ، وعلم اللغة بي)١٩٠(حممد مبارك ص . ، وفقه اللغة د)٥٦(
حممود . ، وعلم اللغة مقدمة للقارئ العريب د)٢٦٠(عاطف مدكور ص . د

، واللغة )٢٤٦(أمحد خمتار عمر ص . ، وعلم الداللة د)٢٨٠(السعران ص 
  ).٢٦ - ٢٤( علي عبد الواحد وايف ص .واتمع د

  ).١٦١(دور الكلمة يف اللغة، أوملان ص ) 20(
ي يف فقه اللغة باب  ، والصاحب)٤٤٩ -٤٣٣/ ١: (املزهر للسيوطي مثالً: ينظر) 21(

، فقه اللغة وسر )٥٨(رها ص  القول يف أصول األمساء ِقس عليها وأحلق ا غي
  ).٥٠( أمساؤها وأوصافها باختالف أحواهلا ص ي باب األشياء ختتلف العربية للثعالب

  : ٨٩٧/ ٢: جاء هذا البيت يف ديوان جرير) 22(

 تدعو رِبيعةُ والقَِميص مفاضةٌ تحت النجاِد، تشد باألزراِر
  



  
٧  ماهر عيسى حبيب.  د-ن املعىن السياقي واملعىن املعجمي  التغير الداليل بي

ي هي غالف  ولعله مأخوذٌ من اجللدة الت.. وأما من الصوف فال.. قطن أو كتان
.. وأقمصة وقمصان.. قُمص. القلب، وقيل مأخوذٌ من التقمص وهو التقلب ج

القميص غالف القلب وهو : عرايبوقالَ ابن األ.. والقَميص املَشيمة
))..مجاز

أحدمها يدلُّ : القاف وامليم والصاد أصالن((ووجد ابن فارس أنَّ . )٢٣(
القميص : على لُبس شيء واالنشيام فيه، واآلخر على نزِو شيٍء وحركة فاألول

يه تقمصه إذا لَبسه، مث يستعار ذلك يف كل شيء دخل ف: لإلنسان، معروف يقَالُ
))..تقمص اإلمارة، وتقمص الوالية: اإلنسان، فيقَالُ

)٢٤(.  
ومل تضف معظم املعاجم اللغوية العربية احلديثة على ما جاَء يف املعاجم 

ر يف كيفية لبس القميص فمما جاَء  القدمية من حيثُ املعاين، ولكنها فصلت أكث
دثار، اجللباب، غالف القلب الشعار حتت ال((: را للفظة القميص يف أحدمها تفسي

مجع أقمصة ) حمدثة(رة غالبا  واملشيمة، ولباس رقيق يرتدى حتت الست
))وقمصان

)٢٥(.  
ن املعىن املعجمي واملعاين  را بي را دالليا كبي ن نستطيع أن نرصد تغي يف حي

  :السياقية للفظة، متثَّلَ يف

                                                           
/ ١(، وديوان األدب )٨٩٤/ ٢(مجهرة اللغة : ، وينظر)٤٢٨/ ٤(تاج العروس ) 23(

، واملفردات يف )٧٣٣/ ٣(، ومجمل اللغة )٥٤٥/ ١(ن  ، وخمتصر العي)٤١٠
، والقاموس )٣٧٧(، وأساس البالغة ص )٤١٣ – ٤١٢(غريب القرآن ص 

، ولسان )٥١/ ٤( الزبيدي –، والتكملة والذيل والصلة )٣١١/ ٢(احمليط 
  ).قمص(ن  ، ومعجم العي)٨٢/ ٧(العرب 

  ).٨٦٢(معجم املقاييس يف اللغة ابن فارس ص ) 24(
  ).٧٥٩/ ٢(املعجم الوسيط :  ينظر)25(



  
٨  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  : اتساع الداللة- ١
ياق االستعمال اللغوي، من الداللة على إذ جند معىن القميص يتسع يف س

املظهر اخلارجي لالبسه إىل الداللة على اهليئة اخلارجية للشيء املادي احملسوس، 
أو للوعاء الذي يضم الشيء، سواء أكان جزًءا منه؛ أو حىت للداللة على اهليئة 

 أو لشعوره  متمثّلةً باحلالة الشعورية العامة للمرء،-ر   إن صح التعبي-املعنوية 
يدلُّ على مظهر ) م٧٣٤ت(فنجد القميص عند ذي الرمة . جتاه احلياة مبجملها

  :)٢٦(السيف اخلارجي؛ يقول واصفًا سيفًا
 وأبيض موشي القميص نصبته على خصِر مقالٍت سفيٍه جديلها

  .يعين خفيف زمامها، يريد أن جديلها يضطرب الضطراب رأسها
التايل للداللة على الريش، أي ) م٨١٤ت(وجاءت يف قول أيب نواس 
  :)٢٧(املظهر اخلارجي للطائر؛ وهو قوله

 ِبكُلِّ باٍز واِسِع القميِص آلَف ما ِصدت ِمن القَنيِص
 وهامٍة وِمنسٍر حصيِص ذي برنٍس مذهٍب رصيِص

  :)٢٨()م٩٦٣ت(وجاءت دالةً على مظهر املاء، كما يف قوله أليب القاسم الزاهي 
 املاء فضي القميص مفروز ببنفسج والالزورد شعاره

واستعملت الكلمةُ للداللة على مظهر اجلمر والرماد كما يف قول أيب 

                                                           
  ).٤٩٩/ ١٣(لسان العرب : ، وينظر مع خالف بسيط)٩٢٢/ ٢(ديوان ذي الرمة ) 26(
آلة : أي بال ريش أو شعر، واِملنشر: وحصيص(، )٦٤٧(ديوان أيب نواس ص ) 27(

  ).القطع والنتف
  ).٤٧/ ١(ي  كتاب تتمة يتيمة الدهر الثعالب) 28(



  
٩  ماهر عيسى حبيب.  د-ن املعىن السياقي واملعىن املعجمي  التغير الداليل بي

  :)٢٩()م٩٩٣ت (طالب املأموين 
ـمـر فأضحت ختبو وحينا   أما ترى النار كيف أسقمها القـ

 وغدا اجلمر والرماد عليه ر ن مذهب ومعنب يف قميصي
مث يطلق لفظ القميص على مظهر كل شيء تقريبا، فهذا أبو هالل 

يستعمل اللفظة عند وصف الرياض ووصف ): م١٠٠٥ت(العسكري 
  :)٣٠(مظهر وجه األرض؛ يقول

 رى النجد يف ِرداٍء موشى فَت وترى الوهد يف قَميٍص معمِد
م للطبيعة، وقد وجاءت اللفظةُ عنده كذلك للداللة على املناخ العا

ر عن املظهر  يستشعر من ذلك إغراق يف احلسية؛ إضافةً إىل استعماهلا للتعبي
  :)٣١(اخلارجي؛ وذلك يف قوله

 وزاِئرٍة يف كُلِّ عاٍم تزورنا فَيخِبر عن طيِب الزماِن مزارها
 قَميصهتخبر أنَّ اجلَو رق وأَنّ الِرياض قَد توشى ِإزارها

 فَيعِجبنا وسطَ الِعراِص وقوعها ن الِدياِر مطارها ويؤِنسنا بي
 أغار على ضوِء الصباِح قميصها وفاز بألواِن الليايل ِخمارها

لفظة القميص للداللة على املظهر ) م١٠١٥ت(وكذلك يستعمل الشريف الرضي 

  :)٣٢(راب؛ يقول اخلارجي للت

                                                           
  ).١٧٥/ ٤(ي  بيتيمة الدهر الثعال) 29(
مجعه وحققه جورج قنازع، (ديوان العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد اهللا ) 30(

  ).٩٣(ص ) ١٩٧٩مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، املطبعة التعاونية 
  ).١١٣(املصدر نفسه ص ) 31(
  ).٢٩٧ – ٢٩٦/ ٢(ديوان الشريف الرضي ) 32(



  
١٠  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 أيام يغدو الروض مستبِشرا تلك الربا والرسومونجتلي 
 رىكَم صبغَ الدهر قميص الث وعاد ِرق األرِض ضاحي الوشوم

اللفظة للداللة على ) م١٠٣٠ت حنو (واستعمل سهل بن املرزبان 
  :)٣٣(ريا بقميص سندسي؛ يقول مظهر السماء يف الليل وقد ظهرت فيها الث

 كم ليلة أحييتها ومؤانسي حلديث وطيب حث األكؤِسطرف ا
 شبهت بدر مسائها ملا دنت ريا يف قميٍص سندسيمنه الث

 ملكًا مهيبا قاعدا يف روضة رجس حياه بعض الزائرين بن
يستعمل اللفظة للداللة على مظهر ) م١٠٥٧ت(ونرى أبا العالء املعري 

  :)٣٤(شعر الرأس فيقول
 هاريالها القَميِص له ارتقاُءنعلى الذَواِئِب أنْ ع يتأس 

  :)٣٥(ويقول يف موضع آخر
 آليت أَرغَب يف قَميٍص مموٍه فأكونَ شارب حنظٍَل من حنضِل

على مظهر املاء كقوله يصف ) م١١٣٨ت (وتدلُّ عند ابن خفاجة 
  :)٣٦(زها متن

رابمن القميِص س عنه قد رق من ماِء الصيب يف منهٍلفَكَر عت 
  :)٣٧(ومن مثل قوله كذلك

                                                           
  ).٣٦١/ ٤(يتيمة الدهر ) 33(
  ).٤٣/ ١(لزم لزوم ما ال ي) 34(
  ).احلنضلة املاء يف الصخرة، احلنضل غدير املاء(، )٢٤٢/ ١(املصدر نفسه ) 35(
  ).٢٣٧(ديوان ابن خفاجة ص ) 36(
  ).٢٦٥(املصدر نفسه ص ) 37(



  
١١  ماهر عيسى حبيب.  د-ن املعىن السياقي واملعىن املعجمي  التغير الداليل بي

رابمن القميِص س عنه فلٌ قد شنهوِبمعطَفَيِه للشبيبِة م 
  :)٣٨()م١٢٥٨ت (ر  وكقول اء الدين زهي

 وخالئق كالروِض رق نسيمه فَسرى وذَيلُ قَميصِه مبلولُ
دالةً على املظهر ) م١٢٥١إسالمي (وجاءت عند ابن سهل األندلسي 

  :)٣٩(اخلارجي للنهر
 ِهللا نهر ما رأَيت جمالَه ِإالّ ذَكَرت لَديِه نهر الكَوثَِر

 والشمس قد ألقت عليه ِرداَءها راه يرِفلُ يف قميٍص أصفِرفَت
م وقد تدلُّ على اهليئة املَعنوية العامة احمليطة باملرء، كما يف قول أيب القاس

  :)٤٠(( ه٣٩٠حواىل (الدينوري 
 يف قميٍص من السرور مذاٍل ورداٍء من الثياب جديِد

 يف -  وليست الشخصية فقط -ووردت دالةً على هيئة احلياة العامة 
  :)٤١()م٧١٢ت (قول عمر بن أيب ربيعة 

 فَال وأبيك ما صوت الغواين ي هي كالفُصوِص وال شرب الت
 ي وأريد حظَّاًأردت ِبرحلَت  وال اخلَبيِصوال أكلَ الدجاِج

 ي حيايتقميص ما يفاِرقُن أنيس يف املَقاِم ويف الشخوِص
ويف ذلك إغراق يف الداللة على املعنوية، إذ املقصود هو هيئة أو 

                                                           
  ).٢٠٢(ر ص  ديوان البهاء زهي) 38(
  ).١٦٦(ديوان ابن سهل األندلسي ص ) 39(
  ).١٢٨/ ٤(يتيمة الدهر ) 40(
أي فص اخلامت شبه به : كالفصوص) (٢٠٩( ربيعة ص شرح ديوان عمر بن أيب) 41(

  ).احللواء املخبوصة: اخلمرة، واخلبيص



  
١٢  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  .ي حيياها املرء أسلوب كامل من احلياة املادية واملعنوية، الت
؛ حيثُ )م١١٧١ت(ي  فسه يف قول عرقلة الكلبوقد يفهم هذا املعىن ن

  :)٤٢(قال
 كي أرى يف الشآم شيخا خليعا يف قَميٍص من العراِق جديِد

ي أُطلقت لَفظة القميص للداللة على مظهرها  واخلمر من األشياء الت
مستعِمالً ) م٨١٤ت(اخلارجي املتمثل بلوا وبصفاء مادا؛ يقول أبو نواس 

لداللة على املظهر اخلارجي واصفًا إياه بلفظة دالة على لفظة القميص ل
  :)٤٣(اللون؛ حيثُ قال

 ثُم زفَّت يف قَميٍص أدكٍن فتحلَّت كفتاٍة يف العرِس
  :)٤٤()م٨٢٣ت(ويقول صريع الغواين 

 حمراء صافيةَ القميص لَذيذة يف برِد كافوٍر ولَوِن خلوِق
 :)٤٥(يف قوله) م٩٠٩ت(ز  توجاء مثل ذلك عند ابن املُع

 قَليلٌ على ظَهِر الِفراِش رقاده إذا اكتحلت أجفاننا ِبرقاِد
 وبيضاء ِمن نعماك لَما جحدتها أبيت ِبحمراء القميِص تنادي

  :)٤٦(ويقول يف موضٍع آخر
 عروٍس زفَّت على ِبطن كَف يف قَميٍص منقٍَّش ِبزجاِج

                                                           
  ).٣٥(ي ص  ديوان عرقلة الكلب) 42(
  ).٦٧٥(ديوان أيب نواس ص ) 43(
  ).٣٢٩(شرح ديوان صريع الغواين ص ) 44(
  ).١٥١(ز ص  ديوان ابن املُعت) 45(
  ).١١٦(املصدر نفسه ص ) 46(



  
١٣  ماهر عيسى حبيب.  د-ن املعىن السياقي واملعىن املعجمي  التغير الداليل بي

  :)٤٧()م١٠٠٣ت ) (ي احلسن بن علي الضب(بن وكيع التنيسي ويقول ا
 واشرب مزعفرة القميص سالفةً ردان أو قطربِل من صبغة الب

 كأس إذا رمت اهلموم بسهمها مل خيط نافذه سواء املقتل
  :)٤٨(ويقول يف موضع آخر

ٍ أو لقاء صديق ا فراق عدووصفرا من ماء الكروم كأ 
ٍ يف كأن احلباب املستدير بطوقها  مساء عقيقكواكب در 

 صببت عليها املاء حىت تعوضت قميص اٍر من قميص شقيق
  :)٤٩()م١١٣٨ت(وكقول ابن خفاجة 

 وكأا والريح عابثةً ا رقُص يف قميٍص أمحِرتزهى فَت
  :)٥٠(وقوله كذلك يف موضٍع آخر

 كُلِّ واِرسِة القميِص كأنهاِمن  نشأت تعلُّ ِبريقَِة الصفراِء
على الوعاء الذي حيوي اخلمر، أو ) م٩٠٩ت(ز  وتدلُّ يف قول ابن املُعت

  :)٥١(ر؛ كما يف قوله على مادته املصنوع منها، إن صح التعبي
ٍة تتوقَّدرٍة كياقوتٍة يف دجاجا يف قَميِص زقارفَهاتا ع 

ك يف موضٍع آخر، حيث أصبح وتتأكد الفكرة السابقة يف قوله كذل

                                                           
  ).٣٤٢/ ١(يتيمة الدهر )47(
  ).ر والبهار كل شيء حسن مني(، )٢٥٦/ ٢(املستطرف يف كل فن مستظرف ) 48(
  ).٥١(ديوان ابن خفاجة ص ) 49(
  ).وارسة القميص أي القميص شديد الصفرة(، )٧١(املصدر نفسه ص ) 50(
  ).١٥٨(ز ص  ديوان ابن املعت) 51(



  
١٤  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  :)٥٢(قميص الزجاج من املالبس اليت تفضله اخلمرة على مجيع املالبس
 إذا غَربت ِمن دنها استبدلَت بِه قَميص زجاٍج من مجيِع املالبِس

 مث ضاقت داللة املظهر اخلارجي من الداللة على املظهر اخلارجي -٢
لَّ على اجلسد عن طريق اإلضافة إىل اسم لكل شيء تقريبا كما رأينا، لتد

ر عن جسده؛ فجاءت كلمةُ القميص يف قول البحتري  الكائن املُراد التعبي
  :)٥٣()م٨٩٨ت (التايل للداللة على اجللد أو رمبا اجلسد 

 ونفى األراِقم أُفعوانُ مضلٍّة يغري بنابيه قميص األرقم
  .أي يقطع بنابيه جسد األرقم

لفظة القميص للداللة على ) م١٠٥٧ت( العالء املعري واستعمل أبو
  :)٥٤(جسد اإلنسان كما يف قوله

 ر القَميِصيحاولُ من عاش ست وملَء اخلَميِص وبرَء الضنى
  :)٥٥()م١٠٥٨ت(وجاءت دالة على اجلسد يف قول عمر بن سهالن الساوي 

 يئًافال يغين هالك الليث ش عن الظيب السليب قميص مسِك

اللفظة للداللة على جسد ) م١٠٨١إسالمي (كما استعمل ابن حيوس 
  :)٥٦(األفعى كذلك أو هيئتها؛ وذلك حيثُ قال

                                                           
  ).٢٤٤(ز  ديوان ابن املعت) 52(
راقم مجع أرقم وهو نوع من احليات ملونة واأل(، )٢٠٨٣/ ٤(ري  ديوان البحت) 53(

ذكر األفعى، : هو أخبث احليات، واألفعوان: باألبيض واألسود، ويقال
  ).أي يقطع: األرض اليت تضل ا الطريق، ويفري: واملضلة

  .٦٧/ ١لزوم ما ال يلزم ) 54(
عام املُسك واملُسكة ما ميسك األبدان من الط) (٣٦٢/ ٣(ي  يتيمة الدهر الثعالب) 55(

  ).ما يتبلغ به منهما: والشراب وقيل
  ).واجتبت القميص إذا لبسته، واحلباب احلية(، )٩٩/ ١(ديوان ابن حيوس ) 56(



  
١٥  ماهر عيسى حبيب.  د-ن املعىن السياقي واملعىن املعجمي  التغير الداليل بي

 مِلك إذا ِاجتاب املُفاضةَ يف وغى عاينت ليثًا يف قميِص حباِب
وقد تدلُّ على اجلسد دون إضافتها كما جاءت عند أيب هالل 

  :)٥٧( على مظهر جسد اخليل؛ يقولدالةً) م١٠٠٥ت (العسكري 
 ِبمعقوِد السراِة على ِاندماٍج ومزروِر القميِص على ِانشماِر

مستعمالً اللفظة للداللة على مظهر ) م١١٣٨ت (ويقول ابن خفاجة 
  :)٥٨(جسد األفعى كذلك

 فَما البطَلُ احلامي وقَد صافَح الطلى ِبأبيض بساِم الِفرنِد طَريِر
 ِبأطولَ باعا من رحيٍم وقد سطا ِر قَش مصفَر القميِص قَصيبأر

 حيثُ ختصصت داللة القميص بالداللة على : ختصص الداللة- ٣
  :معاٍن سياقية حمددة منها

 فقد جاء يف احلديث : الداللة على الكفن أو على جزء منه-أ 
 يف اهللا كُفِّن رسول ((: الشريف عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت

))ثالث أثواب بيض سحولية، من كرسف، ليس فيها قميص وال عمامة
)٥٩(.  

ن فيه  يف القرن الرابع اهلجري بنص يبي) م٩٥٧ت (ويطالعنا املسعودي 
: أن أحد أثواب الكفن يشق ويقمص به، ويسمى القميص؛ حيث قال

ا واحدا إذا مل زر من الكفن املفروض عندهم ثوب وليس تعد العمامة واملئ...((
ره وثالثة ومخسة ملن وجد سعة، وروى بعضهم ما زاد على مخسة  يوجد غي

ر خياطة فيسمى  فبدعة، يشق أحد هذه األثواب يف وسطه ويقمص به من غي
                                                           

  ).١٢٤(ديوان العسكري ص ) 57(
  ).١٨٣(ديوان ابن خفاجة ص ) 58(
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١٦  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

))...القميص
)٦٠(.  

يستعمل لفظة القميص مبعىن الكفن يف ) م٨٢٦ت(وجند أبا العتاهية 
  :)٦١(أثناء حديثه عن املوت وذلك يف قوله

 ِي ِبك يف قَميٍص مدرجاَ ن وكأن ن ملفَّف ومخيطُ يف ريطَتي
 ي متنسٍمِن كَريطَتال ريطَتي روح احلياِة وال القميص مخيطُ

فَنلمح بذلك تطورا دالليا يف معىن لفظة القميص حيث ختصصت 
لعصر اإلسالمي األول، بالداللة على الكفن، واستعملت هذه الداللة، منذ ا

ألن حديث عائشة يوحي بأن الكفن عصرئٍذ كان حيوي القميص إال أن 
  . مل يكفن بهرسول اهللا 
أن ((: )٦٢( فقد ذكر القلفشندي عن ابن جريج: كسوة الكعبة-ب 

الكعبة فيما مضى إمنا كانت تكسى يوم عاشوراء إذا ذهب آخر احلاج، 
روية من الديباج ألن  لقميص يوم التحىت كان بنو هاشم فكانوا يعلقون ا

يرى الناس ذلك عليها اء ومجاالً فإذا كان يوم عاشوراء علقوا عليها 
  .))...اإلزار

مث يذكر تفاصيل أخرى حمددا زمن كسوة الكعبة باإلزار، وبالقميص 
روي عن أحدهم  ن ما كانت تكسى الكعبة به؛ في ومبينا داللته الدقيقة من بي

                                                           
ص ) ن بن علي أبو احلسن علي بن احلسي(اف، املسعودي يف كتابه التنبيه واإلشر) 60(

)٢٦١.(  
  ).٢٤٤(ديوان أيب العتاهية ص ) 61(
املفصل يف تاريخ العرب قبل : ، وينظر٢٧٨/ ٤(صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ) 62(

  ).٤٤٣/ ٦(اإلسالم، 



  
١٧  ماهر عيسى حبيب.  د-ن املعىن السياقي واملعىن املعجمي  التغير الداليل بي

ي أمحر وكسوة  ة كانت تكسى يف كل سنة كسوة ديباج يعنأن الكعب((
روية فيعلق القميص ويدىل وال خياط وإذا  قباطي، فأما الديباج فتكساه يوم الت

صدر الناس من مىن خيط القميص وترك اإلزار حىت يذهب احلاج لئال 
خيرقوه، فإذا كان يوم عاشوراء علق عليها اإلزار يوصل بالقميص وكأن 

إلزار ما تدركه األيدي يف الطواف وبالقميص ما فوق ذلك إىل املراد با
أعلى الكعبة فال تزال هذه الكسوة الديباج عليها حىت يوم سبع وعشرين من 

))شهر رمضان فتكسى القباطي القطن
)٦٣(.  

  : االستعمال اازي للفظة القميص يف تراكيب بطريق االستعارة- ٤
ن من جهة أن اتساع  ن السابقتي قرتين هذه الفقرة والف نالحظ تقاربا بي

داللة لفظة القميص وتضييقها؛ إمنا كانا عن طريق ااز واالستعارة يف 
معظم األمثلة السابقة، ولكنه جاء مباشر الداللة، األمر الذي يوحي بتناسي 

رى األمر مختلفًا هنا، إذ  ن سن ااز واستقراره معىن سياقيا للفظة، يف حي
 لفظة القميص يف إطار االستعارة، فلم يأِت خارجا عن حيز بقي استعمال

داللته من حيث هو قطعة من الثياب ترتدى، ويوحى بكيفية االرتداء، وما 
ر به، أو إسباٍل، أو اخنراق، أو متزق، أو  يتصل بذلك من خلع، أو تست

  :ر له لفظ القميص تقلص، أو بلى، أو ترقيع، وما إىل ذلك، ومما استعي
   :)٦٤()م٩٠٩ت (ز   الدجى كما يف قول ابن املعت–أ 

 فَلَو ترانا يف قَميِص الدجى حِسبتنا يف جسٍد واِحِد
                                                           

  ).٢٨١(ص : ، وينظر)٢٨٠/ ٤(صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ) 63(
، )٦٠٠/ ١(مثار القلوب يف املضاف واملنسوب : ، وينظر)١٤٩(ز ص  عتديوان ابن املُ) 64(

  ).٥١/ ٢(واملستطرف يف كل فن مستظرف 



  
١٨  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  :)٦٥()م١١٣٨ت (وقول ابن خفاجة 
سقِبرداء الغ جى وال اشتملتيف قَميِص الد فَلَتوما ر 

  :)٦٦()م١٠٥٧ ت(كقول أيب العالء املَعري : والشيب) الشباب( الشرخ –ب 
 ر قميص الشرِخ رهن ِبلىألقى الكبي ثُم استجد قميص الشيِب مجتابا

ومل ((: ي عن احلسن بن وهب وجاءت يف كالم الثعالب:  الشمس- ج
: را أمسع يف استعارة الشمس للقميص أحسن من قول احلسن ابن وهب نث

 اجلوزاء فلما انتبه ريا ونطاق شربت البارحة على وجه السماء وعقد الث
))..الصبح منت فلم أستيقظ إال بعد أن لبست قميص الشمس

)٦٧(.  
  :)٦٨(متحدثًا عن الصبح) م٧٧٨ت ( الصباح وهذا ما جنده يف قول الفرزدق -د

 حرف ومنخِرق القَميِص هوى به ر موسِدسكْر النعاِس فَخر غَي
  :)٦٩()م١٠١٥ت (وكقول الشريف الرضي 

عجالُ األنزفِرِقِه البم رال عن حالقميِص كما ج منقد والصبح 
  :)٧٠()م١١٣٨ت (وكقول ابن خفاجة 

 لَفّاُء حاك هلا الغمام مالءةً لَبست ا حسنا قميص صباِح

                                                           
  ).١٥٢(ديوان ابن خفاجة ص ) 65(
أو ... الشرخ الشباب وهو اسم يقع موقع اجلمع(، )٩٨/ ١(لزوم ما ال يلزم ) 66(

  ).بالشرخ أول الشباب والشارخ الشا... شرخ الشباب قوته ونضارته
  ).٦٠٠/ ١(مثار القلوب يف املضاف واملنسوب ) 67(
  ).١٦٢(شرح ديوان الفرزدق ص ) 68(
  ).٤٥٩/ ١(ديوان الشريف الرضي ) 69(
  ).٢٨٢(ديوان ابن خفاجة ص ) 70(



  
١٩  ماهر عيسى حبيب.  د-ن املعىن السياقي واملعىن املعجمي  التغير الداليل بي

ري للقلقشندي يف وصف اخليل، يف  ومن ذلك أيضا ما جاء يف كالم نث
ن ملوك الديار املصرية اجلملة األوىل إىل إفريقية؛ حيث املُكاتبات الصادرة ع

))...فمن أشهب كأن الشهب له قنيصه أو الصباح ألبسه قميصه...((: جاء
)٧١(.  

   :)٧٢()م٩٠٩ت (ز  كقول ابن املُعت:  الظالم-  ه
 ن رق قميصهأما الظالم فحي وأرى بياض الفجِر كالسيِف الصدي

  :)٧٣()م١٠١٥ت (وكقول الشريف الرضي 
 وقَلُص عنا قَميص الظالِم فَكانَ بأنِف الدياجي شمم

  :)٧٤()م١١٣٨ت (وكقول ابن خفاجة 
 كأنَّ على ِعطفيِه من ِخلَِع السرى قَميص ظالٍم بالصباِح مرقَّعا

  :)٧٥(كقول بن خفاجة:  الغيم–و 
 ميِص غَيٍم هلْهٍلن قَورفلت وبي ورداُء شمٍس قَد تمزق أصفرا

  :)٧٦()م٧٢٨ت (كما هي احلال يف قول جرير :  اللؤم–ز 
 وحالف جلد كُلِّ مجاشعي قَميص اللؤم ليس ِبمستعاِر

إذ نالحظ أن استعمال لفظة القميص مل تغِن عن استعمال لفظة اجللد 
املعىن بل بقيت لفظة القميص دالة على ما يرتدى على اجللد، كما يوحي 

                                                           
  ).٣٨٣/ ٧(صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ) 71(
  ).١٥٨(ز ص  ديوان ابن املُعت) 72(
  ).٨٠٩/ ٢(ديوان الشريف الرضي ) 73(
  ).العطف املنكب أو اإلبط(، و)٥٧(ن ابن خفاجة ص ديوا) 74(
  ).١٣٩(املصدر نفسه ص ) 75(
  ).٨٥٥/ ٢(ديوان جرير بشرح حممد بن حبيب ) 76(



  
٢٠  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

املعنوي اللغوي البحت، أي دون النظر إىل أن املقصود بتلك الداللة إمنا هو 
ن أن استعمال اللفظة يف  طبع اللؤم، وما يرافق ذلك من مظاهر، يف حي

ي سبق  ري، واملعري، والساوي، وابن حيوس، والعسكري، الت البحت: أبيات
حث؛ أي تضييق الداللة، جاَء االستشهاد ا يف الفقرة الثانية من هذا الب

  .مرادفًا للفظة اجلسد، فلم يؤت ا أو مبا يرادفها
  :)٧٧()م٨١٤ت (حيثُ جند املعىن السابق بتمامه يف قول أيب نواس :  الليل-  ح

 فقد هم وجه الصبِح أنْ يضحك الدجى وهم قميص الليِل أن يتمزقا

  :)٧٨()م٩٠٩ت (ز  وكقول ابن املُعت
 راوجاءين يف قَميص الليل مستت حذَِر يستعِجلُ اخلطو من خوٍف ومن

  :)٧٩()م١٠١٥ت (وكقول الشريف الرضي 
 يف قَميص الليِل عبقه من ظَن أنَّ الوصلَ ِكتمانُ

  :)٨٠(وكقوله
 والليلُ منخِرق القميِص عن الضحى قد ِكدت أرقَعه ِبنقِع حصاين

ويف استعارة القميص للصباح يف قويل الفرزدق (القميص هنا فاخنراق 
رد يف الفقرة التالية  السابقة الذكر خيتلف كذلك عما سي) والشريف الرضي

ر عن متزق  عن استعمال هذه العبارة يف إطار الكناية، إذ املُراد هنا إمنا هو التعبي
  . الفقرة التاليةما هو مرتدى، دون القصد إىل معىن آخر على حنو ما سنجد يف

                                                           
  ).٩٣(ديوان أيب نواس ص ) 77(
  ).٦٠٠/ ١(مثار القلوب يف املضاف واملنسوب : ، وينظر)٢١٩(ز ص  ديوان ابن املعت) 78(
  ).٩١٤/ ٢(ديوان الشريف الرضي ) 79(
  ).٩١٩/ ٢(املصدر نفسه ) 80(



  
٢١  ماهر عيسى حبيب.  د-ن املعىن السياقي واملعىن املعجمي  التغير الداليل بي

  : االستعمال اازي للفظة القميص يف تراكيب بطريق الكناية- ٥
ى  فقد استعملت لفظة القميص مبعىن قطعة الثياب يف تراكيب لغوية يكن

رة، مل تستعمل لفظة القميص املفردة للداللة عليها؛ ومن  ا عن معاٍن كثي
  :ر أشهر تلك التعابي

ة عن خفة اليد يف السرقة؛ وجاءت يف قول كناي:  أحذّ يد القميص–أ 
  : )٨١()م٧٧٨ت (الفرزدق 

 ن وأنت واٍلر املُؤمني أمي شفيق لَست بالوايل احلَريِص
 أأطعمت الِعراق وراِفديِه فَزاِريا أحذَّ يِد القَميِص
 ومل يك قبلها راعي مخاِض ِليأمنه على ِوركي قميصي

للداللة على شدة النحول ويف ذلك كناية عن : يص إرخاء القم–ب 
ر، كما يف قول عبد اهللا بن الدمينة  شدة الكرم؛ أو كناية عن التدين الكبي

  :)٨٢()م٧٤٨ت (اخلثعمي 
 وملا حلقنا باحلمول ودوا مخيص احلشا توهي القميص عواتقه

  .فوصفه بقلة اللحم ألن ذلك مما ميدح به الرجل
   :)٨٣()م٨٦٠ت ( اخلزاعي وكذلك يف قول دعبل

 ن انتهىكانَ ينهى فَنهى حي واجنَلَت عنه غيايات الصِبا
 خلع اللهو وأضحى مسِبالً ِللنهى فَضلَ قَميٍص وِردا

                                                           
  ).٣١١/ ٢١(، وتنظر رواية أخرى يف األغاين )٤٨٨ -٤٨٧(شرح ديوان الفرزدق ص ) 81(
رقيق اخلواصر : اهلوادج، ومخيص احلشا: احلمول(، )٧٦/ ٢(ديوان احلماسة ) 82(

  ).حمل الرداء من الكتف: ترخى، والعاتق: القليل اللحم، وتوهى
  ).٤٩ -٤٨( ص شعر دعبل بن علي اخلزاعي) 83(



  
٢٢  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

جاءت هذه العبارة يف . كناية عن احلسن واجلودة:  جديد القميص-  ج
وملا ... ((: لشاعر السريرا عن سرقة ا ي حيث قال معب ري للثعالب كالم نث

وجدت السري أخذ جديد القميص يف حسن السرقة وجودة األخذ من 
))...الشعر كسرت هذا الفصل على ذكر سرقاته

)٨٤(.  
ر حيتاج إىل مزيد من التتبع يف  ولكن جتدر اإلشارة هنا إىل أن هذا التعبي

  .اللغة النقدية يف مؤلفات ذلك العصر كي نستطع احلكم على شيوعه
  :)٨٥(ي أي مكاين ويف احلالة نفسها كما يف قول املتنب:  حشو قميصي–د 

 لو كنت حشو قميصي فوق نمِرقُها مسعت للجن يف غيطاا زجال
ي لسمعت أصوات اجلن يف وهاد  لو كنت مكاين فوق منرق ناقت: يقول

  .هذه املفاوز، أي أا بعيدة جدا عن اإلنس والعرب
كما يف : رة أسفاره واملعاناة الشديدة فيها كناية عن كث:  خرق القميص- ه

  :)٨٦(ر ذه الكناية وهو من أقدم من عب) جاهلي(قول مالك بن خرمي اهلمذاين 
 وأغر منخرق القميص مسيدع يدعو ليغزو ظاملا فيجاب

  :)٨٧()م٦٢٧ت : (وكما يف قول احلادرة
 يايف بالرحاِل وكُلُّهاتِخد الفَ يعدو ِبمنخرِق القميِص سميدِع

                                                           
  ).١٠٦/ ٢(ي  يتيمة الدهر الثعالب) 84(
حشو قميصي يريد بديل ويف مكاين، (، )١٧١/ ٣(ي  ديوان أيب الطيب املُتنب) 85(

مجع غائط وهو ما اطمأن : وسادة يعتمد عليها الراكب، والغيطان: والنمرق
  ).والزجل الصياح والضجيج. من األرض واخنفض

  ).١٧٠/ ٢(ن  البيان والتبيي) 86(
  .ر اإلبل وهو سعة اخلطو يف املشي الوخد ضرب من سي(، )٦١(ديوان شعر احلادرة ص ) 87(



  
٢٣  ماهر عيسى حبيب.  د-ن املعىن السياقي واملعىن املعجمي  التغير الداليل بي

  .فجعله منخرق القميص ِلمعاجلته األسفار، والسميدع الرجل السريع يف حوائجه
  :)٨٨()م٦٤٥ت (وكقول اخلنساء 

 مهفهف الكشح والسربال منخرق ر الليل حمتقر عنه القميص لسي
أو قد تستعمل كناية عن اإلفراط يف اجلود، والعناية باحلسب واد مثل 

   :)٨٩()م٧٠٠حنو (يلى األخيلية قول ل
 وخمرق عنه القميص ختاله وسط البيوت من احلياء سقيما

فَكنت عن اإلفراط يف اجلود خبرق القميص جلذب العفاة له عند ازدحامهم 
وخمرق عنه القميص معناه أنه ال يبايل كيف كانت ثيابه ألنه ((عليه ألخذ العطاء 

صون كرمه وجمده أو أن ذلك كناية عن كونه ال يزين نفسه إمنا يزين حسبه وي
تام اخللقة عظيم املناكب ألنه إذا كان كذلك أسرع التخرق إىل قميصه أو أنه 

من احلياء سقيما : ر الغزوات متصل األسفار فيكون كناية عن نشاطه وقوهلا كثي
ي أنه منتقع اللون من احلياء، وحياؤه خوفًا أن ال يكون قد بلغ من إكرام  تعن

))...القوم ما جيب عليه، تريد أنه شجاع كرمي
)٩٠(.  
  :)٩١()م٧٠٤ت : (وذا املعىن قال عبيد اهللا بن قيس الرقيات

 لو كان حويل بنو أمية مل تنطق رجال أراهم نطقوا
 من كل قرم حمض ضرائبه عن منكبيه القميص ينخرق

  :)٩٢()م٧٤٤ت (رية  وقالت أخت يزيد بن الطث
                                                           

  ).٢٥/ ١١(األغاين ) 88(
  ).٢٦ -٢٥/ ٤(خزانة األدب : ، وينظر)١١٠(ديوان ليلى األخيلية ص ) 89(
  ).٢٧٧/ ٢(ديوان احلماسة ) 90(
  ).٣٥٧/ ١١(األغاين ) 91(



  
٢٤  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

فىت ال يرى خرق القميص خبصره ميص كواهلهولكنما توهي الق
كقول ابن جابر حممد بن أمحد بن : جر القميص/  طول القميص–و 

  :)٩٣(يف فضائل الصحابة العشرة) م١٣٧٨ت (علي اهلواري 
 كذاك قميص مفرطُ الطول سابغ وللناس قمص بعضها يبلغ الثدي
 طول قميصهر اخللقفأول خي مبا حاز يف إميانه من تشيد

: عن أيب سعيد اخلدري قال: وهذا القول مضمن حديث رسول اهللا 
منها . بينا أنا نائم، رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص((: قال رسول اهللا 

ومر عمر بن اخلطاب وعليه قميص . ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك
))ماذا أولت ذلك يا رسول اهللا قال الدين: قالوا. جيره

)٩٤(.  
كناية عن اخلالفة؛ فقد جاء يف احلديث : القميص/  عروة القميص–ز 

أنه عليه الصالة والسالم قال لعثمان إن اهللا سيقمصك قميصا ((الشريف 
قمصته قميصا إذا ألبسته إياه، :  يقال))وإنك تالص على خلعه فإياك وخلعه

))..وأراد بالقميص اخلالفة
)٩٥(.  

ملت يف العربية منذ العصر اإلسالمي األول، أي أن هذه الكناية استع
ولكننا جندها يف العصر التايل ما تزال مستعملة، فقد خطب أبو جعفر 
املنصور باملدائن عند قتل أيب مسلم اخلراساين مكنيا عن اخلالفة بعروة 

                                                                                                                             
  ):١٨٢/ ٨( ترخي، وجاء البيت برواية أخرى يف األغاين ، توهي)٢١٧/ ١(ن  البيان والتبيي) 92(

 فىت ال ترى قد القميص خبصره ولكنما توهي القميص كواهله
  

  ).٢١٨/ ١٠(نفح الطيب ) 93(
  ).٢٣(، وصحيح البخاري احلديث رقم )٢٣٩٠(صحيح مسلم احلديث رقم ) 94(
  ).١٠٨/ ٤(النهاية يف الغريب واألثر ) 95(



  
٢٥  ماهر عيسى حبيب.  د-ن املعىن السياقي واملعىن املعجمي  التغير الداليل بي

أيها الناس ال خترجوا من أنس الطاعة إىل وحشة ((: )٩٦(القميص قائالً
. ))...ي هذا الغمد ازعنا عروة هذا القميص أجزرناه خبإنه من ن... املعصية

ومن ...((: )٩٧(وقال يف خطبة أخرى حيث كنى عن اخلالفة بالقميص وقال
  .))...نازعنا هذا القميص أوطأنا أم رأسه خبء هذا الغمد

كناية عن عفة نفس املمدوح؛ كقول دريد بن :  القميص املُقدد- ح
  :)٩٨()م٦٣٠ت (الصمة 

تيدِدعغدو يف القميِص املُقَدوي  حاِضر طِن والزادالب ميصراه خت 
كناية أخرى عن الكرم، وعفة النفس، وهي :  منشق أعطاف القميص–ط 

  :)٩٩()م٦٢٧ت (من معىن خرق القميص الذي سبق ذكره؛ كقول احلادرة 
توقَّد ِت الظلماُء نارإذا الح أعطاِف القَميِص كأن قومنشه 
 فَىت ال ينالُ الزاد إالَّ معذَّرا كأعلى ِسناِن الرمِح بلْ هو أجند

ونستنتج بذلك كيف أسهم االستعمال السياقي، واللغة الشعرية عن 
ر داللة لفظ القميص،  طريق االستعارة، والكناية، وااز املرسل، يف تغي
ديا، ومعنويا، حىت صار فأدى إىل اتساعها؛ لتدل على املظهر اخلارجي ما

اللفظ داالً على مظهر احلياة العامة، كما أدى إىل تضيق داللته، فاستعمل 
مبعىن اجلسد أو اجلسم، مضافًا حينا، أو لفظًا مفردا دون إضافة حينا آخر، 

                                                           
  ).٢٦/ ٢(جممع األمثال : ، وينظر)٣١/ ٣(عرب مجهرة خطب ال) 96(
  ).٣٢/ ٣(املصدر نفسه ) 97(
/ ٢(، ونفسه )٣٣٩/ ١(ديوان احلماسة : ، وينظر)٦٨(ديوان دريد بن الصمة، ص ) 98(

  ).املشقق املمزق: احلاضر املهيأ، واملقدد: أي ضامره، والعتيد: مخيص البطن) (٣٥٤
  ).٩٥(ديوان شعر احلادرة ص ) 99(



  
٢٦  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

لتتخصص داللته بالكفن، وبكسوة الكعبة، ومها من املعاين اليت ميكن أن 
مية للفظة، مث تسهم اللغة اازية يف تطور داللته تضاف إىل املعاين املعج

  .فيستعار اللفظ، أو يكىن به عن معان جمازية أخرى
  املصادر واملراجع

ساعدت جامعة الكويت على (م ١٩٨٢أمحد خمتار عمر، الكويت، .  علم الداللة د-١
  ).نشره

د الرحيم حممود، ، حتقيق عب)أبو القاسم حممود بن عمر( أساس البالغة، الزخمشري -٢
  ).ت. د(روت لبنان  دار املعرفة بي

 األغاين، أبو الفرج األصفهاين، علي السباعي، عبد الكرمي العزباوي، حممود غنيم، -٣
حممد أبو الفضل : علي النجدي ناصف، عبد العزيز مطر، وآخرون، بإشراف

 حبسب (١٩٧٤ -١٩٧٠إبراهيم، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
  ). جزًءا٢٤) (اجلزء

عبد السالم حممد هارون، : ، تح)أبو عثمان عمرو بن حبر(ن، اجلاحظ   البيان والتبيي-٤
  .١٩٤٨، ١رمجة والنشر، القاهرة، ط مطبعة جلنة التأليف والت

، دار )ي السيد حممد مرتضى احلسين( تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي -٥
  ).ت. د(الفكر 

ي بنشره  ، عن)أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل(ي  مة، الثعالب تتمة اليتي-٦
  . ه١٣٥٣عباس إقبال، مطبعة فردين، طهران، 

السيد حممد ( التكملة والذيل والصلة ملا فات صاحب القاموس من اللغة، الزبيدي -٧
، حتقيق مصطفى حجازي، ضاحي عبد الباقي، عبد الوهاب )ي مرتضى احلُسين
 ١٩٩٦ -١٩٨٦ي  ن سنت  ما بي١، جممع اللغة العربية القاهرة طعوض اهللا

  ).ِبحسب اجلزء(



  
٢٧  ماهر عيسى حبيب.  د-ن املعىن السياقي واملعىن املعجمي  التغير الداليل بي

ن لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي، عودة خليل أبو عودة،   التطور الداليل بي-٨
  .١٩٨٥، ١مكتبة املنار، األردن، الزرقاء، ط

، )لي املسعودين بن ع أبو احلسن علي بن احلسي( التنبيه واإلشراف، املسعودي -٩
  .١٩٨١روت، لبنان  منشورات دار ومكتبة اهلالل، بي

أبو منصور عبد امللك بن حممد بن (ي   مثار القلوب يف املُضاف واملنسوب، الثعالب-١٠
سلسلة ) ت.د(، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف القاهرة )إمساعيل

  ).٥٧(ذخائر العرب 
ر العربية الزاهرة، أمحد زكي صفوت، املكتبة  مجهرة خطب العرب يف عصو-١١

  )ت.د(روت، لبنان  العلمية، بي
ر  رمزي مني. ، حققه وقدم له د)أبو بكر حممد بن احلسن( مجهرة اللغة، ابن دريد -١٢

  .١٩٨٧، ١روت ط ن ببي بعلبكي، دار العلم للماليي
ل يف امللتقى الدويل عبد السالم املسدي، مقا: ن املعيار واالستعمال  حد اللغة بي-١٣

، اجلامعة التونسية، مركز )٦(الثالث يف اللسانيات، سلسلة اللسانيات عدد 
  .١٩٨٦الدراسات واألحباث االقتصادية واالجتماعية، تونس، 

أليب بكر بن علي بن عبد اهللا املعروف بابن حجة ( خزانة األدب وغاية األرب، -١٤
  .٢٠٠١، ١وت، طر كوكب دياب، دار صادر، بي: ، تح)احلموي

  .١٩٧٥كمال بشر، القاهرة .  دور الكلمة يف اللغة، ستيفن أوملان، ترمجة د-١٥
أمحد خمتار عمر، مراجعة . ، حتقيق د)إسحاق بن إبراهيم( ديوان األدب، الفارايب -١٦

  ).مطابع وتواريخ طبعات خمتلفة(إبراهيم أنيس، القاهرة، جممع اللغة العربية، . د
ريزي،  ي، شرح العالمة التب ة، اختارها أبو متام حبيب بن أوس الطائ ديوان احلماس-١٧

  ).د، ت(روت، لبنان  دار القلم، بي
ري، املُسمى التبيان يف شرح  ي بشرح أيب البقاء العكب  ديوان أيب الطيب املتنب-١٨

الديوان، ضبطه وصححه ووضع فهارسه مصطفى السقا، إبراهيم األبياري، 
  .١٩٧٨روت،  دار املعرفة، بيي،  عبد احلفيظ شلب



  
٢٨  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  .١٩٨٠روت للطباعة والنشر،   ديوان أيب العتاهية، دار بي-١٩
  .١٩٥٣ ديوان أيب نواس احلسن بن هانئ، حتقيق أمحد عبد ايد الغزايل، القاهرة، -٢٠
خليل مردم بك، مطبوعات امع العلمي العريب :  ديوان ابن حيوس، تح-٢١

  .١٩٥١بدمشق، 
السيد مصطفى غازي، منشأة املعارف باإلسكندرية، . ن خفاجة، تح د ديوان اب-٢٢

  ).ت. د(
  .١٩٨٠روت  إحسان عباس، دار صادر بي.  ديوان ابن سهل األندلسي، قدم له د-٢٣
روت،  ز، شرح وتقدمي ميشيل نعمان، الشركة اللبنانية للكتاب، بي  ديوان ابن املعت-٢٤

  .١٩٦٩لبنان 
ي بتحقيقه حسن كامل  ، دار املعارف عن)٣٤ر العرب ذخائ(ري   ديوان البحت-٢٥

  ).ت. د (٢ريف، ط الصي
ر، شرح وحتقيق حممد طاهر اجلبالوي، حممد أبو الفضل   ديوان البهاء زهي-٢٦

  ).ت. د) (٥٣ذخائر العرب (إبراهيم، دار املعارف، مصر، 
 املعارف ن طه، دار نعمان حممد أمي. د:  ديوان جرير بشرح حممد بن حبيب، تح-٢٧

  .٤٣ت ذخائر . ، د٣ط
، ٣روت، ط ناصر الدين األسد، دار صادر، بي.  ديوان شعر احلادرة، تح د-٢٨

١٩٩١.  
ت، .عمر عبد الرسول، دار املعارف القاهرة د. د:  ديوان دريد بن الصمة، تح-٢٩

  ).٥٩ذخائر العرب (
مام أيب العباس  ديوان ذي الرمة، شرح أيب نصر أمحد بن حامت الباهلي، رواية اإل-٣٠

، ٢روت، لبنان، ط عبد القدوس أبو صاحل، مؤسسة اإلميان، بي: ثعلب، تح
١٩٨٢.  

  ).د،ت(روت، لبنان،   ديوان الشريف الرضي، مؤسسة األعلمي، بي-٣١
  .م١٩٩٢روت  أمحد اجلندي، دار صادر، بي: ي، تح  ديوان عرقلة الكلب-٣٢



  
٢٩  ماهر عيسى حبيب.  د-ن املعىن السياقي واملعىن املعجمي  التغير الداليل بي

عه وحققه جورج قنازع، مطبوعات  ديوان العسكري، أبو هالل بن عبد اهللا، مج-٣٣
  .١٩٧٩جممع اللغة العربية بدمشق، املطبعة التعاونية 

 ديوان ليلى األخيلية، مجع وحتقيق وشرح خليل إبراهيم العطية، جليل العطية، -٣٤
  .١٩٧٧، دار اجلمهورية، بغداد ٢ط

  .م١٩٠٧، ١ ذيل الفصيح، البغدادي، تصحيح بدر الدين النعساين، مصر، ط-٣٥
  . ه١٢٩٩ شرح درة الغواص، اخلفاجي، مطبعة اجلوائب، القسطنطينية، -٣٦
سامي الدهان، : ، تح)مسلم بن الوليد األنصاري( شرح ديوان صريع الغواين -٣٧

  ).٢٦ذخائر العرب (ت .، دار املعارف مبصر د٣ط
ي جبمعه وطبعه عبد اهللا إمساعيل الصاوي، مطبعة   شرح ديوان الفرزدق، عن-٣٨

  .١٩٣٦، ١ طالصاوي،
 شرح ديوان عمر بن أيب ربيعة، شرحه وقدم له علي مهنا، دار الكتب العلمية، -٣٩

  .١٩٩٢، ٢روت لبنان ط بي
ر مطبوعات  ، صنعة عبد الكرمي األشت( ه٢٤٦ت( شعر دعبل بن علي اخلزاعي -٤٠

  ).ت.د(جممع اللغة العربية بدمشق 
ن العربية يف كالمها، أمحد بن فارس ي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسن  الصاحب-٤١

أمحد حسن بسج، دار الكتب العلمية، : ابن زكريا، علق عليه ووضع حواشيه
  .١٩٨٧، ١روت، لبنان، ط بي

 صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، أبو العباس أمحد بن علي القلقشندي، دار -٤٢
  .١٩١٥، ٧، وج١٩١٤، ٤رية، القاهرة، ج الكتب اخلديوية، املطبعة األمي

: ، تح)أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي( صحيح البخاري، -٤٣
  .١٩٨٧، ٣روت، ط ر اليمامي، بي مصطفى ديب البغا، دار ابن كثي

حممد : ، تح)ري النيسابوري ن مسلم بن احلجاج القُشي أبو احلسي( صحيح مسلم، -٤٤
  ).ت.د (روت، راث العريب، بي فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الت



  
٣٠  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

. ، د)راث واللغات السامية مدخل تارخيي مقارن يف ضوء الت( علم اللغة العربية -٤٥
  ).ت.د(حممود فهمي حجازي، وكالة املطبوعات، الكويت، 

عاطف مدكور، كلية اآلداب، جامعة حلب، . ن القدمي واحلديث، د  علم اللغة بي-٤٦
١٩٨٨.  

  ).ت.د(ود السعران، دار الفكر العريب، حمم.  علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، د-٤٧
  ).ت.د(، ٧علي عبد الواحد ويف، دار ضة مصر، القاهرة، ط.  علم اللغة، د-٤٨
حممد املبارك، مطبعة جامعة .  فقه اللغة دراسة حتليلية مقارنة للكلمة العربية، د-٤٩

  ).ت.د(دمشق 
، )لك بن حممد بن إمساعيلأبو منصور عبد امل(ي   فقه اللغة وسر العربية، الثعالب-٥٠

ي،  ي، البايب احللب مصطفى السقا وإبراهيم األبياري، وعبد احلفيظ شلب: تح
  .م١٩٧٤

 يف تطور اللغة العربية، أندري رومان، مقال يف امللتقى الدويل الثالث يف -٥١
، اجلامعة التونسية، مركز الدراسات )٦(اللسانيات، سلسلة اللسانيات عدد 

  .١٩٨٦صادية واالجتماعية، تونس، واألحباث االقت
، نسخة مصورة عن )جمد الدين حممد بن يعقوب(روز آبادي   القاموس احمليط، الفي-٥٢

، اهليئة املصرية العامة للكتاب ١٣٠١رية سنة  الطبعة الثالثة للمطبعة األمي
١٩٧٨.  

غريبه ر  ي بتصحيحه وتفسي عن( ) ه٤٤٩ت( لزوم ما ال يلزم، أبو العالء املعري -٥٣
  ).١٩٣٠، ٢رى مصر ط ن عبد العزيز، املكتبة التجارية الكب أمي

أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم األفريقي ( لسان العرب، ابن منظور -٥٤
  .١٩٥٦، ١روت، ط ، دار صادر، بي)املصري

 اللغة، جوزيف فندريس، ترمجة عبد احلميد الدواخلي، وحممد القصاص، مكتبة -٥٥
  .يةاألجنلو املصر

  ).ت.د(علي عبد الواحد ويف، دار ضة مصر، الفجالة، القاهرة.  اللغة واتمع، د-٥٦



  
٣١  ماهر عيسى حبيب.  د-ن املعىن السياقي واملعىن املعجمي  التغير الداليل بي

  .١٩٩٩ مبادئ اللسانيات، أمحد حممد قدور، دار الفكر، دمشق، -٥٧
حممد حميي الدين عبد :  جممع األمثال، أليب الفضل أمحد بن حممد النيسابوري، تح-٥٨

  ).ت.د(روت،  احلميد، دار الفكر، بي
، دراسة )ن أمحد بن فارس بن زكريا أبو احلُسي( مجمل اللغة، ابن فارس اللغوي، -٥٩

  .١٩٨٦، ٢روت، ط ر عبد املُحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بي وحتقيق زهي
أبو بكر حممد بن احلسن بن عبد اهللا الزبيدي (ن، الزبيدي   مختصر العي-٦٠

، ١روت، لبنان، ط كتب، بي، حتقيق نور حامد الشاذيل، عامل ال)األندلسي
١٩٩٦.  

، )جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر( املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، السيوطي -٦١
حممد أمحد جاد املوىل وعلي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، : تح

  ).ت.د(ي، مصر  البايب احللب
د أيب الفتح  املستطرف يف كل فن مستظرف، شهاب الدين حممد بن أمح-٦٢

  ).ت.د(األبشيهي، إصدار دار كرم بدمشق، 
مهدي . ، حتقيق د)أيب عبد الرمحن(ن، اخلليل بن أمحد الفراهيدي   معجم العي-٦٣

 اجلمهورية العراقية -إبراهيم السامرائي، وزارة الثقافة واإلعالم . املخزومي، د
  .١٩٨١ دار الرشيد –

ن أمحد بن فارس بن  أبو احلسي(اللغوي  معجم املقاييس يف اللغة، ابن فارس -٦٤
  .١٩٩٨، ٢روت، ط شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر بي: ، تح)زكريا

  ).ت.د( تركية –، دار الدعوة استانبول )القاهرة( املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية -٦٥
 ،)ن بن حممد أبو القاسم احلسي( املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين -٦٦

  .١٩٦١ي،  حتقيق وضبط حممد سيد كيالين، البايب احللب
جواد علي، ساعدت جامعة بغداد على .  املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، د-٦٧

روت، من  ، بي١روت، مكتبة النهضة بغداد ط ن، بي نشره، دار العلم للماليي
  ).حبسب اجلزء (١٩٧٣ -١٩٦٨



  
٣٢  )٣(اجلزء ) ٨١( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 علي عبد الواحد ويف، دار ضة مصر . نشأة اللغة عند اإلنسان والطفل، د-٦٨
  ).ت.د(الفجالة، القاهرة، 

: ، تح)أمحد بن حممد املقري( نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، التلمساين -٦٩
  ).ت.د(روت، لبنان،  حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الكتاب العريب، بي

: ك بن حممد اجلزري، تح النهاية يف غريب احلديث واألثر، أبو السعادات املبار-٧٠
روت،  املكتبة العلمية، بي)  أجزاء٥( حممود حممد الطناحي، -طاهر أمحد الزاوي 

  .م١٩٧٩ - ه١٣٩٩
، املطبعة احلسينية )أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل(ي   يتيمة الدهر، الثعالب-٧١

  .١٩٣٤، ١املصرية باألزهر، مطبعة الصاوي، ط
  


