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 76يوسف:  ﴾َوفَــْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِلـــــيٌم  ﴿      

 
 

 

 

ــي ريجَ ـــ يْ ـــ ِني عَََل عَ ـــَو َأْكــَرمَ       َي الـــبي يحَ ــُض عَََل الــرييــــقَ ــاٌل *** مََكَ ُروي  افي ـــز 

يي                                             أ بُــــو الــَعــــََلءي املــَـَعــــر 

 



       

 داء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه                  

 
 إلـــــــــــــــــى :  

 

 والـــــــــــدتــــــي الـــعــــزيـــــزة نَـــــَســـأَ اللّــــه فــــي عـــــمـــرها            

 

 والــــــــــــــــدي الـــكـــــــــــريــــــــم َمـــتَّـــــَعـــــه اللّــــــه بـــالــّصـــحــــــة         

 

اسي، ـــبّ ــعبد المجيد عدي، و ــهــن بلمــبد الرحمــ، وعد مقروسحمأسيد أصدقائــــي:     
 ...وسفيان سيسبان، والعيد سيسبان، وعمر فالح

 

 الشهيد  ــة بوعلقة عبد القادر بحيّ الــتــعليم بـثــــانـــويّ على ثــغـــر الــتــربـيـــة و  زمالئــــي      
 محمود.

 

ت بهلول، سفيان ناي، ار عبد الرزاقكمال قدّ :بالخصوص بال َمــثْــنَـــوِيَـّــة، و  يــــــبالَّ ـــط    
 ونبيل لعلق.



       

 رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  ـــــش   ة  ــــــــــــــــم  ـــــل  ك                    
  

 

بعد شكر اهلل سبحانه وتعاىل الـمنعم الـمتفّضل، أتقدم بكلمة الشكر هذه إىل أستاذيت الفاضلة     
علمها، ذلت معي الكثري من وقتها و ؛ اليت بالرسالةمشرفة على هذه األستاذة الدكتورة / صـــفـــيّــة مطهري الـ

ال  الشكر ازجيلل إىل األساتذة أعضا  وهّبت علّي من خـمائل أخالقها نسائم طيبة. وأتقدم كذلك خب
 موىل جّل وعّي أن لـجيلهم خري ازجيا  .ـسائال ال، زجنة املناقشة الذلن تفضلوا بقبول مناقشة هذا البحث

 :  ّي ـفأقول هلم ما قاله ألبـي الفضل الـميكالوهنا أستعري لسان أيب منصور الثعاليب 

 نِـــظَاَمــُه ال تُـــْنــــِكــــَرْن ِإْهــَداَ نَـــا لَــَك َمــْنـــِطًقـــا *** ِمــْنــَك اْســتَـــَفـــْدنَـــا ُحـــْســنَــُه وَ                

 وََكـــــــــاَلَمـــــــــُه ــاللــُه َعــيَّ َوَجــلَّ لَـــْشــُكـــُر فِـــْعــَل َمــْن ***  لَـــْتـــُلو َعـــلَـــْيـــــــِه َوْحـــــيَــــــُه فَـ              

ى بارزة فرحم اهلل أساتذة أهدوا إلـّي عيويب، عيوبا كانت مستكــنَّة ال تراها إال عني الناقد، وعيوبا أخر        
 أخطأهتا عني الطالب الباحث إما لقصوره أوتقصريه، وظاهرهتا العجلة، وبئس الظهري .

 رِ ــــكْ ـــالش   نِ عَ  نَ ــلرِ ــاكِ َي الشَّ ــــجْ ــعَ  يِّـــــنُ ـــبَ ـــلُ  ***  أنَـّــــــُه  رَ ــيْ ــــــغَ  مْ ــهِ ـــوفِ رُ ـــعْ ـي مَ ِـ َب فـــيْ ــال عَ وَ   

التوجيهات، وأفادين بعدد من  فقد رفدين مبجموعة من "؛خمتار درقاوي" األستاذاألخ ألضا و أشكر      
 .هحندس أنارو ي البحث ـما سنّــى لـالكتب، وخصين بأحد حبوثه املخطوطة، م

بوقته  م لضّن عليَّ ـالعريب حممد األمني"، الذي لأخي الفاضل "ي و كما ال أنسى شكر ألادي َسِجــيـرِ     
 ي سبيل تنسيق البحث و إخراجه يف ُحــلَّــة ُمــْرِضــَية . ـجهده فو 

 



 
 

 باللغة العربيةملخص ال

 البحث قد جاءو  التغري الداليل يف معجم الصواب اللغوي ألمحد خمتار عمر،  تتناول هذه الدراسة
 :يتـاآل النحو على

 مث الدراسة، يف املتبع منهجـال إىل واإلشارة اختياره، وسبب البحث، أمهية بذكر : وتعىنالمقدمة
 تقسيمات عن احلديث مـث ،من زاوية أو من أخرى البحث موضوع تناولت اليت السابقة الدراسات ذكر

، وخضوعه لقوانني هاـب مر  ـمراحل اليت يـوال، ر اللغوي  تغي ــال عنفيه  احلديث تم  ف مدخلالأما  .وأبوابه البحث
 .ة دراسة عوامل التغي ــر اللغوي  ثابتة، وفائد
، مع والنحوي   ي  ـوالصرف ي  ـالصوتالثالث:  ر اللغوي  ــمستويات التغي   ت فيهتناول األول بابالو 

 .مظاهرها تسطري  مناذج عن أهم  
لتغي ــر الداللـي ، ا عوامل بعض، و ي  ـر الداللغي ــالت مفهوم لحديث عنل خص ص الثاني بابوال

اخلمس: ختصيص الداللة، وتعميم الداللة، وانتقال الداللة،  التغي ــر الداللـي   مظاهرتصد ى لـمعاجلة و 
.تولـ ى  الداللة، كما واحنطاط الداللة، ورقي    تسليط الضوء على اآلثار الـمرتتبة عن التغي ــر الداللـي 

اجملاز، حيث عر فه وبي ــن  عر فها وذكر أقسامها، ووقف مع عالـج موضوع احلقيقة، ف الثالث البابو
 مجاز اللغوي .إىل سرد عالقات الـمث انتهى والفوائد الـمتوخاة منه،  كيفية معرفته،

 األلفاظ لتناو "، معجم الصواب اللغوي   يف ي  ـالدالل غري  الت "مظاهروعنوانه ، رابعال بابال كان مث
 تغي ـر ت اليت األلفاظ أيضا تناولو  التعميم،األلفاظ اليت تغي ـرت داللتها بو ، بالتخصيص داللتها تغري  اليت ت

انتقال الداللة عن طريق االستعارة، فأحصيت مواضعها  ، فصدرته باحلديث عن الـمجازي   النقل طريق عن
 .ت الشيء نفسه مع الـمجاز الـمرسلكما جاء يف الـمدونة املدروسة، مث فعل

يتلوها ملحق ُوِقف للرتجـمة لصاحب الـمدو نة أمحد مـختار عمر  ،بخاتِمة أعقبت هذه األبواب مث
 ه.وقائمة مبحتويات والـمراجع للمصادر بقائمة الرسالة لتثـم  ذي  ولتوصيف املدونة، رمحه اهلل، 

هذا ، ويقتصر التحليلي  لـمناسبته ملا نـحن بصدده وصفي  المنهج وقد اقتضى البحث ات باع الـ
، مث تشريح ننيـي ـ نة من الناس، يف زمن ومكان معلدى جمموعة معي   منهج  على عرض االستعمال اللغوي  ـال

 التصويب أو التخطيء. وتبيان سبب ،هاته االستعماالت واحلكم عليها
ويأمل الباحث أن يكون قد وفق يف حبثه هذا وعاجل من خالله التغري الداليل يف معجم الصواب 

 اللغوي ألمحد خمتار عمر.
           :الكلمات الـمفتاحية

، التغري الصريف، التغري النحوي ،صويتتغري الالأمحد خمتار عمر، ، معجم، الصواب اللغوي،  ، الداللةالتغري
 ، احلقيقة، الـمجاز.انتقال الداللة، ختصيص الداللة، تعميم الداللة
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 أ
 

 ـةــــــــــــــــــــــمد  ــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــم                                      
   
ة ت عليه الفصاحمد  لسالم على من رفع للعربية لواءها، و االبيان، والصالة و منا الذي عل   احلمد هلل      
ه وأصحابه ـــــعلى آل، و ج  و  ذي ع   ر  ــــغي ي  ـل عليه قرآن عربمنز  ـ، الحججـالمبعوث باآليات الباهرة و ـ، الهااق  و  ر  

 م .كر  ف و شر  دى، و غيوث الن  ليوث العدى و 
 :أما بعد    

مىت كانت و  ه،مو  ـختضع لقانون نو  ،ي أحضان اجملتمعـالبشرية ظاهرة اجتماعية تنمو ف لسناأل فإن          
؛ فما اللغة متثيل بليغ هلاا صدى للحياة، و أي أهنصل أثره بتلك ضرورة يت   ما يعتور هذا كل    اللغة كذلك فإن  

اهلل يف احلضارات ة من ننن  نن  وما دام التغي   ،ة عاكسة لنواح خمتلفة من  احلياةيف هناية املطاف إال  مرآ
، تبعا ملا حيدث يف تنحط  ؛ فال عجب أن يسم اللغة مبيسمه، فنلفيها تنمو وتتكاثر، وتضمر و اتمدني  ـالو 

ع يتوز  يصيب أنظمة اللغة مجيعها و ر ـهذا التغي  و  .كانت أو نلبية  إجيابية ،التحتو  و  التاجملتمع من تبد  
  .النحوي  و  ي  ـ، مرورا بالنظامني الصرفي  ـالدالل انتهاء باجملالو ، ي  ـالصوت، بدءا بالنظام بشكل متفاوت عليها

 معىن،ـال رـي ـ تغ موضوع أن ماوالني   وأبرزها، ر اللغوي  ـي ـ غجوانب الت أهم   من ي  ـالدالل رـــغي  الت يعد  و        
 على حازو  اللغة علماء حظي باهتمام قد ،موهتا أو األلفاظ حياة يف ليتدخ   وما وأنبابه، وأشكاله،

 .مجالـال هذا يف تهمعناي
تارخيها  عناــتتب   ولو .لز  ـــع  ــت ـ ال هلا عنه م  ْزح ل، و ـــليس هلا من التغي م   اتاللغة العربية كغيها من اللغو        

 ،يف تضاعيف هذا البحث عنها الكالمنيأيت  اليت مظاهره مختلفـب ي  ـالدالل رـــي ـ غالت عرفت قد لوجدناها
 رــغي  الت عرفوا قد القدامى اللغويني نأ يأ، القدمية اللغوية واملصنفات املعاجم يف اواضح   ذلك ويظهر
قبوال ن اختلفت نظرهتم إليه ؛ ختطيئا وتلحينا أحيانا، وتصويبا و إ، و وأقواهلم كتبهم يف عليه هواــب  ـــون ي  ـالدالل

 أحيانا أخرى .

معجم الصواب )يف  عليه الوقوف إىل البحث ىنع ؛ي  ـالدالل رــغي  الت موضوع ةــي ـ مـأه من وانطالقا     
عشرين باحثا الذين يتجاوز عددهم وفريق عمله لألنتاذ أمحد عمر خمتار  (دليل الـمثق ف العربـي  : اللغوي  

حيث بلغ ؛ عهاتنو  و ما تتمتع به من غزارة يف املادة ـدون نواها هو ل نةمدو  ـاختيار هذه ال يف والسبب ؛الغوي  
قتصاره يف املادة املعروضة على ما يشيع يف لغة العصر وال، ا يربو على األلف واألربعمائةعدد صفحاهتا م
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 ب
 

من لغة اإلعالم،  أنفسهم نواء ما انتخلصه أصحاب املعجميف كتاباهتم املثقفني و  احلديث على ألسنة
م خدمة جليلة يقد  ية هذه الناحمن هو و  ،وجد مذكورا يف درانات السابقنيما ، أو وكتابات األدباء

فقد قام  ؛"هو "دليل املثقف العرب  و  للكتاب هو ما يفصح عنه العنوان الفرعي  و املعاصر،  ي  ـف العربللمثق  
 منها لكثي من األلفاظ ها عدم مشول أي  م  ـمن أهفات السابقة، و مؤل  ـي عيوب الـهذا البحث على تالف

 .ال شك  و هذه ميزة حتسب له و  ،األناليب اليت تشيع يف لغة العصر احلديثو  العباراتو 

 :إضافة إىل ما ذكر، هي كاآليتو ، نبابأل هت وجهي شطر هذا املوضوع قد وج  و      
معجمه  يف الداليل رصد التغي يف أمحد خمتار عمر جهود من شيء على واإلطالع االطالع يف الرغبة -1

 " ." الصواب اللغوي  
 . ي  ـل الدالل، باعتبارة أداة للتحو  التوليد اللغوي  يمة اللغوية للمجاز يف التصحيح و الوقوف على الق -2
 ب .تناولت هذا املعجم من هذا اجلان -ب علميحس-اآلن  عدم وجود درانة حلد   -3

 ،للنتائج شاملة خامتة وتلتها ،مهيدـتو  منهجية مقدمة تقد متها ،فصولة أربع قد انتسق البحث يفو      
 :يتـاآل النحو على البحث فجاء

 ذكر مث ،الدرانة يف املتبع منهجـال إىل واإلشارة ،اختياره ونبب ،البحث أمهية بذكر تعىنو :  المقدمة 
 البحث تقسيمات عن احلديث مـث ،من زاوية أو من أخرى البحث موضوع تناولت اليت السابقة الدرانات

 وأبوابه .
، ر اللغوي  ــتغي  ال عن احلديث يتم   وفيه للبحث ، ي  ـاألول والتمهيد النظري   التأنيس يعد  ف التمهيدأما     

 . ر اللغوي  ــفائدة درانة عوامل التغي  ، وخضوعه لقوانني ثابتة، و هاـب مر  ـمراحل اليت يـالو 
، مع تسطي  النحوي  و  ي  ـالصرفو  ي  ـالصوت: الثالث ر اللغوي  ــمستويات التغي   ت فيهتناول األول الفصلو     

 ي .ـإىل الفصل الثان ي  ـالدالل توى، مرجئا احلديث عن املسمظاهرها مناذج عن أهم  

 ،ي  ـر الداللــغي  الت مفهوم عن لحديثل مبحث األولـص الخص   ؛جاء يف أربع مباحث الثاني والفصل     
 مظاهرمعاجلة ـى لمبحث الثالث فتصد  ـالأما ، و ي  ـر الداللــالتغي   عوامل ع بعضـب  ــأفرد لتت مبحث الثاين ـالو 

، الداللة رقي  واحنطاط الداللة، و  ،وتعميم الداللة، وانتقال الداللة ،ختصيص الداللةاخلمس:  ي  ـر الداللــالتغي  
 .التغي ــر الداللـي  ثار الـمترتبة عن مبحث الرابع تسليط الضوء على اآلـى الـيف حني تول  

فها وذكر أقسامها، ، فعر  ج موضوع احلقيقةـل عالمبحث األو  ـانقسم إىل مبحثني، ال الفصل الثالثو     
        متوخاة منه،ـالفوائد الفه وبي ــن كيفية معرفته، و ، حيث عر  ي فكان من نصيب اجملازـمبحث الثانـأما ال

 . اللغوي  مجاز ـانتهى إىل نرد عالقات ال مث
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 ج
 

 غي  الت مظاهر"وعنوانه  ،منه ، وهو اجلانب التطبيقي  البحث هذا زبدة هو الذي رابعال الفصل كان مث   
 مظاهر على بناء  و  داللتها، رتــغي  ت اليت األلفاظ مجلة من فيه توتناول ."معجم الصواب اللغوي   يف ي  ـالدالل

 داللتها تغي  تاليت  األلفاظ لاألو   مبحثـال يف لتتناو  ؛ثالث مباحثل الفصل تمقس   غي  الت هذا
 تتناول لثالثا مبحثـال ويف ،التعميمرت داللتها بـمبحث الثاين األلفاظ اليت تغي  ـيف ال، و بالتخصيص

، االنتعارة صدرته باحلديث عن انتقال الداللة عن طريق، فالـمجازي   النقل طريق عن ترـ غي  ت اليت األلفاظ
 . مرنل ـمجاز الـال مدونة املدرونة، مث فعلت الشيء نفسه معـجاء يف الفأحصيت مواضعها كما 

، هاض عنمخ  ـت اليت النتائج من جمموعة   تتضمن اتِمةبخأعقبت هذه الفصول  مث       ملحق  تلوهاي البحث 
 الرنالة لناذي   م  ـث وتوصيف املدونة. ،ختار عمر رمحه اهللـد منة أمحمدو  ـمة لصاحب الـلترجلشيئني: ا و ق ف

 .حتوياتهمبقائمة و  البحث امنه أفاد اليت مراجعـوال  لمصادرل بقائمة
 ةاللغوي   مصادرـال ىـإل إضافة ،اللغوي   رــغي  الت يف والدرانات مراجعـال من ملة  ـج البحث   ترفد وقد        

   فارس، البن اللغة فقه يـف الصاحب  و  للسيوطي، مزهرـالو  لسيبويه، الكتاب :مثل من ةاألناني   مةـالقدي
 .أدب الكاتب البن قتيبةو  ،جين البن خصائصـالو 

( اللغوي   رالتطو  )و الداية، فايز للدكتور(الداللة علم) كتاب:  البحث اعتمدها اليت املراجع وأهم        
 ي  ـالدالل رالتطو  )و قدور، أمحد للدكتور (اللغوي   والتثقيف اللحن فاتمصن  )و ،التواب عبد رمضان للدكتور

 . عودة أبو خليل عودةل  (الكرمي القرآن ولغة اجلاهلي   الشعر لغة بني
يف ألفاظ  ي  ـالدالل رالتطو  )منها:  أذكر ،السابقة ميةـاألكادي البحوثجموعة من ـكما انتفدت من م      

لعفراء رفيق منصور،  (لدى شعراء البالط احلمداين ي  ـر الداللالتطو  و)، لشاذلية نيد حممد (غريب احلديث
قبيل االنتهاء قد وقفت على الرنالة األخية لعمار قاللة، و  (ي يف مقاييس اللغة البن فارسـر الداللالتطو  و)
 البحث تقريبا. من

 منهج ـالهذا يقتصر ، و حن بصددهـمنانبته ملا نـل التحليلي   وصفي  ال منهجـباع القد اقتضى البحث ات  و      
، مث تشريح هاته ننيـي ـ مكان معنة من الناس، يف زمن و لدى جمموعة معي   على عرض االنتعمال اللغوي  

 التخطيء . التصويب أو ، وتبيان نبباحلكم عليهااالنتعماالت و 

 بعد أن بذلت فيه مل يستو على نوقه إالو  ،على اغتماضي ـمل يأتن أن هذا البحث اال أخفيكم نر  و     
النيما على من يزاول مهنة  ،عهاتنو  ى إىل ازدحام الشواغل و ـبالدرجة األول مشاق  ـتلك ال مرد  و  ،الن ك يث ة

    صدق و ، الوفاء باملطلوب على أحسن وجها يصعب معه م  ـم، وهو ما يزال يف بداية الطريقالتدريس، 
 املكتبة افتقار ذلك تسو دوا ". أضف إىلموا العلم قبل أن :" تعل  و حفص عمر رضي اهلل عنه حيث يقولأب

 ة،الل غوي   املادة مجع علي   بصع   ماـم عليها، اعتمدت يـالت مراجعـوال املصادر لكثي من اجلامعية
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 نفسي  متعل ق الصعوبات بعض أن   أخفي وال، هذا .مكتبة الشاملةـبالو  الشابكة العنكبوتيةب فانتنجدت

 لكن موضوع،ـبال مامـاإلل عدم من وخشية مغامرة،ـبال وشعور خوف من عنه ينتج وما البحث، هباجس

حتفيزات األنتاذة نصائح و  مث بفضل ، أوال و عز   وتالشى بفضل اهلل جل   زال قد اهلاجس ذلك أن   أحسب
 رة ثانيا .ط  مؤ ـال

ى األنتاذة ـه بشكري إلأتوج  ف منانبةـأفترص هذه ال ي أنـي تضاعيف البحث ال يفوتنـقبل اخلوض فو       
زمالئي بفيض من النصائح ا يف إمدادنا أنا و جهد   م تأل  ـ، اليت لرتنا كألها اهلل برعايتهـــمؤط   "صفية مطهري"

فيها  جملة من املالحظات ال ذام  ـحوثنا بـب أقامت أو د  ها ـأن  ، كما خلصـا نصيحة مـهـ  ال عيب فيها إال أن
 كما قال الشاعر الغابر .،وضعت اهل ن اء م و اضع النـُّْقب ها مالحظاتـغي أن  

 من عندي ) حبر الكامل ( : نيالبيت هذينـمة بمقد  ـي أن أختم هذه الـيطيب لو      
                     

 ا اه  و  ـــهْ ـ  ي نـــالت ة  غ  ـــــاللُّ  ة  م  دْ فـي خ   مساهم  ***  ل  ــلك موصول    الشكر                
 ااه  ق  نرُّ بـ   ، و ذا القرآن   تْ د  ل  خ   ***  ة  يم  ظ  ع   ور  ه  الدُّ  ه  جْ ى و  ل  ع   لغة                

 
 ا .ر  آخ   و ال  احلمد هلل أو  و  ، فتلك حرانة بغي انتهاء.ناتذتنا حىت تدغم الطاء يف اهلاءفحرس اهلل أ   

                                                                                          
 



 

 

 خـــــــــــــــــــــلمـــــــــــــــد             

        
 مــفـــهــــوم الــتــــغـــــيّــر اللّــغــــويّ  -أوال

 وقـــفــــــة عند مفهـــوم التطـــّور اللّــــغـــــويّ  -ثانيــــا

 الــــتَّـــــغـــــيُّـــــر اللُّـــــــــــــــــغـــــــوّي  مـــــــراحل -ثالـــثــــــا

 ـــغــــيّــــر اللّــــغــــــويّ مستويـــــــــات الــتَّ  -رابـــعــا

 ــغــــيّـــــر اللّـــغـــــوّي لقوانيـــــن ثابـــتــــــــةخضوع التَّ  -خامسا

 ـــغـــــــيُّــــرـــــة للـــتَّ العـــــربيَّــــة خــــاضــع -سادســـا

 فائــــــــدة دراســــــــة عــــــــوامـــــل تــغــّيــر/تــطـــــّور اللّـــغــــــة -سابــــعـــا

  ـــطـــّور اللّـــغــوّي ـــغـــيّـــر/الــتَّ مغـــــبّــة اإلســـــراف في إثـــبـــات الـتَّ  -ثامـــنــــا
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      توطئــــــــــة

لـى ضيـّيا التغـّا اللغـوّ  ، ارتأينـا ن  عرـرّأ ناّلال  دراستنا :التغــيّـــر الداللـيّ ليتسنّـى لنا النفاذ إلـى مـحور      
ـــملتلفاو رصــلـــم م مــ  ال، مطرِّمــن ذلــ   االمالمـــحنيالرــاّ،، مـــ ّلن مرنــاه المنضــني، موّهــحن  ــوره  ، ر ال

ــــح   صـــددهاهـــيا يفيـــد تــــي اســـت الض مرالــــ  ال يـــال  ــــّي ســـو  م؛ ّيا الــــ ع ــــر الدالل ســـتو  مـــ  تمـــا التغّي
 .مستويات التغّا اللغو ّ 

نّــو  إقالضــا، ال يســت ّر  ــا التــي   لنــاموت التطــّور، ال إىل التغــّا، ال  -نيّــا لغــا ماعــ  -ا جتــنا الّلغــ       
التتغــّا ر من  ــا، الهـ  مــ  األ يـاض، الهــي لـيل  تتطــوّ متكلّ ـا يحيــا  لـى نلســنا الـ، ألّنـمالكـان  ايــيّ تضي"

  الـــحّي تـــي ع ــأتني ليع لـــني الكــانـما يـــليع لـــحّي اليتغــّا، الهــي تـــ فرــم الــ م ، م لمــا يتطــّور الكــان  الــ
تسـتمد  ياهتـا الاعترااـضا ا نال موهتا متوضفا   ليـني؛  يـ  ال ياهتتاللغا مرتبطا اإلعسا ،  .1التطّوره"العـمّوه 

ه رهـــا نهلضــا الاستراهـــوا  نضـــا مــ  اســـترماي األ يــاض اـــا، ال نـــايتض   ــا، تـــ   نلّــ  هـــيا ال ـــر ،  ــأ  
مـراض تيضـا اليـو، هـي ن    الرلميـا الــ ال"اي ي ا ت .تضي لغا م بورة ميتا نال اع رض املتكلمو   ا؛ ، سواها

 مـ  سـّنا الهـو ال الميـ  البتّـا، اللغـا ي ايـم ال تـالتغّا  .2مم األلسنا الب ريا مـا دامـ  متدااللـا ت عــضا تتطـّور"

 تـيحملض   ـني؛ ي ـررال  الال  لـني، يفطنو  ال النات جيرم - ايناأل  رض يف- التغّا   طض ن  غا .ايياة سن 

اللغــا "ت  تومهـوا  ّمـا مبنـأ  الالصـوا  ،ا ت ـدالا مـا خـال  ايـ ّ ال  جامـدة، ضـارّة لغـتض   ـأ   ت ـاداال  لـى هـيا
،  رـض األ ـاين ـيمضا ضـد يبـدال  طيا ـا تـالرغ  مـ  ن  ت ـدّ  ـمـ  األ ـواي،  ة نال سـامنا، اـاي  ليس  هامـد

لكـ  ، مرّرهـا ملضـا للتغـّا الالتطـّور، ال ، الالرنا ر النحويـا، ال ـيا الكلمـات المراعيضـاتاأل وات الالرتاميب
  ضطاع إلـى آخـر مـ  ضطا ـات مإلـى نخر ، ال  ، م  ترتة زمنياسر ا الـحرما الالتغّا ت ط، هي الـ نتل 

، مـ  ارعا ماملا  ن ترتتن متبا دتن، لتكّ   لنا األمر،    اختالتـات  مي ـا م ـاة، تلو ضمنا  ـم اللغا

                                                           
الضد عظر مم   .5، ال اهرة، ص1997، 3ور اللغو  مظاهره ال للني الضواعينني، مكتبا اخلاجني،  ، التطينظر: د. رميا   بد التوا  - 1

؛ تأل  األالي متا ا مساه "ع وض اللغا الرر يا المنوها الامتضااا"،  -ن  اللغا مان   ي -م  نعستات الكرملي الجرجي زيدا  إىل هيه الفكرة 
 النل  ال اين متا ا  نوعني  ــ"اللغا الرر يا مان   ّي".

، 6لت ى الداليل ال ال  يف اللساعيات، سلسلا اللساعيات  دد ي يف املاالسترماي، م اد. بد السال، املسد ،  ّد اللغا  ن املريار ال  - 2
الاملرىن    التغا الداليل  ن املرىن السياضي  79، ص 1986الجتما يا، توعس، ااجلامرا التوعسيا، مرم  الدراسات الاألااث االضتصاديا ال 
 .1ص ،3اجل ض  ،81، اجمللدم   داملر مي، ماهر  يسى  بيب، جملا جممع اللغا الرر يا 
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ملـا  هـيا جـرأ  امللحو ـات مـ  مـال، نال ال  .1إدرامضـا إدرامـا تاّمـا  "ا ن  ترو  تض  الـمر لا السـا  ا، ال اأن
 :اآلتيا

اللغـا ، إذ نعـني  يــ ر  تــي  ـرال  ن  التغـا خا ـّيا مـ  خصـانل اللغـا، المسـا مـ  مساتــضايد  لـى التأم -ن
 . لى غرار الظواهر اللغويا األخر ،  م ضد استو   اهرة ضانما  نفسضا ،مـ ر  الد، م  جس  اإلعسا 

 ايا التغــــيّـر،  ال َم ْـنَــــِويَـّــــا .ضبوي مم مستويات اللغا  - 

لغــوّ  إىل آخــر؛  مــ  مســتو ي ســر ا ضبــوي التغــّا مــ  زمــ  آلخــر، ال اإلاــارة إىل  صــوي التفــاالت تـــ -أ
، إذ ر  َ طَـّنُي السَّـْيُم ِمـْ  َ ـمِ ، مُ ْلُمـوِد َ ـلْ اَلِ يَّـا ايرمـا، م ـاة التو ّـب-رينـا يف زمـ  مـا تبينا تكو  لغـا م

 ".2، مما ضاي ال ا ر"َصَضا  ِال َّْوِ  ُمْنَتِرم "، "مأّ  نخَْ يىن، الت ار  اخلطوااو زم  آخر تـم ي   ـضا يف

، الحيدث يف  ورة تدرجييا، تينت م إىل مرىن ، ن  نعني تالتغا يسا  بطض التدرّأ        يستغر  الضت ا قويال 
الكلما ن ياع ا إىل مرىن  ريد مم البرد الهكيا  ىت تصم منني، الهيا إىل  ال  متصم  ني،... آخر ضريب

تدي  لى املرىن ايسي حنو:  الرصر اجلاهلي ماع  يف، ت د    م م ملما "ند "   مرناها األالي، الذل
 :؛ مما ضاي قرتا    الربداآلد : الدا ي للطرا،، الم  ذل  املأد ا: الطرا، الي  يد ى إليني النات

تَ ُن ِفـي ــــنـَح                 "3"ا يـَــنــ ـتَـــــقـِــــر  ـــنَ ــَفَلى *** ال تــرى اآلِدَب فــيـــاة ندعو الـجَ ــــالـِمش 

ملما "ند " م  "اوضي هي : ي وي ا تورت هيه الكلما ت لبات مرنويا  رب الرصور،مث        
إىل ندالار اييارة، الضد  الكلمات الـ تطور مرناها  تطور  ياة األما الرر يا الاعت ااا م  دالر البداالة

اختلف   ليضا مرا  مت ار ا  ىت نخيت مرناها الي  يتبادر إىل نذهاعنا اليو، الهو الكال، اإلع اني 
الهيا  .4"البليا الي  ي صد  ني التأ ا يف  واق  ال راض الالسامرن سواض نما  م  ال رر ن، م  الن ر

صطلحا  خا ا   لى تنو  م األخا يف تصبايدي  لى اخلطوات الفسيحا الـ خطتضا هيه الكلما ل
 .ال رر الالن ر

                                                           
 .156، ص 1962 ال اهرة ، نالملا : دالر الكلما ىف اللغا، ترمجا الدمتور مماي   ر، - 1
 هو م  ضوي األ  ى الكبا ميمو     ضيس يف الميتني، يص   ا بتني "هريرة" : - 2

 هرمولا تن  در، مرات ضا  *** مأ  نخصضا  ال و  منترمُ                         
 . 330، ص 1، أ 2009، 1429الس ا، مـلتار ال رر اجلاهلي، دار الفكر،  االت، لبنا ، د. ، مصطفى  - 3
 7ص ،2003 ،24  ،مصر،دار املرار  الرصر اجلاهلي،-اوضي هي ، تاريخ األد  الرريب- 4
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                 نمادمييا  "مكا  يسمى تطل   لى يف األ م ماع ،"اميّ ـ"األماديملماآخر: م اي        
" Akademeiaي  ترود تسميا املكا  إىل  طم إغري ي نسطور  يد ى:" "؛  Akademos،" 

يتبع اإلاا ن ينا  Sanctuary حمميا نال  رما م دسا  "Akademeia"نمادمييا الضد ماع  منط ا 
Athena   الرا يا للحكما Wisdomالاملضارة  Skill"1 اليف هيا املكا  نسس نتالقو  مؤسستني ،

،  ي  ا  الفلسفا  ل  ضان   لى التأمم Philosophy الفلسفيا نال ما  ر   اس  مدرسا الفلسفا
ال دي ا، يف الرامل الغريب، الاألالسا  الرلميا، يستلد، مصطلا " .ايمايارل  الي  يتطلب ال داسا ال الالت

 ادة لو   جممو ا مؤسسات الترلي  الرايل، نال ما يرر  نييا   اس   Academia   األمادمييا
    ".University"2اجلامرا 
ما  ار ـت أة الإعنخي زمن ا الاستغر  ترتة، المل حيدث  - ال ا ّ -تاالعت اي م  مرىن إىل آخر         

 هيا االعت اي  بطض التدرأ.
ّر  نني  دالث ؛ مـما ضد ين الرصر الي  سب ني ن لغا  صر ال  –جرّاض هيا التغيّـر–ع وض اختال    -د

ا ترْب ذل   اللغات ، ال السالفا  لى ن ناض الرصر الال   ، ال تياص تض  املر لاضطيرا التباي   ينضما
ي اعب     نضا م ا م  اللغات األالر يا ـاللغا الالتينيا نال اإلغري يا التتل  يرد ن د يتكل   "األالرال يا

حك  ـ د اع طر  الصلا م ال  ن اللغا الفرعسيا اياليا الالالتينيا ال دميا الهي اللغا األ، اا  ل. احاليـال
المرجع  ،3"...يّ ـالدالل نال نال النحو ّ  نال الصريفّ  ضا الصوتّ ـالـ تصيب اللغا يف مياع ر اللغو ّ ضواعن التطوّ 
ّ   لى  نيا ـضا ال لى  يغضا  ـ لى ن واتالتغـيـّر  مظاهر لما قاي  مر اللغا تكا رتم" ذل  إىل نعني

 .4تراميبضا"
غيا  ال رور  التغّا نعني نلـمع إىل نّ   د، التفّط  ال هم عـحّمم مالمني نم ر م  هيا، إذا ز منا ال      

هو الي  ي ي  يف خلد  -، طيض الر لا، يدِل  َدْلف ا، الي    َزْ ف اّد  يف  رض األ اين الي  يتب
الجضا  م -هو سبب ااتع الرالح. ال تارضتضا ن  اللغا  ضد يبس  مفا لضا، ال  -نض ،نال  صا ا م ،النات
 رالتطوّ  هيا يحدث ماع  متراضباـال األجياي لرم"،إذ لتبّنيض  هيا الفض ، ال رمو   منت هيا الوه  -عظرعا

 نامريّ  لغا يتكلمو  ه ال  ي ررال  ال النات الإ  الالتغيا، التبدي هيا إىل تفط  ال اللكنضا لغاهتا، يف حيصمال 

                                                           
1 - http://www.abahe.co.uk/academia-concept.html  
2 - http://www.abahe.co.uk/academia-concept.html 
 . 179د.  بات حممد الصور ، دالا ي التطور اللغو  يف ضيايا اللغا الرر يا، ص - 3
 .53، ص2010، 1الرر يا الاإل را ، دار الكتا  اجلديد املتحدة،  االت، لبنا ،   بد السال، املسد ،   - 4

http://www.abahe.co.uk/academia-concept.html
http://www.abahe.co.uk/academia-concept.html


 مــــــــدخــــــــــــل

9 
 

 ي ررال  ال النات ن   ىت تدرجييا يأت "تالتطّور ،1ال ما "  ليني  فا جيم يف عفسضا اللغا    نال  ضاـنع

 مستو   لى الكلمات يـت اليحوّ  ماـ  ن  هؤالض يدر  الهرني إىل ينتضي  نال  ،تل   االرتني يف هوال   ني

 .2" اللغا مستويات م   ـمريّ 

     نهليضا، غا  ن اللغا اعت ار يادازد منضا ،اللغو ّ  رالتغيّــ سر ا ازدياد يف تسض   وامم هنا  ن   لى     

 أل  رّرهضاي ،نخر   لغات تيضا تـحت ّ  نضالي  يف اعت ارها إ  إذ " ؛التنّو ض  يتكّلمونا اليي   دد  ازديادال 

 ،السريع يّـــرالتغ إىل  ـضا يؤّد  الـلارأ م   ليضا ي ع الي  التأ اال  . الياتّيا يف الـموغلا صانصضاخ تف د
  وا دال  رض ت دت ضد ،األخاة هيه ن ّ  لنا تبّن  مسترمراتني،  لض ا ن ليّ  موق  ـض ال ضارعّـــا ما ت ذا

ا   رتـضا تالا   ـ  ،رنسضا مضبط تـي  ليضا ن    ضد يدالت ال أل ّ  ذل  ،الدضي ا الـلفّيا النحويّا      ريد 

 الـمتكّلما عـ لي يّااإل تـي الجود لني يرد مل I WILL ال  I SHALL :  ن االختال  ن ّ  ذل  م  .موقنضا

  .I WILL  "3 : إالّ  اآل  ي اي تال ،نمريكا يف

 دالتبدّ  هيا ت  ّ  ،متفرّضن مـللللن السكا  ما  ذات  ،اللغات تغيّــر  لى ميل  السك  ريؤ ّ  مما        
 النوع هيا ت  ّ  ،المد  مـحاّلت يف مت ّمرن يري و  ا السك ما  إذاال  ا ات، إىل االع سا،  لى يسا د

 اللغا، تطّور يرو  ال االجتما يّ  التأ ا ن  عر  ذل  م ال  امل رتما، اللغات خل   لى يسا د ةاييا م 

 .4" مداه ال التطّور هيا اجتاه ميل  يرّن   م ،سبتح  ني ناليرّ م

 ي ملضاال  اللغات  لى نييا ينسحب السر تني التغّا  ضبوي جضا م  اللغا ياتمستو      ضلناه ماال      

 ن  دال  ــّرالتغيـ لسنا خييع ما تمنضا التغا؛  ي  م   سواض، سواض ،الا د ضـََر  يف ليس  هي إذ مجراض؛

 اييا لغات ال م ارعتضا  ند - الفصحى الرر يا لغتناال  تغّاه، يف  بطض يسا ما منضاال  ضيود، سر تني م  تـحدّ 

 مستو   لى  بطض تيني سات الي  الوض  تفي ؛ايي يا هيه  لى ااهد، النتيم م اي، ن س  - املرا رة

 الكال، ن ا   الـ "تالتغيّـرات ؛الرتاميب ال الصيا  ريد  لى بات ا  نادّ  ال است رار ا نم ر علفيضا ،املفردات

                                                           
 بـد السـال، املسـد ، اللسـاعيات النسسـضا  الينظـر: ، 27ص ،1997  ، ، دار األعـدلس،  ـاالت ،التـارخيي التطـور السـامراني، إ راهي  - 1

 . 38،، ص1986 اجل انر، د. ، الدار التوعسيا للن ر  توعس الاملؤسسا الوقنيا للكتا  ، املررتيا
بيب موعسي، رسالا ، إارا :  -اخلطأ يف اللغا إلمييم  ديع ير و دراسا يف مر   الصوا  ال –اللغو   التصويب، دي  الرريب - 2

 غا    ين  فحا اإل الا.،، 2005-2004،ماجستا خمطوقا، جامرا  لربات
 . 427 ص ،،1950هــ/1370، برا جلنا البيا  الرريب  ال اهرةطالحممد ال صاص، م:  بد ايميد الدالاخلي ترريب ،اللغا ،تندريس - 3

  .428ص ، اللغا ، تندريس - 4
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 مل خاص  ر  اا توتّـر "ضد نعـني ذل  تـي السرّ  ال ؛1 " م ا يف اللغو ّ  الرتميب ن وي تصب مل الرر ـيّ 
 الرر ـيّ  الرتاث  ـضا الداّل  ضرعا،   ر نر را مني  ال رآ ، ارتبط  نعـضا ذل  الرالـ ، لغات م  لغا أليّا وتّـريت

 عوا ي مم تـي الرلو، تل  تدالي ال  " ،2مظاهره" م  م ا يف الكرمي ال رآ  هو مـحوره ما  الي  ،اليل 

 م  سلم  ضدال  الرر ،  الد  ن م رتما نداة منضا جرمال  التغّاها، اللغا تل  تطّور م    دّ  ضد  ال  اتا

  ـم ا ا  ّل  ضد ،اإلسال م  األاللـى الرصور تـي  ـضا سّ ل  الـ األد يا اآل ار أل  ؛الالتغّا  التطّور قفرات

 اييا اللغاتال  ،3مترّل " مم ا تيانضا إىل يضد  ،الرليا م لضا الرصور مم ـّليتـضاات ، ليضا ايرّات

 يترّد  ال اياهر، لضااك تـي ،اللغات هيه  مر نضصى ت   " ذل   م الن يض قر   لى الـمرا رة

 الال  ،ترطيال  منضا تأخي اجملاالرة، اتغالل مع للتفا م  رهاال  الالتغّا، التطّور دانما تضي ال ما ، م  ضرعن
 تـي الـحاي هو م ّدت،مما  كتا   ياتـضا راتـتت م  ترتة تـي ترتبط لـ  ضاـألع  رجا، ذل  تـي دـ ـت

يــــ َ  ِإ َّ  ضاي:  ن مصيبا "ما  "الـم دما  ا ب ت  ّ   َـ َّ  م ال  ،4" الرر ّيا ـــــــا   الدِّ  "،5" ــاالَرـــــَر ِيَّ  لبَــــَ اضِ  ُمَرجِّ
ـــــوَ  ِلَساَ  ِديِ  كُ تَ   ْ نَ   َ لِ ذَ  دَ رْ  َـ  اَ لُ صْ تـَ ، لِ  ِّ رـِ طْ فِ ـال اِ نَ ــسِ لْ األَ  ي َ دِ  و َ كُ تَ   ْ ا نَ ضَ َـ ل بَ تـِ ا مُ مَ ـعَّ أَ ى مَ ــــــــتَّ  َ "

  .6"الـِفـطْـــــــرَِة 

ألّ  ذرّة  –البا  ن ال   س ناه ضبُم م  نضواي الرلماض  رد هيا الي-تل  يرد هنا  مـ اي إذا        
 تمّيا هيا التغيّـر، الي  ي بني ن  يكو  الجضا م  ّجس م  ضيّيا تغـيّـر/تطور اللغا، ال ارتيا  نال عظرة تو 

ملصطلا "تغّا ، تاليرالرة تستد ي الوضو   لى منني هيا اما دا، األمر ميل ياة عفسضا. ال الجوه تغا اي

                                                           
 .428، ص اللغا ينظر: تندريس،  - 1
يف ذل  رّد  لى ال  .12، ص، ال اهرة3،1997اخلاجني،  ، مكتبا ور اللغو  مظاهره ال للني الضواعينني، التطد. رميا   بد التوا  - 2

الي ال رآ  الكرمي  اللغا الرر يا، الارتباقضا  ني، ضد نهّر ، ن  مجودها "مبرىن ن  ع  ر الّدي  نّد  إىل است رار اللغاال ا ما  ــــــــــ"نّ  است راالد و  
 رض تفيضا  ما  ردها،ال  208ايمد، نااث يف الرر يا الفصحى، صالتح ر .ينظر : غامن ضدالر  ايويا اللغا، النّد   ا إىل اجلمود ال 

 الرد  ليضا .جملمو ا م  الد اال  ال 
 . 27، ص1952، ال اهرة ،إ راهي  نعيس، يف اللض ات الرر يا - 3
 . 13، ص ر اللغو ، مظاهره ال للني الضواعيننيالتطو  - 4
، 1م  ،  ، يح ي : بد اهلل حممد الدراليش، دار يرر ، دمح     حممد(، م دما  ا   خلدال ينظر : ا   خلدال  )اليل الدي   بد الر  - 5

 ي وي مصطفي  اد  الراتري    ال رآ  الكرمي :" تضو يدتع    هيه اللغِا الرر يِا النسياَ  الي  ال يدتع. ال  2/58،، 2004هــ/1425
د.ت،  ، ارما دار األرض     نيب األرض ،  االت، لبنا ،د. ،البالغا النبويا، إ  از ال رآ  ال ". الراتريالهو ال ده إ  از ،   ايض

 .12ص
 . 32/ص 1أ،، 2000هـــ/1421، 1دار الكتب الرلميا،  االت لبنا ،   الراتري، تاريخ آدا  الرر ، ى  اد مصطف - 6
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ي ـم  هنا تأتال  ،1 ل  ما  " ن ّ م  ل ، ال    اض الرل  ، ماملصطلا هو نل"ت ؛" الي  عتنااللني  بح نا هيا
 دْ دِّ ث مري ،  َ " ال ضاة :" ضبم ن  تتحدّ  voltaire مال مب ولا "تولتا يا يحديد مفضو، " تغا" نمه

 .2"مصطلحات 

  لتــــغـــــيّــر اللــغــــويّ مفهوم ا -أوال

  :ةلــــغــــ -أ 

  : مرنين ا نن الجدعاها تدي  لى "رــــــيّ ـــــغـــت"إذا  دعا إىل املدلوي املر مي لكلما      

 اختال  ال يان .التبّدي الالتحّوي، الاالعت اي م   اي إلـى  اي، ال  -1

 الـمنفرا .الصالح الاإل الح ال  -2

...التغيـََّر ال يُض الِغيَـُر :م  تغاَّ اياي ت د جاض تـي لسا  الرر  ال   منظور تـي مادة )غا( ضولني:"     
َلنُي، مأعَّني جرلني َغيـَْر ما ما . ال  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ تـي التن يم الر ي :    الني: تـحوَّي، الغيـَّرَُه : َ وََّلنُي ال َدَّ

 چٺپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ
تغايرت ال  ما نمره  اهلل  ني ... مرناه  ىت يبدِّلوا؛ ضاي  رلب :3

ْهــــــِر: ن والني يريـحني ... ال الـــــمغاِّ : الي  يغاِّ  لى  راه نََداتني ليلفِّ   نني . ال اختلف  :األاياض الِغيَـُر الدَّ
ة . ال  اعت الـضا م  نْ  تغيـُُّر اياِي ال  4"من يكفِر اهلل يلَق الِغَيرالرد تـي  دي  االستس اض :" الـمتغاِّ

 .5الّصالح إىل الفساد"

                                                           
، 1999،  4، ع/15لد :، اجملإ ستيمولوجي، جملا جامرا دم  م كالهتا م  منظور يوس   ري ،  وي الهع الرلو، اإلعساعيا ال  - 1
يب، الساعيا ، ، دار األدخمترب اخلطا  األديب يف اجل انر من ورات ،األديب الضيايا النلدر اراار، يحليم اخلطا      بد ال ا 106ص

 .9ص الهرا  .د.  ، د.ت، 
،  1994، 180الرريب، ع/، جملا املست بم الدعيويا : مال ظات منض يا،  وي  دالد استحيار امل دت يف األمور إ راهي  إيراش - 2
 .9ص، ا  األديب ال ضيايا النلليم اخلط    بد ال ادر اراار، يح  5ص
 . 53سورة األعفاي : اآليا  - 3
لطرباين)سليما  .ينظر: ا دره : تم  ي كر اهلل يل  امل يد السال،، ال هيا      ي  لرجم م  مناعا ضالني يف  يرة النيب  ليني الصالة ال  - 4

 . 243،،ص1983هـ/1404، 2ال هراض، املو م،   بداجمليد السلفي، مكتبااأل ادي  الطواي، يح ي : محد        نمحد    نيو (،
سر سليما  ن و ااد  الجمد  تتحي السيد، املكتبا ، لسا  الرر ، يح ي  : ياهــ(711) ن و الفيم حممد    مكّر،،تا   منظور - 5

 .174،  172،173/ص10، د.  ،د.ت، أالتوتي يا، ال اهرة، مصر
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ظ تندرأ يح   باضة الـمرىن األالي، نما األلفاظ:" غاره  اهلل  ـلا  المطر  ال مرة م  األلفاهيه ال 
ْرَض يَِغاَُها :ن  س اها َغاَر الَغْيُ  األَ ..ال ِخْصب  .يَِغاُه  َغيـْر ا الِغَيار ا اليـَُغوُره : ن ا ـض   ـمطر  ال 

ُهْ  ال َغاَر َغاَرُهْ  يَِغاُ  ضدال  .الِغَياُر: الـِماَة الكسر، ال  ،الِغاَة..ال نُي .يَِغاُه َغْيـــر ا: عَفرَ ...الَغاَر الرَُّجَم يـَُغورُُه ال 
   ضاي ا ، الـمصدر م  ضول :َغاَر الرجُم  لى نهلني.الَغيـْرَة:  الفتاَفَرُضْ  ...ال عَـ : نْ  َماَرُهْ  ال لَــُضْ  ِغَيار ا
يو  تـح  ، تتن1"رَة الَغيـْر ا الَغار ا الِغَيار اُر َغيْـ الـمرنة  لى  رلضا تـََغا، ال غار الرجم  لى امرنتنيسيده: ال 

 . باضة الـمرنـى ال اعـي

 صر داللتضا يف مادة )غا ( ال  ؛ إذ  لَّمتـحديدا يف اجملاينم ر الهو ا ال  تبدال  بارات ا   تارتال      
ما ـن ده ، يديّ الراض ن ال   حيحا ن ال الياض ال غا( الغ:" )، ت ايرنين، مها ما نالمأعا إليني سا  ام

 .                                                                                اآلخُر  لى اختالِ  ايان، ال  لى  الح  الإ الح  المنفرا  

         اَة  الِغَيار ا، ن  ِمْرتـُُضْ .تاألاّلي الِغاَة، الهي الـِماَة  ـضا  الح الرياي. ي اي: ِغْرُت نهلي غِ        
، ن  ما يَِغاُ  ميا: ما ي ايعـََفَرُض . ال   اليـَُغوُره ، ن  ن لَا اأن  ال ىل  الغي  يَِغاُهَغاَرُه  اهلل تراال 

 :ينفر . ضاي

َنتــَي  رِب ٍع َعِويلُ                  َسى لـَِمن  َرقــَـــــــَدا ـــــُهَما *** ال تـَر قُ ـــَماَذا يَِغيُر ابـ   َداِن َو ال بـُؤ 

رَة الرجم  لى نهلني. ت وي      رَة: َغيـْ رَة . الهيا  ندعا م   : ِغْرت  لى نهليالم  هيا البا  الَغيـْ َغيـْ
ُر ذا ، ن  هو سواه الخالتني. الاأل م اآلخرالبا ؛ ألنا  الح المنفرا الم   .: ضولنا: هيا ال يض َغيـْ

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چنني ضولني تراىل:مال  .هو م  الر رة، ليس البا : االست ناض  غا، ت وي:   رة غا الا د  

چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ
2 "3. 

النما مو  الغاة  الح المنفرا، تضيا  حيا، ار  ن  تكو   ا تداي التوسط؛ تالغاة هي ملا      
ضاي: ضاي رسوي اهلل  لى اهلل  ليني  هريرة تر  نيب سلما    نيب ايياة ال الجيا ضليلني يصلا الم اه يفسد،

ي وي جرير ميدح اي اأ ال . 4"الإ َّ املؤم  يغاُر الغاُة اهلل ن  يأَت املؤمُ  ما  رََّ،  ليني السل :" إ َّ اهلل يغارُ 

                                                           
 . 174، 173 ،172/ص10، ألسا  الرر ، ا   منظور - 1
 . 07سورة الفايحا ،اآليا : - 2
 . 404، 403، ص 4مادة غا، أ،، 1979دار الفكر، ، مر    م اييس اللغا، يح ي   بد السال، هارال ، ا   تارت  - 3
4
 (،  3/342)نمحد ، ال 8/101ال"مسل "  ،(5222)45/7الُبلار "  - 
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م  ضصيدة ن ارت غيب اخلليفا ألعني مل يغادر ال فا  سنا إال عسبني للح اأ، الم   ال  في    يوس ا
 :تل  األال ا  الغاة  لى النساض

لَ ـــــفاِق عليهِم *** أم  مَ ـــــن  ــــمن  سدَّ مطلَع ال                   ةِ  الَحّجاجِ ـــن  َيُصوُل كَصو 
 اجِ وَ ز  الَ  ةِ رَ ـي  ـــــغَ ــــــل نَ ـــــــق  ـــــــــثــــإذ ال ي  *** ن  يغار على النساء حفيظة ــــأمَّ                  

ل  مما يكدر ايياة الم  اخلطأ ن  عفض  ن  الغاة مطلو ا يف مم الض  الألتفني األسبا ، ت   ذ     
 ال الجيا اليركر  فوها. الضدميا ضاي ال ا ر:

 ي مم  نْ ـرة تــــــــــــــالنضبا الغي   ***    يف  ينضا  ما ن س  الغاةَ           
 تيضا لــــــــــريب الظنو ْ ا منا ب      ***    ا  رسني م  ضِ   ي ي متَّ ـــــــــــــم  ل         

 نالا  ن  يغريَــــــــضا  ـــــالي      ***    يـــــــــلا  ن  يبـــــــــــــــرزها للريو ْ          
  سب  م  يحصينضا الهرضا   ***    من  إىل  رض  حيا الدي ْ          
     ال تطَّلــــْع مــنــــَ   لى ريــــبـــــــا    ***    تيتبع الـم رالُ   بم الــــــــــــــ ريْ            
 :1ضد عظ  ا   الـمرّ م األعدلسي نم ر تل  املراين السالفا يف ضولنيال 

َرهْ ***     تـَْضـــــــَو    َغاَر يا هـــــنـــــُد  ليِ  َغـــْيــــــَرْه  ال     يـََغاُر نْ  لـَمْحِ  َغــــيـْ

 الغَــــْوُر ِهدُّ النَّْ ِد هيا السَّانِرُ ، تـَْضَو َغانِــــُر   ***   ال  َغاَر جاَض الَغْورَ ال  

 ***  نْ  غاَض يف األرِض ُمِفيَ  الـَ ْورَا  الالــماُض ضــد َغـــاَر يَــــغُــــوُر َغـــْورَا        

 غُـــــــــُؤالر ا ضُـــــْم ُهــــنَــــا  َهنـَى     ***  نال َغْاِ ذاَ  ال ِت الَرْنُ تـَُغوُر مَغارَ ال                   

 ضُــــْم ِغــيَـــار ا َاْ  يَـِماُُه ْ ْ         ***   َغــــْيـــــر ا، ال غـــــــــاَر زيــــــــد  نهَلني يَغِــــيــُرهُ ال   

 ْهَي الـِماَهْ ـــرَْه      ***  المـــــمُّ ما يـــــحتاُأ، ال ُيَسمَّى الِغيـ َجَلُب الُ وتِ ال 

 ُهْ  ُسَد ***  ِإغــــارَة  الَغــــارة ، ال    ضد نغاَرْت خيُلنا  لى الِرَد  ال                   

 لــَفـــْتـــــــــــــاَل ال جـــــاَض ال ْهــــــَو ضـــــْد َنَغاَر َ ْباَل ***  ِإَغــــــــارَة  َنْ ـــَكـــَ  مــنــــني ا
                                                           

، دار :  بد اهلل    حممد سفيا  ايكمي ل   لينيموقأة الفصيا، عظ  تصيا  رلب،    ني ال  منت، ا   املر م املال ي األعدلسي - 1
 .62، 61،، ص  2003، 1خانر، اململكا الرر يا السروديا،  الي
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تيني اختال  ال يض ،  م يدخم " تضو ال يراد  ني هيا ت طل ياننما ضوي ا   تارت:" اختال  ا     
نالفضا،  ار  ـمن لا ايان الـ ما   ليضا ال مأعني لـّمـا اعت م إىل  اي تباي  الـحاي الوا د يف عفسني، ال 
 متماي ي  متبا دي .

( هو الي  لني  الضا مبا حن  تيني، الهو الي   التحّوياختال  ال يان الالتبّدي ال مرىن ال اعـي ) الـال    
م  هيه الدالالت الـمحد ا، ال  ،دالالت جديدة يف الرصور املتأخرةضد تـََردَّْت هيه الكلما يضمنا هنا، ال 

الّيما،مالـ ُّعَّار  الما نهم  -هو الَبَدي م  مّم ايض . ال سيط:" )الِغَيار( الِبَداي، ال ما جاض يف املر   الو 
     . اعو  ( الطر  ال ال  يف اخلصوما) يف الى السطني. ) الَغْا ( التغيا. الللم وسّي ال حنوه ي ّده  ل

خال  األعاعيا ) مج (.)املتغاير( م  املواّد :  -. ال1مو  مّم ال يان خال  اآلخر )مج(ال) الَغْاِيَّا (
نيو  يح   باضة الداللا الـ ديدة ت هيه الدالالتال ، 2ما نتل   رض نج انني     رض. )مج ( "

هو البدي ترجع إىل ن م الا د، الي  يتمحور  وي االختال  الالتباي  الالتبدي؛ تالغيار ال ال  ،ال ديـما
لغيار  ا تباره ارارا ألهم امنني :ضطع غيار السيارات. ال ال، ال ، ليا  لا ن  جيرم  داملبدي مننيخيتل     

ار يف ال اعو  تيني الغي الـملالفا ألهم امللم األخر  الالتمي   نض . ال ، تيني مرىنهاليما، زعّارا ما  نال غا 
ا إال إذا اختل  مع غاه، ألعني ال يمرىن االختال  سترماليضا تيضا مرىن الغايّا يف مال ا. ال كو  خصم 
 األمر عفسني ي اي    املتغاير م  الـمواّد.    االختال ، ال 

 بارة    تبديم  فا إلـى ن و الب اض الكفو  ارح مرناه، تي وي :"التغيا: وىلنما لفظ التغيا تيت     
التغيا إما يف ذات ال يض ي :"ال ، تي و ، مث يـحدد مواهرني3 فا نخر  م م تغيا األ ـمر إىل األ يض "

: اينالم  ال  .تغيا الليم الالنضار، مث يير  ليل  نم لا، تي وي:" الم  األالي :4نال ج نني نال اخلارأ  نني "
 .5: تغيا األتال   تبديم نالها ضا "م  ال ال تغيا الرنا ر  تبديم  ورها. ال 

 
أما اصطالحا : -ب    

                                                           
 منني : الساة الغايا .ال  - 1
ر   الوجي ، جممع اللغا املال ، 668ة غا، ص،ماد 2004، 4املر   الوسيط، جممع اللغا الرر يا، مكتبا ال رال  الدالليا، مصر،   - 2

 .459، 458، ص مادة غا ،1994مصر، د. ،  ،الزارة الرت يا الالترلي ، الرر يا
ن و الب اض الكفو ، الكليات، مر   يف املصطلحات الالفرال  اللغويا،    ني : د. دعا  دراليش الحممد املصر ، مؤسسا الرسالا  - 3

 . 294ص  ،1998هــ/1419،  2عاارال ،  االت، لبنا ،  
 . 294ن و الب اض الكفو ، الكليات، ص  - 4
 . 294ن و الب اض الكفو ،  الكليات، ص  - 5
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اللغا  ا الي  يطرن  لى:" التغ لى يف مرناه البسيطتضيا الرتميب الو فّي ) التغّا اللغوّ  ( يدي       
    ، نال الن صا  الي  يصيبضا، تكتسبضا اللغاي ـال يادة الت يـنال ت ،مفرداتـضا داللانال  ،سواض يف ن واهتا

 . 1ضا "ـا جماالتي ماتّ ـا ترتبط ارتباقا ال ي ا اياة األم  تلفلتـني عتي ا  وامم مذل  ملّ ال 

اعدتاع تـي  رما دانما ال ا ال تتوض   ند  دٍّ مرن،  م هي ن  اللغت د ناار الترري  إلـى        
الع يد عـح   ،ن وات اللغا المفرداهتاالوضو  يف قري ني. النلـمع إىل ن  ستمر ال ضدرة  أل د  لى إي اتني ال م

التأخي ، يم اليرمم تيضا إزميم التغياهتب  ليضا ريا التبد -الرتاميب، ن  مستويات اللغا مجيرا الصيا ال 
 . ات يف درجا ضبوي هيا التغيّـــر،  لى اختال   ن هيه ال طاَذعُو ــــضا منني

إمنا تتراالره ، تال يكو  إجيا ا تحسب، الال سلبا دانما، ال تغا ال يـحمم احنا مرياريان  الضــــرَّر ال     
 ، الالظرال  التـي تكتنفضا  .هاتا  الصفتا   سب خصو يا مم لغا

متملِّض     وامم مـلتلفا تترل  اياة األم  يف ماتا  –مم هيا  سب ما جاض يف الترري  ال    
حتاأ ـ، ما تضا م  نسبا  ايياةـ، لي دِّ ير ى  رمتضا ر ايا ن، رؤال،، ال  م تمع،ـ ن  ال"تاللغا مـ االهتا؛ 

نال  لى األضم  –مارها ـملما ال ظ ن   ع الت هر الت مر، ال نَ ـــيْ ــتَ ــ، تيني  نيتضا م  مواد هرالريا للنماضإل
 ىت تبدال د اا ايياة  دِّ ـملصِّبا الـ تـضا الرنا ر الـ، ل  رت، يتدخم لي دِّ ايص    ي  اِ  – ريضا 

      ضا،ـــ اتـيْ وَ ـــ، نال ضط   رض تُ منضا مَ انِ سَ ،  اعت اع تَ ي تغر  األم  األخر ـا رة موس ا   مارها الت
مىت ماع  اللغا  ورة ال  .2"الي  يررتيضا ، لترويض اا اي الناتج    الن ل الغيانيّ نال تناالي  رض مثارها

 مم ما يرتور هيه يتصم ن ره  تل  هرالرة .  األما ت  َّ 

يتكرر  لى ال  ،     "التغيّــر" إىل ايدي     مصطلا آخر ي ا   املصطلا السا  ي ود الـحديال     
 هو مصطلا "التطّور" .البا  ن، ال  نضال،
لـمناض ا ا ـ  ع و،  التحليم ال  ما ذمره ن حا  املراج  الرر يا م  دالالت لفظا "قور"،الهنا عورد       

 لبيا  تغيّـــر مدلوي هيا اللفظ إىل ن  ن با مصطلحا يـحمم مدلوال لغويًّا خا ًّا .
                                                           

   إ راهي   بد اهلل الغامد ، مرامل  415، ص1976، 1مصطفى رهوا ، عظرات يف اللغا، املغر ، من ورات جامرا تاريوعس،   - 1
رر يا ، اململكا اللما املفردة، رسالا ماجستا، مليا اللغا الرر يا،جامرا ن، ال ر اا ر   لى مستو  الكال ر  ال ال   الداللا اللغويا يف

 .94، ص،1989هــ/1410السروديا، 

جملا الو ي اإلسالمي، الزارة  ،لفصحى، عظرات يف ضواعن تطورها ال لى املض ور م  نلفا ضا، اللغا الرر يا ا بد اهلل ني  األ  ا - 2
 . 71، ص،2014هــ/1435لرا ع ال األر رو ، اإل دار ا ،1،  اإلسالميا، الكوي األالضا  الال ؤال  
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 ــتـــطـــــــّور اللغـــــوّي وقـــفـــــــة عـــنــــد مــفـــهــــوم ال -ثانيا

 لــــــــــغـــــــة :  -أ

لراض ن م  حيا يدي  لى مرىن ا( الطاض الالواال ال :" )قور هــ(395) تنمحد    تارتي وي      
متّد مرضا م  ـهو الي  ي، ال . م  ذل  َقَوار الدارالا د، الهو االمتداد يف ايض، م  مكا  نال زما 

سترا ذل  يف مم ايض . مث ان  جاز ايّد الي  هو لني م  داره، )  دا َقْورَه (:. الليل  ي ايتنانضا
ا ـالطُّور: جبم ، تي وز ن  يكو  اسيُتردَّ . ال  ا َمْوُهو  ا، ال م  ما تيني ـمَِّي  يل  لـ وز ن  يكو  سـيَ َلم 

تضيا هو الي  ذمرعاه م  ال ما ،  . م ذل  َقْور ا  ـَْرَد َقْور  م  البا  ضوا : ترم  امتداد  قوال  ال رها . ال 
ني تو َّش ، مأعّ ّي، تضو م  هياِـ قُورَاعمأعني ترلني مّدة  رد مّدة، الضوا  للو  يِّ م  الطا الغاها قُورِّ  ال 

 .1، ن  تبا د     ّد األعيس "ْورــــتردا الطَّ 

    َقْور ا  رد َقْور  ن  تارة  رد تارة... ، ت وي :"2"ةارَ : التَّ  الطَّْور:"  هـــ(711ي وي ا   منظور ) تال    
ضاي  ,نقوارمجرني اياي، ال  الطَّْور :ال . ىـتَّ اَ   لى  االت   ا   يَ ن  نخْ  :النات نقوارال . نقوار :ورمجع الطّ ال 

چٹٹٹچتراىل : 
 ة  دَ  لى  ِ  الا د   ممّ   ن  ِخَل  ا ؛نقوارا: الضاي  رلب؛ ؛ مرناه هرال ا الن واال مـلتلفا3

 ايدالد ،ال  التاراتُ ملتلفا ال ـحاالت الـال: األقوار ... 4األخال الضاي غاه: نراد اختال  الـمنا ر ال . ..
  5." ن ال يان حدّ ـال :الطَّْورال ر ...وْ ــــها قَ الا دُ 

مرتبطا  ـمرنـى ، تنر  ن  هيه الـمراين الدالالت تـح  داللا  اما الا دة  صر هيه عستطيعال        
يصا بني اختال  هيا االمتداد ، مما عّل  لى ذل  ا   تارت، ال االمتداد تـي ايض، م  مكا  نال زما 

                                                           
 .430، ص 3أ  ،،1979، دار الفكر، ، يح ي  ال هبط:  بد السال، هارال ا   تارت،  مر   م اييس اللغا - 1
إ راهي  السامراني، الرر يا :تاريخ يض م  الطور  لى سبيم اإل داي، الترلضا منسي الهو"قار يطور ". ينظر : ير   ريض  ن  التارة ا - 2

 . 80، ص ،1993هـــ/ 1413، 1التطور، مكتبا املرار ،  االت،  
 . 14سورة عوح :اآليا  - 3
ي املرة م  الطور : التارة ، ال هيا:" األقوار مجع قور  فتا تسكو ، ال مل يد  يا  ي وي ال يخ الطاهر     ااور يف تفسا هيه اآلال  - 4

د املرات الاألزما  إال ، ألعني ال ي صد م  تردألقوار( هنا ما حيصم يف املرات الاألزما  م  ن واي خمتلفا، تأريد م  )ا ما األتراي نال م  ال
طاهر ا    ااور، تفسا التحرير الالتنوير، دار ، تضو تردد  النوع ال  التكرار " اعتضى مالمني .ينظر: ال يخ حممد التردد ما حيصم تيضا

 .12/201د.ت ، ، توعس، د. ،سحنو 
د.ت،  ، د.  ،لسيد، املكتبا التوتي يا، ال اهرة، مصرجمد  تتحي اا   منظور، لسا  الرر ، يح ي : ياسر سليما  ن و ااد  ال   - 5
 . 247، 08/246أ
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  لى سبيم التم يم،ضد ارَّح ا   تارت  رض الكلمات م  هيه املادة ) قور ( يف ن واي ال يض. ال 
، التيضا ما "نقوارا" الواردة يف سورة عوحهو هنا ملمتا  :ملت ريا الباضي اَلْت  ما ن ني، ال  حن  عكممال 

ال ما  مجيرا؛ نما موعني امتدادا مكاعيا ؛ تأل  النطفا تتراالرها المتداد، الهو امتداد يف املكا  ال مرىن ا
ل   لى ذال  ،اتساعـحصم تـمدد ال منضا ي يف ممال ترددة مني است رارها يف الر  ، تغّاات م
، تالداخلي ي مم ما تـمر  ني النطفا م  مرا م إىل غايا اليو، الي  :داخلي الآخر خارجي ريدي 

اخلارجي يتم م تـي التمدد الي  يـحصم يف الر   ، الاالمتداد هنا يكو  تيضا خا ا. ال تصبا تيني جنينا
 خلي .التمدد الدااغال َ يِّ ا تيني جراض االتساع ال ا

تطوي لتصم إىل تسرا مم التكّو  الـ نن تسرتخي ال نما موعني امتدادا زماعيا تبا تبار ن  ترتة اي
 ناضر يف الغالب. 

          الوجي  مر  ـال يف جاض، ت د ا ذمره الـمحد و   وي هيه اللفظاعـــ و  مرة نخر  لنر  مال 

 إىل قور م   ّولني: :"قّورهعصني ما -ال اهر ّ  الرر يا اللغا  معـم إ دار م  مالمهاال - الوسيط املر  ال 

        احيّ ـال الكاننات  نيا يـت  دثـ ّي الي  يـالتدرير:التغّا التطوّ  ،قور إىل قور م  حّويـت :تطّور ،قور

         النظ  نال الرالضات نال م تمعـال  نيا يف حدثـي الي    يّ ـالتدري التغّا   لى نييا يطل ال  السلومضا،

 .1"تيني الساندة ال ي  نال
 : نمري  السا   النل  و  ضدال      

 م  )تفّرم(، الز   لى مصدر هوال  اياليا،  صيغتني تطّور( ) لفظ ماياستر ال اهر  اجملمع إجازة : األالي

هي ملما جاريا  لى ضيات اللغا النساليب ال" الرن، تيري ال   التاض امل يدة ال ال يا تراياأل  انلا
، المما اات  ال دماض لنا ن  ع ت  دال  الرضي الالرتضي الاالرت اضعظاها  ند ال دماض:االات ا ، ال 

    ضا ر، م يد ترم  صوي  لى للداللا املترد : "تّرم" لوز  املطاال ا  وي" مرناها حيو،ال  ،2"غياها

 ،3الالز،" الفرم مع الوز ، ذل  يف ، الداللا هيه تردال  . لوا د مترد )تّرم(، الز   لى م يد آخر ترم ن ر
 لغتض ". الرر  قّور :" ضولنا م  " اللغا تطّورت ضولنا:" ت   ليا

                                                           
 .570ص ،الوسيط الاملر   .396ص قور، دةما،  الوجي  املر   - 1
 .373/ 2،، 1989، 1اللح  يف اللغا مظاهره الم اييسني، دار املرار ،    بد الفتاح سلي ،د.   - 2
 . 87ص  ،،1990هـــ/1410دار املريخ، الرياض، السروديا، د. ،  ،الصرتيا لألتراي الرر ياسليما  تياض، اي وي الدالليا  - 3
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 ال ّداله تغا(، مبرىن تطور ) االسترماي هيا اللغو  الصوا  مر   ن حا   ّو  ضدال 

  .1 َقْور( )  ملما م   ( تطّور املصدر)ال  (الفرم)تطور اات ا   ّو وا تصيحا،مما

الطارنا  التغاات مم  لى يصد  اامم ترري  هوال  تطور،ال ملصطلا ترري  ت دمي :ال اين األمرال 
إىل تؤد  نعني " مليا تك      االجتاهات الالروامم اخلارجيا الالداخليا للظواهر، ال  ، إذ لى الرامل

واهر ن  هتب  ليضا ريا إمنا ضدر هيه الظى  واهره  لى  الا الا دة  ا تا ال ، تالواضع ال تب  ضور اجلديد
 .2"التغياالتبديم ال 

طور ال تمفضو، الت؛ ور م  ضيود اإلجيا يا نال السلبيااملال ظ يف الترري  السا   نعني نقل  التطال   
الجمرد االعت اي م   اي ، مطل  التغا إمنا يرينيرين الت د، هرالرة، الال االرت اض حنو األتيم الاألممم، ال 
ترري  إىل ن  التطور نخر  ت د ناار الم  عا يا إىل  اي، الالتحّوي م  اكم آلخر. هيا م  عا يا؛ ال 

 . ، الال حيدث دترا الا دةيسا  بطض اليتس   التدرأ، تال يأت  غتا

 اصطالحا :  -ب

، نال ن  هنا  تغّاات نال  واهر ن  هنا  اياا ما  دث للغا" :اللغو ّ  رالتطوّ  مرىن يكو  هنا م ال     
ن   .3املستو  نال ذا  م  مستويات البح  اللغوّ  "، ال لى هيا ة ي    ا يف ترتة زمنّيا مريناجديد

 .  الا نخر  يف مبناه نال يف مرناه نعني اعت اي اكم لغوّ  ما م   الا إىل

األتيم دانما يف  رمتضا حنو الداللا  التحديد، تت ني ال ، " ن  اللغارتطوّ "ال يفض  م  ملما ال 
ترمبا ال "،الاعت اي، دال  ايك   ليني سلبا نال إجيا ادال األمر ن  يكو  مـ ّرد يحّوي ال ير؛  م التطوريا
 ي تبرا للمستو  اييار ّ التبدّ  ال ،  م تن ي إىل در  م  التغّا ، رتيعر اللغا حنو مستو  مت دّ تتطوّ 

                                                           
، مكتبا املرار ،  االت، الرر يا :تاريخ ال تطور ،إ راهي  السامراني ينظر :. ال  238 /1ر خمتار، مر   الصوا  اللغو ، نمحد  م - 1
 . 152، ص ،1993ــ/ هـ1413، 1 
   مبارما   193،، ص2008ااد  لوا ، مبا   يف  ل  اللغا المناهج البح  اللغو ، املكتب اجلامري اجلديد، د. ، عور  - 2

-2011:نمحد جاليلي، جامرا ضا د  مر اح، الرضلا، ، إارا   اللغو  يف ال رر الرريب ال دمي، نقرال ا دمتواراه، التحريخ اين
2012، ،1/7 . 

، 2 رد اإلسال،، دار النضيا الرر يا،  االت، لبنا ،  تطورها يا دراسا يف منو اللغا الرر يا ال ، املولد يف الرر مد. لمي خلي  - 3
 . 18، 17، ص،1985هــ/1405
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مىت ماع  اللغا  ورة ال ،  اليرالرة ن  اللغا  ورة االجتماعتم  املرلو،  ،1" األّماالي   ليني  ال  ايفّ ال 
 .يرتور هيه يتصم ن ره  تل  هرالرة مم ما  األما ت  ّ 

ر املستمر يف اللغا ال يو    أعني اجتاه إىل األ س  نال األضبا نال نعني تطور إىل ـــــــضيا التطوّ ت"إذ ا 
م ال يف ال ر  األالي اا ر  اد، تليس  اللغا الرر يا الفصحى ، نال الصحا نال الفساالجفاضاالرتفاع نال 

التميي  ال   امل م ال ينسب إىل ا ات الرصر اجلاهلي م  التفييممنضا يف ال ر  ال اين نال اخلامس، ال  ن ا
تيضا  ما يحر، منني اللض ات الـ تنط  اآل   ن ضبانم اجل يرة الرر يا الـ ت ط  األمام  الـ الجدت

، مما ن   لى تنو ضا الاختالتضامل الرريب ال اللض ات الـ تنت ر اآل  يف الرااللض ات الرر يا ال دميا ال 
نم ر  يارة ،  أ  عنسب إىل اللغا امل رتما نال اللض ا الـ الجدت يف ترتة الركس نييا غا  حيا
 .2جتار  نرضى مل تتوتر ملا سب ضا يف ال م "، ألنا تررب     فات الرضي الالتفييم

ترل   ت دمضا نال تأخرها للض ا ال يحك   ني  لى  ال يا اللغا نال اـم يات الي  يـفاد ذل  ن  المُ ال     
 ن م   ضا  لى نداض دالرها االجتما يّ ـ" م اسب ضدرت ،ال  الرضي نال التأخر يف اييارة، ال يف ال م 
 . 3التفاه   ينض  "ح ي  االتصاي ال ـض  ال تـمظاهر  ياتض  ال ـ، إذ تست يب للتربا    جتار ضاـينط وع

اللغا ال  ـيت"  Development"ر لماض اللغا ن  امل صود  التطوّ   م  رن :"اللـما سب ؛ ما      
م ا م م   ـيحو الكماي، تـع يّ م اه ت دّ ـاألمور األخر ،  أعني اتّ ـي م ضور تـمرىن الـال ن  يلص   ني يصاّ 
ا إلـ ت ض ر ا إىل الوراض نم ر منني اتال   لى ا تبار التغّا يصرّ  اقا: نعني ر  بس،، إذ ي صد  التطوّ ى الت دّ ـ اه 
 .4" اللغا،  دال   ك   لى ضيما هيا التغّا  ـيت  مستمرّ تغّا 

                                                           
التطور الداليل يف ، ااذليا سيد حممد السيد حممد     171ص، د. ، د.ت، هرةال ا، التطور اللغو  التارخيي، إ راهي  السامراني - 1

مليا إارا :ن.د : بد اهلل حممد نمحد، ،متوراه الفلسفا يف اللغا الرر يارسالا م دما لنيم اضادة د  ،يحليمدراسا ال  نلفاظ غريب ايدي 
التحري      194ص ، ل  اللغا ال مناهج البح  اللغو ، مبا   يف د  لوا عور ااال . 29ص،، 2010اآلدا ، جامرا اخلرقو،، 

 . 10، صاللغو  يف ال رر الرريب ال دمي
 . 29، ص،1981اللض ات الللن ر ال ل رر،  امل الكتب، ال اهرة، د. ، ال حممد  يد، املستو  اللغو  للفصحى د. - 2
 . 29، صحممد  يد، املستو  اللغو  للفصحىد. - 3
، 1980، التصحي ، التوليد، الترريب، املصطلا الرلمي، امل الكتب، ال اهرة ، اللح  الطارنا  لى الفصحىاملظاهر ، حممد  يد .د- 4

 .45ص 
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توّ      خر ن قانفا ال "رتطوّ "ملما تستلد،   م  اللغوين  ، ن  علفَي قانفااياي هيه، ال تال غرا ا     
ا : "مما نّ  استلدا، اللغوين ي وي رميا   بد التوّ  ند مليضما الا د،  مرادـالت، "ّا تغ"ملما 

حس  نال  ال با، ت عني ال يرين ـالايك   ليني  ال ر،ر" ال يرين ت يي  هيا التطوّ محد ن لكلما "تطوّ ـال
حمم ـال ي"  لى  د تربا  بد السال، املسد  ت   التطّور:ال  .1 نده  نم ر م  مراد  لكلما: "التغّا"

، إذ يطرن  لى  رض نج انضا تبّدي ضا تتغّا ـإمنا هو مأخوذ م  مرىن نع ا ا الال سلبا، ال ـاحنا مرياريا ال إي
، تمفضو، التطور هنا ال 2"عسيّب يف األ وات ال الرتاميب م  جضا مث يف الداللا  لى الجني اخلصوص

 خييع ألّ   ك  مريارّ  .

"، جند يف الطر  3(" يف استرماي هيا اللفظ )التطوريف الوض  الي  جند تيني م  ال ير  إاكاالال    
؛  سبب ما يدي  ليني مصطلا (التغاماي هيا اللفظ ال يؤ ر  ليني لفظ )اآلخر م  ير       استر

، مصطلا ن  التغّا ـى هيا الـميم إلـمال ظ ن  مرظ  الدراسات األجنبيا تـتم  ال التطور م  ت ومي ؛"
ر ، مما يف مصطلحي التطوّ لحات الـ تدّي  لى مرىن الت وميتفّيم اال تراد    املصط ـضا لى  ن نع
استرماي مصطلا حن  خرالجا م  اخلال  آ رعا ال  ".4"(Development)ال (Évolution)املررالتن 

يرتربمها   منا عر  رن  م  ال يفر   ينضما، ال إال  ،ا المسنا رسالتنا  التغا الداليللي ،التغا  لى التطور
 . الا د مبرىن

–  ع ا إىل ن  هنا  يف م ا م التغا الي  ال يكو  م صودا م  الفرد نال اجلما ا نلك    ي 
         تالتطوير جضد الاع  ي و،  ني األد اض". "التطويرــــــــــــــــ "هو ما يد ى ال  ،ر الوا ي امل صودالتطوّ عو ا م  

                                                           
 .14، ص3،1997ال اهرة،   مكتبا اخلاجني، التطور اللغو  مظاهره ال للني الضواعينني، ، بد التوا  رميا  د. - 1

2
، 81، اجمللدا الداليل  ن املرىن السياضي الاملرىن املر مي   التغ 79صاالسترماي، د. بد السال، املسد ،  د اللغا  ن املريار ال  - 

 .1ص ،3اجل ض

ا اضتصر  لى منضا ما ا  يف التطور اللغو   راما، ال منضا مالرسانم اجلامريا الاألااث هيا االس ، ال محل  الرديد م  الكتب ال  - 3
التطور اللغو "مالمها اللغو  مظاهره ال للني الضواعينني "ال"ي  الراما ال تم  الكتب عيمر:" التطور  ،الهيه  ريضا ،مبح  التطور الداليل
اليل يف لغا ال "التطور الد ،اريخ ال تطور" إل راهي  السامراني، ال "الرر يا ،تتطور اللغو  " لربد الصبور ااهنال" يف ال لرميا   بد التوا ،
     الم  الرسانم اجلامريا عيمر: تطورها  رد اإلسال،" يلمي خليم .لغا الرر يا ال دراسا يف منو ال  يا ،، "املولد يف الرر ال رر "ليرغا، الدرة

" التطور الداليل لد  ارراض البال  ايمداين" للطالبا رآ  الكرمي "لرودة خليم ن و  ودة، اللغا ال الداليل  ن لغا ال رر اجلاهلي ال التطور "
  فراض رتي  منصور .

، 190ص، ،1967 ، غداد، الزارة ال  اتا الاإل ال،، ا إ سا  حممد ايس ، دار الرايدترمج ،ميت يم، مر    ل  االجتماع  دينك- 4
من ورات الزارة ال  اتا، اجلمضوريا ، اللغو   ىت ال ر  الراار اا ر الت  ي  مصنفات اللح  ال  نمحد حممد ضدالر،    199 -197

 . 30ص،، 1996 ، دم  ،الرر يا السوريا
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داللا التطوير هضنا ضريبا ال  .الاملصطلا الفينّ ا  الترلي  ااياات امللتصّ املفّكرال ، نال ت و،  ني جمامع اللغا ال ال 
جلديدة  سبب التغّا االجتما ي م  املال ظ ن   ضور الظرال  ا(، ال initiativeم  مصطلا ا تداع )
م  هنا يربز ال  .اياجات اجلديدة يف  ياة اجلما ا، يتطلب جضودا مك فا لتلبيا التطّور ال  اتا الالرلو،

، اع "الي  ي و،  ني اجملمرّيو هيا التطوير نال اال تد. ال 1"طور اللغا اال تداع  و فني سببا م  نسبا  ت
غا، يبدال يف م ا م  ضراراهت  الـ هتد  إىل إ داث نضيسا جديدة يف الل ،اليتحكمو   ني يف  واهر اللغا

م  الواها ن  التحّك  يف ة نساليب خرج   لى هوا ط ال دماض. ال ، نال إجاز نال توسيع نضيسا ضدميا
ع يف مّم ن ماي اجملامع اللغويّا، الضد ال م األمر ، لكّنني نمر الاضغا نمر مرتوض يف عظر الو فّينلل واهر ا

نالها م اي  لى ذل  اللغا الرربيّا  ال  ،تغيا مسارها  يف  رض اللغات ال ، إذ تـّ  التحكّ إىل ن رد م  ذل 
 .2النراليـ يّـــا الاإلستوعـــيّـــــــــــا "ل  اللغات اان اريّـــــــــا ال مي  ر   إىل ايياة  رد موهتا، ال الـ

 ـــــــــــــــــغـــــــوّي مـــــــراحل الــــتَّـــــغـــــيُّـــــر اللُّ  -ثالثا

المم التغاات ، حيدث اي  ال ميل  ن د إي اتني جرب ّ ال  نمر  تميّ  -مما ضلنا سا  ا -رهيا التطوّ ال     
، سا الت  ضا دة نساسيا الا دةت -مضما اختلف  يف قبيرتضا نال سر تضا الجمااا–الـ تلح  األلس  

 :3هي ننا دانما ال ن دا ت ع  لى مر لتن

 ياله ، innovation "الت ديدداع ال اإل " ما يطل   لينيال مر لا التغّا عفسني،  : المرحلة الولى
، منتفيا    الا د فردا م بتا لنن الفرديا هيا ال يرين ال  ال  .يالكال، الفرل مر لا ترديا، التظضر يف

ال  صر  م  نتراد، مصادتا الاتفاضا ،اال تداع  ع يت د ؛ جلما ا اللغويا الـ ينتمي إليضاغاه م  نتراد ا
 مم األد اض الاجملامع  الهيا التغا ضد يكو  م صود ا مما يف، يف الض  الا ديف الض  مت ام  ن  ا  

   . اللغويا، نال غا م صود م  الناق ن نعفسض 

                                                           
 ا ا،   س د. ال ، 242ص  ل  الداللا،الخمتار  مر، ،189، صالتطور اللغو  ،رميا ، ال 31، صمصنفات اللح  الالت  ي  - 1

 .96،، ص 1990هــ/1410، 2، مدخم إىل مررتا اللغا دار ال ل   دم    االارتا  مع الدار ال اميا  باالت،  اللسا  الاإلعسا 
، اجمللد اخلامس، الردد ال ال ، لا مليا الرت يا اجامرا  ن مسا  من ور يف جم ،مرياريا النحو الرريبالو فيو  ال ،  ال الرمراحممد  - 2

    15 ، ص،1979دار الفكر،  ما ،  ،يف الرامل الرريب ايدي  ، ضييا التحوي إىل الفصحى، الناد املوسى142ص،، 1999
جامرا السلطا  ضا وت،  ،جضود احملد ن،مليا اآلدا  الالرلو، االجتما ياط ال دماض ال تطور اللغا الرر يا املرا رة  ن هوا حممد الرمراال ، 

 . اللغات الرمسيا لاليحاد األالراليبإ د  إستوعيا ال  . نما اللغا اإلستوعيا تضي اللغا الرمسيا يف 6ص 

 .154، 153، دالر الكلما يف اللغا، ص نالملا : ينظر - 3
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 الـ يرتتب  ليضا تداالي اجلما ا اللغويا، Dissamination"اعت ار التغا": مر لا  المرحلة الثانية
ما لني  النفاذ إىل النظا، سهي مر لا اجتما يا مرتمدة  لى ضوة الت ليد الي  يللمرىن اجلديد، ال 

 .تيصبا  نصرا م   نا ره ،اللغو 

، مما ى عظا، اللغا م  استرماالت جديدةنالال ترديا مبا يدخلني ترد نال نتراد  لهكيا يبدن التغا "ال      
، ت نا ات ن  تل ى ضبوال م  غاه ، ت ذا ضدر ايه امللالف لى نعني خمالفا ملا  ليني اجلما اينظر إليني نالال 

 .1تصبا ال ا دة الـ يتبرضا مم الناق ن  اللغا "ال  تأخي الطا ع االجتما ي الرا،،

االعب اث ى املر لا ال اعيا ) ــــــمسّ ( ال الوا ي الضد مسى  يا جاال املر لا األالىل  ــــ)اخلل  الفرد ّ     
 .2"(االجتما يّ 

 ــــيّــــر اللّــــغــــــوّي مستويـــــــــات الــتّـــغ -رابعا   

التطّور  ال ي  ت ،ا  لى مجيع املستوياتالت يف البنيا اللغويّ ر  صوي يحوّ ا التطوّ ت تيي ديناميّ ال        
ميّسضا ال  ضا،ا ملّ  م ي مم املستويات اللغويّ  ا،املستويات اللغويّ   ند مستو   رينني م  اللغو ّ 
 ها ملضا للتغّا مررّ  المراعيضا، ال يا الكلمات، االالرنا ر النحويّ  ،الالرتاميب "تاأل واتمجيرضا،
م  ضطاع إىل آخر ، ال نتل  م  ترتة زمنيا إىل نخر  الـ يه ، ت طر، اللك  سر ا ايرما الالتغّا الالتطوّ 

 .3"م  ضطا ات اللغا

ة ال"لــيس يف ضــدر  ،ا امللتلفــا، اــأنا اــأ  الظــاهرات االجتما يــيف  رمــا دانمــا -نيــا لغــا–تاللغــا    
، ال يســاالا  ـا يف ســبيم غــا الســبيم، نالهــع خــاصّ  األتـراد ن  ي فــوا تطــّور لغـا مــا، نال جيرلوهــا جتمــد  لـى

تمضمـــا نجـــادالا يف الهـــع مر ماهتـــا، اليحديـــد نلفا ضـــا المـــدلوالهتا،     ، رمستضـــا اـــا ســـن  التطـــّور الطبيرـــيّ الــــ 
يف نعفســض  يف إت ــا  ترليمضــا لألقفــاي، ضــراضة المتا ــا العط ــا، ال مضمــا نجضــدالا الهــبط ن ــواهتا الضوا ــدها، ال 

مـ  ضـّوة يف حمار ـا مـا يطـرن  ليضـا، مضمـا  ـيلوا يسا  ليضا املرّلمـو   ـيا الصـدد، ال  الهع قر   ا تا سليما

                                                           
 . 30، صللفصحى الاللض ات الللن ر الال ررحممد  يد، املستو  اللغو   - 1
 . 71، ص يا جاال،  ل  الداللا  - 2
 .170ص  ،الر الكلما يف اللغاد، نالملا  - 3
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تسـا يف السـبيم ال  ،تفل  م  هيه ال يوداألغالي، ال  ، ت نا ال تلب  ن  يحّط  هيهم  ي  الخطأ اليحري 
 .     ايدي اهيا ما اعتض  إليني الدراسات اللغويا  .1الـ تريدها  لى السا تيضا سن  التطّور "

 :     يات التغا اللغو   ال كم التايلميك  ن  عوها مستو ال   

     

      

       

 

 

  التــغــــيّـــــر اللغـــــوّي لقوانين ثابتــــــــة  خضوع -خامسا

 ،ضواعن يحك  هيا التغا/التطّور مما يّتصم اّتصاال ال ي ا   يّيا تغا اللغا ما م    نني الرلماض م ال      
، هو ما جاض يف متا   ل ، تيما نيف ندّ  ترري  اا النالج هللغا تا،"التيبط  رمّيا الظاهرة اللغويا

    هو  لى إجيازه مغ   ، ال 2"  ا مم ضو،    نغراهض ن وات يررّب  م  ننا :"اخلصانل ال   جيّن 
 ارت مساير ملدارأ اللغات مني ع أهتا األالىل إىل ن  ال  ،امل طع م  اخلال  مصيب  دّ ال  ،التفصيم

، مر اجلما اني، التيني ذ هو ن م الكال، املنطو  ملّ تفيني يحديد الصوت، ال  نالها ا حمفو ا ي ات  ليضا.
هي  اجات اجملتمع    ينض   يه األ وات امللتلفا، التيني ذمر األغراض، ال ه  ال و، اليي  يتفامهو ال 

  ن ممّ مكا  ال  يف ممّ زما  ال  لغا يف ممّ  نا الهيه هي   ي ا ممّ الي  يتفاه   تل  األ وات املريّ 
 .3"مجا ا

م  نجم هرا ل واعن "خا األغراض (ال ر ال الث ) ن  الصوت الاجلما ا ملا ماع  هيه الرنا ال       
     لى ضوا دها قب ا ملا يلح  نداة التربا عفسضا م  التغّا تتغّا للغا م  ضواعن تسا  ا ال  ذل  ما  ال دّ 

                                                           
  .78ص ،، 1983هـــ/ 1403، 4ارما مكتبات  كاظ، جدة،   ، لي  بد الوا د الايف، اللغا الاجملتمع د. - 1
 . 33/ 1، د.  ،د.ت، املكتبا الرلميا، الن ار حممد  لي، اخلصانل(، ) ن و الفتا   ما  ا   جين - 2
  ، 2،أ 2003، 1  ، ادي سليما  مجاي، مكتبا اخلاجني، ال اهرةضد، اا :د.مجضرة م االت حممود حممد اامر، مجرضا الضرنها ال  - 3

 . 876ص 

 التغـيّ ر اللّ غويّ  

غير الصوتي ـــالت ر الصرفي ـغيــتـال  غير النحوي ـــالت  غير الداللي ـــالت   
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تبرا لألغراض الـ ت تييضا قبيرا ر إىل  لو نال سفم، ال اسب ما نيع لني اجلما ا م  تطوّ الالتباي ، ال 
م  نجم ذل  ع أ  ل  جديد يبح     ال  .ييارات ال املدعيات  اهلل يف اا م  سني الـ هي سنّ التبدّ 

  .1"ا امللتلفا يف الرصور املتطااللاهيه ال واعن الـ ت مم قبانع األلسن

ال حيدث  لى حنو "تضو ؛الالتطّور اللغوّ  م  ال بات الاالقّراد مبكا ، تاال تباقيا  نني منتفيا        
، إذا تنااللنا لغا ن  عصوغضا يف  ورة ضواعن دضي ا ، ميك ل وا د  ا تا،  م حيدث الت ا رد  غا مطّ م تّ 

 املن لا الـ الرمو، ه ال واعن اللغويّا م  الدّضا ال لك  هم هي. ال 2"رهاما يف  صري  متتا رن م  تاريخ تطوّ 
  الرلو، ؟ ما اا ضما م الالكيميانيا ال الرلو، الطبيريا   مو، ضواعنيحامي تيضا دضّا ال 

م  ال  امل رر ن  هيه ال واعن" ليس  ضواعن  اما ابيضا   واعن  ل  الطبيرا نال الكيمياض ...
، مما يف ميادي  الرلو، مبرناه الواسع ال مبرناه الدضي  نجم ذل ، جيب ن  عأخي مصطلا ال اعو 

ال واعن،  الرل  هو البح     هيه مضمالك  تب ى " .3"ما اا ضما م  الرلو،الالكيميانيا ال  ،الطبيريا
 .  4ال يتحك  تيضا"يكت فضا الال خيرت ضا، مييط  نضا الل ا، ال 

 

 

   العـــــربيَّــــة خــــاضــعـــــة للـــتـــغـــيُّــــر -سادسا

 تل د ماع  هيه اللغا  األمس ؛الجتنا لنير، ا، نيع لسنا التطوّ اللغا الرر يا مسانر اللغات اييّ ال      
لساعا ُمِبين ا للمدعيَّا  الماع  ،راضبا الـ اادها الرر  اج يرهت ترمجاعا  ادضا لك ا م  اييارات املت

مل تك  لو ر ّيا لغا مدعّيا ال مرا ، ال تك  اللغا الر لو ملال " ،النات سبيلضا المتّضد ا  م يلضاتسّضم  لى 
آدا  ين لوا إليضا  لو، اليوعا  ال  نسالتنا ن لرتاميب، ملا استطاع اّتسرا اآلتا  غنّيا  املفردات ال لغا م

                                                           
 . 877، 876، ص 2املرجع السا  ، أ  - 1
للغا الالتطور، مرضد البحوث الالدراسات الرر يا، جامرا ا بد الرمح  نيو ، . الينظر: د.  18رميا   بد التوا ، التطور اللغو ، ص - 2

    فراض رتي  منصور، التطور الداليل لد  ارراض البال  ايمداين، رسالا ماجستا،  37،39،، ص 1969الدالي الرر يا، 
 202. الدالر الكلما يف اللغا : ص 9،، ص2009-2008إارا :ماهر  يسى  بيب، مليا اآلدا  الالرلو، اإلعساعيا، جامرا ت ري ، 

 .الما  ردها
 . 19، 18، صللغو ، التطور االتوا  رميا   بد - 3
 . 7التوا ، التطور اللغو  ، ص    بدرميا - 4
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، اللو ترلوا أل بحوا  ر ا  ر وي إىل تل  الرلو، ترلي  تل  اللغاتألل متض  اياجا الااند، ال  تارت
 . جمر  التاريخ اإلسالمي  رّمتنيلو الضع ذل  لتغّا الندمغا يوعاعّيا، ال تارسّيا 

يه األم  الـ ع م ه ما الرامل إذ ذا  إالّ ، ال ر   لو، الراملغا  املّيا ملا السمل تك  اللغا الرر يا للو       
 . نضا املسلمو 

دا ا تو   آهيه األم  العظمضا االجتما ّيا ال ضام  الرر يا يف نضم م  عص  ضر   رتمجا  لو،         
هي ، الهيه اآلدا  ال االجتماعالطّب ال ااندسا ال الفلسفا اجميع ترال ضا، الالرياهيات اجميع ن ناتضا، ال 

ال  هيا هو الرتاث الر لّي امل اع الي يارة الر ليا يف األم  الغا رة الاياهرة، ال الرلو، الـ ت و،  ليضا اي
ا ن  تن لني إلي  تيكو  ضّوة هيا هو اجل ض اليرالرّ  يف ايياة الي  إمّ ي اي يأخيه األخا    األاّلي، ال 

مل تنا ايه الدضي ا تن لوا الرل  ال . الضد تفط  نسال يني يف لغا غا  تتكو  ضّوة لغا إّما ن  تنت م إلتي ، ال 
 .                                                                  يتن لوا إليني

 ن لني إىل يياع  اعت الني م  نيد  الغوانم ال ضد ضام  لغتض  افظ هيا اجل ض اليرالرّ  م  الال 
لوال الرر ّيا لياع  لى الرامل خا  ، ال ا ال ي و،  ا ال كر  الرامل منّ  يل  قّوض، ال األالاخر    األالانم

 .1م ا"

عصرتني يف تل  ال رال  الـ ما  الرامل  ع اللغا الرر يا  ا تيا  الرل  الإيوانني ال ال خالَأ يف ن  اهطالال     
، الالت ديداري  م  احملاتظا حمكوما  تيّ  جرلضا"يف آتاضضا اجلديدة ،يتلبط يف  لمات اجلضممّلني يومضا 

ا  ي    ن يم الرر يّ ضاعو   فظ اليات يرتض التللّ ال  .ِد ما  ينضمارْ ،  لى  ُـ  ا ــيكفال  اا عو ا م  االتّ 
لو ما  ر، ال التطوّ ال  ، الضاعو  ايرص  لى الب اض يست يب لكم دالا ي النموّ مما  رتتني يف  صر ع انضا

 .ن يمل   لى  سا   ماهو  تي  ال ذ

نزما موضفضا  ن ال دمي األ يم الاحملدث تتحااى العا تان ا ن  استطا   الرر يا مبر الل د 
، لكي تؤد  املراين اجلديدة الـ مل يك  للرر   ضد الطارئ،  تطويع دالالت األلفاظ الالتوسع يف اجملاز

 .1"  ا م  ضبم
                                                           

1
ل انما اآل  تساعدت يف تكوينضا م  الر انب ن  هيه اييارة ا. الي وي نييا :" ال  1/376، أر اإلما، حممد الب ا اإل راهيميآ ا - 
  مل تستطع ن  ت و،  ا لغا الا دة  لى  ن ن  الرر يا ضام  ال دها  بناض  يارة ااخما البنيا  ال ، تلوينضا  دة لغات خمتلفا األ وي يفال 
 . 1/374أ،"ات األخر  إال ضليال م  املفرداتمل تسترر م  اللغال 
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ترتة ماع  م    يف ن ّ ا لغا ماع ، ال ، نيّ إ  اللغا"ي وي  س   ا ا يف املوهوع عفسني: ال 
لغا يف اال تفاظ يف تطّور دان  مستمّر، يتناز ضا يف تطّورها هيا  امال  متناضيا  جتاهد ال ،الجودها

مال  مها هيا  الرااا قوي الرمر  ن الناق ن  ا، ال    در ا تفا ضا  يا التواز  يكتب توازنا  ينضما، ال 
 .نخر   امم التطّور م  عا ياال ،   امم احملاتظا م  عا يا

لتفاه   ن ، ت ّ  اللغا  رد ن  تصبا ضادرة  لى نداض ال يفتضا يف ا رامم احملاتظا صمنما تيما يتّ 
، تتحّوي يف ذل  اجملتمع عفسني إىل السيلا م  السانم الرت  ...ميل  اللغا مع ن ناض اجملتمع الوا د

 ورة  رص اآل اض  لى ن  يكو  ن ناؤه  ، ال تكّو  اليال  اجلمايلّ ال ، ، اييارة، التبلور الت اليدت دّ 
، ا اتا  اللغا، مّم ذل  نالجد لد  الب ر  إ ساسا مجاليًّ اة م  ال وانب ورة حمّسنا منّ حا من ّ ، ال منض 

ذ  اجلْرت ايس ، الالصيغا اإلتضا،،  م راح يتليّ د الفض  ال اي  مل يرد اإلعسا  يكتفي منضا مب رّ 
ض اللغات تّوأ ذل  مّلني ع الي متب م ّدسا، يف  رال الصورة البياعّيا الرانرا ... اجلميلا، الالتربا احملك ، ال 

 سر ا ن بح  هيه النصوص مناذأ ، ال هيباضلو  املؤمنن  ا جاللا ال  نال  ضور عصوص دينّيا اا يف
 واج  يف الجني التطّور الطبيرّي يف م ا م  األ يا  ...ترامم احملاتظا إذ  ما  ليا، ال ، الم ال  الغويّ 

ا للتطّور اللغوّ ، ا ضد يكو  دينيًّ ، ال هي ن  اللغا تراث ضوميّ ا ال ألعني ينطل  م  تكرة نساسيّ  دانما ما ـح 
 ...فاظ  ليني مما ما   لى  ضد السل ، ت تيي األماعا اينييا

، ، ت   م  الرانني اييارة ضّوة داتراد  لى اجلمودنما  امم التطّور تضو  امم  ورّ  متمرّ 
الجود  نا ر   ريا جديدة تدخم  لى ، ال آخر ، الالر لا م  مكا  إىلتاختال  النات  ريض   برض

تراضب ، ال  ليا إىل نمصار  ريدة نخر اا رة اجلما يا م  البياا األمو ا مست رة تتؤ ر يف عط ضا، ال جم
ار  يف دضا التل ي    قري  السمع، ال   قري  احملاماة  ن األ ناض ، مع الجود الفاألزما  الاألجياي

تنفصم    اللغا  ا  يف اكم اللغا،  م يظضر تيضا ا ات  تتنوع ال حيدث  اهات   مي، مم ذل  الآ انض 
  .2"األ،

                                                                                                                                                                      
 .72،73ص  ،1998دار املرار ، مصر،  ،ايياة، لغتنا ال  ان ا  بد الرمح  - 1
. ذمر الدمتور  س   ا ا نعني ين م يف هيا املوهوع    اللغو  الفرعسي آرسن 101 -98ص  ، س   ا ا، اللسا  الاإلعسا  - 2

-217،، ص2005هــ/1436، 1، األرد ،  دار  مار،  ما  ،ايمد ، نااث يف الرر يا الفصحىدارمستيرت. الينظر : غامن ضدالر  
218  ، 
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،  ينفي الجود  لماض منكري  لوضو ني، الر يد ن  ما نارعا إليني م  ضييا است ا ا الرر يا للتطوّ      
 اللغا ال دالالت" يرّدال  مّم اعـحرا     نعظما ؛ ألن ، م تّددي  يف ذل  غايا الت ّددراتين ل بولني
لنصوص الـ سّ ل  يف متب ااملظاهر اجلديدة نال  ال وا د ال  ّ تض  يف ذل  ن  . ال مفرداهتا خطأ

وا م  التطور هيا فُ ضَـ مى الَ م  املال ظ ن  مرظ  اللغوين ال داارتياها الرلماض املو و    . ال  الـاللغا ال 
 . 1"املوض 

، جمّليا موضفض  الرر  يف الررا " كا اللغو   ندالي وي  بيا محود التميمي يف متا ني    "التف
  مع الجضا ما تيني م  خالالاضع ال مغم  تيني. ال  لغوين للتطّورإدرا  الهيا، موض  الرتض للتطّور : "إّ  

     ،اير الرر ّيا يف  صورها امللتلفا، مظاهرة لغويّا تسهي مسألا  د، اال رتا   التطّور ،النظر ايدي ا
منض   أّ   ، ا ت اداتص  ال ر  ال اين اا رّ  ت ريبا، ال تترّد  منا حمّددةا نجازاله هم  ترتة زمنيّ إمنال 

انبا ... تض  ا رتتوا  التطّور النضّراله، تصا تض  نيا ا ر  تل  الفرتة تصحاض، ال ت و  نلسنتض  ال 
، ا لى الكيا  األم م للغا الرر يّ نسات هيا التحديد  نده  هو احملاتظا  را ا المت يال، ألمد حمدالد. ال 

ت ترص   يا الكيا  اجميع جواعبني، م  ن وات، النلفاظ،  دنرد ن  دّ   رياح التغيا اللغوّ ، ال  
، تاهطّّرالا ايا  ليض  ن  يرالا لغا ال رآ  الكرمي، نبا ايا اخلطر الـمـحد   ا؛ ترّ  نساليب، ال الدالالت

 . 2"،  فا ا  لى  ورهتا امل لىتحديدال

 :ج التالياك  ن  جرأ  النتان، مياعطالضا مما سب ال       

األغلبيا منض  هّد الضوع . ال : ماعع ال جمي لتطّور إىل تري ناترتا  الرلماض الرر  ال دماض  وي مسألا ا -ن
 التطّور .

،  تل َّوها يف لغا ال رآ  الكرميهي ايفاظ  لى السَِّويَّا الـ لى  ّلا  إعكاره   للتطّور: ال  التنصيل - 
 الليس مم مريد لللا مصيبا لني. .الصورة امل لى للغتض  ت بيتضا ألناالـ نرادالا ال 

مى  رصور اال ت اأ             ، تيما يسهــــــــــ 2الزه: منتص  ال ر  تسييج التطور  سياأ زمين حمدد ال يت ا -أ
 االست ضاد .ال 

                                                           
 31، ص مصنفات اللح  الالت  ي  - 1
يف ال رعن ال ال  الالرا ع اا ر ، رسالا دمتوراه، إارا :  بد اهلل  يد  التفكا اللغو   ند الرر  يف الررا ،  بيا محود التميمي - 2

. الينظر نييا :مصنفات اللح  الالت  ي  4ص  ،التطور اللغو رميا   بد التوا ،    ،، 1982هــ/ 1402الر از ، جامرا األزهر، 
 .24ص  ،اللغو 
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سر ا  ما ضوي  اومتض     تلّاة ،هؤالض املنكرال  ملظاهر التغا اللغو ، احملاتظو   لى ع اض اللغا املال      
يا "، ا تّدت  الـمستو  الفص1ازداد  دده   ىت اّكلوا :"  رما لغويّا ترر   ـحرما اللح  اللغوّ  "ال 

 .2مبسترملني " دت  ني ال عدّ تني تسادا يف اللغا ال  دّ  داه ال  جتاهل  ماال ده، ال 
ن دَ بْ مَ نال " ــــــــــ ،"يّ ـا ِ وَ املستو  الصَّ ـــ" ـــــ محاتظو  يرر ـ و  المصوّ ـاه المريار الي  تبنّ ـال الهيا        
ي و، نساسا ال "،"3"النَّْظرَة الصََّفِويَّا" عسبا إىل مبدن احملاتظا  لى  فاض اللغا "نال "،ايَّ ا ِ صَ ا الفِ يَّ ارِ يَ رْ مِ ـال

ليل   ؛" الفرممني النات ليس  ما يتكلّ مني النات، ال :" اللغا هي ما جيب ن  يتكلّ ن ّ  لى مفضو، مفاده 
ال  ن  خرالأ  نضا خرالجا    ال يردّ  و  اليوا ط الـ الهرضا ال دماض،سمريار ي دّ ـنعصار هيا ال ت  ّ 

ملراين األ ليا األالىل ترلى  ريد املفردات م ال، علفي املراج  الرر يا ال دميا "تداّل  ا .4"الصوا 
ريبا، الت    ند هيا  ر  األالي للض رة ت املراين األخر  الـ قرنت  لى الكلما  ىت نايا الللكلما، ال 

يف  نما املراين الـ قرنت  رد هيا التاريخ تليس م  مر   مجرضا إاّل  رض نعواع منضا مجر  ال ايد، 
 .5الفالسفا..."متب خاّ ا ممصطلحات الف ضاض ال 

املرياريا الفصا يا، يف سبيم  فظ ال كم اللغوّ  املتف   لى تصا تني م  االحنالي   ضرار مبدن ال         
ضا، خصانصِ  ه محاياُ  اهرُ   الي  يراد للغا " االست رارَ ت ّ   ؛ضب غا حممودة  لى اللغا الرر ياعت    وا

 ةَ ، ما يرم  ااوّ التاريخ   خارأَ املتكلِّ  جيرم ال يفاَ  لى االسترماي ال  يفرض يف النضايا املريارَ  ني منضج   اقنُ ال 
 ضا...         مر مِ  ن اللغا ال 

إىل التربا    مفاهي   ياريّا  اجا الرر ّيا في املي ة اييويا للغا الرر ّيا. ال تنتج    ذل  ع
باره  ل ات منفصلا    ا ت  إىل جتاهم التطّور يف اللغا ال هو ما ندّ ال  .ّيا  ال  اتّيا مستحد ااجتما ال 

                                                           
  صوتيا الالصرتيا ال ي مم جواعب اللغا،عا ال املست ّرة  ىت  صر اال ت اأ، ال  أعني :" مّم احنرا     اللغا املدالّ   اللح  اللغو  يررَّ  - 1

 . 07، ص". ينظر: مصنفات اللح  الالت  ي  الداللياالالنحويا ال 
،  مطبو ات جممع املستويات اللغويادراسا يف  ،مر   اللغا الرر يا التارخيي مؤلفات اجلا ظ  مصدرا م  مصادر ،ايبيب النصراال  - 2

 . 12ص  ،،2009هــ/1430 اللغا الرر يا  دم  ، 
 . 67االسترماي، صاملسد ،  د اللغا  ن املريار ال  - 3
 . 449/ ص2 أ،، 1982مؤسسا عوتم،  ،ايدي  يف الرامل الرريب، اجتاهات البح  اللغو  رياض ضاس  - 4
وليد، دار م ارعا للكلما الرر يا ال رض ملنضج الرر يا األ يم يف الت ديد الالت دراسا يحليليا ،الرر ياحممد املبار ، ت ني اللغا  الخصانل  - 5

 امللت ى الداليل ال ال  للساعيات،م اي يف ، تطور اللغا الرر يايف نعدر  رالما ، ، ال ينظر :  183،184، ص، د.ت2الفكر،  االت،  
ا    التغ 110ص ،1986 توعس، االجتما يا،ت الاألااث االضتصاديا ال ، مرم  الدراسايا(، اجلامرا التوعس6يات الردد )سلسلا اللساع

 .3، 2، صالداليل  ن املرىن السياضي الاملرىن املر مي، لفظا ال ميل منوذجا
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لغويّا الرر ّيا ال دميا مراج  الـ،مما نّدت مبالغتض  يف التصّو  للغتض  إىل ال   ال1"مسار اللغا
ليس  رمحا للغا نا ال ت ييا الفصا ا إذ  ماع " تت .اا ضور اياجا إىل مر   مكّمم ال  "،2" ال صور

. تضي يحتاأ هرالرة إىل ال   جديد ا امتنفضا إىل اآل  م  اهطرا  التناضض الر نامها    ال دميمل
م  مفاهيمضا ال دميا الـ تر طضا  اللغا خيلصضا المراياها الما ي ضا م  تطور ال   لمي ييسر مصادرها

 .3نم ر مما تر طضا  الكال،"

إ ال  النكا ال ديد  ن اإلجازة ملسألا التطّور ال  ،سا، يف اآلراض  وااضد ما  الراض هيا االع ال 
الما  ، ن ما هو ي  الخطأ الاحنرا  سبب  د، تفرضتض    "؛4"الرر  ليضا، ااتباه األمر  لى اللغوين 

ر، مع نّ  مليضما  دث جديد يف اللغا التبديم يف  رض  واهرها، غا نّ  "اخلطأ يد الجتديد التطوّ هو تول
النما الت ديد  ... نظامضا ها العاموت  ياهتا الضوا د تطرهتا الخيمّ تبديم خيال  خصانل اللغا السن  منوّ 

اليوات  رال ضا  ،الين اد ل وا دها ،الينسا  مع تطرهتا، و تبديم الإ داث جير  الت ا لسننضار تضالالتطوّ 
  .5الخصانصضا"

ت   " ر ض   لى ت بي   ورة الرر يا  ، م  اإلضرار  وضوع التطّور يف الرر يا -إذ ا-تال مناص         
،مل مينع  ددا م  اللغوين م  تناالي  دالد زمنيا ضصرالا  ليضا اال ت اأمما تل وها  رد اإلسال، هم  

اللغويا م  الجضا تارخييا تطوريا، الاألم لا  لى ذل  متواترة، منضا دراسا األلفاظ   رض ال يايا
راج  ، إهاتا إىل إاارات  مي ا الردت يف تيا ي  املالارالح ال رر ،لميااملصطلحات الرال  ،اإلسالميا

                                                           
 .03ص  ،اجلا ظ مؤلفات - 1
ينظر ما ، ال 184-183ص ،ات ني اللغ، ، الحممد املبار 309ال 302للغا الرر يا، حممود تضمي   از ، ص  ل  اينظر م ال :  - 2

د.  ،  ،دت ،الرريب م  ضصور املرىن ال اموسي، دار النضيا الرر يا،  االت ناار إليني حممود السررا  يف متا ني:  ل  اللغا م دما لل ارئ
 . 263ص
   المسيا  26، ، ص 1982توعس، ، ات، املرضد ال ومي لرلو، الرت يا، الرر يا ال ايدا ا نال الفصا ا تصا حممد رااد ايم اال  - 3

، ال ناة األالىل التلف يو  السرود ، جامرا املل  سرود ، ماي اللغو  يف سا ات الب  اليوميمستويات االستر بد احملس  املنصور، 
 . 9،، ص2003هـ/1424الرياض، 

 .325-324، صينظر: حممد املبار ، ت ني اللغا الخصانل الرر يا- 4
ير  نعدر  مارتينني نّ   امل اللغا يضتّ   تس يم التغّا  لى نعني الضانع  .325-324، صلغا الخصانل الرر يال، ت ني احممد املبار  - 5

تسّ م الت رح هم  إقار الرادات اللغويا الـ تنتمي إليضا، الير  نعني  ليس م      امل اللغا ن  يصدر  كمني اا نال  ليضا، تكم ما 
هنا   واهر ي    ا يف ترتة زمنيا، ال لى هيا املستو  م  مستويات    اياا ما  دث للغا، نال نّ  يرنيني البا  و  م  التغّا هو ن  هنا

 .10، دم   ص1985الدرت اللغو  نال ذا . ينظر: مارتينيني، مبادئ اللساعيات الراما، تر: نمحد ايمو، الزارة الترلي  الرايل، 
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. ال ليني 1غا ذل  "تدي  لى تض  لتطّور اللغا اللردد مبا م  سن  التطّور الناكالني ماجملاز الاالسترارة ال 
ت ع  لى اجلادة الوسطى  ن اجلمود املاعع م  ايرما الالت ديد  ،الر د اسطاالرر يا الفصيحا هي ال ت

  الايياة الناميا، ال ن الفوهى اللغويا ال اتلا خلصانل اللغا امل وها اا.

ملستويات صا ن  ي مم مم اال ي ،ي   با الدراسات الرر يا ال دميامما ن  مبدن املرياريا ال        
       يف مستو  األ وات د ضد يصاّ هيا الت دّ "دال  م نويَـّــا، ت   م م ،اللغويا، تيت دد تيضا مجيرضا

حيصى م   د يف اللغا ما ال يكاد. ت د تولّ يف مستو  املر   ، لكنني ال يصاّ ا الالرتاميباأل نيا الصرتيّ ال 
سمع نع  الال غا  اس   :" نال تر  نع  مل تضد ناار إىل ذل  ا   جين   ولني ال  ،األلفاظ  طري  ال يات

زيد"،   َ رُ  ذا ضل  "ضا، زيد" نج ت " َ ، تني غاهإمنا مسر   ريني ت س   ليمم تا م الال مفروي، ال 
  .3" 2، خالد"رُ مَ "ال

،" ملا ينطو   ليني م  املرياريا ايرتيا هو م  جضا السبب ال ا ع الراض است ناض اجلاعب الداليلال 
ا ضد يسببني م  نخطار  لى ، ل لا مضا ليا للتحوي الالتغا السريع، الم  جضا نخر م  هيا اجلاعب 

مع جواز النظر املريار  النحو،  ال وا د املرياريا يف األ وات الالصر  ال السيما إذا   ي حماقا ال  ،الرر يا
اد م  ر الي  يستف ن مرظ  ال دماض هو ضبوي التطو االختال  الي  يال ظ إذ   يننا ال ت .تيني نييا

االات اضيا م   ي  املبدن. نما   يا اجلواعب تنح  مع اجلاعب الداليل، مبا تيني  رض املسانم الصرتيا ال 
، ت   4"  انضاخطورة  لى ميا  اللغا الال دهتا ال  ال دماض يف الت دد يف احملاتظا  لى نعظمتضا ملا اا م 

الرر يا نميا عفع ؛  ي  "  فظ  ميا  النحو ضد عفر  ملرياريا املفرالها  لى األ وات الالصر  ال هيه ا
مل تك  هيه املرياريا مت ددة يف  فرع  لى ا ات متباينا. اللوالتدتر   نضا نخطار الت ت  ال للغا ال ا

ى  رض رنينا لكا  م  املتوضع ن  تن ال  الفصحى يف املراهد الدينيا تتصبا لغا خا ا  الدي  ت تصر  ل
ن  ا ات املد  ال األمصار تت ني إىل م يد م  االعغال  الي  ،  لى  ن البحوث احملدالدة ال ال رانر
 .5"مدضد يولد لغات مترددة  رد ن
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ن  ال دماض ماعوا ك  نمرا سلبيا  لى الرر يا  رمتني، ال ، ن  مبدن املرياريا مل يعستللل مما سل ال         
إىل ن " مم عظر عؤيد م  ييهب  - ناض  لى ذل -حن  ال  ، وا   ن تبنوه منض ا للدراساال   لى   

جلاعب الصريف األ كا، الفصحى سواض يف ذل  اال واعن ال تطور  يف الرر يا ال  د لني م  ن  يتأقر   قار 
، ذل  نعني لني ت بم الرر يارمم مع ا رتاتنا  يرالرة التطور ال ( نسات ال، ن  ن  )املريارياالالنحو  الالداليل

احنراتات يف املستويات  يدة أل ا   اللغا لو استمدت ال وا د م  االسترماالت الدارجا غا امل
 . 1"م  مث الدالليا، ال الرتميبا النحويا، ال صوتيا الالصرتيا : الصيا الاألالزا ال

 للـــغــــــة فائــــــــدة دراســــــــة عــــــــوامـــــل تــغــيّــر/تــطــــــّور ا -سابعا

     :حممود اامرضواعينني، ي وي التغا/التطور اللغو  ال سا  وامم تيما خيل الفاندة املرجوة م  دراال     
ال يف مررتا  -خطر ، اا خطر ن ّ الدراسا آ ارها  رد االست صاض الالتح ي دراسا نسرار هيه الروامم "ال 

،  م نييا يف استلراأ ناياض م  اللغا عفسضا  رد تطورها تتيا للبا   ن  ي   التطور اللغو  ال ده
السانر ن وا   ،األد ، الاألخال ، م   ي  اييارة الال  اتا ال ما  يتكل   ان واي ال رب الي     لى

 جاالرتني نال ا تلتني نال   دت  ينني ال ينضا نالا ر الر   تك   لني الغطاض     الضاتني  األم  الـمدعيتني، ال 
 ما سواها.ما   ينضما م  تبادي ال  اتات الالت ارات الالفنو  ال   ماال  ،الال رىب

م  يريد ن  يصور تاريخ األ  نيع اا اللغات يف تطورها نمر ال غىن  نني مل تمررتا ال واعن الـ
مم اإلملا،   . تال  نماد نرتا  يف ن   ل  التاريخ ال ده  ل  "ضا ر" مل يل ّ املاهيا  صور نضر  إىل الواضع

الـ اا تيما ن   نمرب األ ر يف ت االجتما يا الساندة  ن النات، ال مبا ينبغي ن  ي تمم  ليني م  اياال
مرضا اجنخطر م  ن ر األ داث الـ  ني  نم ر متب التاريخ األما، اللرم ن رها يف ذل  ن ظ  ال  يارة 

  .2"استيرا اال 

يضيض هو الي  يساير هيه ال واعن، ال -اا لـم  يرال، إ ال ا لغويا -التدخم املنتج يف اللغا ال        
م   ـّ  الجب  لى مم م  حياالي إ ال ا لغويا ن  يف النا يا امل صودة، "ال تيا لتح  ضا الظرال  املوا

؛  ىت ضبم مم ايض إىل دراسا  ياة اللغا، المناهج تطورها، الما نيع لني يف  ياهتا م  ضواعنيرمد 
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 لني ما يتف  مع السن  الكوعيا الما يتناتر مع قبيرا األاياض،   يستبنيتمي  لني املمك  م  املستحيم،  ال 
 .1تكلم  الن اح "يرة ايه الطبيرا، تتؤت نملضا ال ىت تأت إ ال اتني مسا ال 

  التغــيّــــر/التطّور اللغوّي  مغبة اإلسراف في إثبات -ثامنا
متب    ضدال "ي وي حممود الطنا ي مبينا  اضبا اإلترا  يف إ بات التطور اللغو   لى اللغا الرر يا :     

ا م  التغا الصوت التمسوا لني نم للغو ، ال    مظاهر ذل  التطور ال دي ا م ا م   نهم الرل  ضدميا ال 
،  ىت ناله   كالمني يف هيه ال ييا ن  الي   ن نيدينا الداليل، اللك   ريض  نسر  يف ذل  إسراتاال 
،  م إعني  ريد مم البرد     ر يا اجلاهليا، ال ر يا  در اإلسال،، آل  م  لغتنا الرر يا املكتو ا الاملنطوضاا
ا  لى هيه ، الي  يليف هيا الطري  الدمتور لويس  وض م  نمرب الغالةا آخر، ال كاد يكو  اياي

" ورة الطر  "تضو ير  يف نايا م التني    اتتنا يف مفرت منني ما ذمره يف متا ني "ال ييا يف نم ر ما متب، ال 
صاي ال  ايف  ن    تأ ا االت: يف ال رعن األخاييا ضد تغات  نيتضا تغاا نساسيان  اللغا الرر اللغا "

 .2"اييارة األالرال ياالرامل الرريب ال 
هيا "إ  ،  ي  ي وي:إىل املست رضن نخر  مرا رةت سي  الرر يا إىل لغا ترا يا ال  سبب ير الال 

، إمنا ا ني  رض املست رضن اليي  الصدع يف جدار اللغا الرر يا، الت سميضا إىل لغا ترا يا اللغا مرا رة
 ن مستوين للفصحى، يسمو  ميي ال  دانما ، تض  نال ضبلني   ليم،  رتا نا مني ال ر  السا ع   روا ااتغل
مستو   ال  هو الرر يا  ، مث يتحد و    : الرر يا ال دميا، اليسمو  ال اين: الرر يا املرا رةاألالي

ا رض  يف ذل   ضد تاا، ال ويات اختالتا م الضد اختلفوا يف يحديد هيه املست ،املنطوضا، اليرنو   ا الراميا
، تضيا ن  نستطرد إىل ذمر هيه اآلراض الالرد  ليضا ما ن بم ا م  نساتيتنا الزمالننا م  ن ناض جلدتنا، ال 

 .ا  آخر

    ريض   م يه ال ييا : ضييا التطور اللغو ، الاللغا املرا رة، ال ت د خدع م ا م  النات         
 اللو الغّات منضا الطر  ال ، رت  لى لغتنا الرر يا ضد يحيفتضام ني   ن  هيه ال رال  املتطااللا الـ

        ن  هيا الي   ن نيدينا م  اللغا املرا رة إمنا هو ايض آخر خمتل     اللغا ال دميا ، ال الرانحاال 
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،  لى ما ضاي ( مما ي ولو ، تضما لغتا  يتف ا  يف ال كم الالرس ، مث مييي مم يف قري ني)الكالسيكيا
 1"  أرى ديار الحّي غير ديارهاا الخيام فإنّـها كخيامهم *** و أمّ     ر :ال ا 
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 تــــــــــــــــوطـــــــــــــــئـــــــــــة :
 

عرضة للتغــيّــر والتطّور يف خمتلف عناصرها: أصواهتا وقواعدها ومتنها  -كما أسلفنا–اللغة       
إذ مثة فرق  ،ورتبة واحدة من حيث الرضوخ للتطّور وقبوله صعيدليست على هذه املستويات ودالالهتا، و 

النظام الصويت يستقّر ذلك أن " ،"1ني قطاع إىل آخر من قطاعات اللغة"للتطور بيف سرعة االستجابة 
اليت تعودت مبجموعة احلركات  ،منذ الطفولة ويستمر طول احلياة، فاإلنسان حيتفظ حىت آخر حياته

لك يف حالة أن اللهم إال أن حيدث له عارض ناتج من التعليم، وذ ،منذ طفولته، عليها أعضاؤه الصوتية
 .2"حيّل حمّل النطق القومي، يتلقن نطقا أجنبيا

األصوات يسري سريا بطيئا متدرجا، ال يظهر أثره إال بعد أجيال؛ ألن"  التغري الذي يصيبو      
 الراسوون ، ال يكاد يتبينه إالعليه يف اجليل السابق له مباشرة ، عما كانتاختالف األصوات يف جيل

، تفصلهما مئات يف جيلني ، إذا وازنا بني حالتيهمار يف صورة جليةولكنه يظه ،يف مالحظة هذه الشئون
، طوال تطور لغة من بعيد كل البعد من أن يكون ثابتا النظام الصوتـي؛ ولذلك فإن "3"السنني

   . 4اللغات"

أن  ولكّنه بعد ؛نعم إّن استقراره يتطّلب وقتا أطول .ثابت أيضا فهو النظام الصريفكذلك احلال يف "و     
بل هو كالصوتيات إّّنا يتغرّي  ؛ذلك بأّن الصرف ال يتغرّي يف أثناء جيل واحد .يستقّر ال يعرتيه تغرّي يذكر

مها فالنظام الصويت والنظام النحوي إذا ما اكتسبا مرة بقيا طول العمر، و  .يف االنتقال من جيل إىل جيل
 .5"إىل استقرار ذهنية املتكّلم يدينان باستقرارمها

لسنا نتحدث هنا عن األخطاء كل لغة حية ال يثبت على حال...   غري أننا جند "النظام الصريف يف      
عن أقالم الكتاب مهما بلغ حرصهم، ولكن كل نظام صريف فيه مواضع نقص ال  الفردية، اليت تند أحيانا

من قواعدها شواذ ال يربرها منطق.  . ففي كل قاعدةختلو منها أية لغة ولو كانت من أشد اللغات تثقيفا
بقدر ما حيمله قصارى القول أن النظام الصريف لدى كل متكلم  حيمل يف نفسه من أسباب التغيري و 
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ق بني املسلكني يظهر يف نتائجهما، فالتطور الصويت عام شامل، ال يرتك وراءه الفر النظام الصويت. و 
شمل مجيع احلاالت ، فيندر أن يمية. أما التطور الصريفستبدل حاال جديدة مكان حال قد؛ إذ إنه يبقايا

القدمية اليت ؛ فهو يدع إىل جانب الصيغ اجلديدة اليت يستحدثها عددا كبريا من الصيغ اليت يؤثر فيها
التغري ؛ ذلك ألن "1هكذا ترتك كل حلقة من حلقات التطور الصريف بقايا هلا ". و تستمر يف االستعمال
، حىت لنالحظ يف لقدمية إىل جانب الصيغ املستحدثة، فكثريا ما تبقى الصيغ اال يكون تاما إطالقا

، مزجيا من العام للغات اليت هلا تاريخ طويل، واليت عانت تطورا ضوما، كالفرنسية واإلجنليزيةالنظام 
  .  2النظم اليت تضم حاالت خمتلفة "

أكثر العناصر اللغوية قابلية للتغري يف اللغات  اإهنأما املفردات ف ،هذا عن الصوتيات و الصرف        
فكل متكّلم يكّون . ألهنا تتبع الظروف ،ى العكس من ذلك ال تستقر على حال" ألهنا عل،اإلنسانية

، فاإلنسان يزيد من مفرداته لى االستعارة ممن حييطون به.مفرداته من أّول حياته إىل آخرها مبداومته ع
ت اجلديدة رّي الكلمات يف حركة دائمة من الدخول واخلروج. ولكن الكلماويغ ،ولكنه ينقص منها أيضا
فالذهن يرّوض نفسه على وجود املرتادفات واملتماثالت ويوزعها على وجه العموم  ال تطرد القدمية دائما؛

ألهنا أّن احلياة تشّجع على تغرّي املفردات،"س يوالسبب يف نظر فندر "،  3"على استعماالت خمتلفة 
 العدد املتنوعة تعمل علىالعالقات االجتماعية والصناعات و . فعف األسباب اليت تؤثر يف الكلماتتضا

 .4"تطلب خلق كلمات جديدةتو  ،ر معناهاأو حتوّ ، وتقضي على الكلمات القدمية ،تغرّي املفردات
  

لقاء الضوء احلديث بإفيما يأيت نتناول هذه املستويات الثالث بشيء من البسط واإليضاح؛ فنبتسر و     
، مرجئني معاجلة ين باحلديث عن التغري الصريف، ونثلث بتناول التغري النحوينثعلى التغري الصويت، و 

 التغري الداليل يف الفصل الذي يليه . 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 204-203، ص فندريس، اللغة  - 1
 . 423، ص املصدر السابق - 2
 .247-246، صاملصدر السابق -  3
 .247، صالسابقاملصدر  -  4
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ــــــل ت ــو ى الــــــــــت ــــــــغ ـــــــــي ـــــر –لو  األ   الــــف ــــص  تِــــــــــــي  :  في الم س   الـــــــــص ــــــــــو 
يف ، اليت تطرأ على شيء عيين أو جمرد إذا كان التطّور يف السياق العام يراد به سلسلة ظواهر النمو       

 الصويت ال خيرج يف اإلطار العام عن هذا املعطى، فاملراد منه مراحل تغري غريفإّن الت ؛تباعا ،مراحل تارخيية
أي إنّه تغيري يقع  ؛يف التفاعل التواصلي بني أصحاب اللغة، والتحول املتعاقب يف مادته ،وأطوارهالصوت 

، هو تعديل يف البنية التأليفية "1"يف مادة الصوت )الوحدة الصوتية األساسية( أو صفة الصوت أو حركته
الصوت املفرد  بتعريف آخر هو:"التغري الذي يقع يف مستوىو  ."2"للغة حبذف عنصر أو بزيادته

 .3)احلرف( أو احلركة "

من تطورها يف جوانب الصيغ      أكثر تنوعا ن اجلانب الصويت يف اللغة أسرع و قد الحظ العلماء أو     
ب مرد ذلك إىل أن اجلانب املنطوق يف اللغة ميارس حرية أكثر من  اجلانوالنحو واملفردات واألساليب. و 

ياقية ال تظهر يف الكالم جتمعاهتا الصوتية ظروفا ستصادف يف تركيباهتا و  أن اللغة ، باإلضافة إىلاملكتوب
يدللون على ذلك مبا نشاهده يف كثري علة انفصال الصوت عن صورته، وتطوره دونه. و هذه املكتوب. و 

 . "4"تطور النطق وبقاء اهلجاء القدمي –تهيف بعض أمثل –اللغات من خمالفة النطق للكتابة، مما يعين من

واملستوى الصويت هو العمود الفقري للمستويات اللغوية األخرى، وهو الـموّجه هلا، واملؤثر فيها، لذا      
تنعكس خصائصه عليها، فال ميكن تفسري املستوى الصويت حبقائق من املستويات اللغوية األخرى، يف 

اللفظ،       آلة هو ون كذلك والصوت كما قال اجلاحظ:""، وكيف ال يك5حني أن العكس ممكن"
واجلوهر الذي يقوم به التقطيع، وبه يوجد التأليف. ولن تكون حركات اللسان لفظا وال كالما موزونا وال 

 . 6التأليف"ون احلروف كالما إالّ بالتقطيع و ال تكمنثورا إالّ بظهور الصوت، و 

                                                           
 .9، ص2009، 1ط ،القاهرة، ابه وظواهره، دار النشر للجامعاتأسب، ينظر: حممود عكاشة، التطّور الصويت يف األلفاظ - 1
 .112ص ،1989ظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس، املن مكتب تنسيق التعريب، املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات،  -2

 . 52ص نظر أمثلة لذلك،ت. و  52، علم اللغة احلديث، ص حممد داود  - 3
 . 369ص م،  1997هــ/1418ينظر : أمحد خمتار عمر، دراسة الصوت اللغوي، عامل الكتب، القاهرة،  - 4
تشرين  ةرادية و الرتكيبية (، جملة جامعاإلف ، حبث: أثر الصوائت يف الداللة اللغوية )و صفوان سّلوم لينظر:د.حممد إمساعيل بص  - 5

 .166، صم2010، 1، العدد 32سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية، اجمللد  ،والدراسات العلمية للبحوث
 .1/79 ،حتقيق وشرح:عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، د.ط، د.ت ،التبينياجلاحظ، البيان و  - 6
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 ترجع إىل عوامل لغوية، كالتوفيف، والتماثل والتوالف، واإلدغام، وفكّ  غريوأسباب هذا الت        
اإلنسان  حبياة تتعلق، والتيسري، والتفاعل مع اللغات األجنبية، وهناك عوامل التضعيف، واإلبدال الصويت

   ،أخطاء السمع"، و 1احلضارة اإلنسانية. فاالختالف اخللقي يف أعضاء النطق بني األجيال املتباعدة"و 
اختالف جتاور من األلفاظ نتيجة التأليف،و  ، أو فيمايف األلفاظ املستحدثة باالشتقاق تعامل األصواتو 

كل ذلك يؤثر بفاعلية ذاتية يف أصوات اللغة من غري أن يكون أهل تلك ،"3البيئية" و " 2العوامل النفسية"
 ."4اللغة قاصدين تغيري أصواهتا ""

يثنا على بعض العوامل اللغوية، وهي اإلبدال، سنقصر حد حنن يف هذا املوضع من البحثو    
 .آلياتهشيء من ين صورة عامة عن التغري الصويت و ؛ بغية تكو والقلب املكاين، والتوفيف

  اإلبــــــــــــــــدال : -أ

 لقد احتلت حيزا"، و 5الشديدة التأثري"ن نواميس اللغة العظيمة االعتبار، و تعد ظاهرة اإلبدال م      
. فمن كتب العلماء العرب منذ وقت مبكر، فأفردوا هلا مؤلفات وحبوث ضمن مصنفاهتم  واسعا من

غريب املصنف، وابن م يف البن سالا القاسم الذين خصصوا لإلبدال أبوابا أو فصوال يف مؤلفاهتم أبو عبيد 
من خص هذه  هممنة متفرقة منه كثعلب يف جمالسه. و منهم من اكتفى بذكر أمثلدريد يف اجلمهرة، و 

ي، كتاب اإلبدال البن ، منها على سبيل املثال:كتاب القلب واإلبدال لألصمعالظاهرة برسائل مفردة
 ".6كتاب اإلبدال أليب الطيب اللغوي"، واإلبدال واملعاقبة والنظائر للزجاجي، و السكيت

                                                           
أن هذا الرأي مل جيد من علم ، إال نتيجة تطور عضلي يف أعضاء النطق يرى بعض العلماء أن تبدل األصوات من جيل إىل آخر يكون - 1

 .162، ص ريح تأييدا .ينظر : إبراهيم أنيس، األصوات اللغويةالتش
    ، فعند الدعة عليها الشعب هناك من العلماء من يعزون تطور األصوات من شدة إىل رخاوة أو العكس إىل احلياة النفسية اليت يكون - 2
 .165، ص إبراهيم أنيس، األصوات اللغويةينظر :  اجلربوت متيل إىل الشدة .لقوة و عند ا، و إىل الرخاوة االستقرار متيل األصواتو 

 ة اجلغرافية أثرا كبريا يف نوع التطور الذي يصيب األصوات .طبيعماعية والهناك بعض علماء اللغة احملدثني من يرى أن للحياة االجت - 3
عن  51م، ص1955أسلوب دراستها، فرحية، حماضرات يف اللهجات و  ود. أنيس،  164، ص إبراهيم أنيس، األصوات اللغويةينظر : 

 . 268ص م، 2004هــ/1425، 5مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط ،عبد الغفار حامد هالل، العربية خصائصها ومساهتا
 .14أسبابه وظواهره، ص ،ينظر: حممود عكاشة، التطّور الصويت يف األلفاظ - 4

5 ، 5العربية خصائصها ومساهتا، مكتبة وهبة، القاهرة، ط : عبد الغفار حامد هالل،ينظر للوقوف على أمهية اإلبدال - 
  . 260-258ص م،2004هــ/1420

6
اهليئة العامة ، ني حممد شرف، مراجعة : علي النجدي ناصف، مقدمة احملققينظر :ابن السكيت، كتاب اإلبدال ، تقدمي و حتقيق: حس - 

 =،يف ضوء علم اللغة احلديث يف أماليهالقايل آراء أيب علي  ، نعيمة روابح عن 30،31صم، 1978لشؤون املطابع األمريية، القاهرة، 
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راء قد تباينت آو  ،1املعاقبة"هلذه الظاهرة مصطلحات عديدة يف الرتاث العريب أشهرها اإلبدال و و     
بني من يرجعها إىل عوامل  اختالف اللهجات، و ، بني من يرجعها إىلالعلماء يف نشأة هذه الظاهرة

 ".2أخرى "

، أو "جعل حرف مكان حرف 3يعرف اإلبدال اصطالحا بأنه: "إقامة حرف مقام حرف غريه"و      
حبيث خيتفي األول، وحيل يف موضعه حذف حرف، ووضع آخر يف مكانه، ، أو هو "4آخر مطلقا"

يفات عامة هذه تعر ، و 5، أم خمتلفني"العلة ...أم كانا صحيحني ، سواء أكان احلرفان من أحرفغريه
، فقد يكون اإلبدال يف بدال بنية الكلمة يف مجيع حروفهايدخل اإلتشمل اإلبدال الصريف واللغوي، و 

أنواع من األصوات، هي: تبادل بني أصوات صائتة،  حيدث بني ثالثةو  ،"6الفاء أو العني  أو الالم"
لغوي املتفشي سنن الالمن اإلبدال ". و 7تبادل بني أصوات صائتة وصامتة"ل بني أصوات صامتة، و تبادو 

لفظ " انتزاع هومصطلح االشتقاق األكرب، و ـهو عند عبد السالم املسدي مرادف لو    ،"8يف لغة العرب"
عنوان الرسالة وعلواهنا. املعىن و املورج واختالف يف بعض احلروف، حنو:اسب بينهما يف من لفظ مع تن

                                                                                                                                                                      

م  2010، لية اللغات واآلداب، جامعة احلاج خلضر، باتنة، اجلزائر، إشراف: عبد الكرمي بورنان، كالة ماجستري يف اللسانيات العامةرس=
 .15ص ، م2011 –
، مطبوعات اجملمع العلمي العريب، ارعة ...ينظر : أبو الطيب اللغوي، كتاب اإلبدال، مقدمة التنوخياملضوتسمى أيضا: النظائر، و  - 1

 .1/7م، 1960هـ/ 1379، دمشق

، 5مكتبة وهبة، القاهرة، طمساهتا، ، العربية خصائصها و ر حامد هالل: عبد الغفايف أسباب اإلبدال ينظر ملزيد من التفصيل - 2
  .275 -261م،ص2004/هــ1420

 - هـ 1422لبنان،  - بريوت العلمية، الكتب يعقوب، دار بديع إميل الدكتور: له قدم،  للزخمشري شرح املفصلابن يعيش،  - 3
اإلبدال جعل الشيء مكان "التبديل تغيري الشيء عن حاله، و ، يقول أبو هالل العسكري:واإلبدال غري التبديل .347 /5،  م2001

 .350، مادة )بدل(، صبو هالل العسكري، الفروق اللغويةالشيء ". ينظر: أ
 ،م 2009بريوت، لبنان،د.ط،  ، دار الفكر،على ألفية ابن مالك ومعه شرح شواهد للعيين األمشوينشرح حاشية الصبان على  - 4
4/1798. 
5
 .4/757م،  1974، 3القاهرة، مصر، طأ.عباس حسن، النحو الوايف، دار املعارف  - 

6
ي ـالبحث الداليل ف، المها ينظر:رسل عباس حممد شريوزةللوقوف على ّناذج من هذا اإلبدال احلاصل يف فاء الكلمة أو عينها أو  - 

هــ/ 1432 العراق، ،جملس كلية الرتبية للبنات، جامعة الكوفة ة مقدمة إىلماجستري خمطوطرسالة ، هـ(546)ت تفسري ابن عطية
 .64-57، صم2001

7
، ينظر : عثمان حممد آدم عبد احملمود ، اإلعالل واإلبدال عند اللغويني، دراسة صوتية صرفيةى ّناذج من هذا اإلبدال للوقوف عل - 

    . 16 م، ص2005هـ/1426، ان اإلسالمية، مجهورية السودانجامعة أم درماللغة العربية،  كلية  رسالة دكتوراه خمطوطة مقدمة إىل
 .67 -64ص  ،هـ(546)ت ي تفسري ابن عطيةـالبحث الداليل فو 

 .154، ص ينظر : الصاحيب - 8
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، مث إنه من الظواهر املقيدة ألنه يفسر يف جل أحواله بقوانني حقيقة أمره ظاهرة صوتية تعاملية هو يفو 
 .1جتانس..."تعامل الصويت من تقريب وتباين وإدغام و ال

 يف كونه ضربا من اللغوينيهلجي، وال خالف بني النحاة و  للغة نوعان: أحدمها لغوي أواإلبدال يف او    
اإلبدال اللغوي أوسع من إلبدال الصريف اخلاضع للقوانني والقواعد الصرفية. و اآلخر اضروب املعاقبة، و 
 اإلبدال الصريف .

وأوجهها ء األصوات احملدثني هبذه الظاهرة، فرصدوا مظاهرها علمااهتم اللغويون والنحاة القدامى و     
ماء اللغويني العرب قد فطن قدحتت مسميات خمتلفة، يقول رمضان عبد التواب :"و عاجلوها املتنوعة، و 

    "كراهية اجتماع حرفني من جنس واحد"، أوــكراهية التضعيف"ها "بــــــكانوا يعربون عنهلذه الظاهرة، و 
ري ذلك، فقد عقد سيبويه لذلك بابا يف  غأو "استثقلوا اجتماع املثلني" و  2أو "اجتماع األمثال مكروه"

 . 3ليس مبطارد "ا شذا فأبدَل مكان الالم الياَء، لكراهية التضعيف، و كتابه بعنوان:"هذا م

ة اإلبدال، منها مصطلح تعابري استعملت للداللة على ظاهر إضافة إىل ما سبق ذكره، هناك ألفاظ و     
ما تقلب فيه السني صادا يف بعض باب بابا مساه "هذا ، فقد عقد سيبويه "4مصطلح القلب"و  ،التناوب
ذلك كلمة واحدة، و يف  ، يقول:" تقلبها القاف إذا كانت بعدها ، وقد قصد بذلك ما تبدل فيه5اللغات"
، ليكون العمل من وجه واحد ،من موضع السني أشبه احلروف بالقاف...أبدلوا َصبَـق ت  و  ت  ق  حنو: ص  

 .     6"هي الصادو 

 الصويت ال يفضي أصوات الكلمات و تتغري ، غري أن هذا التغري هن : جانب تتطور فيجانبالإلبدال و    
 هذا النوع من التغري هو األكثر ، إذ يندرج ضمنه كل ظواهر اإلبدال يف العربية.إىل تغري معنوي، و 

                                                           
 . 61ص مباحث تأسيسية يف اللسانيات،  ،عبد السالم املسدي - 1
 .451 ص م،1973هــ/1393، 1، طيف التصريف، حتقيق: فور الدين قباوة، املكتبة العربية حبلبشرح امللوكي ، ابن يعيش ينظر: - 2
حممد هارون، مكتبة اخلاجني بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض،  حتقيق: عبد السالم،، الكتاب)أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب( سيبويه - 3
 .  62، عبد التواب، التطور اللغوي رمضانو  ، 4/424 م، 1982هــ/ 2،1402ط
ال القلب املكاين الذي هو تغيري يف  . أما القلب فاملراد به اإلبدال 143ص، علي عبد الواحد وايف، فقه اللغةيف التناوب ينظر:  - 4

 سيأيت احلديث عنه .، بتقدمي بعضها على بعض . و ترتيب احلروف األصلية للكلمة
 . 4/479، ينظر : سيبويه، الكتاب - 5
 .480، 4/479، سيبويه ، الكتاب - 6
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يرتتب عليه تغري  الذييمس ذلك التغري الصويت ، فاجلانب اآلخر، وهو ما اعتىن البحث برصده أما     
، هلا يف صورهتا اجلديدة ، إذ قد تتطور أصوات الكلمة لتتشابه مع أصوات كلمة أخرى مشاهبةيف الداللة

يف إمساس األلفاظ "باب  ، متناوال له حتتوقد أسهب فيه ابن جين .إىل تغري يف داللتها مما يفضي 
، اهتا من األحداث فباب عظيم  واسعا يشاكل أصو مما جاء فيه:"فأما مقابلة األلفاظ مبأشباه املعاين"، و 

ذلك أهنم كثريا ما جيعلون أصوات احلروف على مست األحداث و  عند عارفيه مأموم. 1وهنج متلئبّ 
 .2"أضعاف ما نستشعرهوذلك أكثر مما نقّدره، و  .ــر هبا عنها، فيعدِّلوهنا هبا وحيتذوهنا عليهااملعباــ

،" فكل حرف منها وف العربية مناسبة ملعانيها، وهلا قيمة تعبريية موحيةبه حر هذا يعين على مذهو     
اص ما دام يستقل بإحداث صوت معني. وكل حرف له ظل وإشعاع، إذ كان لكل يستقل ببيان معىن خ

 .  3"إيقاع !حرف صدى و 

، مثل املشرتك اللفظي نشوء ظواهر داللية ؛ حيث قد يكون مسؤوال عنليس هذا فحسبو     
، إال أن البحث ال ن هذا التطور صورتان للفظة واحدة، إال أن داللتيهما متغايرة، إذ ينتج عواألضداد

 .ور الذي أدى إىل تطور يف الداللةبقدر ما يعىن برصد التط "4"يعىن برصد هاتني الظاهرتني الدالليتني

ذا التطور أدى هواهتا، و ليت اعتورها تطور يف بعض أصمن أجل ذلك عرض البحث مجلة من األلفاظ او   
 :تلك األلفاظ هيإىل تطور يف املعىن، و 

جلدته فروة الرأس: ا معنيان:املعىن األول: "تروي لنا كتب اللغة أن لفظة )فروة ( هل الفروة :الثروة و  -1
إذ قال األصمعي:"فالن  ،ملعىن الثاين هو )الثروة(أصل الكلمة با". و 6الغىن" . واملعىن الثاين:5ها "ر  عَ بشَ 

 .7"يف املال وفروة، مبعىن واحد إنه ذو ثروة . وقال ابن السكيت :كثري املالإذا كان   .ثروةذو فروة و 

؛ ألن الصوتني "1فلفظة الفروة مبعىن الغىن متطور عن لفظة )الثروة( عن طريق إبدال صوت الثاء فاء "  
من باطن " ، وخمرج الفاء"2أطراف الثنايا "الثاء مما بني طريف اللسان و  ج  رَ و  ، فم  ملورجن يف ارباامتق

                                                           
 املتلئب : املستقيم . - 1
 .157/  2 ،اخلصائص ،ابن جين - 2
 . 142، ص د. صبحي الصاحل، دراسات يف فقه اللغة، دار العلم للماليني، بريوت، د.ط، د.ت - 3
 .نظر يف الفصل املوايلي، ظي واألضداد نصيبا من حبثنا هذاخصصنا للمشرتك اللف - 4
 . 241/ 15، 1967القاهرة، حتقيق :إبراهيم األبياري، دار الكتاب العريب، ،اللغة هتذيب،ألزهري )أبو منصور حممد بن أمحد(ا - 5
 .1188، صاحمليطالقاموس ، و  10/282، اللسان - 6
        .240/ 15 ،التهذيب - 7
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فكالمها صوت مهموس  ،. فضال عن احتادمها يف الصفة3"ىأطراف الثنايا العلو ، الشفة السفلى
قد ورد يف  هما، و ، جوز تعاقباحتكاكي مرقق. فاحتاد الصفة بني هذين الصوتني، وتقارهبما يف املورج

خرج احلَجر ):قوهلم"، و 4"َجَدف(: )َجَدث و بدل فيها صوت الثاء فاء، من ذلكة كثرية أكتب اللغة أمثل
فـي " 7"قد قرئ هبماو (فوممنه )ثوم و "، و 6("ف مّ )ثـ ّم ، و ( وألثاثيّ وا ،" و)األثافـيّ 5("حفيفوله حثيث و 
چے   ے  چ قوله تعاىل :

8 .    

  حلك و حنك : -2

( مما ك( فتحول إىل صوت النون )احلنالالم يف كلمة )احللكر الذي أصاب صوت مثال ذلك التطو و   
احلنك أيضا: شدة و . "9األعلى من الفم". إذ إن )حنك اإلنسان( هو اجلزء أدى إىل تغري يف داللتها

مما ال شك . و "10حنك الغراب شدة سواده"حانك وحالك، أي شديد السواد، و  : أسودالسواد، يقال
                                                                                                                                                                      

بــــــ"اإلبدال اللهجي" ،ألنه ، واإلبدال احلادث هنا هو إبدال لغوي، ويسميه أحد الباحثني وإبدال صرفـي اإلبدال نوعان: إبدال لغوي، - 1
، ر:إبراهيم أنيس، اللهجات العربيةأكثر ارتباطا باللهجات. ويعرف بأنه :" جعل حرف مكان آخر ، أو حركة مكان أخرى ". ينظ

يف ضوء الدرس الصويت، جامعة عني مشس،كلية هـ( 321اجلهود الصوتية البن دريد األزدي)ت ، والسيد حممد منازع علي، 71ص 
  .290هــ، ص1421م/2002بية ، الرت 

 .433/ 4الكتاب، ينظر:  - 2
 . 433/ 4، الكتاب - 3
4
ئ :"...األجداف"بالفاء، مجع قر ( بالثاء مجع جدث، وهو القرب، و 7: اآلية :القمر):" خيرجون من األجداث" قرأ اجلمهور قوله تعاىل - 

م، 2003هــ/1424، 1دار العروبة، الكويت،ط،يف علم التصريف املستقصىعبد اللطيف حممد اخلطيب، :جدف،وهو القرب أيضا. ينظر
2 /1090. 

مطبوعات اجملمع  ،وخي، حتقيق : عز الدين التن، اإلبدال و املعاقبة والنظائر()أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاقينظر : الزجاجي - 5
 .88ص، م1962هــ/ 1381مي العريب بدمشق، العل
 .1/368املزهر، ، و 487-1/486القايل، األمايل، ينظر : - 6

سري الطربي )حممد بن جرير(، جامع البيان يف تف. ينظر :" والباقون بالفاء"وثومها أيّب بن كعبوابن عباس و قرأ ابن مسعود  - 7
عن حقائق الكشاف  وجار اهلل الزخمشري، ،2/130م، 2000ـ/هــ1420، 1، طالقرآن،حتقيق:أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة

حتقيق : عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد عوض  وفتحي أمحد حجازي، مكتبة ، التنزيل و عيون األقاويل يف وجوه التأويلغوامض 
قيق: د.عادل أبو حيان األندلسي)حممد بن يوسف( ، تفسري البحر احمليط ،حت. و  1/275م، 1998هـــ/1418، 1العبيكان، الرياض، ط

د.  و. 1/395م، 1993هــ/1413، 1، بريوت ، لبنان، طدار الكتب العلمية آخرين،حممد معوض و أمحد عبد املوجود والشيخ علي 
تار عمر و د.عبد العال و د.أمحد خم.  1/112، م 2000شر دار سعد الدين بدمشق ، ، نم القراءات، معجعبد اللطيف حممد اخلطيب

 1/63 ،م1988هــ/1408، 2، طر القراء، مطبوعات جامع الكويتمقدمة يف القراءات وأشه، معجم القراءات القرآنية مع سامل مكرم
وهذا على رأي من يسّوي بني الثوم و الفوم، أما على الرأي اآلخر فال إبدال، حيث يرى أن الفاء ليست بدال من الثاء الختالف املعىن،  .

دار  ،اإلعراب صناعةابن جين، سر : حتتبز .ينظرفالفوم :احلنطة، وما خيتبز من احلبوب، و الثوم:معروف، وهو خيتلف عن احلبوب اليت
 . 1033والقاموس، ص ، 1/262 م،2000هـــ/1421الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

 .61سورة البقرة، اآلية : - 8
 .4/65، التهذيب ينظر: - 9

 حنك( .) ،844ص ،والقاموس احمليط، 4/65،ينظر : التهذيب - 10
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ظة )احللك( اليت تعين شدة السواد، إذ جاء يف الثاين متطورة عن لففيه أن لفظة )احلنك( باملعىن 
إنه ألشد سوادا من حلك الغراب، ويقال لألسود ، تقول: املعجم:"احللك: شدة السواد كلون الغراب

 .2..."حانك جاء أيضا :" أسود حالك و و ، 1حلكوك ..."الشديد السواد: حالك و 

، فالالم خمرجه ذلقيان جمهوران، متوسطان بني الشدة والرخاوة فأبدل صوت الالم نونا؛ ألن الصوتني   
، مما بني ما يليها من احلنك األعلىو  ف اللسان من بينهاة اللسان من أدناها إىل منتهى طر "من حاف

ىل منتهى طرف من حافة اللسان من أدناها إالنون خمرجه  ". و 3الثنية "عية و الربافويق الضاحك والناب و 
فالصوتان متجاوران يف املورج ، ، 4يق الثنايا "ما فو ما يليها من احلنك األعلى و بني نها  و اللسان ما بي

 قد سوغ ذلك اإلبدال بينهما . ومتفقان يف صفيت اجلهر والتوسط؛ و 

 ،وجربينجربيل إسرائني، و و  إسرائيلنا كثري يف العربية، شروى: إمساعيل وإمساعني، و إبدال الالم نو و     
 ." 5غري ذلك"و 

 َشَغف و َشَعف :-3

چجبجبجبجبچ:عاىلمما جرى فيه اإلبدال لفظة )شغفها( يف قوله ت  
6
، ، فقد وردت اآلية بقراءتني 

قد جرى اإلبدال بني ، و صحف، واألخرى )شعفها(بالعنيهي املوافقة لرسم املإحدامها )شغفها( بالغني و 
مما جيعل اإلبدال  فهما صوتان جمهوران؛، ألهنما متقاربان يف الصفةظة العني يف هذه اللفحريف الغني و 
ىت صار من قلبها )شغفها( معناه :بلغ ح"فـــــــ داللة اللفظة، . وقد ترك هذا اإلبدال أثرا يفبينهما سائغا

مث ذكر يف الشغاف قولني:  ،7"غالف من أغشية القلب -أكثر القولعلى -هو موضع الشغاف، و 
 ."8"الشغاف داء يصل إىل القلب الشغاف: سويداء القلب، واآلخر:: أحدمها

                                                           
 .4/63، التهذيب - 1
  .4/63،التهذيب - 2
حتقيق:د. مهدي املوزومي و د. إبراهيم السامرائي، نظر :اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني،ي. و 1/60 ،سر صناعة اإلعراب - 3

 . 1/51، د.ت د.ط،
 . 1/60، ينظر: سر صناعة اإلعراب، و 4/433، الكتاب - 4
 .2/402، اإلبدال. و أبو الطيب اللغوي، 69-61ينظر: ابن السكيت، اإلبدال، - 5
 .30سورة يوسف، اآلية :  - 6
 . 3/237، ابن عطية، احملرر الوجيز - 7
 . 3/237 ،ينظر : املصدر السابق - 8
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 وعلي بن عبد اهلل بن عمرو،:ومن هؤالء ،الصحابة والتابعنيمجاعة من  عنقراءهتا بالعني  يتو ر  قدو     
 ".1"ابن أيب عبلة، وأبو رجاء و،احلسن البصري، وجماهد، وابن حميصن  واحلسني،

فذكرت طائفة منهم أن داللة لفظة )شغف ( اليت  ؛فسرون يف توجيه هاتني القراءتنيقد اختلف املو      
ون : إن حبه قال آخر "، و 2السالم قد خرق حجاب قلبها " يوسف عليهبالغني تدل على أن حب النيب 

غلب السالم قد دخل حتت شغاف قلبها و  منهم من ذهب إىل أن حبه عليهو ، "3"قد بلغ سويداء قلبها
 ".4عليه "

   ، ف عليه السالم قد أحرق قلب زليوة، فهي أن حب النيب يوسوأما داللة )شعف( اليت بالعني      
ى أن احلب قد ، أو أهنا تدل عللبعري بالقطران إذا أصيب مبرض مااألصل يف ذلك مأخوذ من طلي او 

 .5أصل ذلك مأخوذ من رؤوس اجلبال و أعاليها "ذهب هبا كل مذهب، و 

 : َسَغب و تـََغب  -4

چےۓۓڭڭڭچ:منه قوله تعاىلاجلوع و القحط، و لفظة ) سغب( معناها:  
" 7، أي ذي جماعة"6

؛ هو )التاء(و الصفة ، فتطور صوت )السني( إىل صوت قريب له يف املورج و وقد أصابه تغري يف الصورة
موسان، ، فالسني و التاء صوتان مههما يف صفة اهلمس، فضال عن اتفاقفهذان احلرفان متقاربا املورج

                                                           

لرزاق ، زاد املسري يف علم التفسري، حتقيق: عبد اين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي(ابن اجلوزي )مجال الد، و  66/ 16 ،ينظر: الطربي - 1
حمرر الوجيز يف  ابن عطية األندلسي احملاريب) أبو حممد عبد احلق بن غالب (،. و 434/ 2هـ، 1422، بريوت،الكتاب العريباملهدي، دار 

 . 2/237، هـ1422 ،بريوت العلمية، الكتب ، دارحممد الشايف عبد السالم عبد: قيحتق ،العزيز تفسري الكتاب
 دار ،الشليب إمساعيل الفتاح عبدو  النجار علي حممدو  النجايت يوسف حتقيق: محد ،القرآن معاين، زياد( بن حيىي زكريا بوأينظر: الفراء ) - 2

 اجمللس،األوقاف وزارة ،عنها واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيني يفاحملتسب  جين، ابنو ، 2/42، 1، طمصر – والرتمجة للتأليف املصرية
عن حقائق  الكشاف والزخمشري) جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر(، ، 1/339م، 1999 -هـ1420 اإلسالمية، للشئون األعلى

حتقيق و تعليق ودراسة: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معّوض و أ.د ، غوامض التنزيل و عيون األقاويل يف وجوه التأويل
 .3/275م ،  1998هــ/1418، 1فتحي عبد الرمحن أمحد حجازي، مكتبة العبيكان، الرياض، ط

 . 42/ 2، معاين القرآن - 3
 . 3/25هـ،  1414بريوت،  دمشق، الطيب، الكلم دار كثري، ابن ارد ، فتح القدير،شوكاينعلي ال بن حممدينظر:  - 4
 الربدوين أمحد: حتقيق اجلامع ألحكام القرآن،(، اخلزرجي األنصاري أمحد بن حممد اهلل عبد أبو) لقرطيبوا، 3/276 ،الكشاف ينظر: - 5

 يف روح املعاين(،  احلسيين اهلل عبد بن حممود الدين )شهاباأللوسي و ، 9/176،177،  القاهرة ،املصرية الكتب دار ،أطفيش وإبراهيم
 . 416/ 6هـ،   1415 ،بريوت العلمية، الكتب دار، عطية الباري عبد علي: حتقيق ،املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري

 .14اآلية : سورة البلد ،  - 6
 .91، القاموس احمليطو ، 41/ 8، : هتذيب اللغة ينظر - 7
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". 1فويق الثنايا خمرج السني "فمماا بني طرف اللسان وأصول الثنايا خمرج التاء، ومما بني طرف اللسان و 
ابه كلمة أخرى بالصورة نفسها ، وهي كلمة ن صورة جديدة هلذه الكلمة تشذلك إىل تكوّ  قد آلو 

اهلالك، والوسخ و  عين: الفسادلتها القدمية اليت ت، فأصبحت هلذه الكلمة األخرية داللتان:دال)تـََغب(
ى هذا التطور ، فرتتب عل"2هي الَقَحط و اجلوع"، و جلديدة اليت نتجت عن هذا التطورالداللة ا، و والدرن

 ."3، إذ أصبح للفظ الواحد أكثر من داللة واحدة"الصويت تغري داليل

 ."5أمثلته كثرية"، و "4يعزى إىل اليمن"ل بني السني و التاء يسمى بالومت، و وهذا اإلبدال احلاص   

 دحم و دعم : -5

 . إال أن الكلمة"6رماه  بشيء "اه ، ودعم الشيء دفعه وطعنه و : قوّ م الشيءجاء يف املعاجم أن دع  
. بل قد صرحت املعاجم 7دمحه دمحا:إذا دفعه "باملعىن الثاين متطورة من )دحم(، إذ جاء يف املعجم أن "

فصارت ، إىل العني بذلك تطورت احلاء يف كلمة )دحم(. و "8"بأن دعم مبعىن الطعن أصله )دحم (
هذا التغري يف طريقة النطق عن طريق اإلبدال ذلك بكلمة )دعم( مبعىن :قّوى، و التبست ل)دعم (، و 

بغض النظر عن ، هو اتفاق هذين الصوتني يف املورجالذي مهد هلذا اإلبدال و ". 9أحدث االشرتاك"
لوال حبة يف احلاء ألشبهت ف شدة العالقة بينهما بقوله :" و ليل قد وصكان اخلاختالفهما يف الصفة، و 

، فأصبح التطور إىل تغري يف داللة الكلمةوقد أدى هذا  .10"؛ بسبب قرب خمرجها من العنيالعني
 .للكلمة الواحدة معنيان

، مع إكسابه بعضها ميكن القول إن اإلبدال يسهم يف تنمية اللغة وتكثري مفرداهتا استنادا إىل ما تقدم   
األصوات إال لفظني بينهما تناسب يف املعىن و  ؛ إذ يتم بنيزائدة حبسب خصائص الصوت املتبادلمعاين 

                                                           
 .4/433 ،الكتابينظر :  - 1
 .59، صاحمليط القاموسو ،  83/ 8، ينظر : التهذيب - 2
 .134، داللة األلفاظ، صينظر : إبراهيم أنيس - 3
 .182/ 1، ينظر: املزهر - 4
 .104، ص ينظر :ابن السكيت، اإلبدال - 5
  .998، احمليط والقاموس ،414، 4/413،ينظر : اللسان - 6
 . 434/ 4،التهذيب - 7
 .257/  2، ينظر: التهذيب - 8
،  2امعية، اإلسكندرية، مصر، ط، دار املعرفة اجلغوية يف داللة املبىن على املعىن، دراسة لينظر : د.حلمي خليل، العربية والغموض - 9

 .77، ص م2013
 .1/254، اإلعراب سر صناعة،  و 1/57العني،ينظر :  - 10
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، فالداللة واحدة إال أنه اهتما اختالف يف املورج أو الصفة، حنو : خضم و قضميف صوتني من أصو 
يف الكلمة لكلمتني صوت ال يوجد مثيله ؛ إذ يف كل من اقيق يف املعىن الوظيفي لكل منهمايوجد تباين د

اهلواء خروج األوتار الصوتية،  و  يتفقان يف وضعأعين اخلاء و القاف متقاربان و  ،األخرى غري أن الصوتني
 .يف وضع مؤخرة اللسانعرب الفم، و 

حفلت  ما املادة اللغوية اليتقد قامت بعملية إثراء اللغة وتوسيع أطرافها، و  -بال خالج-هذه الظاهرة   
 .ملعاجم العربية إال شاهد على ذلكهبا ا

  ف:ـــــــــــــيــــــــــــفِ ـــــخ  ـــــــت  ــــــال -ب

    انتهاج مبدأ السهولة و اخلفة أو التوفيف رته إىل تلمس األخف يف كل شيء، و ينزع اإلنسان بفط   
 فقد درج العرب"،اهتيف كالمها وتعليالجتنح إليه العرب  ،مقصد بديعو ، باب يف العربية عتيق-والتيسري 

طروا إىل لو اض، و 1السعي إليه"و  ، و امليل إىل ما هو خفيف على كره ما هو ثقيل يف الكالم والنفرة منه
لوروج عما كراهية التثقيل مسوغا لحىت جعلوا من قاعدة التسهيل والتيسري، و ، خرق نظام اللغة املعهود

بأنّه مظهر من  - سياق معريف من السياقات املتداولة يف البيئة العربية ت يفوينع. تعارفوا عليه من قواعد
حيث  ،وقد أشاد متام حسان بقيمته ،ينبين على الذوق االستعمايل للغةمظاهر التفسري اللغوي الذي 

 ولعّل طلب. ة التعليل ألحكام النحو وأقيستهقّرر أّن "من مظاهر الطاقة التفسريية يف النحو العريب ظاهر 
؛ حديثـمؤكدا من علم اللغة الجد اعرتافا ـوحسبه أن ي. أن يكون أوسع العلل العربية جمال تطبيق  اخلفة

 .يف اجملهودأي االقتصاد  Economy effort"2إذ جيد لنفسه مكانا مهّما بني مبادئه حتت عنوان: 

ى وجود هذه الظاهرة يف  علوقد أثبت علماء اللغة الغربيون واألمريكيون أن مثّة قوانني عامة تؤّكد    
ويف معرض التوضيح والبيان يفّسر  ،مة الفارقةويبقى التفاوت من لغة إىل أخرى هو العال ،كل اللغات

ن  وأّكد أ ،ه نزوع حنو السهولة وتوفري اجلهداللغوي األمريكي "هويتين" التغرّي الذي حيدث يف اللغات أنّ 
 ،الذي يبذل يف النطق ،لنزعة اللغات إىل توفري جملهود ،لةليس إال أمث، كل ما نكتشفه من تطور يف اللغة

                                                           
1
 34، ص26م، العدد 1999هــ/1420، جامعة القاهرة ،ب، االختصار يف الدراسات النحوية، جملة دار العلومينظر :ياسر حسن رج - 

 .58 م، ص2006، 1، مكتبة اآلداب، القاهرة، طاالختصار مسة العربية د. عبد اهلل جاد الكرمي، عن

 .137،ص م1984، 3ع ،4، م1ج، :جملة النقد األديبجملة فصول  داثة،اللغة العربية واحل ،متام حسان  -2
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وعزا دي "، 1"اليت ال يضر االستغناء عنها بداللتها، دادا لالستغناء عن أجزاء الكلماتوأّن هناك استع
 الذي يستبدل فيه نطقان بنطق ،أو نطق صعب (اجلهد األقل)سوسري "التغريات الصوتية إىل قانون 

"من قوانني التطور الصويت أّن هيم أنيس إىل هذا الرأي حيث قال:ومال إبرا ،2بآخر سهل" يستبدل
قانون هي حتقيق حد أعلى من األثر، حبد فالغاية من هذا ال .3اإلنسان يف نطقه يسلك أيسر السبل"

يستثقل الصوتية و الصياغات اليت يكره و  ؛ بتوليص اللغة من بعض السياقاتأدىن من اجلهد و الطاقة
  تتابعها.

مية ويف أعمال وباإلضافة إىل تلك القيمة التفسريية اليت حظي هبا التوفيف يف كتب النحو القد 
يف كتب التصويب  - الصويتغريمن حيث قبول الت–فإّن له قيمة أخرى تصحيحية ، الغربيني احملدثني

 االستعماالت، بدوره وفاعليته يف قبول عدد من -يف غري ما موضع–فقد أشاد أمحد خمتار عمر  ،اللغوي
"ميكن التجاوز يف  ويف موضع آخر:، 4جاء عنه: "ميكن تصحيح الكلمة املرفوضة على أساس التوفيف"

 : ولعل األمر يتضح من خالل النماذج اآلتية ،5ضبطها من أجل التوفيف"

َية" اليت تعين   -1 ج  مل ترد هبذا ا ألهنّ  ؛مرفوضة عند بعضهم ،اللغز الذي يتبارى الناس يف حّلهكلمة "أ ح 
يات ه  ،الضبط يف املعجمات ج  ّية ، بتشديد الياء –الفصيح أن يقال: "أ ح  يقول صاحب التاج: "األ حج 

ج ّوة بضمه وصّحح أمحد خمتار وفريق عمله االستعمال املرفوض على  ،ا مع تشديد الياء والواو"واأل ح 
وهبا قرأ أبو جعفر يف كل  ،التوفيفكنطق كلمة "أمنّية" ب،وله نظائر يف لغة العرب ،أساس التوفيف

.والبن "6"اليت ذكرهتا املعاجم بالتوفيف. وقد اختذ جممع اللغة املصري قرارا باطراد ذلك "أغنية"و ،القرآن
تهم بأن ذكر أّن "العرب ضايقوا أنفسهم وخففوا عن ألسن ي يف خصائصه موقف يدعم هذا التوجيه،ـجن

ومل يشبعوها أال ترى إىل قراءة "أيب  ،فلم ميكنوها يف أماكن كثرية ،وأخفوها ،اختلسوا احلركات اختالسا
 .7خمتلسا ال حمققا" چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋچ عمرو": 

                                                           
 .25-24ص ،1964 ،دار الطباعة القومية بالفجالة ،التطور اللغوي ،عبد الرمحن أيوب - 1
 .259ص، د.ت د.ط باإلسكندرية،دار املعرفة اجلامعية  ،أمحد نعيم الكراعنيد. تر: ،فصول يف علم اللغة العام ،دي سوسريفرديناند  - 2
 .77ص ،1978 ،6ط، القاهرة ،صريةاملمكتبة األجنلو  ،من أسرار اللغة ،إبراهيم أنيس  -3
 .16ص ،أمحد خمتار عمر، معجم الصواب اللغوي -4
 .24ص ،املرجع نفسه - 5
 .17-16ص ،املرجع نفسه -6
 .1/72 ،ابن جين ،اخلصائص -7
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طَبوط" بفتح األلفيشّبه بعضهم فيقول: "أحا -2 طّئها البعض ،طوا به كاأَلخ  ة مل ترد ألّن الكلم ؛خي 
كانت الكلمة من الكلمات املعربة   اومل ،األلفوالصواب: كاأل خطبوط بضّم  ،هبذا الضبط يف املعجمات

 ."1"جتاوز أمحد خمتار يف ضبطها وصححها باعتماد التوفيف
، ومع  -3 ٌز حافٌّ ٌز حاٌف"، مرفوض االستعمال عند األكثرين؛ لتوفيف الفاء، والصواب: خ بـ  "خ بـ 

ء الساكنني وهو كثري ذلك ميكن قبول االستعمال املرفوض على أنّه من باب التوفيف للتولص من التقا
 ."2"يف لغة العرب

وبالرجوع إىل املعجمات  ،س املصنع"، مرفوض عند بعضهم، والصواب: زار الرئيس املصنع"زار الرّيِّ  -4
جند جواز استودام كلمة "رّيس" خمففة بالياء املشددة مبعىن "الرئيس" كما ورد يف التاج، ومنه قول 

 الك َميت:

د ى الـــــــــت   " س  ــــــــــر ي  ــــام  الـــــقـــــتــا اســـــــة  مــــــي  ــــر عِ ـــــه 
3" 

فإنّه ينبغي أن -ر وقاعدة تصحيحية يستند إليهايوإذا مّت تقرير التوفيف وسيلة من وسائل التطو       
فال يصح أن يلجأ ناطق "، وهي "أمن اللبس" يعلم أّن ظاهرة التوفيف ترتبط بقاعدة مهمة يف تراثنا ،

ولو حدث ذلك وكانت مظاهر التوفيف  ،يف الوقت الذي ال يؤمن اللبس فيهإىل التوفيف من ثقل ما 
وأدى إىل  ،التوفيف اعتباطا ال حتكمه قاعدة لكان، لبس يف بناء املفردات أو اجلمللسببا يف إجياد ا

ذكر املربّد يف املقتضب: "هذا باب  اللغويني ،. ويدعم شرط "عدم اللبس" يف تراثنا عدد من 4"التناقض
فساد  "إذا أدى التوفيف إىلوأردف ابن يعيش مؤكدا: ،5ألّن اللبس فيه مأمون" ؛ما حيذف استوفافا
 وضعها ابن مالك يف شطر بيت يقول:، و  6وكان احتمال التثقيل أسهل عندهم" ،ع دل عنه إىل األصل

ــ ن ـــــــب  ــــــــــٌس يـ  ــــــــــب  ــــــف  ل  ـــــــــــكٍل ِخيـــــــــو إن  بش                           ــــتــ ـــ  ج 

النظائر حتت عنوان "اللبس حمذور"، "تعرض فيه لألساس باه و هاهو السيوطي يعقد فصال يف األشو    
ملباحث اللغة، فاللبس يكل حناة العربية عليه قواعدهم وأسسوا بناء عليه تصوراهتم وتعليالهتم الذي ه

                                                           
 .1/24،أمحد خمتار، معجم الصواب - 1
 .1/309نفسه،  رجعامل - 2
 .1/415نفسه،  رجعامل - 3
 .92م، ص1996 ،1ط، ، القاهرةالدار املصرية اللبنانية ،ظاهرة التوفيف يف النحو العريب ،أمحد عفيفي - 4
 .1/383،م1994/ه1415، القاهرة ،اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ،: حممد عبد اخلالق عضيمةحتقيق،املقتضب ،املربد - 5
 . 5/514،شرح املفصل ابن يعيش، - 6
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لنظائر اليت ميكن أن يقع اخللط اال ينبغي إال أن يكون كذلك، وهلذا حبثوا األشباه و ، و حمذور عندهم
 .1املعاين "عن اللبس يف معظم أبواب الصرف والنحو و  حتدثوابس فيها، و اللو 

إذا أّدت إىل نقض أغراض فالقاعدة اليت حتكمنا يف هذا املوقف أّن: "األحكام املوضوعة للتوفيف       
 .2تركت" -اختالف الداللة–مقصودة 

 ":Metathesisالمكانــــــــــي  " ظاهرة القلب ر الصوتي  غي ـــــمن عناصر التخفيف والت -ج

ة اليت حفلت هبا اللغة العربية وظفرت باهتمام علماء اللغة ورجاهلا يف القدمي      من الظواهر اللغوي    
نيهما بأن حيل هي ظاهرة صوتية صرفية تعين تبادل صوتني ملكا، و القلب املكاين ظاهرة-احلديث و 

يعرف أيضا بأنه:" تغري مواقع "، و 3مرسح ..."ومسرح و  ،أيسأحدمها مكان اآلخر؛ مثل :يئس و 
ه احلروف اليت تثوب هذه احلركية داخل الكلمة إىل صعوبة تتابع هذ، و 4احلروف يف داخل الكلمة "

من سنن هذه الظاهرة ابن فارس والثعاليب  وعد". 5تأخري على الذوق اللغوي"دمي و حصل بينها تق
ات البشر أدناها               هذا الناموس مل تنج من َفكِّه لغة من لغلى األلفاظ، و ؛ فهو ناموس فاعل ع"6"العرب

 ."7" وقوعا يف اللغة قلوأ من اإلبدال ضيق دائرةويعرف عن القلب أنّه أ أمساها.و 

من املالحظ أن بعض "و بقوله : –بعد عرضه ألمثلة من القلب املكاين  –يعلق رمضان عبد التواب و    
ن أل. و استعمال باقي املشتقات منها، بعد أن تشيع على األلسنة تأخذ جمراها الطبيعي بمات املقلوبةالكل

عندما  أن القلب املكاين يديف هذاو  .8، حكموا بأصالة بعض املقلوبات "اللغويني العريب مل يدركوا ذلك
 مبعىن أنه قد حدث يف، من أشكاهلا ياللغة كشكل طبيع دامى كان قد أخذ جمراه يفناقشه العلماء الق

 .نظام اللغة ت يفتغلغلت الكلمات املقلوبة قد وعندما ناقشه هؤالء العلماء كان، أوقات مبكرة جدا  

                                                           
جامعة الدول العربية، املنظمة العربية جملة اللسان العريب،  ،، حبثد. رشيد بلحبيب، أمن اللبس ومراتب األلفاظ يف النحو العريب - 1

 . 46، ص 45م، العدد 1998 مكتب تنسيق التعريب، الرباط، ،للرتبية و الثقافة  والعلوم
 .99-92ص ،ظاهرة التوفيف ،. وينظر : أمحد عفيفي5/515،يعيش، شرح املفصلابن  - 2

 .249ص م، 1991 ،مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية ،علم اللغة بني القدمي و احلديث، د.عاطف مدكور - 3
 آراء أيب علي نعيمة روابح ، عن. 35، صم2002، 1ط ،ان، عم، صراع األّناط اللغوية، دار الشروق للنشررانيا سامل الصرايرة - 4

 .102ص يف أماليه، القايل
 .89-88، صالتطور اللغوي - 5
 .1/376،. و املزهر418. والثعاليب، فقه اللغة، ص 153ابن فارس، الصاحيب  يف فقه اللغة العربية، ص - 6
 .11، صم1886 ، د.ط،بريوت مطبعة القديس جاو رجيوس، ،للغويةالفلسفة ااأللفاظ العربية و  ،ينظر : جرجي زيدان  -7

 . 93، صرمضان عبد التواب، التطور اللغوي - 8
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اء البصرة        اليت كانت شجر فيها خالف بني علمفكرة القلب املكاين هي أيضا من املسائل و       
و تقدمي بعض حروف الكلمة على ، يعلل علي حممود النايب هلذا بقوله:" القلب املكاين هوعلماء الكوفة

بينهما اختالف يف ترتيب بعض ، و ، فإذا وجدنا فعلني مبعىن واحدبعض، ويكثر يف املعتل واملهموز
إن مسع مصدر ألحدمها دون اآلخر كان الفعلني فكل منهما أصل، و  در لكل مناحلروف، فإن مسع مص

اخلالف بينهم كما يبدو . و 1هو رأي علماء البصرة "، و و األصل ملا ال مصدر لهالفعل الذي له مصدر ه
، كاالختالف حول لسابق ليس يف قضية وجوده من عدمه، وإّنا يف بعض تفاصيله و جزئياتهمن النص ا

م الكثرة ، ألن القائلني بوجوده هاسطته معرفة أصالة أحد اللفظني وفرعية اآلخرنا بو املقياس الذي ميكن
 ، كما سيجيء معنا بعد  .كره إال رجل واحد هو ابن درستويه، بل ال يعلم من أنالغالبة والسواد األعظم

 -االشتقاق –، إذ يقول:"...أما الكبري لح القلب مرادفا لالشتقاق الكبريومن العلماء من يعد مصط   
املعىن دون ة املشتقة تناسب يف اللفظ و فهو أن يكون بني الكلمة األصلية و الكلم يسمى كذلك قلبا،و 

 .2ترتيب يف احلروف"

، من لذي اشرتطوه يف ظواهر صوتية أخرىمل يذكر اللغويون لظاهرة القلب املكاين شروطا مثل او      
اين ليس لإلنسان فيه يد ، فالقلب املكوالصفاتة صوتية بني احلروف يف املوارج عالقمثل وجود 
ظاهرة لغوية حتدث يف الغالب اعتباط ا دون قاعدة حمددة ، فهو "نه ال يتبع قصد الناطقنيجريااختيارية، و 

طرته مييل إىل السهولة يف الكالم؛ فيقدم بعض ، فالناطق بفعليها سوى الرغبة يف ختفيف اللفظيسري 
هو ما أكده هد، و معىن ذلك أنه مثرة من مثار قانون االقتصاد يف اجل، و 3يؤخر أخرى "أصوات الكلمة و 

بروكلمان حيث أشار إىل أن تقدمي بعض أصوات الكلمة على بعض ينشأ بسبب صعوبة تتابعها 
 ". 4األصلي على الذوق اللغوي"

                                                           
. عن  14صم، 2008، القاهرة ، 1الكتاب الثاين الصرف، دار الفكر العريب، ط، حممود النايب، الكامل يف النحو والصرف يعل - 1

 .103ص  ،آراء أيب علي يف أماليه
ريف يف ، دروس التصنظر : حممد حمي الدين عبد احلميدي. و  60، صاللسانياتعبد السالم املسدي، مباحث تأسيسية  يف  - 2

 .15م ، ص2009، د.ط، دار الطالئع ، القاهرة ،املقدمات وتصريف األفعال
 م،1980هــ/1،1400دار مكتبة احلياة، بريوت،ط  ،لثإىل هناية القرن الثا الدراسات اللغوية عند العرب، د.حممد حسني آل ياسني - 3

 .406ص 
  . 80صم، 1977هــ/ 1397رمضان عبد التواب، جامعة الرياض، السعودية، ترمجة:د. ،ةفقه اللغات السامي، كارل بروكلمانينظر: - 4
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، القلب املكاين ترجع إىل اخلطأ والتوهم السمعي قد ذهب بعض الباحثني إىل أن ظاهرةو       
ديث العهد من الصوت املوزون لعل الداعي إىل هذا التغري هو مبادرة احلافظة إىل ذكر ما هو حقال:"و ف

، ألن األلفاظ اليت مسعها مرارا كثرية حتفظ احلافظة ترتيب القلب يف األلفاظ اليت ال يعرفهايكثر فيها، و 
 .1لتها واملعىن املراد منها"حروفها، كما حتفظ مج

ي أن حرفا خري أالتأالتوالف، وهو التقدمي و صل جند تغريا آخر أصله قريب من أوقال برجشرتاسر:" و   
أسهل من تغريها علته أن ترتيب احلركات يف التصورات من حروف الكلمة يقدم وآخر يؤخر مكانه و 

، لكن  نتيقظ كتبنا كل احلروف الالزمةنا إذا مل. فإناملوجب للتوالف وحنن نشاهد ذلك باآللة الكاتبة
االنتقال املكاين يصدر من نفس :" و ، فقالفندريسهو األمر الذي أكده و  ،2على ترتيب غري ترتيبها"

 .3األصل الذي صدر عنه التشابه، إذ إن مرد األمر يف كليهما إىل اخلطأ و نقص االلتفات"
حيدث ، يف حني أن القلب "4"قوم من النحويني أهنا لغات" زعم واأللفاظ اليت حيدث فيها القلب    

 .    على حد سواء 5يف اللهجات املتعددة "الواحدة، و  يف هلجة القبيلة
يف العربية الفصحى ال حتصى   هلذه الظاهرة أمثلة. و (6)ةمليكون يف الكلمة ويكون يف اجل القلبو      
جبذ، وسحاب مكفهر املقلوب، مثل: جذب و ره حنو مئة كلمة من  مزه، إذ ذكر السيوطي يفكثرة

 . "7جلز ..."امضحل، ولزج و اضمحل و و  ،ومكرهف
ل" : "حطب َزج  ؛ مثل قوهلمل كلمات تدور يف فلك هذه الظاهرةمل ختل كتب حلن العامة من تسجيو     

"توفيض" يف ودناية" يف "ديانة"، و" ،، و"دأب" يف "أدب"1، و"أع ر نـي مسعك" يف "أَر ع نـي"8: "جزل"يف
 .3"َلَطَم اخلبزَة" إذا صنعها بيده يف "طََلَم اخلبزة ". و2"تفويض"

                                                           
 .103م، ص1915، 2، طمقدمة فقه اللسان ،كرامة حسني الكنتوري  - 1
 . 35، صالتطور النحوي - 2
 . 94ص ،اللغة فندريس، - 3

ة اإلمام حممد بن ، جامعجملة كلية اللغة العربية بالرياض، ظاهرة القلب املكاين يف العربية ،بدوي املوتون و د.حممد . 1/376، املزهر - 4
،عللها ظاهرة القلب املكاين يف العربية  د. عبد الفتاح احلموز، عن 284م، ص1981هــ/1401العدد احلادي عشر، ،سعود اإلسالمية

م، 1986هــ/1406، 1بدعم من جامعة مؤتة، ط ،عمان، األردنمؤسسة الرسالة، بريوت، ودار عمار، ، وأدلتها وتفسرياهتا وأنواعها
 .37ص
 د.ط، ،اجلمهورية العراقية، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ،د.حسام سعيد النعيمي، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جين - 5

 .37ص القلب املكاين يف العربية،  و د.عبد الفتاح احلموز، ظاهرة . 192ص   ،م1980
 . 1/376، . و املزهر 418، و الثعاليب، فقه اللغة، ص153يف فقه اللغة، ص ينظر: الصاحيب - 6
 . 379- 376/ 1، ينظر : املزهر - 7
دمشق،  البشائر،حتقيق:د. حامت صاحل الضامن، دار ، فيه العامة تغلط إصالح ما ، تكملة)أو منصور موهوب بن أمحد(اجلواليقي  - 8

نشر حممد عبد املنعم  ،ثعلب ذيل فصيح عبد اللطيف البغدادي)موفق الدين أبو حممد(،، و 81صم، 2007ــ/هــ1428، 1سورية، ط
 . 14 ، صم1949، 1ط ، القاهرة،املطبعة النموذجية ) ضمن كتاب: فصيح ثعلب و الشروح اليت عليه(، خفاجي
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ت العامية املعاصرة قول املصريني:" "معألة" يف "ملعقة، مع من أمثلة القلب يف بعض اللهجاو       
، و"فحر" ـــب"، و"جنزبيل" يف "زجنبـــيل"تطورات أخرى فيها، و"اتلوى" فـي "التوى"، و"أنارب" فـي "أران

اجلزائريني :"عفر" يف "رعف"، و"قضب" يف "قبض"،  قول، و 4"جواز" يف "زواج" "و، فـي "حفر"
 .5"ماسط" يف "سامط"و

كاين يف النحو على مر العصور بوجود ظاهرة القلب امللام  مجع غفري من علماء اللغة و قد سو      
"، وابن 9األزهري"، و "8املربد""، و 7املازين"ويه، و "، وسيب6"، فقال به اخلليل"الكلمة العربية "الفعل واالسم

 القلب املكاين مصنفا.أفرد يعقوب بن السكيت لإلبدال و  لقد، و "10"سيده يف املوصص
، مساه باب ا(  بابا يف كتاب الغريب املصنفهـ تقريب224عقد له أبو عبيد القاسم بن سالم )تو      

وجبذ"،  "جذب:"ومن املقلوب:، قال فيهأدب الكاتب الذي أفرد له بابا يفابن قيتبة و ".11املقلوب"
هـ( أفرد له 321ابن دريد)ت، و 12..." أجحمت"اضمحلا الشيء وامضحلا، أحجمت عن األمر و 

لقد أفرد ، و 13زعم قوم من النحويني أهنا لغات "يف مجهرة اللغة، فقال:"باب احلروف اليت قلبت، و بابا 
                                                                                                                                                                      

خليل بن أيبك . و  73ص، د.ت ، 2، طحتقيق :د.عبد العزيز مطر، دار املعارف، القاهرة اللسان ،، تقومي بن اجلوزيأبو الفرج  - 1
  115ص  م،1987هـ/1407، 1ط ،مكتبة اخلاجني بالقاهرة السيد الشرقاوي، حتقيق:،حترير التحريفو  تصحيح التصحيف الصفدي،

حتقيق:د. رشيد عبد الرمحن العبيدي، جملة املورد، دار اجلاحظ،  ،التنبيه على غلط اجلاهل والنبيه كتاب  ،ابن كمال باشاينظر:  - 2
 . 591، 577صم، 1981هــ/1401اجلمهورية العراقية، اجمللد التاسع، العدد الرابع، 

، حتقيق:د.علي حسني ة أليب بكر الزبيدي (ينظر : ابن شهيد األندلسي، التهذيب مبحكم الرتتيب )اجلمع بني كتايب حلن العامّ  - 3
 .136، ص م1999هــ/1420، 1مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط اب،البوّ 
 .91، ص التطور اللغوي - 4
5
م، 2006بية الفصحى، جملة حوليات الرتاث، جامعة مستغامن، اجلزائر، اللهجة التواتية و عالقتها باللغة العر  ،ينظر: أمحد جعفري - 

 .45، 44، صالعدد اخلامس
/ 8و  6/96. و  3/281 ،1/323حتقيق:د. مهدي املوزومي ود.إبراهيم السامرائي ، العني ، اخلليل بن أمحد الفراهيدي،ينظر : - 6

251  ،393. 
، 1ط،القاهرة،إدارة إحياء الرتاث القدميعبد اهلل أمني ،حتقيق :إبراهيم مصطفى و ابن جين ، املنصف شرح كتاب التصريف ، - 7

 .108، 105، 101،104، 98،  95، 94، 93،  ص  م1954هـ/1383
، القاهرة ،اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ،: حممد عبد اخلالق عضيمةقيق، حتـاملقتضب املربد )أبو العباس حممد بن يزيد(،ينظر : - 8

 .169، 1/167، م1994/ه1415
 .1/63: األزهري، هتذيب اللغة،  ينظر - 9

 .28، 14/27 ، دار الكتب العلمية، بريوت ،، املوصص(إمساعيل بن علي احلسن أبو)ينظر : ابن سيده - 10
ار دجملمع التونسي للعلوم و اآلداب والفنون، تونس. و ، احتقيق :حممد املوتار العبيدي،القاسم بن سالم، الغريب املصنف أبو عبيد - 11

 . 654 -647ص ،الثالث، اجلزء 2م، اجمللد 1996/هـ1416، 1، طسحنون للنشر والتوزيع ، تونس
حتقيق:حممد حمي الدين عبد احلميد، دار الطالئع، القاهرة، ،أدب الكاتب، (حممد عبد اهلل بن مسلم الدينوري ابن قتيبة )أبو - 12

 .284د.ط،د.ت،ص
 م ، 1987 ،1،ط بريوت – للماليني العلم بعلبكي، دار منري د. رمزي حتقيق:مجهرة اللغة ، احلسن(، بن حممد بكر ابن دريد )أبو- 13
3/1254. 
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يتقاربان يف الرتكيب  :"باب يف األصلنيالكلمة العربية باباص( للقلب يف ابن جين يف مصنفه )اخلصائ
". 2لقد حتدث عن هذه الظاهرة يف الكلمة العربية يف مؤلفات أخرى من تصانيفه"، و 1التأخري"بالتقدمي و 

، فقال به من احملدثني  ظهرت الدراسات اللغوية احلديثةتضاعف عدد القائلني به على مر العصور حىتو 
س"، دون االستعانة ياق الذي مجع قدرا صاحلا منه يف كتابه "اجلاسوس على القامو أمحد فارس الشد

ث عنه حتد، و اإلبدال"خر هو "سر الليال يف القلب و له كتاب آو ". 3، إال أنه عده غريبا"مبزهر السيوطي
يَمة  كتابه ، وحتدث عنه عبده الراجحي يف  4يف كتابه "املغين يف تصريف األفعال"حممد عبد اخلالق ع ض 

ادف الذي يشهد به ،كذلك قال بوجوده  األستاذ إبراهيم أنيس حني أشار إىل الرت 5)التطبيق الصريف (
 " . 6شرح العالقة الصوتية بني الـمقلوب و املقلوب منه"الواقع اللغوي، و 

فارس،      ال أنه لغات، كابنإىل جانب هؤالء العلماء الذين قالوا بالقلب يف لغتنا العربية جند من قو      
(، ألن ما عد املسألة مصنفا باسم )إبطال القلب، الذي أفرد لـهذه ، كابن درستويهمن أنكره وأبطلهجند و 

يرى أحد الباحثني أن دعوة ابن غات. إال أن كتابه مل يصل إلينا، و منها قلبا حممول عنده على الل
إّنا تابه، وكما زعم أحد الدارسني، و درستويه يف إبطال القلب مل تشمل مجيع أنواعه كما يوهم عنوان ك

 ".7استثىن منها أنواعا "
صّحح عدد من ، اجمليزين لظاهرة القلب يف العربية القدامى و احملدثني  العلماءومتاشيا مع طرح  

يف معجم الصواب -باحثا لغويا-الذين يتجاوز عددهم عشرين –احملدثني كأمحد خمتار وفريق عمله 
فـي  حملها على القلبـموطّأة من قبل عدد من أهل اللغة بـالموّلدة و ـماالت الاللغوي عددا من االستع

 نذكر من ذلك:الـمفردات، و 

مرفوضة هي ، وهي من القلب يف اللفظ، و التجسس"، مبعىن أجهزة للتسمع و َزَرعوا أجهزة التاَصنُّت" -1
 الصوابف ،املعاجم هو التنصت ا الذي أوردتهإّن، و «تَصنات»نه ليس يف اللغة الفعل أل ؛عند بعضهم

                                                           
 .2/69اخلصائص ،  - 1
 تبيني وجوه شواذ يف احملتسبجين ،  ابنو .110، 109، 108، 105،106 ،2/93،95،102املنصف، ينظر: ابن جين ، - 2

 . 2/218، 1/103،309،  م1999 -هـ1420  اإلسالمية، للشئون األعلى األوقاف،اجمللس وزارة ، واإليضاح عنها القراءات  
 . 182ص هــ، 1299مطبعة اجلوائب، القسطنطينية، ، اجلاسوس على القاموس أمحد فارس الشدياق،  - 3
حممد عبد اخلالق  ينظر: د.و قد دّون فيه بعض الشواهد من القراءات القرآنية، سبعيِّها وشاذِّها، اليت ميكن محلها على هذه الظاهرة .  - 4

-44ص م،1999هــ/1420، 3دار احلديث، القاهرة، ط ،)ويليه كتاب اللباب من تصريف األفعال( ، املغين يف تصريف األفعالعضيمة
60.  

 .18 -14ص  ، م1974، دار النهضة العربية، بريوت، د.ط ،ينظر: عبده الراجحي، التطبيق الصريف - 5
 .192-184، اللهجات العربية - 6
اعها، مؤسسة الرسالة، بريوت، ودار عمار، أنو ظاهرة القلب املكاين يف العربية، عللها وأدلتها وتفسرياهتا و  ،ينظر: د.عبد الفتاح احلموز - 7

 .32، 31م ،ص1986هــ/1406، 1، طعمان ، األردن
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على أهنا  ميكن ختريج الكلمة املرفوضة  وكان ، أجهزة التـاَنصُّت أو زرعوا أجهزة التاَسمُّع :أن يقالحينئذ 
". لكن أمحد 1"رفض جممع اللغة املصري هذا اللفظاملكاين  لندرة القلب، ولكن «التنصت»مقلوبة عن 

". 2"" عادوا فأدرجوا هذا اللفظ يف كتاهبم ذاكاللغة العربية املعاصرةمعجم خمتار عمر و فريق عمله يف "
، ال كما يتصور بعضهم أنه من ي هو من القلب املكاين القدميعلى أن هذا الذي منعه جممع اللغة املصر 

األلفاظ املستحدثة يف أيامنا هذه، فقد عثر عليه رمضان عبد التواب يف طبقات الشافعية للسبكي 
أجيز جلريانه وكم من تعبري ق ب ل و  ،3هــ( ، فـي قوله :" فسمعه يغين فوقف يتصنات "771سنة )املتوىف 

 .واحد منهم -ال شك-حول، و السبكي الكتاب الفلماء الكبار و على أقالم الع

شيوع الكلمة على ألسنة العامة،  يرتد إىل  ، والسببمرفوضة، عىن: أبعد فيه، مب"َشَطح يف تفكريه" -2
وأغلب الظن أن أصلها َشَحَط مبعىن بـَع َد، وحدث يف  ،يف املعاجم القدمية هبذا املعىنكما أهنا مل ترد 

ن الصوفية ؛ أل حدث يف القدمي أيض ا القلب الكلمة قلب مكاين بتقدمي الطاء على احلاء، ويبدو أن هذا
إذا تكلم بكالم فيه بـ ع د يف الداللة، وقد :طح الصويف يف كالمه فيقولون: ش" 4"يستعملون الفعل َشَطح،

هبذا املعىن، وذكرته املعاجم احلديثة كالوسيط وحميط « َشَطحَ »أجاز جممع اللغة املصري استعمال الفعل 
 ". 5"التكملة واألساسي واملنجداحمليط و 

ألن الوارد  ؛مرفوضة عند األكثرين، ، وهي من القلب يف اللفظأحدث فيها حفرةمبعىن  ر"،َفَحر البئ" -3
حيث تقدمت الفاء على ؛ على القلب املكاين« فحر»كن قبول ، ومي«حفر» هو يف املعاجم هلذا املعىن

 ."6"يف يئس، وجبذ يف جذب« أيس»احلاء مثل: 
 
 
 

                                                           
 . 1/236،يمعجم الصواب اللغو  - 1
 .1321ص م، 2008هــ/1429، 1عامل الكتب، القاهرة، ط، معجم اللغة العربية املعاصرة ينظر: أمحد خمتار عمر وفريق عمله، - 2
، طبقات الشافعية الكربى، . وكذلك السبكي4، هامش 92هره وعلله وقوانينه، صالتواب، التطور اللغوي مظا ينظر : رمضان عبد - 3
1 /331. 
 اهلل عبد أبو الدين مشسالذهيب ): فنلفيها يف ،وكلها يف سياق احلديث عن الصوفية ،للفظ يف جمموعة من الكتب القدميةورد هذا ا - 4

           ،22/179 م،1985هــ/1405، الرسالة مؤسسة،األرناؤوط شعيب الشيخ بإشراف احملققني من جمموعة،سري أعالم النبالء(، حممد
   40 /13 ،و6/521م، 1،2003ط، اإلسالمي الغرب دار ،معروف عّواد بشارد. ،َواألعالم املشاهري َوَوفياتتاريخ اإلسالم لذهيب، او 

،= بريوت اإلسالمي، الغرب دار حتقيق: إحسان عباس،،(األديب معرفة إىل األريب إرشاد) معجم األدباء ياقوت احلموي،، و 591و 
 وتركي األرناؤوط أمحدحتقيق:  ،الوايف بالوفيات (أيبك بن خليل الدين صالح،الصفدي)4/1692 ،م1993 - هـ1414 ،1=ط

 .6/507 ،  تاج العروس،20/204و  3/295، م2000 -هـ1420 ،يروت - الرتاث إحياء دار، مصطفى
 .1/469، معجم الصواب اللغوي - 5
 .1/572، ينظر : معجم الصواب اللغوي - 6
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ــــــل ـــــــــص  ـــت ــــو ى الــــــــــــــــص ــــــــــــر ِفــــــــــــــي  : -الــثـ ــانِــــي  الف    الـــــت ــــــغ ــــــي ـــــــــــــــر ِفــي الم س 

، أي ما يطرأ على بنية الـمفردة 1:" التغرّي الذي يقع فـي مستوى الكلمة"يـحّد التغري الصرفـّي بأنه     
 وماض، تثنية ومجع، وتذكري وتأنيث، ونسب، وتصغريإفراد و من ، التبدالتالتحّوالت و  من خمتلف

غة يف اللكليهما؛ فبناء الكلمة يعتمد "ري يصيب صوامتها، أو صوائتها، أو  ، بتغ...إخلوأمر مضارعو 
للكلمة، وتقوم  ، فتؤدي الصوامت الـمعىن األصليّ العربية على الصوامت والصوائت بوصفها فونيمات

إىل دور بّناء تقوم به السوابق ، مع اإلشارة الصوائت بتعديل الـمعىن وختصيصه للداللة على صيغ مـحّددة
، الختالف بني بنية صرفية وأخرىا معىن ذلك أن، و 2األحشاء للوصول إىل هذه الداللة"واللواحق و 

)القصرية  حدثه تغيري الصوائتـما يـبا يرتبط ارتباطا جلي   ،أم فعليةمية سواء أكانت بنـى صرفية اسـ
                                                           

 .53ص دار غريب، القاهرة، د.ط، د.ت، علم اللغة احلديث،العربية و ، حممد داود د. حممد - 1
2
 تشرين للبحوث ةجلة جامعـ، مللغوية )اإلفرادية والرتكيبية(ي الداللة اـحث: أثر الصوائت فـ، بوصفوان سّلوم لماعيل بصـحمد إسـد.م - 

 .155ص، م2010، 1، العدد 32، اجمللد سانيةالعلوم اإلنوالدراسات العلمية، سلسلة اآلداب و 
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أن مرّد ذلك إىل و )التغريات الداخلية (،  حقة أو السابقة أو الدواخل،أو تغيري الصوامت الالوالطويلة(
َيات مالذي يشكّ  يّ ـهيكل الصامتـهو الجذر، و ـتبدأ من الة "غة العربيّ اللّ  وتلفة بإدخال ـل ب نـ 
، 1ة من خصائص العربية"طريقة أساسيّ  جذر االشتقاقيّ ـداخل التات مصوّ ـتات...فإدخال المصوّ ـال

ذات  ّنو، وهذه وسائل إثراء و النقصانة كبرية للزيادة و قابليكلمات العربية فيها مرونة ملحوظة، و فصيغ ال
 . من املفردات ، تكفلت بإغناء العربية على تطاول األزمان بثروة هائلةبال

يسلك سبيلني: -بنية املفردة و الصيغ الصرفية املوجودة يف اللغة العربية هذا التغري على مستوى و       
بتوسيع تلك  ،يةحتوالت يف نواهتا الدالل املعىن األويّل الوضعّي للكلمة، و فإما أن يفضي إىل حتوير يف

، ـهاحيافظ على الداللة األصلية ل إما أن، و وغريه من وسائل التحويل الداليل الدالالت عن طريق اجملاز
ونات البنية الصرفية داللة جديدة. وهو يف هذا ال خيرج عن أحد أمرين: من غري أن يكسب املساس  مبك
، كاألخطاء الفردية اليت جتري على ألسنة العاّمة، لحنإما أن يتطرق إليه الإما أن يستصحب الصواب، و 

  . عن أقالم الكّتاب مهما بلغ حرصهمأو األخطاء اليت تنّد أحيانا 

أو أن الضيق إىل دائرة القياس الرحيب، أو أن تنتقل بعض الصيغ الصرفية من نطاق السماع  
فقد حيصل يف اللغة العربية حني تعود احلاجة ثانية تستجد أوزان جديدة هلا رحم واشجة بأوزان قديـمة؛"

 منها وزنو   احلاجة ملا عادت إىل االستودام،، فلوالإىل أقيسة اضمحلت واندثرت فهجرها االستعمال
ومنه وزن  ،2..."نظرمتنظر من جلس و الكتاب يقيسون عليها ألفاظا حنو: متجلس و  متفعل( الذي أخذ)

   .تحنا به مظاهر التغري الصريفقد افتفعلنة مع وزن فعلن، و 

  :  مـــــن مـــظــــاهـــــــر الـت ـــــغــــي ـــــر الص رفـــــــــــي 

 :"ة ــــن  ـــل  ــــع  ـــــف   "ةــــــوالدة صيغ -1

القضايا الذهنية املتشعبة ر للتعبري عن املفاهيم الفكرية و ظهرت يف عصرنا مولدات خيطئها احلص        
دات احتيج فيها إىل استحداث مولاملصطلحات العلمية و الفنية، و  لإلحاطة بالسيل الدُّفَاق منعلميا و 

حاجة ملّحة تقتضيها العربية، من يربز التوليد اللغوّي  ، وهذااجلديدةجديدة للتعبري عن املفاهيم واملعاين 

                                                           
د.ت،  ،مكتبة الشباب، د.ط ،تقدمي:د.عبد الصبور شاهنيقيق و حتدراسة يف البناء اللغوي،تعريب و  ، العربية الفصحىهنري فليش - 1

 .77، 76ص
(، 2-1(، العدد)40م ، اجمللد )2012، جملة اخلليج العريب ، لفاظ احملدثة يف النص اللغويتطور داللة  األ م.م مراد محيد عبد اهلل، -2

 .16ص 
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حيث هي لغة حيوية قادرة على أن ت ثبت لنفسها موقعا  بني اللغات الوافدة املتقّدمة علميا ، واآلخذة مبّد 
 .سيطرهتا

لعـدم ن االتوليد املعجمي )أي تولد ألفاظ اللغة بعضها عن بعض( اليقوم على االرجتال واخللق مـو  
 : متكاملةو  ة أنظمة توليدية أساسيةوفق ثالث بل يتم، )إال يف حاالت شاذة ونادرة(

: وهو يسمح بتوليد ألفاظ جديدة باستعمال األبنية والصيغ الصرفية املوجودة ي  ــــــالنظام الصرف -أ
وغريه من  طريق اجملازبتوسيع تلك الدالالت عن  ، أو، إما بدالالهتا األولية الوضعيةيف اللغة العربية

(، وينتج عن هذا التوليد تغري يف معىن املادة transfert sémantiqueوسائل التحويل الداليل )
ويكون ذلك يف العربية بطرق مثل: االشتقاق، والنحت، والرتكيب، واالختزال، والقلب  ؛ناهااألصلية ومب

      من مفردات من جراء مبدأ املماثلة واملوالفة،املكاين، واإلتباع اإليقاعي، فضال  عّما يتولد يف اللغة 
  ".1" (معّرب أو الدخيلـأو من جراء االقرتاض اللغوي من )ال

ركبــات إضــافية ن مــن توليــد الوحــدات املعجميــة بنظمهــا ضــمن م: وهــو الــذي ميّكــالنظــام التربيبــي   "-ب
ة واآلليـة الرتكيبيّـ بـات.أو غـري ذلـك مـن املركّ  ،(أو نعتية )مثل : القمر االصـطناعيّ ، )حنو: حمكمة النقض(

 .2"ةميّ ـبات االسليد املركّ تقتصر على تو 

: وهــو يقــوم علــى حتـوير معــىن كلمــة مــأخوذة مـن مــو اللغــة العربيــة وإكســاهبا اللـــــي  نظـام التوليــد الد -ج
  از، أو االسـتعارة، بطـرق مثـل: اجملـوذلـك  داللة  جديدة غري داللتها األصلية دون مسـاس ببنيتهـا الصـرفية

ـــــم  أو الكنايـــــة؛ فتنتقـــــل  مبوجـــــب ذلـــــك دالالت املفـــــردات مـــــن جمـــــال داليلّ  إىل آخـــــر، أو ت َضـــــياق أو تـ َعما
وهــذا النظــام  هــو أخصــب اآلليــات التوليديــة  ."3"أو العكــس  داللتهــا، أو تنتقــل مــن احملســوس إىل اجملــرد،

لكونه ال يتقيد بقيود األوزان والصيغ الصرفية، وهي قوالب مهما كثـرت فهـي حمـدودة مـن  ؛على اإلطالق
حيــــث الكــــم، وحمــــدودة أيضــــا مــــن حيــــث قــــدرهتا التوليديــــة، الســــيما يف عصــــرنا هــــذا الــــذي تنامــــت فيــــه 

                                                           
. وعبد احلميد األقطش، 2، ص ، حبث منشور يف اإلنرتنتالعربية حممد أوكمضان، تطور األبنية الصرفية ودورها يف إغناء اللغة: ينظر - 1

 .53، ص79لة جممع اللغة األردين، ع، جمي االستعمال العريب املعاصرـف التوليد اللغوي على وزن )فـَع َلَنة(بـحث 
 .2رها يف إغناء اللغة العربية، ص أوكمضان، تطور األبنية الصرفية ودو  حممد - 2

مؤلفـات اجلـاحظ ،صـراوي، احلبيبالنعـن م. 1997، بريوت، دار الغرب، 48ص إبراهيم بن مراد: مسائل يف املعجم، نظر: ابن مراد،ي -3
 ،م2009هــ/1430للغـة العربيـة بدمشـق،مصدرا من مصادر معجم اللغة العربية التارخيي، دراسـة يف املسـتويات اللغويـة ، مطبوعـات جممـع ا

 .29ص ،102ص
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ـــــل يف جمـــــال العلـــــوم  ـــــة وتعقـــــدت املفـــــاهيم واملســـــميات املســـــتحدثة نتيجـــــة التطـــــور اهلائ احلاجـــــات التعبريي
 كنولوجيا.والت

)أي العربيــة( قــد  هـــ( يف الصــاحيب مــن أن اللغــة395ثــل قولــة ابــن فــارس )مل جمانبــة الصــوابمنــه يعلــم و     

،، قـَّر َقرار ها فإن تَعّمل اليوم لذلك م تَـَعّمل وجـد مـن  "فلم نعلم لغة بعد النيب صلى اهلل عليه وسلم َحَدَثت 

ــــرده داقــــن ــــه وي ــــم مــــن ينفي ــــه  .1"العل توقيــــف، وال ينبغــــي أن نقــــيس مــــا مل  أن لغــــة العــــرب كلهــــا وكــــذا قول

إّنـا هـو عـيٌش حتـت سـلطان الـذاكرة، وهيمنـة للمعيـار علـى كمـا يقـول أحـد البـاحثني :"فـذلك  ، "2"يقيسوه

 .3"االستعمال
َمر نَة الـصرفية ال هي من الصيغ، و صيغة )فـَع َلَنة( مل تدخل بعد يف القاموسية العامة، من املفردات اليتو     
جذوع ـي الـهي تطرد كثريا  جدا ، ف و،يـي بلدان املشرق العربـي توليد مفردات عربية حداثية خاصة فـف

َلَنة من الَعق ل( وكذا، ـاللغوية من أس ماء األعيان أو الذوات )تـَي َسنة من التيس، وَرو حنة من الرُّوح، وَعق 
َمنة من الشاَهامة، وَحر َمَنة من احلرام، وَزع َرنة جذوع لغوية مصدرية، أو وصفية  ، منحو أقلّ ـوإن بن )َشه 

 من اأَلز عر(.

أكثر من  -مبتابعة هذه املسألة بصورة عفوية حينا ، ومقصودة حينا  آخر قد توفر ألحد الباحثني "و 
ني  دليل يف الربهنة على موجودية وزن )فـَع َلَنة( يف لغة الكتابة، وبعض التمثيالت قد وردت يف لغة لغوي

كبار، وبعضها يف لغة مثقفني ثقافة أكادميية عالية، مما يعطي مؤشرا  على احلاجة هلذا الوزن يف 
تَحباة يف التواطبات العادية، فال جيدون عن بعض أمثلتها وهي  ."االستعمال املعاصر صيغة ولوٍد، وم س 

؛ مما رفع عنها احلرج بأقالم الكتبة األكادمييني اداوهلوذات قبولية ومشروعية، خاصة عند ت ،َمع َدال  
 . راجها يف حظرية املفردات العربيةتبّنيها و إديف املصادقة على شهادة والدهتا و ساهم و 

 "4هي كالتايل :"، و من تلك املفردات الشائعة اش بعضقمي ذا الباحث أنوقد أمكن هل     

 األعيان أو الذوات: ى جذوع لغوية من أسماءـــإل د  ـــمفردات ترت -1

                                                           

 .14فقه اللغة، صفارس: الصاحيب يف ابن  -1
 . 36ينظر : املصدر نفسه، ص - 2
 .52ص  ،79، جملة جممع اللغة األردين، عي االستعمال العريب املعاصرـف التوليد اللغوي على وزن )فـَع َلَنة(األقطش، بـحث  احلميد - 3

 .56، 55، صالتوليد اللغوي على وزن )فـَع َلَنة(احلميد األقطش، بـحث : ينظر - 4
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َونَـة مـن الفـىت،  ـل، وَرو حنـة مـن الـرُّوح، وفـَتـ  َلنـة مـن الَعق  َصنة من الشوص، وَول َدنة مـن الولـد، وَعق  َشو 
رنــة مــن البَـَقــر، وَكل َبنــة مــن الَكل ــب،  َضــَنة مــن الــروض، وبـَق  ــَدنَة مــن اجلســد، وأَن َســَنة مــن اإلنســان، وَرو  وَجس 

ـــي س، وَســـ ـــة مـــن وتـَي ســـنة مـــن التـا ـــش، وَحي ون َشـــنة مـــن اجَلح  ـــة مـــن احل مـــار، وَجح  ع َدنة مـــن الســـعدان، ومَح َرن
نـة مـن "زََلَمـة" احليوان،  وقـَر دنة من الق رد، وَسط َلنة من الساط ل، أعجمي م شباه بالوعاء وهو الّسـطل،  وزَل مَ 

هنة من الفاكهةأسعجمي معرب من أغطية الر أل س، وهو الرجل بلهجة األردن، وقـَل َسَنة من القَ   .  ، وَفك 

 ى جذوع لغوية من أسماء المعاني:ــــإل مفردات ترتد   -2
َعنـــة مـــن  َعنـــة مـــن اجَلـــد ع، وَحر فنـــة مـــن احل ر فـــة، وفج  َمنة مـــن الشـــهامة، وَحر َمنـــة مـــن احلـــرام، وَجد  َشـــه 

ـر، و  َرنة من الَعص  َعة،  وَعص  َبنة من احلساب، ومَج َعنة من اجَلم  قنـة مـن الَفجاعة، وَحس  َلنـة مـن اهلَبَـل، وَحذ  َهبـ 
فـََنة مـــن  َننـــة مـــن الـــداهاء، وَلو طَنَـــة مـــن اللِّـــواط، وَســـو  احل ـــذق، وَخب ثنـــة مـــن اخل ب ـــث، وحَب ثَنـــة مـــن البحـــث، وَده 

 التسويف، وَنظ َمَنة من النظام.

 إلى جذوع لغوية من أسماء الصفات: مفردات ترتد   -3
ــَحنة مــن الفصــيح، وَهــَزع رنــة مــن األزعــر، وَهو جنــة مــن األ َجنة مــن مهجــي، وفتونــة مــن ـهــوج، وَفص  م 

َرنـة مـن املـاكر، وفـَل تنـة مـن فالـت،  َدنة من الَقـّواد، وَعو َجنـة مـن األعـوج، وَمك  َرنه من احلقري، وقـَو  الفيت، وَحق 
َويِّس،  أعجمـي أي متحرر، وَور َشنة من الَور ش، أعجمي م َشّبه بالَور َشة حيث تكثر احلركة، وَكو َسنة مـن ك ـ

 معرب يقال لصاحب اهل ن دام احلسن.

فـال "الـرتاث الصـريف القـدمي،  مـن كتـب هذا الوزن )فعلنة( ال حضور له فيمـا وقـف عليـه الباحـثو    
تســجيل لــه يف كتــب األبنيــة الصــرفية، وعلــى كثــرة األبنيــة املتولــدة مــن مصــادر الثالثــي اجملــرد، مبــا يزيــد علــى 

 . 2"فال ذكر لـ )فـَع َلَنة( "1"بني أساسي ومستدرك ملحق باألساسينيف وثالثني وزنا ، ما 

كأّنا هي األم لـ)فـَع َلَنة( وهي "كتب األبنية م َتقاط رة على َسر د صيغة أخرى،   ه الحظ أنبيد أن
 )فـَع َلن(، وهي صيغة ت ذ كر، عادة، يف أبنية اإلحلاق، مما يَتولد بزيادة الحقة النون يف آخر الثالثي ليصري

                                                           
1 ، بريوت دار الفكر اللبنانـي، دراسات لسانية ولغوية، نور الدين: أبنية الفعل يف شافية ابن احلاجب، عصام ينظر: - 
 . 139م، ص1997هــ/1418ط
 .59احلميد األقطش، بـحث التوليد اللغوي على وزن )فـَع َلَنة(، ص - 2
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حمفوظة  هناك مفرداتو ، 1"رباعيا ، وتكون يف بنية امسية أو وصفية، لكن ليس ضمن أبنية األفعال
 :تتكرر يف هذا الصددلصيغة )فعلن( بأع ي نها 

، أي مرتعشة، ورجل ضيفن، أي ل َجن، أي غليظة، وَيٌد َرع َشنامرأة َخل ََب، أي خرقاء، وناقة عَ " -
يف اإلبدال واملعاقبة  "باب ما ت زاد فيه النون، فقال: قال وكذلك ما أورده ابن السكيت . " 2""مضياف

من األمساء، قالوا: َرع َشن للذي يرتعش، وللضاي ف األصمعي: زادت العرب النون يف أربعة أحرف 
يس هو من ، ول َضيـ َفن، للذي حيضر مع الضيف ليأكل ما يـ ق رى الضيفان... وامرأة خلَب، وهي اخلرقاء

رَة ال تجمَعة  الـاخلالبة، وناقة علجن، وهي الغليظة اجلس   .3"َول قـم س 
      ، ممـــا لـــه خاصـــية الثبـــوتالطبـــائع أو املعـــاين الثابتـــة ة علـــىداللـــهـــو الن وزن )فـَع َلنـــة( مـــ فـــاداملعـــىن املو 

وهـــي صـــيغة  )َفعالَـــة(،مطلقـــة، و هـــذا املعـــىن قـــد عرفتـــه الفصـــحى الرتاثيـــة يف صـــيغة أو الوجـــود علـــى حالـــة 
 :أمثلتها ومنشائعة يف استدعاء مفردات تنتمي إىل حقل داليل )يف الطبائع أو املعاين الثابتة(، 

َجهالَــة، َحَقــارَة، َفطانَــة، بَــالَدة، َصــالبَة، َبطالَــة، َجــالَدة، َخزايَــة، َصــَغارَة، َضــآَلة، طَــراوة، َحداثَــة، َهنــاءة، *
 .، َعباَلة، َنَكاَلة، َنَكارَة، طََعاَمة، َفكاَهةاَءة، َسذاَجة، َشباَهةَصواتة، َصراَفة، َسالَمة، َمر 

ة ، فتولدت منه صيغ صرفيربَـَرَعَم يف االستعمال املعاصوزن )فـَع َلَنة(، قد تَـ  يشري الباحث إىل أنو  
املنهج اجلذري، الذي عليه تكوين ال غرابة؛ السيما إذا وضعنا يف احلسبان أن و  ما بني امسية وفعلية،

املفردات العربية، ي بيح استدعاء مواد لغوية تكميلية، مل ت رصد مساعا  من قبل، واستثمارا  للطاقة التوليدية 
 ." 4" الكامنة يف كل جذر لغوي على َحّده، وحسب االحتياج إليه

فعــال  وصــفة، حــىت قــال أبــو  «فـَع َلــن»وزن رويــت ألفــاظ كثــرية عــن العــرب علــى  إىل أنــه قــد نظــراو   

ألن االســم إذا جــاء علــى  ... "فـَع َلــن " وال أمنــع أن جيــيء الفعــل علــى"عــالء املعــري يف رســالة املالئكــة: ال

 ...نٌ َشـع  وقـد قـالوا: ناقـة رَ و الفعـل متفـرّع منـه ، كان االسم أصـال ،   اذلك وجب أن جييء عليه الفعل، إذ

                                                           
 .59املرجع السابق، ص - 1
حتقيق:د.فور  املمتع يف التصريف،،. وابن عصفور185التصريف، صامللوكي يف يعيش: شرح  وابن ،4/270، الكتاب، ينظر: سيبويه -2

 .1/271 م،1987/هـ1407، 1بريوت، لبنان،ط دار املعرفة، الدين قباوة،
 .2/198املزهر،  ،نظر: السيوطيي، و 149، صعاقبةابن السكيت: اإلبدال وامل -3

 . 62، 61، صاللغوي على وزن )فـَع َلَنة(التوليد ، بـحث ينظر : احلميد األقطش - 4
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َعل َجـٌن، : "لـيس يف األفعـال )فـَع لَـَن(، وإّنـا هـو يف األمسـاء، حنـو قـالبن منظـور او رغم أن  ،1"ََبٌ ل  وامرأة خَ 

جميء االسم على وزن )فـَع َلن( يوجـب أن جيـيء الفعـل علـى وزنـه أيضـا ، ألن و غريها ، إال أن "، 2"وَخل ََبٌ 

يريــدون أن  االســم هــو األصــل، والفعــل تفــرّع منــه، ومــن قواعــدهم "أنــه إذا َصــّح االســم فالفعــل بــالكّف"

"، و مـن أمثلـة 3القياس ضامن بَل ّم الشمل، وبالتوسعة إىل باقي التصاريف اللغوية، عند َعَوز احلاجة إليها"

حَب ـَثن و" ،  4قوهلم: "َعر َجنَـه بالعصـا: ضـربه، و عرجنـه: ضـربه بـالعرجون" هذا التوسع يف التصاريف اللغوية

 .6ر"مته بعد ن فائت الناقة على ولدها َدر َجنة: ر َدر َجنَ و" ،5"يف األمر حَب ثـََنة: تراخى فيه
بَـنَـة"، و "بـَر َهنـة"، إضـافة إىل  نظرا و   كثـرة مـا يشـيع لوجـود نظـائر هلـذه الصـيغة يف القـدمي، كمـا يف "َره 

   ، اهرة قــرارا اوازهــااختــذ جممــع اللغــة العربيــة بالقــ-علــى ألســنة املثقفــني مــن كلمــات علــى هــذا الــوزن اجلديــد 
؛ فصـــححوا عــــددا مـــن الكلمــــات يف ذلــــك أصـــحاب معجــــم الصـــواب اللغــــويتبعـــه و ، وحكـــم بقياســــيتها

 هي :و  ،ند بعض العلماءاملرفوضة ع

لََنة  -1  ".7": جعل القضية دوليةاهاعنمو القضية، َدو 
َرنَة  -2 وقد وردت الكلمة يف بعض ، : جعلها عصرياة متمشية مع روح العصراهامعناألفكار، و َعص 

 ."8"املعاجم احلديثة كاملنجد
 ".9": جعلتها َعلمانّية غري مرتبطة بالديناهامعنة الدولة، و َعل من -3
وقد أجاز جممع اللغة املصري استعمال هذا املصدر مبعىن اللصوصية، وأوردته املعلومات،  قـَر َصَنة -4

 ."10"يثة كالوسيط، واألساسي، واملنجداملعاجم احلد

ما يشيع على ألسنة املثقفني من حنو: َعل َمَن،  -صول يف جممع اللغة بالقاهرةجلنة األ كما قبلت  
َلن، ومصادرها، وما يشتق منها، على أن تعّد النون زائدة. ويف املوضوع حبث للدكتور  وَعض َون، وَعق 

                                                           
 . 263م، ص 1992هـ/1412حتقيق: حممد سليم اجلندي، دار صادر، بريوت،  رسالة املالئكة ،أبو العالء املعري،  - 1
 (..)مادة عرجن 9/138لسان العرب،  ،منظورابن  - 2
 .62ص، وليد اللغوي على وزن )فـَع َلَنة(ينظر : احلميد األقطش، بـحث الت - 3
 ) مادة عرجن(. .9/138ابن منظور، لسان العرب،  - 4
 .) مادة حبثن( .1062، صالفريوزآبادي، القاموس احمليط - 5
 . ) مادة درجن( .1077، صاملرجع السابق - 6
 . 1/381، معجم الصواب اللغوي، أمحد خمتار عمرينظر: - 7
 . 1/536 ينظر: املرجع السابق،  - 8
 . 1/544 السابق،املرجع  ينظر: - 9

 . 1/603  املرجع السابق، ينظر: - 10
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وهو يذهب إىل أنا والدة هذه "، "بعنوان: "زيادة النون يف فـَع َلَن وما يشتق منها (1)حممد حسن عبدالعزيز
البنية جاءت لَسّد حاجة الرتمجة للمصطلحات األجنبية: فالذين يقولون )يـ َعل من( يريدوهنا بإزاء الفعل 

Secularize  مبعىن جيرد العلم عن صفته الدينية، والذين يقولون )يـ َعض ون( يريدوهنا بإزاء الفعل
Organizeل ن( يريدوهنا بإزاء الفعل ، مبعىن جيعله عضوا ، والذين يقول ، Rationalizeون )يـ َعق 

 ."2""مبعىن جيعل الشيء عقالنيا  

توظيف بنية "فـَع َلَنة" يف توليد " ، تتمثل يفهلذه الصيغة فائدة توظيفية مهمة يؤخذ من كالمه أنو   
لة على هم إياها يف املعجمات املتوصصة؛ للدالـاملصطلحات العلمية لدى علماء الطبيعيات، وإثبات

ضَ ـي عوارض "الدم أو البول": حَ ـي الشيء ذاته؛ ومنه أن يقال فـوجود املادة نفسها ف َنة، وقـَل َونَة، ــم 
َمَنة َرنَة، وبـَو لَ  وَفح  َمَنةَنة، ـــ، وَصف   ."3"... إخلوَشح 
سلبية  أن ترد يف خطابات"تداوال   هذه الصيغة أكثر مقاماتال يفوت الباحث أن ينبه إىل أّن و        

عند مزاولة: الظرافات، والفكاهات، واملعايب، وبنحو حمدود يف خطابات إجيابية جادة عند مزاولة: 
 . "4"احملاسن والفضائل

ئفهـــا اخلطابيـــة الســـياقية،      علـــى العمـــوم ، فـــإن هلـــذه الصـــيغة نـــواح دالليـــة هـــي األبـــرز تـــداوال  يف وظاو  
 تتمثل فيما يلي:  -كما يرى الباحث–هي و 

ّحول إليه، والبسه، واّتصف به، ـم تَ ـم يكن سجّية، وال طبعا  يف صاحبه، ثـاإلفصاح عن معىن ل -1
 . عليه، وصفة شبه ثابتة يف سلوكه فصار أمارة 

بة االعتباطية بني م نَـفِّذ احَلَدث، والـاإلفصاح عن معن -2  حَدث نفسه.ـى النس 
 . معنوية خصيصا  ـاالجتماعية، والي الـم َهن ـمبالغة فـاإلفصاح عن معىن ال -3
 . واذـجعل واالتـاإلفصاح عن معىن عاّم هو: ال -4

ر ج الـ أن -بناء على ذلك- الـحميد األقطش ح الباحثيقتـــر و   مجامع اللغويـة العربيـة هـذا الـوزن، ـت د 
االتصــاف بصــفة(، حو ـي معــىن )التحــوُّل نـــ، خاصــة فــيّ مصدر الربــاعـضــمن األوزان القياســية مــن أوزان الــ

 ."1" معاصرةـمعجمية، اليت حيوزها َمو   العربية الـى الثروة الـها أن تـَن ضاف إلـب وكذلك جَي د ر

                                                           
: .عن 341ص ،1ج د.ت،،(جمموعة القرارات العلمية)النون يف فـَع َلن، جملة جممع اللغة بالقاهرة،  حممد حسن عبدالعزيز: حبث زيادة -1

 . 63األقطش، بـحث التوليد اللغوي على وزن )فـَع َلَنة( ، ص حلميدا
 . 63، ص التوليد اللغوي على وزن )فـَع َلَنة(، بـحث األقط احلميد - 2
 .64، 63املرجع السابق، ص - 3
 .72، ص املرجع السابق- 4
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 : "2"اقــحــرة اإللــــي  ظاهــرفـــر الصــــي  ـــر التغــــمن مظاه - 2

ويتحدثون عن قة" "ملح هناك طائفة من الكلمات يف اللغة العربية يطلق عليها الصرفيون اسم
-هلا الكلمات أو البىن الصرفية  اليت تتعرض ظاهرة هذه تعدّ حكامه يف باب الزيادة و غريه، و أاإلحلاق و 

نظرا وخباصة اللسان العريب احلديث. و َحَدث ا عارضا على اللسان و  ،مظهرا من مظاهر التغري الصريف للغة
، وقد جاء عنه يف دوراته العربية بالقاهرة قرارا اوازها لكثرة وتعدد صور هذه الظاهرة اختذ جممع اللغة

 املوتلفة :

: املعروف جواز لحوق تاء التأنيث لصيغة "فع ول" الصفة بمعنى فاعل وجمعها جمع تصحيح -1
عن صيغة "فع ول" أن امتناع إحلاق التاء هبا هو الغالب ملا ذكره ابن مالك يف التسهيل، وما ذكره 

وما ذكره الرضي من قوله:" ومما ال يلحق تاء التأنيث غالبا مع كونه صفة فيستوي فيه السيوطي يف اهلمع 
املذكر واملؤنث: فع ول". ولكن لكثرة تردد إحلاق التاء بـ فعول كـ: عطوفة وكذوبة وعجولة يف لغتنا العربية 

كعدو وعدّوة،  املعاصرة أجاز اجملمع ذلك وارتكز على ما ذكره سيبويه من أن ذلك جاء يف شيء منه  
كما استأنس اجملمع يف إجازة دخول التاء على فعول بأّن صيغ املبالغة كاسم الفاعل ميكن أن تتحول إىل 
صفات مشبهة، وعلى ذلك يف حالة داللتها على الصفة املشبهة ميكن أن نلمح املعىن األصلي هلا وهو 

 .3"سم الفاعل، ويف صيغ املبالغة للتأنيثاملبالغة، فتدخل عليها التاء جريا على قاعدة دخول التاء يف ا

ومن أمثلة هذا النوع قول العامة وبعض اخلاصة "امرأة عجوزة"  ال شك أن الفصيح قولنا: "امرأة      
عجوز" استنادا إىل القاعدة اليت تنص على أن فع ول مبعىن فاعل مما يستوي فيه املذكر واملؤنث فال 

ك خطّأ بعض من أهل اللغة عبارة امرأة عجوزة، ولكن الفيومي يف تلحقها تاء التأنيث، وبناء على ذل
األنباري:  وقال ابن املصباح املنري قال:" العجوزة: املرأة املسنة، قال ابن السكيت: وال يؤنث باهلاء،

تقول عجوزة  العربَ  ت  ع  ويقال أيضا: عجوزة باهلاء لتحقيق التأنيث، وروي عن يونس أنه قال: مسَ  
 وعليه كال االستعمالني جائز.، 4"باهلاء

                                                                                                                                                                      
 .72ينظر: احلميد األقطش، بـحث التوليد اللغوي على وزن )فـَع َلَنة( ، ص - 1
خمطوط لألستاذ خمتار درقاوي، حتت على حبث  -بشكل خاص –اعتمدت يف كتابة هذه اجلزئية من هذا البحث ) ظاهرة اإلحلاق(  - 2

  . 26-24ص  " التغري اللغوي الداليل"،  عنوان
. وينظر:وفاء كامل فايد، 374،ص331-330ص ،1968، 34، القاهرة، الدورة:-جممع اللغة بالقاهرة–البحوث واحملاضرات  - 3

 .112، ص2004، تب، القاهرة، طاجملامع العربية وقضايا اللغة من النشأة إىل أواخر القرن العشرين، عامل الك
 . 525/ 1، وينظر كذلك: معجم الصواب اللغوي ،  مادة "عجز"،  394/ 2ص ، الفيومي، املصباح املنري،  - 4
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ليت ا: بناء على ما جاء يف كتاب "سيبويه" وما ورد من األمثلة قياسية لحوق التاء باسم المكان -
َعلة" للمكان الذي يكثر فيه الشيء  ؛بلغت ستة وعشرين ومائة، وما أقره اجملمع من قياسية صيغة "َمف 

د عنهم من حلوق التاء باسم املكان من مصدر الفعل أجاز اجملمع قياس ما مل يرد عن العرب على ما ور 
يَـَفة، مَم َشاة، مَنامة  . ومنه:"1"الثالثي، مثل: َمض 

َزر مشال املدينة"، هذا االستعمال فصيح، وكذلك ما جاء على لسان العامة: "تقع الـ"يقع ال- مجزرة ـَمج 
 ":2"مشال املدينة". ويلحق به

طََبة"، َـ مـ"جلس على ال - بَغة اجللود"، "مدرسة القرية"، "مزرعة ّنوذجية"س  ، "مشجرة واسعة"، "َمد 
 اجللود"... "مصبغة

: مسع من املصدر امليمي من الثالثي ألفاظ كثرية خمتومة بالتاء، جواز لحوق التاء بالمصدر الميمي -
س اجملمع جواز القياكثرة رأت جلنة وغريها كثري، وهلذه ال ومذمة، ومبولة  وجمبنة، وحمزنة، مثل: حممدة،

 ."3"عليها

 

 جواز إلحاق تاء التأنيث بصيغة فاعل مطلقا: - 

ال تكون إال لإلناث؛ ومن مثا ال ضرورة لعالمة التأنيث هبا، فتكون هذه  يف العربية صفات هناك      
 ، حنو قوهلم:املؤنثالصفات بصيغة املذكر ويوصف هبا 

َتأ َجرتا - ع ةاألسر  س   . اامرأة م ر ض 
رَأة -  .  حائ ضام 
رَأة  -  . َحام لام 
رَأة طال ق -    .ام 
 . اَشاَهدنا املرأة سافر  - 
 .فـََتاة عان س - 

 فيقال :وجيوز أن تأيت على األصل فتؤنث الصفة لتطابق املوصوف يف التأنيث،         
                                                           

 .113. وينظر:وفاء كامل فايد، اجملامع العربية وقضايا اللغة، ص167، ص33البحوث واحملاضرات، الدورة:  -1
 .2/942الصواب اللغوي، ينظر: أمحد خمتار عمر، معجم  -2
. وينظر: يف أصول اللغة، اهليئة 388ص 1972، اهليئة اعامة لشئون املطابع األمريية 23، اجللسة: 37حماضر اجللسات، الدورة - 3

 .113. وينظر:وفاء كامل فايد، اجملامع العربية وقضايا اللغة، ص2/23، القاهرة، 1975، 1العامة لشئون املطابع األمريية، ط
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َتأ َجرتا - ع ةاألسر  س   . اامرأة م ر ض 
رَأة -  .  ةحائ ضام 
رَأة  - لام   . ةَحام 
رَأة طال ق -   .ةام 
 . ةَشاَهدنا املرأة سافر  -
 .ةفـََتاة عان س -

من الصفات « فاعل»وقد أجاز جممع اللغة املصري ذلك، حيث أقرا تأنيث ما جاء على صيغة       
 ."1"املوتصة باملؤنث وإن مل يقصد هبا احلدوث

متكّلم حيمل يف نفسه من قصارى القول يف هذا النوع من التطور هو أن النظام الصريف لكل      
لسنا  ، يف كل لغة حية ال يثبت على حالالصريف أسباب التغيري بقدر ما حيمله النظام الصويت، فالنظام

نتكّلم عن "األخطاء اللغوية" الفردية اليت تنّد أحيانا عن أقالم الكتاب مهما بلغ حرصهم، ولكن كل 
لو كانت من أشد اللغات تثقيفا، ففي كل قاعدة من نظام صريف فيه مواضع نقص ال ختلو منها أية لغة و 

 ."2"قواعدها شواذ ال يربرها منطق

ولكن التغيري الذي حيدث يف أحد النظامني سواء الصريف أم الصويت خيتلف من حيث الطريقة،   
 فالتغريات الصرفية إّّنا تصيب الكلمات ال العناصر الصرفية وذلك على عكس التغريات الصوتية اليت قد

، وال يرجع ذلك فحسب إىل أّن -كما هو موضح من قبل–تصيب األصوات مستقلة عن الكلمات 
العناصر الصرفية تكّون يف أغلب األحيان جزءا ال يتجزّأ من الكلمة، بل يرجع ذلك على وجه اخلصوص 

 ."3"كلياتإىل أّن السبب يف التغريات الصرفية ليس يف الكليات العقلية، بل يف استعمال اللغة هلذه ال

فالتغريات الصرفية تنبعث دائما على استعمال قد وقع، ومن مّث كانت حمدودة االمتداد، فليس 
النظام إذن هو الذي يتغري، كما هي احلال يف بعض التغريات الصوتية، وإّّنا الذي يتغرّي هو عنصر من 

 . "4"عناصر النظام فحسب، ويف استعمال واحد من االستعماالت

 

                                                           
 .2/898ينظر : معجم الصواب اللغوي ،  - 1
 .203ينظر: فندريس، اللغة، تعـ: عبد احلميد الدواخلي وحممد القصاص، ص -2
 .203ينظر املصدر نفسه،  -3

 .204-203ر املصدر نفسه، ينظ - 4
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ـــــلــال ــــــــــــص  ـــــوي :  ـــو  ت  س  الــــت ـــغـــــي ـــــر في الم   -ث ـــالِ ــث ـ ال ف   ى الـــن ــــــح 
يف العربية املعاصرة ، و 1"لتغري" الذي يقع يف مستوى اجلملة) الرتكييب( بأنه ا التغري النحويحيد      

عربية اليوم قد فتحت الباب "يثوب ذلك إىل أنتوى، و عينات مجة من التغريات على صعيد هذا املس
على مصراعيه الستعماالت لغوية جديدة تنتظم كلمات أو صيغا خيتلف الدارسون يف قبوهلا أو جواز 
       اختيارها يف هذا الرتكيب أو ذاك، لورودها على غري املألوف يف الفصحى، مسجال يف صورة قواعد،

 .2"اخلربة واملمارسةغوي أو أو مدركا بالذوق الل
يه خروجا عن فقد ال يكون التغيري ف، "اطا متباينةأّنتغري النحوي ينتظم وجوها كثرية و ذلك الو       

لكن املعىن املعرب عنه هبذا الرتكيب أو ذاك معىن مستحدث، و من أمثلة ذلك ما قواعد اللغة العربية، و 
 ":  3يلي"

                                                           
 .53، صحممد داود، علم اللغة احلديث - 1
 . 281، صوالنشر والتوزيع، د.ط، د.تار غريب للطباعة ، دكمال بشر، دراسات يف علم اللغة - 2
داود، علم اللغة  حممد، عن 261م، القسم الثاين، ص1971، 2دار املعارف، القاهرة، ط، دراسات يف علم اللغة ،كمال بشر - 3

 .53، صاحلديث
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 ليزية:           يقابله باإلجن، و ( يلعب دور ا هام ا1)

- He plays an important part. 

       يقابله باإلجنليزية : (كالم لالستهالك احمللي، و 2)

- Local For consumption.  

لك ما كان تأثرا ، يكون التغري فيه خمالفا لقواعد اللغة العربية من ذوهنا ّنط آخر من التغري الرتكييب    
 نالحظه يف األمثلة التالية :؛ كما باللغة األجنبية

 :"1هذا النمط مصوغ على ّنط التعبري اإلجنليزي"* أنا كمصري، أنا كمسلم ...إخل . و 

 (I am) as a Egyptian, (I am) as a Moslem. 

 :من أمثلته أيضاو   

 :، فهي مصوغة على ّنطا اجتهدت كلما حصلت على مال أكثر* كلم

The more you work, the more you get more money.            

 ، مصوغة على ّنط :  * دخل عليا بينما كنت أقرأ

         He came in while I was reading.                                           

        

 دعين أنظر يف األمر.                                                             * 

Let me look. 

ناك ّنط آخر فيه تغري للموقعية وترتيب الكلمات واألدوات، من ذلك العبارة : سوف ال هو       
 .: رمبا ال جيوز: لن أسافر، قد ال جيوز، بدال منأسافر، بدال من 

 :من ذلكط أخرى خاصة بتعدي الفعل ولزومه، و اهناك أّنو      

ا حبرف اجلر "على"، يف يكثر استعماله يف العربية املعاصرة متعديعدى بدون حرف جر، و الفعل "أكد" يت
 : مثل قوهلم

 .* أكد على احلقيقة، أكد على األمر
                                                           

1
 .143ص ،كمال بشر، دراسات يف علم اللغة - 
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 .والصواب: أكد احلقيقة، وأكد األمر

    أثارت جدالسلوبية شاعت يف االستعمال احلديث، و استعماالت أمثة تراكيب حنوية و هذا، و       
ستعمال قبول دخوهلا يف حظرية االر يف هناية املطاف إىل تسويغها و أفضى األمونقاشات مطولة حوهلا، و 

 :من تلك االستعماالتاللغوي الصحيح أو الفصيح. و 

 "بعض":ول األلــــف والالم على "بل " ودخــــــ -1
فت البعض     عر "(، حنو قولنا: كثر الكالم والتساؤل عن دخول األلف والالم على )كل( و)بعض      
، هل جيوز ذلك أو ال جيوز؟ وذلك ألن املتعارف من قاعدة العربية أن هذين اللفظني "نكرت الكلأو أ

 ."1"معرفتان، فال يتعرفان باأللف والالم
 على قولني:وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة    
 ول: منع دخول األلف والالم على )كل( و )بعض( .األ

 لف والالم على )بعض( و )كل(.دخول األ ةز القول الثـانـي: إجا
اواز دخول األلف والالم على كل -يف الدورة احلادية واخلمسني -اختذ جممع اللغة املصري قرار ا قدو      

أبو علي األخفش، واجلوهري، و وبينهم  على أن منهم من أجازه ،ومجهرة النحاة مينعون ذلك، وبعض
ومثة من املأثور أمثلة لورود ذلك يف الشعر، وقد جرى  غريهم.و  والزجاجي، ابن درستويهلفارسي، و ا

 ."2"بذلك استعمال املولدين من قدمي

 أفــــعـــــل الــتــــفـــضيـــل: -2

التفضيل حترير أفعل حبثا إىل جممع اللغة القاهري يف موضوع " ن عاشورقدم األستاذ حممد الفاضل ب      
   جيب توافرها لصوغ أفعل التفضيل،الشروط اليتبعد الفراغ من دراسة و ، 3من ربقة قياس حنوي فاسد"

 أصدر اجملمع قرارا مفصال فيه شروط صوغ أفعل التفضيل، رأى فيه التوفيف من الشروط اآلتية:"
 إذا أمن اللبس. جترد الفعل من الثالثي -أ 

                                                           
)جمموعة القرارات اليت أصدرها اجملمع(،أخرجها و ضبطها حممد خلف اهلل أمحد وحممد شوقي أمني،منشورات جممع  يف أصول اللغة -1

، اجلبوري م.د حممد صاحل ياسنيعن :  4/137 م( ،2003-م1969(،)4-1اللغة العربية بالقاهرة، سنة الطباعة متباينة بني األجزاء)
 .13، ص قرارات جممع اللغة العربية بالقاهرةالتطور الداليل يف الرتاكيب النحوية يف 

 ،طور الداليل يف الرتاكيب النحويةالت، و  234/  29-28م، ع1985، جملة جممع اللغة العربية األردين، السنة التاسعةينظر :  - 2
 .14ص
 جمموعة أمني وإبراهيم الرتزي،حممد شوقي و ، 22، ص طور الداليل يف الرتاكيب النحويةالت عن :، 123، 1/122يف أصول اللغة،  - 3

 .63، 62ص م، 1984هــ/1404، ، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية1984 -1934القرارات العلمية يف مخسني عاما 
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 البناء للمعلوم إذا أمن اللبس.  -ب 

 كون الفعل تاما.   -ج 

 ل فعالء وهو ما يكون يف األلوان والعيوب.أال يكون الوصف منه على أفع -د 

 عدم االستغناء عنه مبصوغ من مرادف. -ه 

 ة الشروط، وهي:وأثبت بقي
أم صيغ مبقتضى  أن يكون فعال ثالثي األصول جمردا أو مزيدا، سواء أكان هذا الفعل مسموعا -أ 

 قرار اجملمع يف تكميل مادة لغوية، ويف االشتقاق من أمساء األعيان.

 أن يقبل التفاضل. -ب
 أن يكون مثبتا. -ج
 ".1يكون متصرفا" أن -د

هناك قياسا  بأنّ  لو سلمنا جدالاشور يف قياس التفضيل: "يقول األستاذ حممد الفاضل بن ع    
يف القوم للتفضيل على التعجب أو العكس مل تكن العلة اجلامعة فيه إال وحدة املعىن، على ما قرره 

جالء، والعلة مشرتكة بني األصل والفرع فال يضر القياس وجود فوارق بينهما يف أشياء أ خر. على ما 
لعقل، ال يضره أن أحدمها هو املعروف، فقياس احلشيش على اخلمر مثال بعلة اإلسكار وتغييب ا

وكذلك األمر يف التشبيه البالغي وأنه ال ...، وال غري ذلك من الفروق بينهماسائل واآلخر جامد
يقتضي املشاركة بني املشبه واملشبه به من مجيع الوجوه، ال يضر الوجه املشرتك بينهما، وجود فوارق 

 .2"متعددة بني كل واحد منهما اآلخر

أفعل التفضيل حنو قوهلم: )ما أحدث هذا البناء( إذ ع دِّل معىن )احلدث( وهو  فقد جاء على      
الطراءة إىل معىن جديد وهو )اجل داة( يف الشيء، فهاهنا التفضيل تعجيب قياسي على وزن )ما أفعل( 

كل منهما قابل   فالعالقة هنا عالقة ملزومية، إذ جاز التعجب والتفضيل منه، ألن اجلدة والطراءة
، وهذا البناء هو "ما أحدث هذا البناء" مبعىن: ما أجداه، أي: "ما أفعله"تفاضل، فيقال:لل

 .)األحدث( صار مبعىن هو األجدّ 

                                                           
 .22، صالتطور الداليل يف الرتاكيب النحوية عن : 122/ 1، يف أصول اللغة- 1
 .23ص ،التطور الداليل يف الرتاكيب النحوية عن : 127/ 1، يف أصول اللغة - 2
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إذ نقل ابن الشجري يف أماليه عن العرب استعمال )احلدوث( مبعناه اجملازي، أي العدول عن  
 ."1"األصل

مما مل يستودم إال مبنيا للمجهول؛ فهو  فأفعل التفضيل ال يكون من املبين للمجهول، وإن بين 
 عائد إىل أصل مبين للمعلوم، سواء أََوَصل ذلك األصل أم مل يصل.

أما شرط اإلثبات فأفعل التفضيل ال يبىن من املنفي؛ ألن األصل أن هذه الصيغة تبىن من فعٍل  
أما .إىل اللبس  ية منه، ويفضيمثبت ال من تركيب، واملنفي مركب وبناؤه من املنفي يذهب الغا

لقلة استودامها  حنو)ما نبس( و )ما عاج( بالدواء، فلم يَب من هذه األفعال على األغلب؛
ودوراهنما ال لنفيها، والصياغة من املنفي بطريق غري مباشر هي صياغة من مركب، حىت ال تفوت 

 .2"داللته

 :داللة )مـــــا دام( العصرية -3

من ذلك صورة اسرتعت االنتباه و الدراسة، و  وردت )ما دام( يف بعض التعبريات العصرية على    
 قوهلم:

 .يكتب له النجاحما دام علي جمتهدا يف دروسه فس -

 .االقرتاح قد حضر فلنناقش املوضوعما دام صاحب  -

 قد خرج التعبريين العصريني على أحد الوجهني اآلتيني:و 

 .مادام مقدمة من تأخريتكون مجلة  أن -أ

چٹٹٹٹٿٺٺٿٿ  ٿچمانية شرطية كما يف قوله تعاىل :أن تكون )ما( يف )ما دام( ز  -ب
طال ، و 3

تأخرها عما يكون مظروفا  ، خالفا ملا قال به النحاة من وجوبرين حول تقدم )ما دام(النقاش بني املؤمت
أو اعتبار )ما( يف )ما دام( مصدرية مشربة حول ما إذا كان من املمكن تقدميها بنية التأخر، أو مجلة، و 

هو استعمال معروف للفظة )ما الزمانية( يف ب جميئها يف صدر اجلملتني هلا، و " بسب4معىن الشرط "

                                                           
 .23ص ،التطور الداليل يف الرتاكيب النحوية . عن :235/ 1، ويف أصول اللغة ،  396/ 2: أمايل ابن الشجري،  ينظر -1
 .23ص ،التطور الداليل يف الرتاكيب النحوية . عن :121/ 1، يف أصول اللغة -2

 7، اآلية :سورة التوبة - 3
 .31ص ،التطور الداليل يف الرتاكيب النحوية عن : . 142/ 3: يف أصول اللغة ،  ينظر - 4
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الشرط معا أهنا حني قوة )ما( يف أداء معىن الزمان و  ؛ مما يدل علىلعربية كما جاء يف اآلية السابقةا
ڇ  ڇ  ڇ     چ: عها إىل أداة زمانية شرطية ، كما جاء يف قوله تعاىلتتصل بلفظة)كل( تالية هلا تتحول م

، أما موقف د. عباس حسن )عضو اجملمع( من هذه املسألة فهو يرى "أن ما 1چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍڍ
ما مياثل التعبريين . و 2ج األسلوب حينئذ يكون سهال"يختر و  دام يف األمثلة املعروضة تامة مبعىن "بقي"،

ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  چ :تأيت )ما دام( عادة تابعة جلملة تتقيد هبا ، كقوله تعاىل العصريني أن

چڱ
، بتقدير ما بعدها يف اآليةأهنا و  :ما مياثلها زمانية مصدرية، أيو . ويقول النحاة إهنا يف اآلية الكرمية 3

 .4:"مدة دوامي حيا"

إن اجلملتني يف التعبريين بعدها شبيهتان شبها قويا باجلملتني ويقول الدكتور شوقي ضيف:"     
الشرطيتني إذ ترتتب ثانيهما على أوالمها ترتب جواب الشرط على فعله و أيضا فإن مجلة اجلواب مع )ما 
دام( يف التعبريين و ما مياثلهما تأخذ حكم مجلة جواب الشرط يف اقرتاهنا بالفاء إذا كانت امسية أو فعلية 

 . 5ها جامد أو طليب أو منفي أو مقرتن بقد أو سوف أو السني كما يف املثالني "فعل

ضح يف التعبريين العصريني، شوقي ضيف "أن أداء )ما( ملعىن الشرط وا إذن يلحظ من كالم     
لذلك اء أحيانا كما يف التعبري الثاين، و يضعف هذا األدعىن الظرفية يف التعبري األول و يتضح أداؤها ملو 
هي داللة ي:أهنا تدل على الظرفية داللة ما، و  نقل إهنا ظرفية ، ألنا إهنا يف التعبريين زمانية وملق

 .  6لزمتها من استعماهلا القدمي مع )دام( "

رأت اللجنة قبول "بعد مناقشة أعضاء اجملمع هلذه املسألة انتهت جلنة األصول إىل القرار اآليت:و         
 خترجيها على أحد الوجوه اآلتية :السالفة لــ)ما دام( و ت العصرية التعبريا

 .مقدمة من تأخري (مادام)تكون مجلة  أن -أ

                                                           
 . 20، اآلية :سورة البقرة - 1
التطور  عن :.  143-142/ 3ينظر: يف أصول اللغة ، ، و  229يب جملمع اللغة العربية بالقاهرة، صد.عدنان اخلطيب ، العيد الذه - 2

 .31ص ،الداليل يف الرتاكيب النحوية
 .31، اآلية :سورة مرمي - 3
4
 .31، صطور الداليل يف الرتاكيب النحوية. عن : الت 143-142/ 3، ينظر : يف أصول اللغة - 

 .31، صب النحوية. عن : التطور الداليل يف الرتاكي 143-142/ 3، يف أصول اللغة - 5
 .32ص ،التطور الداليل يف الرتاكيب النحوية عن : . 143-142/ 3، يف أصول اللغة - 6
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 .  چٿٺٿٿ  ٿ ٺچ ، كما يف قوله تعاىل :أن تكون )ما( يف )ما دام( زمانية شرطية -ب

 .1أن تكون )ما( مصدرية ظرفية و )دام( تامة " -3

( اجلملتني يف القرار اآليت:"صحة صدارة )ما دامإذن ينهي اجملمع هذا املوضوع بإصدار 
 .2خترج )ما( فيها على أهنا زمانية شرطية "التعبريات العصرية، و 

 الداللة الجــــديـــدة لحــــــرف الــــبـــــاء : -4

إذ قال سيبويه:       ،ذكر من معان أخر حتمل هذا املعىنما املعىن احلقيقي للباء هو اإللصاق، و إن     
ضربته بالسوط، ألزقت ر إّنا هي لإللزاق و االختالط، وذلك قولك خرجت بزيد و دخلت به و باء اجلو "

". أما 4ال يفارقها هذا املعىن ". قيل : و 3ضربك إياه بالسوط.فما اتسع من هذا يف الكالم فهذا أصله"
 اإللصاق فهو يقسم على قسمني:

، أو على ما لي، أي:إذا قبضت على شيء من جسمه:أمسكت بع احلقيقي:حنو قولنا-األول
 غري ذلك.، أو ثوب، أو..."من يد5"[كذا]حيسبه

رأفت به، ق خبله به، وتعلق به إذا كان التعلق معنويا، و اجملازي:حنو قولنا :خبل به، أي:التص -الثاين
 . 6أي:التصقت رأفتك به "

معانيها اليت قررها ، واليت جاءت فيها )الباء( بغري كتب اللغة  من التعبريات احلديثة اليت مل ترد يفو       
 اخلطوةَ  ياسة  ، نوقشت سخبطوةٍ  ، أو خطوة  خطوة   سارت املفاوضات خطوة  ، قوهلم:"قدماء النحاة

؛ فجاء يف إحدى قراراته التطرق إىل هذه العبارات مع اللغة القاهري مؤونة دراستهاكفانا جم"، وقد  خطوةَ 
اللجنة مث انتهت إىل أن قد درستها ات الثالث يف اللغة املعاصرة، و نصه :" تشيع هذه العبار الثالث مبا 

 الثانية صحيحتان على أن تكون خطوة خطوة يف العبارة األوىل حاال مؤوال مبشتق؛ أي مرتبة أواألوىل و 

                                                           
1
 .32، ص التطور الداليل يف الرتاكيب النحوية عن: 3/138، يف أصول اللغة - 

2
 .32ص ،الداليل يف الرتاكيب النحوية التطورعن:  3/143، يف أصول اللغة - 

 .4/217كتاب، ، السيبويه - 3
 .137/ 1، ينظر : مغين اللبيب - 4
 .صوابه: ما حيبسه، و  32ص ،الداليل يف الرتاكيب النحويةالتطور  - 5
 .17/ 3 ،ينظر :السامرائي، معاين النحو - 6
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اال أيضا وخطوة خطوة حيف العبارة الثانية . و دخلوا رجال رجال، أي: متتابعني لها كمثل قوهلم:متتابعة مث
. أما العبارة الثالثة: أي خطوة بعد خطوة فالباء مبعىن )بعد(، بعدها صفة هلا، واملعىن خطوة متبوعة خبطوة

 ،إال حبملها على األعداد املركبة، وهي األحد عشر وإخوته هي سياسة اخلطوة خطوة فإهنا ال تقبلو 
لجنة أن يقال: سياسة اخلطوة خبطوة، ار كلمة فتح اجلزأين، وهلذا تفضل الفتكون اخلطوة خطوة ب

الذي يهمنا من قرار . و 1، أي :سياسة اخلطوة متبوعة خبطوة "اخلطوة باإلضافة، وخطوة بعدها حال منها
 .خبطوة"اللجنة هو تفسريه)الباء( يف قوهلم:"خطوة 

" الذين درسوا 2القدماء "مل يذكر هذا املعىن أحد من القرار أن )الباء( مبعىن ) بعد(، و  إذ جاء    
 أربعة عشر قد يعتذر لذلك أن النحاة ذكروا الظرفية من معانيها اليت أوصلوها إىلاحلروف ومعانيها، و 

 .معىن

لعل الذي أوحى إىل )الباء( متفرع أو خارج عن األصل، و  إذن فكل ما ذكره املتأخرون من معاين   
؛إذ ذكر يف مداخلة له يف أثناء املناقشات أن ما جملمع(األستاذ حممد شوقي )عضو ا اجملمع هبذا املعىن

 ":3"، قول امرئ القيسطوةيؤيد توجيه الصورة الثانية من قرار اجملمع : خطوة خب

 فأليًا بألٍي ما حملنا غالمنا *** على ظهر محبوك الس ر اِة مــحن ــــبِ                    

ن الذي يبدو أ". و 1حه:أليا بألي:أي جهدا بعد جهد"هــ( يف شر 476فقد قال األعلم الشنتمري )ت
هو بيت شاهد يشبه ما قاله امرئ القيس و  هناك بيت، و مل يفسر معىن الباءاألعلم قد فسر املعىن العام، و 

 ":2زهري القائل"

                                                           
ة الرابعة والعشرين، واجللسة الرابعة . صدر القرار يف اجللسة العاشرة من مؤمتر الدور 166، صاألساليبالقرارات اجملمعية يف األلفاظ و  - 1
 .1/356نظر : معجم الصواب اللغوي، وي نفسها . العشرين من جملس اجملمع يف الدورةو 

 يف اجلىن الداينقاسم(،  بن حسن الدين بدر حممد املرادي )أبو ،و50 -45ص، معاين احلروف، عيسى( بن )عليينظر: الرماين - 2
م، 1993/هـــ1413، 1طلبنان،  – بريوت العلمية، الكتب فاضل، دار ندمي حممد و األستاذ قباوة الدين فور حتقيق: د.، املعاين حروف

حتقيق:أمحد حممد اخلراط،مطبوعات جممع اللغة ، يف شرح حروف املعاين رصف املبايناملالقي)أمحد بن عبد النور( ، و  و ما بعدها، 36ص
عثمان حتقيق:د. رجب ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان األندلسي، و ،و ما بعدها 142 العربية بدمشق، د.ط، د.ت،ص

 بكر، أيب بنالسيوطي)عبد الرمحن  و ، 1695/ 4 م،1998هــ/1،1418حممد ود. رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني بالقاهرة،ط
 ..و غريها . 416/ 2 ، د.ت مصر،د.ط، ،املكتبة التوفيقية حتقيق:عبد احلميد هنداوي،، اجلوامع مجع شرح يف مهع اهلوامع ،(الدين جالل

الشركة ،حتقيق: الشيخ ابن أيب شنب بن حجر الكندي، ديوان امرئ القيس، شرح ري) أبو احلجاج يوسف بن سليمان (الشنتماألعلم  - 3
 .142ص م، 1974هــ/1394الوطنية للنشر و التوزيع، 
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 فأليًا بألٍي ما حملنا وليدنا *** على ظهر محبوٍك ظماٍء مفاصله                     

قد أجاز يف أسلوب و إذن ميكن القول إن معاجلة اجملمع هلذه األساليب موفقة، غري أنه كان ينبغي له     
الذي املعىن اجلديد من معاين )الباء(. و  خطوة خبطوة أن تكون )الباء( على معىن )بعد( أن يشري إىل هذا

 .القارئ يف أي كتاب من كتب النحو ال يقع عليه

من معناه األصلي إىل قد خيرج ئيس )األصلي( للباء هو اإللصاق و قول إن املعىن الر إذن ميكن أن ن       
 .على التغري الداليل حلرف )الباء(يدل  اهذه اجملمع و هو معىن )بعد(، و منها ما جاء بمعان متنوعة، و 

 مجيء )ذات( للداللة على معــــنى )نفس ( و )عين( : -5

، علما أن ذات( للتوكيد املعنوي مبعىن )نفس( أو )عني(شاع يف العصر احلديث استعمال كلمة )    
مبعىن  مؤنث ذوعنوي ؛ فاألصل يف )ذات( أهنا :"النحاة مل يذكروا هذا اللفظ ضمن ألفاظ التوكيد امل

 تعاىل:       ، قالصاحب، يقال: هي ذات مال وذات أفنان، مثناها ذواتا، جاءت يف القرآن الكرمي

چچچچ
:" ذو، معناها:صاحب، وهي  . وجاء يف التاج4"يقال: جنات ذوات أفنان)ذوات(. اجلميعو ، 3

 .5، تقول:هي ذات مال"كلمة صيغت ليتوصل هبا... وهي ذات :للمؤنث

: ذكر صاحب اللسان :" ذو و ذوات قال الليث ذو اسم ناقص و تفسريه :صاحب ذلك، كقولكو   
 .6قال الليث يف تأنيث ذو ذات ، تقول: هي ذات مال"أي:صاحب مال... و فالن ذو مال، 

إن :"  من أمثلة التعبريات العصرية اليت وردت فيها كلمة )ذات( مبعىن )نفس(أو )عني( قوهلم:"و     
بالركون إىل القدرة على التالعب مبقدرات اآلخرين،... ال جتري مناهضتها احتكار أقوياء عاملنا العلم و 

ضرورة مواجهة اخلصم بذات أسلحته،  ال إىل شىت صور اهلروب منس واإلحباط، وال إىل اإلرهاب، و اليأ

                                                                                                                                                                      
 .166، صالقرارات اجملمعية يف األلفاظ و األساليب:  ينظر - 1
، و يف رواية 133، ص2007الطباعة الشعبية للجيش،اجلزائر ،ديوان زهري بن أيب سلمى ، ثعلب) أبو العباس أمحد بن حيي(، شرح  - 2

 .ان : فأليا بألي قد محلنا غالمناالديو 
 .48سورة الرمحن، اآلية :  - 3
 .307، املعجم الوسيط - 4
 .)ذو( 426/ 40، التاج - 5
 .5/10 ،اللسان- 6
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لى املشاركة يف عمليات اإلبداع القدرة عواملعرفة، اليت هي أرضيته ... بل و على ذات أرضية العلم و 
 . 1اخللق ذاهتا"و 

ت( بـمعىن )نفس(        استعمال)ذا-املوضوع قاهرة بعد دراسته هلذا قد أقر جممع اللغة العربية بالو       
كلمة )ذات( من املؤكدات مل يذكر النحاة  األصول فيه إىل القرار التايل :"انتهت جلنة أو )عني(، و 

ماهلا ضمن ألفاظ التوكيد نفس( أو )عني( رأت اللجنة استعاملعنوية، وملا كانت تستعمل كثريا مبعىن )
، وقد تتقدم على عن املؤكد، وجمرورة بالباء الزائدة 2)كذا(متأخراملعنوي، كما تستعمل نفس وعني، 

ذكر املنري املصباح  أوردوا أنغوي جوزوا هذا االستعمال، و ، كما أن أصحاب معجم الصواب الل3املؤكد"
وقد صار استعماهلا مبعىن نفس ...ا مستقال  فيعرب هبا عن األجسامقد جتعل امس   :"«ذات»يف )ذوي( أن 

  :جم احلديثة، جاء يف الوسيطهو ما سارت عليه املعاو  ،4"ذات متميزة"حىت قالوا: ،ف ا مشهور االشيء عر 
راء الشوص و انفعاالته "حمدثة" ويقال: جاء نقد ذايت ترجع إىل آات :النفس والشوص، يقال:..الذ" و 

 .5نفسه"فالن بذاته عينه و 
قدم على جيوز أن تتبالباء الزائدة كما جتران .و جتر )عني( إن )ذات( تستعمل استعمال )نفس( وإذن   

 .مع اواز تقدم النفس على املؤكد، وفقا ملا قرره اجملاملؤكد كما جيوز تقدمهما

)عني(  )نفس( و، مث انتقلت بعد ذلك لتدل على معىناحلقيقي لــ)ذات( هو مبعىن صاحب فاملعىن  
 .لعربيةيجة التغري الداليل للغة اذلك نتللتوكيد املعنوي، و 

 ":6"العصرية داللة )حـــــت ــــى ( -6

 :، فهي تأيتجتيء )حىت ( يف العربية املعاصرة، كما هي يف الفصحى      

 .: ظل ساهرا حىت الفجر  حنو ؛جارة -أ

 .املشرفون على عالجه حىت األطباء  ؛ حنو :أشفق عليه عاطفة -ب

                                                           
  .35ص ،يف الرتاكيب النحوية التطور الداليلعن:  ، عن جريدة األهرام املصرية 554/ 4يف أصول اللغة،  - 1
 : متأخرة. صوابه - 2
 .35، صالتطور الداليل يف الرتاكيب النحويةعن:  537/ 4يف أصول اللغة،  - 3
 .383/ 1، . وينظر: معجم الصواب اللغوي 212/  1املصباح املنري،  - 4
 .307املعجم الوسيط،  - 5
 .40، 39، صرات جممع اللغة العربية بالقاهرةاجلبوري ، التطور الداليل يف الرتاكيب النحوية يف قرا ينظر: م.د حممد صاحل ياسني- 6
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 .يعينهم طفال  الصغار مل جيدوا من؛ حنو : حىت األابتدائية -ج

وظائفها السابقة، نلفيها جتيء  ، فإىل جانبغريا ملحوظا يف العربية املعاصرةغري أن وظيفتها شهدت ت   
 من أمثلة ذلك:وقة مبذكور يصح أن يكون ما بعد )حىت( غاية له. و يف التعبريات العصرية غري مسب"

 .يعرتف بذلك حىت املتعاطفون معها اهلزمية اليوم هتدد إسرائيل -1

 .ن أن يعرض عليه حىت مشروع  قرارٍ جملس األمن ينعقد و ينفّض دو  -2

 . يقرأ حىت الصحفَ مل -3

 .ن يكون حىت عضو ا يف جملس القريةمل ينجح يف أ -4

 .1"ى العالقات الثقافية بني البلدينترك اخلالف أثره حىت عل -5

( ومن هذه األمثلة نتبني أن )حىتقا على هذه التعبريات العصرية :"يقول حممد حسن عبد العزيز  معل  
ليس يف مجلتها ما يردها إىل وظيفة وهي وظائفها يف الفصحى، و  ليست حرف جر أو عطف أو ابتداء

رب ذلك إىل املعقول أن تكون )حىت( عاطفة، وأن يكون أقفها السابقة إال بشيء من التأويل. و من وظائ
 :ر فيما مثلنا بهلرأي يكون التقديعلى هذا ااملعطوف عليه حمذوفا، و 

 .اطفون معهايعرتف بذلك كل الناس حىت املتع -

 .يعرض عليه شيء حىت مشروع  قرارٍ  جملس األمن ينعقد و ينفّض دون أن -

 . ومل يقبلوا شيئا حىت الصمت -

ما بعد عليه مبنيا على أساس أنه عاّم و  ، حيث يكون تقدير املعطوفوهكذا األمر يف بقية األمثلة      
نائبا له أو مفعوال به أن يكون هذا احملذوف واقعا املواقع اليت تقتضيها اجلملة فاعال أو ، و جزء منه )حىت(

حذف و  ،ف يف كل موقع من مواقعها السابقةلكن يضعف هذا الرأي أنه حيتاج إىل تقدير حمذو ... إخل و 
 .2املعطوف مما تـحرّج يف القول به مجهرة من النحاة"

                                                           
 .39، صالتطور الداليل يف الرتاكيب النحويةعن:   130/ 3أصول اللغة،  - 1
 .40، صالتطور الداليل يف الرتاكيب النحويةعن:   133 ،132/ 3أصول اللغة،  - 2
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بيان رأيه يف هذا املوضوع، قائال :" أما الرأي الذي انتهيت إليه فهو أن )حىت( فيما مث ختم كالمه بت     
؛ ألنه مل من األمثلة ال تقوم بوظيفة العطف، إذ ال تشرك ما بعدها وهو املعطوف يف حكم ما قبلهاسبق 

رب ينبين على هذا أن يتعلق ما بعدها مبا قبلها فيع، و ما يصلح أن يكون معطوفا عليهيسبقها 
الصمت( يف املثال الثالث  )، ويف املثال الثاين نائب فاعل )مشروع(، وطفون( يف املثال األول فاعال)املتعا

 .1مفعوال به ..."

إذن من خالل ما سبق و على الرغم من اختالف األعضاء يف هذه املسألة، أصدر اجملمع قرارا،         
 .2" فيما بعدها ينبين على وجوده أثر إعرايبجاء فيه " تكون )حىت( حرفا يعرب عن الغاية، وال

يبقى جمرد ّناذج -وأخريا؛ فإن ما عرضناه عن التغري الصويت والصريف والنحوي وصلته بالداللة 
قليلة مضمومة إىل فيض غزير خيطئه احلصر من التغري الذي شهدته اللغة العربية يف عصورها الغابرة، 

هتا املذكورة ما تراخى الزمن هبا. وهنا نقف من تلك والذي تشهدته اليوم، والذي سيظل يصيب مستويا
هو موضوع "التغري املستويات الثالث وقفة مودع؛ لنستأنف اخلوض يف  املقصود من هذه الرسالة، أال و 

.احبثن"حمور الداليل

                                                           
 .40، صالتطور الداليل يف الرتاكيب النحويةعن:   133 ،132/ 3أصول اللغة،  - 1
 .40، صالتطور الداليل يف الرتاكيب النحويةعن:  3/133، أصول اللغة - 2
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ـــــــــــــــــــــــــــانِــــــــي : الـــــــــباب               الـثَـّ

 اللِـــــــــــي  ـي الُمْســــتَـــَوى الـــــدَّ الــــــــــــــــتَّـــــغَــــيُّــــــــــر ِفــــــــــ  

 
 ئــــــــةـــــــــــتوط

 َمْفُهــــــــــــوم الـــتــــغـــي ـــر الد اللـــــي  . -األول الفصل

 (. الخارجيةالداخلية و ) الــــتـــغـــي ــر الـد اللــــي  وعوامله  ابــــــأسب -الثاني الفصل

    :ي  ـــــاللد  ــــر الــــي  ـــغـــمظاهر الت -لثالثا الفصل
 ة  ــــــــــتخصيص الدالل -1

 ةــــــــــم الداللـــــــــتعمي -2

  ةــــــــــداللــــال الـــــــانتق -3

 ة وانحدارهاـــــــــانحطاط الدالل -4

  هاو  ــــوسم ةــــــــالدالل ي  ـــــــرق -5
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 :تـــوطــــــــــــــئــــــــــة

ية له يف "معجم قبل ولوج الدراسة التطبيق-يقتضينا البحثموضوع ثــــّر ووسيع هو التغري الداليل، و       
فرع عن تصوره كما يقول ألن احلكم على الشيء ة اجلوانب النظرية املتعلقة به، جتلي-الصواب اللغوي" 

أسبابه، ومظاهر عوامله و مفهوم التغري/ التطور الداليل و تتضمن هذه اجلوانب احلديَث عن و  .األصوليون
إىل قد عمدنا يف وصفنا هلذه الظاهرة يث عن نتائج هذه الظاهرة اللغوية. و ، فاحلدتهجماالالتغري و 

ا جاء يف كتب ، وكذا متها أقمام علماء اللغة ادحمدثنياألحباث اليت دّبَ االستقاء من معني الدراسات و 
؛ إذ ال ميكن حبال إغفال إسهاماهتم قدمني جزاهم هللا عنا خري اجلزاءحّّبه يراع علماء العربية املتالرتاث و 

 الفاعلة يف تثبيت أركان الدرس اللغوي .

 ي  ــــاللِ ر الد ِ ـــيُّ ـــغَ ــتَّ ــوم الـــهُ ــفْ ــمَ  -لوَّ الَ  َفـــــــصــلــال

،ناشدة ، متمردة على القاّر الثابتبنية على التغري، متطلبة للتجديد، معلى التطوراحلياة قائمة         
كيما "يستطيع املتكلم   ؛للطريف، وهو ما يستدعي بالضرورة جتديدا وتغيريا يف ألفاظ اللغة ودالالهتا

احلضارة  ب، أو آداباللغة، بعامة، أو املتمرس بالكتابة، خباصة، أن يعّّب عن أدوات احلضارة وأشيائها
    ،، "فاللغة وعاء التجارب1، مما جيّد يف حياة اإلنسان املعاصر"وثقافتها، أو علوم احلضارة وتقنياهتا

ويسميه أصحاب الدراسات  ،لوك اليومي الذي تقوم به اجلماعةمظهر السو دليل النشاط اإلنساين، و 
؛ بل إهنا أساس كل اصر الثقافة فحسبرا من عنعنصإًذ اليست اللغة و  الشعبية األنثروبولوجية "ثقافة "..

فحدوث ، اضعة هبذا االعتبار لقانون منّوههي "مؤسسة منصهرة يف اجملتمع خو  2أنواع النشاط الثقايف "
اتساع جماالت حياهتا االجتماعية و الفكرية الناحية بتطور اجلماعة اللغوية و مرتبط من هذه  التغري اللغوي

متينة بني النمو اللغوي والنمو احلضاري، فازدهار اللغة وانتعاشها مرهون ة صلة أي أن مث .3احلضارية "و 
 مدى غنائها أو فاقتها.راريتها وقف على إمكانات اللغة و ارتقائها، وحياة احلضارة واستمبتقدم احلضارة و 
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ق ،" فما تقّدم لعلم ال يوازيه نشاط لغوّي اصطماحّي يدقّ ي الدعامة الكّبى والركن الركنيفاللغة ه
 .1املفاهيم"

مدلوالت اب التجربة اإلنسانية يف الكون والتعبري عنها بدواّل و وهذه املؤسسة قابلة الستيع       
اخلاص، ويسمها مبيسمه املتميز؛  حيث يضفي كل عصر على اللغة اليت يتعاورها ناسه طابعه ،جديدة

فقد  ،للكلمة بيئة تعيش فيها"ك أنفتضحي مفرداهتا ترمجانة لروحه، ومرآة لدرجة تقّدمه أو ختّلفه، ذل
ن يستعملها األدباء أو الرياضيون   أو كأ  ،وقد تعيش وتزدهر يف بيئة معينة ،تكون بدوية البيئة أو حضرية

تعماهلا ينقطع اسرين ، وقد يطويها البلى و حىت تكون من املعمّ األطباء وقد تعيش الكلمة دهرًا طويمًا 
،       2"تظهر بعد اختفاء، أو تبعث من مرقدها، وتنشر بعد موهتاد مث قحىت حتسب يف عداد املوتى، 

املتنوعة، فقد جترد  مظاهر التغري الداليل الكثرية و  حركة املد و اجلزر اليت متر هبا املفردات هي اليت تشكلو 
تتصل بالعبادات          أصبحت تدل على معان خاصةظ من معانيها العامة القدمية، و كثري من األلفا

بعض  قد ضاقت معاين". و 3الفنون"اإلدارة واحلرب أو مصطلحات العلوم و الشعائر أو شئون السياسة و و 
الالت رمبا تغري معىن ما تغريا كليا تفقد األلفاظ دالالت لتكتسب داملفردات واتسعت معان أخرى، و 

قد  ،ذي تدل عليهما تتغري مدلوالت كثرية؛ ألن الشيء الـربف".مستجّداتهأخرى خيلعها عليها العصر و 
 . 4"ما إىل ذلكأو الشؤون االجتماعية املتصلة به، و ، ت طبيعته أو عناصره أو واائفهتغريّ 

قد قام الدرس الداليل يف بدايته على "ويعد التغري يف املعىن جانبا من جوانب التطور اللغوي، و        
 .5"تغريهاملعىن و  دراسة جوانب تطور

"مصطلح دخل  :(changements des sens /semantic change) التغري الداليلو     
من الداللة على  خال   يدل على حدث موصوف   هو عبارة عن تركيب وصفيّ إىل علم اللغة، و  حديثاً 
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 حسار  ـأو ان ع  أو توسّ  حطاط  ـأو ان الزمن بفعل إعماء    معىن الكلمة على مرّ يطلق أيضا على تغرّي الزمان، و 
 .1"جاز  ـأو م

عندها واحد؛  املرادف، "رّي تغ"كلمة بدل   "رتطوّ "كلمة تستخدم   من اللغويني  فإذا ألفينا طائفة       
 ر،ر" ال يعين تقييم هذا التطوّ اب: "كما أّن استخدام اللغويني ادحمدثني لكلمة "تطوّ يقول رمضان عبد التوّ 
وعلى حد  .2مرادف لكلمة: "التغرّي"أو بالقبح، فإنّه ال يعين عندهم أكثر من  واحلكم عليه باحلسن

ا هو مأخوذ من إمن محمل شحنة معيارية ال إجيابا وال سلبا، و ال" عبد السمام املسدي فإن التطور:تعبري
الرتاكيب من جهة مث يف الداللة جزائها تبّدل نسيّب يف األصوات و ، إذ يطرأ على بعض أمعىن أهنا تتغرّي 

ن غري أن خيضع ألّي حكم ، مهنا مياثل مصطلح تغري املعىنطور فمصطلح الت ،3"على وجه اخلصوص
 ".4معيارّي. وقد سبق إيضاح ذلك"
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  ه لِ ــامِ وَ ـــعَ  وَ  ي  ــلِ اَل دَّ ــر الــــيُّ ـــغَ ـــتَّـ اب الـــبَ سْ أَ  – اِن ـــثَّ ــال الَفـــــْصــــــل

اليت تطرأ  ةعاقباستكناه جوانب التغريات املتى تركزت جهودهم علو ادحمدثني انصبت عناية اللغويني        
 ذلك يف كنف ما يسمى بعلم الداللة التارخيي)يسمى أحياناعلى املعىن، وتقعيد هذه التغريات احلادثة، و 

Sémasiologie /Semasiology ، ل علماء اللغة موضوع تغري كان من أهم ما شغ"فقد
 .1"موهتامل اليت تتدخل يف حياة األلفاظ و واالعصور هذا التغري، وأسباب حدوثه، و ، و املعىن

يعا، ال يسهل اإلملام ّبوانبها مج إن حاالت التغري والتحول الداليل إمنا هي نتيجة سبل عديدة        
، مما جعل جهة أخرىإىل غرابتها من ؛ ومرد ذلك إىل تشعبها من جهة، و وال حىت حصرها بصورة دقيقة

الكثري ملصطلح )القانون(، فإن " عن القوانني الداللية بالدقة العلمية من الصعب  لدى الباحثني التحدث
 . 2"توى الذي يتحقق فيه اسم القواننيعمومه إىل املسضبطه و يصل بعد يف دقته و مما كشفوه مل 

، أما االستعمال : االستعمال واحلاجةسيني مهاأنيس التطور الداليل لعاملني أساويرجع إبراهيم       
 أن خضوع األلفاظ لماستعمال املتكرر جيعلها عرضة للتغري نتيجة لعوامل يؤدي إليها هذافيقصد به 

ما هذا ابن جين من قبل حني قال :"و  ، وقد قرراالستعمال، منها :سوء الفهم، وبلى األلفاظ، وابتذاهلا"
اآلخر امليل إىل عرفة مبوضعه، و ـــــيّـــــر عما يقل استعماله. وإمنا غيِّّــر ألمرين: أحدمها امليكثر استعماله مغـ

 معانيها األلفاظ ويف :" كثرة االستعمال تبلي يف. وقد أكد ادحمدثون ذلك، يقول فندريس3"ختفيفه
النواحي االجتماعية واالقتصادية  أما احلاجة فتكون بسبب التطور الذي محدث يف اجملتمعات يف.صيغها"

. ويرى أنطوان مييه أن "مبهمة التعبريا التطور واالضطماع بد للغة من مواكبة هذالتقنية، فماوالسياسية و 
يعقب أوملان على هذا بقوله و والتارخيية واالجتماعية".غوية تغري املعىن يرجع لثماثة أسباب رئيسية، هي الل

لكنها مع ح حاالت كثرية من تغري املعىن، و :" هذه األنواع الثماثة جمتمع تستطيع فيما بينها أن توض
، كلما ن معىن الكلمة يزيد تعرضا للتغرينماحظ أ"مع ذلك و ."4"ة حبال من األحوالجامع ذلك ليست
؛ جديدةألن الذهن  يف الواقع يوجه كل مرة يف اجتاهات  .كثر ورودها يف نصوص خمتلفةهلا و زاد استعما
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وجيب أن .  polysémieمن هنا ينتج ما يسمى بالتأقلم و  .ذلك يوحي إليه خبلق معان جديدةو 
ماالت املختلفة اليت تبعا لماستع ،قدرة الكلمات على اختاذ دالالت متنوعة ،فهم من هذا االسمي

 .. مث ضرب مثما لذلك1"هذه الدالالت البقاء يف اللغة مععلى تستعمل فيها، و 

يرجع علي عبد الواحد وايف العوامل العامة إىل ع هذه العوامل إىل عوامل عامة وأخرى مباشرة، و تتفر      
 ست طوائف:

وتقاليدها،         ، وعاداهتا،نظمهاة خالصة تتمثل يف حضارة األمة، و اعي: عوامل اجتمإحداها
واجتاهاهتا الفكرية، ومناحي وجداهنا  ،ظاهر نشاطها العملي والعقلي، وثقافتها العامةموعقائدها، و 

 ...و هلم جرا ؛نزوعهاو 

 ؛ : تأثر اللغة بلغة أو لغات أخرى ثانيتهاو 

اجملامع اللغوية عاهد التعليم و ما تبذله متنتجه قرائح الناطقني باللغة، و ثالثتها : عوامل أدبية تتمثل فيما و 
 وما إليها يف سبيل محايتها و االرتقاء هبا؛

 ؛ انتقال اللغة من السلف إىل اخللفرابعتها : و 

 ؛ما إليها. و عية تتمثل يف الظواهر الطبيعية والفيزيولوجية ..خامستها : عوامل طبيو 

. هلم جرا...و وطبيعة أصواهتا، وقواعدها ومتنهاية ترجع إىل طبيعة اللغة نفسها سادستها : عوامل لغو و 
 .طوي على بعض نواح تؤثر يف تطورهاوذلك أن عناصر اللغة نفسها قد تن

لثاين حني يضم ا، يف يضم األول األسباب الداخلية ،عوامل التغري املباشرة إىل قسمنيوميكن تقسيم 
 .  األسباب اخلارجية
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 ة :ــــيــلـــداخـــل الـــوامـــعــــال -1

عمل فيها من داخلها، ، و بع من اللغة ذاهتا، وناللغةفاألسباب الداخلية تدل على ما اتصل ب         
النحوية    ا كانت عليه، كاألسباب الصوتية واالشتقاقية و فوجهها وجهة ختتلف يف صورة من صورها عم

آخذا يف البداية شكل  ،عّب تلك األسباب يف تطور املعاينوالسياقية  يف مدار االستعمال الذي يؤثر 
. فالتقارب الصويت بني صوتني من كلمتني  يغدو عرفا متواضعا عليهمث متدرجا بعد ذلك حىت ،االحنراف

لك من كلمات املشرتك اللفظي عد ذخمتلفتني قد يفضي نتيجة لسوء النطق أو سرعته إىل حتريف جيعلها ب
تطور  إىل هذه الناحية اجته أحد الباحثني حني رأى أن أكثر كلمات املشرتك اللفظي تنشأ منو  .مثما

تغدو للكلمة الواحدة نطق بعض األصوات إىل اجتاه عكسي، إذ  . كما قد يؤدي االحنراف يفاألصوات
 ،كالصقر والزقر والسقرهو املنسوب إىل اللهجات،  ف و أكثر، مما قد يؤدي إىل الرتادصورتان لفظيتان أو 

لى معىن واحد، وأمثال ذلك  ، واليت تدل مجيعا عيبزّ ويبّذ و  ،جيّذ وجيزّ للصق واللزق، والبصاق والبزاق، و وا
قد عقد القايل يف كتابه "األمايل" فصوال صوات" يفضي إىل وقوع الرتادف، و كما أن "تعاقب األ  .كثري

وعّدد من بينها :"َجَدف"  ،"1"الثاءو مثل تعاقب الفاء  اليت تتعاقب فيها األصوات، متناثرة للكلمات
و"اللَِّّفام"و"اللِّّثَام" لغطاء الوجه. ومثل  ،" للرديء من كل شيء"الـُحَفالةو"َجَدث" للقّب، و"الـُحثَالة" و

" و"قاتِّن"،و"أَيْـم"و"أَ 2النون"تعاقب امليم و  "احلْزن" ْين" للحية، و"احلْزم" و"، وعّدد من بينها:أسود "قاِتِّ
، فنطق الطاء يف ر الفروق". كما قد يؤدي االحنراف الصويت إىل صورة من صو 3ملا غلظ من األرض"

وحي بوجود فرق بني معىن الكلمتني، كأن يكون " مما ي" تاء يظهر كلمة جديدة هي "الغلت"الغلط
 .  بعض املعاجم،كما جاء يف"الغلط" عامًّا، و"الغلت" يف احلساب خاصًّا

كما أن تعاقب التطور الصويت على كلمة ما قد يؤول هبا إىل تغري داللتها، ومن األمثلة اليت تؤيد      
 -غيثل )التعاقب يف مث( مبعىن اختفى، و يضيع–)ضاع يضوع ( مبعىن انتشر، و -:" )ضاعذلك كلمة
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: أيضا كلمة"ُمَكْلَثم" مبعىن، ومنها 1( ولدت خصوصية يف الداللة"خيب-خوب( و)فوح -غوث( و)فيح
َكْلَضم" مبعىن: ، حىت وصلت إىلخ الوجه، يف العربية الفصحى، فقد مرت مبراحل من التطورمنتف : "مِّ

فصارت داال، مث  ، مث جهرتحتولت الثاء أوال إىل تاءلوجه؛ فقد ضاع الصوت األسناين، و متجهم ا
 جتهم الوجه؛ات، من انتفاخ الوجه إىل قد تغري معناها عّب كل هذه التطور و  .فخمت فصارت ضادا

 .العماقة بني املعنيني واضحةو 

مث  ،"، ومرة أخرى إىل "َسقِّيل" بنفس معناهامرة إىل "تِّقِّيل " اليت تطورتمثلها كلمة: "ثقيلو       
 !السماجة ؛ إذ أصبحت تدل على ثقل الدم والرذالة و " مع تغري معناها"َسئِّيل

مبعىن: الطويلة املمشوقة القوام، الضامرة البطن         ، يف العربية الفصحىيفاء" :"همثلها كلمةو      
 .السفهفصارت :"هايفة"، حتول معناها إىل: الطيش و  ،عندما ترك العامة مهزهتاو  .2اخلاصرةو 

عندما  "،3: كسر يف حرف الشيء"" من "الثـّْلمة"، وهي يف العربية الفصحىكلمة :"َمثْـُلوممثلها  و     
قذفًا بالفسق ت الكلمة سبًّا و "، صار "فمانة متلومةا:"فمان متلوم " و، فقالو لعامة من ثائها تاءأبدل ا

اخللط غيري احلركات و تب و القلمـما يدل على أن معني اإلبدال و  ،. وكل ما سبق4سوء السلوك"و 
استنادا . و من ذلكافلة بتفصيمات الكثري احلديثة حالقدمية و كتب اللغة التحريف يف العربية غزير جدا، و و 

 .ل كثريا من اواهر التطور الداليلإىل هذه اجلوانب الصوتية ميكن للدارس أن محل

، يقول أمحد حممد قدور:" هي مسؤولة أيضا عن بعض االحنراف الذي عن األسباب االشتقاقيةو      
السبب هو و هذا اللفظ أو ذاك، بعيدا عن املعىن األصلي.  يشيع حىت يغدو ااهرة عامة تفسر معىن

" 6ميثل لذلك مبثال ذكره ابن مكي يف كتابه تثقيف اللسان"، و 5"خللط بني أصلني من أصول االشتقاقا
عن أهل عصره:" أهنم يعنون بقوهلم "ضربه فَأْشَواه " أنه أحرقه ضربا، كما يشوى اللحم يف النار،  نقما 
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يعّلل جلسد كاليدين والرجلني". و ف االَشَوى أطرا، ألن معناه ضربه فأصاب شواه، و ليس األمر كذلكو 
"شوى" مبعىن أحرق شيئا يف النار، كما  ،حلاصل بأن "تقارب هاتني الكلمتني، وجتانسهماهذا الوهم ا
، هو الذي محلهم على االعتقاد أهنما من أصل اشتقاقي " مبعىن أطراف اجلسد"الَشَوى، وهو معروف

الختماف بني الفعل من الشواء وهو "شوى"، والفعل ا إال فإن مماحظة، و 1واحد يدل على اإلحراق "
 هو "أشوى"؛ كان كفيما بتجنيبهم خطأ ذلك الفهم الواهم. من الشوى و 

، فيقول عنها :"أهنا تسهم يف كثري من أمثلة التطور الناشئ باب النحوية واملوقعية السياقيةأما األسو       
مثما بكلمة:" "الفشل" اليت تدل على يضرب لذلك ة استعمال لفظ يف موضع معني". و من كثر 

و ال تنازعوا ﴿الضعف،و لكن كثرة استشهاد الناس بورودها يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل:
ذلك يف مواطن التنازع املؤدي إىل اإلخفاق عادة جعلهم يظنون أن معىن الفشل هو ، و 2﴾فتفشلوا

. الكلمة  وتساعد على توجيهها وجهة خاصةاللغة على تغيري مدلول . "وقد تعمل قواعد 3اإلخفاق"
تبط يف الذهن ، مث أخذ معناها ير ربية بقيت إىل زمن تفيد معنــى "الصغري سنًّا"فكلمة ولد مثما يف الع

تها بكلمة مذكرة مثل السيما عند نعمعناها على هذه الصورة تلقائيا، و  ، إىل أن استقرباملذكر شيئا فشيئا
 .()ولد صغري

، إىل تطورات احلض وغري ذلكاالستفهام و ية كالنفي و التعجب و كما تؤدي األساليب النحو         
لم الداللة ، مع التنبه إىل اختماف مناهجهم عن عد علماء البماغة صورا كثرية منهاداللية متشعبة رص

 .  4"احلديث
 : الــعــــوامـــــل الـــخـــارجـــيــــة  -2   
ن مؤثرات خارجية ترتبط         ، أي هي عوامل تعمل يف اللغة موهي عوامل تأيت من خارج اللغة     

ما حباجة ، فاجملتمع دائ5"نواحي احلضارية، والسياسية، واالقتصادية، والتقدم العلمي والتقين يف اجملتمعبال"
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لعل د حياة البشر وتقدم احلضارة و عقاالبتداع يف اللغة أمر ال مفر منه مع تف" ،إىل جتديد رصيده اللغوي
على خضوع للفظية فـي اللغة من أوضح الشـــواهد واهر بنمو الثروة اــــهذا االبتداع الذي هو ألصق الظ

 .1"االجتماعحضارة و ـاللغة لنواميس ال
 :العوامل االجتماعية -أ

ميكن اعتبارها السبب  ؛ بلواضح جدا يف تغيري داللة األلفاظلألسباب االجتماعية أثرها ال       
ن مواكبة ما محدث يف البد معن حالة اجملتمع ومتغرياته، و  ألن اللغة هي املعّب الرئيسي يف ذلك التغري؛

، وتغري الطبائع ،إن التغري التقين والتشريعي:"يلخص بيري جريو األسباب االجتماعية يف قولهاجملتمع. و 
قات بني الدال ومضمونه كل حال إىل تعديل يف العمايؤدي إىل تغريات يف املعىن ال حتصى، أو على  

 :تفصيل هذا فيما يأيت. و 2"املفهومي

، األلفاظ دالالٌت جديدةٌ نتيجة للتطور  العلمي التقين يف العصر احلديث ُخلَِّعت على الكثري من  -1
ونه على يطلقلدالالت املندثرة فيحيون بعضها و حيث "يلجأ أبناء اللغة إىل األلفاظ القدمية ذات ا

هكذا وجدنا أنفسنا أمام ذلك . ويقول إبراهيم أنيس:" و 3مستحدثاهتم ملتمسني يف هذا أدىن ممابسة"
 الدبابة: املدفع و ميثل لذلك بكلمات مثللة ". و املوج الزاخر من األلفاظ القدمية الصورة اجلديدة الدال

... مث ميضي لـجرائد والصحفيل واالسيارة والقاطرة والثماجة والسخان والـمذياع والذبذبات والتسجو 
ت جديدة غري ذلك من آالف األلفاظ اليت أحياها الناس أو اشتقوها و خلعوا عليها دالالو " :قائما

فقد ينسخ " ،لتغري طبيعة الشيء املسمى -طبعا –هذا التغري يف املعىن تابع و  .4"تطلبتها حياهتم اجلديدة
. ومن ذلك كلمة "الزند"، وهي خشبتان يستقدح 5معظم األحوال"، يف هذا املعىن اجلديد املعىن القدمي

، مث بعد ذلك أصبح آلة قادحة تستخدم زند وأصبح يؤخذ من حجر الصوان والـمرو، مث تغري الهبما
وضع هبا كرات صغرية هي قوس تمن ذلك أيضا كلمة "البندق"، و كريوسني أو الغاز يف إنتاج النار، و ال

. ومن ذلك أيضا "كلمة "دبّابة" ، طاقة الدفع فيه البارودح ناريلكلمة على سمااآلن تطلق ايرمى هبا، و 
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عروفة اليت تتحرك يف اللغة العربية :حنن نستعملها يف الوقت احلاضر للداللة على السيارة املصفحة امل
تدل كانت ، و ؛ والدبابة كلمة قدميةف األعداء، وترمى منها القذائفاليت هتجم على صفو بطريقة آلية و 

، فالدبابة القدمية آلة ية "بالقياس إىل الدبابة احلديثةلكن اآللة القدمية كانت "بدائو على آلة قتال كذلك، 
، فكمامها 1"هم يف جوفهامث تدفع يف أصل احلصن فينقبونه و ، نوا يدخلون  يف جوفهاتتخذ يف احلصار كا

، تبعا واختدت هلا أنواعا وأشكاال عديدة ،وىلمتطورة جدا باملقارنة مع األ ، إال أن الثانيةآلة قتال حربية
لتنوع األغراض املنوطة هبا على حنو ما نراه اليوم. بيد أن اإلحساس باستمرار الوايفة رغم اختماف 

 . هو ما يدفع إلطماق هذه التسميات الشكل

إذا كانت هناك لفاظ املفاهيم حول املسمى أو املدلول ال مينع من استخدام األكذلك تغري األفكار و     
ًقا وَشنَـَقه إذا جذب َشنَ :"فمفهوم الشنق كما جاء يف اللسان ،أدىن ممابسة َق البعرَي َيْشنُِّقه َشنـْ

، أما اليوم 2"َشنَـْقُته إذا عَلْقُته.. وَأْشنَـْقُت الشيَء و إذا علقهاقربَة وَأْشنَـَقها إذا أوكاها و َشَنَق الو ..خطامه
احلديثة مبعىن  يستعمل يف اللغةحيث " ،قبة. ومثله أيضا كلمة "اهلاتف": القتل حببل يلّف على الر فمعناه

مع صوته اهلاتف يف األساطري العربية القدمية نوع من اجلّن يس) التليفون (. والفعل )هتف( مبعىن صاح، و 
حدث مع غريه هبذه اآللة بني َمْن يت ذهن ادحمدثني وجه الشبه بينه و من هنا جاء يفوال يُرى شخصه. و 

 .3"ال يراهفيسمعه و 

تتدخل هنا عوامل كثرية قال اللغة من السلف إىل اخللف. و قد يتغري معىن بعض املفردات عند انت -2
العوامل هنا يظهر بشكل خاص أثر قلها من حال إىل حال . و تنعلى بعض املفردات فتغري معناها و تؤثر 

هو لفظ مركب "، و ل اليديطو " ك كلمةمثال ذل .سية اليت تؤثر على مدلول الكلماتالنفاالجتماعية و 
قاً بك و نا أسرع حلأي  وقد سألت رسوَل هللا بعُض أزواجه؛ ، كان يدل على الكرم والسخاء، تركيبا إضافيا

   .هذا يده طويلة :لق على السارق فنقول. وهي اليوم ُتط"4"ايا رسول هللا؟ فقال: أطولكَن يدً 
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، م2002هــ/1423، 1فا ، القاهرة، طمكتبة الص )حممد بن إمساعيل(، صحيح البخاري،اعتىن به:حممود بن اجلميل،البخاري -4 

 =جامع رضوان، املكتب الثقايف، ، ضبط و حتقيق: رضوانصحيح مسلمالنووي)محي بن شرف(، شرح و ، (1420)، رقم احلديث1/313
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 ؛ فالبـُْهلول يف الشعر القدميالوزيراألفندي و ومثال ذلك أيضا كلمات البـُْهلول والغانية واحلاجب و        
 " :2، يقول ابن الفريعة رضي هللا عنه "1"هو :"السيِّّد اجلامع لكلِّّ خري

 ال فىت بـُهلولُ ى احلماس فما هلم*** كهل يسوُد و فاللؤم حلَّ عل                  

 " :3عنرتة الفلحاء "يقول و   

 يصحبين من آل عبس عصابٌة  ***  لـها شــــرف بيـــن القبائل يـمتــــدُّ و               

 هباليُل مثل الْسد فـي كلِ  موطٍن  *** كأنَّ دم العداء يف فمهْم َشْهُد               

باء قد غرّي الناس حركة ال"، و 4عاله "لكن معناها اآلن هو الرجل املعتوه الذي ال يدرك نتائج أفو          
هي و  ،5مجاهلا عن احلَْلي"ا املرأة "اليت استغنت حبسنها و )الغانية( قدمييف الكلمة من الضم إىل الفتح، و

؛ مكانة عالية يف العصور املتقدمة "احلاجب" كانت لهاة اللهو والعبث، واآلن املرأة اليت حترتف حي
احلجابة واللواء والندوة قد عقد ُقَصيٌّ لعبد الدار عند عرب احلجاز كانت خاصة بقريش، و  فاحلجابة

وايفة  عناإلمساك مبفاتيحها. و تويل حفظها و ين :سدانة الكعبة و "، واحلجابة تع6"الرفادةوالسقاية و 
لغ ارة عمن يب:" ووايفة احلجاب يف أصل الوضع عباحلّجاب وتاريخ ابتداء هذه الرتبة، يقول القلقشندي
، دمية الوضع كانت البتداء اخلمافةهي وايفة قو  ،األخبار من الرعية إىل اإلمام، ويأخذ هلم اإلذن منه

                                                                                                                                                                      

 صاحب أحوال معرفةالنبوة و  دالئل احلسني(، بن ) أبو بكر أمحدبيهقيال(، و 2452)، احلديث رقم10/ 16 م،2001 ،1القاهرة، ط=
 ( .371/ 6)،  هـ 1405،  1ط بريوت، العلمية، الكتب دار ،الشريعة

 .. مادة ) هبل( 872القاموس ادحميط، الفريوزآبادي،  -1 
 ، املطبعةشرج ديوان حسان بن ثابت األنصاريعبد الرمحن الّبقوقي، . ينظر:هـــ( والفريعة أمه54نصاري)تحسان بن ثابت األ -2 

 . 358، صم1929هــ/ 1337الرمحانية مبصر، 
، دار الكتاب وفهارسه:جميد طراده ووضع هوامشه ،قدم ل شرح ديوان عنرتة، ،اخلطيب التّبيزي عنرتة الفلحاء هو عنرتة العبسي، ينظر: -3 

 . 56، 55،صم1992هــ/1412، 1العريب ،بيـروت ، ط
توهون أشبه باجملانني من العقماء، ذلك يف قوله:" قوم هباليل معل لفظ البهلول للداللة على العته، و خلدون استعما بنجاء يف مقدمة ا -4 
 ومن والّببر العرب تاريخ يف واخلّب املبتدأ ديوان ينظر: ابن خلدون،،امات الوالية و أحوال الصديقني"هم مع ذلك قد صحت هلم مقو 

 .1/138، م 1988 - هـ 1408، 2، طبريوت الفكر، دار، شحادة خليل، تح: األكّب الشأن ذوي من عاصرهم
 .. مادة )غنا(10/151ان العرب ، لس -5 
، 1995ه/1416، 1، طالسيد، دار الصحابة للرتاث بطنطا فتحي: جمدي هـــــ(، حتقيق ودراسة183شام )تالسرية النبوية البن ه -6 

 دار ،القرطيب سعد بن لعريب الطّبي تاريخ وصلة ،جرير(، تاريخ الرسل و امللوك بن أبو جعفر الطّبي)حممدو ، 176، 175، ص1ج
 .260 -2/258 ،هـ1387 ،2بريوت، ط – الرتاث
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، فــذكر أنه كان من ابتداء األمر إلــى زمانه( أن لكل خليفة حاجبا قد ذكر القضاعي يف )عيون املعارفف
 .1يـــرفأ( مـــــواله ...إلـخ"وحاجب عمر ) ،( مـــوالهرضي هللا عنه )شديداحاجب أيب بكر الصديق 

منصب رئيس تكافئ  ،فعتها عند بين أمية يف األندلس، وعند املغاربة عمومابلغت احلجابة غاية ر و      
الوساطة بالدولة و  االستقمال معىن احلجابة يف دولنا باملغربو :"يقول ابن خلدون، الوزراء يف زماننا هذا

بل إنه  ،احلاجب مكانة تعدل مكانة اخلليفةصور بن أيب عامر نكان للم. و 2"بني السلطان وأهل  دولته 
كتب امسه فة أكثر من الدعاء على املنابر و ، من رسوم اخلمادهلشام املؤيَ  يبق"حما رسم اخلمافة باجلملة ومل 

                                                                                            .3"ة كَ على السِّّ 
، بوايفة احلاجب الغاية يف اهلبوط يبلغ احلالإذ " ؛، فاألمر مغاير متاما لسابقهأما يف العصر احلديث     

، حيث يقوم حبكم وايفته بتنظيم دخول لواائف الدنيا يف اجملتمع املصريحىت يكون يف ترتيبه من ا
ن محل دورهم للمثول الشهود الذيوباملناداة على أطراف النزاع و قاضني إىل قاعة ادحمكمة وخروجهم، املت

 . 4"رفعهاانعقاد اجللسة و ، كما ينفذ تعليمات هيئة ادحمكمة بإعمان أمام ادحمكمة

، لتاسع عشر مركز هام و مكان مرموقاللقب " أفندي " املأخوذ من الرتكية كان له خمال القرن او       
من  مثلهن يطلق على األشخاص العاديني، و على توايل األيام ، وصار اآل مث احنط قدره و أصابته الضعة

 .5"البكاأللقاب: الباشا، و 

 ، فأصابتها اخلسة بعد الرفعة ".6، أصبحت تعين يف اإلسبانية "الشرطي"وكلمة "الوزير" العربية        

                                                           

 .450،  5/549صبح األعشى، القلقشندي،  -1 

 ،األكّب الشأن ذوي من عاصرهم ومن والّببر العرب تاريخ يف واخلّب املبتدأ (، ديوان حممد بن الرمحن خلدون ) أبو زيد عبدابن  -2 
 .559/ 7 ،م1988هــ/1408، 1يق:خليل شحادة، دارالفكر، بريوت، لبنان، طحتق

، 6من غصن األندلس الرطيب، حتقيق: د. إحسان عباس، دار صادر، بريوت،ط نفح الطيب أمحد بن املقري التلمساين،-3 
 . 398، 1/397،  م 2012هــ/1433

    املعجم التارخيي للغة العربية وثائق، حممد حسن عبد العزيز عن، ) حاجب ، تشريفة ( تيمور الكبري يف األلفاظ العاميةنظر : معجم ي -4 
 . 362ص، م 2008هــ/1429، 1، القاهرة ، طدار السمام مناذج،و 
،  sirذلك مثل :عليا فـي أوروبا، فقد زال بريقها، وصارت تطلق على األشخاص العاديني، و وهذا ينطبق أيضا على ألقاب الطبقة ال -5 
علم اللغة ،رانــــالسعحمود ـم نظر:و غيـرها من اللغات األوروبية. ي فـي الــــفرنسية madameو  monsieur، ويف اإلنـجليزيــــة  ladyو

 .282، ص يـــمقدمة للقارئ العرب
 . 157، صداللة األلفاظ، أنيسإبراهيم ينظر :  -6 
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يف عرفنا من يعمل ، و  كلّ فإنه يف اللغة:  مثلها أيضا كلمة "العامل"، يقول حممود الطناحي :"و      
، وكان يطلق قدميا على ما يسمى اآلن والصانع ومن يعمل بيديه اللغوي اآلن غلب على احلريفّ 

" فيقال : إن أبا موسى األشعري كان عامل عمر بن اخلطاب على البصرة ، و إن احلجاج بن ادحمافظ"
        ال قدميا هم الوالة و ادحمافظون ،بن مروان على العراق. فالعمايوسف الثقفي كان عامل عبد امللك 

به ما يقدم للعمال من اهلدايا والر شى،  كتاب تقي الدين السبكي "فصل املقال يف هدايا العمال "يريدو 
ينبغي التنبه إىل أن العامل ال يزال مستخدما هبذه و  1/213خمتصره يف فتاوى السبكي  قد نشر و 

عاينته يف إقاميت وهذا مسعته و  .عامل زبيد، و فيقال : عامل فاس ،اليمنو  قدمية الرفيعة يف املغربالداللة ال
هو يرتّد إىل دار الذي يصيب األلفاظ يف كل لغة، بعامل "االبتذال"، و يسمى هذا االحن. و 1"بالبلدين

إما االحتقار الذي ، و"يعكس بصورة ملموسة:ياسية أو االجتماعية أو العاطفيةجمموعة من الظروف الس
ا التعصب إم، و املتبادل بني األوطان و األجناس إما البغضبعضها لبعض، و تكّنه الطبقات االجتماعية 

راء غريهم، فالناس يتباغضون ويتناحرون، إما عدم احرتام املتعصبني آلاألعمى من قبل اجلماهري، و 
، رةعلى آثار هذه احلماقات املستم اللغة حارس أمنيويتبادلون االحتقار، ويتنابذون باأللقاب، و 

 grivois) قاتل ( و  assissinو ) إباحي( ribaud)قاطع طريق ( و   brigandفالكلمات 
)خليع ( اليت كانت تطلق يف أول أمرها، على بعض الكتائب العسكرية ، تدين مبعناها احلالـي، إىل 

موت األلفاظ أو إىل تغيري ذلك االبتذال إما أن يؤدي إىل و . 2"لظة األخماق احلربية واستهتارهاغ
 .معناها

طبقات قد ال يكون االنتقال من جيل إىل جيل؛ بل إن هناك عوامل تتعلق باختماف الهذا، و      
فـــــــــــــكثريا ما ينجم عن اختماف الناس يف طبقاهتم و فئاهتم اختماف "،واجلماعات يف العصر الواحد

يؤدي إىل ذلك ما يوجد بني اجلماعات الناطقة باللغة مات وخروجها عن معانيها األوىل، و لمدلول الك
واالجتماع والثقافة والرتبية واملناحي ، دة من فروق يف اخلواص النفسية واجلسمية ويف شؤون السياسةالواح

كل طبقة إىل   ، وحاجة أفرادقة من أعمال وتضطلع به من واائف، وما تزاوله كل طبالوجدانالتفكري و 

                                                           

 .(1هامش ) 550/ 2الطناحي، دراسات يف األدب واللغة، ج -1 
 . 266، ص فندريس، اللغة -2 
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هذا ما .  و 1"مور اليت يكثر ورودها يف حياهتمدقة التعبري وسرعته وإنشاء مصطلحات خاصة بصدد األ
 .الطبقاتو  للغة يف هذه اجلماعات "2يعرف بالتنضيد االجتماعي"

، ما سجله قلم اجلاحظ من "3اليت يتفاهم هبا أهل فئة معينة " من أوضح األمثلة للغة اخلاصةو        
املتسولني مثلما نلفيه يف كتابه عن البخماء ورسالته ادحمتالني و ت البخماء واللصوص واملماحني و مصطلحا

اخلزرجي الينبوعي، منها أيضا القصيدة اليت كتبها الشاعر املاجن املتسول أبو دلف و  ،4يف اللصوص"
بأس ور الثعاليب قدرا ال قد اختار منها أبو منصمسعر بن مهلهل، واشتهرت باسم القصيدة الساسانية، و 

 ".5"يها املصطلحات اخلاصة باملتسولنيشرح فبه أورده يف "يتيمة الدهر"و 

أحكام كثرية  و عبادات عقائد و ؛ فهو يأيت بتشريعات و ر الداللةأثر فّعال يف تطو للدين دور خطري، و  -3
لفيه بصورة واضحة هذا ما ناظ دالالت قشيبة تعّب عما جاء به، و ، فيكسو األلفال عهد للناس هبا

أحكاَمه ؛ كيما َتَسَع سمام على مجهرة غزيرة من األلفاظصاحبة يف تلك الدالالت اليت أسبغها اإل
إرث آبائهم يف كانت العرب يف جاهليتها على إرث من وشرائَعه، يقول ابن فارس يف هذا الصدد: "

سمام حالت أحوال، ونسخت ديانات،  جل ثنا ه باإل، فلما جاء هللاهم وقرابينهمنسائكلغاهتم وآداهبم و 
شرائع شرعت، ضع إىل مواضع أَُخر بزيادات زيدت، و نقلت من اللغة ألفاظ من مواوأبطلت أمور، و 
قد  -وهو القرآن الكرمي والسنة الشريفة  -، فيكون اإلسمام هبذا6، فعَفى اآلخُر األَوَل "وشرائط شرطت
األصلية وجعلها معّبة  مبا نقله من األلفاظ عن معانيهاديدة، و راء مبا طرحه من املعاين اجلزاد هذه اللغة ث

                                                           

 .325، علم اللغة، صعلي عبد الواحد وايف  -1 
 .117-116، ص بيري جريو، علم الداللة -2 
اجتماعيا تستعمل ف اللغة اخلاصة بأهنا :" لغة ال تستعملها إال مجاعات توجد يف اروف خاصة ". فإن اجملموعات املختلفة و تعرّ  -3 

هذا، وقد وجد من اعتىن  . 129، ص : اللغة واجملتمع، وايف. ينظراصة  بالنسبة إىل اللغة املشرتكةهي لذلك تعد خمفردات خاصة هبا. و 
ي،اللغة ـنظر : وافي غريها .بناء البحار يف اللغة العربية و أواجملرمني وقطاع الطرق والصيادين و معاجم خاصة للغة اللصوص والرعاع  بوضع

 .132-130واجملتمع، ص 
 .199م، ص1961ت يف اللغة، بغداد، ، دراسانظر : إبراهيم السامرائيي -4 
 حممد مفيد. د حتقيق:العصر، حماسن أهليف  يتيمة الدهر (، حممد بن امللك عبد)النيسابورييف: أبو منصور الثعاليب مع شرحها  نظرت-5

 .643-3/416،م1983ـ/ ه1403 ،1ط ،لبنان/بريوت - العلمية الكتب قميحة، دار
، دار عليه و وضع حواشيه:أمحد حسن بسج علق ربية و مسائلها وسنن العرب يف كمامها،الصاحيب يف فقه اللغة الع، أمحد بن فارس -6 
 .44، ص 1997هــ، 1418، 1ب العلمية، بريوت، لبنان، طكتلا
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دة ذات بذلك يكون قد أّهل اللغة العربية الستيعاب التعبري عن احلضارة اجلديعن املعاين اجلديدة، و 
 . املعاين املستحدثة

الكتاب العزيز     ان جديدة من قد مّسى العلماء هذه الطائفة من الكلمات اإلسمامية املستمدة ملعو      
قد فتحا  -السنة آن و أي القر –فيكونان بذلك  ،1احلديث النبوي الشريف بــــ)املصطلحات اإلسمامية (و 

صاحب الشرع إذا أتى هبذه الغرائب اليت اشتملت "و :ماح على مصراعيه؛ قال ابن برهانباب االصط
، فمابد من أسامي مل خيطر ببال العربمعرفتها مما  الشريعة عليها من علوم حار األولون و اآلخرون يف

مستعملة يف اللغة فسها كانت ن الكلماتيقول توشيهيكو إيزوتسو":" إن . و 2تدل على تلك املعاين "
عند ة التجاري، فعلى األقلِّّ احلدود الضيِّّقة جملتمع مكَ  يف، إن مل يكن امليماديّ  الَسابعيف القرن  الدارجة

ت تنتمي إىل نظام مفهومي خمتلف، وجاء اإلسمام إال أهنا كان، يةزيرة العرباجلالدِّينَية يف  بعض اجلماعات
هي كذلك حىت ا يف شبكة مفهومية جديدة كليا، وغري معروفة من قبل و ضمها كلهفجمعها معا و 

مرونة هائلة ع الداللة اللفظية، منح ألفاظ اللغة إن القرآن حني وسّ ":ر شاهنيعبد الصبو يقول و ، 3"اليوم
األلفاظ من إسارها وأطلقها  وصماحية باهرة للتعبري عن خمتلف املعاين الطارئة يف حياة الناس، لقد فكّ 

ي عن كل ما تصادفني من واقع أو إبداع حضاري، وقال هلا: انطلقي يف هذه الدنيا فعّبّ ، من عقاهلا 
 .4كر"وبذلك اتسعت العربية لكل مستحدث يف العلم، أو مستنبط من الف

، يقول ابن لطارئة على األلفاظ بسبب اإلسماممن األمثلة عن مثل هذه التغريات املعنوية او        
من  املؤمنوأن العرب إمنا عرفت  .املنافقؤمن واملسلم والكافر و فارس:" فكان مما جاء يف اإلسمام ذكر امل

... ا مسي املؤمن باإلطماق مؤمناأوصافا هبتصديق. مث زادت الشريعة شرائط و هو الاألمان واإلميان و 
سمام لقوم أبطنوا غري فاسم جاء به اإل املنافقالَسرْت. فأما إال الغطاء  و  الكفركذلك كانت ال تعرف من و 

تِّ الر طبة " إذا خرجت َفَسقَ : "إال قوهلم الفسقمل يعرفوا يف ما أاهروه، وكان األصل من نافقاء الريبوع. و 

                                                           

رضه بأصوله وعلق عليه: ، عانة يف الكلمات اإلسمامية العربية، كتاب الزيهــ(322و حاِت أمحد بن محدان ) ت، أبينظر : الرازي -1 
 .وما بعدها 17، ص1م، ج1994هــ،1415، 1ط ،صنعاءحسني اهلمداين، مركز الدراسات والبحوث اليمين، 

 .299/ ص 1املزهر ، السيوطي، ج -2 
همال حممد اجلهاد، املنظمة العربية  د.و تقدمي::ترمجة، هللا و اإلنسان يف القرآن :علم داللة الر ية القرآنية للعامل ،توشيهيكو إيزوتسو -3 

 .35، 34، ص2007، 1للرتمجة ،بريوت،لبنان،  ط

 .، ص م1986هـ/1406, 2ط، ، دار االعتصام ، القاهرةالعربية لغة العلوم والتقنية، عبد الصبور شاهني -4 
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ومما جاء يفِّ  بأن الفسق اإلفحاُش يف اخلروج عن طاعة هللا جّل ثنا ه .جاء الشرع من قشرها، و 
مث زادت الشريعة ...أصله عندهم اإلمساكُ  الصيام وكذلك ...وأصله يفِّ لغتهم: الد عاء الصماة الشرع

باَشرَة وغري َذلِّكَ النِّّية، وَحَظَرت 
ُ
يهِّ غري ، ملَْ يكن عندهم فِّ احَلج   وكذلك من شرائع الصوم األكَل وامل

. العلومو  الصناعاتفيض من غيض من ألفاظ العبادات واملعاممات والعقائد و  ما ذلك إالّ ، و 1.."القصد
ن يقول: يف الصماة امسان لغوّي الوجه فيه إذا سئل اإلنسان عنه أأشباهه أن "ويتحّصل من هذا و 

ركنا ذكره من سائر العلوم،  ما تهو قياس . و ، مث ما جاء اإلسمام بهرب تعرفهيذكر ما كانت العشرعّي، و و 
كما هو مفهوم من   ،. وهذا التغري2صناعّي "كالنحو والَعروض  والشعر، كل ذلك له امسان لغوّي و 

؛ بل يتعداها إىل األلفاظ اليت تستعمل يف مقصورا على األلفاظ الدينية فحسب، ليس عبارته األخرية
العروض والشعر، وما أضرب ، كالنحو و العلوم اللغوية، فتشمل اإلسمام شىت العلوم اليت عرفها العرب بعد

.                                                                غريهاعن ذكره، كالفلسفة والطب والرياضيات والفلك و 
اليت ال ختلو منها لغة من انية املمازمة لنشاط اللغات عامة، و من الظواهر اللس 3يعد " االقرتاض" -4
بني الوحدات املعجمية املكونة  فمن". من وسائل منو اللغات ال غىن عنهاهو وسيلة و  للغات احلية،ا

ة مورد وحدات معجمية من يتمثل ذلك يف أخذ لغمن لغات أخرى. و ، وحدات مقرتضة لرصيد لغة ما
 .  4"لغة مصدر

، ألن اقتصار لغة ما على وحيويّتها وتثبت الدراسات احلديثة أن االقرتاض من عمامات تطور اللغة       
 يفقدها القدرة على جماراة نسق احلضارةمن االستفادة من جتارب اآلخرين و رصيدها اخلاّص محرمها 

لية مل تعرفها التجارب صورة مثا –صورة اللغة اليت مل تتأثر بلغات الشعوب اجملاورة هلا ، و املشاركة فيهاو 
 .اإلنسانية

                                                           

 .45الصاحيب، ص  -1 
 .46الصاحيب، ص  -2 
، لكن الباحثني اليوم خيصصون مصطلح ) معرب( ملا ، وتارة مصطلح ) معرب (كان القدامى يطلقون عليه تارة مصطلح ) دخيل (  -3 

   مصطلح ) دخيل ( ملا ال منه حمافظا على مظاهر عجمته مستعصيا على مقاييس العربية لدخيل ملقاييس العربية و أوزاهنا؛ و خضع من ا
 .56ينظر: مؤلفات اجلاحظ، ص ،وأوزاهنا

 .267، ص اجلاحظمؤلفات  -4 



 اللِـــــــــــي  الـــــدَّ  املُْســــتَـــَوى ِفـــــــــــي الـــــــــــــتَّـــــغَــــيُّــــــــــر:  الـثَـّـــــــــــــــــــــــانِــــــــي ــــبَـــــــــابالـــــــ

 

96 
 

إذا  تكتسب عناصر جّدهتا وتطورها بعاملي التوليد الداخلي؛ واالقرتاض اخلارجي. و اللغة واحلقيقة أن     
؛ فإن العامل الثاين ال املقدرة اللغوية حتققه أنظمتها وبُناها الداخليةكان العامل األول مظهرا من مظاهر 

 .اللغوي حيزا يف نظامها، يتخذ له تحول إىل جزء أصيل من رصيد اللغةيقل أمهية ألن املقرتضات ت

مل جتد هذه اللغة الشريفة "، و 1"أثريها فيها حاصل ذات الز َمنْي توتأثر العربية بغريها من اللغات و         
ا أجنبية يف عصور أهنا عرفت ألفااحة الصدرِّ حرجا أو إحراجا يف ذلك، فإن تارخيها املعلوم يثبت"الفسي

تواصل و  يف النصوص اإلسمامية األولــى،، و ر اجلاهلي، وفـي القرآن، أي فـي الشعاالحتجاج نفسها
االصطماحّي. فلم ختل ـي الـمظهـــرين العـــــــاّم و اهورها على امتداد تاريخ الـحـضارة العربية اإلسمامية ف

 . 2"لة من مراحل العربية من االقرتاضمرح

التطور احلضاري الذي أمهها "،كرة عرفت هذه الظاهرة لعدة عواملهذه املرحلة اإلسمامية املبو       
جديدة ، فقد أصبح لأللفاظ مدلوالت مادياأصاب مجيع مظاهر احلياة العربية بعد اهور اإلسمام فكريا و 

، مما اضطرهم هلجر بعض  األلفاظ أو بعض الدالالت اليت ال تتناسب والفكر تتعلق حبياة الناس اليومية
الفتوحات اليت قام ادية فالتعامل مع األمم األخرى و ملأما من الناحية ا... و اجلديد الذي بدأوا يؤمنون به 

، جعلهم ول ذلك التمازج بأشكاله املختلفةحصحضارهتا، و و  لبماد ختتلف يف طبيعتهاهبا املسلمون 
غري طبيعة يستغنون عن ألفاظ مل تعد احلاجة إليها قائمة؛ لتاا ليس هلا بديل فـــي حضارهتم و يدخلون ألفا

 ،3.."ل وملبس  وحيوان ونبات، ونظام اجتماعي، وحياة اقتصادية، وفكرية.احلياة من مسكن ومأك
 ،4"اجلديدة دالالت ليس هلا يف األصلأهنم حـمـّلوا بعض ألفاظ اللغات يضاف إىل صنيعهم هذا "

فهذه األلفاظ يــــــــخضعها االستعمال، فتجّد فيها خصوصيات بقوله:"ويشري إىل ذلك إبراهيم السامرائي 

                                                           

وفيه محصي اللغات اليت  .مئة من لغات العاملسواها يف حنو ، باب: تأثري العربية دون ينظر : رفائيل خنلة، غرائب اللغة العربية -1 
لغات أوروبة، ص لغة . كما يضع قائمة باأللفاظ العربية اليت اقرتضتها  37هي كية واإليرانية والكردية... و استعملت اخلط العريب كالرت 

127. 
 .267مؤلفات اجلاحظ، ص  -2 
 .بتصرف يسري 12علم الداللة بني النظر والتطبيق، ص، أمحد نعيم الكراعني -3 
 .268مؤلفات اجلاحظ، ص  -4 
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أمساء تفرد هبا الفرس  قد ذكر الثعاليب. و 1املكان"داللية جديدة يستدعيها الزمان و  ة ذات امالمعنوي
 ."2، فاضطر العرب إىل تعريبها أو أخذها كما هي"دون العرب

    دونك شيئا من هذه األلفاظ األعجمية اجلديدة اليت وجلت اللغة العربية يف العصور املتأخرة    و       
 :إىل االستعمالأخذت طريقها و 

ه العرب يف قد استعملت. و الكمام من لغة إىل لغة أخرى : كلمة آرامية تعين من يفسر "الرتمجان -1
، وتصرفت العرب يف الكلمة ر اللغة األخرى حىت العصر احلديث، وكذا يف عصو جاهليتها هبذا املعىن

م مرتَجمصفات ا أفعاال فقالوا:ترجم و يرتجم  و فاشتقوا منه  .مصدرا : ترمجةو  : مرتجِّ

من يكتب سرية شخص           ، فأصبحت تعين مبعان جديدة -عّب الزمن-ستعمالقد جرى االو    
 فصول ...إخل ..فالتغري هنا نوعان :أو أشخاص، ومن يكتب كتابا ويقسمه إىل أبواب و 

 كلمة العربية.معاملته معاملة اللغة أخرى، وللتصرف فيه باالشتقاق، و  األول :لفظي؛ ألنه مقرتض من

    .                                                                                                                            ثل فيما أضيف إىل معناه من معان  ؛ يتمالثاين : داليل

اءات األدبـــاء فــي تضمينه إيـحالشعـــراء و إلــى استعماله استعماال مـجازيا، وإلـى تفنن هذا باإلضافـــة  
 . 3"واماال دالليـــــــة طريفة

                                                           
املكتب الدائم لتنسيق التعريب يف الوطن العريب،  ،إبراهيم السامرائي، الداللة اجلديدة والتطور اللغوي،حبث، جملة اللسان العريي -  1

 .08، ص 1، اجمللد العاشر، ج1973يناير ط، اململكة املغربية،الربا
، فعاجله النحاة الظاهرة مصطلح "التداخل اللغوي"قد أطلقت املصادر العربية القدمية على هذه .و 286 -262/ 1السيوطي، املزهر،  -2 

/ 1، ـمزهر، باب:"معرفة تداخل اللغات"ال) انظر : مصطلح نفسه ـ، يستعمل الومواقف مـختلفة، بل إن السيوطي مثما العرب من زوايا
الفصيح لغتان فصاعدا ") ابن جين، حيل على ابن جين الذي عرف" التداخل اللغوي " بقوله :" إذا اجتمع يف الكمام ـي، و ( 262

ى ، إىل أن " تدخل كل واحدة منهما الضيم علالواحد يؤدي كما يقول اجلاحظ، على أن اجتماع لغتني يف اللسان (372/ 1اخلصائص، 
فإن الضيم الذي يدخل على اللغات إذا   ،عن هذا التداخل حتول يشمل مجيع أنظمة اللغةوينتج  (، 1/284صاحبتها " ) البيان ، 

با. التقت يف نفس اللسان إمنا تكون نتيجته مظاهر من التداخل اعُتّبِّ البعض منها حلنا واعُتّب البعض اآلخر، والسيما األلفاظ، دخيما معرَ 
 .269ينظر : مؤلفات اجلاحظ، ص 

وما بعدها يف الكتاب  322وينظر تفصيل الكمام عنها ص  393،  389صاملعجم التارخيي للغة العربية،  ،العزيزحممد حسن عبد  -3 
 املذكور.
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الكلمة تعريب ...و بت على هيئة املصدر الصناعي: لفظة أعجمية األصل عرّ اإلمربيالية "-2
Imperialisme  على هذا  سي املتصف بالسيطرة و التوسع . و هي تعين فيما تعنيه االجتاه السياو

من الناحية التارخيية إن الوصف بـــــ"اإلمّبيايل" ... و ة عليا من درجات االستعماراإلمّبيالية درجكانت 
Impérialiste   يف مبعىن املتعصب واملنحاز لإلمّباطورية األملانية. و  1546عرف يف سنة كان قد

مييل يتعصب و  ين من يتعصب لألسرة النابوليونية، مث صار منالقرن التاسع عشر كان هذا الوصف يع
 .1"إلمّباطورية الّبيطانية التوسعيةل

ىن إىل معىن آخر خيتلف عنه ، ليس انتقاال من معهذه الكلمة قد أصاهبا تبدل معنويهذا يعين أن و     
، هي التعصب ينهما مكونات مشرتكة، بل تغري يف مكون من مكونات معىن اللفظ ، فاملعنيان بمتاما

قدميا يف عدد متثل ، و ابتغاء التوسعم نشدان السيطرة و األيّدين الذين من صفاهتهامليل إىل جهة األقوياء و 
 . ياسيا بتلك النكهة السالفة الذكر، مث صار اجتاها سمن اإلمّباطوريات واألسر النافذة

هي و  :مصطلح جديد بين على املصدر الصناعي للتعبري  عن طبقة اجتماعية خاصة، الربجوازية" -3
الكلمة تعريب للكلمة الفرنسية كما يذهب أصحاب علم االجتماع ..و الطبقة الوسطى  
bourgeoisie  األصل ففيها كلمة وbourg  فكأن "الّبجوازي" يف األصل ساكن تعين املدينةو ،

، فصار الّبجوازي يعين املتمتع حبقوق  تطورت يف االستعمال عّب العصور، مثbourgeoisاملدينة 
العمل ، مث هي عند العمال تعين رب صارت تعين الرجل  املرفه املرتف ، مثا عليه سكىن املدنميليه خاصة

، ذلك أن الّبجوازي لدى  سلبيا يف نظر طائفة من اجملتمعرمبا أفادت الكلمة معىن، و أو السيد املطاع
ة تشري إىل إذا كان غري حمبوب فالكلم، و مال يف بداية عصر التحول الصناعي، إنسان غري حمبوبالع

 .النبز من هذه الناحية

ناس لـها أفكارها ولـها وهي فـي كتابات علماء االجتماع والسياسيني صارت تعنـي طبقة من ال    
 .2"عربية بـهذه الـخصوصية الـمعنوية، مث اندَست معربة فـي الأخماقها

 

                                                           

 .90الداللة اجلديدة و التطور اللغوي، ص إبراهيم السامرائي،  -1 
 . 10، ص املرجع السابق -2 
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 الــعــــاطـــفـــيـــة :ـبــــاب الــنـــفــســيــــة و السـ –ب 

، معّبة عن صوغ عباراتنا ممزوجة بانفعاالتنا، فما أكثر ما نة اإلنسانشَ  جائِّ يفلأللفاظ تأثري بليغ      
التنويع يف هذا التأثري باعثا على التغيري و غالبا ما يكون سلطان فنا ، ومؤشرة على حالتنا النفسية، و عواط

، ة ملمحا من ممامح التغري الداليلاجلديد األلفاظ أو يف دالالهتا، فتشكل هذه العبارات يف استعماالهتا
دافئ، استقبال بارد، كمام حار" أو :     ، صوتع مثل هذا العبارات :"ضحكة حلوةفمن منا مل يسم

 "."حرق قليب، فتت كبدي، فقع مراريت

وهـــو  ،1""المامــساس" أو "الــحــظرمــما يتصل باألسباب النفسيـــــــة  ااهـــرة يطلق عليها اسم و     
، ، أو االقرتاب منه، محرم ملسهو مقَدس، أو ملعون"تطلق على كل ما ه. و" taboo" :ترجــمة لكلمة

، هو : االبتعاد عن بعبارة أخرى، و  2من األشياء و أمسائها؛ بسبب االعتقاد اخلرايّف يف سحر الكلمة"
، أو استبدال الكلمة ذكرهداللة صرمحة على ما يستهجن  ، أومكروهةاستعمال كلمات هلا إمحاءات 

.        3حمظورات""تورية و عليها بيري جريو مصطلحاحلاّدة بكلمة أقّل حّدة وأكثر قبوال. وقد أطلق 
ه ؛ " فقد أوىل علما نا القدامى هذسّب أغوارها يفته تشريح مثل هذه الظاهرة، و  ملالدرس العريب القدميو 

، وجا وا بعضهم أبوابا خاّصة يف كتبهم هلاوقف ورسائل و  امهم فوضعوا فيها كتبااهتمالظاهرة عنايتهم و 
من مصطلح ) ادحمظور اللغوّي ( وغري ذلك تسميات هي أقرب إىل مفهومها على ذكرها مبصطلحات و 

 ،أو)األلفاظ املستقبحة شرعا( 5، أو )التعريض(4، فقد مسّاها األقدمون )الكنايات(من التسميات احلديثة
. ففي بعض 1"9،أو )النزاهة( 8، أو) اللفظ املستهجن(7)الكمام القبيح( ،أو6أو )اللفظ اخلسيس( 

                                                           

بأنه من باب "التلطف  لمفضّ ـيوصف اللفظ ال، و  tabooمقيد االستخدام بأنه من ألفاظ "المامساس" ـمرتوك أو الـيوصف اللفظ ال -1 
، وُحَد هذا األخري حبدود عديدة ، منها أنه :"استبدال الكلمات اللطيفة اخلالية من أّي  euphemism"أو حسن التعبري يف التعبري

 .265علم الداللة ، ص ، أمحد خمتار عمرو . 174الكلمة يف اللغة، ص مغزى سّيء أو خميف بكلمات المامساس " ينظر: دور 
 .203رمضان عبد التواب، التطور اللغوّي، ص  -2 
 .105علم الداللة، ص ، بيري جريو -3 
حتقيق : حممد حمي الدين ، ، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقدهبن رشيقوأبو علي احلسن  . 200،201، ص ينظر: الصاحيب -4 

 .313- 268، ص1م، ابن رشيق، ج1981هــ/ 1401، 5عبد احلميد، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط
   ،تـحقيق :د.حسن نور الدين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، النويري، هناية األرب يف فنون األدبشهاب الدين : ينظر -5 

3/144 . 
 .313/ 1ص ، العمدة ،بن رشيقأبو علي احلسن : ينظر -6 
 .441/  3، ينظر: هناية األرب -7 
 .3/441، ينظر: املصدر السابق -8 
 م،1974هــ/1394للكتاب،  العامة املصرية اهليئةإبراهيم،  الفضل أبو حممد حتقيق:،القرآن علوم يفاإلتقان  السيوطي،:ينظر -9 

3/329 . 
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اليت ال محسن التعبري عنها صراحة، اللغات توجد حساسية حنو ألفاظ معينة، رمبا ارتبطت ببعض املعاين 
ا أكثر رقيا وهتذيبا،وأقل صراحة.ومن تستعمل بدهلا ألفااا أخرى تؤدي دالالهتا بيد أهنولذا تتجنبها و 

أو املرتبطة بالغريزة اجلنسية وأعضاء  التّبز،تلك اليت تشري إىل التبول و  التطور،األلفاظ الدائمة التغري و 
، حىت جيتويه الذوق "، فما يكاد اللفظ يفشو2"دالة على املوت واألمراض واملصائب، أو الالتناسل
أو من لغة أجنبية، فسها، يستعاض عنه بآخر من اللغة ن، فعي، وتتعّفف منه اآلداب العامةاالجتما

، يف تغيري الكلمات مراعاة للياقة؛ إذ ليس من المائق أن يتكلم يف "واألسباب االجتماعية واضحة جدا
تستبعد األلفاظ اليت تعّب عنها، هنا مما جيرح احلياء، و أحد اجملتمعات ، عن أفعال معروفة بالفظااة، أو بأ

قى ، تب، فللتعبري عن هذه األفعال، عبارات متنوعةملهذبونمن بني املفردات اليت يستعملها األشخاص ا
فهو  الفيصل يف هذا احلكم مرده إىل العرف،، و 3..."جارحة لألذنمستعملة حىت تصري بدورها خشنة، و 

 .4، خيتلف حاله يف إقليم عنه يف اآلخر"بكون الكلمة الئقة أو غري الئقة، واللفظ بذاته الذي يقطع"
بيت احلمام و ملرحاض ودورة املياه و ااء عديدة ، فيعّب عنها باخلماء و اجة هلا أمسفأماكن قضاء احل     

"، ويبني لنا 5..إخل ")كلمة أوروبية(الكابينيه الراحة وبيت األدب واملتوضأ واملسرتاح والكنيف والتواليت و 
:" ويقال ملوضع الغائط : اخلماء واملخرج لذه الكثرة يف أمساء أماكن احلاجة، فيقو اجلاحظ سبب ه

يدلك على شدة هرهبم من الدناءة والفسولة، هذا أيضا . و واملرفق.. وكل ذلك كناية واشتقاقواملرحاض 
 .6"القذعوالفحش و 

المامساس يف التعبري عن العماقة اجلنسية حىت تكاد حتظى هذه العماقة كما تكثر كلمات التلطف و       
مما يعزز ذلك ما حكاه ة العربية تطفح بالشواهد على ذلك؛ و اللغمفردات اللغات. و نصيب األسد يف ب

، فقال بعض رْج وكثرهتاابن فارس اللغوي، أنه قد جرى بني يدي الوزير ابن العميد ذكر"أمساء الفَ 
                                                                                                                                                                      

 .415،416، ص م2007هــ/1427، 1ل ، األردن ، طاألم، دار داللة التطبيقي يف الرتاث العريي، علم الينظر: د.هادي هنر -1 
ملعرفة، الكويت، ، عامل اء على الدراسات اللغوية املعاصرةأضوا د.نايف خرما، : اسنظر تفصيل القول يف جماالت كلمات المامسي -2 

قبل األلفاظ لدى دراسة داللية لت ،اهرة التلطف يف األساليب العرييةا، و.حممد بن سعيد الثبييت .203- 199، ص م1987هــ/1398
 .83، ص5، ج20امعة أم القرى )جملة إلكرتونية (، العدد جملة ج، داجلماعة اللغوية

مادة غزيرة من ألفاظ املمارسة اجلنسية، لكنه مل ينشره؛  -ويقول عبد امللك مرتاض أنه مجع يف حبث  .280فندريس،  اللغة، ص  -3 
ينظر :السبع املعلقات، حتليل انرتوبولوجي /سيمائي لشعرية نصوصها، دار البصائر،  ألن اآلداب االجتماعية املعاصرة ال تسمح بنشره.

 . 327اجلزائر، د.ت، ص 
 .280ص فندريس، اللغة،  -4 
، فصما يف الكناية عن املكان الذي تقضى فيه احلاجة. وعلى ذكر 92وقد عقد أبو منصور الثعاليب يف كتابه "النهاية يف الكناية"، ص -5 

أبو منصور الثعالبـي، النهاية يف  : يف ظرتنأمساء حمل قضاء احلاجة،  حكاية لطيفة ذكرت فيها بعضالكنايات عن ذلك املكان، تروى 
. 94- 92الكناية )ويسمى أيضا: الكناية والتعريض(، تح: فرج الـحوار، دار الـمعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس،د.ط، د.ت، ص 

 (. 4/208(، والشريشي، "شرح مقامات احلريري، )4/332واملسعودي، مروج الذهب ) 
   .159/ 5، هـ1424، 2ط، ، بريوتالعلمية الكتب دار، اجلاحظ ،احليوان -6 
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 العرب بتكثريها مع قبحها ؟ فقال: ملا رأوا الشيء قبيحا، جعلوا يكنون عنه، : ماذا أرادتاحلاضرين
ا اتسعت أيضا رأوا ، فإذفشّوها تصري إىل حّد االسم األول، فينتقلون إىل كناية أخرىكانت الكناية عند و 

 .1"ليس غرضهم تكثريهاله. وعلى هذا فكثرت الكنايات، و مثل ما كنوا عنه من أج ،فيها من القبح

، ا كان يكىن عنه صراحةودّل على م، فإذا اشتهر هذا اللفظ لعريّب يكين املدرك اجلنسّي بلفظفا     
نستطيع أن نسّمي هذه تقل إىل كناية جديدة  غامضة . و ، فانلعريّب من االستمرار يف استعمالهاستحيا ا

 .ستهماك بكثرة االستعمال( واحلاجة الدائمة إىل التجديدالعملية بــــــ)ــــقانون اال

، بل ال عرضا الزمايس وصفا ذاتيا، و ل ،االبتذال يف األلفاظ، وما تدل عليهالكمام أن "معىن هذا و    
 .2"ُصْقع دون ُصْقعلقة باالستعمال يف زمان دون زمان، و الحقا من اللواحق املتع

، وتشمل كل الكنايات فيستبدلون هبا كلمات أخرى، األلفاظ يتشاءم الناُس من ذكرها بعضو       
واملرض وأمساء بعض احليوانات،        اليت نستبني منها الضعف اإلنساين، كاملوت اخلاصة باجملاالت 

واجلن، والسواّم، وحنوها مما تثري ألفااها اخلوف واهللع يف نفوس البشر، وينفرون من مساعها،       
"الـمرض اخلبيث للحمى، و،كاستعماهلم "املّبوكة "3، فرارا مما تبعثه يف األذهان من آالم كرهايتفادون ذ و 
"إطماق اإلجنليز على -ن التلطف يف التعبري و البعد عما يؤذي املشاعرمللسرطان،و"الصديد" للمدة. و "

مث العدول عن  underdevolopedأو  backwardاسم  –يف أول األمر –الشعوب املتخلفة 
تسمية امليت و  ، devolopedless   "4 أو  devolpingإىل  –على سبيل التلطف–ذلك 

                                                           

حتقيق:حممد بن تاويت الطنجي،دار صادر، ،الصاحب بن عباد وابن العميد( مثالب الوزيرينأخماق الوزيرين )،حيان التوحيدي وأب -1 
ويقول عمر فروخ:" وكنت يف أثناء قراءايت املتكررة للقاموس ادحميط للفريوزآبادي، أستغرب كثرة= .387ص م،1992هـــ/ 1412بريوت،

حىت ليخّيل إيّل أنه ال ختلو مادة من مواد املعجم العريّب من لفظ جنسّي داّل على اسم أو فعل أو حال لذلك اجلانب  =األلفاظ اجلنسية،
فما  57م، ص1981هــ/1401د.عمر فروخ ، عبقرية اللغة، دار الكتاب العريب، بريوت،لبنان،  من حياة البشر وحياة احليوان..."ينظر:

ه الذي ألـمع إليه كل من : عبد امللك مرتاض،حني قال:" على حني أننا نلفي األعضاء اجلنسية للمرأة، بعدها بتصرف، وهو الـملحظ عين
خصوصا، وما يتصل هبا أيضا من حركة أو فعل تشكل مادة ضخمة يف اللغة العربية ... وقد هالنا أن فعل املمارسة اجلنسية زاد يف معاجم 

ينظر: السبع املعلقات، حتليل انتــروبولوجي ،سيمائي لشعرية نصوصها، دار البصائر، اجلزائر،د.ت، اللغة العربية األوىل على ثمامثائة فعل "
. ومصطفى صادق الرافعي،حني قال :" على أن ثـّمة شيئا هو أكثر ألفاظ العربية ترادفا، وهو "امليل اجلنسّي"، فما تكاد تتصّفح 327ص 

 .153، ص 1فاته لفظا أو أكثر " ينظر : تاريخ آداب العرب، جمادة يف "القاموس ادحميط" حىت تصيب من مرتاد
 .386ومنهاج البلغاء )ملحق( ص  1/191املزهر،  -2 
ا ما يفّسر تعّدد مسّميات بعض األلفاظ املرتادفة يف العريية، كلفظ الداهية، اليت قال عنها محزة األصفهاين:" إن تكاثر أمساء لعل هذ -3 

، حتقيق : الشيخ حممد هــ(، التنبيه على حدوث التصحيف370محزة بن حسن األصفهاين )ت الدواهي". ينظر:الدواهي من إحدى 
 .132م، ص 1967هــ/ 1387، مطبعة املعارف، بغداد،  1، طحسن آل ياسني

 .266، صأمحد خمتار عمر،  علم الداللة -4 
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 ،و"الكناية عن موت الر ساء واألجَلة وامللوك بــــ: انقضت أيامهباملرحوم والراحل، والفقيد واملتوََّف، 
. لتجايف عن مهجته، أجاب داعي ربه، نفذ قضاء هللا فيه، مل تسمح النوائب بااستأثر هللا به، خانه عمره

إىل حلق بالسبيل اليت ال احرتاز منها، انتقل إىل جوار ربه. دعاه هللا فأجاب دعاءه ولىب نداءه. نقله هللا 
إىل أفضى به األمر دار رضوانه وحمل غفرانه. انقلب على كرامة هللا وعفوه، وكتب له سعادة ادحمتضر، و 

"من لطائف ، و1اختار هللا عزله بنقله من دار البوار إىل دار القرار "طرقه طارُق املقدار، و  .األجل املنتظر
، وبعض النساء يسمني الوحم "مرض 2بالتعاجل "عن القيء ناياهتم عن اإلسهال باالستفراغ و األطباء ك
أن العرب ما زالت "تسمي الناهضني يف ابتداء األسفار "قافلة  اجلواليقّي منمن ذلك ما ذكره العافية". و 

. ومن املقابح اليت تسرتها الكنايات، 3"كمام فصحائهم  هو شائع يففا ال بأن ييّسر هللا هلم القفول، و " ت
، ما وتنوع علومهم، وتفاوت رتبهم، وتباين اختصاصاهتم ،اختماف صنائعهم عملها الناس علىيستو 

طع عند املنجّمني كناية ، والقَدة عند العلماء كناية عن اجلهلسرده ابن فارس رمحه هللا، حيث يقول:"احل
اية دهم كنالنفخ عنبيعة عند األطباء كناية عن احلدث، واملاء عندهم كناية عن البول، و الطعن املوت، و 

َعايعن الض رَاط والَفْسو، و  واالستقصاء عندهم كناية عن احلوز، ، ةالنصيحة عند العمال كناية عن السِّّ
العلق عند الماطة  لنفس عند الظرفاء كناية عن السكر، و طيب اعند الفقهاء كناية عن الـجماع، و الوطء و 

االقتصار عند يواري سوأة أخيه، و  اب عند الشعراء كناية عن املأبون، ألنهالغر ، و كناية عن املؤاجرة
 عند الصوفية كناية عن ما أفاء هللاالكرام كناية عن الس َؤال، و  الز َوار عندو البخماء كناية عن البخل، 

، عند املعاشرين كناية عن الَصْفعمزح اليدين الش طَار كناية عن التلّصص، و ، والفتوة عند الصدقة
ع عند الكتّاب  املمتّ ان، و رائحة الشباب عند النساء كناية عن الص نَ ن اهلزمية، و از عند اجلند كناية عواالحني

لة عند ، والطويأبو البيضاء كناية عن الزجنيّ و  ،لسليم عند العرب كناية عن اللديغاو كناية عن األعور، 
شروط الفصاحة و ا عّد العلماء من أصول قدميو  .4"العَمار كناية عن اجلنّ املخنثني كناية عن اللحية، و 

قد أملع أبو منصور ، و 5"املوضع الذي ال محسن فيه التصريح،"الكناية عما جيب أن يكىن عنه يف البماغة

                                                           

يب األرقم، بريوت، ، شركة دار األرقم بن أ: القاضي نبيل عبد الرمحن حياوي ، تحأبو منصور الثعاليب، حتسني القبيح وتقبيح احلسن -1 
، 2بريوت، ط يب،املكتبة العصرية، صيدا،،حققه:ياسني األيو وأبو منصور الثعاليب، فقه اللغة وسر العربية 23، 22ص ، د.ط، د.ت

 . 440، ص م200هــ/1420
 .016، ص أبو منصور الثعاليب، النهاية يف الكناية -2 
د السمام هارون وحممد علي ، تح: عبزهري، هتذيب اللغةأبو منصور األو  124، شرح أدب الكاتب، ص (أمحد بن موهوب)اجلواليقي -3 

 .161، 160/ 9م، 1964هــ/1384، الرتمجةالدار املصرية للتأليف و  ،النجار
،مثار القلوب يف املضاف و املنسوب ، حتقيق: صور الثعاليبو أبو من 22، 21أبو منصور الثعاليب، حتسني القبيح و تقبيح احلسن، ص  -4 

وأبو منصور الثعاليب،  النهاية يف الكناية،  208و205م ، ص 2003هـــ/1424، 1، املكتبة العصرية،طحممد أبو الفضل إبراهيم
 .159و 157ص

 .163ص  م، 1982هــ/1402، 1بريوت، طبد هللا بن حممد بن سنان اخلفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، أبو حممد ع -5 
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ستقبح ذكره مبا يستحسن مذاهبها يف القول "الكناية عما يإىل أن من سنن العرب يف الكمام و الثعاليب 
ية فــــي "النــــــهاما يف كتابيه "فقه اللغة" ولك فصعقد لذ"الكناية عما يتطري من لفظه"، و  مثلهلفظـــه"و 

أبو ، و فـي كتابه "النهاية يف الكناية" جاء عليها الثعالبـيالكناية"، وكذلك فعل ابن رشيق، وابن فارس ، و 
وإشارات البلغاء،  هــ( يف كتابه:"الـمنتخب من كنايات األدباء482العباس أحـمد بن حممد الـجرجاين)ت

 .ماءغريهم من العلو 
 عنها التعبري عن الناسُ  يتحرجُ  اليت األلفاظِّ  على" يقتصر القد الحظ أحد الباحثني بأن األمر و      

 بل الداهية، كلفظ  اخلوفِّ  على الَدالةِّ  األلفاظِّ  أو  النكاحِّ  على الدالةِّ  كاأللفاظِّ   - الصرمحةِّ  بألفااها
، كلفظِّ   اجملتمعِّ  حياة يف القدسيةِّ  ذاتِّ  األلفاظِّ  إىل يتجاَوزُهُ  و دلل على  ،1"بالقلبِّ  َعلِّق ما وكلِّّ  احلبِّّ

  ملا:  ادحمبةِّ  أمساءِّ  بابُ  ":، حيث يقول هذا األخرييؤكد ما ذهب إليه اجلوزيةِّ  قيمِّ  بنُ ذلك بسوق نص ال
 اشتدَ  ما كلِّّ   يف عادهُتم وهذا. أكثر لديهم أمسا ه كانت  َأْعَلقَ  بقلوهبم وهوَ  أشدَ  املسمى هلذا إلُفُهمْ  كان

، كاألسدِّ :  فاألول له، حمبة أو به، اهتماما أو له، تعظيماً  قلوهبم، على ُخطُورُه َكثـُرَ   أو له إْلُفُهمْ   والسيفِّ
، يف الثماثةُ  املعاينِّ  هذه اجتمعت وقد كاخلمرِّ،:  والثالث كالداهيةِّ،:  والثاين  من قريباً  له فوضعوا احلبِّّ
 والكلُف، والَوْجُد، ِـَّقةمـوال والَشَغُف، والصبابُة، ْبوُة،والصَ  واهلوى، والعماقُة، ادحمَبُة،: وهي  امساً، ستني

 .  2"خلإ... والشوقُ  والشجُو، َنُف،والدَ  واجلوى، والعشُق، والتتّيُم،

سّلط على الكلمات باستعمال بعضها، اخلايل من فكرة األذى      هذه الظاهرة ااهرة احلظر املو       
األحوال على اجملتمعات البدائية، فهي  ليست مقصورة حبال من" - من ذلك اخلايلالضرر، حمل غري و 

حترمي استعمال الكلمات بتأثري اع احلضارات مبستوياهتا املختلفة، و يف كل أنو معروفة يف كل البيئات، و 
 . 3للخرافات اللغوية وأثر من آثار االعتقاد يف سحر الكلمة " فكرة المامساس، نتيجة طبيعية

ففي بماد اجملر يف العصور ، "اللغوية عند الكثري من األجناس واألممونقف على تلك اخلرافات     
"،        "باملوت الصغري :طفال يسمون أحيانا بأمساء وقائية، كأن يدعى الواحد منهمكان األ،الوسطى

املخلوقات...وعندنا ذلك لصرف األرواح الشريرة عن هذه القذارة"، أو "الوسخ "؛ و "، أو "أو "ليس حيا
يعكس هذه الرهبة العميقة اجلذور: رهبة تأثري الكلمة،  حنن من العادات اخلرافية و اخلزعبمات، ما

 .5"الضررية بأمساء خالية من فكرة األذى و تسمية احليوانات اخلطرة واملؤذ، و"4سحرها العجيب"و 

                                                           

 .9اهرة التلطف يف األساليب العربية، دراسة داللية لتقبل األلفاظ لدى اجلماعة اللغوية، ص، امد بن سعيد بن إبراهيم الثبييتحم -1 
، م1983/هـ1403 ،لبنان بريوت، العلمية، الكتب دار ،نزهة املشتاقنيو روضة ادحمبني  ،أيوب( بن بكر أيب بن )حممد ابن قيم اجلوزية -2 

 .16ص
 .177، ص دور الكلمة يف اللغة -3 
 .178، صدور الكلمة يف اللغة -4 
 . 195 -193، صدور الكلمة يف اللغة -5 
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يف استبدال   ، ال ينحصراملفرداتاألثر الناجم من حترمي " حيث أن؛ ال يقف األمر عند هذا احلدو     
أيضا إىل تشويه الكلمات املوجودة، فتغيري حرف من الكلمة،    ، بل يتعداه كلمة مكان كلمة فحسب

يف و نقص ذلك من قيمتها الداللية. ، دون أن يأو نقله، خيفف ما ينطوي عليه من احلظر، أو مما ال يليق
اب ال يسرت إال اجلهات اجلارحة ، فاحلجاملراد على الفور ذه احلال، أن يفهماستطاعة كل إنسان يف ه

، نرى الشتائم يف كثري من اللغاتواملؤذية للحياء، ويشف عن معامل الكلمة الكّبى، ولوهنا العام، و 
 .1"ّكن من إدخاهلا إىل أرقى األوساط، الذي ميتصاب بشيء من التشويه املقصود

على أن ذلك مذهب العرب قدميا، يف الكلمات والعبارات اليت يستقبحوهنا، راء قد دلّنا الفو     
و من  للتخفيف من حدة وقعها على السمع؛ يقول الفراء:" ،فيعمدون إىل تشويهها، بتغيري بعض أصواهتا

ًء على يقولون: ُجوعاً، دعا، و تـََعُه وَكاتـََعهُ : قاكمام العرب أن يقولوا قاتله هللا، مث يستقبحوهنا، فيقولون
من ذلك قوهلم: َويـَْحك وَوْيَسك، إمنا ، و "2: ُجوساً"الرجل، مث يستقبحوهنا، فيقولون: ُجوًدا، وبعضهم

 كثريةً   كلمات    أيضاً  اإلبدالِّ  وكتب املعاجمِّ  يف جند كما .3، إال أهنا دوهنا مبنزلة ما مضى" هي: ويلك
 وحنو دمامته أو اإلنسانِّ  ضعفِّ  على الَدالةِّ  كالكلماتِّ   الصويّتِّ  بالتحريف تتميزُ  سلبية   دالالت   ذاتَ 

م مثل ذلك،  رٌ َحْبــــتَـــــــــــ ورجل دميماً، كان  إذا َوَهبَـَلقٌ  َحبَـَلقٌ  ورجل للضعيف، َزَورٌ ــــَوهَ  َحَزَورٌ  رجلٌ : قوهلِّ
 وموتٌ  قصرٌي، وبـُْهرُت  حُبْرُت  ورجل، اهلزال من يابساً  كان  إذا وعشمةٌ  وَعَشَبةٌ  "،4ا "ري قص كان  إذا رٌ َوَهــــْبـتَـــــ
، ُمَقَدم عن الشعرِّ  احنسار وهو واجلَلحُ  واجلََلهُ  القتل، يعجل الذي وهو فوز ا وُذعافٌ  ُذَ افٌ   مٌ ـوأَيْ  الرأسِّ
 ".5" للحية وأَْينٌ 

ستيعاب مجيع تلك األسباب      يظل ما ذكرناه يف السطور السالفة غري مستوعِّب متام اال؛ و هذا      
ناه آنفا من تشعب أسباب التغري ذلك ملا قرر ؛ و ، أو تطورهاالكامنة وراء تغري داللة األلفاظالعوامل و 

حسبنا أنــنــا و ". 6"ما يعرض للباحث من أمثلة التطور واعتياص الوقوف عليها و قصورها عن تفسري كل
                                                           

 .بتصرف يسري 282، ص اللغة ، فندريس -1 
(، )ج و س ومادة 2/487مادة )ج ود(  اللسان، ينظر ما جاء يف اجليم فيهما وسكون الواو، مبعىن اجلوع، بضم الـُجود والـُجوس  -2 

2/495 . 
،  . ومرتضى الزبيدي12/28. ولسان العرب، ج372 /2م 1955، الفراء، معاين القرآن، حتقيق:الشيخ حممد علي النجار، القاهرة -3 

 .22/110م،  ج 1985هــ/1045تاج العروس من جواهر القاموس ، حتقيق : مصطفى حجازي ،مطبعة حكومة الكويت ،
  .325 - 1/321  ،اإلبدال  ،الطيب وأب -4 
 . 93،  92،  85،  77، 71اإلبدال ص ،ابن السكيت -5 
        " أن متابعة التطور اللغوي اللغة العربية تنفرد بصعوبة تتبع مراحل التغري الداليل واللغوي فيها، ففي حنييرى بعض الباحثني أن  -6 
. وحنن نلجأ عند الدرس التارخيي إىل النصوص القدمية  للبحث يف مظاهر حلية، فإنه يف العربية ليس كذلكيف اللغات ا الداليل أمر ميسورو 

، مؤلفات اجلاحظ احلبيب النصراوي. كم إليه يف حتديد مراحل التطور وعوامله ومظاهره"تطور ألفاظ العربية يف غياب معجم تارخيي حنت
= م،2009هـ/1430عربية بدمشق، ، مطبوعات جممع اللغة الخيي، دراسة يف املستويات اللغويةادر معجم اللغة العربية التار مصدرا من مص
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منضو حتت يذكر هـــنا راجع إليها و ما مل  لعلأاهرها تأثريا فــي تغري الداللة، و ذكــــرنا أوضح األسباب و 
 لوائها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

.وغياب معجم تارخيي للغة العربية هو ما حدا بأحدهم إىل القول :"ومن نقص األدوات عندنا ملعرفة اللغة معرفة علمية، أن كتب 5= ص
العصور، وذلك أن أصحاهبا مقلدون يف حبثهم اللغوي للفكرة األوىل اليت قيدت اللغة ال تشري إىل اللفظة املفردة وطرائق استعماهلا عّب 

من  الفصاحة والبماغة حبقبة معينة ال تتعداها إىل غريها كما أسلفنا، وأصحابنا من املعنيني باللغة وبأساليب القول فيها بدع بني أقراهنم
إبراهيم  ية، وبالتطور الذي تستدعيه عوامل التطور املختلفة " ينظر :علماء اللغات األخرى، فاللغوي احلديث يؤمن بالنظرة التارخي

 .29، ص 1966السامرائي، التطور التارخيي، مكتب البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 
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 ي  ـــلِ اَل دَّ ــر الــــغَـــيُّــــتَّـ ر الـــــــاهِ ــظَ ــمَ  :لِــــثاــثَّ ــال َفـــــــْصــــــــــــلــال

وبقي أن ها، طور وت داللة الكلمة غريتي إىل فضاليت تأهم العوامل أو األسباب  عرفنا فيما سبق     
 .غريملظاهر اليت يتجلى فيها ذلك التنعرف ا

أمثلـة عرضـوها للغويني القدامى مـن خـمال أفكـار و اهرت مظاهر التغري/التطور الداليل و جماالته عند ا
 يف حـــديثهم عـــن اـــواهر لغويـــة خمتلفـــة ، فكانـــت إشـــارات غـــري مباشـــرة إىل موضـــوع التغري/التطـــور الـــداليل

 أسســت فيمــا بعــد ن العــرب مــن الســَباقني إىل احلــديث عــن هــذه القواعــد الــيتلقــد كــان اللغويــو ومظــاهره. و 
ار القلــــوب يف املضــــاف مثــــالتمثيــــل ال احلصــــر :الثعــــاليب يف "نــــذكر مــــنهم علــــى ســــبيل لعلــــم قــــائم بذاتــــه، و 

حيــث ورد عنـدهم حتــت "؛الّسـّكيت يف "إصــماح املنطـق"، وابــن قتيبـة يف "أدب الكاتبابــن واملنسـوب"، و 
ه ، الـذي أدرك فيـ"لزبيـدّي يف كتابـه "حلـن العـوامعنـد أيب بكـر ايضعه الناس يف غري موضـعه". و  ماعنوان :"

يف عنــد ابــن مكــّي ". و 1""قــد يشــركه فيــه غــريهفكــرة ختصــيص العــام ،يف قولــه :"وممــا يوقعونــه علــى الشــيء و 
ــــــيد البط، و "واخلفــــــاجّي يف "شــــــرح درة الغــــــواص"، "تثقيــــــف اللســــــان وتلقــــــيح اجلنــــــان ليوســــــّي يف ابــــــن السِّّ

يف "املـدخل إىل تقـومي اللسـان وتعلــيم  ابـن هشـام اللخمــّي األندلسـيّ "االقتضـاب يف شـرح أدب الكتّـاب "و 
 أو شــيئنيمــا جــاء ل، و"""مــا وضــعوه غــري موضــعه أبــواب :"؛ حيــث وردت تلــك املظــاهر لــديهم يفالبيــان

كــذلك نلفــي عنــد ادحمــدثني ". و 2""ا جــاء لواحــد فــأدخلوا معــه غــريه...مــ"ألشــياء فقصــروه علــى واحــد"، و
، وفــائز الدايــة، وأمحــد خمتــار عمــر، وعبــد الــرمحن أيــوب، وأمحــد قــدور ان عبــد التــواب، أمثــال :رمضــمــنهم

، وفنـدريس، وسـتيفن أوملـان ،و بـاملر، وبيـري يف مقدمتهم : ميشال بريـالني، و عند اللغويني الغربيوغريهم. و 
 .3"جريو وغريهم

                                                           

     دها،وما بع 543 ،ص1965، القاهرة ، : الثعاليب، مثار القلوب يف املضاف واملنسوب، حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ينظر -1 
. وما بعدها 284، ص1956، 2، دار املعارف ،مصر، طشاكر وعبد السمام هارون ، حتقيق :أمحد حممدإصماح املنطق، وابن السكيت

وما بعدها .وأبو بكر الزبيدي، حلن العوام،  21، ص1،1982مؤسسة الرسالة، بريوت، ط ،الدايل، حممد وابن قتيبة، أدب الكاتب
 وما بعدها. 206، ص1964، مكتبة دار العروبة، القاهرة، حتقيق:رمضان عبد التواب

 ،1مصطفى عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية، بريوت، ط، حتقيق :ينظر: ابن مكي ، تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان -2 
بن او  .251، 185هــ، 1299القسطنطينية،  ،، شرح درة الغواص، مطبعة اجلوائبياخلفاجما بعدها .و و  170، ص م1990هــ/1410

، مكتبة دار الكتب املصرية يد،مصطفى السقا وحامد عبد اجملق:،حتقياالقتضاب يف شرح أدب الكّتاب، السيد البطليوسي
دين ، حتقيق:مأمون بن حمي الالبيانتعليم املدخل إىل تقومي اللسان و ، ابن هشام اللخميو  . وما بعدها 09ص،2،ج1996القاهرة،

 .وما بعدها 147 م، ص1995هـ/1415، 1لبنان، ط ،اجلّنان، دار الكتب العلمية، بريوت
أوملان، . و 247، ص 1950القاهرة،  ،بد احلميد الدواخلي وحممد القصاص، مكتبة األجنلو املصرية، اللغة ، ترمجة عينظر: فندريس -3 

.  112-109، ص1985، ية، بغداد، اجلامعة املستنصر ة :جميد املاشطة. وباملر، علم الداللة، ترمج163-161دور الكلمة يف اللغة، ص
 .102-100، ص1988علم الداللة ، ترمجة : منذر عياشي، دار طماس، دمشق، ، جريوبيريو 
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لداللــة أو مــا يعــرف بتضــييق ختصــيص ا  الــداليل ثماثــة مظــاهر، هــي:معظــم هــؤالء ذهبــوا إىل أن للتغــري
 تغيـــري جمـــال اســـتعمال الكلمـــة أو يســـمى بانتقـــاللداللـــة أو مـــا يســـمى بتوســـيع املعـــىن، و وتعمـــيم ا ،املعـــىن

 .الداللة

فمن خمال استقراء التغريات اليت تطرأ على معاين الكلمات يف اللغات املختلفة، اسـتطاع علمـاء اللغـة 
املعاصـــرون أن محصــــروا التطـــور الــــداليل يف مظـــاهر رئيســــة تصــــدق علـــى اللغــــات مجيعـــاً، وحبســــب تقســــيم 

إمـا أن يكـون ف" ة الـذكر،ال خيرج عـن املظـاهر الثماثـة اآلنفـوجدوا أن املعىن القدمي للكلمة ؛ منطقي اتبعوه 
ــــدخلوهنا يف  ــــة رابعــــة ي ــــه، ومل تكــــن هنــــاك إمكاني ــــه، أو مســــاوياً ل أوســــع مــــن املعــــىن اجلديــــد، أو أضــــيق من

 .1حسباهنم"

    ختصـيص داللـة الكلمـة،وبذلك جند أن أهم مظاهر التطور الداليل الـيت تصـيب األلفـاظ ثماثـة، هـي : 
التغــــريات : "ترجــــع أحيانــــاً : يقــــول اللغــــوي )ج. فنــــدريس( ماهلاأو تعمــــيم داللتهــــا، أو تغيــــري جمــــال اســــتع

املختلفــة الــيت تصــيب الكلمــات مــن حيــث املعــىن إىل ثماثــة أنــواع : التضــييق واالتســاع واالنتقــال، فهنــاك 
أي عنـد اخلـروج مـن  ةسـاع يف احلالـة العكسـيّ .. وهنـاك اتّ إىل معىن خاصّ  تضييق عند اخلروج من معىن عامّ 

أو إذا كانـا ال خيتلفـان مـن جهـة العمـوم  ،.. وهناك انتقال عندما يتعادل املعنيـان عامّ إىل معىن معىن خاصّ 
 (2).واخلصوص"

 . أمثلة يف اللغة العربيةشواهد و  ، مشفوعة مبا توفرنا عليه منا يلي سنورد هذه األقسام الثماثةفيمو  

  اَللَــــــــةِصيـــص الـــدَّ تَْ  -1

. "4أو كمــا مســاه إبــراهيم أنــيس ختصــيص املعــىن" (3)أو تضــييق املعــىن العــامّ ويســمى أيضــاً ختصــيص     
وهــو أن تقصــر داللــة اللفــظ العــام علــى بعــض مــا كانــت تــدل عليــه، حبيــث يصــبح مــدلول الكلمــة مقصــوراً 

"حتويــل الداللــة مــن املعــىن  :بعبــارة أخــرى، هــوو  علــى أشــياء أقــل عــدداً ممــا كانــت عليــه الكلمــة يف األصــل.

                                                           

 .162دور الكلمة يف اللغة، ص  - 1 
 .256ص اللغة،  ،فندريس -2 

 .245 ، صعلم الداللةوأمحد خمتار عمر،  ،162 ، صينظر : دور الكلمة يف اللغة - 3 

 ( .restrictionمنهم من مساه تقليص املعىن ) و  -4 
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      . 1تقليلهــــا "عضــــهم بأنــــه حتديــــد معــــاين الكلمــــات و عرفــــه بعــــىن اجلزئــــي أو تضــــييق جماهلــــا. و إىل املالكلــــي 
نوعهــا خــري تـــمّثل الــة الــيت يطلــق فيهــا االســم العــام، علــى طائفــة خاصــة، "تلــك احل :بشــكل أوضــح هــو أو

 أعفـــى نفســـه مــــن، ا وثـــق مــــن أن حمدثـــه قـــادر علـــى فهمـــه؛ ذلـــك أن اإلنســـان إذتــــمثيل يف نظـــر املـــتكلم
اطــب عــن املــتكلم إًذا هــي ، فالثقــة يف فهــم املخ2"اكتفــى بالتقريــب العــاماســتعمال اللفــظ الــدقيق ادحمــدد، و 

تـــــاة الفماحـــــة، أن تـــــدخل فعنـــــدما يطلـــــب مـــــن الفلـــــى انتهـــــاج هـــــذا الســـــبيل يف التعبري،"الباعـــــث عاملـــــّبر و 
رهــا هـــو ؛ ألن البقـــر يف نظزال يف احلقــل تــرتدد حلظـــة يف كــون املقصـــود هبــا، البقـــر الــذي ال يـــ، مل)البهــائم(

ا يف احلالـة األوىل ، كـان املقصـود هبـالراعي أو الـُحوذِّّي عـن البهـائمبالطبع لو تكلم البهائم مبعىن الكلمة. و 
هــم إال ، اللم يف االســتعمال بقيمتهــا العامــةوالكلمــات العامــة ال تكــاد تســتخد .األغنــام، ويف الثانيــة اخليــل

 ،3، يطلقهـا علـى نـوع خـاص مـن أنـواع النشـاط "فماسـفة، فكـل واحـد مـن املتكلمـنيإذا كان ذلك عند ال
لكلمـات وجتردهـا مـن معناهـا ، فكثري مـن العلـوم تسـتدعي اجمال املصطلحات العلمية والفنيةهذا بارز يف و 

،كمـا مـع كلمــة 4، حـىت يغـدو للكلمـة الواحـدة غـري مـا معـىن"ا االصـطماحيتقصـرها علـى معناهـاللغـوي، و 
، أم ، أم يف املاليــةكــمام يف اجلراحــة،" فــإن معناهــا خيتلــف تبعــا ملــا إذا كــان ال( ذات املعــاين املختلفــةيــةعمل)

ر حــول قطــع ، مــا إذا كــان يــدو يف الفــن احلــريب، أم يف شــؤون الغابــات، أم يف الرياضــة، تبعــا لــذلك نعــرف
اجلـــيش يف ميـــدان  كتيبـــة مـــن  ، أو قيـــادةعضـــو مـــن أعضـــاء اجلســـم، أو عقـــد صـــفقة مـــن صـــفقات البورصـــة

 .5"، أو حل مسألة حسابيةطع، أو تعليم األشجار اليت جيب أن تقالقتال

       ميكــــن أن يفســــر هــــذا النــــوع مــــن التطــــور بأنــــه "نتيجــــة لشــــيوع نــــوع واحــــد مــــن جمموعــــة مــــن األشــــياء و 
السـلوك كذلك قد يؤدي انقراض بعض األشياء أو العـادات أو مظـاهر   .أو األمور اليت تدل عليها الكلمة

املعـّب عنهــا دالليــا إىل تضــييق الداللــة أو احنصــارها مبــا بقـي مــن تلــك األشــياء متــداوال، دون أن تلغــى تلــك 
، ألن هـذا النـوع مـن التطـور . مـا ميكـن أن يكـون أمـن اللـبس سـببا يفحلة اليت كانت الداللـة فيهـا عامـةاملر 

فيكــون التخصــيص  ،ا علــى أشــياء كثــريةب جــواز انطباقهــالــدالالت العاّمــة قــد توقــع يف ســوء الفهــم، بســب
إبــراهيم أنــيس أن "النــاس يف حيــاهتم العامــة ينفــرون مــن تلــك يــرى . و 6إمهــاال ملــا عــداه"حتديــدا للمقصــود و 

                                                           

 .245، ص ، علم الداللةأمحد خمتار عمر -1 
 .257 ص ،فندريس، اللغة -2 
 .257 املرجع السابق، ص -3 
 .213، 212، ص 2001ينظر: د. حممد حممد داود، العربية وعلم اللغة احلديث، دار غريب، القاهرة،  -4 
 .258 ص ،ة، اللغفندريس -5 
 .301، 300، ص أمحد حممد قدور، مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي -6 
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التمـــاس هم لقصـــور يف الـــذهن حينـــا، أو بســـبب الكســـل، و الكليـــات الـــيت ال وجـــود هلـــا إال يف األذهـــان..و 
 1"خاصــــا اســــتعمااليســــتعملوهنا و الــــدالالت العامــــة ن إىل بعــــض تلــــك أيســــر الســــبل حينــــا آخــــر، يعمــــدو 

 أمحـــد خمتـــار عمـــر التخصـــيص بأنـــه "نتيجـــة إضـــافة بعـــض املمامـــح التمييزيـــة للفـــظ، فكلمـــا زادت يفســـر.و 
االقتصـــاد يف بـــذل اجلهـــد مهـــا العـــاممان . ويبـــدو أن أمـــن اللـــبس، و 2"املمامـــح لشـــيء مـــا قـــّل عـــدد أفـــراده

 . سيما لدى الناس يف حياهتم العامةالتطّور الداللة، و حداث هذا النمط من األساسيان يف إ
س اجلديــدة يف أســلوب مــن أســاليب التصــرف يف داللــة اللفظــة يبعــث األنفــاإذن فتخصــيص العمــوم " 

، أو يكـون لـه األثـر يف عـزل ل على تنظـيم الداللـة وترتيبهـا أو توكيـدها يف االسـتعماليعمالداللة اللغوية، و 
ه مـن مظـاهر األهـم مـن هـذا كلـه أنـ, و 3"ت أخر يفيد منهـا الـنص أو الرتكيـبدالالداللة لفظة و تعليقها ب

 .4ذلك إذا متثل يف إضافة معىن جديد إىل معان متقاربة يدل عليها اللفظ يف العربية"إثراء املادة اللغوية، و 
ك مجيـع املفـردات . فمـن ذلـيف اللغـة العربيـة آالف الــُمُثل من أمثلة هذا النوع من أنواع التغري الداليلو  

     ، تتعلــــق بالعقائــــد أو الشــــعائر  تعماهلا يف اإلســــمام يف معــــان خاصــــةالــــيت كانــــت عامــــة املــــدلول مث شــــاع اســــ
. التمجيـد ...و غريهـاوالتهليـل و  الطهـارةحلج والصوم واإلميان والنفـاق و اأو النظم الدينية كالصماة والزكاة و 

، وقــد كــان اللغويــون األوائــل واعــني هلــذا اجلانــب مــن 5"أللفــاظ اإلســماميةهــو مــا ينــدرج حتــت مســمى "او 
 جوانب التطور اللغوي عارفني عللـه ومظاهره.

 من أمثلة ختصيص الداللة يف غري األلفاظ اإلسمامية :و   

 .         6"...الوِّالية :النصرة، و الوِّالية: السلطانكاإلمارة...و   :جاء يف املعاجم:" الوِّالية :اخلِّطَة الوالية -1

                                                           

 .154، 153ص ، 1984،  5املكتبة األجنلو املصرية، ط، إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ -1 
بدل  تار السالفة،عبارة أمحد خم ،يف جبل أفضلية استعمال لفظ "تغليب". ويرى عبد الكرمي 246، ص أمحد خمتار عمر، علم الداللة -2 

ر املعرفة اجلامعية، مصر، دراسة تطبيقية يف شرح األنباري للمفضليات، دا ،عبد الكرمي جبل، يف علم الداللة نظر:يلفظ "إضافة". 
 .240، ص 1997

 459ص م، 1981املطبعة الرمسية للجمهورية التونسية، د.ط، ، الطرابلسي، خصائص األسلوب يف الشوقياتحممد اهلادي  -3 
  ، تراجع هناك.أمثلة  من شعر شوقي املؤلف لذلكقد ساق و  بتصرف، 

 .460، ص خصائص األسلوب يف الشوقيات، الطرابلسيحممد اهلادي  -4 

، حتقيق :حسني بن فيض سمامية العربيةنة يف الكلمات اإل، الزي. وكتاب أبو حاِت الرازي56-53و  47-44، ص ينظر : الصاحيب -5 
-1/294السيوطي ، املزهر، و  .وما بعدها 134، ص 1م، ج1994هــ/ 1415، 1اهلمداين، مركز الدراسات والبحوث اليمين ، ط هللا

، اءمكتبة املنار، الزرق، رآن الكرمي ،دراسة داللية مقارنةلغة القبني لغة الشعر اجلاهلي و التطور الداليل  عودة خليل أبو عودة،.و  303
 ما بعدها .و  87م، ص1985هــ/  1،1405األردن ،ط

. وينظر : أبو منصور األزهري، هتذيب اللغة، حتقيق :إبراهيم اإلبياري، دار الكاتب العريب، القاهرة، 15/452لسان العرب ، -6 
 ،الفنون واآلداب، الكويتالوطين للثقافة و  الباقي،اجمللس تاج العروس،حتقيق:ضاحي عبد. و 15/449م، 1967
 =عبد محد حتقيق:صحاح العربية ،تاج اللغة و (، الصحاح محاد بن إمساعيل نصر بوأ ). واجلوهري 40/242، 1م،ط2001هــ/1422
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 : ووردت عند املتنيب هبذا املعىن  

َعًة  أو ِواَليًَة *** فُجوُدك يكسون و ُشْغُلَك َيْسُلبُ                1" إذا مل تـَُنْط بـي َضيـْ

 مث ختصصت داللة اللفظة لتصبح مبعىن اجلزء اإلداري من الدولة .      

اب ةُ  -2 ُح إليه ابُن فارس    -اهااَع معنمجِّ ، و َمرةِّ عَ مُ ـمِّن األلفاظِّ الهي : و  الد  حركةٌ على األرض "؛ -كما يـُْلمِّ
، تقوُل دَب َدبيباً  أخف   ْبغة "، 2" وكل  ما مشى على األرضِّ فهو دابّةٌ  .مِّن املشيِّ وليس خيفى تلكم الصِّّ

: " وكل  ما مشى على األرضِّ فهو دابٌَة"، اليت تَل العمومّية الَعريضة واحلّق وح للقارئ مِّن كمامِّ ابنِّ فارس 
ُح ألْن تشتمَل هذه الّداللُة على كلِّّ  ، ولكّن  3"ما يدب  على وجه هذه البسيطةِّ  أّن الّداللَة اللغويَّة تُرشِّّ

، وقْد "، حصل تطّور فيها فأفضى هذا إىل اطّراحِّ بعضِّ ما يدب  على األرضِّ مِّن مِّضمارِّها، كاإلنسانِّ
، فأشاَر إىل أنّ التفَت صاحُب اللسانِّ إىل هذا الّتطّورِّ الدِّال الّدابَّة هي اليت تـُرَْكُب، وأّن هذا  "يلِّّ احلادِّثِّ

، وهذا تطّوٌر دِّاليلٌّ هيئُته الّتخصيُص؛ إْذ 4"وحقيقُته الّصفة ...َب على ما يـُرَْكُب مِّن الدوابِّّ االسَم َغلَ 
الدِّاللّيَة قد انكمشْت فاط رَِّح  إهّنا كانْت دِّاللًة َرْحَبًة عريضًة تشتمُل على ُمْدَخمات  كثرية ، ولكّن دائرهَتا

 .5"بعُض ما تستغرِّقُه كاإلنسِّ واجلنِّ والّطريِّ يف هذه األيامِّ 

امة غري داللتها عو  ،ماعة ما بني العشرة إىل األربعني: كانت تعين اجل و)العصبة(( لعصابةكلمة )ا" -3
اعة الشر  حصرها يف مج، غري أن االستعمال خمصوصة ّبماعة خري أو شر، فقد تكون هلذا أو لذاك

غريهم فما تظفر هبا يف غري هؤالء، فما يقال مثما : عصابة أهل اخلري أو حنو كاللصوص وادحمتالني و 
 .6"ذلك

                                                                                                                                                                      

بطرس البستاين، حميط ادحميط . و 2530، 6/2529م،  1987 - هـ 1407، 4بريوت، ط - للممايني العلم دار 6 ،عطار الغفور=
 .985 ،1987بريوت، مكتبة لبنان، لعربية،لغة اقاموس مطول 

 .1/215م، 2007هــ/1428بريوت، لبنان،  ،عبد الرمحن الّبقوقي، شرح ديوان املتنيب،  دار الكتب العلمية -1 
 .263، ص  2معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ج -2 
هات كّلّية،  ،د. مهدي أسعد عرار -3  : مناذج جزئّية وموجِّّ العربية  جممع اللغة، حبثأثُر استشراف الّتطّور الدِّاليّل يف فهم الّنّص القرآينِّ

 .81، ص 68م، السنة التاسعة والعشرون، العدد 2005هــ/ 1426، ، عمان، اململكة األردنيةاألردين

 .4/319لسان العرب، ج -4 
 .82، 81، ص املرجع السابق -5 

        ،73ج  ،م1993هــ/ 1414،جملة جممع اللغة العربية مبصرحبث، ، الداللة بني السلب واإلجياب ،: إبراهيم السامرائينظري -6 
 . 80-79ص 
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و ال يكون كانت تدل "على ثوب َمـخيط بكمني غري مفرج يلبس حتت الثياب أ  القميص() كلمةو -4
، فقد اللة على الكفن أو جزء منه"للد، مث  ختصصت 1أما من الصوف فما "إىل من قطن أو كتان..و 

ُكفَِّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف :"  ن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالتجاء يف احلديث الشريف ع
، ليس فيها قميص و يض  َسُحولَِّية  ثماث أثواب بِّ  جند أبا العتاهية . و 2"ال عمامة، من ُكْرُسف 

 ":3"ذلك يف قولهيف أثناء حديثه عن املوت و  الكفنم(يستعمل لفظة القميص مبعىن 826)

 كأنين بك يف قميص ُمْدرًَجا *** يف ريطتني ملفٌَّف ، و مـخيَّطُ و 

 ال ريطتيـن كرْيطَتَـْي ُمتَـَنسِ ٍم *** روَح احلياِة ، و ال القميُص ُمـَخيَّطُ 

واستعملت هذه يص حيث ختصصت بالداللة على الكفن، فنلمح بذلك تغري دالليا يف لفظ القم   
، ألن حديث عائشة رضي هللا عنها يوحي بأن الكفن عصرئذ كان الداللة، منذ العصر اإلسمامي األول

 .4محوي القميص إال أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مل يكفن به"

يف االســتعمال لغــًة بأحــد أيــام األســبوع، وهــو  يف اللغــة )الــدهر(، مث خــصّ " فإنــه  : كلمــة )الســب ( -5
، ثــم خصصـه االسـتعمال اللغـوي ظ الـدهر كـان يـدل علـى الـدهر مطلقـاأي أن لفـ ،5فرد من أفـراد الـدهر"

 . هو أول أيام األسبوع، و رادهبالداللة على فرد من أف

: يطلق يف األصل على "الكثري من املال؛ وقيل: كثرة املال؛ وقيل: املال كله واملتاع، ما كان  الثاث -6
. لشيء الـُمَؤَثث أي الـُمَوثَراشتقه ابن دريد من امن لباس، أو حشو  لفراش، أو دثار، واحدته أثاثة؛ و 

أمجع، اإلبل  املال األثاث:زيد. و ؛ الفراء: األثاث : املتاع، وكذلك قال أبو  6چٴۇ ۋچويف التنزيل العزيز:
 .وأسرة ومقاعد. فخصصت داللته مبتاع البيت من فرش 7العبيد واملتاع"والغنم و 

                                                           

 .316،  11/315، و ينظر: اللسان، 18/128تاج العروس ، -1 
 .(941احلديث رقم  ) ،7/10،مسلمصحيح النووي)محي بن شرف(، شرح و (، 1387احلديث رقم ) ،1/304،صحيح البخاري -2 
 .244، صم 2007، اجلزائر الطباعة الشعبية للجيش ،ديوان أيب العتاهية ، حتقيق : كرم البستاين ،  -3 
 .16، 15ص ،املعىن السياقي و املعىن املعجميالتغري الداليل بني ،  ماهر عيسى حبيبد.  -4 
 .1/427، لسيوطي، املزهرا -5 
 .74اآلية سورة مرمي :  -6 
 ، مادة : أثث .74/ 1لسان العرب، ج -7 
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حت مث ختصصت داللتها و أصبكانت تطلق يف األصل على كل ما يرد من بماد الصني ،: الصِ يِنيَّة -7
قد ، و  1"أواين الطعام أو الشرابقدم عليه ماعون من اخلزف الصيين أو حنوه يمبعناها املعروف اآلن،"

كانت العرب تقول :"قال الثعاليب ، يف تلك الكلمة ؛ فقدتغري الداليل، منذ الزمن البعيدحدث هذا ال
 .2"ن على هذه الصواين املعروفةقد بقي هذا االسم إىل اآلصينية، و فة من األواين و ما أشبهها:لكل طُرْ 

 اَللَــــــــة  ــــم الــــدَّ تَــْعــــِميــــ -2

يتم هذا النوع من التغري "حني تستعمل الكلمة الدالة على فرد أو على نوع . و (3)ويسمى أيضاً توسيع املعىن      
فنجد أن معىن الكلمة  ،4، للداللة على أفراد كثريين أو على اجلنس كله "خاص من أفراد اجلنس أو من أنواعه

.       (5)ل، ويصبح عدد ما تشري إليه الكلمة أكثر من السابقيصبح ممكن التطبيق على مدى أوسع وأمش
ما يشبهه ألدىن  تبدو هذه الظاهرة واضحة جلية عند "األطفال حني يطلقون اسم الشيء على كلو 

فقد يطلق الطفل  ،قصور حمصوهلم اللغوي، وقلة جتارهبم مع األلفاظمرجع ذلك إىل ". و 6"ممابسة ومماثلة
 . 7..."زيّه أو قامته أو حليته أو شاربهلفظ "األب" على كل رجل يشبه أباه يف 

حني" تشبع الداللة ويثرى على الرغم من كونه مظهرا من مظاهر فقر لغة املتكلم فقد يكون مثمرا و      
، فيدخل يف الهني يستعمل فيما مل يغلب استعم، إال أنه قد يعرض الداللة إىل الغموض حاملدلول

يء من امليوعة بعد ممازمته ، فيُؤول معىن اللفظ إىل شما قد ال يتسىن دخوله إال بتأويلحكمه هذا 
 .8"، فيعم الرسالة بعض الضبابالدقة

يقصد باهلرب من ى أساس أن اإلنسان يهرب من التعب، ويؤثر الراحة. و"يفسر التعميم علو       
الكتفاء باإلشارة إىل املعىن إلراحة العقل من عناء البحث التخفف من عبء الدقة يف التعبري، وا التعب

                                                           

 .531املعجم الوسيط، ص  -1 
 .437ص  ،املنسوبو    املضافمثار القلوب يفلثعاليب ، ا -2 
 .162، ص ينظر : دور الكلمة يف اللغة - 3 
 .304يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة، ص ،  حلن العامة ينظر : د. عبد العزيز مطر -4 
 .243، ص ينظر : علم الداللة - 5 
 .154، ص داللة األلفاظ -6 

 .155ص املرجع السابق،  -7 
 بتصرف يسري. 462،  461ص، خصائص األسلوب يف الشوقيات، الطرابلسيحممد اهلادي  -8 
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الناس يف حياهتم العادية وذلك أن " .1عن املفردات القادرة على أن تسم كل شيء بسماته اخلاصة "
الذي محقق هدفهم يقنعون يف حتديدها بالقدر التقرييب ديدها، و حتتفون بأقل قدر من دقة الدالالت و يك

يقاع األلفاظ يف مواقعها ادحمددة،    إ. ومعىن هذا أن "احلرص على الدقة، و  2من الكمام و التخاطب"
 .3" لدى الفئات املثقفة من اجملتمع، ال يشيع إالومراعاة الفروق

يب بعض وميكن تفسري التعميم بعكس ما فّسر به ختصيص املعىن . فقد كان التخصيص نتيجة تغل   
، فيزداد عدد ما 4، أما "التوسع فنتيجة إسقاط لبعض املمامح التمييزية للفظ"املمامح التمييزية للفظ

)الفروق( اليت نص عليها اللغويون، وجتاوز شروط تقييد تنطبق عليه الداللة.كما يكون عن طريق "إمهال 
 هذا التغري الذي تتسع فيه ، إضافة إىل دور أساليب االختصار و التقريب و االقتصاد يف إبرازالداللة

 . 5"الداللة أو يتعدد ما تنطبق عليه

 ، نسوق اآليت :-و هي كثرية  –من أمثلة التعميم يف العربية و      
إمنا يقال لبنات آدم خاصة : أمهات . فأما البهائم فإمنا يقال فيها : :"ابن مكي : قال هاتالم   -1

قد بري إىل أن الذي ذكر هو األغلب واألصل، و ابن و . ويذهب ابن هشام اللخمي 6أمات بغري هاء"
، على حني أن ألمهات" غلب استعماهلا فيمن يعقلجاء يف معظم املصادر أن "ا". و  7"يأيت خبمافه

" لتشمل ما ذكر مجيعا دون ميم داللة "األمهات. وقد اجته الناس حنو تع8"األَمات" فيما ال يعقل"
 .وها يف كمامهم و اكتفوا باألشهرر الوقوف عند " األمات " اليت غاد

، كأنه كان الفعل ؛" ألن املأمور بالتقدم يف أصل وضع هذاالتعايللمارتفاع و  ()التقدماستعمال  -2
    ،سعوا فيه حىت جعلوه للواقف واملاشياتّ ، أي ارفع شخصك بالقيام و تقَدم، و : تعالَ قاعدا فقيل له

                                                           

 .232، صم2000،  2ر طماس، دمشق، ط، داد. غازي خمتار طليمات، يف علم اللغة -1 
 .155، ص داللة األلفاظ -2 
 .302، ص . ومصنفات اللحن والتثقيف اللغوي394أمحد قدور، مبادىء اللسانيات، ص  -3 
 .246أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص  -4 
 .357، ص اللغوي التثقيف. ومصنفات اللحن و  394أمحد قدور، مبادىء اللسانيات، ص  -5 
 . 177ص، ابن مكي، التثقيف -6 
 .31/231،الكمام نفسه يف التاج، و 12/29،. واللسان 122املدخل، ص: ابن هشام، نظر ي -7 
البحوث مبكتبة حتقيق وإعداد مركز الدراسات و ،يف غريب القرآناملفردات  حممد(، )أبو القاسم احلسني بن الراغب األصفهايننظر :ي -8 

 .971القاموس ،. و  1/23، املصباحو ، 1/260،. و اللسان28 /1نزار مصطفى الباز، د.ط، د.ت، 
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مان إىل احلاكم : أي تقّدما فمن االرتفاع قوهلم: ارتفع فمان و ن قد صار ضربا يدلك على أن التقدم اآلو 
  .1"إليه

نُ  -3 " مث كثُر الذكر للَذنوب حىت جعل األصمعي : ، قالعلى الدلو: كان يدل يف األصل  وبــــالذَّ
منه قول و        . يعين : نصيبا ،2چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ نصيبا : و هو من قول هللا تعاىل :

 َعَبَدة : علقمة بن
 و يف كل حيٍ  قد َخَبْطَ  بنعمٍة *** فُحقَّ لشْأٍس من نََداك َذنُوُب                           

 . 3أْذنَِّبة "فقال له : وأَْذنَِّبة و  
كانوا يستقون فيكون لكل الَذنُوب : احلظ والنصيب، وأصله الدلو العظيمة، و بة :"قال ابن قتيو       
نظمت هذا بقويل )من حبر  قد. و 4االستعارة "لذنوب مكان احلظ على النصيب و ل اذنوبا ، فجعواحد 
 (:الرجز

نُ ) لُ صْ أَ                      َماــُقسِ  (يبٍ صِ ــنَ ) مَ ــاسْ  ارَ َة صَ ـــا *** ثُـمَّ َــ ُظمــاٍء عَ ـــمَ  وُ ـــلْ دَ  (وبـــالذَّ
. من قوهلم : قد فـََرس الذيب الشاَة موتى، قتلىمعىن فـَْرسى : ":: قال ابن األنباري ْرســـفَ ـــال -4

 ل كلّ عِّ ، مث جُ العنق أصل الَفْرس : دقّ و هي فريسة األسد. يقال :فـَْرسا : إذا أخذها و قتلها... و يفرسها 
هذا قتل فيه خصوصية من ل يف أصله على كسر العنق و دقها، و . أي أن "الَفْرس" كان يد5ا"فـَْرسً  قتل  

ع فيه حىتيشتمل على األكل ، دون أنالكيفية حيث  أطلق على كل ، مث عّمم بكثرة االستعمال وتوسِّّ
 قد نظمت هذا املعىن بقويل )من حبر الرجز(:قتل كيفما كان. و 

                                                           

 قوله :"يف أصل وضع هذا الفعل"، مث "،. قال الطناحي:" وتأمل قوله :" اآلن71/  1أمايل ابن الشجري،  ،ابن الشجري -1 
، 2،  دراسات يف األدب واللغة، جنظر : الطناحيي. ة إىل التطور يف املعىن الداليل"" ، فكل أولئك إشارات واضحاتسعوا فيهوقوله:"و 

 .748، 747ص
 .59 ، اآلية:سورة الذاريات -2 
حتقيق :كارلوس يعقوب اليل،مطبعة اآلباء اليسوعيني،  ،ملفضلياتشرح ديوان ا )أبو حممد القاسم بن حممد(، ابن األنباري -3 

 .من الشرح 786مفضليته اليت يف ص  . وبيت علقمة يف512ص م، 1920بريوت،
 عبد بوأ القرطيب)نظر كذلك :ي. و  423صم، 1978هـــ/1398العلمية،  الكتب دارصقر،  أمحد حتقيق:غريب القرآن ، ابن قتيبة ، -4 

 م، 1964هــ/1384القاهرة،  – املصرية الكتب دار أطفيش، وإبراهيم الّبدوين أمحد حتقيق:اجلامع ألحكام القرآن ، (، أمحد بن حممد هللا
17 /57. 

، معاين كلمات الناس، حتقيق :حاِت صاحل الضامن، مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت الزاهر يف، أبو بكر حممد بن القاسم األنباري -5 
. واخلطايب، بيان إعجاز القرآن، ضمن ثماث رسائل يف 506، مادة :فرس. وانظر : القاموس ادحميط ، 10/245واللسان،  . 1/460

 . 41م، ص 1976،  3ر، طإعجاز القرآن، حتقيق: حممد خلف هللا أمحد وحممد زغلول سمام، دار املعارف مبص
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يُب ِشياَه القوِم ***ـــقد فَ                        غُــــْرمِ  نْ مِ  هُ ـــقـَتَـَلَها ، فيا لَ   َرَس الذِ 

 احلُذَّاقِ  ةُ ـــاِق *** قد قاله مجاعــنــمن َدقِ  ذي الع هُ و أصلُ                     

على الداللة ، فانتقل معىن اللفظة من اللفظة بتعميم الداللة وتوسيعها: تطورت داللة هذه  ســـرال -5
 .1"ذين بغري أو بسجن أو بقيد أخيذ حمبوس كل على "إىل الداللة  هو اإلسارقيد بالــقِّدِّ و امل املمسك

ــــ -6   يف داللتهــــا اللغويــــة مصــــدر صــــناعي مــــن مشــــول بإضــــافة اليــــاء و التــــاء ، و اللفظــــة تعــــين موليةالش 
توسـعت بانتقالـه إىل اجملـال املصـطلح يف العصـر احلـديث تطـورت و التضمن، "غـري أن داللـة هـذا االحتواء و 

نتقــال الــداليل عــن قــد ِت هــذا اال، و 2السياســي، حيــث أصــبح يعــين النظــام الــدكتاتوري أو الســلطة الفرديــة"
ــــاة فشــــبه النظــــام الشــــمويل ذو احلــــزب الواحــــد الباســــط نفــــوذه عطريــــق االستعارة،" ــــاحي احلي ــــى مجيــــع من ل

مشوليــة كاملــة و ادعــاء يف قوتـــه مبالغــة يف مشوليتـــه و  العقائديــة بكســـاء يشــتمل بــه،السياســية واالقتصــادية و 
 .  3بسط نفوذه على الشعب"و 

قـــال اخلطايب:"ليســـتنبطها  .4" رجـــل اتـــذ فرســـا ليســـتنبطهاو :" : جـــاء يف احلـــديث  االســـتنبا   -7
 ، يقـال للرجـل إذا حفـرإخـراج املـاء، والنـبط : املـاء:األصـل يف االسـتنباط معناه يتخـذها لنسـلها ونتاجهـا و 

، مث قيــل يف هم امليـاه وعمـارهتم األرضـنيمسـي النـبط نبطـا السـتخراجبط واسـتنبط، و أنـقـد  :نتهى إىل املـاءفـا
ل جماهـد يف تأويـل قولــه قـاو ؛  5أو غـامض علـم  قـد اسـتنبطه " يسـتخرجه اإلنسـان مـن مكنـون سـرّ  كل مـا 
. فكــــأن الســــؤال وســــيلة (1)"الــــذين يســــألون عنــــه ويتحسســــونههــــم : "،  6چڻڱ  ڱ  ں  ں  چ تعــــاىل :

                                                           

عمار قمالة، التطور الداليل يف مقاييس اللغة البن فارس، رسالة ماجستري، إشراف: د. صماح الدين مماوي، كلية اللغات و اآلداب،  -1 
  . 77م ، ص2014-2013هــ/1435-1434جامعة حممد خيضر، بسكرة ، 

، إشراف د. عبد هللا بوخلخال،كلية ،  رسالة ماجستري2000-1989زائر اجل تطورها الداليل يفاليزيد سلطان، األلفاظ السياسية و  -2 
 .295، ص2013-2012، 1واللغات، جامعة قسنطينة  اآلداب 

الوثائق السياسية املعاصرة، رسالة دكتوراه،كلية اآلداب        ،ت السياسية اليمنية، دراسة داللية، املصطلحاحسن أمحد ناصر سرار  -3 
 . 295تطورها الداليل يف اجلزائر، ص عن اليزيد سلطان، األلفاظ السياسية و  97ص ، 2008ة قسنطينة، اجلزائر، سنة واللغات،جامع

النيب،  رب عبد القيوم عبد: أحاديثه وخرج, الغرباوي إبراهيم الكرمي عبد ،حتقيق:،  غريب احلديث حممد( بن محد سليمان )أبوطايباخل -4 
 ،النهاية يف غريب احلديث واألثر، حممد( بن املبارك السعادات أبو الدين جمد ابن األثري)، و 1/520م، 1982هــ/ 1403،  الفكر دار

. أصل احلديث يف مسند اإلمام  5/8، م1979 هـ/1399 بريوت، العلمية، ملكتبةا الطناحي، حممد وحممود  الزاوي أمحد طاهر: حتقيق
 املعاطي أبو لسيد،حتقيق: احنبل بن أمحد مسند الشيباين، حنبل بن حممد بن أمحد هللا عبد بو، ينظر: أ "ليستنبطها"أمحد ، من غري لفظ 

 .458/ 6،  م 1998/ هـ1419، 1،طبريوت،الكتب عامل،النوري
 .1/521، غريب احلديث ،خلطايبا -5 
 .83 :النساءسورة  -6 
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: ومـن اجملـاز قـال الزخمشـريو الستخراج العلم من العامل، مثلما كـان االسـتنباط اسـتخراجاً للمـاء مـن البئـر، 
هــذه الكلمــة كانــت خاصــة بعمــل النــبط، يتبــني مــن ذلــك أن :"و  . (2)"اا صــائبً  حســناً ورأيًــاســتنبط معــىًن "

مل يكــن لــو كــل اســتخراج للميــاه يــدعى اســتنباطا، و ...مث صــار  وهــو اســتخراجهم امليــاه، الــذي مهــروا فيــه
الزمهـا حـىت التعميم يف كل استخراج للمياه وغريهـا مث تعـدى هـذا إىل املعنويـات، و  ، مث زادنبطيا املستخرج

 .3"فيطلق عليهم رواد بدون هذا القيدأصبح أو كاد يتخصص هبا فيقع له ما سيقع لرواد الفضاء ، 

  (           aborder) ، فنجد يف الفرنسية من هذا النحو كلماتهذه أمثلة من العربية، أما غريها   
على بلوغ الشاطئ أو الرسّو  ( تدل أصماaborder. فكلمة )(panier) و (chauffeur) و

( كانت تدل على  chauffeur) كلمة مل يف كل اقرتاب أو دنّو أو وصول. و ، مث صارت تستععليه
    كلمةا للداللة على كل سائق آلية. و ، مث توسع استعماهليف القطار الذي يعمل على البخار وقاد النار

 (panierكانت تدل على سلة اخلبز )4"، مث غدت تدل على كل سلة. 

  ةـــــــلَ اَل دَّ ـــال الــــــقَ ـــــتِ ـــانْ  -3

انتقال " أو 6" أو نقل املعىن"5، فهناك من مساه تغري جمال االستعمال"تعددت التسميات هلذا املظهر  
فاظ فيه " تنتقل من جمال ، فداللة األلالداليل عن سابقْيهأنواع التغري يتفارق هذا النوع من "، و 7املعىن"

يط الذي تتحرك فيه بعد اتساع وعموم وال يتحول جماهلا كذلك هي ال تنكمش فيتضاءل ادحمإىل آخر، و 
إمنا وال ختصيص، و . فليس ها هنا تعميم 8"من ضيق وخصوصية إىل تعميم ومشول ملا ليس هلا من قبل

ذلك لداللة على شيء آخر يف جمال غريه، و ، إىل الة على شيء يف جمال ماظ من الدالهو انتقال اللف
ملا كان"املعىن اجلديد هنا ليس أكثر ح مشرتك بينهما سوغ هذا االنتقال؛ و لوجود عماقة أو ملم

از ، ملا ميلكه اجمليتخذ اجملاَز سبيما له ، فإن االنتقالُ مي وال أعّم، إمنا هو مساو  لهخصوصية من املعىن القد

                                                                                                                                                                      

 - هـ 1410 ، 1مصر،ط احلديثة، اإلسمامي الفكر دار ،النيل أبو السمام عبد حممد حتقيق:د.تفسري جماهد،، جماهد بن جّب املكي - 1 
 .2، اهلامش 2/287، م 1989

 .، مادة : نبط243، الزخمشري، ص أساس البماغة - 2 
 .1/54،  10جملة اللسان العريب، مج -3 
 .396 ص ،أمحد قدور، مبادئ اللسانيات -4 
 .160، ص داللة األلفاظ -5 
 .247خمتار عمر، علم الداللة، ص أمحد  -6 
 .181دور الكلمة يف اللغة، ص -7 
 .314، ص علم الداللة العريب -8 
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، فهناك قواسم مشرتكة 1"عّب جمموعة متعددة من العماقات واألشكالمن قوة التصرف يف املعاين 
، فيلجأ الناس اعتمادا على هذه العماقات إىل تعدية اللفظ ات عامة تربط األلفاظ بعضها ببعضعماقو 

؛ سية إىل الداللة اجملردةاللة احليتم هذا االنتقال غالبا من الدآخر؛ فتنتقل داللته، و من جماله إىل جمال 
أحيانا و  .اجملردة بتطور العقل اإلنساين ورقيه ألن الداللة بدأت بادحمسوسات مث تطورت إىل الدالالت

باء كيما يقربوا املعاين هو ما يلجأ إليه األدلة اجملردة إىل الداللة ادحمسوسة، و يكون االنتقال من الدال
ان أو أكثر يف معىن من يف إطار ادحمسوسات عندما تشرتك داللت -أيضا–قد يكون التطور ، و لألذهان

 .زاح الداللة من أحدمها إىل اآلخرمث تن، املعاين

جتلية صورته يف الذهن، الت هو الرغبة يف توضيح املعىن و يرى إبراهيم أنيس أن السبب يف نقل الدالو 
جملردة واالعتماد عليها يف كما أن رقي احلياة العقلية يدفع باإلنسان للبحث عن الدالالت ا

 .2االستعمال"

، و ثانيـا : الشـتماله علـى أنـواع اجملــازات شـكال تغـري املعـىن، أوال : لتنوعـهيعـد انتقـال الداللـة " أهـم أو 
 .3"القائمة على التخيمات

 : ن تطور الداللةويشمل هذا املظهر نوعني م   

 .ستعارة()االـــــاملشاهبة، وهو ما يعرف بـ األول : ما كان انتقال الداللة فيه لعماقة

 )اجملاز املرسل(.ــــــالثاين : ما كان انتقال الداللة فيه لغري عماقة املشاهبة، وهو ما يعرف بـ

عبــارة عــن  ذلــك يكــون يف االســتعارة، الــيت هــيفــإن جمــال الداللــة لعماقــة املشــاهبة،  انتقــالهــو و : األولأمــا 
شّبه بـــه. يقـــول )ســـتيفن ه والــــمبّ ، وطرفـــا التشـــبيه مهـــا املشـــ(4)تشـــبيه حـــذف منـــه أحـــد طرفيـــه وأداة التشـــبيه

أوملـــان( : "إننـــا حـــني نتحـــدث عـــن )عـــني اإلبـــرة( نكـــون قـــد اســـتعملنا اللفـــظ الـــدال علـــى عـــني اإلنســـان 

                                                           

محد خمتار، علم الداللة، ينظر : أ. و 397، 396صم ، 2008هــ/1429، 3دار فكر، دمشق، ط ،أمحد قدور، مبادئ اللسانيات -1 
 .247ص 
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العضو والثقب الذي ينفـذ اخلـيط مـن غ لنا ذلك فهو شدة التشابه بني هذا استعمااًل جمازياً، أما الذي سوّ 
 .1خماله"

ويتجلــى هــذا املظهــر يف كثــري مــن الكلمــات الــيت انتقلــت مــن معناهــا إىل معــىن آخــر يشــبهه، وأجــزاء      
جسـم اإلنســان تعــد مصـدراً ثــرّاً لماســتعارات، وكثــرياً مـا تنقــل إىل جمــاالت أخــرى لعماقـة املشــاهبة، مــن مثــل 

قلـم، وعــني احلقيقـة، وعــني الصـواب، وعنــق الزجاجـة،ومن جســم احليــوان : قولنـا : أســنان املشـط، وســن ال
ومــن النبــات : شــجرة النســب، فــرع العائلــة، جــذور  ذيــل الفســتان، وذيــل الصــفحة، وجنــاح الطــائرة.. إخل.

 القضية، مثرة البحث..إخل

الهتا اليت انتقلت دال نبغي االلتفات يف هذا املقام إىل أن علم الداللة ال يعىن بدراسة كل األلفاظوي     
إمنا هو خيص بالدرس تلك األلفاظ اليت حتولت دالالهتا االستعارية أو اجملازية بطريق االستعارة أو اجملاز، و 

، و يتم "2"إىل دالالت حقيقية تكون جزءا من الرصيد اللغوي العام الذي ال يبغي به قائله غرضا بماغيا
البد لنا من القول إن وكثرة االستعمال. يقول حممد املبارك :" و  مرور الزمن، وتقادم العهد، ذلك بتأثري

شيوعه ون يف بادئ األمر عن طريق اجملاز، ولكنه بعد كثرة االستعمال و استعمال اللفظ باملعىن اجلديد يك
 .     (3)تصبح داللته على مدلوله اجلديد داللة حقيقية ال جمازية "بني الناس تذهب عنه هذه الصفة  و 

مسـي  )اجملاز املرسـل(، وقـدعماقة املشاهبة بـني املـدلولني، فيكـون بــــــ انتقال جمال الداللة لغريهو و : لثايناأما 
 .(4)هذا اجملاز مرسمًا إلطماقه من قيد املشاهبة

: مكتـب( الـيت ســبقت اإلشـارة إليهــا وكيـف تطـورت داللتهــا مـن قطعــة  bureauفمـن ذلـك كلمــة )
ـــدَل علـــى املصـــلحة ا . فهنـــا ال توجـــد عماقـــة (5)حلكوميـــة، أو املكـــان الـــذي تـــدار منـــه األعمـــالالقمـــاش لت

فاملكتـب أو الطاولـة يوضـع  ؛ مشاهبة بني املدلولني، ولكن بينهما عماقة من نوع آخر هي العماقة املكانيـة
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عـــادة يف األمـــاكن الـــيت تـــدار منهـــا األعمـــال، فالفكرتـــان مرتبطتـــان مـــع بعضـــهما يف ذهـــن املـــتكلم، أو مهـــا 
 .(1)تنتميان إىل جمال  عقلي واحد

      فالفرق بني مظهر االنتقال ومظهري التعميم والتخصيص هو أن املعىن يف هذين املظهرين أوسع      
أو أضيق من املعىن القدمي، أما يف مظهر االنتقال فاملعنيان القدمي واجلديد متساويان، ومعىن هذا أن كل 

املنقول منه واملنقول له( تندرج ضمن هذا النوع املسمى بنقل لطرفان )از اليت يتساوى فيها اأنواع اجمل
 .الداللة، أو تغيري جمال االستعمال

وأمثلة انتقال الداللة لغري املشاهبة كثرية، فمن ذلك إطـماق اسـم )الشـتاء( علـى املطـر، ألن الشـتاء هـو 
لك قول العرب : )أكلنا ملـة( أي : خبـز الفصل الذي ينزل فيه املطر، فالعماقة بني املعنيني زمانية. ومن ذ

، ومـن ذلـك إطـماق لفظـه (2)ملة، وامللة هي الرماد احلار، وهو موضع اخلبـزة، فسـموا اخلبـزة باسـم موضـعها
ــــى النعمــــة، ألن النعمــــة تصــــدر عنهــــا ــــد( عل ــــة يف هلجــــات اخلطــــاب املعاصــــرة (3))الي . ومــــن انتقــــال الدالل

)الطــــري( مبعـــىن )الــــذباب(،ومنها تبـــادل األمســــاء الدالـــة علــــى كلمــــة )الشـــجرة( مبعــــىن )النخلـــة( و  اســـتعمال
عمليــات احلـــواس، فكثـــرياً مـــا تســتعمل األلفـــاظ الدالـــة علـــى اللمــس والســـمع واإلحســـاس والـــذوق بعضـــها 
مكـــان بعـــض، فـــبعض األمـــم تســـمي األصـــم )أعمـــى األذنـــني(، وممـــا ييســـر االنتقـــال مـــن داللـــة إىل أخـــرى 

 .(4)عمليات احلواس املختلفةالروابط اليت يقيمها العقل بني 

مال ـفمــن الكلمــات الــيت تغــريت داللتهــا بطريــق النقــل كلمــة )الشــنب( الــيت كانــت تعــين يف القــدمي )جــ
( وهــي يف بعــض هلجــات اخلطــاب املعاصــرة تعــين : )الشــارب(، وكلمــة : )الســفرة( صــفاء األســنان و  الثغــر

: املائدة وما عليها مـن الطعـام، االستعمال احلديثلمسافر، وهي يف اليت كانت تعين الطعام الذي يصنع ل
)القلــق( كــان يــدل . و(5)وقــدمياً كــان )طــول اليــد( كنايــة عــن الســخاء والكــرم، وأصــبح اليــوم وصــفاً للســارق

 .(6)على احلركة واالضطراب، وهو اآلن مصطلح يف علم النفس يدل على حالة نفسية معينة
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وللمجــاز أثــر كبــري يف التســمية وإطــماق األلفــاظ علــى مســمياهتا، يقــول ابــن قتيبــة : "فــالعرب تســتعري 
الكلمـــة فتضـــعها مكـــان الكلمـــة، إذا كـــان املســـمى هبـــا بســـبب مـــن األخـــرى، أو جمـــاوراً هلـــا، أو مشـــاكمًا، 

. 1 ..".السماء ينـزل: مساء، ألنه من عن النوء عندهم...ويقولون للمطر : نوء، ألنه يكونفيقولون للنبات
 : السببية، واجملاورة، وادحملية.از املرسل وبعض عماقاته، ومنهافهو يشري إىل اجمل

، هــو انتقــال الداللــة مــن الداللــة داليل الــيت تتصــل هبــذا املظهــر أي انتقــال الداللــةالــ ومــن مظــاهر التغــري
 -أيضـــا –ســـي، و قــد يكـــون االنتقــال أي انتقاهلــا مـــن اجملــرد إىل احلاحلســية إىل الداللـــة اجملــردة والعكـــس، 

ميثل االنتقال من املعاين احلسية إىل املعـاين اجملـردة االجتـاه الظـاهر يف تغـري و  .ضمن جمموعة من ادحمسوسات
". 2، أي من اجملـال الـذهين إىل احلسـي"ا من االنتقال يف االجتاه املضادالداللة؛ألن هذا االجتاه أكثر شيوع

 يرقـى ُصـُعدا ، مثتنـاول التغـري يف اجملـاالت احلسـية، مث يإذن بـاملعىن احلسـي األول يل يبـدأفبحث التغري الدال
 .إىل اجملرد الذهين

 :  اللة احلسِ يَّة إىل الــد اللــــة اجملـــرَّدةاالنتقال من الدَّ  -أوال

ردة يكــاد يتفــق البــاحثون يف نشــأة الداللــة علــى أهنــا بــدأت بادحمسوســات مث تطــورت إىل الــدالالت اجملــ
عنــــد اإلنســــان جــــنح إىل اســــتخراج  حبكــــم تطــــور العقــــل اإلنســــاين ورقيــــه، فكلمــــا ارتقــــى التفكــــري العقلــــيّ 

 .(3)الدالالت اجملردة وتوليدها واالعتماد عليها يف االستعمال

وانتقــال الداللــة مــن اجملــال ادحمســوس إىل اجملــال اجملــرد يــتم عــادة بالتــدريج، وقــد تظــل الــداللتان ســائدتني 
نـاً مـا، وقــد تسـتعمل الداللـة احلســية للفـظ فـما تثــري دهشـة أو غرابـة، وقــد تسـتعمل الداللـة املعنويــة، معـاً زم

 ."4"للفظ ذاته فما يدهش هلا أحد

ويـــرى الـــدكتور إبـــراهيم أنـــيس أنـــه يف هـــذه احلالـــة ال ميكـــن أن تعـــد إحـــدى داللـــيت اللفـــظ حقيقـــة          
 ."5"بينهما يف مثل هذه احلالوالثانية جمازاً، فما جماز وال حقيقة 

مـــا ذكـــره أهـــل اللغـــة مـــن أن أصـــل معـــىن  -ر الداللـــة مـــن احلســـي إىل املعنـــويومـــن األمثلـــة علـــى تطـــوّ   
: "عــما شــرفا مــن األرض ، و علــوا أشــرافا و هــو املكــان ومنــه قــول العــرباملرتفــع مــن األرض،  :)الشــرف(
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هـو علـّو جمـرد، فقـالوا :" لفـمان َشـَرف، و  معـىن ، مث نقلـت إىل1حّلوا مشـارف األرض : أعاليهـا"املشرف، و 
 . والعماقة املشاهبة ،(2)املنزلة "

ـــ نـــاً، وهـــو معـــىن حمســـوس، مث د واخللـــط الشـــديد للطعـــام حـــىت يصـــبح ليِّّ رْ ولفظـــة )لبـــق( مـــأخوذة مـــن الثـَ
:  تطورت داللتها لتطلق على لـني األخـماق ولطفهـا، فومسـوا مـن يتصـف بـذلك بــ)اللباقة(، قـال الزخمشـري

و لفـظ ) الشـفافية( هـو أيضـا انتقـل . وهذا معىن جمرد.(3) األخماق لطيف اريف"يق : لنيِّّ بِّ ق ولَ بِّ " رجل لَ 
من ادحمسوس إىل اجملرد الذهين ؛ فبعد أن كان يدل علـى الثـوب الشـفاف الـذي يستشـف مـا وراءه ، صـار 

يف خمتلــف شــؤون الــبماد  يعــين "الوضــوح يف السياســة و عــدم إخفــاء أي شــيء مــن قبــل الســلطة يف تســيري
ـــاة، و  ـــادين احلي ه شـــعوهبا وضـــح الثـــوب مـــن مث ينبغـــي أن تكـــون األنظمـــة السياســـية شـــفافة واضـــحة جتـــامي

 . 4"الشفاف جمازا

عــّب عــن اإلســمام حتولــت دالالت ألفــاظ كثــرية كانــت حتمــل معــاين حمسوســة مث تطــورت لت ءوبعــد جمــي 
 .(الـَمرِّيد، واإلخبات،الزكاة، و ـــر، والّبكةغفامل: )معان جمردة فمن ذلك كلمات

يقــال :" غفــر املتــاع يف الوعــاء  فكلمــة )غفــر( أصــل معناهــا الســرت والتغطيــة، وهــو معــين حســي،      
 قال الشاعر: ؛ْغَفرَه : أدخله و سرته و أوعاه؛ وكذلك غفر الشيَب باخلضاب وأغفرهيـَْغفِّره َغْفرا و أَ 

 5" *** غفراًء ، ُأْغِفَر لونُـها خبضابِ  حىت اكتسيُ  من املشيب عمامةً            

سرت األشياء املعنوية كالذنوب واإلساءات واألعمال      قد حتول املعىن من سرت األشياء املادية إىلو    
 :"6، كما قال الشاعر اجلاهلي قـَُرْيط بن أُنـَْيف"واألقوال الشائنة

 ن الشر يف شيء و إن هانا لكنَّ قومي و إن كانوا ذوي عدد *** ليسوا م            
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 جيزون من ظلم أهل الظلم مغفرة *** و من إساءة أهل السوء إحسانا            

عن الذنوب واآلثام اليت جيرتحها العبد،   هللا تعاىل جّده صفحت داللتها يف اإلسمام إىل معىن تطور مث    
ر،  ــتْ : "واملغفرة السَ يف معىن )الغفور( قال أبو حاِت الرازي ،الندم، مثت يتبعها بالتوبة و وهي أمر معنوي

ذا رضي عنهم، فما يكشفها للخمائق. ويقال يف الدعاء:اللهم تغمدين كأنه يسرت ذنوب العباد إ
اط العقاب ونيل إسقوهي تقتضي "، 1طيته.."ت الشيء إذا غَ رْ فَ وأصلـه من غَ . مبغفرتك، أي اسرت ذنويب

 .2"الثواب

خــمال ذلــك إىل داللتــني ترتبطــان باإلســمام وقيمــه، و  ابــن النحــاسكــل مــن اخلطيــب التّبيــزي و ويشــري   
 ( يف معلقته إذ يقول :شرحهما معاين بيتني لطرفة وامرئ القيس، فطرفة يأيت على ذكر )الّبك

 مـَُجرَّدِ  بَــــــــــْرٍك ، ُهُجوٍد ، قد أثارْت َمـَخافَتـِي *** نـََواِديـََها ، أمشي ، بَِعْضبٍ و      

يلحظ الشارحان أن القصد هنا من )البَـْرك( : اإلبل الباركة ، و يستطردان إىل الفعل املشتق ")برك ( و 
ينتقمان إىل داللة أخرى ، و  3يقال للصدر : بـَْرك و بَـرْكة "لبعري : إذا ألقى صدره على األرض، و ا

، البَـرَكة مشتقة من البَـــــْرك، ألن معناها: خري مقيم، وسرور دائم. وقولـهم : مبارك ،فيقوالن:" يقال : إن
من احلسي ادحمدود إىل معىن  . فالتطور سلك طريقا5"منه 4چڻ  ۀ  ۀ  ہچمعناه : الـخـرُي يأتـي بنزوله .و

أكدت وغدت ثابتة ت إن كانت سابقة على اإلسمام يف هذا األصل اللغوي إال أهناجمرد، وهذه النقلة و 
 .ضمن مفهوماته

يرينــا كيــف يتــأدى املعــىن إىل طــرف خدام مــادي المــرئ القــيس يف معلقتــه، و يعـرض ابــن النحــاس الســتو 
 :، ففي املعلقةصلة باملعاين الروحية اإلسمامية آخر ذهين ذي
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 فلما أجزنا ساحة احلي ، و انتحى *** بنا بطن َخْبٍ  ، ذي ِقفاف، عقنقلِ       

خبــت : الـــمطمئن باإلميــان الـــمخبت مشــتق مــن هــذا فمعــىن امل" الـــَخْبت : مــا اطمــأن مــن األرض، و  
   .1"التوكل عليهباهلل و 

طهري النفس، قال أبو معىن تـم استعملت يف اإلسمام، بـوكلمة )زكا( أصل معناها : النمو والزيادة، ث   
الزكاة، قالوا : هو من النمو والزيادة يقال : زكا : "ومن األمساء ما جير معنيني، كقولك : حاِت الرازي

  .3أي طهرها": "2" چڦ   ڦ  ڄ  ڄچ  الزرع إذا منا وطال وزاد، ويكون من الطهارة، قال تعاىل :

، بيهات القرآن" تطور داللة األمردهـــ( يف كتابه "اجلمان يف تش485يذكر ابن ناقيا البغدادي )و      
 ، أي عار ،الشجرة املرداء، وهي العارية من الورق. ومنه قوهلم : شيطان مريدمأخوذ من أنه :" فيقول

 .4"من ذلك قيل بناء ممّرد أي ممّلسمعناه : قد َعرَِّي من اخلري. و 

ــيَّ االنتقال من الـــدَّ  -ثانيا   :ةاللــــة الــمـجـــرَّدة إىل الــدِ اللــــة الــحــسِ 

وهذا هو الضرب الثاين من ضروب انتقال الداللة، وهو االنتقال من املعىن اجملرد إىل املعىن احلسي،   
وُيسَمع ويُتذوق  يـَُرىوجعلها أمرًا حمسوسًا  ذلك من أجل توضيح الصورة الذهنية ،وغالبًا ما يكون 

لغة األدب عند املبدعني  وهذا النوع من النقل يكثر يف ،ال جمال  للوهم أو الشك فيه ويُلمس وُيَشم،
صورا نراها تصبح ، األمل وأالصّب  وأاحلقد  وأكاحلنان :من األدباء والشعراء، فنجد املعاين اجملردة 

ية نكاد نلمسها، فيزداد تأثرنا وانفعالنا بتلك الصورة اليت يرمسها لنا املبدع. "وأوضح ما تكون تلك العملو 
عن )الكرم( بكثرة الرماد، وعن )التذلل( بإراقة ماء  كأن يكىنفيما يسمى بالكنايات األدبية،

أصحاب اخليال ... و  عراء. فنقل الداللة اجملردة إىل اجملال ادحمسوس مما ميهر فيه األدباء والشالوجه..إخل
 .5هو الذي يستحق أن يسمى باجملاز البماغي"و 

                                                           

 .135، ص ابن النحاس، شرح القصائد التسع -1 
 .09 ، اآلية:سورة الشمس -2 
 .1/133م، 1957،2ط، القاهرة ،الزينة يف الكلمات اإلسمامية ،أبو حاِت الرازي -3 

 ، ط.د.عدنان زرزورمد رضوان الداية و : د. حمسني (، اجلمان يف تشبيهات القرآن، حتقيقابن ناقيا البغدادي )عبد هللا بن حممد بن احل -4 
 .280فائز الداية، ص. نقما عن علم الداللة العريب، 282م، 1968هــ/1387ف بالكويت، وزارة األوقا

 .161ص  ،داللة األلفاظ -5 
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ال تتناول املفردات أو األعمال  . "فاجملرداتتطور اخلّبة والعلمل اإلنساين و ذلك نتيجة لرقي العقو   
الشعور         مفرداهتما منعن احلاالت النفسية أو العقلية و بل تعّب  ،س الظاهرةاحلركية أو املتصلة باحلوا

 . 1، يف السلوك واحلياة عامة ويف العلوم"احلكمو  ،واالنفعال
ــيَّـ –ثالثا ـــيَّـة إىل داللــة حـــسِ   ة أخـــرى :االنتقال من داللـــة حسِ 
يت ، بفعل التطورات الملاسة إىل التعبري عن معان كثريةمحدث هذا االنتقال بغية تلبية احلاجة او   

قاصرة عن الوفاء ملعاين احلسية األساسية حمدودة و حيث تغدو ا ،يشهدها اجملتمع يف جماالت شىت
لبيا لبعض احلاجة ضمن حدود ممبتطلبات التعبري اللغوي ، فيكون انتقاهلا ضمن جمموعة من ادحمسوسات 

، ألن نقل اللفظ داال من ترتبط باالستعارة ومعىن التشبيه"جند األلفاظ املتطورة يف هذا احليز معينة. و
اديني ، أو بني اجلزأين املالشكلي أو الوايفي بني اجملالني جمال إىل آخر إمنا يستند إىل مسوغات الشبه

 .2"اللذين حترك اللفظ بينهما
 :ثلة هذا االنزياح الداليل ما يليأممن و   
يقال:"أجهضت الناقة  ،: أصله للناقة مث استعمل للمرأة، وصار مصطلحا طبيا كذلكاإلجهاض -1

قال للناقة خاصة إذا ألقيت ي، ويف هتذيب اللغة:"3: ألقت ولدها لغري متام "إجهاضا، وهي جمهض
: :"أسقطت املرأة ولدها إسقاطا، وهي ُمْسقِّطقال، أما املرأة في4"ولدها: أجهضت إجهاضا فهي جُمهِّض

ْقط والس ْقط والَسْقط، الذكر و أ عليه فإن الداللة . و 5"األنثى فيه سواءلقته لغري متام من الس ُقوط، وهو السِّّ
 .ال حسي أصلي إىل جمال حسي فرعيتكون قد انتقلت  من جم

صورته مثل صورة الشيء الذي و ، الكرسي :آالت املنجنيق من" و :يقول اخلوارزمي:الكرسي-2
 .بينهما هو املشاهبة يف الصورة والوايفة الرابط اجلامع. و 6"ساجد يصعد عليه لتعليق القناديليكون يف امل

 :، إىل قوله7چڦڄڄڄڄ  ڃچ :اقيا البغدادي:" فأما قوله تعاىليقول ابن ن :انبـَ عْ ُــّثـال -3
، إذا فجرته، : ثـََعْبت املاء أثَعُبه ثـَْعًباأصله من و  .، فالثعبان: احلية الضخم الطويل8چۆئۆئۆئۆئۆئچ

                                                           

  .289، ص علم الداللة العريب، فايز الداية -1 
 .282، ص فائز الداية، علم الداللة العريب -2 
 .، مادة جهض473/ 2اللسان،  -3 
 .جهض، مادة : 32/ 6هتذيب اللغة،  -4 
 .، مادة : سقط6/326اللسان ،  -5 
 .142هــ، ص1342، القاهرة، العلوم، ط.إدارة  الطباعة املنرييةمفاتيح ، اخلوارزمي -6 
 .107 ، اآلية:األعرافسورة  -7 
 .117:  ، اآليةاألعرافسورة  -8
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انبساطه على . فالشبه الشكلي بني جري املاء و 1"نه جيري كجري املاء عند االنفجارفسمي بذلك أل
النتقال، فحمل الثاين حركًة هو الذي مَكن هلذا اامتداده خلقًة و األرض وجري الثعبان وانبساطه و وجه 

 .شبه بهعلى األول، و 
:" ألهنا تظَعن إذا َاَعن زوجها،      ذلكللفظ كان يدل يف أصله على املرأة، و : هذا ا ةــنَ ــيــعِ الظَّ  -4

قال  ." تدل على االنتقال واالرحتال من مكان إىل آخرمادة "اعن يعضد ذلك أن. و  2تقيم إذا أقام"و 
ملا  . "و 3"مكان إىل مكانيدل على الشخوص من النون أصل واحد صحيح ابن فارس:"الظاء والعني و 

، فقد حدث الذي يتخذ هلا على اهور اإلبل، وبالبعري اخلاص الذي متتطيهكانت الرحلة تقرتن باهلودج 
كانت نتيجة ذلك التجاور أن انتقلت هذه املدلوالت الثماثة: املرأة واهلودج والبعري. و جتاور بني تمازم و 

قد سوغت اجملاورة املكانية هذا االنتقال الداليل أو . و ري أيضااملرأة إىل اهلودج نفسه وإىل البع التسمية من
ظرت إىل : نلك أن تقول بعد ذلكيسميه البماغيون عماقة احلالية وادحملية بطريق اجملاز املرسل، و ما 

 قد نظمت ذلك بقويل )من حبر الرجز( :الظعائن على الظعائن. و 

 فاطلْب تـَــــَرْه        ،َجـَملٍ ــــَرْه *** وهودٍج و على الـَمـ ةً ـــينـــعــأطلقوا ظو              
 أو :   

 شرُ ـــها تُ ـل ل  ـــــك   ظعينةٌ  ***  البعرُ و ، اهلودجُ ، مرأةُ ــال                        

النقلة قد سوغ هذه "، و 4؛ مث مسيت املزادة راوية "ابة: هي كل ما استقي عليه من بعري أو د ةــيَ اوِ رَّ ـال -5
، تسمية للشيء باسم غريه لقربه منه ،عري أو ما جيري مـجراه و املزادةالداللية عماقة اجملاورة املكانية بني الب

يَ قال الشريف املرتضى:"و  يشتد اختصاصه الشيء باسم ما يقاربه أو يصاحبه، و  من شأن العرب أن تسمِّّ

                                                           

، مقاييس فارس ابن. و 283ص، . عن فائز الداية،  علم الداللة العريب 282القرآن ، ص ابن ناقيا البغدادي، اجلمان يف تشبيهات -1 
 .مادة ثعب ،1/378اللغة ، 

 ،ترتيب وحتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت ،تاب العني مرتبا على حروف املعجم، كاخلليل بن أمحد الفراهيدي -2 
 .، مادة : اعن3/75 ،م 2003هــ/1424، 1لبنان، ط

 .365/ 3، مقاييس اللغة -3 
حتقيق: حممد عبد السمام هارون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب   ، احليوان اجلاحظ،و . 47نظر : أدب الكاتب، ص ي -4 

، حتقيق: حممد املختار الغريب املصنف ،م. وأبو عبيد بن سما 1/235،  اجلمهرةو ، 1/333، م1965/هــ1384، 2ط، وأوالده مبصر
لعسكري )احلسن بن عبد هللا(،كتاب مال اأبو ه. و 677 /2 م،1996هــ/1416، 1، ططباعة، القاهرةدار مصر لل ،العبيدي

مصادر  ،د/ناصر الدين األسد و .16هـ، ص 1419بريوت،  صرية،الع ، املكتبةإبراهيم الفضل أبو وحممد البجاوي حممد ، عليالصناعتني
 .وما بعدها 187، ص 1996، 8جليل، بريوت، ط، دار اشعر اجلاهلي وقيمتها التارخيية ال
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ما يقاربه": األمر الذي يكون بينه وبني وأراد من قوله:". 1"أُمِّن اإلهبامبه وتعلقه به؛  إذا انكشف املعىن و 
؛  بني أمر آخر صلة غري املشاهبةو احبه": األمر الذي يكون بينه أو يصأمر آخر مشاهبة، ومن قوله :"

 كالسببية و اجملاورة.

قة يف ع: قطع الغيم املتفر :" الَقزَ لى بقايا السحب املتفرقة، قال ابن دريد: ويدل أصما ع عزَ ــالقَ  -6
الداللة على بقايا الشعر املتفرق، بطريق ، مث انتقل من هذه الداللة إىل 2، الواحدة:قـََزعة "السماء

يرتك منه مواضع االستعارة، قال ابن األثري:"ومنه احلديث: أنه هنى عن القزع. هو أن محلق رأس الصيب و 
 .التفرق: البقايا و ، ووجه الشبه بينهما هو3"غري حملوقة، تشبيها بقطع السحاب متفرقة

حاب مساء، إذ كان مست السوقد مست العرب املطر مساء، ألنه منها ينزل ، و  ،معروفة: اءمَ السَّ  -7
، فمن سنن العرب يف كمامها أن "تسمي الشيء باسم جماورا هلا، ومست النبت مساء، ألنه باملطر يكون

يف باب األمساء اليت تسمى هبا  قال ابن فارس،  4الشيء إذا كان جماورا له أو كان منه بسبب"
سعون حىت يسموا يتَ ...و واملطر مساء ،والعرب تسمي السحاب مساء:"األشخاص على اجملاورة والسبب 

 . قال :النبات مساء

  5" إذا نزل السماء بأرض قوم *** رعيناه و إن كانوا غضابا                     

 يف، و ، يريد من السحاب6چڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ           چ :قال تعاىلو  
" صلى لنا رسول هللا صماة الصبح باحلديبية على إثر مساء   :عن زيد بن خالد اجلهين أنه قال" :احلديث

  .أي على إثر مطر .7"كانت من الليل

 

                                                           

، دار إحياء الكتب العربية ،الفضل إبراهيم ، حتقيق : حممد أبوالفوائد ودرر القمائد، أمايل الشريف املرتضىالشريف املرتضى، غرر  -1 
 .57، صنظر : الصاحيبيو  .2/147، م1954هــ/1373 ، 1، طاحلليب وشركاهعيسى البايب 

 .، مادة : قزع5/84، نظر : مقاييس اللغةي. و 1/507اجلمهرة ، -2 
يقية يف شرح األنباري علم الداللة دراسة تطب، ، )قزع(. وعبد الكرمي حممد جبل 2/75: أساس البماغة ،نظري. و  4/59النهاية ،  -3 

 .135 ،ص تأويل مشكل القرآنو  . 301، ص للمفضليات، دار املعرفة اجلامعية د.ت
، حتقيق: يف شرح أدب الكتاب ، االقتضاب.وابن السيد البطليوسي 57نظر كذلك :  الصاحيب، صي. و  22أدب الكاتب، ص -4 

 .27/ 2، 1996 ،طبعة دار الكتب املصرية بالقاهرة، مصطفى السقا و د/ حامد عبد اجمليداألستاذ/م
 . 3/89، مقاييس اللغة -5 
 .09ق :  سورة -6 
 .(71حديث رقم)  ،2/63، مسلم، شرح صحيح والنووي ، 1/229البخاري ،صحيح  -7 



 اللِـــــــــــي  الـــــدَّ  املُْســــتَـــَوى ِفـــــــــــي الـــــــــــــتَّـــــغَــــيُّــــــــــر:  الـثَـّـــــــــــــــــــــــانِــــــــي ــــبَـــــــــابالـــــــ

 

127 
 

 ":1"اــــارهدَ ـــة وانِْ ــــاللدَّ ـا  الـــطَ ـــحِ ـــانْ  -4

رة بعد أن تفقد هذا النوع من التغري الداليل و       يعين: ختلِّّي اللفظة عن مرتبة متقدِّمة إىل مرتبة متأخِّّ
مكانتها بني األلفاظ اليت تنال  ةقدافتتسربل ثوب اخلسة يف أذهان الناس، أو  هيبتهاو  هاأثر شيئًا من 

لسنة وألسباب سياسية واجتماعية ، ومرد ذلك إىل كثرة دوراهنا وشيوعها على األة يف اجملتمعنبيلمراتب 
سية أكثر ، فاأللفاظ املتصلة دالالهتا بالقبح أو العورات أو الزهو الطبقي أو القذارة أو الغريزة اجلنونفسية

"، كما فسر بعضهم اجتاه الداللة حنو االحنطاط بأنه دليل على وجود نزعة 2"عرضة لماحنطاط من غريها
 :من أمثلة احنطاط الداللةو . "3تشا مية يف العقل اإلنساين"

،  مرء من منزلةـالفخر مبا صار إليه الراحة النفس، و بالشعور ها األصيل هو الفرح، و ـ:  مدلول حجُّ ـالتب -1
، أي فَرحين 4"ّبحين فبجحت إيل نفسي:"و منه حديث أّم زرع ل ذلك يف نطاق األدب و الرضا، و ك

يف الداللة على اجلرأة  اجلميل و احنصر يف عصرنا. مث احنرف مدلوهلا عُظَمْت نفسي عنديو ففرحت 
 ."5سماطة اللسان"، وسوء األدب و املستهجة

ية نزل هبا إىل حضيض السلبمال املعاصر هبذه الكلمة من حالق، و : لقد هوى االستع ارمَ ــعــاالست -2
معناها القرآين أطيب بعدما كانت يف ذروة اإلجيابية، فأصل هذه الكلمة يف لغتنا طيب، وفروعها طيبة، و 

ی  ی    ۆئچيف التنزيل:و ، العمران، و ادة هذه الكلمة هي"العمارة"، ومن مشتقاهتا: التعمري، فموأطيب

 اخلبيث صريها بغيضة إىل لكن إخراجها من املعىن العريب الطيب إىل املعىن الغريب، و  6چۆئی  ی  
خلراب، والظلم، اادف معىن اإلمث، والبغي، و النفوس، ثقيلة على األمساع، مستومخة يف األذواق، ألهنا تر 

                                                           

 .280حممود السعران، علم اللغة، ص ينظر مثما : .ل أو التغري االحنطاطي أو اخلافضباسم االبتذاقد ترد يف بعض الكتب  -1 
علم الداللة ، القادر أبو شريفة وحسني اليف وداود غطاشةد/عبد و  .266فندريس اللغة، ص. و 156ينظر : داللة األلفاظ، ص  -2 

  .281وحممود السعران، علم اللغة، ص .67واملعجم العريب، ص 
 .180، ص دور الكلمة يف اللغة -3 
ملنهاج، اململكة العربية ، دار احتقيق : عبد هللا سليمان العتيق ،حسن القرع على حديث أم زرع ، د بن عبد الغين التميمي اخلليليأمح -4 

وكذلك اللسان )ّبح ( وفيه :" وبـَجحته أنا تبجيحا فتبَجح، أي فَرحته ففرح".   . 92و 43، م2009هــ/1430، 1ط، السعودية
 .2/401،404واملزهر، 

وعباس أبو السعود، أزاهري الفصحى يف  .73، ص 1، ج1985، 1مكتبة اخلاجني، ط وادر،كناشة الن،عبد السمام هارون :ينظر -5 
 .75، ص2، دار املعارف، مصر، طدقائق اللغة

 .61، اآلية :سورة هود -6 
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ىل عشرات من مئات من هذه احليوانية...إ، و القسوةوالنهب، والسوقة، والشره، و ، والتعدي، والفساد
 ".1"الرذائل

فقد كانت تطلق االحنصار إىل أن أصاهبا بأخرة احندار داليل؛ تأرجحت بني اإلتساع و  ؛مرال ةلفظ -3
على الرسول عليه السمام،      ، كما أطلقت واآلمر وقائد اجليوش والوايل والعاملقدميا على الزوج 

أو ، وكل من ينوب عن السلطان يف حكم مقاطعة وأطلقت على احلاكم بشكل عام، وعلى ويل العهد
خذت يف االحندار إىل على من محكم دولة أو بلدا حكما وراثيا، مث أو ، إقليم تابع للخمافة اإلسمامية

لتصبح رمزا للظلم والقتل والسيطرة     يف اجلزائر يف العشرية السوداء؛"ا كما حدث عندنل مكانةأسف
ائد جمموعة ، لتصبح اللفظة تدل على قيرمزون إىل أبشع صور العنف والتعنيف ،فّبز أمراء كثر األمر،و 

وينفذون ما يصدره إرهابية يسكن اجلبل ومحاط به عدد من معاونيه، خيضعون لسيطرته ويتبعون أوامره 
ة يف مدلوهلا رمزا حلمل السماح وللقتل واإلرهاب والرتهيب واإلغارة ليما ...فصارت اللفظمن قرارات

 .2"حماربة نظام احلكمو 
، وقد جنح هبا  3 چۆئ ۆئ ۆئ ۆئچ، قال تعاىل :: وتعين القليل من الناس شرذمة كلمة  -4

فما يكادون يستعملوهنا إال نبزا، والسيما يف حالة اجلمع، شروى قوهلم :إن  ،املعاصرون حنو السلب
ا منها مصدرا هو: قد اشتقو و  ."4النبات"شذاذ اآلفاق وشراذم الصهاينة دمرت احلواضر وقلعت الشجر و 

زاب أحوزان املصدر الرباعي ) تفعُلل(، وحنوا هبا إىل معىن التفرق واالنقسام إىل مجاعات و  ، علىالتشرذم
 ترد هذه الكلمة )التشرذم( يف ملتتة ال صلة بينها على أساس الدين، أو العرق، أو املذهب. و مش

 .5حديثها"املعجمات، قدميها و 

 ،ىل البغض املتبادل بني األوطان واألجناس، أصاهبا احندار مرجعه إ"سيدة" madameكلمة  -5
طريق االستعارة       فإهنا يف األملانية اليت دخلتها ب، اإلجنليزية والفرنسيةبقيت كلمة نبيلة يف ففي حني 

 ".6من ألفاظ السوقة " Madamchen، قد صارت عامية سوقية : ففي برلني تعتّب واالقرتاض

                                                           

. وعبد هللا أيت األعشري، اللغة العربية الفصحى، نظرات يف قوانني 4/380و  506/ 3مد البشري اإلبراهيمي، نظر: آثار اإلمام حمي -1 
ربعون، و األ ، اإلصدار الرابع1تطورها وبلى املهجور من ألفااها، جملة الوعي اإلسمامي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسمامية، الكويت، ط

 .147، 146م، ص2014هــ/1435
 .170ص ، 2000-1989الداليل يف اجلزائر  تطورهااليزيد سلطان، األلفاظ السياسية و  -2 
 .54سورة الشعراء :  -3 
 .75ص  واإلجياب، ، الداللة بني السلبسامرائيإبراهيم ال:نظر ي -4 
 .123ص ،م2006العربية املعاصرة، دار غريب، القاهرة، غويات حمدثة يف ،  ل: د.حممد حممد داودنظر ي -5 
 .266ص، فندريس، اللغة -6 
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"فاجلرثومة  ،كلمة اجلراثيم،ش هذا االحنطاط فهان شأهنا كثريات برشاأصيب من الكلمات القوية اليتو  -6
: ما اجتمع من الرتاب يف أصل عن أصل كل شيء وجمتمعه، واجلرثومةلغوي تعبري مجيل يف فجرها ال

 ، يقول :متام ميدح اخلليفة املعتصمالشجر...ويف القصيدة البائية أليب 

 بِ سَ احلَ واإلسالم و  ينِ الد ِ  ةِ ومَ ــثُ رْ *** جُ  نْ عَ  كَ هللا جازى هللا سعيَ  خليفةَ                   

، فأصبح مفهومها يف رف إىل جمرى هو غاية يف الضيق والشناعةاحنو  مث تغري مدلوهلا الواسع اجلميل  
الّبوتوزّوا كما لطيب الذي يعم الفريوسات، والُفطر، والبكرتيا، و عصرنا ال ميكن أن يتعدى هذا املعىن ا

 ."1"يقولون

استعماهلا للداللة ، من خمال يف أصلها مدح، ولكنها صارت حتمل معىن حتقرييا كلمة "طيِ ب" -7
 ".2"اهلدوء والبساطةلكلمات اليت متت  إىل العذوبة و ، ومثلها الكثري من اعلى السذاجة والبماهة والغفلة

َهــــا"وَ  ةــــلَ اَل دَّ ـــــال ي  ـــقرُ  -5  : " 3ُســـــُمـــو 

يتضح من اسم هذا ". و 4"شيوعا يف اللغات بوجه عامأقل حدوثا و هو نقيض املظهر السالف، و و    
كانت   يها اليتبتغيري معانللكلمات  التغري املتساميالنوع من أنواع التغري يف املعىن أنه فهو يطلق على 

رقي داللة بعض األلفاظ يكون مرتبطا و  .قوية أو شريفة معان رفيعة أوأو ضعيفة أو وضيعة إىل  هينة
 ".5"ارتقاء يف الداللة بالتايل محدثارتقاء قيمتها، و والت مما يؤدي إىل ، فتتطور املدلبتطور احلياة ورقيها

 :من األلفاظ اليت ارتقت داللتهاو 

                                                           

فهي "كائنات  Protozoaأما الّبوتوزّوا  .72ص  ،1، ج1985، 1كناشة النوادر، مكتبة اخلاجني، ط،عبد السمام هارون ينظر: -1 
حية وحيدة اخللية ال ترى بالعني اجملردة، تعيش يف األوساط املائية كاملاء املاحل أو العذب أو سوائل أخرى كالدم، حيث تستقر وتسبب 

 .( https://ـ/ ar.wikipedia.org/wiki)كائن -بعض األمراض". ينظر:وكيبيديا "املوسوعة احلرة"،)أويل
ود. طالب حممد إمساعيل،  مقدمة لدراسة علم الداللة فـي ضوء التطبيق القرآين والنص الشعري،  . 254ص  ،للغةا ينظر: فندريس، -2 

 . 51م، ص2011هــ/1432، 1العلمية، طدار كنوز املعرفة 
 .282، صلم اللغة، عنظر مثما : حممود السعراني الداللة أو التغري املتسامي. قد ترد يف بعض الكتب باسم حتسني -3 
 .158، ص ينظر: داللة األلفاظ -4 
 .148م، ص 2002، 1، ط، عمان، دار وائل للنشر داللة الكلمة العربيةدراسة يف املعىنجدل اللفظ و  ،: مهدي أسعد عرارينظر  -5 
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يء بعضه إىل بعض، يف كمام هي مصدر من الفعل "قرأ" مبعىن التماوة ومجع الش: و  كلمة القرآن -1
على كمام هللا تعاىل مجيء اإلسمام غدت مصطلحا قرآنيا جديدا يطلق ـبالعرب قبل اإلسمام، و 

 .1"رقيه ما ال محتاج إىل بيانيف هذا من مسو املعىن و "، و "القرآن

لى أمور القيام عو  ،: تربية الدواب وترويضهادم استعمال هلاكانت تعين يف أق: و كلمة السياسة -2
    بعد مسرية طويلة ارتقت لتغدو اآلن مفهوما اجتماعيا حديثا له عدة معان عامة وحكمهم. و الناس 

سة ، تعين السيامصطلح فقهي شهري -أيضا–هي بالسلوك ونظم احلكم واإلدارة، و ل خاصة تتصو 
سنة، يستوي يف ذلك الملا يف الكتاب و  واجبات وفقاالشرعية، أي ما على الراعي والرعية من حقوق و 

لح فلسفي شاع بني فماسفة العرب مصط -إىل جانب ذلك–هي وأخروية. و  ، دنيويةمصاحل العباد
، وتدبري هي تعين يف جمملها : تدبري الرجل نفسهأفماطون و  فلسفةعرفوا فلسفة أرسطو و تكلميهم حني مو 

 ".  2"امللكاألمة  و وهو سياسة املدينة و   تدبري العامةاخلاصة أو املنزل، و 

رد الرجل ـها :الـحكم أو القضاء فـي خصومة، و كانت تعنـي فـي أقدم استعمال ل: كلمة احلكومة -3
لذي يـختاره شعب ما : النظام السياسي امعناها تغري وسـمـا فأضحت تعنـي اآلن ، إال أنن الظلمع

طة فـي صياغة القرارات وتنفيذها، يقوم على جهاز يـحتكر مشروعات استخدام السللتنظيم شؤونه، و 
كونوا مسؤولني عن يعنـي كذلك جـماعة من رجال الدولة يـختارهم )رئيس الدولة أو رئيس الوزراء( ليو 

 ."3"إدارهتاسة الدولة و سيا

كانت تعنـي الَعَلم ، ثـم ارتقى معناها فصارت تدل فـي العربية الـمعاصرة: على عدد من : و واء ــــالل ِ  -4
 ".4،كما تدل على رتبة عسكرية عالية "اجليش الكتائب فـي

والنفاضة  .نفض الرتاب عنهتخذ بيدك شيئا فتنفضه أي تزعزعه وترتتره و : النفض أن تأاالنتفاضة -5
. وقد توسع  املعاصرون يف الفعل ، وكذلك هو ورق الشجريء إذا نفض: ما سقط من الشوالنفاض

عتوا  عات   هو ينطلقون على مستعمر حمتل ألرضهم اامل بضرب من الشبه إىل حركة الناس و  ونقلوه
 . حديثها اليوم مشهوركبريا فكانت االنتفاضة و 

                                                           

        احلديث،حممد داود، العربية وعلم اللغة . و 491الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن، ص ، التطور ينظر:عودة خليل -1 
 .218ص 

  .392-391ص ،املعجم التارخيي للغة العربية، ينظر : د. حممد حسن عبد العزيز -2 

 .398ص ، املرجع السابقينظر:  -3 

   .848الوسيط، ص  نظر : املعجمي رية فوق العقيد ودون الفريق".رتبة عسكف كلمة اللواء بأهنا :" رَ ـــــتع -4 
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  عزل أحدمها عن اآلخر،على جمرد الفصل بني شيئني و يف االستعمال القدمي : كانت تدل االمتياز -6
ا إىل معىن ذهبوا هبتوسع املعاصرون يف هذه الكلمة و  قد. و  1چ ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇچمنه قوله تعاىل :و 

الشيء حني متيز  كأنّ و  ممتاز(،)منه الوصف، و أعلى مراتب اجلودةوصار )االمتياز( مبعىن ، التفوقالـمزية و 
 ".2"احلسنابية مفرطة فكان أعلى من اجليد و عن غريه صرفوه إىل إجي

رديء من الفضة لتمييز الي: اإلذابة بالنار للذهب و ـ: لفظ مأخوذ من الفتنة اليت تعن الفاتن -7
، يبهر مجالهعلى كل ما يعجب و  ، إذ أصبحت تطلقرتقت داللة اللفظة إىل معىن امسيمث "ا". 3"الـجيد

مال املرأة ؛ إذ إن شدة اإلعجاب ّبوالرقي نتج عن مماءمة بني احلالني، فاألصل ممائم للمستوى اجلديد
 .4، فهو شعور معنوي يف حني كان األصل ر ية مادية"أو االكتواء يف نفس النااريولد ما يشبه اللهيب 

، فنخرج إىل غري ما الكمام  يطول نـََفس، لئماالتغري الداليل كفاية فيما سجلناه من مظاهرهذا؛ و    
كناه عماقتها بالتغري قصدنا إليه، مث إننا مل هندف إىل دراسة هذه الظواهر بقدر ما أننا نرمي إىل است

 . ورقات اليت تقدمتحنسب أن ما قد أرغناه قد تـّم يف هذه الالداليل، و 

 

                                                           

 .179 اآلية:، سورة آل عمران -1 
إبراهيم . و 117،118م ، ص1984هــ/1404، 2: د.حممد تقي الدين اهلمايل، تقومي اللسانني، مكتبة املعارف، الرباط، طر ينظ -2 

حمدثة يف العربية املعاصرة، دار غريب، القاهرة، ،  لغويات :د.حممد حممد داود. و73،74ص لة بني السلب واإلجياب، الدال ،السامرائي
 .202ص ،م2006

 .10/198ينظر : اللسان،  -3 

 .626، 625اللة التطبيقي يف الرتاث العريب، ص علم الد، د.هادي هنر -4 



                      
 
 

   
 ث :ــــــــــــالــــثــــال بابـــــــــال

 ي  ـــل  ل  د  ــر الــــي  ـــغ  ــــت ـ ي الف   ه  ر  ـــــــــــث  أ  و  از  ـــــــــــــــــــج  الم  
 

 ةــئـــــوطـــــــت -    
 ل : الحـــــقيــــــقـــةاألو   الــــفصل     
 ةــــــقـــيــــقـــف الحـــريــــعـــت -1   
 ةـــقــــيــــقـــحــــام الــــســـأق – 2   
 ثـــــــانـــي : الــــمـــجـــــازـــــــال الــــفصل   
 ازـــــجــمـــف الـــــريــــعــت – 1   
 از ؟ــــجــرف المـــعــف يــيــك– 2   
 هـــفـــائــوظاز و ـــجــمــد الــــوائــــف – 3   
عــالقــــات الــمـــجــــاز الل ــــغـــوي   – 4     



ََللِـــي   الـتَّــــغَـــيُّــــر ِفي أَثَـــــــــــر ه   و الَمَجـــــــــــــــــــاز   :الــــثــــالــــــــــــث بابالـــــــــــــ  الــدِّ

 

133 
 

 توطــــــئــــــــة:

ومن خالل ":مهدي صاحل السامرائي الدكتور ، يقولاجملاز ظاهرة لغوية, قبل أن يكون فنًا بالغياً       
النظر السريع يف التطور اللغوي وجدنا أن الكالم الذي ُعرف باسم اجملاز إمنا هو ظاهرة لغوية حتمتها 

ا هو ، قدماء وحمدثني، فهذالبالغيني واألدباء واللغوينيد أثار اجملاز إعجاب قو  ،1"حركة التطور اللغوي
، كيف ال 2بأشباهه اتسعت"، وبه و ذا الباب هو مفخر العرب يف لغتهمهو اجلاحظ يقول عن اجملاز:"

ال تكاد تتسع إال لألصول نه خليقة أن تضيق على كل شيء، و اللغة بدو أقوى أداة يف اللغة. و وهو "
اللغة العربية لغة اجملاز "للغة العربية بلغة اجملاز قائال:تسمية ا بنا العقاد سبيعلل لو ، 3البسيطة األولية "

بلغة اجملاز لكثرة التعبريات اجملازية فيها؛ ألن هذه التعبريات قد  –فيما نرى  –ال تسمى اللغة العربية ...و 
ألهنا جتاوزت بتعبريات إمنا تسمى اللغة العربية بلغة اجملاز لغات عديدة من لغات احلضارة، و  تكثر يف

، فيستمع العريب إح  التشبيه فال يشغل ذهنه سوسة إح  حدود ااععاا  اجملردةاجملاز حدود الصور احمل
، والزهرة نضارة، فالقمر عنده هباء .ينتقل منها إح  ااعقصود من معناهبأشكاله احملسوسة إال ريثما 

ال جرم كان للمجاز يف اللغة هذا األثر الذي ـــــــــــ."فـ 4سكينة "وقار و  دالطو الغصن اعتدال ورشاقة، و و 
طرق التعبري ما يعد يف اللغات ها حىت فاضت أطرافها على ااععاا ، وهتيأ فيها من أنواع الوضع و بسط من
هو بذلك يتنزل ، و 5.."أفلس أهلهاإن ة الثروة و يضمن للغلدا تستغل منه ااععاا  يف كل جيل، و مرياثا خا

ما ال يقّدره اإلنسان  الثقل يف حياة اللغةم احليوّي يف الكائن احلّي، فله"من الوزن و ة الدمن اللغة منزل
 .6عادة على اإلطالق"

                                                           
عبد الكرمي مصلح  . عن 17ص  ،م 1974هـ،  1394، 1محاة، سوريا، ط  ،البالغة العربيةاجملاز يف  مهدي صاحل السامرائي. د -1

ية ، إشراف دة. لطيفة عبد الرسول عبد الضايفي،كل، دراسة لغوية، رسالة دكتوراهرسالة ألفاظ السلوك اخللقي يف القرآن أمحد البحلة،
 .139م، ص2004هــ/1425مجهورية العراق، ،الرتبية، اجلامعة ااعستنصرية

 . 1/265،. وينظر:ابن رشيق:  العمدة5/228، احليوان -2
 .195م،  ص1999، د.ط، مكتبة األسرة ،عبد القادر ااعازا ، حصاد اهلشيم إبراهيم -3
 .27ص، م1995هنضة مصر، القاهرة، د.ط، ، العقاد، اللغة الشاعرة عباس حممود -4
 .1/144،العرب، تاريخ آداب الرافعي -5
 .72،  صم2010، 1ة، بريوت، لبنان، طدار الكتاب اجلديد ااعتحد ،، مباحث تأسيسية يف اللسانياتالسالم ااعسديعبد  -6
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هو هبذا ااععىن اللغوي يف أبرز جتلياته الداللية، و يعكس اجملاز مظهرا من مظاهر التغري/التطور و          
لعل هذا ما جعل فهو ميثل حتّوال يف الكلمات، و ، لأللفاظ فوق دالالهتا األوح  يدةإضافات داللية جد

ليالبس  عبد السالم ااعسدي يعتربه أداة اللغة إلجناز التحول الداليل، "يتحرك الدال فينزاح عن مدلوله
 .1ااعفهومية"هكذا يصبح اجملاز جسر العبور متتطيه الدوال بني احلقول و  ،مدلوال قائما أم مستحدثا

وحسبنا هنا أن نتناول ااعوضوع بالقدر الذي يعيننا على استكناه ااعفهوم، ويوقفنا على أثر اجملاز يف      
 .تطور دالالت األلفاظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .70ص، م2010، 1دار الكتاب اجلديد ااعتحدة، بريوت، لبنان، ط ،تأسيسية يف اللسانيات ، مباحثعبد السالم ااعسدي -1
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 الــَحــِقــــيــَقة -اأَلوَّل الــــَفْصل

 تعريف الحقيقة: -1

ة من يق"احلق:، فعرفها ابن فارس بقولهبتعريفات عديدةالغيون )احلقيقة( لقد حّد اللغويون و الب     
: أي ثوب حمقَّق النسج، يقال: قولنا: حقَّ الشيء إذا وجب، واشتقاقه من الشيء احملّقق، وهو احملكم

  .1"حمكمه

 :"إما فعيل مبعىن مفعول من قولكشتقاق لفظ احلقيقة فقال:الكما تعّرض اخلطيب القزويين      
حق الشيء حيق إذا ثبت أي ااعثبتة أو  :فعيل مبعىن فاعل من قولكأحقه إذا أثبته، و  ت الشيء مبعىنحقق

. وعلى هذا يدور ااععىن اللغوي لكلمة احلقيقة حول معاا  الثبات والصدق 2الثابتة يف موضعها األصلي"
 .والوجوب وااعوافقة، وااعطابقة للواقع

بالنسبة لأللفاظ جند ذلك الرابط بني ااععنيني، يقول  ااععىن االصطالحي للحقيقة شطر ميمنا ما وإذا     
عند عبد القاهر اجلرجاا : وهي  ، 3ابن جيّن: "احلقيقة: ما أقر يف االستعمال على أصل وضعه يف اللغة"

وقوعا ال تستند فيه إح   ة،وإن شئت قلت: يف مواضع، أريد هبا ما وقعت له يف وضع واضع"كّل كلمة 
 .5"هي اللفظ الدال على موضوعه األصلي"قول ابن األثري:وي، 4غريه فهي حقيقة"

، ففي ااععىن اللغوي عىن االصطالحيااعهة التناسب بني ااععىن اللغوي و مسيت احلقيقة حقيقة جلو        
الكلمة فيما وضعت له أصال،    يف ااععىن االصطالحي يراد هبا استعمال يراد هبا ثبات ااععىن للكلمة، و 

 هلا .يف هذا ثبات و 

                                                           
 مادة: حقق. ،بعدهاوما  296/ 3اللسان ، و  149الصاحيب، صينظر :  -1
      ، م1998، 3، اإليضاح يف علوم البالغة، دار إحياء العلوم، بريوت، ط(جالل الدين حممد بن سعد الدين)القزويين خلطيبا - 2

 .253 ص
 .444/ 2اخلصائص  - 3
 ااعدا  دارو  بالقاهرة، ااعدا  مطبعة ،رأه و علق عليه: حممود حممد شاكرقاجلرجاا  عبد القاهر بن عبد الرمحن، أسرار البالغة،  - 4

 .350 صجبدة،
 مصر هنضة دار ،طبانة بدوياحلويف و  أمحد، حتقيق: والشاعر الكاتب أدب يف ابن األثري، ضياء الدين نصر اهلل بن حممد، ااعثل السائر  -5

 .84/ 1، القاهرة- الفجالة والنشر،للطبع 
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 أقـــســـــام الــحــقــيــقــة : -2

مل خيرجوا عن مضمون هذا و  ،مأقسا ثالثةلى عم احلقيقة يقسقد جرى أكثر العلماء على تو 
 هي:تلك األقسام "، و 1التقسيم"

كاألسد ااعستعمل يف احليوان ،  هي استعمال اللفظ فيما وضع له أوال يف اللغة: الحقيقة اللغوية -أوَل 
 ."2"ض ااعستعملة يف معانيها ااععروفةاألر الشمس والقمر و و  ااععروف،

ى أحناء مل تعرف يف اللغة احملضة،  هي األلفاظ اليت جرت يف عرف الشارع عل: الحقيقة الش رعية -ثانيا
 ."3الصيام و حنوها "كالصالة و 

بُعرف االستعمال، وذلك  معاٍن جديدةإح   ةاللغوي عانيها: هي اليت نُِقلت من مالحقيقة العرفية -ثالثا
غة : لكل ما دب على ، كإطالق )الدابة( على بعض ذوات األربع ، وهي لاالستعمال قد يكون عاّما 

، كما لكل طائفة من ، كالفاعل، لالسم ااععروف عند النحاةوقد يكون خاّصا، األرض
ف نقلها عن اللغة إح  . وعلى هذا فاحلقيقة اللغوية هي أصل كل هذه األقسام، فالُعر "4االصطالحات"

 ."5"العرف، والشرع نقلها عن اللغة والعرف

 

 

 

                                                           
عريب، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، -عريبتطورها ،ااعصطلحات البالغية و معجم ، أمحد مطلوب د.و ، 34، 1/33، الطراز :ينظر -1

 .473، 2/472 م،2007، 2لبنان، ط
 .2/473، ااعصطلحات البالغية ينظر : معجم -2
 .2/472، ااعصطلحات البالغية :  معجمينظر  -3
 . 3/8 ،م1994 - هـ1414 ،1ط ،الكتيب دار الفقه،الزركشي، بدر الدين حممد بن هبادر الشافعي، البحر احمليط يف أصول ينظر:  -4
 . 2/472، معجم ااعصطلحات البالغيةو 

 .3/8 الزركشي، البحر احمليط يف أصول الفقه، - 5
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 الَمـَجــــــاز  –الــــثَـّــانِــي  الــــَفْصل

 از:ــــجــمـــف الـــريــــعـــت -1

خوذ من جاز جيوز أما اجملاز فمأمأخوذ من اجلواز الذي هو العبور، يقول ابن فارس:"و  ،اجملاز يف اللغة  
جماز امسا  تستعمل كلمةلكته وسرت فيه"، و جزت ااعوضع أجوزه جوازا : سماضيا"، ويقال :" إذا استّ 

 .1"اجملازة ااعوضعللمكان الذي جياز فيه، "واجملاز و 

فالن ذلك األمر جمازا إح   ، فيقال : جعلألمور اليت تتخذ وسيلة إح  غريهاتطلق أيضا على او     
 ."2"مسلكاحاجته، أي اختذه وسيلة و 

كل كلمة أريد هبا غري ما وقعت له يف فه عبد القاهر اجلرجاا  بأنه :"أما يف االصطالح ، فقد عرّ       
 األول.اعالحظة بني الثاا  و   3وضع واضع"

، فااععىن اللغوي يدور بني ااععىن اللغوي و االصطالحي لكلمة اجملازقائمة إذن هناك عالقة وثيقة     
ااععىن االصطالحي يتمحور حول ختّطي الكلمة معناها حمل إح  حمل، و من حول التخّطي و االنتقال 

، ويتنقل يف خطاه من فكما جيتاز اإلنسان،"معىن آخر فرعي) جمازي( يتعلق به األصلي )الوضعّي( إح 
، ح  موقعإا مبرونتها االستعمالية من موقع ، فكذلك جتتاز الكلمة وتتخطى حدودهح  موضعإموضع 

وجود عالقة ب، و 4"، مع إرادة ااععىن اجلديد بقرينة تدل على ذلكح  معىنإويتجاوز اللفظ حمله من معىن 
ل، فإذا مل توجد عالقة فال جماز، هي العنصر ااعصحح هلذا النقلوجه اجملازي والوجه احلقيقي، و تربط بني ا

 . "5لو مت النقل بالفعل"و 

                                                           
 .جوز:، مادة 491، 490/ 2،لسان العربو . جوز . 6/165، العني - 1
وت، ، بري بدري عبد اجلليل، اجملاز وأثره يف الدرس اللغوي، دار النهضة العربية وحممد  ،، مادة: جوز78/ 15تاج العروس  ينظر : -2

 .39ص ،م1986هــ/ 1406لبنان، د.ط، 
 .350، ص أسرار البالغة -3
 . 59ص .ت،د.ط ،د، لبنان، ، بريوت، دار ااعؤرخ العريبد. حممد حسني علي الصغري، جماز القرآن خصائصه الفنية وبالغته العربية -4
معجم للمجازات العربية :قضايا ومقرتحات، )حبث(، جملة مؤتة للبحوث والدراسات،  ، صناعةينظر : أمحد شيخ عبد السالم -5

 .14، اجمللد الثامن عشر، العدد الثامن، ص2003
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؛ وهي النقل والعالقة والقرينة، "فـــــالنقل ال يتحقق بدوهناعناصر ، و حتّده ضوابطوهلذا االنتقال 
عالقة  تربط بني الوجه اجملازي الدة أو العبارة يف غري ما وضعت له، و هو استعمال ااعفر عمدة اجملاز و 

،فهي 1"للو مت النقل بالفعوالوجه احلقيقي، وهي العنصر ااعصحح للنقل، فإذا مل توجد عالقة فال جماز، و 
نة نوعان:لفظية ترد مع الكالم، ومعنوية تتمثل يف االعتبار لقريساسي وراء التوليدات اجملازية، "و ك أحمر 

على أن ااععىن  التدليلو  2اجملاز "لضرورهتا يف الفصل بني احلقيقة و تعتمد العالقة على القرينة و  .الذهين
لكالم من دليل يوضح احلال مل يقع "لو عرى ا ألنه احلقيقي غري مراد، وأّن ااععىن اجملازي هو ااعقصود،

مجاز ـ، كما أن وجود القرينة خيرج ال3"حر؛ اعا فيه من التعجرف يف ااعقال من غري إيضاح وال بيانـعليه ب
 ".4"من دائرة الكذب

 وعلى هذا ميكن القول بأن هناك أركانا أربعة للمجاز:     

 ااععىن احلقيقي )ااعنقول منه(، وهو األصل. -1

  اجملازي )ااعنقول إليه(، وهو الفرع.ااععىن -2

 القرينة ااعانعة من إرادة ااععىن احلقيقي. -3

 .5العالقة بني ااععىن احلقيقي وااععىن اجملازي، وهي ما مسّاه عبد القاهر اجلرجاا  )السبب( -4

العالقة هي ااعشاهبة فهي ويفّصل البالغيون يف العالقة بني ااععىن احلقيقي وااععىن اجملازي، فإذا كانت      
هذا تسميته و  ،تدخل يف باب االستعارة، وإذا كانت غري ااعشاهبة فهي تدخل يف باب اجملاز ااعرسل

، أرسله ن معىن اإلرسال يف اللغة اإلطالق، إذ إخلوه من القيود، وسالمته من احلدودمن  هجاءتاألخري 

                                                           
1

، اجمللد 2003جملة مؤتة للبحوث والدراسات، ، )حبث(، مجازات العربية :قضايا ومقرتحات، صناعة معجم للأمحد شيخ عبد السالم -
 .14الثامن عشر، العدد الثامن، ص

2
 .14، صحاتمقرت معجم للمجازات العربية :قضايا و  صناعة ،أمحد شيخ عبد السالم -
 .444/ 2اخلصائص  - 3
 .332/ 1احملصول،  الرازي،نظر:ي - 4
 .365ص  ،ينظر: أسرار البالغة - 5
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، كان اجملاز ااعرسل مطلقاً ااعشبه من جنس ااعشبه به دعاء أن، فلَما كانت االستعارة مقيدة بامبعىن أطلقه
 .ديث عنهما مبسوط يف كتب البالغةواحل ".1"ا من هذا االرتباطمن هذا القيد وحر  

 ؟ ازــــــجــــمـــرف الــــــف يعـــيـــك-2

والسبب، ذكر عبد القاهر اجلرجاا  أن كل لفظ نقل عن موضوعه فهو جماز إذا توّفرت العالقة     
ويبقى لسؤال كيف يعرف هذا النقل لنعرف أن هذه الكلمة استخدام جمازّي، ولن نكّد ذهننا يف البحث 

نتوح  نقله هنا بطريقة  "2"عن إجابة هذا السؤال؛ ألن السيوطي قد نقل يف ااعزهر كيفّية معرفة اجملاز
 خمتصرة:

ومستعمل يف غري ما وضع له كما أوقفونا  الرجوع إح  أهل اللغة، بأن يوقفونا على أن اللفظ جماز -1
 على استعمال أسد ومحار يف القوي والبليد، وهذا من أقوى الطرق.

تصريف الكلمة بتثنية ومجع واشتقاق وتعليق مبعلوم، مث استعماهلا يف موضع ال يثبت ذلك فيه، مثل  -2
وما ﴿ ما هو معروف هلا مثل:رين غتثنيته أمران ومجعه أوامر، مث تستعمل يف احلال واألفعال والشأ (أمر)

 فعاله وشأنه.أ، يريد مجلة 3﴾أَْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشيدٍ 

 أن تطّرد يف موضع وال تّطرد يف موضع آخر من غري مانع كتسمية اجلد أبا، فإنه ال يّطرد. -3

الدابّة إطالق اللفظ على ما يستحيل تعلقه به واستعمال اللفظ يف ااععىن ااعنسي، كاستعمال لفظ  -4
 يف احلمار، فإنه موضوع يف اللغة لكل ما يدّب على األرض.

 اجملاز ال يشتق منه النعوت والتعريفات. -5

اجملاز ال يقاس عليه وال يقال: اسأل البساط، واسأل احلصري، واسأل الثوب مبعىن صاحبه قياسا  -6
 .4﴾َوْسَئِل الَقْريََة الَّيِت ُكنَّا ِفيَها ﴿على 

                                                           
 .144 ، صن خصائصه الفنية وبالغته العربيةينظر : جماز القرآ - 1
 .292، 291/ 1 ،ينظر: ااعزهر - 2
 .97ية اآلسورة هود،  - 3
 .82ية اآلسورة يوسف،  - 4
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هو أبدا أبلغ من احلقيقة، ألديب، وأكثرها إثارة و تأثريا،  و ن اجملاز من أمجل أنواع التصوير ااعا كاو      
 ؟تعماله و العدول عن احلقيقة إليهما هي الفائدة من اس؟ و ا هي الغايات اليت يبلغها اجملازفم

 ه:ــــفــــائـــوظ از وــــجـــمــد الــــوائـــــف -3

، اعا له مال من احلقيقة يف باب الفصاحة والبالغةمن األمور اليت قررها القدماء أن اجملاز أوح  باالستع    
نه دليل ، ألأن العرب تعده من مفاخر كالمها ، حىتمن أثر حسن يف األمساع، ووقع قوي يف القلوب

 :، منهاالبالغة. وبالغته تتأتى من وجوه الفصاحة، ورأس

مل ينكشف  ، فااععىن إذارة انفعاالته ااعناسبة نتيجة ذلكإثا وتقريره يف نفس ااعتلقي: و توكيد ااععىن -1
، ته اجملازية اليت يريدها ااعتكلمالتطلع إح  معرفة داللللمتلقي متام االنكشاف، أثار فيه انفعال التشوق، و 

حتس نفسه حينذاك جملازي حىت إذا وصل إح  معرفة تلك الداللة اجملازية اليت يشري إليها االستعمال ا
حفز كما يصل إح  غرضه هذا أيضا عن طريق عي توكيد ااععىن اجملازي فيها...، مما يستدباللذة وااعتعة

يكون ذلك بانتقاء األلفاظ ذات اإلحياءات اخلاصة اليت هتش هلا التخييل ااعناسب لدى ااعتلقي...و 
ان العريب يف ذلك العصر  من خميلة اإلنس تنبسط. على حنو ما كانت ترمسه لفظة"الغيث" يفو النفس 
 ."1طرب"ما تبعثه يف نفسه من نشوة  و و روعة، 

 ،   اللتها، اعا يورثه ذلك من رتابةذلك بتجنب استعمال األلفاظ يف دانشداد النفس إح  النص: و  -2
 ."2"ا وتشوقها وانشدادها إح  النصإثارة انفعاهلإبعاد  سأم النفس وضجرها، و   بالتايلو 

 ."فها أهنا "حملة دالّةل يف أوصاهو مقصد من أهم مقاصد البالغة اليت قياإلجياز : و  -3

 .الـمبالغة -4

ما يف الداللة اجملازية من قدرات نفسية هائلة حىت أهنا جتعل ااعتلقي يعمل بضد ما  ابن األثري أدرك -5
يف بعض  سامع عن خلقه الطبيعيّ "وأعجب ما يف العبارة اجملازية أهنا تنقل ال:طبع عليه،يقول يف ذلك

األحوال، حىت إهنا ليسمح هبا البخيل، ويشجع هبا اجلبان، وحيكم هبا الطائش ااعتسرع، وجيد ااعخاطب 
                                                           

خلدون للنشر والتوزيع، د.ط،  بندراسات، اغة العربية، دروس و ، حبوث منهجية يف علوم البالينظر: ابن عبد اهلل شعيب أمحد -1
 .138، 137دت،ص

2
 .139، 138ص ،غة العربيةمنهجية يف علوم البال ينظر: ابن عبد اهلل شعيب أمحد ، حبوث -
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هبا عند مساعها نشوة كنشوة اخلمر، حىت إذا قطع عنه ذلك الكالم أفاق وندم على ما كان منه من بذل 
ذا هو فحوى السحر احلالل، ااعستغين عن إلقاء العصا مال أو ترك عقوبة أو إقدام على أمر مهول، وه

ده يعرب ، فتارة جتس وما فيها من هواجس و انفعاالتمرتبط بالنفومرجع ذلك إح  أن اجملاز " ؛1"واحلبال
وهلا، وتارة ثالثة يصور تنّقلها وعدم استقرارها. ميعن هدوء النفس وراحتها، وتارة ثانية يعرب عن قفزاهتا و 

 .2"ت قيمة اجملاز يف تصويره للنفوسنمن هنا كاو 
كأن تكون ، يلجأ إليه عندما ال يسمح ااعقام باستعمال الداللة احلقيقية حال   -أحيانا–اجملاز يكون  -6

مستقبحة أو مستهجنة، أو يكون لفظ احلقيقة ثقيال على اللسان لثقل الوزن واحلروف وتنافر 
 . "3"الرتكيب

 :"4هلذا الدور وجهان"للمجاز دور هام يف إثراء اللغة، و : إثرائها توسيع اللغة و  -7
  يفرعون من معاا  الكلمات فروًعاأن له دورا أساسيا يف إثرائها : فقد كان العرب " - له األو  ــــــوجــــــال*

كثرية باجملاز واالستعارة، مث جيرون عليها األلفاظ اليت تناسبها، فكأهنم يستغلوهنا استغالاًل معنويا. وذلك 
من أمرهم أيًضا يف األلفاظ؛ فإهنم ال يفرطون يف مادة تتقلب عليها حروف ااعنطق مبا ينزل على 

فروًعا كثرية جيروهنا على ااععاا   حكمهم يف التأليف من العذوبة وااعناسبة، فيفرعون األلفاظ ااعتقاربة
ذلك حىت تستطيع اللغة أن ختدم . و 5"...فكأهنم هبذا الضرب يستغلون ااععاا  استغالال لفظياااعتباينة

ال غرابة بعد هذا أن يفضي االستعمال ااعتكرر و  استبحرت.ه احلياة اليت استفاضت معانيها و أغراض هذ
 هو ما تواطأ اللغويون علىلفة فيها، تبعا للظروف اليت حتيط هبا، و ت خمتهلذه ااععاا  ااعتفرعة إح  حتورا
 .                                     تسميته بالتغري/التطور الداللـي

الداليل للكلمات إح  عوامل كثرية، منها ما ميكن رده إح  أهنم يعزون التغري   -فيما سبق –قد رأينا و     
 .اجملاز

                                                           
 .89/ 1ااعثل السائر،  -1
نسقية ، طائش .عن رائد فريد144م ، ص 1983، 1، طدار الفكر، عمان ،أبو علي، البالغة عرض وتوجيه و تفسري حممد بركات -2

 .471، ص3، العدد 35اجمللد ، 2008التوليد الداليل يف اجملاز، )حبث(، دراسات، العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
 .289/ 1ااعزهر،  ينظر:- 3
والدراسات اإلسالمية، قسم   كلية الشريعة،ينظر :فريدة حممد جوهر فلمبان، اجملاز اللغوي وأثره يف إثراء اللغة العربية، رسالة ماجستري -4

 .106، 105و  102، 101، صم1981/ 80 -هـ 1401هـ/1400ة ااعلك عبد العزيز مبكة ااعكرمة، ، جامعاللغة العربية
 .173،  1/172، تاريخ آداب العرب -5
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، فما مل ضع باجملاز يعترب اشتقاقا معنوياالو ضربا من التوسع الذي يثري اللغة، وقيل فيه :"و  لذا يعد اجملاز
 وبذلك وسعوا لغتهم من جهات:يتهيأ للعرب أخذه من طريق االشتقاق أخذوه بالنقل من طريق اجملاز، 

لبيضة وبالرتيكة، اإلكثار من األلفاظ وتعدد الوضع الواحد تفنًنا يف التعبري، كما تسمى اخلوذة با -1
 كتسمية ااعطر بالسماء، والنبات بالغيث، وحنو ذلك.، و  ة النعام بعد أن خيرج منها الفرخوهي بيض

التذرع إح  الوضع فيما مل يوضع له لفظ من احملسوسات، كتسمية البياض يف العني بالكوكب،  -2
وكقوهلم: ذؤابة الرحل، للجلدة ااععلقة  ة الناشزة يف مقدم األذن بالوتد،هنيّ ـمحارة، والـوغضروف األذن بال

 بط الوادي، وحنو ذلك.إ على آخره، وعنق اإلبريق، وساق الشجرة، و
التذرع إح  الوضع لتمثيل صور ااععاا ، كقوهلم: نبض الربق، إذا اعع خفيًفا، من نبضان العرق؛  -3

ت السفينة، إذا دارت يف موضع قرنَّ  وسبح الفرس، إذا مد يديه يف اجلري كما يفعل السابح يف ااعاء؛ و
 واحد ال متضي من ترنيق الطائر، وهو أن خيفق جبناحه ويرفرف وال يطري.

إح  حقائق ااععاا ، كقوهلم: سافر وال ظهر له، أي: وال دابة يركب ظهرها؛ وفالن ميلك كذا  الرمز -4
 دهنا، وهلم جرا. اخلمر، أي: ثقبتُ  بزلتُ  رقبة؛ أي: عبًدا؛ وقطع األمري اللص، أي: قطع يده؛ و

وهذه اجلهات األربع األصلية جتمع أنواع اجملاز وكل ما حيمل على هذه األنواع، مث هي معان تشبه أن    
 .1"تكون تارخيية يف حركة النمو، واالتساع من هذه اللغة

فهو يساهم يف رفد اللغة   ، إثراء اللغة العربية و توسيعهامما سبق يتجلى لنا ما للمجاز من أثر يفو     
  ، لة على معان جديدة لوجه شبه معنيمنهاج يف نقل اللفظ للدالثروة لفظية غزيرة ، لذا وصف بأنه:"ب

 .  2أو لفكرة دعاها ااععىن األصلي للفظة ما ، اعشاركته يف هذه اللفظة "
من وسائل اإلثراء: الرتادف وااعشرتك د وسيلتني غريه جاـأن له دورا هاما يف إي -انيـــثــالالـــــوجــــه *

 ."3"اللفظي
 ساعدت على إجيادهترب من وسائل ثراء اللغة العربية، ومن العوامل اليت ولدته و أما الرتادف فيع    

، فكثري من الكلمات اليت تذكرها ااععاجم على أهنا مرادفة لكلمات أخرى االنتقال من احلقيقة إح  اجملاز
، فكلمتا ا استخداما جمازيااألصل ليست موضوعة هلذه ااععاا  بل استخدمت فيهيف معانيها هي يف 

إذا رجعنا إح  أصليهما جند أن كلمة بسط مبعىن نشر من والبسط من مرادفات كلمة "الفرح". و السرور 
، مث استخدمت مبعىن الفرح و السرور ، "1البسيط:األرض الواسعة"و  4"بسط الثوب و الفراش إذا نشره"

                                                           
 .145، 144/ 1تاريخ آداب العرب،  -1
، اجملاز حممد جوهر فلمبان :فريدةعن .51ص، د.ط، د.ت مطبعة ااعصري،د.حسن ظاظا ، كالم العرب من قضايا اللغة العربية ، -2

 .106، صأثره يف إثراء اللغة العربيةاللغوي و 
 .118 -107، صي وأثره يف إثراء اللغة العربيةينظر : فريدة حممد جوهر فلمبان ، اجملاز اللغو  -3
 .مادة :بسط ، 60ص ،أساس البالغة -4



ََللِـــي   الـتَّــــغَـــيُّــــر ِفي أَثَـــــــــــر ه   و الَمَجـــــــــــــــــــاز   :الــــثــــالــــــــــــث بابالـــــــــــــ  الــدِّ

 

143 
 

يـَْقِبُضين ما قـََبَضك":" إنه ليبُسطُنـي ما َبَسَطك و ل فقي
 يفرحين و يطيب نفسي ما سركرا  و أي يس  2

 .يسوءا  ما ساءكو 
ت مبعىن الفرح و اإلعجاب، ذلك احلال يف كلمة "سّر" فإهنا يف األصل مبعىن خفي مث استعملوك   

 . أي يف فرح 3"هو يف سرور و مسرّة " :فيقال
عمل ااعوهوبني هذه اجملازات قد تنشأ بطريقة مقصودة أو غري مقصودة ، فاألوح  هي اليت تكون من و    

، أما الطريقة الثانية ن إح  اجملاز يف أساليبهم عمدا ولغاية خاصة، ألن أصحاهبا يعمدو يف الشعر أو النثر
تنشأ عادة من التغري يف و يف البيئة اللغوية بطريقة عفوية،  فهي اليت تكون من عمل مجاعة من الناس

ينشأ من ااععىن احلسي إح  جمال ااععنويات، و قد ينتقل ية أو التقدم يف احلياة العقلية، و احلياة االجتماع
كثرة "، واليت يؤدي شيوعها و 4"تولد نوعا من الكلمات ااعرتادفة ذلك ما يعرف باجملازات ااعنسية اليت

 استعماهلا إح  اعتبارها من احلقيقة.
ة العربية         " فيعتربان من وسائل منو اللغ5"التضاداللفظي و  ، أما عن ااعشرتكهذا عن الرتادف     

 .اليت  تدعو إح  وقوعهما يف اللغة، ألنه من العوامل مجاز دور كبري يف إجياد كل منهماللوإثرائها،  و 
سوى  ، فللفظ ليس له"6ستعارة"االشرتك اللفظي يف اللغة باجملاز و كثري من العلماء يعللون وجود ااعو   

إح  اشرتاك تتغري مع االحتفاظ بأصواهتا مما يؤدي معىن واحد على سبيل احلقيقة، ولكن تتطور ااععاا  و 
، حنو  ذلك هو االستعمال اجملازي للكلمةالسبب يف "، و 7"الكلمات يف األصوات واختالفها يف ااععاا 

ها استعملت اععان أخرى زيادة على ذلك، فاستعملت ، لكن"عني" هي يف األصل للعني الباصرةكلمة 
، كما أطلقت على عني الشمس ها هلا بالعني الناظرة لصفائها ومائها على سبيل االستعارةاعنبع ااعاء تشبي

لى ااعال احلاضر ألنه يعاين اعشاهبتها العني يف الربوز و ااعكانة الشريفة بني األبراج السماوية، كما تطلق ع
تطلق على اجلاسوس والرقيب لعالقة ااعشاهبة يف اه العني، و خالف ااعال الغائب الذي ال تر ، على كذلك
العالقة و  ،معانيها أيضا  السحابمن يف تأدية عملهما على سبيل اجملاز، و ، فللعني من أمهية العمل

 ."8ه..."، إح  جانب وجود هذا السائل يف كتلة حتفظه إح  حني نزولبينهما هي نزول سائل من كليهما
                                                                                                                                                                      

 .بسط :مادة ، 593ص ،القاموس احمليطينظر:  -1
 .مادة بسط ، 60ص ،أساس البالغة-2
 .سر مادة :، 450ص، أساس البالغة -3

 .و ما بعدها 195ص يف اللهجات العربية،  - 4
 .1/309، التضاد نوعا من االشرتاك اللفظي، ينظر لذلك : ااعزهر يعد -5
 .389، ص اللغة،  الوجيز يف فقه حممد األنطاكي -6
 .193يف اللهجات العربية، ص  -7
ة )دراسة داللية إحصائية(، رسال تطورها الداليل يف الشعر العريّب حىت هناية العصر األمويّ ، العني و ينظر: مها أمحد حممد أبو حامد -8

 .121و 100و124و 122و 118و  36م، ص 2010ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية ،نابلس،  فلسطني، 
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شريوا إح  تلك ، غري أن اللغويني مل ي اجملازية نشأت يف بيئات خمتلفةقد تكون بعض هذه ااععاا و     
 ."1"البيئات إال نادرا

ال يشرتط يف االستعمال اجملازي التعمد     اجملازي أهم عامل يف تغري ااععىن، و لذا يعترب االستعمال       
غوية ، بل قد حيصل من أفراد البيئة اللاألساليب الشعرية والكتابيةبعض أو القصد، كما هو احلال يف 

 عىن من غري عمدـمـح الـــــجاز لتوضيـى ااعــي كالمهم إلــ، فقد يلجأ الناس فمـــبدون مواضعة أو اتفاق بينه
، فتسمعهم عودوا أن يقولوا :" رأس اإلنسان"، مثال تد أو ليوصفوا بالرباعة يف الكالمو قصأ  

 ، مهماالت اجلزء األعلى من كل شيء منهارأس احلكمة" قاصدين هبذه االستعمايقولون:"رأس اجلبل و 
: رأس اجلبل أو رأس احلكمة فإنه ال يستغرب اختلفت هذه األجزاء يف تفاصيلها، فمن يسمع من يقول

مي يف رأس اإلنسان ل القدبني االستعماطااعا يرى أن هناك عالقة بينه و  بل يتقبل ذلك االستعمال اجلديد
 ."2"إن كانت بسيطةو 

فاعلية عظمى يف التوليد الداليل، أي يف إبداع دالالت معجمية وتراكيب داللية جديدة؛  للمجاز و      
هبة أم على عالقة غريها  ، سواء أكان قائما على عالقة ااعشاالذي نعنيه هنا هو اجملاز اللغوياجملاز و 

اجملاز هو أكثر اجلوانب الواقعة يف دائرة اهتمام اللغوي عندما يدرس التغري هذا اجلانب من كالسببية، و 
ام التوليد هو "التوليد ااععنوي"، الذي يرتبط اجملاز عند أهل اللغة بقسم فقط من أقسو  .التطور الداليلو 

إح  ثالثة ت من حيث ااععىن :"ترجع أحيانا التغريات ااعختلفة اليت تصيب الكلماأشار إليه فندريس بقوله
النحت وليد اللفظي" فمرتبط باالشتقاق و ، أما القسم الثاا :"الت3االنتقال"أنواع: التضييق واالتساع و 

 .والرتكيب
على هديه لك، و ائتسى هبم يف ذلك احملدثون، و وقد ارتضى مجع من العلماء القدماء هذا ااعس

جروا ، ومل حيواخلاصة على حد سواء رت على ألسنة العامةصّححوا كما هائال من االستعماالت اليت ج
قد ذكر يوهان فك تعقيبا على من اقتفى طريقة األصمعي أن على الناس مثلما حجر  غريهم، و 

، ألنه احتضن مذهب األصمعي ااعتطرف يف "تنقية اللغة" أحنى بشدة الالئمة على ابن قتيبةالبطليوسي"
 .4و لو على سبيل العرض فحسب"دون أن يعىن مبذاهب الثقات اآلخرين من علماء اللغة 

                                                           
 .289، ص فقه العربية، رمضان عبد التواب -1
 .ما بعدهاو  193يف اللهجات العربية، ص -2
 .256، صفندريس، اللغة -3
، مة : د.رمضان عبد التوابـ، ترجيباألسالليقات ااعستشرق األاعاا  شبيتالر، العربية دراسات يف اللغة واللهجات و تع يوهان فك مع -4

 .99ص ،م1980هــ/1400مكتبة اخلاجني مبصر، 
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موض الغاصل فقد يكون سببا يف االلتباس و بقدر ما أن اجملاز سبيل مسعف يف التصحيح و التو و       
، كأن يوظف ااعتكلم أثناء التواصل مع اآلخرين ألفاظا بائدة غري مأنوسة      يف كثري من ااعواقف الكالمية

، فيقع تفاصل مرده إح  ار تطور الكلمة دالليا دون آخرطو أو يتشبث السامع أو ااعتكلم بطور من أ
داليل آخر يف احلدث متسك الثاا  بداللة أخرى يف طور ألول بداللة اللفظ يف طور معني و متسك ا

، ظنا منه أن تلك دم كما يفهمها يف جمتمعه و زمانه""، أو أن يفهم ااعتأخر ألفاظ ااعتقالكالمي نفسه
 التغري.زمانه دون مراعاة للتطور و كانت تعين عند أصحاهبا ما تعنيه عند أهل   األلفاظ يف بيئتها األوح 

فاظ : "وكان هلذا أستاذ األدب اإلجنليزي حيّذرنا من تلك األلأنيس يف هذا الصدد يقول إبراهيمو      
،ويقول لطالبه إنين ال أخشى عليكم يف أدب شكسبري من تلك األلفاظ اليت نظّن أنّنا نفهم معناها

ولكين أخشى عليكم من تلك  ،أو مل تسمعوا هبا من قبل ص أخرى،الغربية اليت مل تصادفوها يف نصو 
واليت خيطر يف أذهانكم ألّول  ،قدمية يف األدب اإلجنليزي احلديثاأللفاظ اليت ال تزال تشيع بصورهتا ال

 ،ا منها قد تطورت داللتهألّن كثري فهي حمل الزلل واخلطأ ؛ ،م مجيعاوهلة أّن داللتها واضحة مألوفة لك
وتغريت مع الزمن. أما األوح  فأمرها هنّي ال تكلفكم سوى البحث عنها يف مظاهنا والوقوف على 

 .1معناها"

"تنّفس ى ذلك مبثالني،األّول قول بعضهم:ومثل هذا كثري يف العربية ،وميكن أن نضرب عل     
الصعداء  إلنسان يف الصعود ؛أي لقي شّدة وعسرا ،ومعناه عند فقهاء العربية تنفَّس تنفُّس ا الصعداء"،

والثاا    ،هذا ااععىن يريدون الراحة واليسروعامة الناس اليوم يستعملوهنا بعكس  ،مصدر مبعىن الصعود
وهي يف االستعمال احلديث  ،القدمي مجال الثغر وصفاء األسناناليت كانت تعين يف  كلمة "الشنب"،

 ."2"مبعىن الشارب

 "فإن االستخدام الفردي ؛م حركة التطور اللغوي بتداولهالذي نعنيه هو ذلك اجملاز الذي يدعّ  إن اجملاز
 ،األمر الذي خيلق جدته ،سنةلللكلمة يف معىن جديد قد جيد قبوال من اجلماعة اللغوية فتتداوله األ

اليت فقدت .  فاللغة كما يقول أواعان: "قاموس من اجملازات 3فيصبح بذلك عرفا آخر ووضعا آخر"

                                                           
 .123ص ،داللة األلفاظ ،إبراهيم أنيس  -1
 .248ص، علم الداللة ،د خمتار عمرأمح: . وينظر 126ص ،ااعرجع نفسه -2
 .27، ص م1998هـ/ 1418، 1، ااععىن يف البالغة العربية، دار الفكر العريب، القاهرة،  طد. حسن طبل - 3
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كل ذلك يؤكد أن هذه اجملازات اليت أبالها الناس باالستعمال مما غّيب عنهم ؛1جمازيتها بالتدرج"
ى يف تطّور اللغة، وال بأس أن تستأنس يف ذلك مبا ذهب إليه بعض لحقيقتها، قد كان هلا القدح ااعع

 اللسانيني من تقسيم اجملاز إح :
 يزل يف ، ألنه ملهالغرابة والدهشة عند سامع اثري ، معتبة الوعيالذي يظل يف هو : و  المجاز الحي   -1

،    ذي ال يريغ به قائله غرضا بالغيااعا يلج بعد دائرة االستعمال احلقيقي ال، و طور االستعمال البالغيّ 
 ".2"األسد على الرجل الشجاعهذا كإطالق لفظ و 

مؤسسا ، إح  جعله وجها تعاوره، وتقادم العهدتفضي كثرة وهو الذي  : أو الحفري   المجاز الميت -2
مها ؛فتنطفئ بذلك ، فيصبح عبارات وضعية يصطلح الناس على استخدامقررا يف االستخدام اللغوي

 .                                        "3"يثريها عند مساعه قبال، وتزول عنه الغرابة أو الدهشة اليت كان شحنته البالغية

 ."4": وحيتل مكانا وسطا بني النوعني السابقنيأو الذاوي ائمنالالمجاز  -3

قبوله أو رفضه "إمكان تأثر اجملازات العربية احلديثة بااعالمح يتعلق مبسألة تصحيح اجملاز و و 
قد يفضي استحداث جماز جديد إح  قرتضة"، و الثقافية الوافدة، فينتج عن ذلك جمازات "دخيلة" أو "م

مبعىن :  "طََلَب يََدَها من والدهامن أمثلة هذا عبارة: "". و 5أداء ااععىن اجملازي نفسه" إمهال جماز قدمي يف
، لكن ةمن التعبريات اليت استحدثت نتيجة الرتمج ب أهناسب، بمرفوضة عند األكثرينفهي ، َخطَبها منه

مل يرد عن العرب يف معىن اخلطبة، ولكن ميكن قبوله، ألنه  إنو  هذا التعبري يرى ترى طائفة أخرى أن
 ". 6"تركيب عريّب، استخدمت فيه اليد استخداًما جمازي ا، مبعىن احليازة وااعلكية

 إذا كانت وفق القوانني و الضوابط اليت تشرعها العربية.لناجتة عن الرتمجة تقبل أو ترفض إذن اجملازات ا  
 
 
 

                                                           
 .85، ص دور الكلمة يف اللغة  -1
 . 294، صعبد الكرمي حممد جبل، يف علم الداللة، و  241 ، صخمتار، علم الداللة ينظر : أمحد -2
 .15، )حبث(، صمجازات العربية :قضايا ومقرتحاتلل، صناعة معجم ينظر: أمحد شيخ عبد السالم -3

 .242-241، ص ينظر: أمحد خمتار، علم الداللة-  4
 .18، )حبث(، صمقرتحات، صناعة معجم للمجازات العربية :قضايا و أمحد شيخ عبد السالم  -5
 .1/508، ينظر : معجم الصواب اللغوي -6
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 :الـــمـــجــــاز اللـــغـــوي  عــــالقــــــات  -4
إليه، ااعدلول ااعنقول عالقة بني ااعدلول ااعنقول عنه و اشرتط علماء البيان يف اجملاز وجوَد رباط أو         

تلك العالقة ". و 1يرتبط ااععىن الثاا  باألول فينتقل الذهن من األول للثاا "مسيت بذلك ألن هبا يتعلق و 
عشرين أوصلها بعضهم إح  مخسة و البيانيون وبعض األصوليني، و  –ائها استقراًء أنواع كثرية اعتىن بإحص

؛ فلنذكر أنواعا منها مع ع مثل هذا البحث إليرادها تفصيالال يتس، وبعضهم إح  أكثر من ذلك، و نوعا
 ":2التمثيل لكل نوع"

 هذا هو االستعارة و ، الشبه ، حنو: زيد أسد -1

 .بب، حنو إطالق الرحم على القرابةالسبب للمس هي استعمال اسمالسببية : و  -2

، قال تعالـى :   الـمسببية: وهي إطالق لفظ ااعسبب على السبب،كتسمية نكاح زوجة األب مقتا-3
 .3﴾ِإنَُّه َكاَن فَاِحَشًة َوَمْقًتا﴿

،     ظهرالدابة بال،كتسمية ن شيء آخر، فيسمى الكل باسم جزئههي كون ااعذكور ضماجلزئية: و -4
، فااعراد من اليد هو صاحبها، أي 4" اليد العليا خري من اليد السفلى" كقوله صلى اهلل عليه و سلم:و 

 .، فالعالقة بينهما اجلزئية، ومعىن ذلك أنه ذكر اجلزء وأراد به الكلالسائلااعنفق و 
اَل هَلُُم النَّاُس ِإنَّ الَِّذيَن قَ ﴿غريه ، حنو قوله تعاح  :الكلِّيَّة : وهي كون الشيء متضمنا للمقصود و  -5

 .5﴾النَّاَس َقْد مَجَُعوا َلُكمْ 

زمية : هي كون ا -6  ، أي الشمس.لشيء جيب وجوده عند وجود شيء آخر، حنو. طلع الضوءالالَّ

                                                           
دار مؤسسة دار البيان العريب و  ،ضمن ثالث شروح للتلخيص، خمتصر السعد على تلخيص ااعفتاح )سعد الدين(التفتازاا  ينظر:- 1

 .44/ 4 ، م1992هــ/1412، 4، لبنان، طاهلادي، بريوت
د.يوسف الصميلي، ااعكتبة العصرية، توثيق: و  تدقيقينظر :السيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف ااععاا  والبيان والبديع، ضبط و  -2

ة اإلمام حممد بن سعود ، جامع، مراتب الداللة، وحممد احلسن الددو254، 253م ، ص2003هـــ/1424، لبنان، د.ط ، بريوت
 .70-57، صز و أثره يف إثراء اللغة العربيةاجملا، و  26،  25، صد.ت ،شريعة، الرياض، كلية الاإلسالمية

 .22، اآلية :سورة النساء -3
 .(1429، احلديث رقم ) 1/315 ،صحيح البخاري - 4
 .173، اآلية :آل عمران سورة - 5
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لشيء جيب عند وجوده وجود شيء آخر، حنو مألت الشمس ااعكان، أي : هي كون املزوميةالـ-7
 .الضوء

، أي: عتق رقبة 1﴾فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة ﴿، حنو قوله تعاح :جمردا من القيودق :هو كون الشيء اإلطال -8
 مؤمنة. 

 .ثر، حنو إطالق ااعشفر على الشفةالتقيـيـد : هو كون الشيء مقيدا قيد أو أك -9
 .، أي :رفقاء2﴾َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيًقا﴿ ، حنو :عموم : هو كون الشيء شامال لكثريال -10
حد كإطالق اسم الشخص على القبيلة، حنو:ربيعة،    اخلصوص : هو كون اللفظ خاصا بشيء وا -11

 قريش. و 
 .3﴾َوْسَئِل الَقْريََة ﴿، حنو قوله تعاح :حذف ااعضاف -12
 " :4، حنو قول الشاعر"حذف ااعضاف إليه -13

 تعرفونيأنا ابن جال و طالع الثنايا *** متى أضع العمامة                       
، مثال اجملاورة ااعكانية نقل الراوية عن ة :هي كون الشيء جماورا لشيء آخر، مكانا أو زمانااجملاور  -14

 " :5كقول الشاعر"اجلمل إح  القربة اليت حتمل عليه، و 
ــَحـــرَِّم                فشكْكت  بالـرُّْمِح اأَلَصــمِّ ثِـــيَــابَـــه  *** ليس الكريم  على الـَقــَنا بم 

، فاجملاز عالقته اجملاورة يريد بـــ"شككت ثيابه" قلبه؛ جملاورة الثياب للقلب، فكأهنا حمله وكأنه حاّل فيها 
 أو احمللية.

 -هي يف األصل الشعر الذي خيرج على الولد من بطن أمهو  -)العقيقة(  إطالق الزمانيةمثال اجملاورة و 
 .ليت تنحر عند حلق ذلك الشعرالذبيحة اعلى 

                                                           
 .92، اآلية : سورة النساء -1
 .69، اآلية :سورة النساء -2
 .82، اآلية :يوسفسورة  -3
سحيم بن وئيل الريبوعي، وقيل: ااعثقب العبدي، وقيل: أبو زيد. ونسبه بعضهم إح  احلجاج بن يوسف الثقفي. وليس ينسب إح   -4

 وااعسالك ااعقاصد ، توضيح(قاسم بن حسن الدين بدر حممد أبو)ينظر:ااعرادي. بصحيح، وإمنا أنشده على ااعنرب اعا قدم الكوفة واليا عليها
 .5هامش، 3/1212م ، 2008/ هـ1428، 1العريب، ط الفكر سليمان، دار علي الرمحن عبد:  وحتقيق ، شرحمالك ابن ألفية بشرح

،  م1989هـــ/1409،  2، طسوادي، جدة، مكتبة العال إعراب ااععلقات العشر الطوال، فتح الكبري ااعتطه الدرةالشيخ حممد علي  -5
2 /210. 
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من َسرَُّه أن ينظر إح  " :قوله صلى اهلل عليه و سلم حنو ،اسم الشيء على ما يؤول إليهإطالق  -15
 .1"شهيد ميشي على وجه األرض فلينظر إح  طلحة بن عبيد اهلل

"شهيد" على طلحة  لكن أطلق لفظتشهد يف سبيل اهلل وفارق احلياة، و فالشهيد هو الذي اس      
هذا اخلرب من ر ما سيكون عليه طلحة بعد ااعمات. و عالقته اعتبارضي اهلل عنه وهو حي بطريق اجملاز، و 

 .عالم نبوته عليه الصالة والسالمأ
، فسماه 2﴾ِإنَُّه َمْن يَْأِت َربَُّه مـُْجرًِما﴿ حنو قوله تعاح :، تقل عنهتسمية الشيء باسم أصله الذي ان -16

  .ا كان عليه يف الدنيا من اإلجرامجمرما باعتبار م
لرمحة اجلنة اليت ، ااعراد با3﴾َفِفي َرْحـَمِة اللَِّه ﴿ ، حنو :و تكون بتسمية احملل باسم احلالّ احمللية :  -17

  .ا وأراد هبا حمّلهاحاّل، ذكره ، فالرمحةحتل هبا الرمحة

، أي :أهل ناديه 4﴾فـََلَيْدُع نَاِديَهُ ﴿. ، حنو قوله تعاح :ة: وهي كون الشيء حاال  يف غريهالـحالِـّيَّ -18
 .اجملتمعني به

بعبارة أخرى: هي تسمية الشيء يء واسطة إليصال أثر شيء إح  آخر، و هي كون الشاآللية: و  -19
لق ، أي :ذكرا حسنا ، فأط5﴾َواْجَعل لِـّي ِلَساَن ِصْدٍق فـِي اأَلِخرِينَ  ﴿:باسم آلته ، حنو قوله تعاح  

 .اللسان وأراد به الذكر احلسن؛ ألن اللسان هو آلة الذكر
 " :6كقول الشاعر"  تسمية أحد البدلني باسم اآلخر، -20

 أكلت  دًما إن لم أر ْعِك بَضرٍَّة *** بعيدِة مهوى القرط طيبِة النْشِر                       
 .الدية، ألن الدم مبدل عنه أي أكلت ِديَــــــتَــــــه

 . 1﴾َعِلَمْت نـَْفٌس َما َأْحَضَرتْ ﴿ ، حنو:كرة يف اإلثبات مرادا هبا العمومإطالق الن -21

                                                           
 ومطبعة مكتبة شركة، عوض عطوة إبراهيمو  الباقي عبد فؤاد حممدو  شاكر حممد أمحد( ،حتقيق: عيسى بن حممد) سنن الرتمذي -1

 .644/ 5،م  1975 /هـ 1395،  2ط ،مصر ، احلليب البايب مصطفى
 .74، اآلية :طهسورة  -2
 .107، اآلية : سورة آل عمران -3
 .17، اآلية : سورة العلق -4

 .84، اآلية :  سورة الشعراء - 5
العامة:إبراهيم سه ر كتب حواشيه:غريد الشيخ،وضع فهاد بن حممد ااعرزوقي، علق عليه و شرح ديوان احلماسة أليب متام، أبو علي أمح - 6

 . 1306/ 4-3 م،2003، 1، بريوت، لبنان ،طلدين، دار الكتب العلميةمشس ا
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 .بالسليم و ااعهلكة بااعفازة، كتسمية اللديغ تسمية الضد اسم ضده -22
 .، كتسمية اخلمر يف الزجاجة مسكراإطالق الوصف على قابل االتصاف به -23
 .، أي: لئال تضلوا2﴾يُـبَـيِّـُن الـلَُّه َلُكْم َأْن َتِضلُّوا ﴿ ، حنو :حذف بعض األدوات -24

 ، أي:ليس مثله شيء . 3﴾لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ ﴿ ، حنو:زيادة بعض األدوات -25
ى هذه العالقة بالتعلق االشتقاقي، ويندرج حتت هذه العالقة تسمإقامة صيغة مقام أخرى : و  -26
  :، منهاأنواع

 ، أي: معلومه. 4﴾َواَل يُـِحيطُوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه  ﴿:كقوله تعاح : إطالق ااعصدر على اسم ااعفعول -أ

َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم َفَسُتْبِصُر َويـُْبِصُروَن  ﴿ااعصدر ، كقوله تعاح  :إحالل اسم ااعفعول حمل  -ب
 .، أي : الفتنة5﴾بِأَييُِّكُم الـَمْفُتونُ 

 نْيَ بَـ وَ  كَ نَ يْـ ا بَـ نَ لْ عَ جَ  انَ ءَ رْ القُ  تَ أْ رَ ا قَـ ذَ إِ وَ ﴿إطالق اسم ااعفعول على اسم الفاعل ، حنو قوله تعاح  : -ج
 .، أي : ساترا6﴾ا ورً تُ سْ ا مَ ابً جَ حِ  ةِ رَ خِ األَ بِ  ونَ نُ مِ ؤْ  يُـ اَل  ينَ ذِ الَّ 

،  7﴾اَل َعاِصَم اليَـْوَم ِمْن أَْمِر اللَِّه  ﴿، شروى قوله تعاح  :اسم ااعفعولإحالل اسم الفاعل حمل  -د
 .:ال معصومأي
، أي: 8 ﴾ِلَوقْـَعِتَها َكاِذبَةٌ ِإَذا َوقـََعِت الَواِقَعُة لَْيَس ﴿إحالل الفاعل حمل ااعصدر، كما يف قوله تعاح  :-هـــ

 .تكذيب

الرؤية أكثر عندما  تتوضحوس، وارتكازه عليه، عن عالقة اجملاز مبوضوعنا كشفناأننا هبذا قد   أعتقدو     
 .، بفضل هذا اجلسر اللغوي العظيمداللتها غرينقف على تلك األلفاظ اليت نتبنّي ت

 

                                                                                                                                                                      
 .14، اآلية : سورة التكوير -1
 .176، اآلية : سورة النساء -2
 .11، اآلية :سورة الشورى -3

 ."، و متامها قوله تعاح  :" إال مبا شاء  255، اآلية : سورة البقرة - 4
 .6،  5، 4:  ، اآلياتسورة القلم - 5
 . 45، اآلية :سورة اإلسراء - 6
 .43، اآلية : سورة هود - 7
 . 2، 1سورة الواقعة، اآلية : - 8



                      
 
 
 
   

 الـــــــــرَّابـــــــــــــــــــــــــــــع : ــــــبابالـــــ

 ويّ ــغ  اب الل  و  م الصَّ ج  ع  ي م  ـّي ف  الل  ــــر الدَّ ي  ــغ  التـَّ  ر  اه  ظ  م           

 

 ة ـــلال  الد   ص  ـــــــــيـــــــــص  خ  ت      ل: األوّ  الــــفصل      

 ـةـــــــــيـــــــم  الد اللـــــــــــتـ ع م    :يـــــالثان الــــفصل      

 : ـــــةــــــــــــــــال الـــد اللـ  ــــق  : انــــتـ  الـــثـــالـــث الــــفصل       

 انتقال الداللة باالستعارة . -أوال

 انتقال الداللة بالمجاز المرسل . -ثانيا
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 توطــــئـــــــــة:

 معرفة إىل به سبق سبٌب نتوسَّل   ما وكل البحث، هذا يف اَلفرس   مربطو  الرَّحى قطب الفصل هذا ميثِّل   
 عليه نصَّ  ما إىل باالستناد يف داللتها تطور منمعجم الصواب اللغوي  يف الواردة باأللفاظ حلق ما

 خالل من ببيانهأصحاب املعجم  قام الذي اللغوي االستعمال على عوَّلنا لذا ؛أصحاب هذا املعجم
اعرتى  ملا بياهنم أو ،نص املثال املرفوض يف املقصود واملعىن األصل بني وربطهم أصل اللفظ على نصهم
 ذكره ملا وفًقا هذه األلفاظ تصنيف يف ذلك بعد دورنا وجاء .هلداللت ختصيص أو تعميم من اللفظ
 والتعميم التخصيص هي مظاهر ثالثة اقتصرنا على وقد الداليل، غريالتَّ  مظاهر يف احملدثون اللغة علماء
 من للفظ حيدث فما الثالثة، مظاهرـال هلذه راجعان فهما حطاطها،ـالداللة وان رقي أما اجملازي، والنقل

ذلك  من شيءٌ  لنا بدا فإن احنطاطها، أو الداللة لرقي  أحيانًا ييؤد قد نقل تعميم أو أو خصيصـت
 مل هلذا اجملازي بعد النقل أو التعميم التخصيص فيه حصل ما األلفاظ من أن كما موضعه، يف إليه أشرنا
تطوره   حركة لتكون نقل   من فيه ما حدث ذكر بعد بينَّاه وإمنا والتعميم، التخصيص مبحث يف نثبته

 .واضحة بصورة متسلسلة
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اَللــــــة  -اأَلوَّل الــَفْصل  تَــْخــِصـــيــص الــدَّ

ختّصص ألفاظ كان كّل منها يستعمل للداللة على النوع من التغري الداليل عندما "حيدث هذا        
هكذا يضيق جمال األفراد الذي  منها على حالة أو حاالت  خاّصة، و  طبقة عاّمة من األشياء، فيدّل كلّ 

ملرفوضة عند االستعماالت ا من عدًدا معجم الصواب اللغوي  رصد وقد .1"كانت تصدق عليه أّوال
منحها صفة القبول  بعض النقاد اللغويني، وبعد دراستها وإجالة الفكر فيها؛ حكم عليها بالصحة و 

 ي:ذه االستعماالت ههالتخصيص. و  على أساس دخوهلا حيز
ا ؛ يف مثل قوهلم :"معنى: غير متزوجةبآِنَسة  -1 عند  مرفوض،استعمال "آنسٌة فلم تتزّوج بعدإ هنَّ

الكلمة  بيد أن االستعمال ص حِّح على أساس أن .أهنا مل ترد يف املعاجم هبذا املعىن سبب؛ ببعضهم
ألن الفتاة الشابة وهلذا املعىن الطيب لآلنسة، و قدميًا على الفتاة الشابة، طيبة النفس واحلديث، أطلقت 
، أطلق لفظ اآلنسة على هذه األخرية  على سبيل اجملاز األنس واجلمالجة تكون أقرب إىل غري املتزو 

 :ذا حتليل للمكونات الداللية للفظهو  حدث ختصيص للمعىن.ف لعالقة املشاهبة، 
 .طيب النفس واحلديث + اببالش + الفتاةقبل التخصيص =  -
 .الفتاة الشابة غري املتزوجةبعد التخصيص =  -
حتديد املراد  ؛ لعدمل قوهلم  :"وقع الَبالء  بالّناس"، مرفوضةيف مث ،االختبار يف الشَّرِّ مبعىن:  ،البالء  -2

؛ فالبالء يكون يف اخلري والشّر. وصّحح أمحد خمتار وفريق عمله االستعمال املرفوض بالبالء يف اجلملة
، كقوله تعاىل چجئجئجئجئی  چ:على أساس أن الثابت عن العرب استخدام البالء يف اخلري والشرِّ

2 ،
هو احملنة تنزل باملرء ليخترب "فق صر املعىن على الشّر فقط، ففي الوسيط: ، وحلق بالصيغة تطور داليل

، لذا فاالستخدام فصيح، وقصره على الشّر "4"، فضاًل عما ورد يف القاموس من أّن البالء هو الغمّ 3"هبا
 .5"صحيح

                                                           
 .283علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، ص  - 1
 .35سورة األنبياء:  -2

 .71املعجم الوسيط ، ص  - 3
 .1138القاموس احمليط ،  - 4
 .1/190لصواب اللغوي دليل املثقف العريب، ، معجم اأمحد خمتار عمر وفريق عمله - 5
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 :  ح بتحليل املكونات الداللية للفظيتضلفظ)بالء( أصابه ختصيص داليل، و أي أن ال .

 .تخصيص = االختبار + اخلري + الشرقبل ال -
 .بعد التخصيص = االختبار + الشر -
ل مثهي تكثر يف كتابات املعاصرين يف املقابلة على غري موعد، و عىن: مبأو المصادفة، َصاد ف الت -3

وقد رفضها بعض  "،رأيته يف الطريق مصادفة"، أو يف قوهلم :"َسع َد هبذا التََّصاد ف الغريب":قوهلم
       :قوله جاء يف أساس البالغةر دَّ هذا التخطيء بأنه ، و مل ترد يف املعاجم القدمية ؛ حبجة أهنااللغويني

واستعملت الكلمة حديثًا يف املقابلة  ،مطلقا، كانا على ميعاد أو مل يكونا "1""تصادفا مبعىن: تقابال"
 مما يقوي هذا احلكم أنوال مانع من استعماهلا من باب ختصيص العام وتقييد املطلق. و  ،على غري موعد
، وهو يريد هبذه الزيادة "2"وافقه لقيه، مث زاد: و يعين وجده و« صادفه»أن الفعل  ذكر صاحب التاج

      ."3"الوجود اتفاقًا دون عمد أو قصد، وقد أقر جممع اللغة املصري استعمال الكلمة هبذا التخصيص
 :  لداللية "للتصادف" قبل التخصيص وبعدههذا حتليل للمكونات او 
 .قاة + عمدا + دون عمدقبل التخصيص = املال -
 . + دون عمد القاةبعد التخصيص = امل -
؛ مرفوضة عند األكثرين"، قبض الشرطّي على احلرامي، يف حنو قوهلم :" عىن: اللصّ ، مب َحَراِمي  ال -4
« حرام»كلمة لكن هذا االستعمال صحح استنادا إىل أن  سبب شيوع الكلمة على ألسنة العامة. ب

 «:حراميّ »وأصل كلمة «. حراميّ »استخدمت يف ألف ليلة مبعىن: سرقة أو اختالس، والنسبة إليها 
، انتقلت جراءه "، فأصاهبا ختصيص داليل4"م أو الشيء احملرَّم، مث شاع إطالقها على اللصفاعل احلرا

 ": مكونات الداللية للفظ "الـحراميّ هذا حتليل للو ، واع فعل احلرام إىل دائرة التلصصمن الداللة على أن
 .فاعل احلرام أو الشيء احملرَّم قبل التخصيص = -
 .بعد التخصيص = اللص -
عند  مرفوضة"، تـََعرََّض البلد  حلوادث قتل  وهنب كثرية، يف حنو قوهلم :"األحداثو َحَواِدثال -5

، بيد أن هذا االستعمال صححتعرب عن مطلق ما َيَ دُّ وحيدث. « احلادثة»أن  السبببعضهم؛ و 
دُّ منـما يَ ما يدالن على نـجد أهن« احَلَدث»و « احلادثة»داللة األصل يف فبالرجوع إىل  أمور، مث أطلق   ج 

أن «: التاج»وقد ذكر فحدث هلما ختصيص داليل ،  ، «الوسيط»كل منهما على النائبة كما ذكر 

                                                           
 .1/541أساس البالغة ،  - 1
 .10/ 24التاج ،  - 2
 .1/703، و 1/234الصواب اللغوي،  ينظر : معجم - 3
 .1/316، ينظر : معجم الصواب اللغوي - 4
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هذا حتليل للمكونات الداللية و  ."1"مبعىن. وعلى هذا فال فرق بني االستعمالني« احلادثة»و « احلدث»
 للفظ "احلوادث" و "األحداث": 

دُّ من أمورـما يَ  قبل التخصيص = -  .ج 
 .النائبة بعد التخصيص = -
الستعمال ؛ مرفوضة"، إ نَّه دينء اخلصال ، يف مثل قوهلم:"مبعىن خسيس اخلالل،  دنيء الِخصال -6

جاء يف املعاجم مبا  ، و هذا مردودإال يف اخلري« اخلصال»اللفظ يف غري ما وضع له، حيث ال تستعمل 
على الرذيلة  من استخدامها يف الداللة و  الرذيلة، والفضيلة  تطلق على اخلصلة من أن القدمية واحلديثة

، إال أهنا غلِّبت يف جانب  2.. «كانت فيه خصلة من النفاق»حلديث: يف ا السالم قوله عليه الصالة و 
 :حتليل للمكونات الداللية للخصلة هذا"، فحدث له ختصيص يف املعىن. و 3" الفضيلةاخلري و 

 .قبل التخصيص =الفضيلة + الرذيلة -
 .بعد التخصيص = الفضيلة -
لى املعاين اليت تدل ع، والسيدة مؤنث السيد، و ب تشريف يعرب عن االحرتام للمرأةلق هو، و سيِّدةال -7

على املتويل أمور اخلدم، و لك، واملوىل ذي العبيد و امل، حيث يطلق على :"املالك، و يدل عليها السيد
قد استخدم لقب تشريف خياطب به األشراف من نسل وكل من افرتضت طاعته، و  مجاعة كثرية،
، يف مثل ملرأة املتزوجةبالداللة على احديثًا  تصت هذه لفظة"السيدة"خاوقد ،   4الرسول..."

 ، غري أنرد هبذا املعىن يف املعاجميأنه مل  ؛ حبجة"، وقد رفضه بعضهمَحَضرت السيدة ليلىقوهلم:"
 هذا حتليل للمكونات الداللية للفظ "السيدة":و  " .5قبوله"رّجح تصحيحه  و  عاصرينبني امل يوعهش
 .ور مجاعة كثرية + الواجبة طاعتهااملالكة+ امللكة+ املوالة + املتولية أمقبل التخصيص =  -
 .ملرأة املتزوجةابعد التخصيص =  -
رَشوَّش الطالب ، يف مثل قوهلم:"، مبعىن أحدث ضوضاء َشوَّشَ  -8 عند  مرفوضةهي "، و على احملاض 

جممع اللغة  ، بيد أنمبعىن اختلط« َهوَّشَ »ألّن هذا الفعل مل يرد عن العرب، وإمنا هو حلٌن يف بعضهم؛ 
استعمال الفعل "َشوَّش باملعىن املذكور، وذلك من قبيل ختصيص الداللة، حيث إن معىن  أجاز املصري

                                                           
 .1/336ينظر : معجم الصواب اللغوي،  - 1
 .(106) 1/78(، و مسلم، 34) 1/16خرجه البخاري،: أمتفق عليه  - 2
 .1/378، الصواب اللغويينظر : معجم  - 3
 .291م، ص1991هــ/1412، 1قيف اللسان العريب )حبوث لغوية (،  طد.عبد العزيز مطر ، تث - 4
 .8، وينظر : املقدمة، ص 1/458 ،ينظر  : معجم الصواب اللغوي - 5
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لمكونات الداللية هذا حتليل ل". و 1"ن األفصح هو التهويش، وإن كااللفظ قدميًا يفيد مطلق التخليط
 :للفظ "التشويش"

 .قبل التخصيص = التخليط مطلقا -
 بعد التخصيص = إحداث ضوضاء. -
نزل طاق م احلكام إىل ، يف حنو قوهلم :"اجملموعة من الناس املكلفة بعمل معنّي مبعىن  ، طَاِقم -9

األصل،  كلمة تركيةفهي   ،أهنا مل ترد يف املعاجم القدمية سبب؛ بعند بعضهم مرفوضةي "، وهامللعب
يف العربية املعاصرة مبعىن اعت شأهنا  ؛ على أساسلكن هذا االستعمال صّحح وتعين اجلماعة من البشر،

جممع اللغة املصري أجاز استخدام هذه الكلمة يف هذا كما أن اجملموعة من الناس املكلفة بعمل معني،  
ة للفظ هذا حتليل للمكونات الدالليو  ."2"األساسي هبذا املعىناملعجم العريب كما ذكرها املعىن اجلديد،  

 :"طاقم"
 .اجلماعة من البشرقبل التخصيص =   -
 .اجملموعة من الناس املكلفة بعمل معنّي بعد التخصيص =  -

قد "، و َطخَّه بالّرصاص يف مثل قوهلم:"مي الشيء بطلق نارّي على وجه اخلصوص،رمبعىن ،  طخَّ  -10
وردت الكلمة يف لكن هذا االستعمال صّحح ؛ فقد على ألسنة العامة.  هاشيوع سببرفضها البعض؛ ب

صت داللة الفعل يف االستعمال املعاصر، املعاجم القدمية كالتاج مبعىن رمي الشيء وإبعاده، وقد خصّ 
فهو من قبيل ختصيص العام. وقد  نارّي على وجه اخلصوص، ّخ يعين رمي الشيء بطلقفأصبح الطّ 

 :مكونات الداللية للفظ "الطَّّخ "هذا حتليل للو  ."3"أوردهتا املعاجم احلديثة بنفس املعىن املعاصر
   .رمي الشيء وإبعاده قبل التخصيص = -
 .بطلق نارّي على وجه اخلصوص+ مي الشيء ر بعد التخصيص = -

عاكسات اهلاتفية"، و" عاَكس الشابُّ الفتاةَ قوهلم:"، يف مثل عىن: ضايق وأزع ،مبَعاَكسَ  -11
 
، "امل

ضايَق الصواب عندهم أن يقال:"، و أن الفعل مل يرد يف املعاجم هبذا املعىن سبب؛ بعند بعضهم مرفوضة
قد أجاز جممع اللغة املصري ف؛ ، بيد أن هذا االستعمال صّحح"م ضايقات هاتفية"" والشابُّ الفتاةَ 

مث قد ورد يف املعاجم مبعىن رادَّ ومانََع، ، فاملعىنيف ختصيص  حدث له للفعل الذياالستعمال العصري 
 :كونات الداللية للفظ "املعاكسة "هذا حتليل للم ."4"يدل على املضايقة أضحى

   .الرّد و املمانعة قبل التخصيص = -
                                                           

 .1/479، لغويينظر  : معجم الصواب ال - 1
 .503/ 1، ينظر  : معجم الصواب اللغوي - 2
 .1/504، ينظر  : معجم الصواب اللغوي - 3
 .711و  1/521، ينظر  : معجم الصواب اللغوي - 4
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 .املضايقة واإلزعاج بعد التخصيص = -
متزوجان من أختني،   ، أي "أَنَا وأخي عديالن شروى قوهلم :" ،زوج أخت امرأتهعىن: مب، ِديلالع -12

مت تصحيح االستعمال ، و أهنا مل ترد يف املعاجم القدمية هبذا املعىن سبب؛ بوهي مرفوضة عند ناس
كانت تطلق قدميًا على املثيل والنظري مطلًقا، أو َمْن عادلك « عديل»كلمة املرفوض على أساس أن "
زوج أخت امرأته، وقد ذكرهتا « فعديل الرجل»يف االستعمال املعاصر،  داللتها من الناس، مث ختصصت

هذا حتليل  ."1" هبذا املعىن بعض املعاجم احلديثة كالوسيط واألساسي الذي نص على أهنا مولدة
 :"لمكونات الداللية للفظ "العديلل
 .املثيل + النظري مطلقا قبل التخصيص = -
 .امرأتهزوج أخت  بعد التخصيص = -

أهنا  سببب ؛عند البعض  مرفوضةهي و  ،"الغداء َعَزَمه  على ، يف مثل قوهلم :"الدعوةمبعىن ، مَعزْ ال -13
مكن تصحيح االستعمال املرفوض؛ ألن جممع اللغة املصري أورده لكن أ ،مل ترد عن العرب هبذا املعىن

التشديد؛ ومن مث تبدو املسألة من باب هبذا املعىن اعتماًدا على معناه القدمي يف الطلب أو األمر مع 
 :  لمكونات الداللية "للــــعـــزم"هذا حتليل لو  ."2" التخصيص الداليّل بالدعوة إىل الطعام

 .لتخصيص =الطلب /األمر مع التشديدقبل ا -
 .بعد التخصيص = الدعوة إىل الطعام -

هناك مؤامرة لإلطاحة  ، يف مثل قوهلم:"عىن: تدبري، أو فتنة، أو دسيسة، أو مكيدة،مب اَمَرةالمؤ  -14
، بل ذكرهتا مبعىن أن املعاجم مل تذكر هذه الكلمة هبذا املعىن؛ حبجة عند بعضهم مرفوضة"، باحلكومة

حنو ذلك. ، و "هناك مكيدة لإلطاحة باحلكومةوالصواب عندهم حينئذ هو قولك :" املشاورة أيا كانت،
مبعىن « آمر»األصل استخدام املؤامرة مصدرًا للفعل " غري أن هذا االستعمال صّحح على أساس أن

هذا حتليل و  ،3"شاور، مث ختصص االستخدام يف العصر احلديث للمكيدة أو املشاورة إليقاع الشر بأحد
 :كونات الداللية للفظ "املؤامرة "للم
 .رة أيا كانت يف اخلري أو يف الشرقبل التخصيص =املشاو  -
 ./املكيدةبعد التخصيص =املشاورة يف الشر  -

َم املستند املطلوب للمحكمة، يف مثل قوهلم:" عىن: وثيقة ريميةمب ،مْستَـَندالـ -15 عند  مرفوضة "،َقدَّ
حجة املصححني بيد أن هذا االستعمال صّحح، و  ،أهنا مل ترد يف املعاجم هبذا املعىن سبببعضهم؛ ب
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والسَّند: معتمد اإلنسان  "كل ما يعتمد عليه اإلنسان، ففي التاج:  مبعىنم يف املعاج هذه الكلمة دو ور هي 
الدالة على حقٍّ أو التزام يف إطار القانون، وقد وافق جممع  استعمل حديثًا: مبعىن الوثيقةمث  "،كاملستند

عناه اللغة املصري على هذا االستعمال من باب ختصيص الداللة، وقد سجَّلت املعاجم احلديثة اللفظ مب
كونات هذا حتليل للمو  ."1يف اللغة العربية املعاصرة " واملنجد األساسياملعجم العريب املعاصر، ومنها 

 :الداللية للفظ "املؤامرة "
 .كل ما يعتمد عليه اإلنسان  قبل التخصيص = -
 .الدالة على حقٍّ أو التزام يف إطار القانون الوثيقة بعد التخصيص = -

أهنا  سبب؛ بعند بعضهم مرفوضة، "َنَشَل ما معه من النقودة، يف مثل قوهلم:"سرقالعىن: مب ،لشْ نَّ ال-16
مبعىن َسَرق « َنَشلَ »استعمال الفعل أجاز" جممع اللغة املصري، إال أن مل تأت  هبذا املعىن يف املعاجم

« النشَّال»استعمال وخطف بسرعة استناًدا إىل وروده يف املعاجم مبعىن: أسرع يف النزع، كما أجاز أيًضا 
 :النشل"حتليل للمكونات الداللية للفظ " هذاو  ."2" مبعىن اللص املتعود على السرقة

 .قبل التخصيص = السرعة + النزع -
 .لتخصيص = السرعة + السرقة/ اخلطفبعد ا -

 القدمية أهنا مل ترد يف املعاجم سببالعند بعضهم؛ و  مرفوضة،  النَّشيد الوطينّ مبعىن  ،ِشيدنَّ ال -17
لوارد يف املعاجم استعمال النشيد مبعىن: الشعر املتناشد ،لكن هذا االستعمال صّحح على أساس أن ا
ل يف جَ شاع استعماله حديثًا للقطعة من الشعر أو الزَّ مث بني القوم ينشده بعضهم بعًضا، كاأل ْنش ودة، 

الوسيط هذا املعجم   ذكر وقد، شده مجاعة، من باب ختصيص الداللةتن،  أو وطينّ  ، موضوع محاسيّ 
 :للمكونات الداللية للفظ "النشيد" هذا حتليلو ."3" املعىن ونص على أهنا جممعية

 .مطلقاالشعر املتناشد بني القوم  قبل التخصيص = -
 .تنشده مجاعة، أو وطينّ  ،ل يف موضوع محاسيّ جَ لقطعة من الشعر أو الزَّ ا بعد التخصيص = -
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  ةــــــــلَ اَل دَّ ـــم الــــــيــمِ ـــعْ ــتَ  –ي ـــانِ ــــثَّ ــال َفْصلـــال

حني تستعمل الكلمة الدالة ويتم هذا النوع من التغري " األول، املظهر مقابل يف املظهر هذا يأيت     
،         1، للداللة على أفراد كثريين أو على اجلنس كله "وع خاص من أفراد اجلنس أو أنواعهعلى فرد أو على ن

 .جة إلسقاط بعض املالمح التمييزية، أو املكونات الدالليةيفسر هذا التعميم الداليل للفظ على أنه نتيو 
 .معجم الصواب اللغوي  خالل من داللتها توسع رصدنا اليت األلفاظ من مجلة هذهو 
أهنا مل ترد  سببب ؛عند بعضهم مرفوضة"، أََرَض الفأر  املالبسَ  ":، يف مثل قوهلم، مبعىن قـََرضَأَرضَ  -1

ستخدم مع د َويـْبَّة  بعينها هي ي« أََرضَ »الفعل أن املعاجم القدمية ، فالذي يف يف املعاجم هبذا االستخدام
على  غري أنه ميكن تصحيح االستعمال املرفوض  ،«قرض»الفعل فيستخدم الفأر أما مع «. اأَلَرَضة»

لية للفظ "أرض" على قول بتوسيع املعىن ميكن حتليل املكونات الدالعلى الو  ."2" املعىن اجملاز، أو توسيع
 :النحو التايل

 .قبل التعميم = أرضت + األرضة -
 .د التعميم = أرض+ األرضة + الفأربع -
وز أن يتضاّم مع ألفاظ اأَلَرَضة، والفأر، للداللة على على ذلك نستطيع القول بأن لفظ "أرض" َيو  

 .القرض
 سبب؛ بعند بعضهم مرفوضة، "رأيت فالنًا البارحة ":قوهلم مثل، يف عىن: اليوم السابقمب ،الَبارحة -2

بيد أن . الصواب عندهم أن يستخدم لفظ "األمس" مكاهنا، و أهنا مل ترد هبذا املعىن يف املعاجم
 ."3"لتشمل اليوم السابق هناره وليلهاملصححني هلذا االستعمال قبلوها على أساس أن داللتها عّممت 

 :لمكونات الداللية للفظ "البارحة"هذا حتليل لو 
 قبل التعميم = الليلة السابقة أو أقرب ليلة مضت. -
 .اليوم السابق هناره وليله بعد التعميم = -
 مرفوضة"، الط السلطانذهب إىل بَ ،يف مثل قوهلم :"م َحسَّن الب ناءـعىن: البيت المب ،بالط السلطان -3

 لكن املصححني هلذا االستعمالالكلمة مل ترد يف املعاجم هبذا املعىن.هذه أن ؛ حبجة عند بعضهم
 ،"4""يم ِّي املكان  َبالطًا اتِّساًعا باسم ما يـ ْفَرش بهيف قوله:" ورد يف تاج العروسيستندون على ما 
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، لكن حدث هلذا اللفظ ضرب من احلجارة تفرش به األرض فالداللة األصلية للكلمة تتمحور حول
 :"تعميم ليشمل أي مكان فرش هبذا الضرب من احلجارة. وهذا حتليل للمكونات الداللية للفظ "البالط

 .= ضرب من احلجارة تفرش به األرض قبل التعميم -
 .عميم = كل مكان فرش هبذه احلجارةبعد الت -

أصبحت ،  ف؛ حيث حدث هلا ختصيص، دخلت الكلمة يف طور تطوري ثالثمث بعد هذا التعميم     
الط : َقْصر احلاكم البَ ": ما نصه ورد يف املعجم الوسيطحاشيته، فقد تدل على قصر السلطان و 

 .1"وحاشيته

استخدام  سببالعند بعضهم؛ و  مرفوضة"، أَْنت مبثابة أخي، يف مثل قوهلم:" عىن: مبنزلة، مببمثابة -4
هي: البيت، وامللجأ، وجمتمع « املثابة»ذكرت املعاجم أن ، فقد الكلمة يف غري معناها املوجود يف املعاجم

توسع يف معىن البيت وامللجأ ليكون مبعىن مطلق املكان، بالاملثال املرفوض  لكن صحح الناس، واجلزاء. 
لمكونات هذا حتليل لو  ."2" ولعل هذا ما استندت إليه بعض املعاجم احلديثة يف تصحيحها هلذه العبارة

 :املثابة"الداللية للفظ "
 .قبل التعميم = املنزل + امللجأ -
 .مطلق املكان بعد التعميم = -
راب السيف، يف مثل قوهلم:"غ ْمدالعىن: مب ،ِجَرابال -5 استخدام عند بعضهم؛ حبجة  مرفوضة"، ج 

فظ فيه الزاد.« اجل راب»جاء يف املعاجم أن ، فقد الكلمة يف غري معناها غري أن املصححني  وعاء حي 
م يعمأيضا بت، و جازًاـي ْستعمل يف قراب السيف م« اجلراب»أن من صاحب التاج  هذكر  استندوا على ما

 :للمكونات الداللية للفظ "اجلراب"هذا حتليل و . 3«اجلراب: الوعاء»ابن منظور معىن اللفظ قائال: 
 .قبل التعميم = وعاء الزاد -
 .بعد التعميم = الوعاء مطلقا -
أهنا  السبب؛ و عند بعضهم مرفوضة ا"،أَْرَسْلت إليه خطابً ، يف حنو قوهلم:"رسالةالعىن: مب ،ِخطَابال -6

لكن ". أرسلت إليه ك تابًا" " أوأرسلت إليه ر سالة ، األفصح أن يقال:"مل ترد هبذا املعىن يف املعاجم
الداللة ومشول اخلطاب كل مرفوض على أنه من باب التوسع يف ـاالستعمال ال" واخرجاملصححني 

. وقد أجازت بعض َوجَّه إىل الغري سواء كان يف شكل كالم مكتوب أو منطوقـ  مـأشكال الكالم ال
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هذا حتليل و  .1"وأقره جممع اللغة املصري ،املعاجم كاألساسي واملعجم الوسيط اخلطاب مبعىن الرسالة
 للمكونات الداللية للفظ "اخلطاب":

 .َوجَّه إىل الغريـ  مـال الم املنطوقالك قبل التعميم = - 
 .مطلقا، مكتوبا أو منطوقاَوجَّه إىل الغري ـ  مـالبعد التعميم = الكالم  -
؛ فقد يف غري موضعها« َرْشح»استخدام  سبب، ب مرفوضة" ، َأَصابَه َرْشح:"يف حنو قوهلم،ْشحرَّ ال -7

رَشَح العرق: نضح وسال، ورشح اجلسد:  "يقال:ختصيص الرشح بالعرق ، فجاء يف املعاجم 
"،لكن املصححني هلذا االستعمال بنوا رأيهم على  أصابه ز َكام-أصابه بـَْرد  فاألفصح أن يقال:"،"َعر ق
رشح األنف إذا أفرز سائاًل "أي عضو من أعضاء اجلسد، فيقال: الرشح تعميم املعىن ليشمل أساس
أخذت بعض املعاجم احلديثة كمحيط احمليط، والتكملة، ؛ وهبذا " اإلصابة بزكام أو برد نتيجة

 :للمكونات الداللية للفظ "الرشح" هذا حتليلو  ."2"واألساسيّ 
 رشح + العرق. قبل التعميم = - 
 .هبعد التعميم = رشح + اجلسد كل -
مع « َرشَّ »استخدام عند بعضهم؛ حبجة  مرفوضة"، َرشَّ امل ْلَح على الطعام، يف حنو قوهلم:"ش  الرَّ  -8

االستعمال  لكن صحح أمحد خمتار و فريقه "،َذرَّ امل ْلَح على الطعامل ، فاألفصح أن يقال:"غري السوائ
ليشمل « الرش»على توسعة معىن الثانية و ، «َذرَّ »معىن « َرشَّ »على تضمني املرفوض بطريقتني :األوىل 

لتصحيح املعىن بإقرار جممع اللغة  واستأنساء. و السائل وغري السائل، فيكون مبعىن: التْفريق السريع لألشيا
للمدفع الذي يقذف رصاًصا متتالًيا، وباستخدام الرش مع امللح والدقيق « الرّشاش»املصرّي استخدام 

اللية للفظ هذا حتليل للمكونات الدو  ."3"وحنومها يف املعاجم احلديثة كمحيط احمليط، وتكملة املعاجم
 :"الرّش"بطريق التعميم

 .رّش+ السوائل قبل التعميم = - 
 .عميم = رش+ السوائل+ غري السوائلبعد الت -
عند  مرفوضة"، أَْنت َزبون دائم، يف حنو قوهلم:"دائم من تاجر واحدال يمْشرتَ الـعىن: مب، ب ونزَّ ال -9

أجاب املصححون عن ذلك بأن هذه و الكلمة على ألسنة العامة.  شيوعإىل  بعضهم؛ و مرد ذلك
ليست من   .. وهي كلمة مولدة.َزب ون وقيل للمشرتي: "يف املعاجم القدمية، ففي املصباح:  وردت الكلمة

يف العديد من املعاجم احلديثة مثل: حميط احمليط، واملنجد، والوسيط،  وردت كما،  "كالم أهل البادية
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على املكان، وليشمل  عمَّمت بعض املعاجم املعىن ليشمل كل من يكثر الرتددو وذكرت أهنا موّلدة. 
 هذا حتليل للمكونات الداللية للفظ "الزبون":و  ."1"البائع كذلك

 .ملشرتيا قبل التعميم = - 
 .كل من يكثر الرتدد على املكان  بعد التعميم = -

 سببعند بعضهم؛ب مرفوضة"، َأْخرَج البهائم من الزَّريبة، يف حنو قوهلم:" عىن: احلظريةمب، رِيَبةزَّ ال -10
يف املعاجم القدمية واحلديثة،  وردت" هذه الكلمة بيد أن املصححني ردوا بأن شيوعها على ألسنة العامة.

، مث حدث للفظ تطور داليل يسري، بعدم االقتصار 2"الزَّر يبة: حظرية الغنم من خشب"ففي اللسان: 
الداللية للفظ  لمكوناتهذا حتليل لو  .3"على اخلشب، وإطالق اللفظ على بيوت املاشية عموًما

 :"الزريبة"
 .شباخل + مصنوعة منالغنم  + حظريةقبل التعميم =  - 
 .+ مصنوعة من  اخلشب وغريه بيوت املاشية عموًمابعد التعميم =  -

"، يضم الكتاب فهرًسا باألعالم، يف حنو قوهلم:"ي وضح موضوعات الكتاب دليلالمبعىن: ،ِفْهِرسال -11
أما . "يضم الكتاب دلياًل باألعالم، فاألفصح أن يقال:"أهنا ليست عربية سببعند بعضهم؛ ب مرفوضة

رد يف املعاجم القدمية مبعىن ت« الف ْهر س»و « الف ْهرست»فقد ردوا بأن كلمة " املصححون هلذا االستعمال
 ، وشاع بني املتأخرين استعماله مبعىن الدليل الذيالكتاب الذي جتمع فيه الكتب كفهرست ابن الندمي

يبني موضوعات الكتاب وماجاء فيه. وقد ورد هذا االستعمال يف كتابات بعض املتقدمني كاخلوارزمي 
، وذكره الوسيط «فهرست أبواب الكتاب وفصوله«: »مفاتيح العلوم»الذي ذكر يف أول كتابه 
، فلم الكلمة حدث هلا تعميم يف املعىن عليه ميكن أن نقول بأن هذهو  .4"واألساسي كذلك بنفس املعىن

 إيضاح و تبيني موضوعات الكتاب يعد وظيفة الفهرس قاصرة على مجع أيماء الكتب، بل تعدهتا إىل
، فهرس األعالم، مثال و احلكم، فهرس األ، فهرس األحاديثآلياتوحمتوياته كلها، شروى: فهرس ا

للمكونات حتليل فهرس املصادر واملراجع ...، وهذا  ، فهرس املوضوعات،فهرس اللغة، فهرس األماكن
 :الداللية للفظ "الفهرس"

 .الكتاب الذي جتمع فيه الكتبقبل التعميم =  - 
 الدليل الذي يبني موضوعات الكتاب وماجاء فيه. بعد التعميم = -

                                                           
 .1/419ينظر : معجم الصواب اللغوي،  - 1
 .6/34اللسان ،   - 2
 .1/421، معجم الصواب اللغوي - 3
 .589/ 1، ينظر : املرجع السابق - 4
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أهنا  السببعند بعضهم؛ و  مرفوضة، "طعاٌم طَيِّب النَّْكهة، يف حنو قوهلم:" عىن: الرائحة،مب ْكَهةنَّ ال -12
فاألفصح أن النَّْكَهة  يف اللغة ريح الفم أو األنف،؛ فاملعاجم القدمية هبذا االستخداممل ترد يف 

إطالقها على الطعام والشراب على أنه  بَ وصوِّ  لكن صحح هذا االستعمال ".طعام طَّيب الرائحةيقال:"
 ت  مْ مَ ـت ه: شَ وَنك ه»من باب التوسع الداليل لإلشارة إىل م طلق الرائحة، ويؤيد ذلك قول ابن منظور: 

هذا حتليل للمكونات و  احلديثة كاألساسي، واملنجد.. وقد أوردت هذا املعىن بعض املعاجم 1«رحيه
 الداللية للفظ "النكهة" :

 .ريح الفم أو األنف قبل التعميم = - 
 .م طلق الرائحة بعد التعميم = -

هـــــنَ  -13 عند بعضهم؛  مرفوضة"، مبضاّر التدخنينوَّه ، يف حنو قوهلم :"عىن: أشار إىل ذلكمب، وَّ
عدة « نـَوَّه»ذكرت املعاجم القدمية واحلديثة للفعل  ؛ فقد أن الفعل مل يرد هبذا املعىن يف املعاجم السببو 

أي أنه يستخدم يف املدح  معان، منها: نـَوَّه باحلديث: أشاد به وأظهره، ونـَوَّه بفالن: شهره ورفع ذكره،
لكن صحح االستعمال املرفوض على أنه من باب  "،أشار إىل مضاّر التدخني فقط،فاالفصح أن يقال:"

ّح استعمالهفحينئذ ع املعىن يف هذين االستعمالني، يوست مبعىن التنبيه إىل الشيء، وبيان أمهيته دون  يص 
 هذا حتليل للمكونات الداللية للفظ "التنويه":و  ."2"تقييد مبدح أو ذم

 .+ املدح إىل الشيءالتنبيه قبل التعميم =  - 
 .مطلقا التنبيه إىل الشيءبعد التعميم =  -

السبب: ؛ و عند بعضهم مرفوضة"، َهلَّ شهر فرباير اليوم، يف حنو قوهلم:"عىن: بدأ،مبَهلَّ فبراير -14
ظهر، وَهلَّ الشهر: َظَهَر  :َهلَّ اهلالل "املعاجم: تذكر، فمع األشهر غري القمريّة« َهلَّ »استعمال الفعل 

بََدأ شهر  ، فاألفصح أن يقال:". وي ْسَتعمل الفعل مع األشهر القمرية اليت تبدأ بظهور اهلالل"هالله
األشهر  ليشملَهّل"  "للفعل صّحح االستعمال املرفوض من باب التوسيع الداليلولكن  ".فرباير اليوم
جئته عند "اللة على مطلق الظهور والبدء، ففي األساس:كما أن بعض املعاجم أوردته للد،  غري القمرية
يل للمكونات الداللية هذا حتلو  .4"استهللنا الشهر: ابتدأناه "، ويف الوسيط:3"وم ْستَـَهلِّه م َهلِّ الشهر
 :للفظ "هّل"

 .األشهر القمريةهّل +  قبل التعميم = - 
 .+ األشهر الشمسية األشهر القمريةبعد التعميم = هل+  -

                                                           
 .768/ 1، وينظر : معجم الصواب اللغوي ، 14/317اللسان ،  - 1
 .267و  1/771، معجم الصواب اللغويينظر :  - 2
 .2/379، أساس البالغة - 3
 .1/780، و ينظر: معجم الصواب اللغوي،  992، املعجم الوسيط - 4
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عند  مرفوضة"، َثالث  َوَجَبات يف اليوم، يف حنو قوهلم:"ألكلة الواحدةا ، مبعىنمجع َوْجَبة َجباتالو  -15
الوجبة كما جاءت يف املعاجم القدمية هي ؛ فأهنا مل ترد هبذا املعىن يف املعاجم القدمية السبببعضهم؛ و 

يقتضي أن تكون يف ثالثة أيام وليس يف يوم  "ثالث وجبات"األكلة يف اليوم والليلة، فقولنا: 
ق طاللكن صّحح االستعمال املرفوض من خالل إ ".ثالث أَكاَلت يف اليوم فاألفصح أن يقال:"واحد،

 األكلة الواحدة دون تقييد بزمن معني، وعليه َيوز ثالث وجبات، ووجبة اإلفطار ... إخل، الوجبة على
لة القدمية، وقد سجََّلت املعاجم احلديثة كالوسيط، واألساسي، ديدة قريبة الصلة بالدالاجلداللة فال

 هذا حتليل للمكونات الداللية للفظ "الوجبات" :و  ."1"واحمليط )معجم اللغة العربية( هذا االستعمال
 .+ يف اليوم و الليلة ألكلة الواحدةقبل التعميم = ا - 
 .األكلة الواحدة دون تقييد بزمن معني بعد التعميم = -

 َلوَّن الذي َيش دُّه مب ،ِوَشاحال -16
أو غريه من الرجال بني عات ق ه القاضي عىن: النسي  العريض امل

 السببعند بعضهم؛ و  مرفوضة"، لَبس القاضي الو شاح، يف حنو قوهلم:" املناسبات  الريمية وكشَحْيه يف
القدمية مبعىن النسي  العريض الذي يـ َرصَّع ورد الو شاح يف املعاجم فقد أهنا مل ترد يف املعاجم هبذا املعىن. 

 ةداللال عيسو تبيد أن هذا االستعمال صحح من باب باجلواهر وتشده املرأة بني عاتقيها وكشحيها،
لتشمل كل نسي  ملون يشده القاضي أو غريه من الرجال بني عاتقه وكشحيه يف املناسبات   عميمهاوت

هذا و  يف املعاجم احلديثة كالوسيط الذي نص على أهنا حمدثة.الريمية، وقد وردت الكلمة هبذا املعىن 
 :للمكونات الداللية للفظ "الوشاح"حتليل 

 .النسي  العريض الذي يـ َرصَّع باجلواهر وتشده املرأة بني عاتقيها وكشحيها قبل التعميم = - 
يف املناسبات  نسي  ملون يشده القاضي أو غريه من الرجال بني عاتقه وكشحيه  بعد التعميم = -

 .الريمية
أن اليتيم َمْن فقد  السبب؛ و مرفوضة عند األكثرين"، فقد أمه فصار يتيًما:"يف حنو قوهلم، مــيـَيتِ الــ -17

يًّافهو اليتيم م ن الناس  ، أماأمه من احليوان ال من الناس أو  َمْن فقد أباه، أما الذي فـََقد أمه في َسمَّى َعج 
فقد أمه فصار أو " "فقد أباه فصار يتيًمافاألفصح أن يقال :"م نـَْقط ًعا، وَمْن مات أبواه فهو لطيم. 

يًّا َقط ًعا"أو "َعج  احلاجة و هو أصل الي تم ". لكن صحح هذا االستعمال بالنظر إىل فقد أمه فصار م نـْ
خاصة « يتيم»من قبيل توسيع داللة  جاز تصحيح املثال املرفوض على أنهو من مث واالنفراد والَغْفلة، 

 :لمكونات الداللية للفظ "اليتيم"هذا حتليل لو  ."2"وأن الي تم يف احليوانات ما كان من جهة األم
 .فقدان+ األب قبل التعميم = - 

                                                           
 .1/788، ينظر: معجم الصواب اللغوي - 1
 .1/807، ينظر: معجم الصواب اللغوي -  2
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 .عد التعميم = فقدان+ األب + األمب -
 بتحليل استعنا التعميم، أو التخصيص طريق عن داللتها تغري ت ألفاظ من رصده استطعنا ما هذا   

 .عليها طرأ ما ملعرفة لأللفاظ الداللية املكونات
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 اَللَـــــةـتِـــــــَقــــــــال الــــدَّ انْــ – لِـــثاــثَّ ــال َفْصلــال

      االستعارة طريق عن، آلخر جمال من بانتقاله داللتها جمال تغري اليت األلفاظ املبحث هذا يف نرصد    
 من إليه نقل وما األصل بني وجود عالقة عند األلفاظ انتقاالت إليهما تفيء إذ؛ الـمجاز املرسل أو

 الناس استعمال حسب وذلك املتطّورة، تغلب الداللة وقد الداللتان، بعدها تتعايش قد جديدة داللة
 .األلفاظ من عليه توفَّرنا مما كبريًا جزًءا املظهر مثَّل هذا وقد غريه، دون ملدلول وحاجتهم

از ، مث نقفي بذكر األلفاظ اليت سوغ اجملانتقلت دالالهتا بطريق االستعارةنبدأ هنا بذكر األلفاظ اليت و   
 .املرسل انتقاالهتا الداللية

 انـــتــــقـــــال الداللــــــــــــــة عن طــــــــــــــــريق االستـــعـــــارة   -أوال
ا آنسٌة فلم تتزّوج بعد؛ يف مثل قوهلم :"عىن: غري متزوجةمب، ةآِنسَ  -1 عند  مرفوضاستعمال  ،"إ هنَّ

الكلمة  بيد أن االستعمال ص حِّح على أساس أن .أهنا مل ترد يف املعاجم هبذا املعىن سبببعضهم ؛ ب
فأصبحت تطلق مث حدث ختصيص للمعىن، قدميًا على الفتاة الشابة، طيبة النفس واحلديث، أطلقت" 

  .1"اليوم على الفتاة الشابة غري املتزوجة على سبيل اجملاز
، فللمعىن على سبيل اجملاز لعالقة املشاهبةيفهم من ذلك أن هذه الكلمة حدث هلا نقل داليل و     

ة تكون أقرب إىل األنس         ألن الفتاة الشابة غري املتزوج(، و طيبة النفس واحلديثالطيب لآلنسة )
 . ختصيص للمعىن، فنت  عن طلق لفظ اآلنسة على هذه األخرية ، أجلمالوا
أهنا مل ترد  سببب ؛عند بعضهم مرفوضة"، أََرَض الفأر  املالبسَ  ":، يف مثل قوهلم، مبعىن قرضَأَرضَ  -2

ستخدم مع د َويـْبَّة  بعينها هي ي« أََرضَ »الفعل أن املعاجم القدمية ، فالذي يف يف املعاجم هبذا االستخدام
على غري أنه ميكن تصحيح االستعمال املرفوض  ،«قرض»الفعل فيستخدم الفأر أما مع «. اأَلَرَضة»

 عن طريق جمازيا تطورت اللفظة قد هذه داللة، تكون جمازعلى القول بأنه و  ."2"املعىن اجملاز، أو توسيع
 حنوه ، جبامع اإلفساد يف كلٍّ.مبا تفعله األرضة باخلشب و  ، بتشبيه قرض الفأر للمالبس وحنوهااملشاهبة

عند  مرفوضة "،َأَخَذ الطائرة مسافرًا إىل موسكوها، يف حنو قوهلم:" عىن: ركب، مبَأَخذ الطائرة -3
، مل يرد هبذا املعىن يف املعاجم القدمية، وهو من األساليب املرتمجة« أخذ»أن الفعل  السببو ؛ بعضهم

 و. ركب الطائرة مسافرًا إىل موسكيقال:أن الصواب ف
ميكن تصحيح التعبري املرفوض على أنه من باب توسيع املعىن  أجاب املصححون عن ذلك أنهو     

 .على االستعارةهذا التوسيع قائم ". و 3"، وقد أجازته بعض املعاجم احلديثة«أخذ»للفعل 
                                                           

 .292، وتثقيف اللسان العريب، ص 1/3معجم الصواب اللغوي،  - 1
 .  1/35، ينظر : معجم الصواب اللغوي - 2 

 .1/22ينظر : املرجع السابق،  - 3
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،       استخدام الفعل يف غري ما وضع لههو  السبب؛ و عند بعضهم مرفوضة، َأَخَذ حمَّاًما ساخًنا -4
  .استحم مباء ساخنالصواب عندهم أن يقال:و 

تصحيح التعبري املرفوض على أنه من باب توسيع املعىن  ميكن أجاب املصححون عن ذلك بأنهو      
، وهو من األفعال اليت توسع االستعمال احلديث فيها، وأدخلها ضمن مصاحبات لفظية «أخذ»للفعل 
 .وهذا التوسيع قائم على االستعارة ."1"متنوعة

من التعبريات  األهن ؛عند بعضهم مرفوضة، عبارة "َأَخَذ زمام املبادرةيف حنو قوهلم:" ،َأَخذ زمام -5
مجاز وال ختالف ـي تعتمد على الـمن التعبريات العصرية التعلى أنه "التعبري املرفوض لكن صحح املولدة. 

 ".2"قواعد اللغة
 .نا هو االستعارة بعالقة املشاهبةاجملاز املراد هو       
          ،هذا التعبري مل يرد يف املعجمات ؛ألنّ مرفوضة عند بعضهم ،أدخلت الخاتم في أصبعي -6
إّما على  ،لبعض العبارة املرفوضة من الفصيحوعّد ا ،"أدخلت أصبعي يف اخلامت"أن يقال:  صوابالو 

أدخلت القلنسوة يف "وهو كثري يف كالم العرب، كقوهلم: ، التجّوز يف االستعمال أو على القلب املعنوي
 .واجملاز املراد هنا هو االستعارة ."3" أقره جممع اللغة املصري ، وهو ما"رأسي، واجلورب يف رجلي

ألن عند بعضهم؛  مرفوضة "،أَْعَلَن فالنًا باألمر، يف حنو قوهلم :"عىن: أظهره إليهاملو  ،ــَأْعَلنه بـ -7
". بيد أن أَْعَلَن األمَر إىل فالن، فالصواب أن يقال:"اإلظهار ال يكون إال للمعَلن وهو األمر ال الشخص

 .االستعارة" الذي املراد به هنا 4"على سبيل اجملاز صحح املثال املرفوض
ألن الفعل ليس للسفينة، وإمنا هو عند بعضهم؛  مرفوضة، عبارة عىن: انطلقت، مبَأقْـَلَعت السَِّفيَنة -8

 ،5"هو لصاحبهاال يقال: أقلعت السفينة؛ ألن الفعل ليس هلا، وإمنا "للماّلح. جاء يف التاج واللسان:
". لكن أقلع املاّلح بالسَّفينةو الصواب أن يقال:"واملقصود بالفعل: رفع املاّلح ق ْلع السفينة أو شراعها، 

ألن املالحظ حركة السفينة ال فعل املالح. وقد ورد ؛ سبيل اجملاز"املثال املرفوض على  صحح
 ."6"يف كتابات املعاصرين االستعماالن يف املعاجم احلديثة، وشاعت نسبته إىل السفينة

 .  عري فعل املالح حلركة السفينةاالستعارة، فقد استاجملاز املراد هنا هو و   

                                                           
 .1/22املرجع السابق،  - 1
 .1/22السابق ، املرجع  - 2
 .591/ 1و   27/ 1املرجع السابق،  ينظر : - 3
 .1/57، السابقاملرجع  ، أو على القلب املعنوي. ينظر:«أعلم»معىن الفعل « أعلن»تضمني الفعل وقد صحح أيضا ب - 4
 .71، 70/ 22و التاج ، .11/297اللسان ، - 5
 .65/ 1معجم الصواب اللغوي،  ينظر:«. أحبر»معىن الفعل « أقلع»وقد صحح أيضا بتضمني الفعل  - 6
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ألن الفعل ليس للطائرة، وإمنا للطّيار، كما أنَّ اإلقالع عند بعضهم؛  مرفوضة، عبارة َأقْـَلعِت الطَّائَِرة -9
ألن  الذي عالقته املشاهبة)االستعارة(؛"على سبيل اجملاز لكن صحح املثال املرفوض خاّص بالسفن. 

املالحظ حركة الطائرة ال فعل ربّاهنا، وقد ورد االستعمال املرفوض يف املعاجم احلديثة كاألساسّي، الذي 
 ."1"مبعىن: انطلق« أقلع»أجاز أيًضا جميء 

، مل ترد يف املعاجمألهنا ؛ ضعيفة عند بعضهم"، اْرتـََفَع عن الدنايا، يف حنو قوهلم:" اْرتـََفَع عن -10
االستعمال املرفوض اعتماًدا لكن صحح  ".بـَع د عن الدنايا)أو(  امتنع عن الدنايا فالصواب أن يقال:"

  " الذي عالقته املشاهبة )االستعارة(.2"على اجملاز
ر يف شكله اخلارجّي وتركيبه من ظروف وعوامل تؤثّ  عىن: كل ما حييط بالكائن احليّ مب الِبيئة -11
، ألهنا مل ترد هبذا املعىن يف املعاجم القدميةعند بعضهم؛ مرفوضة"، وزارة البيئة، يف حنو قوهلم:"خليّ الدا
.لكن صحح االستعمال املرفوض على يف املعاجم القدمية مبعىن املنزل، واحلالة« البيئة»ردت كلمة فقد 
يط به من"فأصبحت تدل حديثًا على  ة ،داللال عيتوس أساس ظروف طبيعية، وذلك على  املكان وما حي 

 .ستعارة( ، جبامع اإلحاطة يف كلٍّ الذي عالقته املشاهبة ) اال ."3""سبيل اجملاز
؛    مرفوضة عند األكثرين"، انصاع لرأي قائده، يف حنو قوهلم:"عىن: انقاد، وخضع وأطاعمب ،اْنَصاعَ  -12
صحح و  ".انقاد لرأي قائدهأن يقال:"الصواب ، و السبب: عدم ورودها هبذا املعىن يف املعاجم القدميةو 

      ، «عاَد راجًعا م سر ًعا»يف املعاجم القدمية هو « انصاع»معىن الفعل  اللفظ املرفوض على أساس أن"
أو مطاوع صاَعه إذا فرَّقه، وميكن تصحيحه باملعىن املستحدث وهو داللته على اخلضوع واالنقياد بنوع 

 .4"ت بعض املعاجم احلديثة له كاألساسي واملنجدمن اجملاز، أو اعتماًدا على إثبا
اإلسراع يف كلٍّ، فالذي تعارة؛ جبامع العودة والرجوع و واجملاز املسوغ هلذه النقلة الداللية هو االس

 .وره و املسارعة يف طاعته وإرضائهخيضع وينقاد لغريه ال ينفك من الرجوع إىل متبوعه يف أم
السبب:أهنا مل ترد هبذا عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، باقة وردحنو قوهلم:"، يف زمةاحلعىن: مب ،باقةال-13

ورد يف صحح االستعمال املرفوض على أساس أنه "و  ."طاقة ورد، و الصواب أن يقال:"املعىن يف املعاجم
وعليه فيجوز استعمال الباقة مع الورود ،والبقل نبات كالرحيان والورد  "،لباقة: احلزمة من البقل"االتاج: 

                                                           
 .65/ 1، معجم الصواب اللغوي - 1
التقابل الداليل بني االرتفاع والدنايا أمر يؤكد ، وال شك أن «ابتعد»أو « امتنع»معىن الفعل: « ارتفع»قد صحح أيضا على تضمني و  - 2

 .1/106، معجم الصواب اللغوي ينظر: املعىن.
 .1/137، واب اللغويمعجم الص  - 3
 .164 /1، املرجع السابق - 4
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« طاقة وباقة»وقد أجاز جممع اللغة املصري استعمال الكلمتني  ،ويكون االستعمال جمازيًّا لعالقة املشاهبة
 .1"وإن كان يفضل األوىل

 عليه تكون االستعارة هي املسوغة هلذا النقل الداليل .و    
نه ال عالقة بني عند بعضهم؛ أل مرفوضة"، عبارة بكى فالن بكاًء م رًّا، يف حنو قوهلم:"بكاء م ر   -14

على  بيد أن العبارة صححت ".بكى فالن بكاًء شديًدا، و الصواب أن يقال:"البكاء وطعم املرارة
ليس هناك ما مينع من استخدام التعبري الثاين الذي يدل على املبالغة يف البكاء، وشدة حزن أساس أنه "

اجملاز املعين هنا و  ."2"تراسل احلواس من قبيل أو يل اجملازالباكي على ما يبكي عليه، ويكون التعبري من قب
 هو االستعارة.

السبب:أهنا مل تأت على الصيغ عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، َجرَّار زراعيّ ، يف حنو قوهلم :"ر ارالجـــــ-15
أن تدل على « فـَعَّال»األصل يف صيغة أجاب أصحاب املعجم عن ذلك بأن:"و  القياسية السم اآللة.

املبالغة أو على النسب ألمر من األمور، وقد استعملت جمازًا يف الداللة على اآللّية وهو استعمال مباح 
« فـَّعال»فصيح، واجملاز إذا اشتهر صار حقيقة عرفية فصيحة، وقد اقرتح بعض اللغويني قياسّية صوغ 

واجملاز  ."3" ألساسي، واملنجدالسم اآللة، وقد ورد االستعمال املرفوض يف املعاجم احلديثة كالوسيط، وا
 املراد هنا هو االستعارة.

ألن الكلمة عند بعضهم؛  مرفوضة"، السيطرة على حجم رءوس األموال، يف حنو قوهلم :"مجْ الحَ  -16
السَّيطرة على مقدار رءوس ،و الصواب أن يقال:"تدل على ما هو كتلة وله أبعاد: طول وعرض وارتفاع

" الذي عالقته املشاهبة 4" يف اللغة محاًل له على اجملازستعمال صحح بيد أن هذا اال ".األموال
 .)االستعارة(

عند بعضهم؛  مرفوضة"، َحَدا به احل ْرص  إىل الب ْخل، يف حنو قوهلم:"عىن: حثّه ودفع بهمب ــــــَحدا بـ -17
لكن أجاب املصححون بأن ، وهو متعدٍّ بنفسه. «الباء»حبرف اجلّر « َحَدا»سبب: تعدِّي الفعل ب

َحدا اإلبَل، وهبا: ساقها »؛ ففيها: «الباء»متعديًا بنفسه وحبرف اجلّر « َحدا»أوردت الفعل  "املعاجم

                                                           
 .1/172، املرجع السابق - 1
 بأنه:" وصف مدركات كل حاسة من احلواس بصفات مدركات احلاسة تراسل الحواسيعرف . و 1/189معجم الصواب اللغوي،   - 2

غنيمي هالل ،النقد األديب ..." ينظر: حممد األخرى، فتعطي املسموعات ألوانا، وتصيّـــر املشمومات أنغاما، وتصبح املرئيات عاطرة
 .395ص ،م2005، 6القاهرة، ط هنضة مصر،، احلديث

 .1/291معجم الصواب اللغوي،  - 3
 .1/313ينظر : املرجع السابق،  - 4
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" 1"، وال مانع من التوسع يف الداللة واستخدام الفعل مع األشخاص على سبيل اجملاز«وحّثها على السري
 .االستعارة(الذي عالقته املشاهبة )

عند  مرفوضة"، عبارة حرَّر الشرطّي حمضًرا باحلادثة، يف حنو قوهلم:"عىن: كتبه، مبمحضًرا َحرَّرَ  -18
املعىن  أجاب املصححون عن ذلك بأن. و يف املعاجم« كتب»مل ترد مبعىن  "حّرر" سبب: أنبعضهم؛ ب

ونصت  ،"حّرر الكتاَب وغريَه: أصلحه وجوَّد خطَّه"يف الوسيط واألساسي إذ قاال: " املرفوض ورد
حترير الكتاب وغريه: "أن نقول: "– الذي عالقته املشاهبة)االستعارة( 2"على أنه من اجملاز املعاجم القدمية
قد انتلقت داللتها من معىن حسي إىل و  .3"بإقامة حروفه، وحتسينه بإصالح سقطه ؛تقوميه وختليصه

 .شاء الكالم بصفة عامةلكتابة و إنمعىن آخر مـحّس أوسع دائرة من األول، فغدت تطلق على ا
صَّة التاريخ ، يف حنو قوهلم:"عىن: الفرتة احملددة للدراسة يف اليوم ملادة معينةمب ،ِحصَّةال -19 َكاَنت ح 

وردت الكلمة ، فقد  ألهنا مل ترد يف املعاجم القدمية هبذا املعىنعند بعضهم؛ مرفوضة"، عبارة أثريًة لديّ 
.لكن أجاز املصححون من الطعام أو الشراب أو األرض أو غري ذلكيف املعاجم القدمية مبعىن النصيب 

صَّة»كلمة أجاز "الوسيط هذا املثال املرفوض بناء على أن  املعجم  مبعىن الفرتة من الزمن، وذكر أهنا « ح 
 " الذي عالقته املشاهبة ) االستعارة(.4"مولدة، وأقر جممع اللغة املصري هذا االستعمال على سبيل اجملاز

أهنم يقصرون  سبببعضهم؛ بعند  مرفوضة"، إ نَّه ذو حظٍّ َسيِّئ، يف حنو قوهلم :" َسيِّئالَحظ  ال - 20
و أ. ..ورد يف التاج أن احلظ النصيبأجاب املصححون عن ذلك بأنه "و احلظ على النصيب من اخلري. 
ويف اللسان أن قصر احلظ على معىن اخلري منقول عن الليث. وعليه  ،هو خاص بالنصيب من اخلري

مجاز عند من ـيكون استخدام احلظ مع الشر إما بالنص عند من أطلق املعىن، أو بالتوسع على سبيل ال
  ، و اجملاز املعين هنا هو االستعارة.5"قيده
السبب:إلسناد عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، كثريًاَحَلَبت  الناقة  لبًنا  ، يف حنو قوهلم:"َحَلَبِت الناقة   -21

 أجاب املصححون بأنه".و ح ل َبت  الناقة  ، فالصواب أن يقال:"إىل الناقة وهو مبين للمعلوم« حلب»الفعل 
، ويستخدم هذا الفعل مبنيًّا "َحَلَب الشاَة وحنوها: استخرج ما يف ضرعها من اللنب"جاء يف املعاجم:"

، وال يستخدم هكذا مبنيًّا للمعلوم، وإن كان من املمكن إسناد "، والناقةالشاةح ل َبت "للمجهول فيقال: 
  ." الذي عالقته املشاهبة ) االستعارة(6" الفعل إىل الناقة على سبيل اجملاز

                                                           
 .313/ 1ينظر :  املرجع السابق،  - 1
 .317/ 1املرجع السابق،   - 2
 .317/ 1، وينظر : معجم الصواب اللغوي، 10/588تاج العروس،  - 3
 .1/332معجم الصواب اللغوي،  - 4
 .1/324املرجع السابق،  - 5
 .1/328، ينظر : معجم الصواب اللغوي، أو حنومها . «درّ »أو « أنت »كما صحح االستعمال على تضمني الفعل معىن  - 6
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ه، مب ،َحوَّر كالمه -22 سبب: هند البعض؛ ب مرفوضةهي "، و َحوَّر كالمه، يف حنو قوهلم:"بَدَّلهو عىن: َغريَّ
بيد أن هذا االستعمال صّحح حبمله على االستعارة ؛على مل يرد يف املعاجم القدمية هبذا املعىن. أن الفعل
ميكن مالحظة الشبه بني املعىن اجلديد واملعىن القدمي يف داللة التغيري يف كلٍّ، فمعىن الفعل  أساس أنه

مبعىن « حوَّر»ة املصري استخدام أجاز جممع اللغقد و  قدميًا بيَّض الثياب، أي غريَّها إىل اللون األبيض.
 . "1"غريَّ وبدَّل، وذكر الوسيط أهنا هبذا املعىن حمدثة

  ، فالصواب أن يقال:يف غري ما و ضع له« أخذ»الستخدام الفعل  ،مرفوضة، عبارة خ ْذ راحتك -23
 2"تعتمد على اجملازمن التعبريات العصرية املقبولة اليت ألنه " صحح لتعبري املرفوض". لكن ااْسرَت حْ  "

 الذي عالقته املشاهبة )االستعارة(.
عند  مرفوضة"، خربش الكتاَب بالقلم،يف حنو قوهلم:" عىن: أفسد وجهه أو ظاهرهمب ة،َخْرَبشَ ال -24

غري أن املصححني أجازوا  هذا االستعمال على أساس سبب: شيوع الكلمة على ألسنة العامة. البعض؛ب
جيز لنا استعمال هذا املثال ـواجملاز ي ،3"َخْرَبش الشيَء: أفسده":مقوهل جاء يف املعاجمأنه 

"، جبامع 5اجملاز املقصود هنا هو االستعارة، فهو مستعار من خربشه :إذا جرح بأظافريه"و ."4"املرفوض
 التشويش يف كلٍّ .اإلفساد و 

عند بعضهم؛             مرفوضة"، َخضَّ الصغريَ ، يف حنو قوهلم:"عا فز اإلو  ةخافاإلعىن: مب ،ض  الخ -25
الصواب أن ، و السبب:شيوع الكلمة على ألسنة العامة، وعدم ورودها هبذا املعىن يف املعاجمو 

أنه نوع من نقل املعىن "مبعناها املذكور على لكن  الكلمة املرفوضة صححت  ".َأَخاَف الصغريَ يقال:"
، إىل احلركة النفسية العنيفة على سبيل االستعارة. من احلقيقة إىل اجملاز، أو من احلركة احلسية الشديدة

 ."6"وقد ذكر اللفظ مبعناه املرفوض بعض املعاجم احلديثة كاألساسي، وأقره جممع اللغة املصري
تعّدي الفعل بنفسه، مع أنه عند بعضهم؛ ل مرفوضة"، َدَحَض ح جََّته ، يف حنو قوهلم:"ضحْ دَّ ال -26
فقد صحح االستعمال  ،أما من حيث اللزوم والتعدي ".َدَحَضْت ح جَّت ه، فالصواب أن يقال:"الزم

الزًما ومتعديًا، كما جاء يف الوسيط. ولكالمه « َدَحضَ »يصح استخدام الفعل املرفوض على أساس أنه "

                                                           
 .1/337ينظر : معجم الصواب اللغوي،  - 1
وهو من األفعال اليت توسع االستعمال احلديث فيها، وأدخلها ضمن مصاحبات لفظية « أخذ»كما صحح على توسيع املعىن للفعل   - 2
 تنوعة.م
 .1/345ينظر : املرجع السايق،  

 .346/ 1املرجع السابق،  - 3
 .1/346ينظر : معجم الصواب اللغوي،  - 4
 . 186الللغوية املعاصرة، صمعجم األغالط  ،ينظر: حممد العدناين - 5
 .1/354املرجع السابق،  - 6
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. وفيه 1"دحضت رجل ه: زل َقت وَدَحضها وأدحضها: أزلقها"أصل يف املعاجم القدمية، ففي اللسان:
وعليه يصّح التجوز يف  .وهو يعين على اجملاز ،2"حضت حجته دحوًضا على املثل إذا بطلتود"أيًضا: 

 .هو االستعارة اجملاز  املقصود هناو  .3" الفعل املتعدي كما يصح التجوز يف الفعل الالزم
ألن كلمة عند بعضهم؛  مرفوضة "،الدُّخان  ضار بالصحة، يف حنو قوهلم:"عىن: التبغ،مب د َخانال -27
 جممع اللغة املصري أجاب املصححون عن ذلك بأنو مل تكن معروفة هبذا املعىن عند العرب. « دخان»

 .  " باعتبار ما سيؤول إليه4"لوهو من قبيل اجملاز املرس مبعىن التبغ« دخان»استعمال كلمة  أقّر"
عند بعضهم؛            مرفوضة"، الرِّئويّ الدَّرن ، يف حنو قوهلم:"عىن: مرض يصيب الرئتنيمب ،َرنالــدَّ -28
الثابت يف املعاجم أجاب املصححون هلذا اللفظ بأن "و السبب:أهنا مل ترد هبذا املعىن يف املعاجم. و 

هو الوسخ، وميكن تصحيح اللفظ بداللته احلديثة وهي استخدامه يف الطب مبعىن « الدََّرن»القدمية أن 
هبذا املرض بار ذلك من قبيل اجملاز وعالقته املسببية؛ فتأيت اإلصابة السّل الذي يصيب الرئتني على اعت

 .5"وقد اعرتف بصحة الكلمة عدد من املعاجم احلديثة كالوسيط واألساسي. نتيجة التلّوث والوسخ
فَّ ـــال -29  مرفوضة"، َدفَّة السفينةحنو قوهلم:" ، يف عىن: جزء يف مؤخر السفينة حيركها مييًنا ويسارًامب ،ةـــدَّ

و أجاب املصححون عن ذلك بأن ألن الكلمة هبذا املعىن مل ترد يف املعاجم القدمية. عند بعضهم؛  
هو     و  َدفَّة الشيء: جنبه، وعلى الرغم من وجود لفظ فصيح يدل على املعىن املراد "املعاجم ذكرت أن

 لعالقة اجلزئية، 6املرسل" ازفإن من املمكن تصحيح اللفظ املرفوض عن طريق اجمل "؛س كَّان السفينة"
وقد ورد اللفظ يف املعاجم احلديثة على أنه مولَّد، وتوسعوا ، على اعتبار أن مؤخرة السفينة تعد جنًبا هلا"

 هذا على سبيل االستعارة."، و 7"يف استخدامه، فقالوا: دفة األمور، ودفّة البالد، وغري ذلك
قَّة يف عملهو قوهلم:"، يف حنعىن: التدقيق والضبط، مبِدقَّةال -30 عند  مرفوضة"، فالن مشهود له بالدِّ

مال على صوب أصحاب املعجم هذا االستعو ألهنا مل ترد يف املعاجم القدمية هبذا املعىن. بعضهم؛ 
يف املعاجم مبعىن: هيئة الدَّق، ومصدرًا للفعل َدّق مبعىن صغر، ومن املعىن  :"أساس أن كلمة "دقة" وردت

األخري أخذ معىن التدقيق والضبط، على سبيل اجملاز ألن التدقيق يقتضي ضبط األمور الصغرية 
 اجملاز املقصود هنا هو االستعارة.و . "8"والبسيطة

                                                           
 . 4/347، اللسان ينظر:- 1
 .348، 4/347،اللسانينظر : - 2
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ألن الكلمة مل ترد عند بعضهم؛ مرفوضة"، لشيءَ دكَّن فالٌن ا، يف حنو قوهلم:"ىعىن: أخفمب ،كَّنَ د -31
أجاب املصححون عن ذلك ". و َأْخَفى فالٌن الشيءَ  ، فالصواب أن يقال:"هبذا املعىن يف املعاجم القدمية

 شبه ، وعليه فإن هناك عالقة"وضع بعضه فوق بعض يف نظام"«:دَكَّن املتاع»املعاجم: جاء يف بأنه قد "
بني املعىن الفصيح واملعىن العامي مما يـ َعّد تطورًا دالليًّا ميكن أن َي َاز؛ وعلى ذلك تكون الكلمة من 

يف املعىن اجلديد عن  ماستخدو بذلك يكون اللفظ املرفوض قد  ."1" الصحيح الشائع على ألسنة العامة
 .عض يؤدي إىل إخفاء بعضهعضه فوق بستعارة ؛ جبامع اإلخفاء يف كلٍّ ، فوضع املتاع بطريق اال

السبب:استخدام عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، هناك رؤيا عربية للقضية" :، يف حنو قوهلمر ْؤيَا عربية -32
هناك رؤية عربية ، فالصواب أن يقال:"على الرغم من االختالف بينهما يف املعىن« رؤية»حمل « رؤيا»

للداللة على ما « رؤيا»األصل استخدام كلمة " و قد كان جواب املصححني عن ذلك بأن "،للقضية
ملا ي رى يف اليقظة. ولكن ذكرت املصادر أن العرب قد استعملت الرؤيا يف « رؤية»ي رى يف النوم، و 

 ، وقد جاء عليه قول املتنيب:2"اليقظة كثريًا على سبيل اجملاز
 ورؤياك أحلى في العيون من الغمض                                

    ﴾ َنًة ل لنَّاس  ل عليه قوله تعاىل:﴿َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤيَا الَّيت  أََريـَْناَك إ الَّ ف تـْ حيث فسروها حبادثة "؛ 3"ومح 
 اجملاز املصحح هلذا االستعمال هو االستعارة .و  .4" اإلسراء واملعراج، وقد كانت يف اليقظة

السبب: ألهنا مل عند بعضهم؛ مرفوضة"، رصرصه الربد،يف حنو قوهلم:" عىن: اشتد عليهمب، َرْصَرصَ  -33
يف املعاجم مبعىن مجع الشيء ورد " «َرْصَرصَ » أجاب املصححون بأن الفعلو ترد يف املعاجم هبذا املعىن. 

وضمَّ بعضه إىل بعض، وقد أجاز جممع اللغة املصري استعمال هذا الفعل مبعىن اشتد عليه الربد، وذلك 
ستعارة هو فيكون اجملاز عن طريق اال . 5"ي وهذا املعىن من اشرتاك يف الضم واجلمعملا بني املعىن اللغو 

  .املصحح هلذا االستعمال
استخدام هو السبب:عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، سأ سافر برغم املطر، يف حنو قوهلم:"َرْغم المطر -34
برغم »أو أن  بيل اجملازعلى أنه من قَ  لكن أجاز املصححون هذا االستعمال مع غري اإلنسان.« رغم»

 .واجملاز املراد هنا هو االستعارة ."6"مبعىن: مع و جود املطر« املطر

                                                           
 .1/376املرجع السابق،   - 1
 .1/388املرجع السابق،  - 2
 .60اآلية:  ،سورة اإلسراء - 3
 .1/388الصواب اللغوي، معجم   - 4
 .402/ 1املرجع السابق،  - 5
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"، فـََتت احلكومة املوظف من العمل، يف حنو قوهلم:"ر عزل من الوظيفةالَفصل و العىن: مب ،تفْ رَّ ال -35
َعَزلت الصواب أن يقال:"، و سبب:أهنا مل ترد يف املعاجم القدمية هبذا املعىنعند بعضهم؛ ب مرفوضة

لكن يرى اجمليزون هلذا االستعمال  ".َفَصلت احلكومة  املوظَف من العمل)أو( احلكومة  املوظَف عن العمل
وقد أقره جممع "، الذي عالقته املشاهبة )االستعارة( 1"مي كن تصحيح املثال املرفوض من خالل اجملاز" أنه

الذي كان يعين التحطم واالنكسار، وأصبح « َرَفتَ »ثًا للفعل اللغة املصري باعتباره استعمااًل مستحدَ 
 ."2"يعين فقد الوظيفة الذي يؤدي إىل قطع وسيلة الرزق واالنكسار النفسي

السبب:أهنا مل ترد عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، َرَمَح الفرس  ، يف حنو قوهلم :"ركضالعىن: مب ،حمْ الرَّ -36
، اجمليزون أن هذا االستعمال صحيح لكن يرى ".َعَدا الفرس   يقال:"، فالصواب أن هبذا املعىن يف املعاجم

: ملع ملًعا خفيًفا متقاربًا، وَرَمَح اجلند ب: ضرب احلصى  ":قوهلم جاء يف املعاجمبناء على أنه  َرَمح الربق 
أسرع صحيًحا لعالقة بني العدو السريع واملعاين املشار إليها قريبة، فيكون رمح الفرس مبعىن او "، "برجليه

لعالقة املشاهبة مع اللمعان املتقارب للربق، أو ضرب اجلندب احلصى برجليه، وقد ذكر األساسي هذا 
 . فتكون االستعارة بذلك وراء قبول هذا االستعمال.3"املعىن ووصف الكلمة بأهنا حمدثة

السبب:أهنا عند بعضهم؛ و  رفوضةم"، َزع ل منه، يف حنو قوهلم:"اظيغتاالجر و ضَّ العىن: مب ،لــعَ زَّ الــــ -37
أن الزََّعل "اللسان ذكر على أساس أن االستعمال . لكن صّحح مل ترد هبذا املعىن يف املعاجم القدمية

النشاط، والتضور من اجلوع، واالستعمال احلديث مبعىن الضجر والغيظ ليس بعيًدا عن املعنيني 
مشتقاهتا، و بني املعىن معىن الكلمة املتداولة و ضحة بني على اعتبار أن مثة "صلة وا ،4"السابقني

املعجمي، و هو األمل املادي الشديد من اجلوع، إذ حصل انتقال طبيعي لكلمة الزعل من الداللة احلسية 
 ".5املادية إىل الداللة املعنوية النفسية على طريقة االستعارة"

َر وَسئ م منهمب ،َزَهقَ  -38  السببعند بعضهم؛ و  مرفوضة"، َزَهق من العمل، يف حنو قوهلم:"عىن: َضج 
". بيد أن هذا اللفظ صّحح حبمله سئم العملَ الصواب أن يقال:"، و أهنا مل ترد هبذا املعىن يف املعاجم
َزَهَق الشيء : َبَطَل وَهَلَك  "ويف التاج: ،لغة مبعىن هلك« زهق»إذ إن  على اجملاز بطريقة االستعارة؛

 . سان و دّمر إقباله عليه و حبه لهك يكون هذا العمل قد أبطل معنويات اإلنعلى ذلو  .6"واْضَمَحلَّ 
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السبب: ألنه أسلوب عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، ساد األمن يف البالد:"يف حنو قوهلم، ساد في-39
ليس يف إسناد السيادة إىل أجاب املصححون هلذا االستعمال بأنه "و  أعجمي تسرب من خالل الرتمجة.

  خيرج املثال املرفوض حينئذ على أنه من باب االستعارة.، و "1"خيالف االستخدام العريب املعنويات ما
عند بعضهم؛               مرفوضة"، سايرت فالنًا يف األمر وعليهة، يف حنو قوهلم:"وافقاملعىن: مب ة،اير المس -40
. لكن أن معىن سايره: سار معه وجاراه ، فقد جاء فيهاالسبب:أن هذا املعىن مل تذكره املعاجم القدميةو 

أي: سار مع فالن يف  ،استعمااًل جمازيًّا مستعمل  هنا«ساير»صّحح االستعمال املرفوض على أن الفعل 
 .واجملاز املراد هنا هو االستعارة ".2"رأيه
عند بعضهم؛                مرفوضة"، َسْبَسَبْت البنت شعرها، يف حنو قوهلم:"عىن: سرَّح وأرسلمب ،َسْبَسبَ  -41
سبسب  ":قوله يف اللسان و أجاب املصححون عن ذلك بأنه جاءالسبب:شيوعها على ألسنة العامة.و 

، ومن هذا املعىن أخذ احملدثون سبسب 4"سبسب املال والبول: أساله"، ويف الوسيط: 3"بوله: أرسله
  من باب االستعارة.حينئذ يكون املثال خمرجا على أنه و  ."5"الشعر مبعىن أرسله

عند  مرفوضة"،َكاَنت املناقشة سجااًل بني املتحدثني،يف حنو قوهلم:" ناوبةاملعىن: مب ،َجالسِّ ال-42
العظيمة، وليس مصدًرا للفعل  للدلو« َسْجل»السبب: أن اللفظ املرفوض مجع لكلمة بعضهم؛ و 

ساجله مساجلة: إذا باراه : »قوله  جاء يف التاجوصحح اللفظ املرفوض على أساس أنه  «.ساَجلَ »
يطرد « ف َعال»؛ ألن  مصدرًا« سجال»ومن مث يصح استخدام قالوا:"؛ «وفاخره بأن صنع مثل َصْنع ه

مجع « سجال»َيوز أن تكون أنه " هذا من وجه ؛ و الوجه الثاين.6"مثل املفاعلة« فَاَعل»مصدًرا لـ 
ز كما قالوا: احلرب سجال، أي َسْجل منها على ، وهو الدلو املألى، ويكون الكالم على اجملا«َسْجل»

 .املبادلة و املعاقبة يف كلٍّ ب و و اجملاز املراد هنا هو االستعارة ، جبامع التناو  .7"هؤالء، وآخر على هؤالء
عند بعضهم؛  مرفوضة"، سحب فالن شكواه، يف حنو قوهلم:"اددَ سرت الخذ وااألعىن: مب ،بحْ السَّ -43
". وصّحح اسرتد فالن شكواه" الصواب أن يقال:، و هبذا املعىن يف املعاجممل ترد  السبب: أهناو 

، «حّرك»أو « َجرّ »يف املعاجم القدمية مبعىن "جاء « سحب»الفعل  االستعمال املرفوض على أساس أن
وهو معىن قريب من املعىن احلديث وهو االسرتداد. وقد سجلته املعاجم احلديثة كالوسيط، واألساسي، 
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كأنه جّر الوديعة أو املال      ، و "1"«سحب مااًل من املصرف»، ويف الثاين: «سحب وديعته»ل: ففي األو 
  .، و هو تسويغ قائم على االستعارةوغيّــبهما عن األنظار

« السراح»السبب:أن عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، َأْطَلقوا َسراح األسرييف حنو قوهلم :"، راحسَّ ال -44
حبمله على اجملاز، كما يقال أطلق حريته على  "املثال املرفوض لكن صّوباإلطالق والتحرير. مبعىن

افرتاض احلرية أو السراح أسريًا ف ّك قيده. وقد أجازت املعاجم احلديثة كالوسيط،، واألساسي هذا التعبري 
 .االستعارةا هو "، واجملاز املراد هن 2" ومثله يف األساسي "ى سبيلهأطلق سراحه: خلّ "ففي الوسيط: 

عند بعضهم؛  مرفوضة"، سرَّج الثوبَ ، يف حنو قوهلم:"تباعدةاملياطة اخلعىن: مب ،جير التَّس-45
صحح اللفظ املرفوض و بالشني. « َشرّج»املوجود يف املعاجم ، و أهنا مل ترد هبذا املعىن يف املعاجم:السببو 

إىل معىن اخلياطة املتباعدة ، والشبه  أقرب معانيهاهو " َضْفر الشعر، و على أساس أن من معاين "التسري 
بني املعنيني يسمح بالتحول اجملازي، وقد ورد التسري  باملعىن احلديث يف عدد من املعاجم احلديثة  

 .ون التصحيح مرتكزا على االستعارةعليه يك. و 3" كاملنجد واألساسي
أن هذا  السببعند بعضهم؛ و  مرفوضة"، َسَقَط املطر، يف حنو قوهلم:"عىن: نزلمب ،َسَقطَ -46

جاء يف املعاجم: سقط احلرُّ أو الربد: أقبل، أجاب املصححون بأنه "و  االستخدام مل يرد عن العرب.
وميكن أن ينسحب هذا املعىن على املطر للداللة على قدوم السحاب املسبِّب للمطر، أو يكون الفعل 

اجملاز املسوغ هلذه النقلة الداللية و . 4"معىنـي الـبة فملا بينهما من قرا« نـََزلَ »سقط قد تضمن معىن الفعل 
 هو االستعارة.

صف هو و السبب: عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، َهنَّأه بسالمة وصوله:"يف حنو قوهلم، سالمة وصوله-47
االصواب أن يقال:" ، و  بالسالمة« الوصول»

ً
صحح االستعمال املرفوض على ". و َهنَّأه بوصوله سامل

هي اخل ل ّو من العيوب واآلفات؛ ومن مثَّ يكون وصف الوصول « السالمة» "تذكر أن املعاجمأساس أن 
 .اجملاز املراد هنا هو االستعارة و ."5"هبا على سبيل اجملاز فصيًحا

عند بعضهم؛            مرفوضة"، َسلَّى نفَسه بالقراءةشغل الفراغ و ملئه، يف حنو قوهلم:"عىن: ، مبيَسل  الت -48
َشَغل نفَسه ،و الصواب أن يقال:"مل يرد هبذا املعىن يف املعاجم القدمية« َسلَّى»السبب:أن الفعل و 

يف أصل املادة ويف بعض  "أنعلى أساس أجازه جممع اللغة املصري؛ و ". و صحح اللفظ املرفوض بالقراءة
قريب من شغل الفراغ ي، وهو ي والتعزّ تصاريفها ما يقرب من املعىن احملدث، فأصل املادة هو التلهّ 
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شغله مبا حماولة قت مبا يريح النفس مللء الفراغ و حماولة تزجية الو كأمنا استعري التلهي والتعزي و ، و 1"وملئه
  .   يزيل ضجر النفس ومللها

عند بعضهم؛         مرفوضة"، إ نَّه تلميذ شاط ر، يف حنو قوهلم:"اهراملو اذق، احلعىن: مب ،اِطرشَّ الـ -49
صحح اللفظ و  .إ نَّه تلميذ ماه رالصواب أن يقال:"، و السبب:أهنا مل ترد يف املعاجم القدمية هبذا املعىنو 

السابق الذي "استناًدا إىل ما جاء يف التاج من أن الشاطر:له "جممع اللغة املصري  ةجاز املرفوض تبعا إل
طارة من معىن السَّْبق يف الَعْدو إىل السبق ، وكأن العامة نقلت الش2"يأخذ املسافة البعيدة يف املدة القريبة

يف كل األمور واحلذق فيها. كما أجاز الوسيط هذه الكلمة مبعىن الَفه م املتصرف، وذكرها املنجد مبعىن 
  .3"الّنبيه املاضي يف أموره، واألساسي مبعىن احلاّد الفهم السريع التصرف

لَعْدو إىل جماالت ل العاّمّي نقل اللفظ من جمال انالحظ مما أورده املصححون ههنا أن االستعماو     
طالقه على  ، مث حدث تعميم داليل للفظ بإعالقة تشابه تسوّغ هذا االنتقال ذلك لوجودأخرى كثرية، و 

 .كل سبق يف أّي أمر كان
عند  مرفوضة"، اْشتَـَرى شبكة عروسه، يف حنو قوهلم:"عىن: هدية اخلاطب لعروسهمب، َشْبكة َعر وِسه -50

أصل " أجاب املصححون عن ذلك بأنو  عدم ورود هذا التعبري يف املعاجم القدمية.ب:السببعضهم؛ و 
الشَّْبك يف اللغة: اخللط والتداخل، ومن هذا املعىن استعمل احملدثون شبكة العروس، وهي وثيقة الصلة 

استعمال هذا التعبري مبعىن لغة املصري بأصل املعىن، ألهنا تربط بني العروسني؛ ولذا فقد أجاز جممع ال
، وقد أوردها الوسيط، واملنجد، واألساسي، ونصَّ «َشْبكة»هدية اخلاطب لعروسه توسًُّعا يف داللة كلمة 

 .ى اجملاز اللغوي بطريق االستعارةهذا التوسع يف داللة هذه الكلمة قائم علو  .4"الوسيط على أهنا حمدثة
، يف حنو اخلارج من البيت، والذي ي ستشرف منه على ما حوله عىن: البناء، مب ْرَفةشُّ ال -51

  أهنا مل ترد يف املعاجم القدمية هبذا املعىن.السبب:و عند بعضهم؛  مرفوضة"، وقف يف الشُّْرَفةقوهلم:"
اليت اقرتحتها جلنة ألفاظ « الشرفة»استخدام كلمة أقر " جممع اللغة املصري أجاب املصححون بأن

على البناء اخلارج من البيت. وقد وردت الكلمة يف املعجم الوسيط، ونص على أهنا  احلضارة للداللة
ذه النقلة اجملاز املصحح هلو  ."جممعية، كما وردت يف عدد من املعاجم احلديثة كاملنجد، واألساسي

 .الداللية هو االستعارة
السبب:عدم عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، عرض الشرائح بالفانوس السحريّ ، يف حنو قوهلم :"رائحشَّ لا-52

أقر  جممع اللغة املصري أجاب املصححون عن ذلك بأنو  ورود الكلمة هبذا املعىن يف املعاجم القدمية.
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ما اقرتحته جلنه ألفاظ احلضارة من إطالق لفظ الشرحية على صورة املناظر الطبيعية والعمرانية يف أفالم "
 .1"«شرحية»تصويب االستعمال املرفوض فهو مجع  مصغَّرة للعرض بالفانوس السحرّي؛ ومن مث ميكن

حديثًا مبعىن الفئة  تاستخدم، و الوارد يف املعاجم استخدام الشرحية مبعىن القطعة املرققة من اللحمفــــــ"
املعينة من الناس أو الطبقة املعينة، وهي قريبة املعىن من االستخدام القدمي الشرتاكهما يف أصل املعىن، 

 .2"شيء الكبري إىل أشياء صغريةوهو تقسيم ال
 . االستعارة( هذا االنتقال الداليلقد سّوغت املشاهبة )و   

السبب:أهنا مل عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، ل ك ّل شرحية اجتماعية تقاليد ها، يف حنو قوهلم:"رِيَحةشَّ ال -53
.      عىن القطعة املرققة من اللحمالوارد يف املعاجم استخدام الشرحية مبف ؛ترد هبذا املعىن يف املعاجم القدمية

حديثًا مبعىن الفئة املعينة من الناس أو الطبقة  تاستخدمأجاب املصححون عن ذلك بأن هذه اللفظة "و 
املعينة، وهي قريبة املعىن من االستخدام القدمي الشرتاكهما يف أصل املعىن، وهو تقسيم الشيء الكبري إىل 

 .3"ملعاجم احلديثة كاألساسي هبذا االستعمال اجلديدأشياء صغرية. وقد أوردهتا بعض ا
 . ارة هي مسوغ هذه النقلة الداللية، تكون االستعوتأسيسا عليه  

عند  مرفوضة"، َشنََّف اآلذان بصوته، يف حنو قوهلم:"عهاامتإ هبا واطر إعىن: مب ،ف اآلذانيشنتَ  -54
 "الوارد يف املعاجم القدمية:ف ،املعاجم القدميةيف « َشنَّفَ »عدم ورود هذا املعىن لـ : السبببعضهم؛ و 

أجاب ". و أطرب اآلذان بصوتهفالصواب أن يقال:" ،"َشنَّف املرأة: اختذ هلا قـ ْرطًا، والشَّْنف هو القرط
حديثًا استعمااًل جمازيًّا للتعبري عن إمتاع اآلذان بسماع استعمل " هذا الفعل  املصححون عن ذلك بأن

 .4"ته هبذا املعىن املعاجم احلديثة كالوسيط، واملنجد، واألساسيشيء مجيل، وقد أورد
 .نتقال الداليل؛ جبامع التجميل والتحسني و اإلمتاع يف كلٍّ قد سّوغت املشاهبة )االستعارة( هذا االو    
عند  مرفوضة"، َصرَّح له بالسفر، يف حنو قوهلم:"عىن: أَذ ن له بهمب ،/ تصريحَصرَّح بالسفر -55

يَمَح له ، فالصواب أن يقال: السبب:عدم ورود هذا الفعل باملعىن املذكور يف املعاجم القدميةبعضهم؛ و 
يف املعاجم القدمية تدور حول الوضوح « َصرَّح»داللة الفعل " وأجاب املصححون بأن .بالسفر

ل اعتماًدا على وروده يف والتوضيح، ومل يرد املعىن املرفوض يف هذه املعاجم وميكن تصحيح هذا االستعما
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املعاجم احلديثة كاألساسي واملنجد، وورود مصدره يف الوسيط، ففيه التصريح: اإلذن بعمل ممن ميلك 
 .االستعارة هو املسوغ هلذه النقلةيكون اجملاز بطريق ، و 1"اإلذن، وَنصَّ على أهنا حمدثة

 مرفوضة"، صفصف املكان على فالن، يف حنو قوهلم:" عىن: مل يبق فيه سوى واحدمب ،َصْفَصفَ -56
يف املعاجم « َصْفَصفَ »ورد الفعل ، فقد السبب: خمالفة األسلوب ملا جاء عن العربعند بعضهم؛ و 

أجاب و  .2"صفصف يف املكان: سار وحده فيه"القدمية م سنًدا إىل الشخص، فجاء يف القاموس:
، واجملاز املراد هنا هو 3"على اجملاز ميكن تصحيح االستعمال املرفوض حبملهاملصححون عن ذلك بأنه "

 .االستعارة
السبب:أن عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، َصَمَد اجليش أمام العدوّ ، يف حنو قوهلم:"عىن: ثَبتمب، َصَمد-57

.         ثـََبَت اجليش أمام العدوّ  ، فالصواب أن يقال:مل يرد يف املعاجم القدمية هبذا املعىن« َصَمد»الفعل 
هو القصد، وال « الصَّْمد»على أن استندوا "ملعىن الثبات  حون عن ذلك بأن الرافضنيأجاب املصحو 

يصح إطالق فعل من أفعال احلركة على السكون والوقوف واملكث. أما اجمليزون فقد استندوا إىل أن 
ال املادة تدل ضمن ما تدل عليه على معىن الثبات والرسوخ، فالصََّمد: الشديد من األرض، وهو الذي 

يعطش وال َيوع من الرجال يف احلرب، وامل ْصماد: الباقي على القر واجلدب. ولعل هذه الصلة القوية بني 
معاين الصمود ومعىن الثبات كان املسوّغ إلجازة جممع اللغة املصري هذا االستعمال احلديث. وقد دعم 

ًدا َصْمًدا حيت يتبني لكم عمود َصمْ (: »ضالوسيط إعطاءه الصَّْمد والصمود معىن: الثبات بقول علّي )
اجملاز املسوغ و  ."وقد تكرر استخدام الفعل مبعىن الثبات يف كتابات املعاصرين كالزيات والعقاد«. احلق
 .نقلة على حسب ما مر هو االستعارةهلذه ال
ْحكة صفراء، يف حنو قوهلم:"عىن: ضحكة مصطنعة إلخفاء استياء أو ارتباك،مبِضْحَكة َصْفراء-58 "، ض 

     السبب:أن هذا التعبري مل يرد يف لغة العرب، فالضحك ال ي وصف باالصفرار.؛ و مرفوضة عند األكثرين
يف االستعمال احلديث كنوع من التعبري اجملازي شاع "هذا الرتكيب و أجاب املصححون عن ذلك بأن 

األصفر اليت تشري إىل الذي َيّسد الفكرة ويصورها يف قالب حمسوس مع االستفادة من إمياءات اللون 
 .4"الذبول، والشحوب، واملرض

 .قة املشاهبة  هذا النقل الداليلقد سوغت االستعارة بعالو    
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السبب:أهنا ؛ و مرفوضة عند األكثرين"، َطَرَده احلاكماإلخراج باألمر، يف حنو قوهلم:"عىن: ، مبدالط رْ  -59
يف املعاجم « َأْطَرَده»ورد الفعل " ،فقد َأْطَرَده  احلاكم   ، و الصواب أن يقال:"مل ترد هبذا املعىن يف املعاجم

أطرده السلطان  وَطَرَده: قوله:"جاء يف اللسان أجاب املصححون عن ذلك بأنه قد "و مبعىن أمر بإخراجه، 
،   2"هبذا املعىن، باإلضافة إىل إمكانية محله على اجملاز« طرد»، وعليه ميكن تصويب 1"أخرجه عن بلده

ذا أبعدته باليد أو بآلة يف إحنوه "استعري من قوهلم:"طردت الذباب و  املراد هنا هو االستعارة ، فقداجملاز و 
 ."، جبامع اإلبعاد يف كلٍّ 3"اليد
مرفوضة عند "، رجٌل َطم وح، يف حنو قوهلم:"تطلع إىل حتقيق هدف بعيداملعىن: ، مبم وحطَّ لا -60

يف املعاجم صفة « طموح»وردت كلمة ، فقد هبذا املعىنالسبب: عدم ورودها يف املعاجم ؛ و األكثرين
حبر "استعمل استعماالت جمازية أخرى، فقيل: على أساس أنه  . لكن صحح اللفظ املرفوضللفرس

لكثرة  ..، ومن مث ال مانع من استعماهلا مع األشخاص استعمااًل جمازيًّا أيًضا."َطم وح املوج: مرتفعه
ه الكلمة هبذا املعىن يف بعض املعاجم احلديثة كاألساسي واملنجد ورودها عن العرب. وقد وردت هذ

 .4"والوسيط
 .االستعارة هذا االنتقال الداليل قد سوغتو     
؛                    مرفوضة عند األكثرين"،يتعرضون لظلم  َصار خ" ، يف حنو قوهلم:عىن: قوّي فادحمب ،َصارِخ ظ ْلم-61
يتعرَّضون لظلم  أن يقال:"الصواب ، و يف غري معناها تأثرًا بالرتمجة «صارخ»السبب:استعمال كلمة و 

الصَّارخ يف اللغة هو املغيث واملستغيث ومل يَرد هذا اللفظ و أجاب املصححون عن ذلك بأن :" ".فاد ح
لون صارخ أي "يف االستعمال املرفوض إال يف بعض املعاجم احلديثة كاألساسي واملنجد، ففي األول: 

وقد حدث هذا التحول "، فاضح، مثري لالستغراب واالعرتاض ظلم صارخ:"، ويف الثاين: "ادّ بارز ح
 .، واجملاز املقصود هنا هو االستعارة5"الداليل نتيجة اجملاز

السبب:عدم ورود ؛ و مرفوضة عند األكثرين"،رجل عتيد، يف حنو قوهلم:"عىن: قويّ مب ،َعِتيدال -62
 .رجٌل َقو يّ الصواب أن يقال:، و الكلمة هبذا املعىن يف املعاجم

م َهيَّأ «: َعتيد»هذا االستعمال اعتماًدا على أن معىن رفضوا "معظم العلماء أجاب املصححون أن و  
حاضر، وهو ال يناسب هذا السياق، وميكن تصحيح االستعمال املرفوض اعتماًدا على املعىن العام الذي 

كما جاء يف -عاين اجلزئية للمادة، فالعتيد باإلضافة إىل امليدور حوله اجلذر، وهو االستعداد، والتهيؤ، 
                                                           

 .8/157اللسان ، - 1
 .1/505معجم الصواب اللغوي،  - 2
 .61م، ص 1986، 3قائق العربية جامع أسرار اللغة وخصائصها، مكتبة لبنان ، بريوت، ط، دينظر: األمري أمني آل نصر الدين - 3
 .1/508، معجم الصواب اللغوي - 4
 .1/516معجم الصواب اللغوي،  - 5
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اللسان: اجلسيم، والَعتاد: الع ّدة، وهو ما أعده الرجل من السالح والدواب وآلة احلرب، وفرس َعَتد: 
شديد تام اخلَْلق، سريع الوثبة، م َعّد للجري، ليس فيه اضطراب وال رخاوة، وكل هذه املعاين تدور حول 

 .ي اليت سوغت هذه النقلة الدالليةاالستعارة هو  .1"القوة

، يف حنو عىن: واحدة من جمموعة من عربات السكة احلديدية جترها قاطرةمب ،عربات الِقطار -63
عدم ورودها هبذا املعىن يف املعاجم :السببعند بعضهم؛ و  مرفوضة "،رك بت إحدى عربات الَقطارقوهلم:"
د الكلمة يف املعاجم القدمية مبعىن قريب من املعىن و ور قد صحح هذا االستعمال على أساس و القدمية. 

، فقد حلظ 2"واحد   خلفَ  اواحدً  الق طار أن ت َشّد اإلبل على َنَسق   و"املستحدث ففي لسان العرب: 
ال تأباه اللغة  املعاصرون تشابه اهليئة بني املدلولني فاستعملوا لفظ القطار بنوع من القياس، وهو جائز

 .3"فهي يف تطور مستمر، وقد سجل عدد من املعاجم احلديثة هذا االستعمال ومنها الوسيط واألساسيّ 
فتكون داللة اللفظ بذلك قد انتقلت من جمال الوسيلة البدوية اليت كان العريب يستعملها يف           

هو القطار املعروف الذي يسري على سكة ، و ال آخر استدعته احلياة املعاصرةرحلته عرب الفيايف، إىل جم
، جبامع ذه النقلة الداللية هي االستعارةمسوغ هموعة من املركبات جترها قاطرة. و يتكون من جمو  حديدية
 .هليئة بني املدلولني كما مر آنفاتشابه ا
عند بعضهم؛           مرفوضة"، َعزَّل من منزله القدمي، يف حنو قوهلم:"عىن: نقل أثاثه منهمب ،َعزَّلَ  -64
استعمال " أجاز جممع اللغة املصري أجاب املصححون عن ذلك بأنو  السبب:عدم ورودها يف املعاجم.و 
مبعىن نقل أثاثه من بيت إىل بيت، اعتماًدا على معناه القدمي الذي أوردته املعاجم مبعىن: أبعد « َعزَّل»

 .نقلة الدالليةهي املسوغة هلذه التكون االستعارة بذلك و  .4"الشيء
السبب:أن عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، َعضَّ َعَلى َأْسَنان ه  ندًما، يف حنو قوهلم :" َعضَّ َعَلى َأْسَنانِهِ  -65

َعضَّ الصواب أن يقال:"، و معىن عضَّه: أمسكه بأسنانه، ويستحيل على املرء أن يـََعّض أسنانه بأسنانه
أو الضغط،  ملرفوض على اجملاز؛ بأن َيعل العض مبعىن اإلمساكاملثال ا"". وخرج املصححونبأْسَنان ه  ندًما

أو أن حيمل املعىن على إرادة: ضغط أسنانه العليا على أسنانه السفلى، أو على أنه كناية عن الندم كما 
ليه املثال املرفوض هو واجملاز املخرج ع .5"يقال: عّض على يده، دون أن يكون هناك عّض على احلقيقة

 .االستعارة

                                                           
 .1/524معجم الصواب،  - 1
 .11/225، اللسان - 2
 .1/528معجم الصواب،  - 3
 .532/ 1، السابقاملرجع  - 4
 .1/537، املرجع السابق - 5
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عند  مرفوضة"،عيَّط الطفل من اجلوع، يف حنو قوهلم:"مرتفع عىن: صاح وبكى بصوتمب ،َعيَّطَ  -66
جاء يف " و أجاب املصححون عن ذلك بأنهأهنا مل ترد يف املعاجم هبذا املعىن.:السبببعضهم؛ و 
: صوت الفتيان النَّز قني إذا تصاحيوا .. وقد عيَّط تعييطًا إذا قاله »القاموس:  التعيُّط: »وفيه: « مرّةع يط 

، وهبذا تتضح العالقة بني املعىن األصلي للكلمة، واملعىن املستحدث الوارد يف املعاجم «اجلََلَبة والصياح
ي املسوغة تكون االستعارة بذلك هو .1"، وقد نص الوسيط على أنه معىًن موّلد«بكى»احلديثة مبعىن 

 .هلذه النقلة الداللية
يم، يف حنو قوهلم:"اهل باألمورعىن: جمب ،َغِشيمال -67 السبب:عدم عند بعضهم؛ و  مرفوضة"،رجٌل َغش 

على الرغم من عدم ورود الكلمة املرفوضة مبعناها املذكور يف املعاجم القدمية لكن  ورودها يف املعاجم.
لوجود عالقة بني املعىن املستحدث وأحد معاين اللفظ قدميًا، فقد جاء يف اللسان عند صححت  افإهن

من غشم احلاطب، وهو أن حيتطب لياًل فيقطع كل ما "بأن األصل فيه « غشوم»تفسريه ألحد معاين 
ويتضح من هذا قرب الصلة بني هذا املعىن واملعىن املستحدث أي اجلهل  "،قدر عليه بال نظر وال فكر

 باألمور، وقد أثبتت املعاجم احلديثة كاألساسي والوسيط هذا االستعمال، ونص الوسيط على أهنا حمدثة
 .وغت االستعارة هذا النقل الداليلقد سو .2"

"، َغطَّى الصحفيون أنباء املؤمتر، يف حنو قوهلم:" نشرها هبا و ةحاطاإلعىن: مب ،األنباء يةغطت -68
َنَشر الصواب أن يقال:"، و ورود هذا االستعمال يف املعاجم لسبب:عدمعند بعضهم؛ وا مرفوضة

االستعمال املرفوض استعمال مستحدث،  أجاب املصححون عن ذلك بأن"". و الصحفيون أنباء املؤمتر
مل يرد عن العرب، وداللته يف املعاجم القدمية عكس املراد، فتغطية األنباء: إخفاؤها وسرتها، ومع ذلك 

قد استعريت لالستيعاب على  ري قد أجازه على أساس أن التغطية هبذه الداللةفإن جممع اللغة املص
 .3"طريق االستعارة التصرحيية

"، غطَّى كلَّ نفقات أسرته، يف حنو قوهلم:"ص هلا ما يلزمهاصِّ أن خيَ عىن: مب ،النفقات يةغطت -69
اب أن يقال:سّد حاجته". ، و الصو السبب:أهنا مل ترد يف املعاجم هبذا املعىنعند بعضهم؛و  مرفوضة
على "ميكن خترَيه  إال أنه صّحح ، حيثمل يرد يف املعاجم القدمية، إن و االستعمال املرفوض  لكن 

يغطي عيوب املرء كثرة  »التوسع يف التصوير واجملاز، وله نظائر يف كتابات القدماء، فابن قتيبة يقول: 
 ، ويقول حسان بن ثابت:«ماله

 ما ل وجهٍل غطَّى عليه النعيم  ـرب حلم أضاعه عدم ال                            

                                                           
 .555، 554/ 1معجم الصواب،  - 1
 .561/ 1، املرجع السابق - 2
 .563،  1/562املرجع السابق،  - 3
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. وقد أوردت بعض "غطَّى احتياجات )أو نفقات( أسرته"، نقول: "سدَّ حاجته"وكما قال العرب: 
غطت الدولة العجز يف »؛ ومثَّل بالعبارة الشائعة «غطى النفقات»املعاجم احلديثة كاألساسي التعبري 

 .1"«امليزانية بالقروض
 .ستعارة هذه النقلة الدالليةقد سوغت االو   

عند  مرفوضة"، َفضَّ النزاعَ ، يف حنو قوهلم:"على أسبابه اءَقضَ العىن: َحسمه و ،مب النزاع َفضُّ  -70
لكن صحح  ". َحَسَم النزاعَ الصواب أن يقال:"، و عدم ورودها هبذا املعىن يف املعاجم السبب:بعضهم؛ و 

واملعىن القدمي، فإذا كانت « َفضَّ »لوجود عالقة بني املعىن املستحدث للفعل "االستعمال املرفوض 
فإن هذه الداللة مل تغب عن االستعمال احلديث، ، الداللة األصلية للفعل تدور حول الكسر والتفريق

هذا الفّض، وهي داللة فَفضُّ النزاع تفريق له وألسبابه، وهي داللة توحي مبدى الصعوبة اليت نتجت عن 
 .2"وقد أثبت األساسّي هذا االستعمال« َحَسم»ال يعطيها الفعل 

 قد سوغت االستعارة هذه النقلة الداللية .و   
ل الع َلماء، يف حنو قوهلم:"عىن: عظمائهم،مبَفطَاِحل الع َلماء -71 عند بعضهم؛  مرفوضة"، إنَّه من َفطَاح 
 ".إنَّه من ف ح ول الع َلماء الصواب أن يقال:"، و تناسب املعىن املراد معاين ال« ف َطْحل»السبب: أن لـ و 
ميكن تصحيح املثال املرفوض؛ ألن بعض املعاجم احلديثة كاملعجم  أجاب املصححون عن ذلك بأنه"و 

على التشبيه « فطاحل»الوسيط واألساسي أوردته هبذا املعىن للغزير العلم. وإطالقهم على كبار العلماء 
 .3"باملعىن األصلي وهو: السيل العظيم أو الضخم املمتلئ، وقد َنصَّ الوسيط على أنه مولَّد

 .االستعارة هذا النقل الداليلوغت فقد س  
عند  مرفوضة"، تـَْرَعى الدولة الفّنانني، يف حنو قوهلم:"عىن: أصحاب املوهبة الفنية، مبَفنَّانال -72

« فّنان»كلمة   أجاب املصححون عن ذلك بأنو السبب: عدم ورودها يف املعاجم القدمية.بعضهم؛ و 
ذي له فنون من الَعْدو، أو من تعدد األلوان يف املعاجم القدمية مبعىن احلمار الوحشي ال" وردت

رفة للداللة على احل« فـَّعال»واخلطوط. وميكن تصحيح االستعمال املرفوض بناء على أنه قد ورد وزن 
بقلَّة، مث شاع هذا االستعمال يف مراحل العربية املتأخرة؛ ولذا فقد أقّر جممع اللغة املصري قياسّية صيغة 

الحرتاف أو مالزمة الشيء. وقد أوردت اللفظ املعاجم احلديثة كالوسيط للداللة على ا« فـَّعال»
عالقة شبه بني الداللة القدمية ؛ لوجود ما ميكن تصحيحه بطريقة االستعارةك  .4"واألساسي واملنجد

                                                           
 .1/563املرجع السابق،  - 1
 . 1/578، معجم الصواب اللغوي - 2
 .1/579، املرجع السابق - 3
 .1/589، املرجع السابق - 4
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. 1كاحلمار الوحشي له طرق يف جريه" ذلك"أن الفنَّان له أساليب كثرية يف فنه،الداللة اجلديدة؛ و و 
؛ فقصرت على التفنن يف ضروب هاته اللفظة حدث هلا ختصيص داليلوإضافة إىل هذا، فإن داللة 

 .ما إىل ذلك، والرسم، والغناء و القول
، يف حنو هي نسيجة من القطن وحنوه َي َفَّف هبا اجلسم، أو عضو من أعضائه، و ف وطَةال -73

أهنا مل ترد يف املعاجم القدمية هبذا املعىن، : السببعند بعضهم؛ و  مرفوضة"، مسح وجهه بالفوطةقوهلم:"
بل جاءت مبعىن ثوب قصري غليظ يـ تَّخذ مئزرًا كان َي َْلب من السند. يشيع اآلن استخدام كلمة 

للمنشفة اليت َي َفَّف هبا الوجه أو البدن بعد غسلهما باملاء، أو لقطعة القماش اليت ت وضع على « الفوطة»
د كانت تستخدم يف القدمي لتشري إىل نوع من الثياب غليظ قصري َي َْلب من الصدر أثناء الطعام، وق

مناديل قصار خمططة األطراف يضعها "بالد السند، مث تطور معناها يف عصر الزبيدي لتدل على 
، مث تطورت بعد هذا لتعين املنشفة. ولكن يبدو أن الكلمة  "اإلنسان على ركبتيه ليتقي هبا عند الطعام

لقدمي واسعة املعىن مبا يشمل الثوب، واملنشفة مًعا، ففي كالم ابن بطوطة عن محامات كانت من ا
كل داخل يـ ْعَطى ثالثًا من الفوط، إحداها يتزر هبا عند دخوله، واألخرى يتزر هبا عند خروجه، "بغداد:

باب  . وقد أجاز جممع اللغة املصري هذا االستعمال وعّده من"واألخرى ينشف هبا املاء عن جسده
 .2"االستعارة، وأوردته املعاجم احلديثة كالوسيط، واألساسي، واملنجد

 .ي اليت سوغت هذه النقلة الدالليةفاالستعارة ه  
قاب س ، يف حنو قوهلم:"عىن: أداة ذات شعبتني أو أكثر لتوصيل الكهرباء إىل األجهزةمب ،َقاِبسال -74

 ترد يف املعاجم القدمية هبذا املعىن، وإمنا جاءت مبعىن السبب:أهنا ملعند بعضهم؛ و  مرفوضة "، التِّلفاز
ميكن تصحيح املثال املرفوض؛ ألن بعض املعاجم احلديثة  و أجاب أصحاب املعجم بأنه " طالب النار.

االستعارة هي و  .3"كاملعجم الوسيط، واملعجم األساسي أوردته هبذا املعىن وذكر الوسيط أهنا جممعية
 . واألخذ واالستفادة يف كلٍّ ب الداليل جبامع الطلاملسوغ هلذا النقل 

قام ، يف حنو قوهلم:"عىن: مكيدة للقيام بعمل معاد  إزاء حكم أو شخص أو بلد، مب قَاَم بمؤامرة -75
، السبب:أن املؤامرة عبارة عن اتفاق بني اثنني فأكثرعند بعضهم؛ و  مرفوضة"، مبؤامرة لقلب نظام احلكم

املؤامرة يف أجاب املصححون عن ذلك بأن"و  ".موا مبؤامرة لقلب نظام احلكمقاالصواب أن يقال: "و 
، ولكن ميكن "اتفاق جنائي خاص بني اثنني فأكثر... فال يقوم هبا واحد "االصطالح احلديث:

                                                           
 .35ص  ،، د.ت2مصر،ط -دار املعارف ،أزاهري الفصحى يف دقائق اللغة ،عباس أبو السعود - 1
 .1/590الصواب اللغوي، معجم  - 2
 .595/ 1، املرجع السابق - 3
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 .1"تصحيح املثال املرفوض على أنه نوع من اجملاز، كأن هذا الفرد يف ختطيطه ومهارته يعدل مجاعة وحده
 .ة قد صححت هذا االستعمال املرفوضاالستعار  بذلك تكونو 

ليست « الق ْبلة»السبب:أن عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، قـَبَّلها قـ ْبلة حارّة، يف حنو قوهلم:" قـ ْبلة حار ة -76
ميكن تصحيح التعبري املرفوض لكن أجاب املصححون عن ذلك بأنه "شيًئا ماديًّا حَّتَّ ت وصف باحلرارة. 

، وصداقة محيمة ائره كثرية يف كالم القدماء واملعاصرين، فنحن نقول: لقاء حارّ على أساس اجملاز ونظ
 .الستعارة هي مسوّغ هذا االستعمالعليه تكون او  .2")واحلميم: املاء احلار(

عند بعضهم؛              مرفوضة"، قـَرَأ على وجهه الغضب، يف حنو قوهلم:"عىن: رآه والحظهمب ،قرأ على -77
« قرأ على»التعبري أجاب املصححون عن ذلك بأن "و السبب:عدم ورود الفعل هبذا املعىن يف املعاجم. و 

، ويبقى بعد ذلك «قرأ عليه قصيدة»، «قرأ عليه القرآن»شائع يف لغة العرب على سبيل احلقيقة، فيقال: 
اجملاز ، و 3"ال َحْجر عليه يف املثال املرفوض، وهو باب واسع يف العربية« قرأ»االستخدام اجملازي للفعل 

 .املراد هنا هو االستعارة
السبب:أن عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، فمات قـََرصته األفعى، يف حنو قوهلم:"قـََرَصته األفعى -78

احلية تلدغ؛ إذ اللدغ بالناب، وال و أجاب املصححون عن ذلك بأن " القْرص ال يكون إال باألصابع. 
ذلك أجازته املعاجم مع غري األصابع على سبيل اجملاز، ففي التَّاج:  يكون القرص إال باألصابع، ومع

قرصته احلية: "، ويف الوسيط: «وقْرص الرباغيث: لسعها»ويف اللسان: «. قـََرصته احلية فهو َمْقر وص»
 ."، وينسب القرص كذلك إىل اللسان والشراب والبعوض وغريها"لدغته
، أي بسبب املشاهبة يف بعالقة املشاهبة، جبامع اإليذاء واألمل يف كلٍّ نا هو االستعارة اجملاز املقصود هو    

 األثر.
عند بعهضم؛             مرفوضة"، ق َصارى القول ،يف حنو قوهلم:"عىن: خالصته وصفوتهمب،ق َصاَرى -79
يف اللسان: أن " أجاب املصححون بأنه جاءو  السبب:عدم ورود الكلمة هبذا املعىن يف املعاجم.و 
صاراك تأيت مبعان هي: اجلهد والغاية، وآخر األمر، وما اقتصرت عليه. ومن املعىن األخري ميكن ق

تصحيح العبارة املرفوضة، والعالقة واضحة بني ما اقتصر عليه املتكلم من أفكار، وخالصة ما قال من 
رى القول: موجزه، أفكار. وقد أثبتت بعض املعاجم احلديثة املعىن املرفوض مثل املنجد الذي قال: قصا

 .4"وخالصته، وجممله
  .ذه النقلة الداللية هو االستعارةيظهر من ذلك أن املسوغ هلو   

                                                           
 .599،  1/598، املرجع السابق -1

 .1/599، املرجع السابق - 2
 .1/602، معجم الصواب اللغوي - 3
 .605/ 1، املرجع السابق - 4
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السبب:عدم ورود عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، َقَطَع النَّهر، يف حنو قوهلم:"عىن: َعبَـرَهمب ،َقَطع النهر -80
أجاب املصححون عن ذلك بأنه و  ".َعرَب النَّهر الصواب أن يقال:"، و الفعل هبذا املعىن يف املعاجم القدمية

؛ 2"قطعت الوادي ج ْزته "، ويف املصباح:1"ومن اجملاز: قطع النَّهَر: َعرَبه أو شقه وجازه"جاء يف التاج:"
 .. واجملاز القصود هنا هو االستعارة3"ومن مَثَّ فاالستعمال املرفوض صواب

عند  مرفوضة"، قـَلََّده يف تصرفاته ، يف حنو قوهلم:"اءقتدالاو  ةاكااحملعىن: مب ،في التصر فات لتقليدا-81
               السبب:أن الفعل ورد يف املعاجم القدمية مبعىن جعل القالدة يف العنق، أو َعنّي يف وظيفة. بعضهم؛ و 

على الرغم من سكوت كثري من املعاجم عن املعىن السابق فقد أجاب املصححون عن ذلك بأنه "و 
. وترتدد 4"التقليد هو قبول قول الغري بال دليل"ذكرته بعض كتب اللغة مثل الكليات، الذي قال: 

، «التعريفات»الكلمة كثريًا عند علماء الكالم يف مقابل االجتهاد، ولذا ذكره هبذا املعىن صاحب 
تَّب ع"وأضاف: 

 
. وقد ورد املعىن املرفوض يف املعاجم 5"جعل قول الغري أو فعله قالدة يف عنقه كأن امل

 .6"احلديثة وشاع يف لغة املعاصرين
 .هي املسوغ هلذا االنتقال الداليلبذلك تكون االستعارة و  

  ؛         مرفوضة عند األكثرين"، َكرَّس حياته للعْلميف حنو قوهلم:" ،صيخصالتعىن: مب ،سير كْ الت-82
قف )أو( و  َخصََّص حياته للعْلمأن يقال:"الصواب ، و السبب:أن الفعل مل يرد هبذا املعىن يف املعاجمو 

كن تصحيح االستعمال املرفوض، حيث أوردت أجاب املصحون عن ذلك بأنه "مي. و  "حياته للعْلم
َمْن ي كّرس حياته مبعىن: مّجع، وَضمَّ أجزاء الشيء بعضها إىل بعض. وكأن « كرَّس»املعاجم الفعل 

للعْلم، َيمع أوقات حياته كلها ألجل العلم. وقد أوردت بعض املعاجم احلديثة كمحيط احمليط، 
هبذا املعىن، كما تردد كثريًا يف كتابات املعاصرين مثل: ميخائيل نعيمة، وتوفيق « كرَّس»واألساسي الفعل 

 .7"احلكيم
 .لة الدالليةهي املصححة هلذه النقعليه تكون االستعارة و   

مرفوضة عند "، َكَسَر القانون فعوقب بالسجن، يف حنو قوهلم:"هتالفخمعىن: مب ،ر القانونَكسْ -83
انتهك ح ْرمة الَقان ون الصواب أن يقال:"، و السبب: أن هذا التعبري املرتجم مل يرد يف العربية؛ و األكثرين

                                                           
 .24/ 22، التاجينظر : - 1
 .509/ 2، املصباح - 2
 .1/608معجم الصواب اللغوي،  - 3
 .305ص  ،الكليات - 4
 .58ص  ،التعريفات - 5
 .1/609، معجم الصواب اللغوي - 6
 .1/618، املرجع السابق - 7
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ميكن تصويب املثال ون عن ذلك بأنه "أجاب املصحح". و خالَف الَقان وَن فعوقب)أو(فعوقب بالسجن 
املرفوض على أنه نوع من اجملاز، وهو جماز قدمي ورد يف كتابات القدماء، وقد استخدم يف اخلروج على 

، وقال ابن خلدون يف تعبري جمازي آخر: «إذا رويت لغريك شعرًا كسرته»قواعد العروض، فقال اجلاحظ: 
وباب اجملاز مفتوح يف اللغة خيطئ من حياول إغالقه، «. كتهايـَف ّل ذلك من حّد الدولة ويكسر من شو »

 .1"ولذا يتوسع احملدثون فيه فيقولون: كسر عينه، كسر خاطره، كسر قلبه، كسر الصمت ... وغري ذلك
 .اجملاز املقصود هنا هو االستعارةواضح أن و   

عند  مرفوضة"، له هدية متواضعة َقدَّمَ ، يف حنو قوهلم:"عىن: بسيطة، ضئيلة الثمنمب ،م تَـَواِضَعة -84
َم له هدية بسيطة الصواب أن يقال:"، و السبب:أهّنا مل ترد عن العرب هبذا املعىنبعضهم؛و  أجاب و  ".َقدَّ

حول اخلَْفض للشيء وَحطّه كما ذكر ابن فارس،  "معىن اجلذر )وضع( يدوراملصححون عن ذلك بأن 
ىن االخنفاض كقول العرب: تواضعت األرض: اخنفضت وجاء منه التواضع مبعىن التذلل، والتواضع مبع

عما يليها. مث توسع املتأخرون يف معىن الكلمة فقالوا: أجر متواضع، وأصل متواضع، وهدية متواضعة، 
 . 2"على سبيل اجملاز

 .اجملاز املراد هنا هو االستعارةو   
انـْتَـَهى خمرج ، يف حنو قوهلم:"أو الشاشةعىن: م ْظه رها بالوسائل الفنية على املسرح مب ،م ْخِرج الرواية-85

أجاب و السبب:أهنا مل ترد هبذا املعىن يف املعاجم القدمية. عند بعهضم، و  مرفوضة"، الرواية من إعدادها
« خم ْر ج»على هذا االستعمال اجلديد لكلمة وافق " جممع اللغة املصري أصحاب املعجم عن ذلك بأن

نرى أن املسوغ هنا لى مسوغ هذه النقلة الداللية ، و مل ينصوا هنا ع". و وأوردهتا املعاجم احلديثة كالوسيط
 .االستعارة جبامع اإلظهار يف كلٍّ هو 
وضع املرتبة على ، يف حنو قوهلم:"عىن: احلشيَّة من القطن وغريه اليت ينام الناس عليهامب ،َمْرتـََبةال-86

، ة هلذا املعىن يف املعاجم القدميةعدم ورود هذه الكلم السبب:عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، السرير
". وأجاب املصححون عن َوَضَع الفراش على السرير )أو( َوَضَع احلشيَّة على السريرالصواب أن يقال:" و 

املعىن اعتماًدا على ورودها يف بعض املعاجم احلديثة كاألساسي،  هبذا« مرتبة»ميكن تصحيح ذلك بأنه "
يَّة يـ َنام عليها»وفيه:  والعالقة واضحة بني املرتبة مبعناها الفصيح، وهو املنزلة العالية ومعناها «. َمْرتَبة: َحش 

آلخر. وقد ذكر احلديث، فاجلامع بني املعنيني االرتفاع والعلو، وإن كان معنويًّا يف األول وحسيًّا يف ا
مجلة معان  استخدمت على مر العصور، وهي معان  قريبة « مرتبة»معجم تكملة املعاجم العربية لكلمة 

                                                           
 .619/ 1، املرجع السابق - 1
 .660/ 1، رجع السابقامل - 2
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من معناها احلديث، مثل: مقعد َيلس عليه من ينتظر مقابلة اخلليفة، أو منصة ذات نضائد، أو أريكة 
 .1"امللك، أو منصة العروس

 .تفاع و العلو يف كلٍّ ، جبامع االر النقلة الدالليةارة هي مسوغ هذه ، تكون االستعوعليه
عند  مرفوضة"، َجاء امل ْرسال باألخبار، يف حنو قوهلم:"عىن: الرسول، املبعوث، الساعيمب ،ِمْرسالال -87

و صوب املصححون هذا االستعمال على أساس أن السبب: شيوعها على ألسنة العامة. بعضهم؛ و 
 -كما ذكر اللسان  -أوزان صيغ املبالغة القياسية، وأصل معناهاكلمة مرسال جاءت على وزن من "

الناقة السريعة السري الطويلة القدمني. وهذا يعين أن استخدام اللفظ مع العاقل مبعىن الرسول استعمال 
وقد ذكرته املعاجم  ،املرسال: الرسول، شبه بالسهم الصغري خلفته"جاء يف التاج: فقد  عريّب فصيح،

يف كال احلالني يكون اللفظ مستخدما استخداما جمازيا بطريقة و  ،3"2"احلديثة كالوسيط واألساسي.
ليؤدي ا من أهّم اخلصائص الواجب توفرها يف املبعوث،امع السرعة واخلفة يف كلٍّ ، ومهاالستعارة ؛جب

  . عمله على أكمل وجه وأحسنه
عند  مرفوضة"، َمزَّقت  احلَْبل إْربًا إْربًا، يف حنو قوهلم:"عىن: ق طًعامب ،َمزَّقت الحبل إْربًا-88

، و الصواب معناه العضو الكامل؛ فال يستخدم إال مع احليوان واإلنسان« اإلْرب»السبب:أن بعضهم؛و 
« اإلرب»على الرغم من أن أجاب املصححون عن ذلك بأنه "و  ".َمزَّْقت  احلبل ق طًعا ق طًعا أن يقال:"

هو العضو الكامل، فإنه َيوز استعماله مع غري اإلنسان واحليوان على سبيل اجملاز. وذكرته بعض املعاجم 
 .، واجملاز املقصود هنا هو االستعارة4"«كاألساسي»احلديثة هبذا املعىن 

مشى م ْشواًرا ، يف حنو قوهلم:"عىن: املسافة اليت يقطعها شخص من موضع  آلخرمب ،ِمْشَوارال-89
صحح هذا االستعمال على و السبب:أهنا مل ترد عن العرب هبذا املعىن. عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، الً طوي

كيف مشوارها، »، وفيه أيًضا: «ش ْرت الدابة إذا أجريتها لتعرف قوهتا»جاء يف لسان العرب:" أساس أنه
مبعىن املدى « ْشوارم  »، وقد اعتمد جممع اللغة املصري على هذه املعاين فأجاز لفظ 5«أي: كيف سريهتا

أو املسافة مطلًقا، وي عّد هذا من قبيل نقل املعىن، حيث ن قل من استعماله األصلي مع الدواب إىل 

                                                           
 .681/ 1معجم الصواب اللغوي،  - 1
 .29/72التاج ،  - 2
يرى بعضهم أنه ال يكفي يف تصحيح مرسال مبعىن الرسول أن ترد يف املعجم الوسيط،"بل هذا، و  .684/ 1معجم الصواب اللغوي،  - 3

". رسال(م رَسل( مث مبطل الفتحة )م  ذلك بكسر امليم )لعامة من اسم املفعول )م رَسل( و البد من القول إن املرسال متحول يف استعمال ا
 .15، ص، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، د.ط، د.تتصحيحات لغوية، مالحظات على كتاب إبراهيم الشمسانينظر: أبو أوس 

 .1/689معحم الصواب،  - 4
 .7/251،اللسان - 5
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قد و  .2"1"إياك واخلطب فإهنا م شواٌر كثري الع ثَار"استعماله مع اإلنسان كذلك. وقد ورد يف التاج: 
 .نفسه أي يسعى وخيّف ليظهر قوتهوغت االستعارة هذا النقل الداليل. ويشور اإلنسان س

 وقَّع املصوت العىن: مب ،ْغَمةنـَّ ال-90
 
ة، يف حنو قوهلم:"ْطر بامل عند  مرفوضة"، أَدَّى األغنية بنَـْغمة م َعربِّ

لكن صحح االستعمال املرفوض على أساس  السبب:أهنا مل ترد يف املعاجم القدمية هبذا املعىن.بعضهم؛ و 
ملعاجم القدمية حول جرس الكالم وحسن الصوت والقراءة، وشاع استعماهلا يف ا"مادة )نغم( تدور  أن

 ْطر ب، وقد َصحَّح جممع اللغة املصري هذا االستعمال على سبيل اجملاز 
حديثًا مبعىن الصوت املوقَّع امل

 .3"والتوسع الداليل
 . ذه النقلة الداللية هو االستعارةاجملاز املسوغ هلو   

السبب:استخدام كلمة عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، نقد فالن بريء:"يف حنو قوهلم، نـَْقد فالن بريء -91
صحح ". و قد فالن خالصن، والصواب أن يقال:""وصًفا لنقد، وهي تستعمل مع البشر« بريء»

 .اجملاز املراد هنا هو االستعارة و ."4"على اجملاز االستعمال املرفوض حبمله
شيوع الكلمة  السبب:بعضهم؛ و عند  مرفوضة"، هشَّ الغنمَ حنو قوهلم:"، يف ْوقسَّ العىن: مب ،َهش  ال -92

َهشَّ الشجرة: ضرهبا "جاء يف املعاجم: صوب االستعمال املرفوض على أساس أنه "و على ألسنة العامة. 
. وانتقل الفعل من هذه الداللة لسوق الغنم بالعصا؛ ومن مث يكون هذا الفعل "بالعصا ليتساقط ورقها

 .الداللية سائغة بطريقة االستعارةتكون هذه النقلة ، و 5"للغة الشائع على ألسنة العامةمن فصيح ا
عند بعضهم؛          مرفوضة"،قـَْوٌم مَهَ ، يف حنو قوهلم:"رعاع من الناس ال نظام هلمالعىن: مب ،َهَمجال-93
مبعناها « مَهَ »كلمة صحح االستعمال املرفوض على أساس أن "و السبب: شيوعها على ألسنة العامة. و 

.. ويقال للرعاع اهلََم  ذباب صغري"املذكور واردة يف املعاجم القدمية فضاًل عن احلديثة، ففي املصباح: 
، 7".. مث يقال لرذال الناساهلم  يف كالم العرب أصله البعوض"، ويف اللسان: 6"على التشبيه (مَهَ )

،ومن مثَّ تـ َعّد هذه الكلمة من "ائر الناس مَهَ  َرَعاعوس":رضي اهلل عنهونقل اللسان أيًضا حديث علّي 
 .8"فصيح اللغة الشائع على ألسنة العامة

 .ستعارة وراء تصحيح هذا االستعمالعليه تكون االو    
                                                           

 .253/ 12 ،التاج - 1
 .1/702الصواب اللغوي، معجم - 2
 .1/764، املرجع السابق - 3
 .1/766، املرجع السابق - 4
 .1/779، املرجع السابق - 5
 .2/640، املصباح - 6
 .15/143 ،اللسان - 7
 .1/780معجم الصواب اللغوي،  - 8
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السبب:استعمال الفعل عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، وطَّد العالقة مع جريانه، يف حنو قوهلم :"ديوطالت-94
صحح االستعمال املرفوض على أساس و  ."وثَّق العالقة مع جريانهأن يقال:" الصواب، و مع أمر  معنوي

َوطََّد األرَض: ردمها وداسها ل َتْصل ب "ويقال  ."َوَطَد الشيء: أثـَْبَته وثـَقَّله َكَوطَّده "املعاجم تذكرأن 
ز يقال: َوطََّد اللَّه  للسلطان ومن اجملا...منزلًة إذا َمهََّدها َكَوَطَدهاَوطََّد له عنده ". ويف التاج: "وتشتدَّ 

. فالفعل َوطََّد َيري على ما هو معنوي كجريانه على ما هو مادّي، واعترب الزخمشري من "م ْلكه إذا ثـَبََّته  
ك تكون االستعارة بذل، و 1"اجملاز: توطيد امللك والعّز واملنزلة؛ ومن مثَّ يكون االستعمال املرفوض فصيًحا

 .الداليل هي املسوغة هلذا النقل
السبب:شيوع الكلمة على عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، وّلع النارَ ،يف حنو قوهلم:"عىن: أشعلمب ،َولَّع -95

 ألسنة العامة. 
مل يرد الفعل يف املعاجم مبعىن أوقد أو أشعل، بل جاء " أجاب أصحاب املعجم عن ذلك بأنهو 

صه. وقد أجازها جممع اللغة املصرّي للصلة مبعىن أَْغَرى، كما جاء: ولَّع الداء  جسد فالن مبعىن: برَّ 
الداللية بني التوليع باملعىن املستحدث، والتوليع مبعناه املذكور يف املعاجم القدمية، وقد َوَرد الفعل باملعىن 

 .ة بذلك هي املسوغ هلذا االستعمالفتكون االستعار  .2"املرفوض يف بعض املعاجم احلديثة كاملنجد
 عند بعضهم؛         مرفوضة "،احَلرُّ ي ذ يب األجسام واألنفاس، يف حنو قوهلم:"واألنفاسي ِذيب األجسام -96
".            احَلرُّ ي ذ يب األجساَم وخي ْم د األنفاسالصواب أن يقال:"، و أن األنفاس ال تذوبالسبب:و 

 الشاعر:على تقدير فعل يناسب األنفاس، كما ورد يف قول " رفوضةالعبارة املوصححت 
 الحواجب والعيونا جنَ وزج                                

اجملاز املقصود هنا هو ، و 3"أي: وكّحلن العيون، أو على التوسع يف معىن الفعل املوجود، على سبيل اجملاز
 االستعارة.

يستلفت منظر احلديقة ، يف حنو قوهلم:"عىن: يثري االنتباه ويبعث على االهتماممب ،تَـْلِفتيس-97
الصواب أن و ، «َلَفتَ »وإمنا ورد ، السبب: لعدم ورودها يف املعاجم؛ و مرفوضة عند األكثرين"، األنظار
ميكن تصحيح صيغة استلفت، أجاب املصححون عن ذلك بأنه"و  ".منظر احلديقة يـَْلف ت األنظاريقال:"

احلديقة طلبت ممن يراها ألن من معاين صيغة استفعل الداللة على الطلب وهو هنا طلب جمازي، فكأن 

                                                           
 .1/795املرجع السابق،  - 1
 .1/800املرجع السابق،  - 2
 .1/816معجم الصواب اللغوي،  - 3
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فتكون  .1"أن يـَْلف ت نظره إليها، وقد ورد هذا الفعل هبذه الصيغة يف بعض املعاجم احلديثة كاملنجد
 االستعارة بذلك هي املسوغة هلذا االستعمال.

شيوعها على  السببعند بعضهم؛ و  مرفوضة، "َجفَّف احلرب بالنَّشَّافة، يف حنو قوهلم:"شَّاَفةنَّ ال-98
يف املعاجم مبعىن " وردت « َنشَّافة»كلمة لكن صّحح االستعمال املرفوض على أساس أن  نة العامة. ألس

توسع احملدثون يف استخدامها مع نوع من الورق يستخدم يف جتفيف احلرب، وقد و  ما يـ َنشَّف به املاء،
، وهي كلمة فصيحة و ال مسوغ إلنكارها بدعوى جرياهنا على ألسنة "2"ذكرهتا بعض املعاجم احلديثة

 . العامة
على هذا تكون النشافة قال يف أزاهري الفصحى:"و  قد سوغت االستعارة هذا االنتقال الداليل ،و   

 .3"التجفيفو  باخلرقة يف التنشيفازيا، ألهنا شبيهة باملنديل، و املعروفة مستعملة استعماال جم
 
 :ل الداللة عن طريق المجاز المرسلانتقا -ثانيا  

اِء الَكي   -1 اء  الَكيّ ، يف حنو قوهلم :"آِخر  الدَّ ر  الدَّ استعمال هو  السببعند بعضهم؛ و  مرفوضة"، آخ 
آخر الدواء »ورد هذا املثل يف املعاجم بعدة صور منها:  ، فقدبوصفه داًء مع أنه هو الدواء« الكيّ »

واملعىن: آخر  ،تقدير مضاف حمذوف"على لكن صحح املثال املرفوض  ،«الكيّ آخر الطب »و ،«الكيّ 
 ."4"عالج الداء الكّي، أو على أن املعىن: هناية الداء الكيّ 

 .ز املرسل الذي عالقته حذف املضافو على التقدير األول يكون التصحيح من باب اجملا    
:أن  عند بعضهم؛حبجة مرفوضة" ، َأْجَهَش بالبكاء، يف حنو قوهلم:" معىن: عال صوته به،َأْجَهش -2

بيد أن  ".عال صوته بالبكاء ، و األفصح أن يقال:" مل ترد يف املعاجم هبذا املعىن« أجهش»كلمة 
 ،مبعىن َهمَّ بالبكاء وتـََهيَّأ له يف املعاجم "جاءت« َأْجَهشَ »العبارة املرفوضة صححت على أساس أن 

املثال املرفوض على اجملاز املرسل الذي عالقته  وميكن ختري  ،5"هتيَّأ لهأجهش بالبكاء: "ففي التاج:
 ."6"السببية، ألن التهيؤ يستلزم الفعل عادة

 .هو الذي سوغ هذه النقلة الدالليةإًذا فاجملاز املرسل بعالقة السببية   
                                                           

 .1/818املرجع السابق،  - 1
 .1/757املرجع السابق،  -  2
 .29الفصحى، ص أزاهري  - 3
 .1/1، معجم الصواب اللغوي - 4
 .17/116،التاج - 5
 . 1/1معجم الصواب اللغوي،   - 6
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ألهنا مل ترد هبذا املعىن عند بعضهم؛ مرفوضة"، بات على سريره، يف حنو قوهلم:"عىن: ناممب ،اتـــــــب -3
معىن لكن صحح االستعمال املرفوض على أساس أن " ".نام على سريره، فالصواب أن يقال:"يف املعاجم

السرير  : أظله املبيت، وأجّنه الليل، سواء أنام أم مل ينم. والعالقة واضحة بني البقاء علىهو «بات»
 .1"اجملاز املرسل الذي عالقته اعتبار ما سيكونفيكون الكالم من باب ؛ وحلول الظالم وبني النوم

"، كمت عليه احملكمة أن يعاقب بثماين سنوات سجًناح:"يف حنو قوهلم، بثماني سنوات سجًنا -4
حكمت عليه  الصواب أن يقال:"، و سبب:أن املعاقب به هو السجن ال مثاينعند بعضهم؛ ب مرفوضة

 ؛من قبيل اجملازعلى أساس أنه املثال املرفوض صحح ". لكن احملكمة أن يعاقب بالسجن مثاين سنوات
 .هو اجملاز املرسل بعالقة البدليةاجملاز هنا و  ."2"إذ ع بـَِّر عن احلدث مبدته

سبب:أن السلع ال عند بعضهم؛ ب مرفوضة"، عبارة َتْدَعم الدولة  السِّلع، يف حنو قوهلم:"َتْدَعم -5
املستهلكني إلعانتهم على مقاومة الغالء واحتمال أعباء العيش، ، و إمنا املعين بالدعم هو مجهور ت ْدَعم

العبارة األوىل " أجاب املصححون عن ذلك بأن". و َتْدَعم الدولة  م ْسَتهلكي السِّلع   فالصواب أن يقال:"
فقد أجازها جممع اللغة املصري املرفوضة ، أما العبارة الثانية «َدَعم»جاءت وفق الداللة الصحيحة للفعل 

أو على أن يف العبارة  ،جازًا باحلذفـ، مما ميكن أن يعد م«مستهلكي»لى تقدير مضاف حمذوف وهو ع
 .4هو الذي جعل الدعم للسلع ألهنا هي سبب العيش و قوامه"، و"3" جمازًا مرساًل عالقته السببيَّة

ألن الفعل مل عند بعضهم؛  مرفوضة"، تـََرسََّم خ َطى أبيه، يف حنو قوهلم:"وتتبع ىعىن: اقتف،مبمَ ـــتـََرسَّ  -6
أجاب ". و تـََتبََّع خ َطى أبيه)أو( اقتفى خ َطى أبيه  عجمات، فالصواب أن يقال:"يرد هبذا املعىن يف امل
ت فاملوجود يف املعاجم هو ترسم الرسم:نظر إلي ،5"الرتسَّم جاء مبعىن التأملاملصححون بأن " ه و تريمَّ

ال  أنا أرتسم مرايمك:ت له كذا فارتسمه إذا امتثله، و ا أيضا:ريمتفرسته.و فيهاملنزل:تأملت ريمه و 
عالقته السببية           التأمل كثريًا ما يؤدي إىل املتابعة، فهو نوع من اجملاز املرسل " ملا كانو  ".6أختطاها"
لى املسبَّب بإطالق السبب عاجملاز املرسل  إًذا سوغ ".7"، كما ورد يف قرار جممع اللغة املصريو املسببية

 .هذه النقلة الداللية
                                                           

 .170/ 1املرجع السابق،  - 1
 .1/174املرجع السابق،  ينظر: - - 2
 .1/219معجم الصواب اللغوي،  - 3
ة العامة لشؤون ، اهليئم1987م إىل 1934األساليب من القرارات اجملمعية يف األلفاظ و  ينظر :حممد شوقي أمني و إبراهيم الرتزي،   - 4

 .231م، ص1989/هــ1410، اهرة، القاملطابع األمريية
 .1/219معجم الصواب اللغوي،  - 5
 .217، صاجملمعية يف األلفاظ واألساليب ينظر:حممد شوقي أمني و إبراهيم الرتزي،  القرارات - 6
 .1/223، معجم الصواب اللغويينظر: ، «َرّسمَ »كما صحح املثال املرفوض باعتباره املطاوع القياسّي من املضَّعف العني   - 7
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السبب:أهنا مل ترد يف املعاجم ؛ و مرفوضة عند األكثرين، ف الناسعىن: سأل وتكفّ ب ،َتَسوَّل الفقير   -7
أنه مأخوذ من سأل سؤااًل وس وااًل بالواو "االستعمال املرفوض على  لكن صحح هذاالقدمية هبذا املعىن. 

مع اللغة املصرّي هذا االستعمال استناًدا إىل أصل معىن اللفظ وهو دون أن هتمز ختفيًفا. وقد أجاز جم
املالية و غري  1"طلب العطاياالسؤال و  وأطلقت على الشحاذة باعتبارها إحلاًحا يف ،السؤال واالستعطاء

من باب إطالق  ،2"جاء عن طريق اجملاز املرسل بعالقة العموم واخلصوص وهو إطالق سديد"، املالية
 .3"وقد أثبتت املعاجم احلديثة هذا االستعمال ونصت على أنه مولَّد العام على اخلاص،"

السبب:أن  عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، عبارة َجفَّ املاء  املوجود باإلناء:"يف حنو قوهلم، َجفَّ الماء -8
تـََبخََّر املاء  املوجود باإلناء  أن يقال:" الصواب، و ال تؤدي املعىن املراد هنا؛ فاملاء الَيَ فُّ « َجفَّ »كلمة 
أََدلُّ على املعىن  "تسرَّب"، أو"تبخَّر"األفعال  أجاب املصححون بأن". و َتَسرَّب املاء  املوجود باإلناء)أو(
، َجفَّ النبع . ، الذي يستخدم مع الثوب وحنوه  "َجفّ "من  لكنهم فنقول: َجّف الثوب، جفت األرض 

  ".4"اجملاز املرسل رفوض من باب إطالق احلاّل على احملّل بطريقةاملاالستخدام  صححوا 
عىن: اهليئة املؤلفة من األفراد الذين يقومون بتدبري شئون الدولة كرئيس الدولة ورئيس مب ،ح ك وَمةلا -9

عند  مرفوضة"، حلفت احلكومة اجلديدة اليمني، يف حنو قوهلم:"الوزراء والوزراء وكبار رجال الدولة
كلمة   أجاب املصححون عن ذلك بأن"و  السبب:أهنا مل ترد يف املعاجم القدمية هبذا املعىن.بعضهم؛ و 

وكانت تستعمل مبعىن: احلكم الذي يصدر يف قضية ما. ولكن «. حكم»مصدر الفعل  احلكومة: هي
وهذا استعمال شاع استخدامها حديثًا للداللة على من يدبرون شئون احلكم يف الدولة ومن يعاونوهنم 

؛ ألن احلّكام هو اجملاز املرسل بعالقة السببيةاجملاز املقصود هنا ". و 5" حديث ميكن خترَيه على اجملاز
 .مجع حكم() سبب يف وجود األحكام أو احلكومات

أن  سببعند البعض؛ ب مرفوضة"، َحَلَق فالن ذقنه، مبعىن حلق حليته، يف حنو قوهلم:"حلق ذقنه -10
الذقن جزٌء من اللحية؛ لذلك يصح صحح االستعمال املرفوض على أساس أن" و الذقن جمتمع اللحيني. 
 ." بطريقة اجملاز املرسل6" ، وذلك من باب تسمية الكل باسم جزئه القول: حلق فالن ذقنه

املعاجم  السبب:أنعند بعضهم؛و  مرفوضة"، زال عنه مَحْو  الّنيل، يف حنو قوهلم:" َحْمو الن يل -11
لكن صحح االستعمال املرفوض على  ".زال عنه بـ ث ور الّنيل، فالصواب أن يقال:"القدمية مل تذكرها

                                                           
 .1/658و  1/232، معجم الصواب اللغوي - 1
 .1/658و  1/232، املرجع السابق - 2
 .166ملعارف، القاهرة، د.ط، د.ت، صدار ا، نظر : د.شوقي ضيف، تيسريات لغوية.و ي1/658و  1/232، املرجع السابق  - 3
  .1/295، ينظر : معجم الصواب اللغوي  «.تبخَّر»معىن الفعل « جف»على تضمني الفعل  ما صححك  - 4
 .1/327، معجم الصواب اللغوي - 5
 .1/329، املرجع السابق - 6
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مبعىن: نوع من االلتهاب اجللدي يظهر خالل « مَحْو النيل»بعض املعاجم احلديثة ذكرت أساس أن "
ففي اللسان: "ومَحْو الصيف ويف موسم فيضان النيل مبصر، وهلذا املعىن املستحدث أصل يف اللغة، 

 ."2"اجملاز املرسل بعالقة السببية واملسببية ب، فيكون الكالم من با1"الشمس: حّرها
السبب:أهنا مل ترد يف عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، وضع النقود يف اخلَْزنَة، يف حنو قوهلم:" ةــــْزنَ ـــخَ الـــ -12

املعاجم  لكن أجاب املصححون عن ذلك بأن "،َوَضَع النُّقود يف اخل زَانَة والصواب أن يقال:"، املعاجم
فكانت يف أصل وضعها تطلق على ما خي َْزن من « َخْزنة»أما كلمة  ،أن اخلزانة: مكان اخلَْزن"ذكرت 

 ".3"لِّيةاجملاز املرسل لعالقة احلالِّية واحمل بطريقةالنقود، مث أ طلقت على الصندوق الذي ختزن فيه النقود 
عند  مرفوضة"، ال تقرتب من اخَلمَّارة، يف حنو قوهلم:"عىن: موضع بيع اخلمر وتعاطيهامب ،َخمَّارةال -13

، عدم ورود هذه الكلمة يف املعاجم القدمية هبذا املعىن، وإمنا وردت مبعىن بائعة اخلمر: السبب؛ و بعضهم
حبمله على اجملاز؛ ألن أصل معناه: املرفوض "لكن صحح اللفظ «.حانة»ي َسمَّى فموضع بيع اخلمر أما 

و تعاطيها  فأطلقت على مكان بيع اخلمر ،4"محل معناه اجلديد لعالقة احلالّية واحملّلية بائعة اخلمر، مث
وقد ورد اللفظ يف عدد من املعاجم احلديثة كالوسيط واألساسي وتكملة املعاجم  "،بطريقة اجملاز املرسل

 ."5"«ألف ليلة»، و«فح الطيبن»يف  وذكر أهنا واردة
ألن كلمة عند بعضهم؛  مرفوضة"،الدُّخان  ضار بالصحة، يف حنو قوهلم:"عىن: التبغ،مب د َخانال -14
 جممع اللغة املصري أجاب املصححون عن ذلك بأنو مل تكن معروفة هبذا املعىن عند العرب. « دخان»

 .  " باعتبار ما سيؤول إليه6"لاجملاز املرسوهو من قبيل  مبعىن التبغ« دخان»استعمال كلمة  أقّر"
عند بعضهم؛            مرفوضة"، الدَّرن الرِّئويّ ، يف حنو قوهلم:"عىن: مرض يصيب الرئتنيمب ،َرنالــدَّ -15
الثابت يف املعاجم أجاب املصححون هلذا اللفظ بأن "و السبب:أهنا مل ترد هبذا املعىن يف املعاجم. و 

هو الوسخ، وميكن تصحيح اللفظ بداللته احلديثة وهي استخدامه يف الطب مبعىن « الدََّرن»القدمية أن 
هبذا املرض السّل الذي يصيب الرئتني على اعتبار ذلك من قبيل اجملاز وعالقته املسببية؛ فتأيت اإلصابة 

 .7"من املعاجم احلديثة كالوسيط واألساسيوقد اعرتف بصحة الكلمة عدد . نتيجة التلّوث والوسخ
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 .1/371، املرجع السابق - 7
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فَّ ـــال -16  مرفوضة"، َدفَّة السفينةحنو قوهلم:" ، يفعىن: جزء يف مؤخر السفينة حيركها مييًنا ويسارًامب ،ةـــدَّ
أجاب املصححون عن ذلك بأن و ألن الكلمة هبذا املعىن مل ترد يف املعاجم القدمية.  عند بعضهم؛

وهو  َدفَّة الشيء: جنبه، وعلى الرغم من وجود لفظ فصيح يدل على املعىن املراد "املعاجم ذكرت أن
 لعالقة اجلزئية، 1املرسل" فإن من املمكن تصحيح اللفظ املرفوض عن طريق اجملاز "؛س كَّان السفينة"
د، وتوسعوا وقد ورد اللفظ يف املعاجم احلديثة على أنه مولَّ ، على اعتبار أن مؤخرة السفينة تعد جنًبا هلا"

 هذا على سبيل االستعارة."، و 2"يف استخدامه، فقالوا: دفة األمور، ودفّة البالد، وغري ذلك
 مرفوضة"، اَن للبيت بوابة عتيقة عال رتاَجها الصدأ، يف حنو قوهلم:"كَ م ْغالقالـعىن: مب ،اجــــتَ رِّ الـــ -17

كان للبيت بوابة ، فالصواب أن يقال:"القدميةلعدم ورود الكلمة هبذا املعىن يف املعاجم عند بعضهم؛
يف « الرتاج»وردت كلمة قد صّحح هذا االستعمال على أساس أنه قد "و  ."عتيقة عال مغالقها الصدأ

املعاجم مبعىن الباب العظيم، أو الباب املغلق، أو الباب املغلق وعليه باب صغري. ومل ترد مبعىن املزالج أو 
باالنتقال من معىن الباب املغلق  ،ام الكلمة يف املعىن اجلديد عن طريق اجملازاملغالق. ولكن ميكن استخد
ة ، بتسمية الكل باسم أحد اجملاز املراد هنا هو املرسل لعالقة اجلزئي"، و 3"إىل األداة اليت تغلق الباب

 . أجزائه
السبب:أهنا مل ترد ؛ و عند بعضهم مرفوضة"، فعلت ذلك رغًما، يف حنو قوهلم:"عىن: كارًها، مبَرْغًما -18

ميكن تصحيح املثال املرفوض؛ ألن و أجاب أصحاب املعجم عن ذلك بأنه "يف املعاجم هبذا املعىن. 
          .4"املصدر فيه جرى جمرى اسم الفاعل يف املعىن، وهو مشهور يف العربية، وتقديره: فعلت  ذلك راغًما

 .بعالقة إحالل املصدر حمل الفاعل هذا عن طريق اجملاز املرسلو 
السبب:عدم عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، َرم َشت عين ه، يف حنو قوهلم:"فناجلعىن: حترك مب ،شمْ الرَّ  -19

َرم َشت عينه: امحّرت أجفاهنا وتفتَّلت أهداهبا مع »جاء يف املعاجم: ، فقد ورود هذا املعىن يف املعاجم
أنه جماز مرسل عالقته "علىلكن صحح اللفظ املرفوض اها، ، وَطَرفت عينه: حترك جفن«ماء يسيل

السببية، ألن من حتمّر عينه تتحرك أجفانه حركات متتابعة، وقد وردت الكلمة يف األساسي على أهنا 
 . "5"حمدثة، واعتربها البستاين من كالم العامة

عند بعضهم؛               مرفوضة"، الرََّمدسقطت رموش عينيه من ، يف حنو قوهلم:"هداباألعىن: مب ،وشــم  رُّ الـــ-20
فالصواب أن  ذكر تاج العروس أن الرِّمش معناه اجلفن،، فقد السبب:أهنا مل ترد هبذا املعىن يف املعاجمو 
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أنه نوع من اجملاز على  ". لكن صحح االستعمال املرفوضسقطت أهداب عينيه من الرََّمديقال حينئذ:"
هذا املعىن ذكرت بعض املعاجم احلديثة قد ، بتسمية الشيء باسم جزئه، و  ئيةاملرسل عالقته الكلية واجلز 

 ".1"األساسياملعجم كاجلديد  
السبب:شيوع الكلمة على عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، هذا درهم زيفيف حنو قوهلم:"، فـــــيْ الــــزَّ -21

علماء اللغة الوصف ، وأجاز «زاف»مصدر « َزْيف»أجاب املصححون عن ذلك بأن "و  ألسنة العامة.
لدراهم، يقال باملصدر، وهو أبلغ من الوصف باملشتق، وقد جاء يف لسان العرب: الزّْيف من وصف ا

املرسل بإحالل ، و عليه يكون االستعمال صحيحا عن طريق اجملاز 2".. ود ْرَهٌم َزْيفٌ زاَفْت عليه درامهه
 .املصدر حمل الفاعل

، يف حنو مباح للواردين يوقف للشرب منه قربة إىل اهلل تعاىل عىن: حوض ماء  مب ،يلِــ بـسَّ ال -22
السبب:أهنا مل ترد يف املعاجم هبذا عند بعضهم، و  مرفوضة"، بىن أهل اخلري مسجًدا وسبيالً قوهلم:"
َسبَّل الشيَء: َجَعَله مباًحا  ":قوهلم جاء يف املعاجم" لكن صحح اللفظ املرفوض على أساس أنهاملعىن.

من هذا الفعل، وختري  املثال املرفوض على تقدير « سبيل». ومن مث َيوز اشتقاق "يف سبيل اهلل
فيكون من باب اجملاز املرسل لعالقة ، 3"حمذوف: ماٌء سبيل أو حوض سبيل، مبعىن: مباح يف سبيل اهلل

بعالقة احلالِّية واحمللية، ألن هذا احلوض ي وضع يف  كما ميكن خترَيه على اجملاز املرسل" .حذف املضاف
 " .4"السبيل( خلدمة السابلةالطريق العام )

السبب: عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، دعاه إىل السُّْفرة ليأكل، يف حنو قوهلم:"عىن: املائدة، مبْفَرةسُّ ال-23
أن كلمة املائدة "املعاجم ذكرت  أجاب املصححون عن ذلك بأنو  شيوع الكلمة على ألسنة العامة.

تطلق على الطعام، أو على اخلوان الذي عليه الطعام، وأن السُّفرة هي الطعام الذي يصنع للمسافر، 
وأ طلقت على ما ي وَضع فيه الطعام جمازًا، واستعملت حديثًا مبعىن ما يؤكل عليه، وقد استعملها الوسيط 

اجملاز املسوغ هلذا االستعمال هو اجملاز املرسل بعالقة و  .5"ةهبذا املعىن احلديث ونص على أهنا جممعي
 اتسع معىن كلمة "سفرة" على النحو التايل: وقد اجملاورة املكانية؛ فالسفرة توضع على املائدة.

 قبل التعميم = طعام املسافر. -
 .فيه الطعام + اخلوان أو املائدة بعد التعميم = طعام املسافر + ما يوضع -
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أن  السببعند بعضهم؛ و  مرفوضة"، هذا ملتقى الشبيبة العرب:"يف حنو قوهلم، ِبيبة العربالشَّ -24
          ".هذا ملتقى الشبَّان العرب)أو( هذا ملتقى الشباب العرب  ، و الصواب أن يقال:"مصدر« الشبيبة»

، ومل يرد  «َشبَّ »مصدر « شبيبة»الثابت يف املعاجم القدمية أن و أجاب املصححون عن ذلك بأن "
ولكن ميكن تصحيح اللفظ املرفوض اعتماًدا على أنه مصدر وصف به، «. شاب»كونه مجًعا لـ 

واستخدم استخدام األيماء، وهو كثري يف لغة العرب. وقد اعرتفت جَبْمع يَّته املعاجم احلديثة كاملنجد 
هو املسوغ هلذه النقلة  الفاعل اجملاز املرسل بعالقة إحالل املصدر حمل اسمو  .1"والوسيط واألساسي

 .الداللية
 السبب:عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، َشَجَب العدوانَ يف حنو قوهلم:" ،راستنكاالعىن: مب ،بجْ شَّ ال-25

". لكن صحح استنكر العدواَن  الصواب أن يقال:"و أن هذا اللفظ مل يرد هبذا املعىن يف املعاجم القدمية. 
مجاز متسع لقبول ـ، ويف ال«اإلهالك»معاين الشجب يف اللغة  مناللفظ املرفوض بناء على أن "

الشجب يف داللته املعاصرة؛ ألن فيه رفض الشيء واستنكاره، ويلزم من االستنكار الشديد للشيء الرغبة 
 .2"يف زواله. ومن هنا أجاز جممع اللغة املصري الكلمة يف هذه الداللة املعاصرة

ستنكار إزالة حيث ينجم عن اال هو اجملاز املرسل بعالقة السببية؛لية الذي سوّغ هذه النقلة الدالو     
 استبعاده .ومـحوه و  الشيء
                 عند بعضهم؛      مرفوضة"، به َشر ب احلنظَل ليتداوىحنو قوهلم:"يف  ،َشِرب الَحْنظل-26
نبت مفرتش من الفصيلة احلنظل: »جاء يف املعاجم ؛ فقد السبب:استخدام الكلمة يف غري موضعهاو 

االستخدام " أجاب املصححون عن ذلك بأن. و ومن مث يقال أنه يؤكل« القرعية بثمرته لب شديد املرارة
 .3"، أو نقيع احلنظل«شرب عصري احلنظل»الثاين على تقدير مضاف، أي 

 ، يكون يف العبارة املرفوضة جماز مرسل بعالقة حذف املضاف .وتأسيسا على ذلك  
"، َله َشَنٌب طويلٌ ، يف حنو قوهلم:"عىن: الشعر الذي يغطي الشفة العليا، الشارب،مب َنبشَّ ال-27

السبب:أن الكلمة مل ترد يف املعاجم هبذا املعىن، وإمنا جاءت مبعىن مجال الثغر ؛ و مرفوضة عند األكثرين
له صواب أن يقال:"، فال«الشَّوارب: ما سال على الفم من الشََّعر»جاء يف التاج: ، و وصفاء األسنان
االستعمال اآلخر، فقد ذكر الوسيط أن احملدثني استعاروا الشنب للشارب  ". لكن صححَشارٌب طويلٌ 

 .4"حَّت تناسوا األصل فيه، وقد ورد املعنيان يف املنجد، ونص األساسي على أن الكلمة هبذا املعىن حمدثة
 .جملاورة املكانيةاملرسل بعالقة امسوغ هذه النقلة الداللة هو اجملاز و    
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 .1/476املرجع السابق،  - 4



 اللُّغَــوي   الصََّواب م ْعَجم ِفي اللِـي  الدَّ  التـَّغَــيُّــــر َمظَاِهر  : الـــــــــرَّابـــــــــــــــــــــــــــــعَباب ـــــــالـــــ

 

199 
 

 مرفوضة"، َصبَّ عليه َجاَم غضبه، يف حنو قوهلم:"عىن: غضب غضًبا شديًدامب ،صب  عليه جام -28
، إناء من فضة، وهو ال ي َصبّ « فاجلام»السبب:أن هذا التعبري ال يؤدي املعىن املراد، عند بعضهم؛ و 
ميكن تصحيح العبارة املرفوضة ذلك بأنه"أجاب املصححون عن . و َصبَّ عليه َغَضَبه فالصواب أن يقال:

على أهنا من قبيل اجملاز، وتصّور الصّب من اجلام اململوء بالشراب أمر وارد، وقد ذكرهتا املعاجم احلديثة  
 ."كالوسيط، واألساسي

 .ث أطلق احملّل وأريد احلاّل فيه؛ حيقته احمللية هذه النقلة الدالليةوقد سوغ اجملاز املرسل بعال
 مرفوضة"، الطاَبق الع لويّ ، يف حنو قوهلم:"عىن: أعلى طبقة أو دور يف مبىن ذي طبقاتمبق ـــبَ ط اال -29

اعتمد و صحح هذا االستعمال؛ فقد"  السبب:أهنا مل ترد يف املعاجم القدمية هبذا املعىن.عند بعضهم؛ و 
وطابَقه، إذا كانت الطبقة هذا الشيء َوْفق هذا "جممع اللغة املصري على ما ورد يف اللغة من قوهلم: 

يفسر شوقي و ، 1"، فأقر هذا االستعمال املستحدث بنوع من اجملاز املرسل"مطابقة ملا فوقها وما حتتها
غاية ما فـي األمر أنه من استعمال الطاب ق العام بـمعىن الـمطابق آلية قبول هذا اللفظ، فيقول: "و ضيف 

، على طريقة اجملاز العمارة املطابق لألدوار األخرى زل أوالـمماثل يف الطابق اخلاص بـمعىن دور الـمن
اعتماًدا على ما جاء يف القاموس أنَّ . كما خّرجوا له وجها آخر 2املرسل يف تسمية اخلاص باسم العام"

 .رسل بعالقة احلالّية واحملّلّية، فيكون من باب اجملاز امل3"اآلجّر الكبري"بفتح الباء وكسرها: « الطابق»
تـََلقَّيت  اليوَم طْرًدا ، يف حنو قوهلم:"عىن: ما ي رَسل  بالربيد من بضاعة أو كتب أو غريمهامب ،ْردلطَـّـا -30
لكن صحح اللفظ  السبب:أهنا مل ترد يف املعاجم القدمية هبذا املعىن.عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، بريديًّا

يف األصل مصدر، مث أ ْطلق ت يف االستعمال املعاصر على « َطْرد»كلمة   املرفوض على أساس أن"
 .4"املطرود، وقد دونتها باملعىن اجلديد املعاجم احلديثة كاألساسي واملنجد، ونصَّ الوسيط على أهنا م َولَّدة

صنع اهلل ﴿:، كقوله تعاىليل ، بإقامة املصدر مقام املفعولقد سوغ اجملاز املرسل هذا االنتقال الدالو    
 .، أي مصنوعه5﴾الذي أتقن كل شيء 

؛ مرفوضة عند األكثرين"، طََلَب يََدَها من والدهايف حنو قوهلم:" ،عىن: َخطَبها منه، مبطََلَب يََدَها-31
، تعبري مل يرد عن العرب يف معىن اخلطبةو هو  ،السبب:أنه من التعبريات اليت استحدثت نتيجة الرتمجةو 

                                                           
 .501/ 1، املرجع السابق - 1
 .182، ص تيسريات لغوية - 2
 .1/501. وينظر : معجم الصواب اللغوي،  812القاموس احمليط، ص  - 3
 .1/505معجم الصواب اللغوي،  - 4
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ألنه تركيب عريّب، استخدمت "،لكن صحح هذا االستعمال ".خطَبها من والدها"والصواب أن يقال: 
 . اب اجملاز املرسل بعالقة اجلزئية، من ب1"فيه اليد استخداًما جمازيًّا، مبعىن احليازة وامللكية

مل السبب:أهنا عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، سافر هو وعائلتهة، يف حنو قوهلم:"سر األعىن: مب ،َعائَِلةال -32
 هنا اكتفى املصححون بقوهلم:"". و سافر هو وأسرتهالصواب أن يقال:"، و ترد هبذا املعىن يف املعاجم
مبعىن َمْن يضمهم بيت واحد، من اآلباء، واألبناء، واألقارب، ونّص « عائلة»أجاز الوسيط استعمال 

بالرجوع إىل   اللفظ املرفوض؛ و بينوا طريقة ختري، فلم ي2"على أهنا م َولَّدة، وقد ذكرهتا املعاجم احلديثة
غة من يعوهلم عيال الرجل يف اللبه:"قاموس رد العاّمّي إىل الفصيح يتضح لنا وجه التخري  ، يقول صاح

ع ولة فالعائلة يراد هبا على هذا الـمَ  .عال الرجل عياله:كفاهم وماهنم وقاهتم وأنفق عليهم...و مويتكّفل هب
يفهم من هذا أن ، و 3صيغة فاعل مبعىن املفعول كثري يف كالم العرب"ورود فهي فاعل مبعىن املفعول، و 

 يتابع املؤلف، و ل بإطالق الفاعل على املفعولاللفظ املرفوض حدث له انتقال داليل بطريقة اجملاز املرس
، فأصبحت فتح باب التجوزكثرة التداول و و عمت بطول الزمن ، فيقول "سرد مراحل تغري داللة "العائلة"

ر املؤلف أن . فقد قرّ 4"، من باب استعمال اخلاص يف العامامة األسرة اليت َيمعها نسب واحدعتقال ل
وأطلق على كل  ال، مث عمم بعد ذلككان يطلق على من حتت مسؤولية الرجل من العيلفظ "العائلة "

 .األسرة
عند  مرفوضة"، أَم ني الع ْهدة، يف حنو قوهلم:"عىن: ما ي وكَّل حفظه من أشياء إىل مسئول،مبع ْهَدةال -33

جممع اللغة  أجاب أصحاب املعجم عن ذلك بأنو  السبب:أهنا مل ترد يف املعاجم هبذا املعىن.بعضهم؛ و 
على جمموعة األصناف القيمية اليت كانت يف حوزة املالك وانتقلت « ع ْهدة»إطالق كلمة أجاز "املصري 

مل ينصوا هنا على طريقة و  ."هبذا املعىن كاألساسي والوسيط إىل حوزة األمني، وقد ذكرهتا املعاجم احلديثة
، القرارات اجملمعية يف األلفاظ واألساليب طريقة ختري  هذا اللفظ يبني صاحبا كتابيح، و التصح

يقضي األخذ بنظام العهدة أن يعقد بني  املعاجم يف معاين العهدة:العهد، وهو امليثاق، و يففيقوالن:"
العهدة ،إمنا . وملا كان العمل بنظام ويصون حقوق كلِّ منهما ينظم عالقتهما،ني عقد األماملالك و 

جمموعة األصناف يقوم نتيجة له،كان إطالق العهدة مبعىن امليثاق على العهدة مبعىن يتحقق هبذا العقد و 
املرسل از كان هذا اإلطالق من قبيل اجمل  -القيمية اليت كانت يف حوزة املالك وانتقلت إىل حوزة األمني

 . فاجملاز املرسل بعالقة السببية إًذا هو املسوغ هلذه النقلة الداللية.5"الذي عالقته السببية
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عند بعضهم؛  مرفوضة"، َأَخَذ الطعام َغْلَوة واحدة ":، يف حنو قوهلمعىن: املرة من الغْليمب، َغْلَوةال -34
، مبعىن رمية السهم إىل أبعد ما يقدر عليه الراميالسبب: أهنا مل ترد هبذا املعىن يف املعاجم، وإمنا جاءت و 
الثابت يف املعاجم: أجاب املصححون عن ذلك بأن" ". و َأَخَذ الطعام َغْلَية واحدةالصواب أن يقال:"و 
. والَغْلَية: املرَّة من الغْلي، أما الَغْلوة فمعناها: مقدار رمية السهم. وميكن "..َغَلى يغلي َغْلًيا وَغَليانًا"

ح املثال املرفوض على تقدير حذف مضاف، واملعىن: أخذ الطعام وقت غلوة واحدة، واملراد أنه تصحي
 .1"ط هي يف وقت قليل جدًّا

 .اجملاز املرسل بعالقة حذف املضافقد خرج هذا االستعمال بطريقة و    
عند  مرفوضة"، ذهب إىل املسرح للفرجة، يف حنو قوهلم:"ما يتسلى بهمشاهدة عىن: مب ،ف ْرجةال -35

لكن السبب:شيوع الكلمة على ألسنة العامة، وعدم ورودها يف املعاجم القدمية هبذا املعىن. بعضهم؛ و 
ألن بعض املعاجم احلديثة كالوسيط واألساسي قد أوردهتا هبذا املعىن،  "تصحيح املثال املرفوض؛  أمكن 

از املراد هنا هو اجملاز املرسل ؛ فالفرجة و اجمل .2"كما أجازها جممع اللغة املصري أيًضا على سبيل اجملاز
اسم مصدر للفعل فرج ، يقال فـَرََج اهلمَّ أي كشفه فَــْرجا و فـ ـْرَجة ، فسميت مشاهدة املالهي و الغرائب 

 ". 3هبذا االسم من باب تسمية املسبَّب بالسبب"

َل يف عمله، يف حنو قوهلم:"قاخفاإلعىن: مب ،لالفشَ  -36 السبب:عدم عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، َفش 
لكن صوب  ".َأْخَفق يف عملهالصواب أن يقال:"، و ورودها هبذا املعىن، وإمنا وردت مبعىن الضعف واجلنب

يف االستعمال املرفوض استناًدا إىل أن بعض املعاجم « فشل»الداللة املعاصرة للفعل املصححون هذه "
هلذا املعىن، وألن جممع اللغة املصري قد « يف»يًا بـ احلديثة كاملعجم الوسيط واألساسّي قد أوردته متعد

على أنه من اجملاز، كأهنم يطلقون السبب )الضعف واجلنب( « خاب»مبعىن: « فشل»أجاز استعمال 
 .4"ويريدون املسبب )اإلخفاق واخليبة(. وقد تردد االستعمال املرفوض يف كتابات املعاصرين

 .هو اجملاز املرسلكما هو واضح،  ،اجملاز املراد هناو    
 مرفوضة"، َقَصفت املدافع مواقع العدو، يف حنو قوهلم:"عىن: أطلقت قذائفهامب ،َقَصَفِت المدافع -37

صحح االستعمال املرفوض على أساس و السبب:أن الفعل مل يرد يف املعاجم هبذا املعىن. عند بعضهم؛  و 
واملعىن املستحدث له، فإذا كان القصف يعين  العالقة واضحة بني معىن الَقْصف يف املعاجم القدميةأن "

لة. يف املعاجم القدمية الكسر واهلدم وشدة الصوت فهو يف االستعمال املستحدث مل خيرج عن هذه الدال
 ."أو محل االستعمال على التضمني كما ذهب جممع اللغة املصري لومل تكن هناك حاجة إىل تأوي
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؛ فإطالق القذائف يتسبب يف التكسري     از املرسل بعالقة السببيةقة اجملهذه النقلة الداللية متت بطريو   
 التهدمي و يصاحبه األصوات الشديدة.و 

 "،ركب الق طار، يف حنو قوهلم:"عىن: جمموعة من َمرْكبات السكة احلديدية جترها قاطرةمب ،ِقطَارال -38
 يركب إحدى عربات القطار.الفة املنطق الصحيح ألن اإلنسان خمالسبب: عند بعضهم؛ و  مرفوضة

ميكن تصويب االستعمال املرفوض حبمله على اجملاز وعالقته الكلية،  أجاب املصححون عن ذلك بأنه"و 
لبس فيه وال تأباه اللغة )وانظر: عربات  وهو العربة، وهو استعمال ال جزءـحيث أطلق الكلُّ وأريد ال

 .1"القطار(
 .ا االستعمالرسل بذلك هو مسوغ هذفيكون اجملاز امل  

السبب:أن كلمة عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، قـََلَب صفحة الكتاب، يف حنو قوهلم:"قـََلَب الصفحة -39
معلوم أن الذي ي قلب َيب أن يكون له وجهان ، فلى املعىن املراد يف هذا التعبريال تدل ع« صفحة»

 لكن ".َلَب ورقة الكتابقَـ فالصواب أن يقال:"لكي ي قلب على أحدمها، وليس للصفحة إال وجه واحد، 
سبيل اجملاز املرسل، الذي عالقتة اجلزئية، فالصفحة جزء  لىعخّرجوه "املثال املرفوض  املصححني هلذا

 .2"من الورقة، أطلقت على الورقة جمازًا
عند  مرفوضة، "َجَلَس على الَقْهَوة، يف حنو قوهلم:"عىن: مكان ش رب الَقْهوة وحنوهامب،َقْهَوة ال -40

أجاب املصححون عن ذلك بأن و  يف املعاجم القدمية هبذا املعىن.السبب:أهنا مل ترد و بعضهم؛ 
ْقَهى»"

َ
ْقَهى»ح أن تضبط ، ويص«قهو»اسم مكان قياسي من « امل

 
وقد أقرَّ جممع . «أقهى»من « امل

اجملمع أنه ميكن االستغناء اللغة املصري االستعمال املرفوض باعتباره جمازًا مرساًل، عالقته احلالّية، وذكر 
لثقلها، وقد سجل عدد من املعاجم احلديثة هذا االستعمال، ومنه الوسيط « َمْقهى»عن الكلمة األخرى 
 .3"واألساسي والبستان

ى هو نظري قوهلم: نزلنا علو الذي سوّغ هذه النقلة الداللية، و ليه ، فاجملاز املرسل بعالقة احلالّية هوع   
ها ، كما أن خفتها على اللسان رشحتملؤمنون يف رمحة اهلل أي يف جنتهاعلى بئرهم، و  ماء بين فالن أي

 .للتداول أكثر من كلمة "مقهى"
الق َيم ، يف حنو قوهلم:"عىن: الفضائل الدينية واخللقية واالجتماعية، مبنسانيَّةاإلِقَيم ال -41

صحِّح االستعمال و  املعىن يف املعاجم القدمية.السبب:أهنا مل ترد هبذا عند بعضهم؛ و  مرفوضة"،اإلنسانية
الوارد يف املعاجم القدمية استعمال القيمة مبعىن الثمن، ومبعىن الثبات املرفوض على أساس أن "

                                                           
 .607، 1/606معجم الصواب اللغوي،  - 1
 .1/609، السابقاملرجع  - 2
 .1/610، املرجع السابق - 3



 اللُّغَــوي   الصََّواب م ْعَجم ِفي اللِـي  الدَّ  التـَّغَــيُّــــر َمظَاِهر  : الـــــــــرَّابـــــــــــــــــــــــــــــعَباب ـــــــالـــــ

 

203 
 

واالستقرار، وقد أجاز جممع اللغة املصري االستعمال املعاصر هلا مبعىن الفضائل اليت تقوم عليها حياة 
وقوَّْمت ك فعلمت  ق يمتك، فوجدتك قد »لى ورود هذا املعىن يف قول اجلاحظ: اجملتمع اإلنساين اعتماًدا ع

، وملّا كان وزن األمة مرتبطًا مبا فيها من فضائل صارت هلا سجايا ثابتة ال تتغري، فإن «ناهزت الكمال
 .1"العالقة قائمة بني املعنيني القدمي واحلديث

، باعتبار تلك الفضائل سببا يف رفعة قدر لنقلة الدالليةقة السببية هذه اقد سوغ اجملاز املرسل بعالو   
 ".  2مكانته"و اإلنسان 

َأمَتَّ حفظ القرآن يف  ، يف حنو قوهلم:"عىن: مكان تعليم الصبيان القراءة والكتابةمب ك تَّاب الَقْريَة-42
 هبذا املعىن.« الك ّتاب»السبب:أن بعض اللغويني رفضوا استعمال عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، ك ّتاب القرية

مبعىن َمْكَتب التعليم؛ فأنكرها « ك ّتاب»حول كلمة اختلفوا " اللغويونأجاب املصححون عن ذلك بأن و 
َحلِّه ـفأطلقت على مَ ، بعضهم، وأجازها بعضهم على أنه جماز؛ إذا األصل فيها مجع كاتب مثل كتبة 

 جمازًا للمجاورة، كما أنه ورد يف كالمهم، ومنه قول الشاعر:
 أتى بك تَّاٍب لو انـَْبَسَطْت يدي فيهم َرَدْدتـ ه م  إلى الك تَّابِ                  

. ويف 3".. وال عربة مبن قال إنه موّلدالك تَّاب للمكتب وارد يف كالمهمإن "ونقل التاج قول بعضهم: 
 . 5"4"ب والك تَّاب: موضع تعليم الك ّتابواملكتَ "اللسان: 

ة ، هي مسوغ ، أو ما يسميه البالغيون عالقة احملليرسل بعالقة اجملاورة املكانيةاملعليه يكون اجملاز و   
 .هذه النقلة الداللية

 مرفوضة"،  وضع الطعام على املائدة، يف حنو قوهلم:"عىن: اخلوان عليه الطعام والشراب، مبَمائَِدةال-43
َوَضَع الطعام الصواب أن يقال:"و  ،السبب:أن املائدة البد أن يكون عليها الطعام والشرابعند بعضهم؛و 
« املائدة»على ما يؤكل عليه، أما "ي ْطَلق « اخل وان» أجاب املصححون عن ذلك بأن". و على اخل وان

على اخلوان جمرًدا عن « املائدة»فهي اخلوان عليه الطعام والشراب، وقد أجاز بعض اللغويني إطالق 
َع أو َسيوَضع ملرسل بعالقة حينئذ يكون مسوغ هذه النقلة الداللية هو اجملاز او  .6"الطعام، باعتبار أنه و ض 

 .ما كان أو ما سيكون

                                                           
 .1/611معجم الصواب اللغوي،  - 1
 .212، اجملمعية يف األلفاظ واألساليب القراراتينظر :  - 2
 .104/ 4التاج ، - 3
 .12/23اللسان ، - 4
 .616/ 1الصواب اللغوي،  معجم - 5
 .650/ 1، املرجع السابق - 6
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، يف حنو عىن: أ نـْب وبة من خشب أو معدن أو حنومها، توضع فيها لفافة التدخنيمب ،َمْبِسمال -44
م  السيجارةقوهلم:" ،          اآللة غري قياسية يف اسم« َمْفع ل»السبب:أن صيغة ؛ و ضعيفة عند بعضهم"، َمْبس 

ْبَسم  السيجارةالصواب أن يقال:"و  الصيغة األوىل قياسية أجاب املصححون عن ذلك ، فقالوا:"".  و م 
ل مث تطرقوا إىل بيان النق .1"ألهنا من أوزان اسم اآللة، أما الثانية فقد أجازها الوسيط وذكر أهنا حمدثة

م»لفظ " اجملازي احلاصل فيها ، فقالوا: ْبس 
َ
اسم مكان مبعىن الثغر، فإطالقه على ما يوضع بني « امل

 .2"الشفتني جماز
 .هو اجملاز املرسل بعالقة احملليةواضح أن املقصود باجملاز هنا و    
عند  مرفوضة" ،َرج ٌل م َتَشرِّد، يف حنو قوهلم:"ال مأوى لهالذي تسكع املل تبطِّ املعىن: ،مب م َتَشرِّدال-45

«. م َشرَّد»، فيكون اسم املفعول منه «فـَعَّل»على وزن « َشرَّد»عن العرب السبب:أن الوارد بعضهم؛ و 
التشريد: الطرد والتفريق، وتشرَّد القوم: ": قوله" جاء يف التاجصحح املثال املرفوض على أساس أنه و 

ألنه حديثًا مبعىن التسكع لعدم وجود املأوى، وهو قريب من املعىن األصلي؛ « التشرد»، واستعمل "ذهبوا
 ."3"نتيجة طبيعية للطرد. وقد وردت هبذا املعىن يف املعاجم احلديثة كالوسيط الذي نص على أهنا حمدثة

 .قة املسببية هذه النقلة الدالليةقد سوغ اجملاز املرسل بعالو     
السبب:عدم ورود عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، حمصول مبيعات اليوم وفري، يف حنو قوهلم:"ْحص ولالمـ-46
". وأجاب حصيلة مبيعات اليوم وفريةالصواب أن يقال:"، و الكلمة هبذا املعىن يف املعاجم القدميةهذه 

«: احلاص ل»هو « احملصول»جاء يف القاموس احمليط، وتبعه الوسيط وغريه أن املصححون عن ذلك بأنه "
رسل بإطالق املفعول هذا من قبيل اجملاز املو  .4"مفعول مبعىن فاعل، وبذلك يكون املثال الثاين فصيًحا

 .5"ىل :"ال عاصم اليوم من أمر اهللعلى الفاعل ، كقوله تعا
مل يرد هبذا « ركَّز»السبب:أن الفعل عند بعضهم؛ و  مرفوضة، عىن: غليظ م كثَّف، مبشراب م رَكَّز -47

املعاجم مبعىن ثـَبَّت يف " ورد «ركَّز»الفعل  أجاب املصححون عن ذلك أنو املعىن يف املعاجم القدمية. 
القدمية، وملا كان التثبيت يسوغ فيه جماًزا معىن التغليظ، فقد أجاز جممع اللغة املصري استعمال الكلمة 

اجملاز املرسل اجملاز املقصود هنا هو و  .6"وسيط واألساسيّ هبذا املعىن اجلديد ودوَّنته املعاجم احلديثة كال

                                                           
 .1/655، معجم الصواب اللغوي - 1
 .655/ 1املرجع السابق ،  - 2
 .1/658املرجع السابق،   - 3
 .670/ 1املرجع السابق ،  - 4
 .43سورة هود، اآلية :  - 5
 .686/ 1معجم الصواب اللغوي ،  - 6
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تغليظه لتثبيت(، فرتكيز الشراب و ( على السبب ) اطالق املسبب )التغليظ والتجميع؛ بإبعالقة املسببية
 .وجتميعه ينت  عن تثبيته

مَتَّ عالجه يف ، يف حنو قوهلم:"عىن: مكان االستشفاء من داء الَكَلبمب ،م ْسَتْشَفى الَكْلب -48
 د"،فقسبب:أن الكلمة بسكون الالم ال تؤدي املعىن املراد؛ بمرفوضة عند األكثرين"، م ْسَتْشَفى الَكْلب

على أنه: مرض جنون الكالب الذي  -بتحريك الالم -« الَكَلب»حلديثة أوردت املعاجم القدمية وا
ْن أكل حلم  ي صيب اإلنسان بسبب عّض الكالب املسعورة له، أو هو جنون الكالب الذي يعرتيها م 

على أنه "املثال املرفوض  لكن صحح ".مَتَّ عالجه يف م ْسَتْشَفى الَكَلب، فالصواب أن يقال:" 1"اإلنسان
 .2"من باب تسمية الشيء باسم مسببه على طريقة اجملاز املرسل

أَنَا ممنوٌن ، يف حنو قوهلم :"ش كر  مبعىن ال ْمِتَناناال كذلك، و شاكرالعىن: ،مب الممتن   و ْمن ونَـ مالـ -49
سبب:عدم ورودها هبذا العند بعضهم؛ و  مرفوضة "،أرجو قبول امتناين"،أو"لفضلك أنا ممتن "،أو "لك

لكن صحح اللفظ املرفوض على أساس أن  ".أنا شاكٌر لك ، فالصواب أن يقال:"املعىن يف املعاجم
نـَْعم عليه ممنونًا ـوبذلك يكون الشخص ال"؛ «أنعم»أو « أحسن»ورد يف لغة العرب مبعىن « َمنَّ »الفعل  م 

وعلى هذا يكون استخدام  اإلنعام،لإلحسان و ؛ فالشكر نتيجة عليه، وهو ما يستلزم حدوث الشكر منه
 ".3املسببية"بعالقة السببية و  جائزًا بنوع من اجملاز املرسل« شاكر»مبعىن « ممنون»اللفظ 
السبب:أن عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، من األَسف  أن املوضوع غامض، يف حنو قوهلم:"ِمن األسف -50

من دواعي األَسف  أن ، و الصواب أن يقال:"دواعيهغموض املوضوع ال يعزى إىل األسف، وإمنا هو من 
كثري هو  ، و ف املضاف واالكتفاء باملضاف إليهذلكن صحح االستعمال املرفوض حب  ض".املوضوع غام

 .اجملاز املرسل بعالقة حذف املضافهذا من قبيل "، و 4"يف لغة العرب إذا ف ه َم من السياق
السبب:عدم ؛ و مرفوضة عند األكثرين"، رأيت مناًما أْزعجينقوهلم:"، يف حنو ْلماحل  عىن: مب ،َمَنامال -51

". لكن صحح االستعمال رأيت ح ْلًما أْزعجينالصواب أن يقال:"، و ورود الكلمة هبذا املعىن يف املعاجم
، «نام»مبعىن النوم، على أنه مصدر ميمي من الفعل « املنام» تذكر " املعاجم املرفوض على أساس أن

ْنَءايَات ه  َمَنام ك ْم ب اللَّْيل وعليه قوله ، ومبعىن موضعه، وَيوز مبعىن احللم أيًضا من باب  5﴾ تعاىل: ﴿َوم 
اجملاز لعالقة التالزم، إذ ال يكون احللم إال يف النوم أو املنام، فضاًل عن إجازة بعض اللغويني قدميًا هلذا 

                                                           
 .1/694معجم الصواب اللغوي ،  - 1
 .1/694،  املرجع السابق - 2
 .1/158، و 1/727.و 1/728،  املرجع السابق - 3
 .1/729، السابقاملرجع  - 4
 . 23سورة الروم، اآلية :  - 5
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ي ر يَكه م  اللَّه  يف  َمَنام َك قَل ياًل﴾ االستعمال، حيث ذكر الزخمشري يف تفسري قوله تعاىل: ﴿إ ذْ 
يف منامك،  1

 .2"«يف رؤياك»أي 
 قد سوغ اجملاز املرسل بعالقة امللزومية هذه النقلة الداللية؛ ألنه مَّت وجد املنام وجد احللم .و   

األرضية  عىن: اجلزء احملدود من األرض، الذي له خصائص مميزة، وهو على الكرة مب ،ْنَطَقةالمِ  -52
السبب:أهنا مل ترد يف املعاجم هبذا عند بعضهم؛ و  مرفوضة"،امل ْنَطقة االستوائيةم، يف حنو قوهلم:"كاحلزا
وردت امل ْنطََقة يف املعاجم القدمية مبعىن احلزام، أي اسم آلة وأجاب املصححون عن ذلك بأنه " املعىن.

ه املادة هبذا املعىن، وشاع استعماهلا حديثًا من االنتطاق، ومل تنص املعاجم على الفعل الثالثي من هذ
للتعبري عن املكان احملدد، وقد أجاز جممع اللغة املصري استعمال املنطقة عن طريق اجملاز املرسل يف 

 . 3بعالقة اجملاورة أو عالقة االشتقاق" املكان احملدد باملعىن اجلغرايف.
اْزَدمَحت ، يف حنو قوهلم:"ناَس من مكان إىل آخرعىن: اآلالت اليت توصِّل  المب ،م َواَصاَلتال -53

ثانيهما : و جعل املواصالت فاعل االزدحام؛ أوهلما :عند بعضهم؛ لسببني مرفوضة"، املواَصالت  بالناس
،فالصواب أن مجع املواصلة وهي مصدر كالو صال، واملصدر ال َيد لُّ إال على احلدث« املواصالت»ألن 

َواَصالتازدحم الناس  يف يقال:"
 
 قد أجاب املصححون عن ذلك بأن قالوا عن السبب الثاين بأنه". و امل

هبذا املعىن بناء على انتقال املصدر إىل االيمية وهو ما َسوَّغ « مواصالت»َيوز استعمال كلمة "
حُّ إسناد يَ  أما السبب األول فأجابوا عنه بأنه.4"مجعه ن م« الناس»ال إىل   املواصالتإىل« االزدحام»ص 

  ."5"محلّيةـباب اجملاز املرسل بعالقة ال
؛ فاألصح يف نظري ال املرفوض من باب اجملاز املرسل: أرى أن هناك خطأ أو سهوا يف ختري  املثقلت   

ة إسنادا ؛ ألن مثال أن خيرج من باب اجملاز املرسل، اجملاز العقلّي بعالقة املكانية أن يـخـرّج حبمله على
 . اجملاز العقلّي ال اجملاز املرسلهذا ينطبق على قاعدة و ، لهللفعل إىل غري ما هو 

واحد، أو يف موضوعات متعددة، يف عىن: الكتاب الذي َيمع معلومات يف ميدان مب ،َمْوس وعةالـ -54
قد و السبب:أهنا مل ترد يف املعاجم هبذا املعىن. عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، املوسوعة الطبيةحنو قوهلم:"

وسع الكتاب مسائل كثرية،  "املشهور يف مادة )وسع( أن يقال:صحح اللفظ املرفوض على أساس أن 
؛ وميكن تصويب إطالق املوسوعة على الكتاب "فالكتاب هو الواسع، واملوسوع هو احملتوى أو املضمون

                                                           
 .43سورة األنفال، اآلية :  - 1
 .1/729معجم الصواب اللغوي ،  - 2
 .1/733معجم الصواب اللغوي ،  - 3
 .1/739املرجع السابق ،  - 4
 .1/739ينظر : معجم الصواب اللغوي،  - 5
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         يسع ذلك احملتوىاحملل الذي فالكتاب هو الوعاء  و ، "1"نفسه عن طريق اجملاز املرسل لعالقة احمللية
  .واملضمون أو يتسع هلما

السبب:عدم ورودها عند بعضهم؛ و  مرفوضة "،طبيٌب نبيهٌ ، يف حنو قوهلم:" ذكيّ العىن: مب ،ِبيهنَّ ال-55
 املعاجم أجاب املصححون عن ذلك بأن. و "طبيب ذكيّ ، و الصواب أن يقال:"هبذا املعىن يف املعاجم

وميكن تصحيح املعىن  ،«ذكيّ »مبعىن مشهور، أو مرتفع الشأن والصيت، ومل يرد مبعىن « نبيه»أن  تذكر"
املرفوض بناًء على أن الذكّي حني يشتهر بذكائه ينبه شأنه ويعلو ذكره، وقد أوردها املنجد مبعىن الَفط ن 

 .2"احلاد الذكاء
هار وعلو مؤثر يف االشتألن الذكاء سبب و ؛ يل اجملاز املرسل بعالقة السببيةهذا التصحيح من قبو   

 .الذكر
نـََقَد العقاد الشاعَر أمحد ، يف حنو قوهلم:"عىن: َميّـَز جيد شعره من رديئهمب ،نـََقَد الشاعرَ -56
نـََقَد العقاد الصواب أن يقال:"، و السبب:أن املراد نقد الشعر ال الشاعرعند بعضهم؛ و  مرفوضة"،شوقي

 ".شعَر الشاعر أمحد شوقي
، أما واجملاز املقصود هنا هو االستعارة .3"حبمله على اجملاز، أو بتقدير مضافوصوب املثال املرفوض "

 .هو املسوغ هلذه النقلة الداللية على تقدير مضاف فيكون اجملاز املرسل بعالقة حذف املضاف
َهَدف إىل :"، يف حنو قوهلمله وَقصد، أو جعل الشيَء َهَدفًا ىعىن: رممن هَدف، مب فدْ الهَ -57

وأجاب املصححون السبب:أهنا مل ترد هبذا املعىن يف املعاجم. عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، إصالح شأنه
هدف إىل الشيء مبعىن َدَخَل فيه، وهدف للخمسني من سنيه "الوارد يف املعاجم القدمية: عن ذلك بأن "

ذلك أن جْعل الشيء هدًفا  . ولكن املعىن اجلديد يصح بضرب  من اجملاز"أي قارهبا، وهدف: أسرع
للشخص أو القْصد إليه يكون سبًبا يف الدخول فيه ويف مقاربته، وقد يكون سبًبا يف اإلسراع إليه، فيكون 
هذا من إطالق املسبب على السبب، وقد ذكرته املعاجم احلديثة هبذا املعىن، ونصَّ الوسيط على أهنا 

 .4"م َوّلدة
 لية حاصل بطريقة اجملاز املرسل بعالقة املسببية .عليه يكون تصحيح النقلة الدالو   

                                                           
قد جاء يف املصباح: َوَسع اهلل عليه رزقه، فالرزق موسوع، وميكن القياس عليه و ميكن خترَيه أيضا من باب القلب املعنوي؛ على أنه  - 1

فيقال: وسع املؤلف الكتاب، فالكتاب موسوع، ويعضده ما جاء يف اللسان: هذا الوعاء يسعه عشرون كياًل أي يسع فيه عشرون كيالً؛ 
صري. وى معارف موسوعة من الفصيح، وهو ما أقره جممع اللغة املومن مَثَّ تكون كلمة املوسوعة يف داللتها احملدثة على الكتاب الذي ح

 .1/741، ينظر : معجم الصواب اللغوي
 .1/747معجم الصواب اللغوي،  - 2
 .1/766معجم الصواب اللغوي،  - 3
 .1/776، املرجع السابق - 4
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السبب:تضارب املعىن بني عند بعضهم؛ و  مرفوضة، "ودَّع قافلة احلجي ، يف حنو قوهلم:" َودََّع قَاِفَلة-58
لكن صحح االستعمال املرفوض على أساس أن وهو للذاهبني. « التوديع»وهي للراجعني، و « القافلة»

على الرُّْفقة الراجعة من السَّفر، مث أطلقت على املبتدئة يف السَّفر تفاؤاًل "أساًسا «  ةالقافل»تطلق املعاجم 
 .1"يف املثال املرفوض صوابًا« ودَّع»برجوعها؛ ومن مث يكون استخدام الفعل 

ية ، أي بتسمية الضد باسم ضده ، هو املسوّغ هلذه النقلة الداللية .    واجملاز املرسل بعالقة الضدِّ
 عند بعضهم؛           مرفوضة"،زهر يانع، يف حنو قوهلم:"عىن: ناضر، والنَّْضرَة ح ْسٌن وإشراقب ،َياِنعال -59
وما اشتق منه مع الثمار « يـََنع»استعمال الفعل ها الوارد في، ف السبب:أهنا مل ترد يف املعاجم هبذا املعىنو 

اعتماًدا " مبعىن النضرة واحل ْسن صحح اللفظ املرفوض ". و َزْهٌر ناضرٌ فالصواب أن يقال:"مبعىن النُّْض ،
، وجاءت  «وكان يوًما حامَي الوديقة، يانع احلديقة»على ما جاء يف قول احلريري يف املقامة النصيبية: 

، كما أن «ومل يزل يف كل عصر من محلته َبْدر طالع وزهر غصن يانع»كذلك يف شرح  ملقامات احلريري: 
 .2"إال إذا نض  ومَتّ، ومن هنا تتضح العالقة بني املعىن القدمي واحلديث الشيء ال يظهر حسنه

 .هو اجملاز املرسل بعالقة السببيةمسوغ هذه النقلة الداللية و  
أن املعاجم تذكر : سببعند بعضهم؛ ب مرفوضة"، َقَطَع َيَده،يف حنو قوهلم:"َكفّ العىن: مب ،دـــيَ الـــ-60

« اليد»أن « اللسان»جاء يف أجاب املصححون عن ذلك بأنه "و أهنا من أطراف األصابع إىل الكتف. 
هي الكف، وقيل هي من أطراف األصابع إىل الكف، وجاء يف التاج أن الصواب هو أهنا من أطراف 

أثبته اللسان من باب اجملاز  األصابع إىل الكتف. وأثبتها الوسيط، واألساسي هبذا املعىن. ويبدو أن ما
 .ن الكّف جزءا من اليدبعالقة الكلّــّية ؛ لكو  3"املرسل
السبب:أن عند بعضهم؛ و  مرفوضة"، مَجع ما يكفي دراَسَته يف اجلامعة، يف حنو قوهلم:"َيْكِفي-61

واب أن ، والصالشخص هو الذي حيتاج إىل املال للدراسة، وليست الدراسة نفسها اليت حتتاج إىل املال
العبارة األوىل أدق يف أجاب املصححون عن ذلك بأن "و  ".مَجَع ما يكفيه للدراسة يف اجلامعةيقال:"

 .4"الداللة على املعىن املراد، وميكن تصحيح الثانية باعتبارها من قبيل اجملاز الذي عالقته السببية واملسببية
 .املسوغ هلذه النقلة الداللية هو املسببيةاجملاز املرسل بعالقة السببية و  فيكون      

 

                                                           
 .1/790، املرجع السابق - 1
 .1/804، املرجع السابق - 2
 .1/815معجم الصواب اللغوي،  - 3
 .1/831، املرجع السابق - 4
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 يف معجم الصواب اللغوي األلفاظ دالالت غريت أن لنا ستبنييَ  الثالثة حثااملب ذهه يف سبق ومما    
 مث والتوسيع لتعميممث ل ،من جهة ،جملاز املرسلمنه للمجاز بنوعيه :االستعارة وايدين يف قسط كبري 

جنوحها إىل قوى األدلة على طواعية العربية و أهذا من نكماش من جهة أخرى؛ و واال لتخصيصل
 .املقاماتاملختلفة حبسب الظروف و استغالل أقصى اإلمكانات املتاحة يف التعبري عن األغراض 
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 ث ــــــحْ ـَـــبــــة الــــــــــــمَ ـــــاتِ خَ 

ر ي حالة تغيـ ـف -ة إحداهاواللغة العربي  -ة ي ـ غات اإلنسانموجزة أن الل  ـقد عرفنا من خالل هذه الدراسة ال  
  ي  ـ الداللي إىل التغرياللة، وقد وقفنا عند العوامل واألسباب اليت تؤد  جال الد  ـي مـة فخاص  ـمستمر وب

ــحاجة، واألسباب اللغوي  ـكال  ة.ة واالجتماعي  ، والتارخيي   ةـ
خصيص الداللة وتعميمها ـمها : تـ، ومن أهي  ـر الداللى فيها التغي ــمظاهر اليت يتجل  ـكما وقفنا عند ال       

يف  هة كماـي االستعارة، أو بغري عالقة املشابـهة كما فـجال آخر، بعالقة املشابـجال إىل مـوانتقاهلا من م
 :يـمجموعة من النتائج كانت كاآلتـو قد خرجنا من هذا البحث ب مجاز املرسل.ـال

 يشمل كان وإن وهو واجتماعية، ودينية، خية،ـريات عديدة، عوامل بسبب حدثـي اللغة يـف ري  ــغالت إن -
ونزول  ،ماإلسال جيءـم هو والداليل، اللغوي   هاغري ت وأغىن اللغة العربية، أَثرى ما أن إال كلَّها، غاتالل  

 .القرآن
 القاعدة وتكون، ي  ـالدالل والدرس اللغوي   الدرس بني تصل ةأساسي   حلقة ي  ـالدالل رـغي  الت موضوع يشكل-

 وتطور، ،تغري   عوامل من هاـب حيطـي وما األلفاظ، هذه وحياة ها،ـومفردات اللغة ألفاظ دراسة يـف ةاألساسي  
 .وزوال

ائبة حركتها يـف اللغة إنَّ  -  وإنَّ  الدالالت، من جديدـيوم بال كل علينا خرجـت حال على تستقر ال اليت الدَّ
 وكذلك ، نةمرو  نم ملكـت ما بقدر واألفكار يـمعانـوتستوعب ال هاـدالالت يـف دجتد   أن تستطيع أية لغة

امتلكت  وقد .رفضها أو جديدةـال الدالالت قبول ضوئها يـف ميكن ومعايري ةقواعد عام   من ملكـت ما بقدر
 هلا اهلل وقيَّض .معايريهاـاستناًدا ل رغيِّــمتـال وقبلت موروثـوال األصل على فحافظت خاصيَّة،ـال هذه لغتنا

 أحيانًا الدراسات هذه ختل   مل وإن فدرسوها، ريةالتطو   هذه اآلفاق استشرفوا الذين وحديثا قدميا  العلماء
 .سالمتها وعلى اللُّغة على احلفاظ دافعه كان الذي دالتشد   بعض من
 يف زالت وما ةالعربي   كانت اللغة بل معاصرة؛ـال الفصحى يـف حادثا أمًرا ليس األلفاظ دالالت غري  ت إنَّ  -

 بعضها، تغليب أو ناتهومكوِّ  معىنـال أجزاء بعض ي اختزالـف مرونةـال هلا أتاحتها دائبة، /تطوريةيةغي ـر حركة ت
  .هر ــــيِّ ــغت يـف سبب اللفظ استعمال كثرة أنَّ  جليَّا بدا وقد ،غريالت هذا يـف بنوعيه مجازـال ساعد كذلك

    مئزازـاالش وأحياء ـوال وفــخـال فيه عثــبـت يـتــال ورــــــــماأل عن االبتعاد على جبولـم بطبيعته اإلنسان نإ-
 خفأ بديلة كلمات ىلإمحظور ـال الكالم من يهرب استطاع ما قدر كان لذلك مبقدساته، متس وأ 

 .وطأة
  محظورـال الكالم يكون وبذلك ،اجملتمعات ميعـج يـف ةموجود محظور ـظاهرة الالمساس أو الكالم ال -

 .البشرية اللغات ميعـج يـف اموجود
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منها ما يتعلق باحتكاك  ؛ر يكون نتيجة عوامل كثريةتغي ــهذا الر مستمر، و غي ــي تـإن أصوات اللغة ف -

ر أصوات اللغة مبرور الزمن؛ غي ــمنها ما يتعلق بتة التصويت، و األصوات بعضها مع بعض يف أثناء عملي
 بسبب عوامل بيئية أو اجتماعية أو نفسية أو عضوية ...

صوتية  ، قد تكون هذه الظواهرفاظ ينتج عنه ظواهر لغوية متنوعةر األلي الذي يعتو  ـ الصوتغريإن الت -
 .، والتضادمشرتك اللفظي  ـمثل ال، . أو تكون ظواهر دالليةي  ـالقلب املكانو ، : اإلبدالمثل

ات كلمة ما فتتشابه مع كلمة ذلك كأن تتغري أصو قد ينتج عنه تغري يف الداللة، و  ي  ـالصوت إن التغري -
يف تغري  ي  ـأثر التغري الصوتهذا يؤكد ة واحدة ، لكن معنامها خمتلف. و ، مما يتنج عنه صورتان لكلمأخرى
 .الداللة

 . مشرتك اللفظي  ـاإلبدال قد يؤدي أحيانا إىل حدوث ال -

التعبري ومرونة  سعة يفمن تنمية الثروة اللغوية يف العربية، وذلك مبا يعطيها  القلب وسيلة من وسائل يعد   -
 ميدان األدب والشعر.  فيه، كما خيدم

للتخلص  ي  ـالسهولة على الذوق العربميكن إخضاعه إىل نظرية التيسري و  ي  ـاملكانالكثري من أمثلة القلب  -
 .عض األصوات الثقيلة أو املتماثلة؛ ألن العربية تكره مثل ذلكمن جتاور ب

وهو فوق ذلك يتيح اقتصادا يف اجلهد واقتصادا يف الطاقات ، وسيلة توليدية خالقة ي  ـالتوسيع الدالل -
 التوليدية للغة.

مييز بني ، حيث ميكننا التصوتية حمددة، مرتبط ارتباطا جليا حبقائق إن االختالف بني بنية صرفية وأخرى -
 ، من أصوات اللفظ.بواسطة تغيري يف صوائت صوت صامت ،تشكيل صريف امسي وآخر 

ريق أدوات ن ط، أو كيفية إنشاء الوحدات اللغوية عتقودنا إىل قضية االشتقاق ي  ـإن دراسة اجملال الصرف -
ها من ـ، فتحولي اللفظة األصليةـ، اليت تؤثر فاإلحلاقتلعب الصوائت دور أدوات و  ،اإلحلاق أو التصدير

 .زمرة إىل أخرى
، اليت تتعاون مع األدوات حصول معظم حاالت االشتقاق، بواسطة تغيري الصوائتـمتاز اللغة العربية بـت -
 .مطلوبـال ي  ـ، للوصول على البناء الصرفملحقة األخرىـال
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مرحلة التعميم إىل ، أو االنتقال من مرحلة التخصيص إىل مرحلة التعميمإن الغاية من انتقال الداللة من  -
 .ي التعبريـحتاشي التكلف فمرحلة التخصيص، هو التماس السهولة و 

 ،بشكل خاص ي  ـالداللر ـي التغي ــف، و ي أحباث الداللة بشكل عام  ـإن علماء العربية القدماء قد أسهموا ف -
 .هاــتــدقَّ تها و ـاحلديث صحَّ  أغنوا هذا البحث بالنتائج اليت أثبت البحث اللغوي  و 

يتجلى هذا يف دوره األساسي يف زيادة الثروة غة أو سبب يفضي إىل إثراء اللغة، و اجملاز وسيلة التساع الل -
 .، والتضاداالشرتاك اللفظيوهي: الرتادف، و ئل إثراء أخرى اللفظية للغة ، و دوره الثانوي يف إجياد وسا

 مظاهر من األكرب املرسل النصيب واجملاز االستعارة يف متمثال، مجازـال طريق عن الداللة النتقال كان-
 . التخصيص  التعميم ذلك يف مهاتالو  ،ي  ـر الداللغي ــالت يف مجازـال ميةـأه يؤكد امَّ ـم ،ي  ـالدالل رغـــي ـــالت

وهذه أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث، ويف األخري أسأل اهلل التوفيق والسداد، واحلمد هلل رب       
 العاملني، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد.
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 "أحمد مختار عمر صــــاحــــب الــمــدوَّنــــــة " ةــــمـــــرجــــتملحـــــــــــــــق : 

 المسيرة العلمــيــة :النشأة و  -1

تشرب أمحد خمتار عمر حب اللغة مبكرا يف بيت والده األستاذ عبد احلميد عمر الذي كان من رجال   
البعد عن اخلطأ  متلؤه حمبة العربية واحلرص عليها والدعوة إىل التماس الصواب فيها و الرتبية و التعليم ،

؛ تحق الوالد بعد ذلك مبحكمة النقضال ، وقدفيما يُكتب ويُقال وُيسمع وهكذا كان ابنه أمحد خمتار
معه   ، الذي ينتسببسيبويه حمكمة النقض بعد إنشائها، وتويل عبد العزيز باشا رئاستهافكان يعرف 

أبرز رموز  هي عائلة بزغ منها عدد منبكفر املصيلحة مبحافظة املنوفية، و  لعائلة واحدة هي عائلة "عمر"
 بعد ثورة يوليو .  السياسة يف مصر قبل و 

م، فحفظ 1933مارس عام  17بالقاهرة يف  -وهذا هو امسه املركب وحده–قد ولد أمحد خمتار و    
ر امتياز مع مرتبة قد حصل على الليسانس منها بتقدي، مث دار العلوم، و التحق باألزهر، مث القرآن صغريا

حصل على املاجستري يف علم اللغة من كلية دار العلوم ، و 1958الشرف الثانية، وكان أول دفعته سنة 
إخراجه ديوان األدب للفارايب الذي أصدره جممع اللغة العربية حول حتقيقه و  1963بتقدير امتياز 

 .1978-1974جملدات من عام  5 ة يفبالقاهر 

، ورزق منها ولدان مها : 1963نور يف شهر أغسطس من عام اقرتن بالسيدة حياة النفوس إمساعيل أ
ملك أمحد و م : أمحد وحسني خالد عمر، وشادي ديه بعدد من األحفاد هرزق من ول، و خالد وهالة

 ناجي.          

. فجمع بني الرتاث        1967امعة كمربيدج بربيطانيا من جحصل على الدكتوراه يف علم اللغة      
 .واملعاصرة من أوسع أبواهبما

، وهو يف عقده م2003أبريل  من 4أسعده اهلل جبواره يوم اجلمعة  ،بعد حياة حافلة بالعطاء العلميو    
 .السابع، فرمحه اهلل رمحة واسعة

قال عنه األديب عبد العزيز سعود البابطني:"مل يكن املرحوم الدكتور أمحد خمتار عمر جمرد عامل أكادميي  
ال على لعشق دالالت ال ختفى على البصر و إذا كان ل، بل كان عاشقا للغة متيما هبا، و ةخمتص باللغ
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، فاللغة كانت إنسان فيهي البصرية ، فإن هذه العالمات كانت متجذرة يف الفقيد إىل درجة يلمسها أ
قتات منه، واهلواء الذي يتنفسه، والعشري الذي ال يزايله، واملرآة اليت يرى فيها صورة ذاته، غذاءه الذي ي

الذي حيس فيه باألنس و الطمأنينة، واخلّل الذي كان جيد فيها بيته واحلديث الذي جيذب إليه النفس، و 
 .ال ميّل من خمالطته

يط مبختلف مهوم من هذه املؤلفات الغزيرة اليت حت -ال املميت–ا العشق احمليي وال أدل على هذ     
كي يؤدي كأنه كان يسابق الزمن لو هي تتطلب أعمارا عدة إلجنازها، ال عمرا واحدا، و  مطاحمهااللغة و 

م أن الفقيد كان يفكر يف أجز ته، و ، ليحصنها من كل عوادي الزمن و مفاجآملعشوقته كل فروض الطاعة
اللغة وهو يدردش مع أصدقائه، وهو يتناول طعامه ويتباسط مع زوجه وأبنائه، وهو يؤدي واجبا 

 .لبطانة لكل عمل يؤديه يف أي جمالكأن اللغة كانت ااجتماعيا، و 

أن يـجري وراء يد البعيد، و كأي عاشق كان على الفقيد أن يستسلم لـموج العشق ليقذفه إىل البعو     
، نفسه منذ امتلك وعيه هلذا القدر ، هكذا رهنمكان لعله يظفر بوصال املتمنِّع طيف حمبوبته فـي كل

مل يكتف بذلك بل رحل إىل جامعة من أعرق ة الرتاث اللغوي ح ى عمق أعماقه، و فغاص يف جل
 .ات يف هذا اجملالجامعات الغرب لكي يلم بكل ما استحدث علماؤه من اكتشاف

جهده لكي د الذي يؤهله ليكون عاشقا مثاليا، وكرس وقته و العتا...مث عاد إىل وطنه وقد امتلك     
إن ارتدت نا من شغاف نفسه أسفارا يف اللغة، و ، ولكي خيرج ليف اجليل اجلديد عدوى هذا العشق يبث

 .دالوج أاها يف سريراها تنبض بالوله و مسوح العلم إال

ن مؤلفاته مخلقه السمح ما حيصن نفوسنا، و نا من ، فإن لد فجعنا بوفاة هذا العامل العاشقإذا كنا قو    
من حمبيه ، فله منا و منا الصواب يف سعينامن قواعد العمل اليت سنها ما يلهالقيمة ما يغين عقولنا، و 

 .  1"هلل ترجع األمورإىل اخلالق أن حيوطه بالرضا واملغفرة. و االبتهال إىل ا

 

 

                                                           
مؤسسة جائزة   ،ية العامل اجلليل أمحد خمتار عمر، شهادات ودراسات، عاشق اللغة العربالسريع و ماجد احلكوايتد العزيز نظر : عبي - 1

 .4، 3تصدير الكتاب، ص، م2004، 1ط ،يز سعود البابطني لإلبداع الشعري، الكويتعبد العز 
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 مشروع لغوي متكامل : -2

ة، ولكنه كان حركة جمرد أستاذ علم لغ -كما يذكر األستاذ فاروق شوشة–مل يكن أمحد خمتار عمر   
؛ فقد كان رمحه اهلل مقرر جلنة املعجم العريب احلديث علمية دائبة، تنشر وهجها يف كل موقع يشغله

من ؛ دوق العرب لإلمناء االقتصادي، وهو املستشار لكثري من اهليئات واملؤسسات املصرية و العربيةالصن
جلنة املعجم العريب األساسي باملنظمة رمي مبؤسسة الكويت للتقدم العلمي، و جلنة قاموس القرآن الك :بينها

اهليئة سعود البابطني لإلبداع الشعري، و مؤسسة جائزة عبد العزيز العربية للرتبية والثقافة والعلوم، و 
عربية، وعرف أسرارها منذ ملعهد املخطوطات العربية وغريها. وقد عشق أمحد خمتار عمر الاالستشارية 

زال غضا يف جمالت الرسالة للزيات، والثقافة هو ال يزمن مبكر، وتشهد بذلك تعليقاته اللغوية والثقافية و 
ارب متزن على ألمحد أمني، والرسالة اجلديدة ليوسف السباعي وغريها؛ فكان رمحه اهلل أقرب ملفكر وحم

اليت عرفتها جهود علماء الرتاث، ويتابع احلديث واملعاصر دون  ةاملثابر اللغة والثقافة، يقدر اجلدية و ثغر 
التأليف ، تتنوع ما بني التحقيق و ريا يضم ما ينيف عن ثالثني كتابا؛ فرتك لنا تراثا كبانغالق أو ذوبان

 . ألدب للفارايب واملنجد يف اللغةتعرف له ريادته يف حتقيق ديوان اوالرتمجة، كما حتسب و 

 :ادته يف العربية بثالثة أعمال هيخمتار عمر رييشهد للدكتور و   

 .واجلامع املانع يف مادته ورؤاهكتابه "يف علم الداللة " الذي يعد األشهر   -1

به "اللغة       ، من قبيل كتابية اليت مل يسبق لغيه فيها نصيبطرقه لعدد من مباحث علم اللغة العر  -2
 .واللون" وكتابه "اللغة والنوع"

 1999سن تطبيقا : فكان كتابه "صناعة املعجم العريب" الصادر يف ملعجم العريب نظرا و صناعة ا -3
وسائل التقنية بني الذخرية الرتاثية اهلائلة و  اجلمعهو األول يف جماله عربيا، وكان مؤسسا لصناعة املعاجم و 

، كم قرأ املعاجم املعاصرة    يات إجرائية أثناء تنفيذ املعاجمما ينبغي التزامه أو اجتنابه من عمل، و احلديثة
جميني الثقافية جتعله أبرز املعطبيقية يف عمل املعاجم اللغوية و ، كما أن جهوده التوالقدمية عربيا  دوليا

 .العرب احملدثني دون مبالغة
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 :جهوده البحثية فيما يليبشكل عام تتبلور أهم و   

وات، والصرف، والنحو، واملعجم ،      للغويني العرب يف جماالت األصالتعريف بأهم منجزات ا -1
بني اجلهود اللغوية العاملية، وبيان مدى التأثري       وضع اجلهد العريب يف مكانه املناسب والداللة، و 

 .والتأثر من كال اجلانبني

ذلك يف حتقيق معجمني رائدين مها:  متثلوية ذات القيمة العلمية املرموقة، و حتقيق النصوص اللغ -2
 .األدب للفارايب، واملنجد يف اللغة لكراعديوان 

 جمال الدراسات اللغوية احلديثة، فتح نافذة يطل منها اللغويون العرب على أهم اإلجنازات العاملية يف -3
احلديث، املؤلفات اليت جتمع بني القدمي و ، أو مجاته من اإلجنليزية إىل العربيةقد حتقق ذلك من خالل تر و 

 .ية األجنبية يف الدوريات العربيةالكتب اللغو أو من خالل عرض بعض 

املكنز الكبري"،         معجم "أللفاظ القرآن الكرمي والقراءات، و تأليف املعاجم مثل املعجم املوسوعي  -4
ألف كتاب "صناعة  . كماألفاظ احلضارة يف القرآن الكرمي"معجم م الصواب اللغوي"، و ""معجو

املعجم احلديث".كما شارك يف تأليف بعض املعاجم، مثل : املعجم العريب األساسي، ومعجم القراءات 
 .القرآنية

ني لتقوميها، وبيان اخلطأ    متابعة االحنرافات اللغوية الشائعة يف لغة املثقفتصحيح لغة اإلعالم، و  -5
ة العربية املعاصرة عند الكتاب أخطاء اللغبية الصحيحة"، و"كتابه "العر   ، وقد متثل ذلك يفوالصواب فيها

 اإلذاعيني".و 

رة لتعليم قواعد اللغة العربية والتدريب على األساليب الصحيحة، وقد كتب يف تأليف الكتب امليس -6
 .ريبات اللغوية والقواعد النحوية"لتدلنحو األساسي" و"ااذلك "

جاذبيتها تناول موضوعات طريفة مل تسبق دراستها مع غوي، و فاقا جديدة يف جمال الدرس اللفتح آ -7
 اختالف اجلنسني.اللغة و ر، واللغة واللون، و ؛ مثل تاريخ اللغة العربية يف مصوأمهيتها للمثقف العام

يف  قد متثل ذلك مع اللغة العربية بالقاهرة، و عرض نشاطه اللغوي الذي قدمه من خالل عضويته جمل -8
 .اجملتمع"و  اللغةكتابه "أنا و 
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"معجم تاج العروس"للزبيدي، ، مثل مراجعته لثالثة أجزاء منه التوثيقية لبعض الكتب الرتاثيةمراجعات -9
 .لوهاب القرطيب" لعبد اوكتاب " املوضح يف التجويد

 المؤهالت العلمية : -3

 .1958ر العلوم مع مرتبة الشرف الثانية، جامعة القاهرة، عام * ليسانس من كلية دا

 .1963ماجستري علم اللغة، جامعة القاهرة، عام  *

 .* دكتوراه علم اللغة، جامعة كمربيدج بربيطانيا

 التدرج الوظيفي : -4

 (.1967ح ى  1960ة القاهرة من عام )معيد بكلية دار العلوم جامع -

 ( .1968ح ى  1967مدرس بكلية دار العلوم جامعة القاهرة من عام)  -

 (.1972ح ى  1968س، ليبيا من عام )ة بطرابلحماضر بكلية الرتبي -

 ( .1973ح ى  1972، ليبيا من عام) تاذ مساعد بكلية الرتبية بطرابلسأس -

 (. 1977ح ى  1973، جامعة الكويت من عام )كلية اآلدابأستاذ مساعد ب -

 ( .1984ح ى  1977، جامعة الكويت من عام )أستاذ بكلية اآلداب -

 .(1998ح ى  1984لقاهرة من عام ) ، جامعة الومأستاذ بكلية دار الع -

 .(1998ح ى  1995والبحوث من عام ) وكيل كلية دار العلوم للدراسات العليا -

 .ح ى وفاته 1998ية منذ أول أغسطس الشرقأستاذ متفرغ بقسم علم اللغة والدراسات السامية و  -

 " :1، منها"الهيئات التي كان عضوا بهاجان و الل -5

                                                           
1
ية ، عاشق اللغة العربد العزيز السريع وماجد احلكوايتعب ينظر :عضوا فيها املرتجم له  اللجان و اهليئات اليت كانللوقوف على باقي  - 

 .7،  6ص ،العامل اجلليل أمحد خمتار عمر
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 .جامعة الكويت فصلني دراسيني –توىل عمادة كلية اآلداب  -

 .ية جبامعة الكويت ملدة مخس سنواتتوىل رئاسة قسم اللغة العرب -

 .جامعة الكويت -جمللة كلية اآلدابعضو هيئة التحرير  -

 .لتشجيعية باجمللس األعلى للثقافةعضو جلنة اجلوائز ا -

 . لإلمناء االقتصادي واالجتماعيالصندوق العريب –مقرر جلنة املعجم العريب احلديث  -

 .القاهرة –اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية  –عضو جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي  -

 .اجلوائز التقديرية جبامعة الكويتمقرر جلنة  -

 .جامعة القاهرة –رئيس حترير جملة كلية دار العلوم  -

 جامعة القاهرة . –الدراسات اإلسالمية البحوث و لدراسات والبحوث مبركز رئيس قسم ا -

 .األلسنية العربية )مقرها املغرب(عضو اجلمعية  -

 ." وليبيا ودمشق1عضو مبجامع اللغة العربية مبصر" -

 " :2، منها"بحوث العلمية المنشورةالمؤلفات وال -6

 .م1968بعة كلية التجارة بالقاهرة مط –مدخل إىل علم اللغة  -1

 .م1970القاهرة  -اهليئة العامة للتأليف والنشر –تاريخ اللغة العربية مبصر  -2

 .م1971اجلامعة الليبية  –النشاط الثقايف يف ليبيا من الفتح اإلسالمي ح ى بداية العصر الرتكي  -3

 .م1988-1971عامل الكتب بالقاهرة  –ست طبعات –البحث اللغوي عند العرب  -4
                                                           

قد وقف أول خطاب له أمام اجملمع القاهري على احلديث عن و  بوفاة األستاذ حممود حممد شاكر، شغل هذا املنصب عقب خلّوه - 1
، 1، طب، القاهرة، عامل الكتختار عمر، أنا واللغة و اجملتمعـم انظر: أمحد. مود شاكر بعد اختياره خلفا لهاألستاذ حم

  .191-187، ص م2002هــ/1422
ية العامل اجلليل أمحد خمتار ، عاشق اللغة العربد العزيز السريع وماجد احلكوايتينظر : عبكاملة للوقوف على باقي مؤلفات املرتجم له   - 2

 . 17- 11ص ،عمر
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 .م1972دار الثقافة ، بريوت،  –د اهلنود البحث اللغوي عن -5

 .م1983 – 1973عامل الكتب بالقاهرة ،  –ترمجة عن اإلجنليزية  –أسس علم اللغة  -6

 .م1974عامل الكتب بالقاهرة،  –النحو من قضايا اللغة و  -7

-1974،العربية بالقاهرة يف مخسة أجزاء جممع اللغة –دراسة حتقيق و  –ديوان األدب للفارايب  -8
 م.1979

 .م1988-1976، امل الكتب بالقاهرةع -حتقيق باالشرتاك –املنجد يف اللغة لكراع  -9

 .م1991-1976امل الكتب بالقاهرة، ع –، ثالث طبعات دراسة الصوت اللغوي -10

 .م1997-1981امل الكتب بالقاهرة، ع –العربية الصحيحة  -11

 .م1988، م، وعامل الكتب بالقاهرة1982بالكويت، اللغة واللون، دار البحوث العلمية  -12

 .م1988م، وعامل الكتب بالقاهرة، 1982دار العروبة بالكويت،  –علم الداللة  -13

 -م1982طبعة أوىل  -الكويت جامعة –باالشرتاك( مثانية أجزاء معجم القراءات القرآنية ) -14
 .م1997بالقاهرة عامل الكتب  –طبعة ثالثة م، و 1988طبعة ثانية و  ،م1985

م، ودار الفكر بالقاهرة 1984، النحو األساسي )باالشرتاك(، ذات السالسل بالكويت -15
 .م1996، م1988

 .م1989، بية والثقافة والعلوم، املنظمة العربية للرت لعريب األساسي )تأليف باالشرتاك(املعجم ا -16
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 .م1992تاريخ اللغة العربية يف مصر واملغرب األدىن، عامل الكتب بالقاهرة،  -19

 .م1995بالقاهرة، ة، عامل الكتب معاجم األبنية يف اللغة العربي  -20
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   التعريف بكتاب معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي -ثانيا

 تقديم المعجم -1

م، عن دار عامل الكتب، 2008هــ/1429سنة عة األوىل من معجم الصواب اللغويصدرت الطب    
 .ليف والرتمجة والنشرأبالت مهتت وهي مؤسسة ثقافية مصرية موقعها القاهرة،

( مكتوبا خبط عريض البند يف ف العرب  دليل املثق   )معجم الصواب اللغوي  الكتاب عنوان جاء        
)دليل املثقف  األول من العنوان، مث كلمة يف السطرالصواب اللغوي( معجم )ذ تقع كلمة سطرين، إ

توحي الطريقة اليت كتب هبا العنوان أن و  ،من الكلمة األوىلقد كتبت ببند أصغر و  خر،يف سطر آ العرب(
يقدِّم بذلك خدمة جليلة تصويب كل ما ميكن خترجيه بوجه من الوجوه؛ ل اهلدف األساس من املعجم هو
 ما يفصح عنه العنوان الفرعي  للكتاب وهو "دليل املثقف العرب ".للمثق ف العربـي  املعاصر، وهو 

 حتتل، ( 17424) من احلجم املتوسط( 1360ميتد املعجم يف ألف وثالمثائة وستني صفحة )     
يف أعالها متبوعا باسم املؤلف وفريق عمله وأسفل منه رقم اجمللد مث  كتب العنوان  الصدارة فيه صفحة

اسم دار النشر)عامل الكتب( وعنواهنا، ويف الصفحة الثانية وضعت قائمة بأمساء فريق العمل الذي ساعد 
مهمة كل باحث، وقد قسمت على الشكل اآليت: فريق يف إجناز هذا املشروع اللغوي الضخم، وجبانبها 

 لباحثون اللغويون واحملررون، ومساعدو الباحثني واحملررين.العمل، ا

     مل الصفحة الرابعة معلومات الطبع،كتب العنوان على يسار أسفلها، وحتفقد  فحة الثالثة ما الصأ    
  من الصفحة)أ( إىل الصفحة )ج(.مث املقدمة اليت متتد 

 مائة ومخسة وستونالثاين يف  لدويقع اجمل(، 842صفحة ) مثامنائة واثنني وأربعني األول يف  لداجمليقع    
 .( صفحة81القسم الثالث ففي ) ، و أما (165) صفحة

للموضوعات، يشمل فهرس الكلمات واألساليب والقضايا، وفهرس جذور خيتم املعجم بفهرس     
 الصواب ورتبتها، ة القضايا، وفهرس األمثلة املرفوضة، وفهرس أمثلةلوفهرس أمث ،الكلمات واألساليب

 ة.صفح ثالمثائة ومثانية وأربعنييف كل ذلك ويقع  
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 التأليف :دواعي  -2

داد حلركة هي عموما امت، و ليفهأالدوافع اليت أدت به إىل ت سجل املؤلف يف مقدمة املعجم      
بعض ، غري أن ذا اإلطار جهودا ال ختفى على أحد، فاللغويون بذلوا يف هالتصحيح اللغوي احلديث

ل هو الدافع يبدو من خالل املقدمة أن هذا العام، و ت نتائج وخيمة على اللسان العرباحملاوالت أفرز 
كال مع منهج ، فكثريا من كتب التصويب اللغوي احلديث ال ترتبط بأي شكل من األشاملباشر للتأليف

طوون كبار الكتاب عن غري خي هنمأل، و سرار العربيةأألن أصحاهبا مل يتمكنوا من  ؛البحث اللغوي السليم
زد على ذلك أن هذه ،  ميكن تعلمهاية أن هذه اللغة معقدة الببتعلم العر  ئصواب، فيشعرون املبتد

ا من من ذلك أن كثري رف من خلط وتعقيد موروثني، و ، ملا تعخطيوات املردودة تنفر من العربيةالت
ن النظرية أعليها، معتقدين أنه اخلطأ، أو ساليب سليمة ال غبار ألفاظا و أاملخطوني املبتدئني خطأوا 

والدافع الثاين  ،-حيان مبا يعتقد املخطئ يف كثري من األ هي ال توحيو  –كذا توحي بذلك   ويةاللغ
الذي يبحث عن املعلومة السريعة، والرأي "للمؤلف من تأليف هذا الكتاب هو خدمة املثقف العام، 

 .1واسعا، وال خيطئ صوابا"املوجز، وينشد التيسري الذي ال يضيق 

 ومنهجه مسرد المعجم  -3

تأليف هذا الكاتب، وقد أوضحنا ذلك  تتصدر املعجم مقدمة أشار فيها صاحبها إىل الغاية من         
 أبرز النقاط اليت يصبو إىل معاجلتها، جاعال إياها خطة عامة يسري عليها املعجم . قد عرضو  سابقا،

شكل الكلمة يف هذا املعجم ترتيب مداخل املعجم ترتيبا ألفبائيا حسب  وفريق عمله اتبع املؤلف     
 .التعريف يف الرتتيب "أل"مع احتساب  ،(دون الرد إىل أصلها)
وقد  ،وقسم للقضايا الكلية أو أصول اللغة ،قسمني: قسم للكلمات واألساليب إىلاملعجم  واوقسم     

الفصل بني القسمني الختالف طريقة املعاجلة يف كل منهما ويعد هذا الصنيع مما يتميز به هذا  وافضل
 . املعجم عن غريه من املعاجم

 اش.الشكل املرفوض أو املطروح للنق ىكون حمايدة أو دالة عليف عناوين املداخل أن ت واوقد راع     
       بعد عنوان املدخل الرأي املطروح يف الساحة اللغوية  ىلأن متثل الكلمة أو العبارة األو ب واوالتزم    

 . أو املثال الذي دار اخلالف حول صحته دون أن ميثل رأيه

                                                           
 معجم الصواب اللغوي، املقدمة، ص )أ(. - 1
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ان معىن الكلمة حمل النقاش، مراعني يف ذلك السياق الذي وردت بيوالتزموا يف معظم احلاالت ب      
 الكلمة، وكذلك املوقع اإلعراب.  فيه 

على الرجوع إىل املراجع الرتاثية، واملعاجم اللغوية القدمية عند عرض رأيهم، وإمنا مجعوا مل يقتصروا و     
 إىل ذلك املعاجم احلديثة.

 قسموا الفصيح إىل أربع درجات :الفصيح، والصحيح، واملقبول، والفصيح املهمل.و      

وحرصوا يف قسم القضايا على مجع أكرب عدد ممكن من األمثلة حتت العنوان الواحد، ويف هذا تسهيل   
 على القارئ.

وراعوا يف قسم الكلمات استخدام نظام اإلحالة، وربط مشتقات اجلذر الواحد حني تتوزع يف أكثر من   
مكان. كما راعوا يف قسم القضايا تعديد العناوين لكل قضية، من أجل توسيع دائرة البحث أمام 

 املستخدم.

من أقرب سبيل.وهو ما كما قاموا بإعداد فهارس متنوعة لتساعد الباحث على الوصول إىل طلبته     
 خلت منه مجيع األعمال السابقة.

 اإلجياز والرتكيز يف العبارات، وجتنب احلشو واالستطراد، متالفني بذلك عيوب بعض األعمال السابقة.  

 وهذه أهم األسس اليت اتبعوها يف هذا املعجم.   

هذا القسم ، يدور  ألساليب،قسم الكلمات وا هوول األالقسم  ، اماملعجم من ثالثة أقسيتكون       
مجلة من الكلمات واألساليب اليت يرفضها بعض املشتغلني حبقل التصويب والتخطيء اللغوي قدميا حول 

التزم أصحاب املعجم طريقة واحدة يف معاجلة هذه القضايا قد و  .وحديثا ويضعفوهنا وخيطوون مستعملها
عنوان املدخل وتكون هي الرأي املطروح يف الساحة  الكلمة أو العبارة بعد"ا؛ حيث يوردون واحلكم عليه

اللغوية، أو املثال الذي دار اخلالف حول صحته. وعادة ما تتبع هذه الكلمة أو العبارة بإحدى 
مرفوضة عند  -مرفوضة عند األكثرين–مرتبة ترتيبا تنازليا حسب قوة الرفض(: مرفوضة ) الصفات اآلتية

وعادة ما يلي ذكر الرتبة بيان السبب من وجهة نظر الرافضني  ضعيفة عند بعضهم، -ضعيفة -بعضهم
أو املضع فني. أما األمثلة واألحكام اليت تأيت بعد "الرأي والرتبة" فهي متثل الصورة الصحيحة، وتوصف 
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 -مقبولة -صحيحة -عادة بإحدى الصفات اليت تدل على درجة من درجات الصواب، وهي: فصيحة
تصنيف القضايا املتعلقة بالرسم اإلمالئي بأهنا صحيحة، ألن الشكل مع مالحظة فصيحة مهملة. 

 الكتاب خارج عن مفهوم الفصاحة. 

وحني توصف العبارة بأهنا مرفوضة فإهنا ال يصح أن ترد مرة ثانية ضمن الصور الصحيحة، ولكن       
وصاف األربعة ترد فقط ضمن البدائل اليت يقدمها املعجم هلا. أما حني توصف بأي وصف من األ

ضعيفة عند بعضهم ( فإهنا ترد مرة ثانية  -ضعيفة -مرفوضة عند بعضهم -الباقية)مرفوضة عند األكثرين
 .1"بعد " الرأي والرتبة" منفردة، أو مصحوبة ببدائل أخرى

يف معظم احلاالت ببيان معىن الكلمة حمل النقاش، مراعني يف ذلك السياق الذي "هذا، وقد التزموا    
 .2"لكلمة، وكذلك املوقع اإلعراباوردت فيه 

وهو يسري على نفس طريقة القسم األول، غري أنه خيتلف عنه يف  ،قسم القضايا هوفأما القسم الثاين ، 
غوية، واليت يدور حوهلا اخلالف من حيث الصحة ر بالقضية اللغوية املطروحة يف الساحة اللأنه يصد  

مث يأتون مبثال عنها، ويعقب ذلك معاجلتها وفق الطريقة اليت انتهجوها مع الكلمات وعدمها، 
  واألساليب.

 المعجم  مصادر -4

 وة وتسعني.وقد جتاوز عددها ممن حيث مادهتا اللغوية،  وتنوعت هومراجع املعجم  كثرت مصادر    
ا مجع إىل ذلك املعاجم احلديثة. ومل يقتصر يف الرجوع إىل املراجع الرتاثية، واملعاجم اللغوية القدمية، وإمن

 Supplément aux Dictionnaires إضافة إىل اعتماده مرجع أجنيب واحد هو:
Arabes ,R.Dozy,Librairie De Liban,Place Riad Solh-Bryrouth ،

فهرسا يف أوائل الكتاب بعد املقدمة عدد ذه املصادر وقد جعلوا هل .إلكرتونيةواستعانته بثالثة مواقع 
 صفحاته مثان، من الصفحة )ي( إىل الصفحة )ف(.

 

                                                           
 هــ، و(.) ،املقدمة معجم الصواب اللغوي، - 1
 ، ) و(.معجم الصواب اللغوي، املقدمة - 2



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العامة الفـــــهــــــارس       
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 ع  ــــــــــــــراجــــــــــــــــــمــــو ال صـــــــــــادرـــــمــــــرس الـــــــــــــهــــــــــف                  

 برواية حفص عن عاصم .مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي  -أوال

 ة :ـــــــيــــع العربـــــــــــــادر و المراجــــــــــالمص –ثانـــيـــــا 
، ،دار مكتبة احلياةلثالث( : الدراسات اللغوية عند العرب إىل هناية القرن ا)محمد حسينآل ياسين  -1

 .م1980هــ/1400، 1، طبريوت
، خصائصها، مكتبة لبنان ، بريوتو  (، دقائق العربية جامع أسرار اللغة األمير أمين) آل نصر الدين -2
 م .1986، 3ط

تقدمي جنله الدكتور أمحد طالب مجع و  ،اإلبراهيمي آثار اإلمام ،(البشير محمد) اإلبراهيمي -3
 م .1997، 1، دار الغرب اإلسالمي،بريوت، طاإلبراهيمي

النهاية يف غريب احلديث واألثر،  ( :مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد) ابن األثير-4
 م .1979هـ/ 1399بريوت،  ،ة العلميةالطناحي، املكتبحممود حممد حتقيق: طاهر أمحد الزاوي و 

إحياء الرتاث ، دار هتذيب اللغة، تح: حممد عوض مرعب (, أبو منصور محمد بن أحمد) األزهري-5
 .م2001، 1العريب، بريوت، ط

       (: كتاب األضداد ضمن ثالثة كتب يف األضداد لألصمعي عبد الملك بن قريب) األصمعي-6
، ثوليكية لآلباء اليسوعيني، بريوت، املطبعة الكانشر أوغست هفنروابن السكيت،  ينالسجستاو 

 م.1912
اسات، ابن خلدون در منهجية يف علوم البالغة العربية، دروس و  : حبوث (شعيب أحمد) ابن عبد اهلل -7

 .للنشر والتوزيع، د.ط، دت

( : شرح ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي،  أبو الحجاج يوسف بن سليمان) األعلم الشنتمري -8
 م.1974هــ/1394التوزيع، أيب شنب،الشركة الوطنية للنشر و  حتقيق: الشيخ ابن

(:روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع شهاب الدين محمود بن عبد اهلل الحسيني) األلوسي  -9
 .هـ 1415 ،لمية، بريوتالع، دار الكتب اين، حتقيق: علي عبد الباري عطيةمثـال
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(: اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق: عبد الرزاق عفيفي، أبو الحسن علي بن أبي علي)اآلمدي -10
 املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق، لبنان.

  الترزي )إبراهيم( :)محمد شوقي( و  أمين -11
ة العامة لشؤون املطابع ، اهليئم1987م إىل 1934األساليب من القرارات اجملمعية يف األلفاظ و  -1

 .م1989ـ/هـــ1410، القاهرة ،األمريية
املطابع األمريية، ،اهليئة العامة لشؤون 1984 -1934جمموعة القرارات العلمية يف مخسني عاما  -2

 .م1984هــ/1404
 : الُبلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث، حتـ:(أبو البركات عبد الرحمن بن محمد) ابن األنباري -12
 .، القاهرة1996 ،2ن عبد التواب، مكتبة اخلاجني، طرمضا

 (: أبو محمد القاسم بن محمد) ابن األنباري-13

 .م1987هــ/1407الفضل إبراهيم ، املكتبة العصرية، بريوت، ، حتقيق : حممد أبو األضداد -1
 م.1920بريوت،، حتقيق :كارلوس يعقوب اليل،مطبعة اآلباء اليسوعيني، شرح ديوان املفضليات -2

 ( :)إبراهيم أنيس -14
 . م1984، 5مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط ،داللة األلفاظ -1
 .1978، 6القاهرة، ط لو املصرية،، مكتبة األجنمن أسرار اللغة  -2
وبلى املهجور من  ، نظرات يف قوانني تطورها( : اللغة العربية الفصحىعبد اهلل) أيت األعشير -15

،اإلصدار الرابع 1جلة الوعي اإلسالمي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، طـم ،ألفاظها
 .م2014هــ/1435واألربعون، 

، ، جامعة الدول العربيةةالدراسات العربيللغة والتطور، معهد البحوث و ا( : عبد الرحمن) أيوب -16
 .  م1969

 م.1983، 1، طوتفسري، دار الفكر، عمان( : البالغة عرض وتوجيه أبو علي محمد) بركات -17
، به:حممود بن اجلميل، مكتبة الصفا اعتىن (، صحيح البخاري،إسماعيل بن محمد) البخاري-18

 .م2002هــ/1423، 1القاهرة، ط

 .1987بريوت، مكتبة لبنان، ط احمليط قاموس مطول لغة العربية،، حمي(بطرس) البستاني -19
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علم اللغة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة، مصر، ( : دراسات يف كمال) بشر -20
 .م1998
عم نشر حممد عبد املن ،(: ذيل فصيح ثعلبموفق الدين أبو محمد عبد اللطيف) البغدادي -21

 .م1949، 1ط ، القاهرة،وذجيةالشروح اليت عليه(،املطبعة النمخفاجي) ضمن كتاب: فصيح ثعلب و 
غية يف املعلقات العشر اجلاهلية، دراسة إفرادية حتليلية آثارها البالة املشتقات و : دراس )زبدة( بنعزوز -22
 .م1989الوطنية للكتاب، اجلزائر،  تركيبية، املؤسسةو 

 الكتب دار ،الشريعة صاحب أحوال النبوة و معرفة دالئل ،الحسين( بن ) أبو بكر أحمدالبيهقي  -23
 هـ. 1405،  1ط بريوت، العلمية،

بل  ، دراسة داللية لتقاهرة التلطف يف األساليب العربيةظ : (محمد بن سعيد بن إبراهيم)الثبيتي  -24
 .20، جملة جامعة أم القرى، العدد األلفاظ لدى اجلماعة اللغوية

 ، خمتصر السعد على تلخيص املفتاح ضمن ثالث شروح للتلخيص، مؤسسة(سعد الدين)التفتازاني -25
 م.1992هــ/1412، 4، لبنان، طدار البيان العريب ودار اهلادي، بريوت

، 1( :كشاف اصطالحات الفنون،حتـ: علي دحروج ،مكتبة لبنان، طمحمد علي) التهانوي -26
1996. 
د (: يتيمة الدهر يف شعراء العصر،حتقيق: د. مفي )أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي -27

 م.1983هـ1403 ،1، بريوت، لبنان، طتب العلميةحممد قميحة، دار الك

 ( : أبو عثمان عمرو بن بحر)  الجاحظ -28

 ، د.ط، د.ت .البيان والتبيني،حتقيق وشرح:عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة-1

ر، ، حتقيق: حممد عبد السالم هارون، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البايب احلليب و أوالده مبصاحليوان-2
 م.1965هــ/1384، 2ط

 .هـ1424، 2احليوان، دار الكتب العلمية، بريوت، ط -3

 م.2006، 1، طختصار مسة العربية، مكتبة اآلداب، القاهرةاال )عبد اهلل(: جاد الكريم -29
دار  منشاوي،ـمد صديق الدراسة:حمحتقيق و  ت،التعريفا(:معجم الجرجاني )علي بن محمد -30

 .القاهرة ،الفضيلة
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جملة اجملمع ، للفظي ومشكلة غموض الداللة )حبث(: ظاهرة املشرتك اأحمد نصيف( ) الجنابي -31
 .م1984( لسنة35(، مج)4العلمي العراقي ج)

 (  :) أبو الفتح عثمان ابن جني-32
 د.ت . ،مد علي النجار، املكتبة العلمية، د.طاخلصائص ، حم -1

 م.2000هـــ/1421، بريوت، لبنانناعة اإلعراب ،دار الكتب العلمية، سر ص -2

ق عليه:مروان العطية، شيخ الراشد، دار علهج يف تفسري أمساء شعراء احلماسة، قرأه وشرحه و املب -3
 م.1988هـــ/1408، 1، طاهلجرة، بريوت، لبنان

اجمللس األعلى للشئون -، وزارة األوقافجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهااحملتسب يف تبيني و -4
 م.1999/هـ1420اإلسالمية، 

، حتقيق:د. حامت تكملة إصالح ما تغلط فيه العامة :(و منصور موهوب بن أحمدبأ)الجواليقي -33
 .م2007هــ/1،1428دمشق، سورية، ط صاحل الضامن، دار البشائر،

 (: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي) ابن الجوزي -34
 ، د.ت . 2، ط، دار املعارف، القاهرةزيز مطرتقومي اللسان ، حتقيق :د.عبد الع -1
 هـ.1422،لرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، بريوتزاد املسري يف علم التفسري، حتقيق: عبد ا -2

صحاح العربية ،حتقيق: محد عبد (، الصحاح تاج اللغة و  أبو نصر إسماعيل بن حماد) الجوهري -35
 م. 1987 -  هـ 1407، 4طبريوت ،  -دار العلم للماليني  6الغفور عطار، 

،حتقيق: الشيخ أمحد شاكر، (، اإلحكام يف أصول األحكام  أبو محمد علي بن أحمد) ابن حزم-36
 دار اآلفاق اجلديدة، بريوت.

 م .2001هــ/ 1424، اللغة بني املعيارية والوصفية، عامل الكتب، القاهرة  : )تمام( حسان -37
 .م1974، 3النحو الوايف، دار املعارف القاهرة، مصر، ط عباس(:) حسن -38
( : عوامل التطور اللغوي، دراسة يف منو وتطور الثروة اللغوية، دار أحمد عبد الرحمن) حماد -39

 .1983، 1، طلبنان، بريوت، األندلس
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نواعها، مؤسسة وأتفسرياهتا ظاهرة القلب املكاين يف العربية،عللها وأدلتها و  ( :عبد الفتاح)الحموز  -40
 .م1986هــ/1406، 1بدعم من جامعة مؤتة، ط ،الرسالة، بريوت، ودار عمار، عمان، األردن

 : محمد بن يوسف()أبو حيان األندلسي -41

مكتبة  و د. رمضان عبد التواب،ان العرب،حتقيق:د. رجب عثمان حممارتشاف الضرب من لس -1
 .م1998هــ/1،1418اخلاجني بالقاهرة،ط

دار الكتب  آخرين،قيق: د.عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض و تفسري البحر احمليط ،حت-2
 م.1993هــ/1413، 1، لبنان، طالعلمية، بريوت

(:  غريب احلديث ،حتقيق: عبد الكرمي إبراهيم الغرباوي, أبو سليمان حمد بن محمد)الخطابي-42
 .م1982هــ/ 1403، ، دار الفكروخرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النيب

 م.2000، ( : معجم القراءات، نشر دار سعد الدين بدمشقعبد اللطيف محمد) الخطيب -43

 (:ولي الدين عبد الرحمن بن محمد) ابن خلدون-44

يق:خليل شحادة، ،حتقومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر -1
 م.1988هــ/1408، 1، طدارالفكر ، بريوت، لبنان

 م.2004هــ/1425، 1مقدمة  ابن خلدون ، حتقيق:عبد اهلل حممد الدرويش، دار يعرب، دمشق، ط -2

)حممد شوقي(: يف أصول اللغة )جمموعة القرارات اليت أصدرها  أمين)حممد( و خلف اهلل أحمد -45
-1) لغة العربية بالقاهرة، سنة الطباعة متبانية بني األجزاءمنشورات جممع ال ،أخرجها وضبطها اجملمع(،

 م(.2003-م1969) (،4

حتقيق:د. مهدي املخزومي ود. إبراهيم السامرائي، ،العني( :كتاب بن أحمد الفراهيدي) الخليل-46
 .د.ط،د.ت

 ( : )حلمي خليل -47
املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، غوية يف داللة املبىن على املعىن، دار ، دراسة لالعربية والغموض -1
 .م 2013، 2ط
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، لبنان ،ة العربية، بريوتتطورها بعد اإلسالم، دار النهضية دراسة يف منو اللغة العربية و املولد يف العرب -2
 م.1985هــ/1405، 2ط
ر الفكر، :علم الداللة العريب،النظرية والتطبيق، دراسة تارخيية تأصيلية نقدية، دا فائز() الداية -48

 .م2006ه/1427، 5ط ،دمشق

، الشريعة ، كليةة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةجامع ،، مراتب الداللةمحمد الحسن()الددو  -49
 ، د.ت.الرياض
عال إعراب املعلقات العشر الطوال، مكتبة السوادي، ( : فتح الكبري املتمحمد علي طه) الدرة -50

 .  م، القسم الثاين1989هـــ/1409 ،2جدة، ط

ه، حتقيق: د. حممد بدوي شرح( : تصحيح الفصيح و  و محمد، عبد اهلل بن جعفرأب )ابن درستويه-51
 م.1998هــ/1419، القاهرة، املختون، اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية

(:مجهرة اللغة ،حتقيق: د. رمزي منري بعلبكي، دار العلم  )أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد-52
 م.1987، 1، طبريوت للماليني،

 الذهبي )شمس الدين أبو عبد اهلل محمد (:-53

، 1تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم، د. بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط-1
 . م.2003

الرسالة،  مؤسسة ققني بششراف الشيخ شعيب األرناووط،أعالم النبالء،جمموعة من احمل سري-2
 م.1985هــ/1405

 .م1974لنهضة العربية، بريوت، د.ط، ، دار ا: التطبيق الصريف الراجحي  )عبده( -54
حتقيق وإعداد  ،املفردات يف غريب القرآن محمد(: ن)أبو القاسم الحسين بالراغب األصفهاني-55

 .نزار مصطفى الباز، د.ط، د.ت كتبةالبحوث مبمركز الدراسات و 

 الرافعي )مصطفى صادق(: -56
 إعجاز القرآن و البالغة النبوية ، شركة دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت، لبنان، د.ط، د.ت . -1
 م.2000هـــ/1421، 1، طتاريخ آداب العرب، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان -2
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 . 1976، 1، ط: نظرات يف اللغة ، املغرب، منشورات جامعة فاريونس ) مصطفى(رضوان -57
 ،د.ت .4، طار املشرق، بريوت، لبنان، د: غرائب اللغة العربية )نخلة اليسوعي( رفائيل -58

، حتقيق : عز الدين ظائرالن: اإلبدال واملعاقبة و  )أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق(الزجاجي-59
 م.1962هــ/ 1381اجملمع العلمي العريب بدمشق، ، مطبوعات التنوخي

هـ 1414 ،1البحر احمليط يف أصول الفقه، دار الكتيب ، ط )بدر الدين محمد الشافعي(:الزركشي-60
 م.1994 -
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون  بو القاسم محمود بن عمر(:أر اهلل ) جاالزمخشري-61

الشيخ علي حممد : الشيخ عادل أمحد عبد املوجود و دراسةوتعليق و  األقاويل يف وجوه التأويل، حتقيق
 م.1998هــ/1418، 1، الرياض، طمكتبة العبيكان معّوض و أ.د فتحي عبد الرمحن أمحد حجازي،

يس جاو رجيوس،بريوت، ،مطبعة القدالفلسفة اللغويةلفاظ العربية و :األ )جرجي(زيدان  -62
 .م1886،د.ط
 : ( )إبراهيم السامرائي -63

 .1997، دار األندلس، بريوت، ط ،التارخيي اللغوي التطور  -1

 م .1993هـــ/ 1413، 1، طبريوت ،ة :تاريخ وتطور، مكتبة املعارفالعربي   -2

 . 1971، مباحث لغوية، بغداد -3

 . 1984، 1م الفرائد، مكتبة لبنان، بريوت، طمعج -4

 .م 1974هـ،  1394، 1ط  ،البالغة العربية، محاة، سوريا : اجملاز يف)مهدي صالح(  السامرائي -64
، د. حممود حممد طبقات الشافعية الكربى :تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين()السبكي -65

 هـ .1413، 2هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط الطناحي د. عبد الفتاح حممد احللو،
 ، د.ت .، بريوت، د.طدار النهضة، علم اللغة:  السعران )محمود( -66
 ، د.ت .2مصر،ط -دار املعارف ،أزاهري الفصحى يف دقائق اللغة : )عباس( أبو السعود -67
ه/ 1429، لبنان، د.ط ،دار الفكر، بريوت ،مـختار الشعر اجلاهلي )مصطفى( : السقا -68

 .م2009
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 م.1989، 1ط، : اللحن يف اللغة مظاهره ومقاييسه، دار املعارف)عبد الفتاح( سليم -69

هارون، مكتبة )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب( : الكتاب ،حتقيق: عبد السالم حممد  سيبويه -70
 .م1982/ هـ1402، 2عي بالرياض ، طدار الرفااخلاجني بالقاهرة و 

،حتقيق: حممد أبو : اإلتقان يف علوم القرآن )عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين (السيوطي-71
 م.1974هــ/1394اهيم،  اهليئة املصرية العامة للكتاب، الفضل إبر 

، مكتبه احلليب، مصر، الرسالة ، حتقيق: أمحد شاكر ) أبو عبد اهلل محمد بن إدريس (:الشافعي-72
 م.1940هـ/1358، 1ط
، 1، طبة، القاهرة، مكتبة وه:املشرتك اللغوي، نظرية وتطبيقا)توفيق محمد(شاهين  -73

 .م1980هــ/1400
 هــ.1299، مطبعة اجلوائب، القسطنطينية، اجلاسوس على القاموس  الشدياق )أحمد فارس(: -74

قضايا النص،منشورات خمترب اخلطاب األديب يف : حتليل اخلطاب األديب و  شرشار )عبد القادر( -75
 ، د.ت .ار األديب، السانيا ، وهران .د.طاجلزائر ، د

اب، جامعة ، كلية اآلدظات على كتاب تصحيحات لغويةمالح : الشمسان )أبو أوس إبراهيم( -76
 .امللك سعود، د.ط، د.ت

التهذيب مبحكم الرتتيب )اجلمع بني   ،) أبو بكر أحمد بن عبد الملك( ابن شهيد األندلسي -77
 البّواب،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ، حتقيق:د.علي حسنيحلن العاّمة أليب بكر الزبيدي( كتايب
 .م1999هــ/1420، 1ط
 :  )محمد بن علي اليمني(الشوكاني-78

كفر بطنا،   -إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول،حتقيق: الشيخ أمحد عزو عناية، دمشق  -1
 م.1999 -هـ 1419دار الكتاب العريب، 

 هـ. 1414، فتح القدير ، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب، دمشق، بريوت -2
: حاشية على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ومعه  ) أبو العرفان علي بن محمد ( الصبان -79

 م .2009، لبنان،د.ط، ريوتشرح شواهد للعيين ، دار الفكر، ب
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خصائصه الفنية وبالغته العربية، دار املؤرخ العريب،  : جماز القرآن )محمد حسين علي(الصغير  -80
 .بريوت، لبنان، د.ط ،د.ت

 الصفدي)صالح الدين خليل بن أيبك(: -81

، 1قاهرة،ط،حتقيق:السيد الشرقاوي، مكتبة اخلاجني بالتصحيح التصحيف وحترير التحريف -1
 .م1987هـ/1407

 ،قيق: أمحد األرناووط وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث، بريوت،حتالوايف بالوفيات -2
 م.2000هـ/1420

 .، د.ت 3دراسات يف فقه اللغة، دار العلم للماليني، بريوت، ط  ) صبحي(: الصالح -82
 .2003 ،24ط ،مصر،دار املعارف العصر اجلاهلي،-، تاريخ األدب العريبيشوق ضيف -83
، 1حبوث، دار الغرب اإلسالمي، ط: يف األدب واللغة دراسات و  )محمود محمد( الطناحي -84

 م.2002
 جرير(:الطبري )أبو جعفر محمد بن  -85

 ،2، دار الرتاث،بريوت، طريخ الطربي لعريب بن سعد القرطيب،وصلة تاتاريخ الرسل وامللوك -1
 .هـ1387

 م.2000هــ/1،1420، مؤسسة الرسالة ، طسري القرآن،حتقيق:أمحد حممد شاكرجامع البيان يف تف -2
، مطبوعات اجملمع : كتاب اإلبدال، مقدمة التنوخي ) عبد الواحد بن علي(أبو الطيب اللغوي -86
 .م1960هـ/ 1379علمي العريب، دمشق،ال

 م .1998هـ/ 1418، 1: املعىن يف البالغة العربية، دار الفكر العريب، القاهرة،  ط)حسن(  طبل -87

الدار  الشرتاك معمدخل إىل معرفة اللغة دار القلم بدمشق با ،: اللسان واإلنسان )حسن( ظاظا -88
 م.1990هــ/1410، 2، طالشامية ببريوت

الفكر، ، دار : معجم  مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم هارون)أحمد بن الحسين(  ابن فارس -89
 م .1979، د.ط
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د ، قرأه و علق عليه:ئل املشكلة املعروفة بالبغدادياتاملسا (:الحسن بن أحمد )أبو علي الفارسي -90
 م.2003هــ/1424، 1، بريوت، لبنان، طالعلمية .يـحي مراد، دار الكتب

ر فياض ، حتقيق : طه جاب: احملصول يف علم األصول )محمد بن عمر بن الحسين( الفخر الرازي -91
 .1992ـ/ه1412، 1، طالعلواين، مؤسسة الرسالة، بريوت

وحممد علي النجار وسف النجايت ، حتقيق: محد ي: معاين القرآنبو زكريا يحيى بن زياد( أ) الفراء -92
 .1مصر، ط –عبد الفتاح إمساعيل الشليب، دار املصرية للتأليف والرتمجة و 

، د.ط، دار املريخ، الرياض، السعودية ،لداللية الصرفية لألفعال العربية: احلقول ا )سليمان(فياض  -93
 م.1990هـــ/1410
 القاهرة . ،باح املنري ،طبعة نوبليساملص-لغةاملصباح املنري، قاموس ال )أحمد بن محمد(:الفيومي -94

، مؤسسة الرسالة حمد زينوـ، تح : علي ماألمايل : )أبو علي إسماعيل بن القاسم( القالي -95
 .م2008هـ/1429، 1بريوت، لبنان، ط ،ناشرون
 :  )أبو محمد عبد اهلل بن مسلم الدينوري ( ابن قتيبة -96

 احلميد، دار الطالئع، القاهرة، د.ط،د.ت.أدب الكاتب ، حتقيق:حممد حمي الدين عبد  -1

 م.1978هـــ/1398حتقيق: أمحد صقر، دار الكتب العلمية،  ،غريب القرآن -2

 : قدور )أحمد محمد( -97

 م.2008هــ/1429، 3، دمشق، طدار فكر مبادئ اللسانيات، -1

 م.1991 ،يرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، حلب، مداملدخل إىل فقه اللغة العربية  -2

ر اهلجري، منشورات وزارة الثقافة، اجلمهورية العربية التثقيف اللغوي حىت القرن العاشمصنفات اللحن و -3
 م.1996، دمشق،السورية

، 1، األردن، طدار عمار، عمان ،( : أحباث يف العربية الفصحىغانم) الحمد قدوري -98
 م.2005هــ/1436
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حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم  ،اجلامع ألحكام القرآن :( ) أبو عبد اهلل محمد بن أحمدالقرطبي-99
 م.1964هــ/1384القاهرة،  –أطفيش، دار الكتب املصرية 

     ، جامعة امللك فهد للبرتول قة بني املصطلح واللف  احلضاريالعال : )حامد صادق( قنيبي -100
 املعادن،الظهران، السعودية.و 

، دار الكتب :روضة احملبني ونزهة املشتاقني أبي بكر بن أيوب(الجوزية)محمد بن ابن قيم  -101
 م.1983هـ/1403لمية، بريوت، لبنان، الع

 ، د.ط،د.ت .: تفسري التحرير والتنوير، دار سحنون، تونس)محمد الطاهر(  ابن عاشور -102

، 3،1997كتبة اخلاجني، ط، مور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه:التط التواب )رمضان(عبد  -103
 .القاهرة

، بريوت، لبنان، : اجملاز وأثره يف الدرس اللغوي، دار النهضة العربية )محمد بدري( عبد الجليل -104
 م .1986هــ/ 1406د.ط، 
دار  ،: دروس التصريف يف املقدمات وتصريف األفعال )محمد محي الدين( عبد الحميد -105

 .م2009الطالئع، القاهرة، د.ط، 
: صناعة معجم للمجازات العربية:قضايا ومقرتحات، )حبث(، جملة  )أحمد شيخ( السالمعبد  -106

 .، اجمللد الثامن عشر، العدد الثامن2003مؤتة للبحوث والدراسات، 

م التارخيي للغة العربية وثائق ومناذج،دار السالم، القاهرة، : املعج )محمد حسن( عبد العزيز -107
 .م2008هــ/1429، 1ط

األلفاظ احملدثة يف النص اللغوي، جملة اخلليج العريب،  : تطور داللة  اهلل )مراد حميد(عبد  -108
 (.2-1، العدد)(40م، اجمللد )2012
القناة  ،ال اللغوي يف ساعات البث اليوميمستويات االستعم المنصور )وسمية(:عبد المحسن  -109

 .م2003هـ/1424، فزيون السعودي، جامعة امللك سعود، الرياضاألوىل التل
، دراسة يف داللة الكلمة العربية، دار وائل للنشر، عمان املعىن:جدل اللف  و  )مهدي أسعد( عرار -110
 م.2002، 1ط

، علي حممد البجاوي وحممد أبو : كتاب الصناعتني )أبو هالل الحسن بن عبد اهلل(العسكري  -111
 .هـ1419ملكتبة العنصرية، بريوت، الفضل إبراهيم، ا
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)علي بن مؤمن(:املمتع يف التصريف، حتقيق:د. فخر الدين قباوة، دار املعرفة، بريوت، ابن عصفور -112
 م.1987هـ/1407، 1لبنان،ط

كتاب اللباب من تصريف   يليه: املغين يف تصريف األفعال )و (عضيمة )محمد عبد الخالق  -113
 .م1999هــ/1420، 3، دار احلديث، القاهرة، طاألفعال(
 م.1،1996ط: ظاهرة التخفيف يف النحو العريب، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة،يفي )أحمد(عف-114

 .م1995: اللغة الشاعرة، هنضة مصر، القاهرة، د.ط،  )عباس محمود( العقاد -115
 ،ار النشر للجامعات، القاهرةد واهره،التطّور الصويت يف األلفاظ أسبابه وظعكاشة )محمود(: -116
 .2009، 1ط

 :  )أحمد مختار( عمر -117
 .1998،سنة 2ط عامل الكتب، ،العربية الصحيحة -1
، 1ط ،ثقف العريب، عامل الكتب، القاهرة، معجم الصواب اللغوي دليل املمبساعدة فريق عمل -2

 .م 2008هـ /1429
القراءات وأشهر القراء، القرآنية مع مقدمة يف باالشرتاك مع مكرم )عبد العال سامل( : معجم القراءات  -3

 .م1988هــ/1408، 2مطبوعات جامع الكويت، ط
 .م2008هــ/1429، 1املعاصرة، عامل الكتب، القاهرة، طمعجم اللغة العربية ، مع فريق عمله -4

ية املعاصرة بني ضوابط القدماء وجهود احملدثني،كلية : تطور اللغة العرب )محمد( العمراوي -118
 جامعة السلطان قابوس. ،االجتماعيةاآلداب والعلوم 

دراسة  ،لي ولغة القرآن الكرمي: التطور الداليل بني لغة الشعر اجلاه )عودة خليل( أبو عودة -119
 م .1985ه/1405، 1، طداللية مقارنة، مكتبة املنار، األردن

 عيد )محمد(: -120
 م.1981، د.ط، القاهرة ملستوى اللغوي للفصحى  اللهجات وللنثر والشعر، عامل الكتب،ا -1

، التصحيف، التوليد، التعريب، املصطلح العلمي،عامل الكتب، ملظاهر الطارئة على الفصحى اللحنا -2
 .1980القاهرة، 
م ،حتقيق: حممد عبد السالاملستصفى من علم األصول :)أبو حامد محمد بن محمد(الغزالي -121

 م.1993 -هـ 1413، 1، طعبد الشايف، دار الكتب العلمية
 م .2005، 6، طالقاهرة ،:النقد األديب احلديث، هنضة مصر )محمد( غنيمي هالل -122
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الكليات، معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية،حققه : د.عدنان   )أبو البقاء(: الكفوي -123
 .1998هــ/1419، 2د املصري، مؤسسة الرسالة ناشرون، بريوت، لبنان، طحممدرويش و 

حتقيق:د. رشيد عبد  ،كتاب التنبيه على غلط اجلاهل والنبيه  :)أحمد بن سليمان( باشاابن كمال  -124
ية، اجمللد التاسع، العدد الرابع، ، اجلمهورية العراقالعبيدي،جملة املورد، دار اجلاح الرمحن 
 .م1981هــ/1401

، : مباحث يف علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، املكتب اجلامعي اجلديد )نور الهدى(لوشن  -125
 م.2008د.ط، 
 .م1999مكتبة األسرة، د.ط،  ،: حصاد اهلشيم ) إبراهيم عبد القادر( المازني -126

حتقيق:أمحد حممد  ،رصف املباين يف شرح حروف املعاين:  )أحمد بن عبد النور(المالقي -127
 اللغة العربية بدمشق، د.ط، د.ت. اخلراط،مطبوعات جممع

دراسة حتليلية مقارنة للكلمة العربية –: فقه اللغة فقه اللغة  وخصائص العربية )محمد(  المبارك -128
 .2005لتوليد، دار الفكر، بريوت، طوعرض ملنهج العربية األصيل يف التجديد وا

، دار الفكر عبد السالم أبو النيل : تفسري جماهد،حتقيق:د. حممد مجاهد بن جبر المكي -129
 م . 1989 -هـ  1410،  1اإلسالمي احلديثة، مصر،ط

ار الفكر ، ديف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق :االشرتاك اللفظي )محمد نور الدين( المنّجد -130
 .م1999هـــ/1419، 1دمشق، سورية، طدار الفكر، املعاصر، بريوت، لبنان، و 

 :  غة العربيةمجمع الل -131

 م .1994، مصر، د.ط ،وجيز، وزارة الرتبية والتعليماملعجم ال -1

 . 2004، 4ط،  مكتبة الشروق الدولية، مصر، طاملعجم الوسي -2

 .اللغة احلديث، دار غريب، القاهرة، د.ط، د.تعلم : العربية و  )محمد( محمد داود -132

قدم هلا :د.عادل سليمان مجعها وقرأها و  حممود شاكر، مجهرة مقاالت : (محمود) محمد شاكر -133
 . 2،ج 2003، 1مجال، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ،ط

، مديرية الكتب و ملطبوعات اجلامعية ،)عاطف( : علم اللغة بني القدمي واحلديث مدكور -134
 م.1991
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واملسالك بشرح ألفية ابن صد توضيح املقا )أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم (: المرادي -135
 م .2008 -هـ 1428، 1، شرح وحتقيق : عبد الرمحن علي سليمان، دار الفكر العريب، طمالك
 موطأة الفصيح، نظم فصيح : منت )عبد الرحمن بن علي(ابن المرحل المالقي األندلسي -136
 ،كة العربية السعوديةمل، املدار الذخائر عبد اهلل بن حممد سفيان احلكمي،، حققه و علق عليه: ثعلب
 .م1،2003ط

 : )عبد السالم( المسدي -137

لسانيات ، سلسلة اللتقى الدويل الثالث يف اللسانياتاالستعمال، مقال يف املاللغة بني املعيار و  حدّ  -1
 .1986، االقتصادية واالجتماعية ، تونس ، مركز الدراسات و األحباث، اجلامعة التونسية6عدد 
 .2010، 1عراب، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، لبنان، طواإلالعربية -2

املؤسسة الوطنية للكتاب باجلزائر، د.ط، الدار التونسية للنشر بتونس و  ة،أسسها املعرفياللسانيات و  -3
 م.1986

 .م2010، 1مباحث تأسيسية يف اللسانيات، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، لبنان، ط -4
 بنقل املختصر الصحيح املسند:(هـ261ت) النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج نبمسلم -138
 العريب الرتاث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد حممد تح: ،وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول إىل العدل عن العدل
 .بريوت –

لبنان ناشرون، عريب، مكتبة -عريب ،: معجم املصطلحات البالغية وتطورها مطلوب )أحمد( -139
 م.2007، 2بريوت، لبنان، ط

يق: حممد سليم اجلندي، دار رسالة املالئكة، حتق ،(اهلل عبد بنالمعري )أبو العالء أحمد  -140
 م.1992هـ/1412، صادر، بريوت

: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، حتقيق: د.  )أحمدبن محمد( المقري التلمساني -141
 م .2012هــ/1433، 6ط إحسان عباس، دار صادر، بريوت،

، حتقيق: مصطفى ( : تثقيف اللسان وتلقيح اجلنان)أبو حفص عمر بن خلفابن مكي الصقلي -142
 م.1990هــ/1410، 1، طر الكتب العلمية، بريوت، لبنانعبد القادر عطا، دا
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دار الفكر، عمان،  ،العامل العريب احلديث: قضية التحول إىل الفصحى يف ى )نهاد(الموس -143
 .م1979
   ، حتقيق : ياسر سليمان أبو شادي، لسان العرب)جمال الدين محمد بن مكرم(ابن منظور -144

 .د.ت ،كتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، د.طامل، وجمدي فتحي السيد

دراسة  ،ادر معجم اللغة العربية التارخيياجلاح   مصدرا من مص (:مؤلفاتالحبيب )النصراوي -145
 م .2009هــ/1430مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، يف املستويات اللغوية، 

    منشورات وزارة الثقافة  ،:الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جينالنعيمي )حسام سعيد( -146
 .م1980، هورية العراقية، د.ط، اجلماإلعالمو 

حتقيق: رضوان جامع رضوان، املكتب ، ضبط و صحيح مسلمالنووي)حيي بن شرف(، شرح  -147
 .م2001، 1الثقايف، القاهرة، ط

 م.1985، 1، القاهرة ،ط: كناشة النوادر مكتبة اخلاجني )عبد السالم(هارون   -148
توثيق: البديع، ضبط وتدقيق و ، جواهر البالغة يف املعاين والبيان و الهاشمي )السيد أحمد( -149

 .م2003هـــ/1424د.يوسف الصميلي، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، د.ط، 
، 5:العربية خصائصها ومساهتا، مكتبة وهبة، القاهرة، طهالل )عبد الغفار حامد( -150
 . م2004هــ/1425
، 2الرباط، طلسانني، مكتبة املعارف، : تقومي الالهاللي )محمد تقي الدين(  -151
 .م1984هــ/1404
 )علي عبد الواحد( :ي ــــــواف -152
 .م2004، 9، القاهرة، ط، هنضة مصر 9علم اللغة، ط -1
 .م2004، 3، القاهرة، طفقه اللغة،  هنضة مصر -2
 م.1983هـــ/ 1403، 4، جدة، طشركة مكتبات عكاظ ،اللغة واجملتمع -3

 :  الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ،حتقيق:د. عبد يحيى بن حمزة العلويّ  -153
 م.2002هــ/1423، 1، بريوت، طاحلميد هنداوي، املكتبة العصرية

معجم األدباء )إرشاد األريب إىل معرفة األديب (،حتقيق: إحسان عباس، دار  ياقوت الحموي: -154
 .م1993 -هـ  1414 ،1الغرب اإلسالمي، بريوت، ط

 : ابن يعيش-155
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، لبنان -ار الكتب العلمية، بريوت ، دقدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، شرح املفصل للزخمشري -1
 م.2001 -هـ  1422

 .م1973هــ/1393، 1شرح امللوكي يف التصريف، حتقيق: فخر الدين قباوة، املكتبة العربية حبلب، ط -2

 المصادر المترجمة : -ثالثا
 .1962ترمجة الدكتور كمال بشر، القاهرة، ، )ستيفن( : دور الكلمة ىف اللغة أولمان -156

وتقدمي:د. :ترمجة،داللة الروية القرآنية للعاملاإلنسان يف القرآن :علم : اهلل و  إيزوتسو )توشيهيكو( -157
 .2007، 1طلبنان،  بريوت، ،هالل حممد اجلهاد، املنظمة العربية للرتمجة

 املعرفة ط، دار.د السيد، إبراهيم صربي.د ترمجة جديد، : علم الداللة إطار بالمر )ف.ب( -158
 .199 اإلسكندريَّة،  اجلامعيَّة
التواب، جامعة الرياض، ترمجة: د. رمضان عبد  ،: فقه اللغات السامية بروكلمان )كارل( -159

 م.1977هــ/ 1397السعودية،
دمشق،  والنشر، للدراسات والرتمجة طالس دار عياش، منذر ترمجة ،: علم الداللة جيرو )بيير( -160
 .1ط

عرفة دار امل ،تر:د. أمحد نعيم الكراعني ،: فصول يف علم اللغة العامدي سوسير )فرديناند( -161
 ، د.ت.د.ط ،اجلامعية باإلسكندرية

     اللهجات ت يف اللغة و ، العربية دراساليقات املستشرق األملاين شبيتالرمع تع فك )يوهان( -162
 .م1980هــ/1400، ، ترمجة : د.رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني مبصراألساليبو 

د القصاص، مكتبة األجنلو ، تعـريب: عبد احلميد الدواخلي وحمماللغة فندريس )جوزيف(: -163
 .1950، القاهرة ،املصرية
، 1985التعليم العايل،  : مبادئ اللسانيات العامة، تر: أمحد احلمو، وزارة مارتينيه )أندري( -164
 . دمشق
، بغداد، ة إحسان حممد احلسن، دار الرشيدترمج ،: معجم علم االجتماع ميتشيل )دينكن( -165
1967 . 

 المجــــــالت :  -رابعا
: حبث التوليد اللغوي على وزن )فـَْعَلَنة( فـي االستعمال العريب املعاصر، جملة  األقطش )عبد الحميد( -1

 .79جممع اللغة األردين، ع
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ة ، جامعجملة كلية اللغة العربية بالرياض، ظاهرة القلب املكاين يف العربية : بدوي المختون )محمد( -2
 م.1981هــ/1401عشر،العدد احلادي  ،اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

، للغوية )اإلفرادية و الرتكيبية(ي الداللة اـأثر الصوائت ف: سّلوم )صفوان(بصل )محمد إسماعيل( و  -3
، 32مجلد ـ، الن للبحوث  والدراسات العلمية، سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانيةحبث، جملة جامعة تشري

 م.2010، 1العدد 

سان العريب، جامعة ، جملة اللومراتب األلفاظ يف النحو العريب، حبث: أمن اللبس  بلحبيب )رشيد( -4
، العدد م1998تب تنسيق التعريب، الرباط، مك العلوم،املنظمة العربية للرتبية والثقافة و  ،الدول العربية

45. 

 ، جامعةحوليات الرتاثة ، جملوعالقتها باللغة العربية الفصحى: اللهجة التواتية  جعفري )أحمد( -5
 م، العدد اخلامس.2006، اجلزائر ، مــمستغان

جملة جممع اللغة العربية  ،ري الداليل بني املعىن السياقي واملعىن املعجمي:عن التغ حبيب )ماهر عيسى( -6
 . 3، اجلزء 81، اجمللدبدمشق

 .1984،عام 3، ع4، م1األديب، ججملة فصول :جملة النقد  ،اللغة العربية واحلداثة حسان )تمام(: -7
 1420، جملة دار العلوم،جامعة القاهرة ،االختصار يف الدراسات النحوية رجب )ياسر حسن(: -192
 م.1999هــ/

املكتب الدائم  ،: الداللة اجلديدة والتطور اللغوي، مقالة، مـجلة اللسان العريي السامرائي )إبراهيم( -8
 .1ج،، اجمللد العاشر1973يناير ،املغربيةالعريب، الرباط، اململكة  التعريب يف الوطن لتنسيق 

لة، دراسات ، العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ، مقانسقية التوليد الداليل يف اجملاز:  طائش )رائد فريد( -9
 . 3، العدد 35، اجمللد 2008
: الدخيل واملعرب يف العربية، )حبث(، جملة القادسية  محمد كاظم )أصيل(عباس عليوي )علي( و  -10

 . 1، العدد4م، اجمللد2005يف اآلداب والعلوم الرتبوية، حزيران 
مناذُج جزئّية وموجِّهاٌت  أثر استشراف الّتطّور الدِّاليّل يف فهم الّنّص القرآيِن:  عرار )مهدي أسعد(: -11
م، السنة التاسعة 2005هــ/ 1426، اململكة األردنية، عمان، جممع اللغة العربية األردين، حثـب، كّلّية
 .68العشرون، العدد و 
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حبث منشور يف جملة كلية الرتبية جبامعة عني  ،: الوصفيون ومعيارية النحو العريب العمراوي )محمد( -12
 م.1999مجلد اخلامس، العدد الثالث، ـ، المسـش
، ، لفظة )القميص( منوذجااملعىن السياقي واملعىن املعجميري الداليل بني التغ عيسى حبيب )ماهر(: -13

 .3، اجلزء81، اجمللدجملة جممع اللغة العربية بدمشق

 ،عة بغدادـــ، جامالة، جملة كلية العلوم اإلسالميةمق ،ي العربيةـ: االقرتاض ف غني جبار )مروج( -14
 .27م، العدد 2011هــ/1432، بغداد، مكتب القلم

 : جامعيةالرسائل ال -خامسا 
األموّي  تطورها الداليل يف الشعر العريّب حىت هناية العصر: العني و  أحمد محمد أبو حامد )مها( -1

نابلس،   ة ماجستري، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية،، رسال)دراسة داللية إحصائية(
 م .2010، فلسطني

:أمحد ، إشرافوطة، أطروحة دكتواراه خمطالشعر العريب القدميف اللغوي يف التحريخمقاني )مباركة(: -2
 .م2012-2011، جاليلي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

رسالة ماجستري خمطوطة،  ،داليل لدى شعراء البالط احلمداين،التطور الرفيق منصور )عفراء( -3
، جامعة تشرين، سانيةسم اللغة العربية، كلية اآلداب والعلوم اإلن، قإشراف:د. ماهر عيسى حبيب

 م .2008-2009
ري يف ، رسالة ماجستأماليه يف ضوء علم اللغة احلديث :آراء أيب علي القايل يف روابح )نعيمة( -4

جامعة احلاج خلضر،  ، بورنان، كلية اللغات واآلداب، إشراف: عبد الكرمياللسانيات العامة )خمطوطة(
 .م2011 –م  2010، اجلزائر ،باتنة

. حيي جرب، ، إشراف:ديح القاسم، رسالة ماجستري خمطوطة: التغري الداليل يف شعر مس )رقية(زيدان  -5
 .م2001هــ/1421، نابلس، فلسطني، جامعة النجاح الوطنية

، لية ،الوثائق السياسية املعاصرة، دراسة دال، املصطلحات السياسية اليمنيةسرار )حسن أحمد ناصر( -6
 .2008، اجلزائر، سنة ينةجامعة قسنط اللغات،و ،كلية اآلداب رسالة دكتوراه

،  رسالة ماجستري 2000-1989: األلفاظ السياسية و تطورها الداليل يف اجلزائر  سلطان )اليزيد( -7
 .2013-2012، 1جامعة قسنطينة  ،اتاللغعبد اهلل بوخلخال،كلية اآلداب و  ، إشراف د.خمطوطة
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، رسالة حتليلاظ غريب احلديث دراسة و ر الداليل يف ألفالتطو   سيد محمد السيد محمد )شاذلية(: -8
ية ، كل(،إشراف:أ.د :عبد اهلل حممد أمحدمقدمة لنيل شهادة دكتوراه الفلسفة يف اللغة العربية )خمطوطة

 .م2010اآلداب، جامعة اخلرطوم، 

رسالة ماجستري خمطوطة،  ،: الداللة املركزية والداللة اهلامشية بني اللغويني والبالغيني طه رؤوف )رنا( -9
 م.2002، سني زوين،  كلية الرتبية للبنات، جامعة بغدادإشراف:د. علي عبد احل

: التصويب اللغوي :دراسة يف معجم الصواب و اخلطأ يف اللغة إلمييل بديع يعقوب،  العربي )دين( -10
 م.2005-2004، جامعة بلعباس ،جستري خمطوطة، إشراف: حبيب مونسيرسالة ما
هـ(، رسالة ماجستري 546)ت : البحث الداليل فـي تفسري ابن عطية عباس محمد شيروزة )رسل( -11

هــ/ 1432 ،ياسري، جملس كلية الرتبية للبنات، جامعة الكوفة، إشراف:د. عبد الكاظم حمسن الخمطوطة
 م. 2001
لى مستوى الكلمة ري عمعامل الداللة اللغوية يف القرن الثالث اهلج الغامدي )إبراهيم عبد اهلل(: -12

، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية ة اللغة العربية،، كلياملفردة، رسالة ماجستري خمطوطة
 .م1989هــ/1410
، إشراف: د. البن فارس، رسالة ماجستري خمطوطةالتطور الداليل يف مقاييس اللغة  قاللة )عمار(: -13

-2013هــ/1435-1434، ب، جامعة حممد خيضر، بسكرةصالح الدين مالوي، كلية اللغات واآلدا
 م.2014
سالة ، ر : اإلعالل واإلبدال عند اللغويني، دراسة صوتية صرفية محمد آدم عبد المحمود )عثمان( -14

 م . 2005هـ/1426، دكتوراه خمطوطة،  كلية اللغة العربية، جامعة أم درمان اإلسالمية، مجهورية السودان
، رسالة ماجستري : اجملاز اللغوي وأثره يف إثراء اللغة العربية فلمبـــان )فريدة(محمد جوهر  -15

، ة امللك عبد العزيز مبكة املكرمة، جامعربية، قسم اللغة العة الشريعة  والدراسات اإلسالميةخمطوطة،كلي
 .م1981/ 80 -هـ 1401هـ/1400
رسالة دكتوراه  ،كتابه فتح الباري  حجر اللغوية يف: جهود ابن المصباحي )أحمد علي قائد( -16

 .م1996هــ/ 1417، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، اململكة العربية السعودية ،خمطوطة
 المواقع اإللكترونية :

 ، املوقع اإللكرتوين:دميية العربية الربيطانية للتعليم العايلاألكا -مفهوم األكادميية  -1

 http://www.abahe.co.uk/academia-concept.html 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicwZr-0eXLAhWEuBQKHSciDJoQFghBMAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.abahe.co.uk%2Facademia-concept.html&usg=AFQjCNFkZEixVehsBVwZWdrJOtMvaOc-iw
http://www.abahe.co.uk/academia-concept.html
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 فـــــــــهـــــــــــرس الـمـــــــــوضــــــوعـــــــــات                       

 ة ـــــالصفح  وع ـــــــــــــــــوضــــــــــالم                          
 أ        الله  ت  اس  

ــــــــــَداء   ب     إه 

 ج     ـــــــــــرك  ـــــش   

 د      العربيةالملخص باللغة 
 د -أ    ـــــة مَ ـــد  ـــــقَ مـ    
 05 مدخل  
 06 ة ــــــــئـــــوطــــــــت 

 11    تــــغـــــيّــر اللــغــــوّي ــوم الــــهـــفــم -أوال
 11    لــــغــــة  -أ

 15    اــــــالحــــاصط  -ب
 16    ة عند مفهوم التطـــور اللغوي ــــــفـــوق -اثاني

 16    ة ــــغـــل -أ
 18    اصطالحا -ب
 21    مـــــــراحل الــــتَّـــــغـــــيُّـــــر اللُّـــــــــــــــــغـــــــوّي  -اثالث

 22     ة األولىــلـــالمرح
 22    ة الثانيةـــلــالمرح

 22    مستويـــــــــات الــتّـــغــــيّــــر اللّــــغــــــوّي  -ارابع
 23    تــــــــة ــابـــن ثــــيـــوانــــتــغــــيّـــــر اللغـــــوّي لقــوع الـــخض – اخامس
 26    يَّــــة خــــاضــعـــــة للـــتـــغـــيُّــــرـــالعـــــرب -اسادس
 31    ـيــر/تــطــّور اللـــغــــــة فائــــــــدة دراســــــــة عــــــــوامـــــل تــغـ -اسابع
 32     مغبة اإلسراف في إثبات التغير/التطور اللغوي  -اثامن
 34    يّ و  ــيُّــــر اللُّــغَـــــــــــات الــتَّـــغَ يَ ــوَ ـــتَـ ــــــــس  م  األول :  بابــال



 المــوضوعــــــات رســـهـــف

 

267 
 

 35    ةــــئــــوطـــــت 
 37     يّ ــــتو  ــــصَّ ــالوى ـــــــي المستــــــفر ــــيُّ ــــغـــتَّـ ـــــال –األول فصلــال
 37     ر الصوتيّ ــمن مظاهر التغيّ  -
 38    دال ــــاإلب -أ

 46    التخفيف -ب
   49    المكانيّ  ظاهرة القلب  -ج
 56    الـــتَّــــــغَــــــيُّـــــــــــــــر في المستوى الــــــــــــــــصَّــــــــــــر فــــــــــــــّي  -ي ــــــانـــــثـــال فصلـــال
 57    يّ ـــرفـــصـــر الــيّ ـــــغــــتــمن مظاهر ال -
 57    "ة ـــنَ ـــلَ ـــع  ـــفَ  "ةــــيغــوالدة ص -1
 63    اقـــحــاهرة اإللــــظ – 2
ـــــويّ ــــستـــمــي الــــالــــتَّـــغـــــيُّـــــر ف -ثــــالــــثـــال فصلال  67    وى الـــنَّــــــح 
 68    (.بعضـــل( و )ك)دخول األلف والالم على  -1
 69    ل التفضيلــــعـــــأف -2
 70    ( العصرية ا دامـــــم)داللة  -3
 72    اءـــبـــال الداللة الجديدة لحرف -4
 75    ( و )عين( لداللة على معنى )نفسمجيء )ذات( ل -5
 76     ( العصريةىـــتـــداللة )ح -6
 79    د اللّي ـــى الوَ ــــتَ س  ي الم  ــر ف  ـيُّ ـــغَ ــــتَّ ــــي :  الـــــانـثــــــال بابـــال
 80    ةــــــئــــــوطــــت -
 80     يّ ــــداللــــر الـّـــــيــــغــــتـــوم الــــهـــفـــم -األول فصلــــال
 83    ي و عوامله ــــداللـــر الـــيّ ــــغــــتــال ابـــبــأس -يـــــانــــثـــال فصلـــال
 85    ة ـــالعوامل الداخليّ  -1
 87  ةيّ ــوامل الخارجــالع -2
 88  ةـــالعوامل االجتماعيّ  -أ

 99 ة ــــالعاطفيّ ة و ـــاألسباب النفسيّ  -ب
 106    يّ ـــر الداللـــغيّ ر التــــظاهــــم -ثــــلاــــثــال فصلــال
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 107 ة  ــــــتخصيص الدالل -1
 112 ةـــــــتعميم الدالل -2
 116  ةـــــــانتقال الدالل -3

 120 لة الحسية إلى الداللة المجردة االنتقال من الدال -أوال
 123    لة المجردة إلى الداللة الحسية االنتقال من الدال -ثانيا
 124 داللة حسية إلى داللة حسية أخرى من  االنتقال –ثالثا

 127 ة وانحدارهاـــــانحطاط الدالل -4
 128 اــــــهو سموّ  ةـــــالدالل رقيّ  -5
اَللـ ــّي  الَمَجــاز  و أَثَـــــر ه  ف ي الـتَّــــغَـــيُّــ :الث ــثــــال بابــال  132 ـر الــد 
 133 ةــــئـــــــوطـــــــت
 135 ةــــــــقـــيـقــــحـــاألول : ال فصلــــال
 135 ةـــيقـــحقــــف الـــريــــعــت -1
 136 ةـــيقـــحقــام الـــســأق -2
 137 ازــي : المجــــــــــــــــــــــــــانــــثــال فصلــال
 137 ازـــجــمــف الـــريـــعـت -1
 139 از ؟ـــجـــمــرف الـــعــف يـــكي-2
 140 هـــفـــائـــاز و وظـــجــفوائد الم -3
 147 ويّ ــــغــاز اللـــجــمــات الــــعالق -4
 152 يّ و  غَ اب اللُّ وَ م الصَّ جَ ع  ي م  ـّي ف  ل  اَل الدَّ  ــــريُّ غَ ر التـَّ اه  ظَ ع: مَ ابــرَّ الــ بابـال
 153 ئة ــــــــــوطـــــــت
يـــــــــص  الــــاألول: تَ  فصلال ص   154 اَللـــة دَّ ـــخ 
يـــــــم  الــــــالـــثـــانـــي :  تَ  فصلال  160 اللـــــةدَّ ـــع م 
 167 :اللــــــة الـــدَّ  ــتـــــقــــــــــــالالثالث : انــ فصلالـ

 167 ارةــعـــتــريق االســـن طـــة عـــداللــــانتقال ال  -أوال           
 192 از المرسلــجـمـق الـريـــن طـــة عــداللـــانتقال ال –ثانيا           

 210 ةــــمَ ــــات  ــــخَ ـــال
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 214 قـــــــــحَ ـــل  ـــم  
 233 ترجمة أحمد مختار عمر  -أوال

 233 المسيرة العلمــيــة النشأة و  -1
 235 مشروع لغوي متكامل  -2
 237 المؤهالت العلمية -3
 237 التدرج الوظيفي  -4
 237 جان والهيئات التي كان عضوا بهاالل -5
 238 البحوث العلمية المنشورةالمؤلفات و  -6

 242 الصواب اللغوي دليل المثقف العربيالتعريف بكتاب معجم  -ثانيا
 242 تقديم المعجم -1
 243 دواعي تأليف المعجم -2
 243 ومنهجه مسرد المعجم -3
 245 مصادر المعجم -4
 246 ةــــــامــــعـــارس الــــهــــفـــال
 247 راجعـــــمـــالادر و ـــصــــمـــرس الـــهــــف
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ملخص ال

التغیر الداللي في معجم الصواب اللغوي ألحمد مختار تتناول ھذه الدراسة
الصوتـّي والصرفـّي : الثالثمستویات التغّیــر اللغوّي:عالجنا فیھعمر، 

للحدیث عن وخّصصنا جانبا .والنحوّي، مع تسطیر  نماذج عن أھّممظاھرھا
موضوع ناعالـجكما.الخمسهمظاھرھ،بعض عوامل، ومفھوم التغّیــر الداللـّي

كیفیة اه وبّیــنناالمجاز، حیث عّرفمع ناأقسامھا، ووقفناھا وذكرناعّرفالحقیقة، ف
وفي .إلى سرد عالقات الـمجاز اللغوّيثم انتھیناوالفوائد الـمتوخاة منھ، معرفتھ،

فاظ التي األلو، بالتخصیصداللتھاالتي تغّیرتاأللفاظنالتناوالجانب التطبیقي؛
الـمجازّي، النقلطریقعنتغّیـرتالتياأللفاظوتغّیـرت داللتھا بالتعمیم،

فصدرتھ بالحدیث عن انتقال الداللة عن طریق االستعارة، فأحصیت مواضعھا 
.ت الشيء نفسھ مع الـمجاز الـمرسلكما جاء في الـمدونة المدروسة، ثم فعل

:الكلمات المفتاحیة
؛ يصوتتغیر الال؛أحمد مختار عمر؛الصواب اللغوي؛معجم؛الداللة؛التغیر

؛انتقال الداللة؛تعمیم الداللة؛تخصیص الداللة؛التغیر النحوي؛التغیر الصرفي
.الـمجاز؛الحقیقة
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