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 أثر تغري املعىن ابلنقل يف اتساع الفجوة الداللية بني الكلمة وجذرها 
 )دراسة يف مناذج من ألفاظ هتامة منطقة الباحة(

 
  مكني بن حوفان بن مكني آل حمسن القرن 

  
الفجوة الداللية بني الكلمة وجذرها، ابلتطبيق يتناول هذا البحث أثر تغري املعىن ابلنقل اجملازي يف اتساع    :امللخص  

على مناذج من ألفاظ هتامة منطقة الباحة. ومن أبرز أهداف البحث: بيان أثر تغري معىن الكلمة ابلنقل من جمال إىل  
هتامة  آخر يف اتساع الفجوة الداللية بني الكلمة وجذرها، ابلتطبيق على أمثلة من واقع االستعمال يف احلياة اليومية يف 

منطقة الباحة، وإعادة اللفظ املتغري معناه بسبب النقل اجملازي إىل أصله بلطف، مع التدليل والتعليل ما أمكن. وقد اتبع 
البحث من أجل حتقيق هذه األهداف املنهج الوصفي. ومن أبرز النتائج: أن اجملاز يُثري اللغة وُُيري احلياة يف عروقها، 

وة بني معىن الكلمة املستعملة يف زماننا ومعاين جذرها، وأن إُياد العالقة بني املعىن املتغريِر  وله أثر ظاهر يف إحداث الفج
رُّس، وأنه ينبغي تصحيح بعض األحكام املــُخطرئة الناجتة عن الغفلة عن قوانني التطور  واملتغرير إليه حيتاج إىل ُدْربة وَتم

اسات الراصدة لتطور الداللة ابلنقل اجملازي يف ألفاظ الناس اليوم،  الداليل. التوصيات: يوصي البحث ابملزيد من الدر 
وإعادة تلك األلفاظ إىل جذورها اللغوية بلطف دون تعسف أو تمكلُّف، وليس ذلك من قبيل الدعوة إىل إحياء العامية،  

 .بل إنه من قبيل خدمة العربية إبعادة معاين مفرداهتا املتطورة إىل موادها اللغوية
 

 اجملاز  –اجلذر  –الفجوة الداللية  –النقل  –تغري الداللة   :الكلمات املفتاحية
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Title:  The impact of changing the meaning by figurative communication in 
the widening of the semantic gap between the word and its origin (A study on 
examples of Tihamah words in Al-Baha region) 

Abstract:     The present research investigates the impact of changing the meaning 
by figurative communication in the widening of the semantic gap between the word 
and its origin, by applying it to examples of Tihamah words in Al-Baha region. 
Among the most prominent objectives of the research: To demonstrate the impact 
of changing the meaning of a word by moving from one domain to another in the 
widening of the semantic gap between the word and its root, by applying examples 
from the reality of use in daily life in Tihamah of Al-Baha region, and returning the 
changed word in its meaning due to figurative communication to its origin gently 
along with demonstration and explanation as possible. In order to achieve these aims, 
the research followed the descriptive approach. Among the most prominent 
conclusions: that metaphor enriches the language and makes it literally applicable, 
and has an apparent effect on creating the gap between the meaning of the word 
used in our time and the meanings of its origin, and that finding the relationship 
between the changed meaning and the original meaning needs training and practice, 
and that some erroneous judgments resulting from negligence must be corrected 
regarding the laws of semantic development. Recommendations: The research 
recommends more studies that monitor the development of significance by 
figurative communication in the vocabulary of people today, and returning those 
expressions to their linguistic roots gently without arbitrariness or pretension, and 
this is not a call to revive the colloquial, but rather it is like serving the Arabic by 
returning the meanings of its advanced vocabulary to its Linguistic origins. 
Key Words:   semantic change - communication - semantic gap - origin - 
metaphor 
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 مقدمة: 
ومن   ،وعلى آله وصحبه  ،د بن عبد هللااحلمد هلل ذي اجلالل واإلكرام، والصالة والسالم على خري األانم حمم

 سار على هنجه واقتفى هداه، أما بعد: 
عرب األزمان، وكثرياً ما نسمع مفردات مبعاٍن معينة يف بيئة    والتغريُّ   التطور  افإن معاين املفردات مما يتجلى فيه

ا فات جامعي اللغة األوائل، معينة، مث نبحث عن معانيها فال جندها ضمن معاين املادة اللغوية اليت تنتمي إليها، فنحسبها مم
أو ص حينما ال يستطيع معرفة التطور  عدُّها من االحنرافات الداللية اجلارية على ألسنة العامة، وقد يـُْعذمر غري املتخصأو ن

فى عليه أهنا منتمية إىل  ، لكن اللغوي املــُتمرِر اجلاري فيهاالتغريُّ   تْ مادهتا اللغوية، ولكنها  س ال َيم اً   تغرير بعالقة مقبولة    تغريُّ
   عند البيان واإليضاح عنها.

تطبيق على مناذج من املفردات املستعملة ويف حبث سابق درست أثر اإلبدال يف تنايف معاين املادة املعجمية ابل
املعاين البحث كنت أصادف مفردات متغرية  الباحة، وأثناء  اللغوية يف حاجة إىل كان  و   ،يف هتامة منطقة  ربطها مبوادها 

 التطور الداليل. التغريُّ أو الع على علم املعىن وطرق وإىل اطِر  ،إعمال فكر
يف منطقة   إجراء هذا البحث هي كلمة )الغمْزلمة(، وهي كلمة مشتهرة  يف  أشعلت الرغبةولعل الكلمة الشرارة اليت  

أو خفة العقل، وهو املعىن الذي مل تثبته معجمات اللغة يف مادة )غزل(؛ وذلك ألن فيها تطوراً معناها اجلنون أو و  ،الباحة
اً     ، أال وهو نقل جمال الداللة نقالً جمازايً.التطور أو التغري الداليل داللياً يعود إىل مظهر من مظاهرتغريُّ

موادها اللغوية، وما ذلك إال للغفلة عن طريقة   إىلمعاين بعض املفردات    بعدم انتماءوغري املتمرِرس قد حيكم  
تغري املعىن فيها؛ ولذا جاء هذا البحث لُيعيد بعض األمثلة إىل موادها اللغوية ببيان كيفية تغري املعىن فيها، وما سريد من 

 مفردات من قبيل التمثيل ال احلصر.
 : أهداف البحث

الكلمة  بني  اتساع الفجوة الداللية  ل من جمال إىل آخر يف  بيان أثر تغري معىن الكلمة ابلنقيهدف البحث إىل   
إعادة اللفظ  ، و يف عصران الراهن ة اليومية يف هتامة منطقة الباحةواقع االستعمال يف احليا لة منثابلتطبيق على أم، وجذرها

 بلطف، مع التدليل والتعليل ما أمكن.  إىل أصله معناه بسبب النقل اجملازي املتغري
 : البحث  منهج

ثالث طرق جلمع األلفاظ اليت كان لتغري املعىن    املنهج الوصفي، واعتمد  اتربع البحث من أجل حتقيق أهدافه
وهي: املراقبة الشخصية، وإجراء املقابالت، واالطالع على    جذرها،و   اتساع الفجوة الداللية بني الكلمةفيها أثر مؤدٍِ إىل  

 ما ُكتربم عن لغة منطقة الباحة. 
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وقد رتبت املفردات الواردة يف البحث ترتيباً ألفبائياً، حسب نطقها يف االستعمال احمللي، ال حسب مادهتا،  
م النظر عن كوهنا جمردة أو  الكلمة بغض  الرتتيب أيخذ ابحلرف األول من  بعده من احلروف يف وهذا  زيدة، ويراعي ما 

 الرتتيب. 
  :الدراسات السابقة
 اتساع الفجوة الداللية بنير تغري املعىن ابلنقل يف  على دراسة تناولت أث  -يف حدود ما اطلعت عليه–مل أعثر  

، وال يف بيئة أخرى، وهناك جهود سابقة مجعت مفردات احلياة اليومية يف ، ال يف البيئة موطن هذه الدراسةجذرهاالكلمة و 
عبد الرزاق بن محود الزهراين )الفصاحة يف منطقة الباحة: معجم  أ.د. منطقة الباحة أبرزها وأقرهبا من حيث التناول كتاب 

اليومية املستعملة يف احلياة  الفصيحة  أبناء منطقة د ملموس؛ وهو  ، وهو معجم ثريٌّ، وللباحث فيه جه( ابلكلمات  من 
وله تناوالً معجمياً، وقد وقفت على آراء اسعود اإلسالمية، وكان تن أستاذ يف علم االجتماع جبامعة اإلمام حممد بن  الباحة و 
تربطها أتويالت  حيناً آخر    يؤوهلاو   ،ات حيناً وم يعزوها إىل الفم اليت مثلت هبا يف هذا البحث ووجدته  الكلمات    بعض له يف  

  بعضها؛ لتخصصه يف علم االجتماع. إال أنه يُعذر يف السهو عن طريقة نقل املعىن يف    ،لكنها ال ختلو من تعسُّف  ،جبذورها
من الدوافع إىل حبثها وحبث غريها، وبيان سبب خفاء ارتباط معناها    اطالعي على ما كتبه عن )الغمْزلة(كان  و 

يان طريق تغري املعىن ، مث بإن كان وارداً يف معجمه ث ابإلشارة إىل رأيه ومناقشته، وقد التزمت يف هذا البحجبذرها اللغوي
نظر البحث. وعليه فإن كتابه معجم يبني فيه فصاحة الكلمات يف االستعماالت اليومية يف منطقة الباحة، وحبثي   من وجهة

 تغريُّ معاين ، ويبني أن الغفلة عن معرفة طريقة  اجذره اتساع الفجوة الداللية بني الكلمة و يف    س أثر تغري املعىن ابلنقليدر 
ُيكمرل تلك اجلهود، ويزيد عليها ببيان طريقة تغري    -بذلك–األلفاظ قد يكون سبباً يف إطالق أحكام غري دقيقة، فهو  

   ة والبحث الداليل احلديث.قم فر ـر املعىن املت
 : خطة البحث 

النتائج وأهم التوصيات، يتلوهايليهما خاَتة تتضمن أومبحثني،  وَتهيد،    ،أييت البحث يف مقدمة  قائمة    برز 
 بثبت املصادر واملراجع. 

 واخلطة.  ،والدراسات السابقة ،نهجهم و  ،وأهدافه ،ودوافعه ،ويف املقدمة: بيان مشكلة البحث
 التغري الداليل بنقل املعىن. عن هتامة منطقة الباحة، و ويف التمهيد: حديث موجز عن 

 . جذرهااتساع الفجوة الداللية بني الكلمة و ويف املبحث األول: بيان أثر تغري املعىن بعالقة املشاهبة يف 
 جذرها. اتساع الفجوة الداللية بني الكلمة و ويف املبحث الثاين: بيان أثر تغري املعىن بعالقة غري املشاهبة يف 

 ء السبيل. املسدد واملوفق، وهو اهلادي إىل سوا - جل يف عاله–وهللا 
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 متهيد: 
التغري  الباحة(، وإيراد خلفية معرفية عن  ببيئته )هتامة منطقة  املوجز  التعريف  البحث  التمهيد هلذا  حيسن يف 

 الداليل بنقل املعىن، وفق اآليت:
 أواًل: تعريف موجز بتهامة منطقة الباحة:

تـُعمد هتامة الباحة جزءاً مهماً من منطقة الباحة، الواقعة يف اجلنوب الغريب من اململكة العربية السعودية، وتضم  
 هتامة منطقة الباحة أربع حمافظات، هي: حمافظة احلجرة، وحمافظة قلوة، وحمافظة املخواة، وحمافظة غامد الزاند.

ين ُعممر وزهران بم ل زهران، ويف حمافظة املخواة وتوابعها قبائل  ويسكن يف حمافظيت قلوة واحلجرة وتوابعهما قبائ 
. وهذه القبائل من القبائل األزدية اليت هاجرت من مأرب عاصمة (1) قبائل غامدوتوابعها  وغامد، ويف حمافظة غامد الزاند  

 لباحة. مبنطقة ا -اليوم  -إثر هتدُّم سد مأرب، واستوطنت ما يُعرمف  ،اململكة السبئية يف اليمن
وأبو عمرو بن الفراهيدي  بن أمحد    اخلليلُ   عمدرهموهم من أزد شنوءة، وأزد شنوءة من أعظم بطون األزد، وقد  

  .(3)أهنم من أصح األزد فرعاً وأصالً وذكر  ،وأشاد اخلليل بن أمحد بنسبهم، (2) لغة من أفصح الناسواملربِرد  العالء
،  (4) أرجع الشيخ محد اجلاسر فصاحة القبائل األزدية إىل البـُْعد عن االختالط مبن ليس عربياً ويف العصر احلديث  

فؤاد محزة هلجاهتم   اليمن-وعد  احلجاز ومشايل  الواقعة جنويب  القبائل  إىل    -مع غريهم من  وأقرهبا  اللهجات  أفصح  من 
نة أهنا مهملة ومرتوكة، ولكنهم هم يستعملوهنا على  تمدِر ُـ الفصحى، وذكر أهنم يستعملون ألفاظاً يُظمن يف األقطار العربية امل

 .  (5) البداهة
ألسنة    -معقِرباً على ما أورده فؤاد محزة-وذكر جواد على   تزال ابقية على  الفصيحة ال  اللهجات  أن بعض 

 .  (6) زواهلا أولئك الناس، وحث علماء العربية يف العصر احلاضر على توجيه العناية إىل دراستها قبل انقراضها و 
 التغري الداليل بنقل املعىن: اثنياً: 

 
 . www.albaha.gov الرابط:  ينظر: موقع إمارة منطقة الباحة، ( 1)
 . 113، ص م1956، حتقيق عبد العزيز امليمين، القاهرة: دار الكتب، الفاضل يف اللغة واألدبينظر: املربد، أبو العباس حممد بن يزيد، ( 2)
 (.  287/ 6، حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، )شنأ العنيينظر: الفراهيدي، اخلليل بن أمحد،  ( 3)
 . 486ه، ص  1397،  2، الرايض: منشورات دار اليمامة للبحث والرتمجة والنشر، ط يف سراة غامد وزهرانينظر: اجلاسر، محد،  (4)
 . 107ص م، 2009ه/1430،  2، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، ط قلب جزيرة العربمحزة، فؤاد، ينظر:  (5)
 (. 592- 591/ 8، )م1971، 1، بريوت: دار العلم للماليني، طاملفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالمينظر: علي، جواد،  (6)

http://www.albaha.gov/
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الداليل ثالث طرق، هي: ختصيص الداللة أو تضييقها، وتعميم الداللة أو   تغريُّ يتفق البحث الداليل على أن لل 
أن داللة الكلمة أما أن تنكمش إذا استعمل لفظ الكل يف    ومستند االتفاق  .آخر ها، ونقل املعىن من جمال إىل  توسيع

. (7) من جمال إىل آخر، دون احتمال آخر يضاف إليها   اجلزء، وأما أن تتسع ابستعمال اجلزء معرباً عن الكل، وأما أن تنتقل
ويـُعمد نقل املعىن أهم أشكال   .(8) الداليل رقي الداللة أو احنطاطها ضمن أشكال انتقال املعىن غريُّ ويُدرج بعض املنظرين للت

 . (9) واشتماله على أنواع اجملازات اليت تقوم على التخيالت ،لتنوُّعره تغري املعىن؛
إْذ "يمنتقل اللفظ من لنقل اجملازي، ابما ُيسمرى  وابلتحديد، ويمعنينا يف هذا البحث نقل املعىن من جمال إىل آخر 

وفق هذه العالقة أو  - وهذه اجملازات .(10) جمال داللته إىل جمال داللة أخرى لعالقة املشاهبة أو غري املشاهبة بني الداللتني" 
ة؛ ألن اجملاز مىت ير سر نْ ـم ، وذلك ما ُيسممرى ابجملازات املى مع كثرة االستعمال والشيوع، وُتصبرح معانيها حقيقيةتـُْنسم   -املناسبة

 . (11) فاً رْ كثر استعماله يصري حقيقة عُ 
وفيه   ؛وال شك أن رُقي التفكري ُينح إىل استخراج الدالالت اجملردة وتوليدها، واالعتماد عليها يف االستعمال 

أهل األدب، فال يكاد  ، وهو جماز ليس كاجملاز البالغي لدى  ةتنتقل الداللة من جمال احملسوس إىل جمال الدالالت اجملرد
على االستعانة  يثري يف ذهن السامع دهشة وال غرابة؛ ألن املراد منه ليس إاثرة العاطفة أو انفعال النفس، بل هدفه األساس  

إسناد الفعل واجملاز املعين هو اجملاز اللغوي ال العقلي؛ ألن اجملاز العقلي يكون يف اإلسناد، أي يف    .(12)التعبري واملعاين اجملردة
أخرى بينها صلة   فيكون يف نقل األلفاظ من حقائقها اللغوية إىل معان   ،أما اجملاز اللغوي  ؛أو ما يف معناه إىل غري ما هو له

   :، وهو نوعان (13) ومناسبة 

 
 . 379م، ص 2006/ه 1427، 5، دمشق: دار الفكر، طعلم الداللة العريب بني النظرية والتطبيقينظر: الداية، فايز، ( 7)
 . 248م، ص  1998،  5، القاهرة: عامل الكتب، ط علم الداللةينظر: عمر، أمحد خمتار، ( 8)
   .249، ص   السابقينظر:  (9)
 . 105م، ص  2006ه/ 1427، 1، الدمام: مكتبة املتنيب، ط علم الداللة أتصيالً ودراسة وتطبيقاً احلاوي، عثمان حممد أمحد، ( 10)
، حتقيق فؤاد علي منصور، بريوت: دار الكتب  املزهر يف علوم اللغة وأنواعهاينظر: السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،  ( 11)

 (. 291/ 1م، )1998، 1العلمية، ط
 . 162-161، ص ص م1976،  3، القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية، ط داللة األلفاظأنيس، إبراهيم، ( 12)
 . 143م، ص 1985ه/ 1405، 1، بريوت: دار النهضة العربية، طعلم البياند العزيز، ينظر: عتيق، عب ( 13)
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وذلك حني    ،(14)للشيء ُمستعارة من موضع آخر"  عوا الكلمةضم العرب يف كالمها، أبن "يم   نوهي من سمنم األول: االستعارة،  
، وهي ما حييط  زام(احلر يف معىن )  لدى أهل األندلس  الدة(هي املشاهبة، مثل استخدام كلمة )القر   تكون العالقة بني املدلولني

( كانت تدل  وكذلك كلمة )القطار  . (15)ابلعنق، وبني املدلولني تشابه، فاحلزام حييط ابلوسط، كما حتيط القالدة ابلعنق
مث تغريت داللتها ابلنقل فأصبحت تدل على جمموعة من العرابت اليت تقودها قاطرة، وهو انتقال سببه    ،على قافلة اإلبل

 . (16) عالقة املشاهبة؛ فهناك وجه شبه بني تتابع اإلبل وراء حاديها وتقاطر العرابت وراء القاطرة
يرة،  الثاين: اجملاز املرسل، وذلك حني تكون العالقة بني املدلولني شيئاً غري املشاهبة، وله عالقات كثرية، منها: السببية، واملــُسمبربر 

واعتبا زرميرة،  والالر الزمانية،  واجملاورة  املكانية،  واجملاورة  واحمللريرة،  واحلمالِريرة،  واآللية،  واجلزئيرة،  ما  والُكلريرة،  واعتبار  ما كان،  ر 
 . (18) ، ومن أمثلته: "الِذْقن" تعين جمتمع عظام اللحيني من الفك، مث انتقلت لتدل على اللحية بعالقة اجملاورة (17) سيكون 

  ؛ (19) والتوكيد، والتشبيه"  ،ويذهب ابن جين إىل أن العرب تعدل عن احلقيقة إىل اجملاز "ملعان ثالثة: االتساع 
بدقة أعلىوما ذاك إال ألن اجملاز   املعىن  البشرية    ُمعني على تصوير  تقدم  لغوية ملسايرة  وبصورة أكثر أتثرياً، فهو وسيلة 

 . (20) ومواكبة رقي احلياة العقلية لدى اإلنسان، وهو ما يقتضي تغري الدالالت وتطورها
د يف حياة ال  وليس من شك يف أن اجملاز يُثري اللغة، وله دور كبري يف سد حاجات  ناس، وليس العلوم وما ُيم

منقولة من معانيها اللغوية إىل معانيها    وغريها؛  احلجالصيام و األلفاظ اإلسالمية كالصالة والزكاة و   أدل على ذلك من أن 
إنه ال يُباح نقل لفظ من معىن إىل معىن مل ينقله إليه العرب وإن كان   املذهب القائلاز؛ وهلذا فإن  على سبيل اجملالشرعية  

 .(21) ُيري يف عروقها دم احلياة  لغةٍ بني املعنيني عالقة أو مناسبة؛ مذهب ساقط بنفسه، وال نظري له بني علماء 
 

،  1، حتقيق حممد علي بيضون، طالصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمهاابن فارس، أمحد بن فارس بن زكراي، ( 14)
 . 155- 154م، ص ص  1997ه/1418

 . 370م، ص  1981، دار املعارف،  حلن العامة يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثةينظر: مطر، عبد العزيز، ( 15)
 .  144، عِمان، دار الضياء، )د . ط(، )د . ت(، ص  الداللة اللغوية عند العرب ينظر: جماهد، عبد الكرمي،  ( 16)
،  2مراجعة وتصحيح الشيخ هبيج غزاوي، بريوت: دار إحياء العلوم، ط، اإليضاح يف علوم البالغةينظر: القزويين، اخلطيب،  (17)

   .259- 256م، ص ص  1993ه/1412
 . 199م، ص 1997ه/1417،  3، القاهرة: مكتبة اخلاجني، طالتطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينهينظر: عبد التواب، رمضان،  ( 18)
 (. 2/442ه، )1374النجار، القاهرة: دار الكتب املصرية، ، حتقيق حممد علي اخلصائصابن جين، أبو الفتح عثمان، ( 19)
 . 153، ص الداللة اللغوية عند العرب ينظر: جماهد،  ( 20)
م، ص ص  1934، 1، القاهرة: جملة جممع اللغة العربية، مجاجملاز والنقل وأثرمها يف حياة اللغة العربيةينظر: حسني، حممد اخلضر، ( 21)

293-294 . 
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قات، فال نقف  والذي عليه مجهور العلماء أن "مدار صحة اجملاز على حتقق ما كان يراعيه العرب من نوع العال 
، كاألسد والقمر والغيث، فإذا رأيناهم قد نقلوا اسم شيء إىل آخر  عند حمدِر األلفاظ اليت استعملوها يف غري ما وضعت له

جرينا على أثرهم، وصاغ لنا أن نتصرف يف األلفاظ تصرفهم، فننقل اسم كل سبب إىل املعىن الذي    -مثالً –لعالقة السببية  
قفوا يف األخذ بسبيل اجملاز إال على حتقق نوع العالقة،  و على هذا املذهب أئمة األدب، فما كانوا ليتينشأ عنه... وقد جرى  

 .(22) دون أن يبحثوا عن اللفظ بعينه، ليتعرفوا هل سلك به العرب مسلك اجملاز"
املعاصر أن يُطوِرر دالالت  ولغة العرب ليست حكراً على القدامى منهم، فباب القياس يف اجملاز مفتوح، وللعريب   

 األلفاظ ابجملاز والنقل، شريطة أن تكون على مست كالم األوائل، وأن حتظى بقبول اجملتمع. 
 :جذرهااتساع الفجوة الداللية بني الكلمة و يف أثر تغري املعىن بعالقة املشاهبة املبحث األول: 

ما الصلة املعنوية فقد ال تبدو ظاهرة يف بعض املشتقات من املعلوم أن الصلة اللفظية بني اجلذر ومشتقاته الزمة، أ 
 اجلذر   معىنأبعده عن    تغريُّ   وجذورها، وهذا يـُفمسرر أبن الكلمة ال تنتمي إىل ذلك اجلذر، أو أبن الكلمة أصاب معناها

 يف بعض اجلذور األصول يف مقاييس اللغة البن فارس.  كما،، أو أبن معاين اجلذر تعددت وتوسعت(23) العام
والتغري الكبري يف املعىن قد يُوهم أبن الكلمة ال تنتمي إىل جذرها، ولذا قال حممود السعران: "حيدث التطور 

 .(24) "ألمر بتغريُّ كبري يف املعىن الداليل تدرُيياً يف أغلب األحوال، ولكنه قد ينتهي آخر ا
من ذلك  مة، وميكن فيها إرجاع استعماالت املادة اللغوية إىل معىن واحد، فإن "تباعد شيء  كم والعربية لغة حمُْ 

، واإلعادة إىل املعىن األصل الذي تدور عليه االستعماالت هلا قيمة داللية مل يغفل (25) بلطف الصنعة والتأويل إليه"  در رُ عنه  
إنه "عمل حيدد املعىن اللغوي الذي تدور عليه كل استعماالت املادة   :عنها املتقدمون وال احملدثون، يقول حممد جبل عنه

اللغوية، وهذا ميكننا من ضبط معاين تلك االستعماالت وحتريرها .... والتأصيل ميكن من حسم اخلالفات واألقوال الكثرية 
 من املعاين تدور حوله، وهذه خطوة  املتوارثة يف حتديد معاين األلفاظ، وتطبيقه يف اللغة كلها يربهن ارتباط كل مادة مبعىن

  .(26) ضرورية يف الربهنة على إحكام اللغة وعدم جزافيتها" 

 
 . 294، ص  السابق( 22)
 . 78م، ص:  2005،  1، مكتبة لبنان، بريوت، ط االشتقاقينظر: طرزي، فؤاد حنا، ( 23)
 . 288، مقدمة للقارئ العريب، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، ص:  علم اللغةالسعران، حممود، ( 24)
 (. 134/ 2الكتب، ) ، حتقيق حممد علي النجار، بريوت: عامل  اخلصائصابن جين، أبو الفتح عثمان، ( 25)
 . 117م، ص  1989، طنطا: مطبعة الرتكي،  املعىن اللغوي دراسة نظرية تطبيقيةجبل، حممد حسن حسن،   ( 26)
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اتساع الفجوة الداللية بني الكلمة  واملقصود يف هذا املبحث إيراد أمثلة تـُبمنيِر أثر تغري املعىن بعالقة املشاهبة يف  
يف منطقة اليومي وليس القصد احلصر وتكثري األمثلة، بل إن املقصد إماطة اللثام عن أمثلة من واقع االستعمال  ،  وجذرها

حني أن اللغوي املكني قد يلحظ تغري املعىن ابلنقل  يفالباحة، تبدو معانيها غري منتمية إىل معاين جذورها اللغوية ظاهرايً، 
 ألمثلة ما أييت: ومن هذه ا ،اجملازي فيها بشيء من اجلهد

 : أحوى_ 1
خر، وما ورد يف املعجمات عن مادة )حوى(  علينا، أي ال تتأ  حتور   يقولون: أحوى فالن علينا، أي أتخر، وال

فُشبِره    ،ليس فيه النص على معىن التأخر، والذي ورد فيها معىن احتواء الشيء والبقاء فيه، ورمبا كان هو املقصود يف اللهجة
: واحْلوريُّ استدارُة كل ير ور واحلم   يِر ور ابحلم  يراً وحمومايًة: إرذا مجعه وأمْحرزه. واْحتـمومى عملمْيهر. قمالم ة، قال األزهري: "حموى فالٌن مالمه حم

ويت حموراِيً. وأِما يـُقمال قد احت  ،شيٍء كمحورِي احلِية، ... واحلموريُّ احلُومْيُض الصرغرري يسويه الرجُل لبعريه يْسقريه فريهر ومُهوم املرُْكوِ 
ا دْهراً  ا عملرٌك ُصْلٌب  أمْسفملهألِن طني    ؛احلموماايم الريتر تكون يفر القريعانر والررايض، فمهريم حفائُر ملتوريٌة ميلُؤها ماُء السيلر فميبقى فريهم

البْطن حبوااي  تمْشبريهاً  األمْمعاء  اْلعمرمب  املاءم، واحدهتا حموريٌِة. ومقد تسميها  ُك  ينطوي يف مكانٍ   . (27) "مُيْسر يتأخر   فكأن من 
  .ت وحنوهاتمع يف مكانه، كما تنطوي احليراعاً، فهو كاحلموري املستدير اجملويتلبرث فيه جمتمر 

ال أن غري املــُتدبِرر ا ال َيفى على اللغوي املـُدقِرق، إوهبذا يصح املعىن يف مادة )حوى( بعالقة املشاهبة، وهو مم
 ؛ لغفلته عن النقل اجملازي احلادث فيه. تالتأويل أو حيمل ذلك على الفمواقد يُبعرد يف 

 : ةه  يـ  ر  بـ  _ 2
من التسميات الغريبة اليت صادفتها، وقد وجدت عبد الرزاق    وسراة، وهواسم لألرنب يف منطقة الباحة هتامةً 

يف كتابه )الفصاحة يف منطقة الباحة( يُوررد أن كلمة )أرنب( مل تكن معروفة عندهم، فامسها املعروف املتداول يف    الزهراين
هة  رْ إال بُـ   تُرىال ميكن أن    اة؛ لسرعتها، وأهنهم ، وأهنا قد تكون مشتقة من الربُْ املعجمات، ورأى أهنا مما أمهلته  (هةيْ رم بُـ )بيئتهم  
هة( أتيت تصغرياً يْ رم عالقة املشاهبة؛ ألن )بُـ آتية من  التسمية    يرى  أن البحثدره للمؤلف، إال  وهو اجتهاد نق  .(28) قصرية

، وقد نص اخلليل بن أمحد على تصغريها، بقوله:  (29) ُة: اجلاريُة البيضاء، وبـمرمُهها: تمرارهُتا وبمضاضُتها" ة(، "والربممْهرمهم لـ)بـمرمْهرمهم 

 
 (. 5/189م، )حوى  2001،  1، حتقيق حممد عوض مرعب، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط هتذيب اللغةاألزهري، حممد بن أمحد،  (27)
، بريوت:  الفصاحة يف منطقة الباحة )معجم ابلكلمات الفصيحة املستعملة يف احلياة اليومية(بن محود،  ينظر: الزهراين، عبد الرزاق ( 28)

 . 70م، ص  2013،  1مؤسسة االنتشار العريب، ط 
 (. 49/ 4)بره   ،العني الفراهيدي، ( 29)
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هة، رم هْ رم . وزاد األزهري: امرأة بـم (30) ٌة، وممْن أَترها قال: بـُرمْيررهٌة، وأما بـُرمْيهررهة فقبيحة قِلما يـُتمكملرُم هبا"هة: بـُرميـْهم رم هْ "وتصغري الربمم 
 .(31) صفائها، أو رقيقة اجللد كأن املاء ُيري فيها من النعمة من الرطوبة، أو اليت هلا بريق من  تُرعمد تكادأي اتررة 

  ؛ ونعومةوامتالء جسم ولني    وصفاء وبريق ورقة  من بياض  ،ةهم رم هْ للمرأة الربمم وهذه الصفات اليت أوردها املعجميون  
بُـ   ،جلها يف األرنب الربمم   ةهم يْـ رم ورمبا مُسيت األرنب  املرأة  الباحة ملشاهبتها  )بُـ رم هْ يف منطقة  ة( انسب صغر هم يْـ رم هة، وتصغريها 

 األرنب.
فى   مبعىن األرنب غري منتمية إىل اجلذر )بره(، (  بـُرميـْهمة)  فريىتغري املعىن ابلنقل اجملازي على غري املتأمِرل  وقد َيم

و يذهب هبا إىل أتويل بعيد؛ يف حني أن ملحظ التسمية أو بفواهتا على املعجميني، أ  بعدم انسجامها معهحيكم  وحينئذ  
ْهرمهة    اليت تصغريها )بـُرميـْهمة(. ،جاء من املشاهبة للمرأة الربم

 : حاض_ 3
بعيداً عن )احليض( مبعىن   ،هتامة منطقة الباحة ملعىن يبدو غريباً  بعض سكان )حاض( يف استعمال  أييت الفعل

   .اوحنومهمبوت قريب  ،صدمةذهب عقله وعقلها نتيجة مرض أو  ، إذاتْ سيالن الدم، يقولون: فالن حاض، وفالنة حاضم 
 تمائه إليها، والبحث يذهب إىل أن )حاض(ل بعدم ان ومل يرد يف مادة )حيض( هذا املعىن، وقد حيكم املتعجِر 

اً   تغريرم  ابلن   تغريُّ املشاهبة؛ ألن  داللياً  بعالقة  اجملازي  ل قل  أييت  دالفعل حاض حيضاً  املر سيالن  سيالن صمغ شجرة  و أة،  م 
أممْحمُر. وملرذملركم    : "احلْماءُ ، قال ابن فارس(32) السرُمر ا مماءٌ  نـْهم يـُقماُل حماضمتر السرُمرمُة إرذما خمرمجم مر ٌة.  دم ٌة وماحر وماْليماُء ومالضراُد كملرمم

يمتر النُـّفمسماُء حمائرًضا، تمْشبريًها لردممرهما برذملركم اْلمماءر"   .(33) مسُِر
يده العكس، فيكون حيض السرُمرة مشبرهاً فابن فارس يرى حيض املرأة مشبرها حبيض السرُمرة، ويرى ابن س

ا الدودم نـْهم    .(34) "ه الدرم، ومإرمنرما ذملرك على الترْشبريهبْ ومُهوم شمْيء شر  ،حبيض املرأة، إذ قال: "وحاضمت السرُمرمة: خرج مر

 
 (. 4/49، )بره  السابق( 30)
ه، )بره  1414، 3، بريوت: دار صادر، طلسان العرب(، وابن منظور، حممد بن مكرم، 158/ 6، )بره هتذيب اللغةينظر: األزهري، ( 31)

13 /476 .) 
 . 213م، ص 1993، 2، حتقيق علي فودة، القاهرة: مكتبة اخلاجني، طكتاب األفعالينظر: ابن القوطية، حممد بن عمر بن عبد العزيز، ( 32)
 (. 124/ 2، )حيض م1979ه/ 1399، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، ، مقاييس اللغةزكرايأمحد بن فارس بن ابن فارس،  (33)
م،  2000ه/ 1421،  1، حتقيق عبد احلميد هنداوي، بريوت: دار الكتب العلمية، ط احملكم واحمليط األعظمابن سيده، علي بن إمساعيل،   (34)

 (. 3/418)حيض  



178  –149، ص ص  م(2021سبتمرب  -هـ 1443التاسع  )حمرم  جملة جامعة بيشة للعلوم اإلنسانية والرتبوية، العدد    

https://www.ub.edu.sa/web/dsr/09/05 161 

 

حاض فالن أو    :فإن قوهلم  ن صمغ السرُمرة بسيالن دم الفرج أو العكس،ويرى البحث أنه كما ُشبِره سيال
وسال من هول الصدمة أو من مرض   تشبيه حبيض املرأة والسمرة، فكأن العقل ماعم   مبعىن ذهاب العقل؛  فالنة،حاضت  

تعبريهم عن ارجتاج العقل بقوهلم: ماع   ذلك  ويؤيد  .لطيفة فيما أحسب  استعارة  ه، وهيإدراكم   دم قم فـم   اعم وإذا سال ومم وحنوه،  
 وفقد تركيزه وَتاسكه.عقلي من فعل فالن، أي سال 

 : لي  م  احل  _ 4
وحنومها، يقولون: فالن محيل فالنة، أي حامل    كاألبر واألخ  ،ويل املرأة من النسب  :احلممرْيل يف هتامة األزد

 وقرابة.  واليتها وقرابتها، فهو الذي تؤوي إليه متزوجة أو غري متزوجة. ويقولون: فالنة محيلة فالن، أي حممولته واليةً 
دها يف املعجم العريب ملعىن ويل أمر املرأة، وممن يستعرض مادة )محل( يف معجمات العربية ُي  (ليْ مٍ احلم )ومل يرد  

  ؛ من أو الغارر ى به من بلد إىل آخر، والكفيل الضامر ؤتم والغريب الذي يُ دالة على أن احلميل: ما حيمله السيل من ُغثاء،  
من بالد الشرك إىل بالد اإلسالم،   تْ ذم خر ، والرجل الدرعرِي، والولد يف بطن أمه إذا أُ حلق عمن عليه احلقالكونه حامالً  

 . (35) لكونه حامالً املاء ؛والسحاب كثري املاءبُّونه، واملـمْنبوذ حيمله قوم فريُ 
ها، وهي فهو حامل نسبر  ،مادة )محل(؛ ألهنا حممولة على ولميِرها املنسوبة إليه ْيل مبعىن ويل املرأة ينتمي إىلمر واحلم   

يل فعيل مبعىن فاعل، ل مبعىن الوم يْ مر ، واحلم (36) ل كما يورد ابن منظوريْ مول محمر ، ويؤيده أن كل حممْ وُيصان   ُمشمبرهة مبا حُيممل وحُيرمز
 . ، فكأنه تمعلرقها يف حوزتهوهي حممولة عليه ،فهو حامل والية قريبته

  ذ ع ف:_ 5
ما ُيسببه احلر الشديد من رائحة غري مقبولة نتيجة خروج   يف هتامة الباحة:  الذرْعف يف استعمال اللهجة احمللية

احلر من روائح كريهة،   ةف، أي حر شديد، ومرادهم ما يمنتج عن شدذمعْ   الفالينالعمرمق من األبدان، يقولون: يف املكان  
 أصابنا احلر الشديد.  وفالن ُمذعرف، أي له رائحة ُمقمزِرزة، وفالن أذعفنا، أي كاد يقتلنا بكراهة رائحته، وانذعفنا، أي

 
  180- 178/ 11، )محل  لسان العرب(، وابن منظور، 60/ 5، )محل  هتذيب اللغة(، واألزهري، 3/241، )محل العنيينظر: الفراهيدي، ( 35)

.) 
 (. 178/ 11، )محل  لسان العربينظر: ابن منظور، ( 36)
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،  ( 37) وليس من معاين مادة )ذعف( يف معجمات العربية الرائحة الكريهة، والذرْعف فيها والذُّعاف: السُّم القاتل
قتل، ( مبعىن  )أمْذعمفم سمرريعاً"   وأييت  قتالً  قمتله  إرذا  الرجلم،  الرجُل  "وأذعفم  ابن دريد:  السريع  (38) قال  الذُّعاف:  ، واملوت 

( مبعىن(39) ل ابلقتلجِر املــُعم   . (40)من شمدرة العمْدور وحنوه ،انبهر وانقطع فؤاده :، كما ورد )اْنذمعمفم
ويتضح للباحث املدمقِرق أن معىن )الذرْعف( نُقرل من السُّمِر إىل ما يمنتج عن شدة احلر من روائح كريهة بسبب   

 سمٌّ قاتل. ؛العالقة هي املشاهبة، فكأن الرائحة الكريهة املنبعثة من األبدان نتيجة احلرالعمرمق، وأن 
 ر ه ج:  _ 6

يُطلقون )الررهمج( على ما يسبق املطر من رشٍِ خفيٍف، وينطقونه مُنكرراً ابلتنوين مسعتهم يف حمافظة غامد الزاند  
، ومن معانيه السحاب الرقيق على التشبيه ابلغبار، قال ابن سيده:  (41) )رمهمٍج(، ويف معجمات العربية: الررْهُج والررهمُج: اْلُغبمارُ 

اُء إرْرهاجاً (42) "كأمنه ُغبمارٌ   ،"والررهمُج: السرحماُب الررقريقُ  ْلممطمرر"  ،، وقال ابن منظور: "وأمْرهمجمتر السرمم ويدل   .(43)إرذا مهمرْت ابر
 : (44) على التشبيه ابلغبار قول مملريٍح اهْلُذميلرِر 

 فمفري ُكلِر داٍر مرْنكر للقمْلبر حمْسرمٌة       يكوُن هلمما نـمْوٌء، مرنم العنير، ُمْرهرجُ 
درةم ومْقعر   . (45) ُدُموعرهما حمىتر كأمهنا تُثررُي اْلُغبمار"  "أمراد شر

 
)ذعف  م،  1987،  1، حتقيق رمزي منري بعلبكي، بريوت: دار العلم للماليني، ط مجهرة اللغةينظر: ابن دريد، أبو بكر حممد بن احلسن،  ( 37)
2/697 .) 
 (. 697/ 2، )ذعف السابق( 38)
، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، بريوت: دار العلم للماليني،  الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةينظر: اجلوهري، إمساعيل بن محِاد، ( 39)

 (. 4/1361م، )ذعف  1987ه/1407،  4ط
، حتقيق جمموعة من احملققني، دار اهلداية، )ذعف  اهر القاموس اتج العروس من جو ينظر: الزبيدي، حممد بن حممد بن عبد الرزاق، ( 40)

23 /316 .) 
 (. 2/284، )رهج لسان العرب(، وابن منظور،  163/ 4، )رهج احملكم واحمليط األعظمينظر: ابن سيده، ( 41)
 (.  163/ 4، )رهج احملكم واحمليط األعظمابن سيده،  ( 42)
 (. 2/284، )رهج  لسان العربينظر: ابن منظور، ( 43)
 (. 284/ 2، )رهج لسان العرب(، وابن منظور،  163/ 4، )رهج احملكم واحمليط األعظمينظر البيت يف: ابن سيده: ( 44)
 (. 284، )رهج  السابق (45)
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يف أول املطر، تشبيهاً له ابلغبار، وقد يكون السبب    وعليه فإن )الررهمج( يف أصله الغبار، إال أنه أطلق على الررشِر 
بة، فيكون ألرض املـُجدر اخلفيف يف أول املطر ما يثريه أول املطر من غبار عندما يقع على ا  يف إطالق الررهمج على الررشِر 

 ؛ ألن الغبار )الررهج( ُمتمسبِرٌب عن أول املطر. سببيةعالقته ال اً جماز 
 : الغ ز لة_ 7
ومنها اشتقوا: املغزول،    ،والتصرف املشني غري الالئق  ،وضعفه  أو خفة العقل  ،اجلنون   :وتعين يف منطقة الباحة 

ْل ابلغمْزلة اي مغزول،  على وزن مفعول، وهو ال يعين اخليوط املمدودة املفتولة؛ إْذ معناه: جمنون أو خفيف العقل، يقولون: حر
   .عقليأذهب أو  ،وفالن غمزرل يب، أي: جنرين

، وهو أن يطلب الغزال  قوهلم: غمزرل الكلبُ ما أورده املعجميون من أن )الغمزرل( يف مثل ولعل أقرب املعاين إليها  
ويُقال للضعيف الفاتر عن الشيء غمزرل، ومنه رجل غمزرل  ،  (46) حىت إذا أدركه وثغا من اخلوف انصرف عنه وفرت وضعف

  .(47)لصاحب النساء؛ لضعفه عن غري ذلك
ى، إذا  مر من احلُ   أغزلوال أرى محل ضعف العقل واإلدراك على الفتور عن الشيء والضعف عنه، وال أهنا من   

وفق ما ذهب إليه    ه هذاين املصاب يف عقله،بر شْ ُـ فأدت به إىل اهلذاين امل  ،(48) متغزِرلة به  كأهنا عاشقة له  تكررت واعتادته
   .(49) حة يف منطقة الباحةصاحب كتاب الفصا

كثرية، منها: اجلمال، وخفة احلركة، والسرعة،   صفاتمن )الغزال(، وللغزال   ةمأخوذ  (ةلم زْ الغم )ويرى البحث أن   
 .والرشاقة

لت من فعل  قر وإطالق )املغزول( على )خفيف العقل( له عالقة ابلغزال يف خفة حركته وسرعته، لكن اخلفة نُ  
    .و مبسارعته إىل فعل غري حممود الغزال إىل فعل العقل؛ ابندفاع صاحبه دون أتٍن، أ

رمحه -واملغزول بذلك لفظ رشيق موٍح ينسجم مع مادة )غزل(؛ ولداللته اإلحيائية اختاره عبد العزيز مشري   
 . )عنواانً آلخر أعماله )رواية املغزول -هللا

 
 (. 5/1781، )غزل اتج اللغة وصحاح العربية الصحاحينظر: اجلوهري،  ( 46)
، )غزل  لسان العرب(، وابن منظور،  445/ 5، )غزل احملكم واحمليط األعظم(، وابن سيده، 8/77ينظر: األزهري، هتذيب اللغة، )غزل  ( 47)

11 /492 .) 
 (.  492/ 11، )غزل  لسان العربينظر: ابن منظور، ( 48)
 . 462، ص الفصاحة يف منطقة الباحةينظر: الزهراين، ( 49)
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من أنه   ،ويؤيد ما قلته عن أخذ الغمْزلة واملغزول من خفة حركة الغزال ما ذهب إليه دركزللي يف )الغمزمل والغمْزل( 
العالقة بينهما وبني مادة )غ ز ل( منقطعة، إال أن اللغوي يعرف أبن الغمزمل مشتق من الغزال؛ ألنه أمجل حيوان   قد تبدو

زمل بفتح وللغمْزل بسكون الزاي عالقة بذلك؛ ألن الغم ،  هت مفاتن املرأة ببعض حماسن الغزالبِر يف البيئة الصحراوية، ولذا شُ 
زمل الذي  ْزل بسكون الزاي مجع ووصل بني اخليوط املتناثرة، شأنه شأن الغم القرب، والغم الزاي ثناء على املرأة لغرض الوصال و 

هدفه اجلمع بني احلبيبني، وبناء على ذلك فإن املادة اليت كانت تشتمل على معىن أساس حسي واحد يف األصل اكتسبت  
ايً، وإن كان اللغوي احلصيف قادراً على  عت األسباب بينها ظاهر قطر معاين جديدة ودالالت إضافية، ومع مرور الزمن تم 

 . (50) استنباط أسرارها وإماطة اللثام عنها 
من الغزال يف سرعته ن من الغزال يف مجاله وحسنه، وتكون الغمْزلة واملغزول  يوبذا يكون الغمزمل والغمْزل مأخوذ

لة عن مناقشة املرأة اليت غازم ُـ ل واملزم  ابلغم ينِر احلليب: "وكُ والعالقة عالقة مشاهبة، ويؤيده يف الغمزمل قول السمني    وخفة حركته.
فرة العقل(51) كأهنا غزال"  الشبيهة خبفة الغزال. ،، وكذلك يف الغمْزلة اليت ُعربِر هبا عن خر

 : _ ق شَّبين8
ال   يقولون:  وسرخم،  مبعىن  الباحة  منطقة  هتامة  يف  العني  بتضعيف  )قشرب(  الناس  ال  يستعمل  أي  ْبين،  تقشِر

ْخين، وفالن قمشرب ثيايب، أي وسرخها. والقم  ، ومالم   :فاألول  ْشب له معنيان كما يورد ابن فارس؛توسِر لطرعمامر ْلُط الشرْيءر ابر "خم
اُد يمُكوُن إرالر ممْكُروًها، مرْن ذملركم اْلقرْشُب، ُهوم السُّمُّ اْلقماترُل... وماأْلمْصُل اآْلخمُر: اْلقم  ا"يمكم يُب: اجلْمدريُد مرنم الثِريمابر ومغمرْيرهم . (52) شر

فـميـمُقول: ايم ربِر قمشربينر ررحيها، ممْعنماُه:   ،مير على جسر جهنرم  والفعل )قمشرب( ورد استعماله مبعىن سممر، فقد نُقرل "أمن رجالً 
 . (53) مسمرينر ررحُيها"

 
،  1دار القلم العريب، ط  – ، حلب: دار الرفاعي للنشر الظواهر اللغوية الكربى يف العربيةينظر: دركزللي، عبد الرمحن، ( 50)

 . 142 م، ص 2006ه/1427
، حتقيق حممد ابسل عيون السود، دار الكتب  عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظالدائم،  السمني احلليب، أمحد بن يوسف بن عبد( 51)

 (. 161/ 3م، )1996ه/ 1417، 1العلمية، ط
 (. 90-89/ 5، )قشب مقاييس اللغةابن فارس، ( 52)
 (. 263/ 8، )قشب  هتذيب اللغةاألزهري، ( 53)
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خ مأخوذة من املعىن األول )خلط شيء بشيء(، على ما يلحق الثياب من وس -يف اللهجة-وداللة )قشب( 
م جمازاً، فقيل: "رجل مقِشب النسب، وقِشبه: عابه واغتابه. خدر ورمبا كان األصل السِم َيلط ابلطعام وحنوه فيفسده، مث استُ 

   .(54) وقمشمبه بسوء: لطخه به"
ة، إذ إن ما َُيالط الثياب من ب( مبعىن الوسخ من نقل املعىن بعالقة املشاهبشْ والبحث يرى أن استخدام )القم 

 وسخ أشبه ابلسم َيالط الطعام، واجلامع بينهما اإلفساد. 
 :  طو  ل  ط  ل  _ 9

لُ لر طْ يقولون فالن يلم   ، يف مكان ما  ،ط، إذا كان يلزم القيام أبعمال غري الئقةوْ لُ طْ ط يف املكان الفالين، فهو 
  .(55) ملعان، منها: العجوز الكبرية، وغليظ األسنان، والناقة اهلرمة  -لطط(الواردة ضمن مادة )-وأتيت  )لرْطلرط(  .ياً خفِر تم مُ 

مباشرة،   بداللة  الدينء  الفعل  على  يدل  ما  املعاين  هذه  من ضمن  أن وليس  البحث  من  )اللُ   ويرى  ْطُلْوط( 
(، مث ثقل هبذا التضعيف، فُفكر تضعيفه حبرف من جنس احلرف ُضعِرف فأصبح )لطرطم   ،)لطر()لمْطلمط(، فيكون أصله من  

  .فقالوا: )ُلْطُلْوط( ،)فـُْعُلْول(وبنوا منه )لمْطلمط(، األول يف الكلمة وهو الالم فصار 
:  الكبرية، بقولهداللة )اللرْطلرط( على العجوز  ويدل على هذا الفك )لرْطلرط( املعجمية، وقد علل ابن فارس  

زرممٌة لرممكماهنرما "وماللرْطلرطُ  مهنرما ُمالم برريمُة؛ ألر اُد تمرْبمُح"  ،: اْلعمُجوُز اْلكم  .(56) الم تمكم
جبامع مالزمة    ،ابلعجوز الكبرية   شبيه  -هبذه احلالة-  وهو،  ملمارسة الدانءة  هنُيالزرم مكا  -كذلك- الُلْطُلْوط  و  

زاً، و)الُلْطلوط( رجل يالزم مكانه ملمارسة أفعال غري جْ مكاهنا عم تالزم  عجوز  لرْطلرط  فال  ؛، مع اختالف سبب املالزمة املكان 
 الئقة. 

 : م س ه  م_ 10
م، إذا كان شارد الذهن، أو مستغرقاً يف التفكري أو ساهياً، ومل يرد  يف هتامة منطقة الباحة   يقولون  : فالن ُمسمهِر

حد النبل، والقدح الذي يُقارمع به، والرُبْد املـُسمهرم: هذا املعىن يف مادة )سهم(؛ ألن أجلى معاين )السرْهم(: النصيب، ووا
 .(57) ط، والسُّهوم: عبوس الوجه وتغريه من اهلممِر خطر ُـ امل

 
،  1، حتقيق حممد ابسل عيون السود، بريوت: دار الكتب العلمية، طأساس البالغةالزخمشري، أبو القاسم حممود بن عمر،  (54)

 (. 78/ 2م، )قشب 1998ه/1419
 (. 391/ 7، )لطط لسان العربظور، ينظر: ابن من( 55)
 (. 5/206، )لطر  مقاييس اللغةابن فارس، ( 56)
 (.  12-11/ 4، )سهم  العنيينظر: الفراهيدي، ( 57)
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م(  ُـ ويرى البحث أن )امل  ينتمي إىل مادة )سهم(، ولعله آٍت من   -أو ُمشمترت التفكري  ،مبعىن شارد الذهن-سهِر
تكون   الثياب  على  السهام  تُرسمم  فعندما  النبل،  واحد  مبعىن  الثياب  السرْهم  أي  تلك  أفاويقم   هُ ُتْشبر ُمسمهرمة،  خطوطُها 

  .(59) هام أو ُتصمورر على شكل السِر  ،(58) السرْهم
، وكأن نظره ينطلق يف خطوط كالسهام آخر بعيد عن حُمدِرثهيف اجتاه  ل بفكره  صر تر ُـ املق نظره  وشارد الذهن يُطلر 

املـُصموربة يف اجتاه    فسهام النظر  ؛بعيدة عمرن حوله، وذلك على سبيل نقل املعىن من احملسوس إىل املعنوي بعالقة املشاهبة
ُشبِرهت خبطوط الرُبدة املوشراة النسجامها يف اجتاه حمدد، فاملــُسمهرم من الثياب ما وقع عليه    -احلمْضرمة  ليس يف اجتاه-ُمعمنير  

م(  ،التسهيم، وهو رسم السهام م من الناس ما وقع منه التسهيم، فهو اسم فاعل من )سمهرم(،    .اسم مفعول من )ُسهِر واملــُسمهِر
 . عمرن حوله، وذلك على سبيل اجملاز بعالقة املشاهبة  يف اجتاه آخر بعيد  فكري وتركيزهبل إبطالق الت   ،لكن ليس برسم السهام

 جذرها:اتساع الفجوة الداللية بني الكلمة و املبحث الثان: أثر تغري املعىن بعالقة غري املشاهبة يف 
 اجل عال:  _ 1

)نريا( غرب جبل شدا:   س، يقولون يفالبر ــم مبعىن امل (اجلرعال)منطقة الباحة التهامية من يستعمل الناس يف نواح 
عايل،    لبسُ انتظرين أم  عالمك، أي مالبسكجر – من منطقة الباحة  أخرى  ، وهي مستخدمة يف نواح  أي مالبسي، والبمْس جر

، وقد وردت  (60) أواين الطبخى هبا من حرارة  عىن القطعة القدمية من القماش يـُتموقر مب  -كما ورد يف الفصاحة يف منطقة الباحة
ْرقمُة تُ  ُل هبا  نزم )اجلرعال( يف املعجم العريب مبعىن اخلرقة يُنزمل هبا القدر، ومل ترد مبعىن املالبس، ففي العني: "واجلرعاُل واجلرعالة: خر

 : (62)ومن شواهدها قول الراجز .(61) يـُتـرقمى هبا من احلر" ،القرْدُر عن رأس النارر 
 ا ... ( عاهلر راً برالم جر دْ قر  لٍ نزر )كمُ 

 
،  1، حتقيق خليل إبراهيم جفال، بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، طاملخصصابن سيده، أبو احلسن علي بن إمساعيل، ( 58)

 (. 1/382م، ) 1996ه/1417
 (. 32/442، )سهم اتج العروس من جواهر القاموسينظر: الزبيدي، ( 59)
 . 111، ص الفصاحة يف منطقة الباحةينظر: الزهراين، ( 60)
 (. 482/ 1، )جعل مجهرة اللغة(، ويُنظر: ابن دريد، 229/ 1، )جعل العني الفراهيدي، ( 61)
،  املعجم املفصل يف شواهد العربيةظر: يعقوب، إميل بديع، (، وين1/482)جعل ومجهرة اللغة(،  229)جعل   العنيالرجز بال نسبة يف  ( 62)

 (. 395/ 11م، ) 1996ه/ 1417،  1دار الكتب العلمية، ط 
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ى به من خرقة يـُترقما    :، واجلرعال بذلك(63) ونُقرل عن الكسائي: "أجعلُت اْلقدر إجعااًل، إرذا أنزلتمها ابجلرعال" 
 عند إنزاهلا عن األاثيف وحنوها من املواقرد.  ، قماشية من حرارة القدر

عاالً متصلة مبعىن اجلرعال ما  ، فقائمة على غري املشاهبةدقيق؛ لوجود عالقة الت عند املعجمية وتسمية املالبس جر
يُنزمل به الطعام خرقة من القماش، أي جزء منه، واملالبس من األقمشة، فيكون ذلك من ابب اجملاز املرسل بعالقة اجلزئية، 

   .أي تسمية الشيء ابسم جزئه
  غالباً،   تكون قدمية؛  إنزال القدر وحنوها  علىستعان هبا  وقد تكون العالقة ابعتبار ما كان، إذ إن اخلرقة اليت يُ 

وبذلك   .وقد كانت قبل استعماهلا يف إنزال القدر لباساً، فلما بلي هذا اللباس واهرتأ استخدمم خرقة إلنزال قدر الطعام
وُعْرف آابئنا أن هذه تكون من ابب اجملاز املرسل بعالقة اعتبار ما كان، وهو األقرب فيما أحسب؛ ألن اجلاري يف ُعْرفنا  

  من املالبس القدمية اليت مل تُعد صاحلة لالستعمال.إال ال تكون  ،اخلرقة املستخدمة التِرقاء حرارة القدر
وبذا تكون )اجلرعال( مبعىن املالبس منضوية حتت اجلذر )جعل(، وال يُدرك ذلك إال متأمل فـمُقه طرق نقل املعىن 

وهذا   .(64)كما يمذكر ابن فارس،كلمات مبعان غري ُمنقاسة أو ال ُيشبه بعُضها بعضاً ابجملاز، وجذر )جعل( يندرج حتته  
، ومنه نقل قماش اللباس البايل إىل (65)اجلذر ميكن أن يكون معناه العام حتويل الشيء أو نقله إىل وضع أو هيئة معينة 

عال يـُترقى هبا حر قدور الطبخ  . جر
  :ةامت  _ خ  2

، وقد تكون هذه  (إهناء القضية إبعطاء احلق لطالبه الصلح )مبعىن    ،الباحة يف اخلصوماتوتستخدم يف منطقة  
  ؛ وهي "جزء من النظام االجتماعي يف منطقة الباحة  . أو غري ذلك كاالعتذار وحنوه  ،أو عيناً كالنقود  ،اخلاَتة مييناً )حلفاً(

ترمم فالن  يقولون:    ،(66)إلهناء اخلالفات وداِيً" لفالن، أي أعطاه اليمني على شيء، وأخذ فالن خاَتة من فالن، أي أخذ  خم
 مقابالً حسيراً أو معنوايً. 

 
 (. 240/ 1، )جعل  هتذيب اللغةاألزهري، ( 63)
 (. 1/460، )جعل  مقاييس اللغةينظر: ابن فارس، ( 64)
م،  2010،  1: مكتبة اآلداب، ط القرآن الكرمي، القاهرة املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ  ينظر: جبل، حممد حسن حسن، ( 65)
(1/316   .) 
 . 177، ص  الفصاحة يف منطقة الباحةالزهراين،  ( 66)
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ة( من مادة )ختم(، وإن مل ُيضمِرن هذا املعىن املعجميون؛ اَتر ويرى البحث أن تسمية ما تُنهى به اخلصومات )خم  
مبعىن اخلمْتم، أي َتام    -هنا–واخلاَتة    .اخلصومات فيكون خاَتة هلاوالصلح يُنهي  ،  (67)ألن خاَتة كل شيء هنايته وآخره

تمْمُت  (68)الشيء وقطع فعله وعمله يـُقماُل خم رر الشرْيءر.  بـُُلوُغ آخر ٌد، ومُهوم  ، قال ابن فارس: "اخلْماُء ومالتراُء وماْلمريُم أمْصٌل وماحر
 . (69) اْلعممملم، ومخمْتمم اْلقماررُئ السُّورمةم"

 - وهو اخلاَتة-ة؛ فاملذكور  ير لر دم وأرى استخدام اخلاَتة للصلح يف اخلصومات من اجملاز املرسل الذي عالقته البم 
   بدل من الصلح، وقبول اخلاَتة يف اخلصم هو قبول الصلح.

ألن اخلاَتة عاقبة الشيء وهنايته، والصلح هو   فتكون من ابب االستعارة؛  ،تكون العالقة عالقة مشاهبة  وقد
ْتم ، فكأنه  (70) هو "التغطية على الشرْيء واالستيثاق من أمال يْدخلُه شمْيء"   إهناء اخلصومات؛ وهلذا فإن املعىن األصلي للخم

 . (71)أو زايدة شيء عليه ،ال يرتك فرصة لتسرب شيء إليه
؛ وذلك داخل يف كل عمل أِترر  ملعىن الصلح وإهناء اخلصومة جماز  (اخلاَتة)من الرأيني فإن استخدام    وعلى أيٍِ 

 . (72) وفُررغ منه، كختم القرآن، واخلتم ابلشمع على العسل، وختم الكتاب
 : _ اخل ر م ة3

بفالن خرمة  يقولون:  واشتهائه،  الشيء  الرغبة يف  مبعىن  الباحة  منطقة  الناس يف  استعمال  )اخلمْرمة( يف  أتيت 
مان(، فُيقال: فالن خرمان للقهوة أو الشاهي أو الدخان وحنوها، وأغلب ما  رْ غبة وشهوة، والوصف منها )خم للقهوة، أي ر 

 مة للمنبهات. رْ تكون اخلم 
 :  حث أهنا آتية من أحد الطريقني اآلتينيويرى الب

 
، حتقيق حسني بن عبد هللا العمري وآخرمين، بريوت: دار  مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلومينظر: احلمريي، نشوان بن سعيد، ( 67)

 (.  1713/ 3م، )1999ه/ 1420، 1فكر، طالفكر املعاصر، دمشق: دار ال
، حتقيق حممد إبراهيم سليم، القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، ص  الفروق اللغويةينظر: العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد هللا،  ( 68)

72 . 
 (. 2/245، )ختم  مقاييس اللغةابن فارس، ( 69)
 (. 155/ 5، )ختم  احملكم واحمليط األعظمابن سيده،  ( 70)
 (. 531/ 1، )ختم أللفاظ القرآن الكرمي  املعجم االشتقاقي املؤصلل،  بينظر: ج( 71)
 (. 1/231، )ختم  أساس البالغةينظر: الزخمشري،  ( 72)
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  مِر موضع شم )اخلمْرممة(  ، ورمبا ُعدرْت  (73) م، وهي موضع اخلمْرم من األنفرم خْ األول: اخلمرممة، وهي مبنزلة االسم من نعت األم 
  ، وبناء على ذلك يكون استعماهلا يف معىن الشهوة إىل الشيء والرغبة فيه .ضة على اشتهائه والرغبة فيهرِر فتكون حمُ  ،الطعام

 والرغبة يف تناوله. مث اشتهائه  ،الشيء مِر آلة شم  -بذلك-من ابب اجملاز املرسل بعالقة اآللية؛ ألن خرمة األنف تكون 
 ح ، وهي نبتة بنفسجية اللون، عرب عنها املعجميون أبن مشمرها والنظر إليها ُمفرِر (اخلُررم )الثاين: أن تكون مأخوذة من نبتة  

مبعىن    (اخلمْرمة)وعليه فإن    .، فكأهنا تضفي على حاملها اجلاذبية واجلمال(74) جداً، وأن ممْن أمسكها معه أحبه كل انظر إليه
الباعثة على اشتهاء الشيء وحبه والرغبة فيه، فيكون اجملاز فيها جمازاً مرساًل،   (اخلُررمة)شتهاء الشيء تكون مأخوذة من  ا

 فيما أحسب.  ، فهي من ابب تسمية الشيء ابسم أصله
ه يف مادة ، على الرغم من أن املعجميني مل يوردوا معىن اشتهاء الشيء والرغبة فيوالرأاين كالمها حُمتمممل وسائغ
ها على اجملاز املرسل بعالقة اآللية يف الرأي األول  ،)خرم(، إال أن اللغوي يلمح اجملاز فيها أو تسمية الشيء ابسم   ،وَُيرجِر

 . أصله يف الرأي الثاين
   :لةق  ز  _ 4

ومل يرد هذا  مبعىن الشيء القليل من األكل وحنوه،    -يف استعمال الناس يف هتامة منطقة الباحة-ة  لم قْـ الزُّ أتيت  
فقرية يف املعجم العريب، ومحلها بعض املعجميني على الُعْجمة، قال ابن دريد: "والزرْقل الم   هي مادةو املعىن يف مادة )زقل(،  

يمة اجلزيرة وممما حوهلما  أمْحسبُه عمرمبياً  برنماحر الزرواقيل، قوم  الشيباين:    .(75) " حممْضاً، وممرْنه اشتقاق  الزُّْقل مبعىن اجلنب، قال  وورد 
غر.  -مبعىن جنبه- عر يْ ضر الرر  وأملس يف زُْقلر  .(76)"الزُّقالن: اجلنبان، تقول: رضع حىت امتأل زقاله"  االستدارة والصِر

 
، حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، بريوت: مؤسسة الرسالة للطباعة  القاموس احمليطينظر: الفريوزآابدي، حممد بن يعقوب، ( 73)

 (.  1100م، )خرم 2005ه/ 1426، 8والنشر والتوزيع، ط
 (. 32/70، )خرم اتج العروس من جواهر القاموسينظر: الزبيدي، ( 74)
 (. 2/822، )زقل  مجهرة اللغةابن دريد، ( 75)
م،  1974ه/ 1394، حتقيق إبراهيم األبياري، القاهرة: اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، اجليمار،  الشيباين، أبو عمرو إسحاق بن مرِ ( 76)
(2/83 .) 
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: شمْيءٌ ُُيْعمُل يفر فممر اللِرصِر إرذا الزُّقْـلمُة،  "، إذ قال عنها: اتج العروسوقد وردت )الزُّقْـلمة( لدى الزبيدي يف   ابلضرمِر
كم برهر لرئمالر يـمتمكملرم  . (78) وهي يف املعجم احلديث مبعىن حوصلة الطائر. (77) "أُْمسر

)الزُّقْـلمة(   القليل-ولعل استعمال  اللقمة أو األكل  لئال   -مبعىن  اللص  آٍت من ورودها مبعىن ما ُُيعمل يف فم 
من ابب اجملاز املرسل الذي عالقته املكانية؛ ألن    -مبعىن ما ميأل الفم من الطعام-يتكلم، وهي شيء ميأل فاه، فتكون الزقلة  

حه البحث. فم اللص؛ لقفله عن الكالممكاهنا  )الزُّقْـلمة(  ، وهو ما يُرجِر
فتكون العالقة عالقة مشاهبة،   ،من ابب االستعارة  -مبعىن األكل القليل أو ما ميأل الفم-  ( الزُّقلة)وقد تكون  

 فهي شبيهة يف صغرها جبنب الرضيع وحوصلة الطائر. 
  : ةل  يـ  ل  سَّ ال_ 5

ترد يف  تستعمل )السليلة( يف هتامة منطقة الباحة للبطحاء الناعمة املمتدة يف جماري املياه الضيقة غالباً، ومل  
لكنها حممولة على اجملاز،   ،منتمية ملادة )سلل(  -عند التحقيق–معجمات العربية للبطحاء الناعمة أو ُدقاق احلصى، وهي  

 ووردت السليلة ملعان، أمهها: .(79) وقبل بيانه أوضح أن املعىن األصل هلذه املادة، هو "ممدُّ الشرْيءر يفر ررْفٍق ومخمفماٍء" 
 . (80)من أجل ضمه وغزله ؛ _ السليلة: الشعر يُنفمش مث يُطوى وُيشمد، مث تمُسل منه املرأة الشيء بعد الشيء 1
 . (81) ة: ما استطال من حلم املنت_ السليل2
 . (82)_ السليلة: مسكة طويلة، هلا منقار طويل3
 .(83) _ السليلة: بنت الرجل من صلبه4

 
 (. 29/128، )زقل اتج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، ( 77)
اجلمهورية العراقية: وزارة الثقافة واإلعالم،  ، ترمجة حممد سليم النعيمي ومجال اخلياط، تكملة املعاجم العربيةينظر: دوزي، رينهارت بيرت،  ( 78)

 (. 5/340م، )2000-1979،  1ط
 (. 59/ 3، )سلل  مقاييس اللغةابن فارس، ( 79)
 (. 339/ 11، )سلل لسان العرب(، وابن منظور، 8/411، )سلل احملكم واحمليط األعظمينظر: ابن سيده، ( 80)
 (.  8/411، )سلل احملكم واحمليط األعظمينظر: ابن سيده، ( 81)
، حتقيق إبراهيم إمساعيل األبياري،  والذيل والصلة لكتاب اتج اللغة وصحاح العربية التكملةينظر: الصغاين، احلسن بن حممد بن احلسن،  ( 82)

 (. 398/ 5م، )سلل  1977القاهرة: مطبعة دار الكتب،  
 (. 12/206، )سلل  هتذيب اللغةينظر: األزهري، ( 83)
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وهذه املعاين مجيعها فيها معىن االمتداد واالستطالة يف رفق ولطف، وال شك أن البطحاء الناعمة تنسل يف  
 السليلة.  فُتسممرى حينئذ  ،استطالة ورفق يف اجملاري الضيقة 

من  الشعرة  تنسل  تنسل كما  الضيقة  اجملاري  املستطيلة يف  الناعمة  البطحاء  فكأن  املشاهبة،  والعالقة حتتمل 
ن مجع   لر وكما ُسلر اإلنسان من طني، وكما سُ   ،العجني  االبن من صلب أبيه. وقد حُتممل على اجملاز املرسل؛ ألن السُّالر

، فالسليلة منشعبة منها، إال أن بطحاءها ُسلرت من احلصى حىت خلصت، فتكون العالقة  (84) سليل جاءت مبعىن األودية
ْنهُ  اءم يـمْنسملُّ مر ْيل يف مضيق الوادي السراِل، "كمأمنر اْلمم  من ابب تسمية الشيء مبا أخذ منه أو أبصله، وقد مست العرب املـمسر

اًل"  الم  سل أو على االستعارة متساٍو يف نظر البحث.. ومحلها على اجملاز املر (85) أمْو فريهر اْنسر
   :الصَّدَّة _ 6

معجمات  يف  الصردرة اسم ُمشتهرر يف منطقة الباحة مبعىن اجتماع الناس يف مناسبات الفرح )الزواج(، ومادته  
ولذا قال ابن   ؛وقد أييت مبعىن الضج فيكون انجتاً عن اجتماع الناس  .(86) )صِد(، وداللته األصليه اإلعراض والعدول  العربية

دُّ، ومذملركم إرذما ضمجِ "فارس:   ، قـمْوهُلُْم: صمدر يمصر ا اْلبمابر يٌح وملمْيسم مرْن همذم وعليه فإن العالقة بني الصدرة   .(87) "ومممررا ُهوم صمحر
جُّ، مث كثر فصار اجتماع الناس للفرح ضمجراً؛ ألن اجتماع الناس يف مناسبات واجتماع الفرح هي املــُسمبربيرة، فالصمدُّ: الضر 

 الفرح ُمسمبِربمة الرتفاع األصوات وضجيجها.  
 _ الق ح م: 7

ن، وعلى الزوج صغرياً كان أو كبرياً، وال يُقال للمرأة قمْحمة،  يُطلق )القمْحم( يف هتامة الباحة على الرجل كبري السِر
 وكهلة فالن: زوجته، كبرية كانت أم صغرية.   بل يُقال كهلة،

ال يُطلقون القحم والقحمة إال على    -يف حمافظة العرضيات وما حوهلا-وقد وجدهتم يف بيئات أزدية جماورة  
 والضأن وحنوها، وأما كبري السن من اإلنسان فالكهل والكهلة. املعزاملسن واملسنة من 

 
الصحاح اتج اللغة (. قال اجلوهري: "السليل الوادي الواسع يُنبرت السرلمم والسرُمر"،  341/ 11)سلل  ، لسان العربينظر: ابن منظور، ( 84)

 (. 1731/ 5، )سلل وصحاح العربية
 (. 60/ 3، )سلل  مقاييس اللغةابن فارس، ( 85)
 (. 282/ 3، )صد مقاييس اللغةينظر: ابن فارس، ( 86)
 (. 282/ 3)صد    السابق( 87)
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ويبدو أن إطالق القحم على كبري السن من الرجال مبينٌّ على املشاهبة، ويؤيده ما أورده األزهري، إْذ قال:  
ائرزًا" بل، وملمْو ُشبِرهر برهر الررُجُل كمانم جم بررُي مرنم اإلر  . (89)خ الكبري ، والقمْحم: الشي(88) "القمْحم اْلكم

وليست القضية يف القحم مبعىن الشيخ الكبري اهلمررم بنقله من حقل اإلبل إىل حقل اإلنسان بعالقة املشاهبة،  
فهي بـميِرنة ظاهرة، لكن القضية يف إطالق القحم على الزوج وإن كان صغرياً يف العمر، وإطالق الكهلة على الزوجة وإن  

نٍِ، فقد تقول   الفتاة لزوجها الشاب: )قحمي(، وهو يقول هلا: كهليت، وذلك مسموع يف حمافظة قلوة  كانت صغريةم سر
بتهامة منطقة الباحة وما حوهلا. وكأنه ُمْقحمم من سنٍِ كان فيها خالياً بال امرأة إىل سنٍِ يقرتن فيه ابمرأة لتكوين أسرة؛ وهلذا  

نٍِ قبل وقتهافإن العرب ُتطلق )القمْحم( على البعري الذي يُثين ويُربرع   نراً على سر م سر ، فيكون  (90) يف سنة واحدة، أي يـُْقحر
م سناً على سن.   بذلك إطالق القحم على الزوج من ابب التشبيه ابلبعري الذي يـُْقحر

من ابب رمْفعره فوق   -وإن كان صغري السن-أن يكون إطالق القمْحم على الزوج    -فيما أحسب–واألقرب  
نِره لكونه أضحى رجالً    كبرياً حني تزوج وكمورن أسرة، فيكون النقل عن طريق اجملاز املرسل بعالقة اعتبار ما سيكون.سر

وجدير ابلتنبيه أنه يف بيئات أزدية خمتلفة يغلب أال يُنادي الزوج زوجته ابمسها والعكس، فُيكينِر أو أييت بلفظ 
قحمي، ويقول هلا: كهليت، وإن كاان صغريين ُعمراً. أو عام، كأن تقول له: اي خملوق، ويقول هلا: اي خملوقة. أو تقول له:  

تقول له: اي ولد، ويقول هلا: اي بنت أو اي صبية وإن كاان كبريين عمراً. أو تقول له: اي رجال، ويقول هلا: اي ممرمة أو اي 
 حرمة.  

، فهو خملوق، قد يكون  ومجيع ما تقدم ألفاظ عامة ُيكىنر هبا عن اسم الزوج والزوجة، وتنتمي إىل حقل اإلنسان 
 أو كهالً وقحماً أو كهلة وقحمة.   ،من حيث اجلنس ولداً أو بنتاً، رجالً أو امرأة. ومن حيث العمر قد يكون صبياً أو صبية 

الثقافة االجتماعية،  واضحة على أن النطق ابسم الزوج    وهذا يدل داللة الزوجة من قبيل املـُحررم اللغوي يف 
 لكناية؛ لتحاشي أن ُيسممِري كلٌّ منهما اآلخرم ابمسه الصريح. إىل اجملاز واأ فيُلجم 

ولعل السر يف هذه التكنية أو التعمية يف التسمية يعود إىل صون االسم، وإحاطته ابحلُْرمة، وهو ما يـُبمنيِر "ما  
الزوجة أمام اآلخرين ، فكأن ذكر اسم  (91) استقر يف ذهن اإلنسان منذ القدم من الربط بني اللفظ ومدلوله ربطاً وثيقاً"

يستحضرها وُيعلها ماثلة أمامهم، وهو ما يرفضه الُعْرف يف الثقافة العربية؛ ولذا ذكر الثعاليب أن"العرب تكين عن املرأة  
 

 (.462/ 12، )قحم  لسان العرب(، وينظر: ابن منظور،  4/50، )قحم اللغةهتذيب األزهري، ( 88)
 (. 462/ 12، )قحم لسان العربينظر: ابن منظور، ( 89)
 (. 61/ 5، )قحم مقاييس اللغةينظر: ابن فارس، ( 90)
 . 144،  ص 1976، 3، مكتبة األجنلو املصرية، طداللة األلفاظأنيس، إبراهيم، ( 91)
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سرون  ابلنعجة، والشراة، والقملوص، والسرْرحة، واحلمْرث، والفررماش، والعمتمبة، والقارورة ..... وإمنا تقع هذه الكناية عمرن ال ُي
، كما ذكر أن بلغاء العصر وأفراد الدهر، كابن العميد والصاحب ابن عباد (92) على تسميتها، أو يتغيرمون من التصريح هبا"

وغريمها؛ كانوا ُيكِنون عن "البنت ابلكرمية، وعن الصغرية ابلرحيانة، وعن األم ابحلُررة والربمرة، وعن األخت ابلشقيقة، وعن 
رت، وعن الزرفاف بتآلف الشمل واتصال احلبل"الزوجة بكبرية البي  . (93) ت، وعن احلُرمم مبن وراء السِر

 : _ ل ويَّة8
، كقوهلم: جعلين  ، فهم يقولون: جعلين لموريـرتمك(94) الفداء  أتيت )لمويرة( يف االستعمال احمللي يف منطقة الباحة مبعىن

املعىن يف   )اللمويرة( هلذا  ترد  الطعام"فردامك، ومل  "اللموريرة: ما خبأته لغريك من  اللغة، وقد أورد اجلوهري أن  ،  ( 95) معجمات 
ْيممةم الذُّهملريِ   : (96)واستشهد هلذا املعىن بقول أميب ُجهم

 قـُْلُت لرذاتر النُـّْقبةر النرقريرْه:          ُقومي فـمغمدِرينا مرنم اللروريرهْ 
ررينم،    ،ومحلها على إمالة الشيء   ،وذكرها ابن فارس ابملعىن ذاته رم مرْن طمعماٍم لرغمرْير احلْماضر يف قوله: "وماللروريرُة: مما ُذخر

ُهْم إرىلم غمرْيرهرْم"  أمنرُه أُمريلم عمنـْ  .(97) كم
، ومادة تفعل به ما تشاءيكون طوع يديك  يُدرخر لك وَُيفى ألجلك، و ما    بـاللمويرة يف اللهجة  ولعل قصدهم

 ، وبذلك يكون يه، ومن لوازمه خفاء ما التوى عل(98))لوى( تدور حول عطف الشيء بعضه حول بعض أو حول غريه
 . الالزميةعالقته  ،جمازاً مرسالً  قوهلم: جعلين لموريرتك

 :  اةو  خ  ـ  امل_ 9
الباحة على ثالثة أمكنة  وهداتن  (، واآلخران  وهو )حمافظة املخواة  ،عامر ابلسكان   اأحده  ،ُتطلق يف هتامة 

واة  خْ ـم ، واملواة العلياخْ ـم )امل  :ومها  ،ص غرب جبل شدا األعلىحم صْ يف الطريق إىل احلم جتتمع فيهما سيول شعاب متجاورة،  

 
، حتقيق عائشة حسني فريد، القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر  الكناية والتعريضبد امللك بن حممد بن إمساعيل،  الثعاليب، أبو منصور ع ( 92)

 . 9-7م، ص ص 1998والتوزيع،  
 . 17، ص  السابق( 93)
 . 585، ص الفصاحة يف منطقة الباحةينظر: الزهراين، ( 94)
 (. 2486/ 6، )لوي  الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري، ( 95)
 (. 265/ 15)لوي   ولسان العرب (،  6/2486)لوي  الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، ينظر البيت يف ( 96)
 (. 218/ 5، )لوي  مقاييس اللغةابن فارس، ( 97)
 (. 4/1938، )لوى  أللفاظ القرآن الكرمي  املعجم االشتقاقي املؤصلينظر: جبل،  ( 98)
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ويف ثالثتها التقاء سيول الشعاب واألودية، فكأهنا التقت فرتابطت برابطة األخوة، وذلك من ابب اجملاز املرسل  السفلى(.
، وهي احلبل "الرذري يُْدفمن يفر األمرض ممْثنرِياً ويمرْبُز طمرفاه  من مادة )أخو(، وأصلها من اآلخيرةملخواة  ومية؛ ألن ابعالقة امللز 

ْلقمٍة ومُتشمدُّ برهر الدرابرُة" ْبهم حم واألودية ، فمن الزم الربط يف احلبل استعملت )املخواة( اللتقاء سيول الشعاب  (99) اآْلخمرمانر شر
، وما محُرل عليها من األخوة  (100) األخوة يف النسب ملا فيها من ترابطك  ، وهي بذلكوآتخيها يف اجلراين يف مسيل واحد

  .وحنومها يف الدين والصداقة
)أخو(،  واة( يف معجمات العربية، وقد يمذهب غري املـُتمرِرس إىل محلها على مادة لغوية أخرى غري  خْ ـم ومل أجد )امل

من و وبني األرض خواء، ه بين أبقى كخمورى فالن عند جلوسه، أي  ،والفراغ بني شيئني  ،(، فرياها من خلو الشيءـــ)خويك
ملحظ التسمية آت من آتخي جماري املياه يف  الواقع أن و  .(101) وخوت النجوم، أي خلت من املطر اجملاز فيه: خوى النوء

 ه، وهو جماز مرسل على ما سلف، لكن هذا اجملاز تُنوسي وأصبح كاحلقيقة. ، ال من خواء املكان وخلو جمرى واحد
ل ة:10 يـ   _ ه 

ترد هذه الكلمة يف استعمال الناس يف هتامة منطقة الباحة بكثرة، وأتيت يف سياق النفي واإلثبات، لكن ورودها    
وأتيت   .يف اإلثبات، فهي تقال يف مقام االستحسان  ُمستجادة  ةهيلة، أي طيبمزرعة فالن  اإلثبات أقل، يقولون:    سياقيف  

لمةلعدم االستحسان يف النفي كثرياً، كقوهلم: ما شم  يـْ ، وهو تركيب ُمشتهرر يف منطقة الباحة، من )شيء( ، حبذف اهلمزةْي هم
يـْلمة.  ومعناه: قلة الفائدة يف الشيء أو منه، كأن ُيسأل عن جودة الشيء، فُيقال إن كان غري جيد: ما شمْي هم

ْيل(،  ر ل( ومصدومادة الكلمة )ه ي   ْلُته أهيُله "واهلمْيل: اهلائل من الررْمل، ال يثبت مكانه حىتها )هم  يـمْنهالم فيسُقط. وهر
انمتر ٱجۡلربماُل كمثريب(102)فهو ممهيل" ياًل  اٗ  ، ومنه قوله تعاىل: ﴿يـمۡومم تـمۡرُجُف ٱأۡلمۡرُض ومٱجۡلربماُل ومكم  [. 14﴾ ]املزرمل:مرهر

يـْلمة(: ال يوجد زائد عطاء، ورمبا كان أصله: ما يوجد شيء   ْيل( واملعىن العام لقوهلم )ما شمْي هم ْيل، فأقاموا املصدر )هم ممهر
ْيل( وأحلقوه التاء ،    من  ،ما أورده ابن فارس  ويؤيد الداللة على كثرة العطاء  .مقام االسم )ممهر ُلممانر هْلمْيلر وماهْلميـْ قوهلم: "جماءم ابر

 
 (. 14/23، )أخا  لسان العربابن منظور،  ( 99)
، رسالة ماجستري، جامعة امللك عبد العزيز مبكة املكرمة  اجملاز اللغوي وأثره يف إثراء اللغة العربيةينظر: فلمبان، فرحية حممد جوهر،  ( 100)

 . 145م، ص 1981-1980ه/  1401- 1400)سابقاً(، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم اللغة العربية، 
 (. 272/ 1)خوي    ،أساس البالغة  ينظر: الزخمشري،( 101)
 (. 89/ 4، )هيل العني الفراهيدي، ( 102)
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ثررير"  ، واهلميْـ "ومجماء    ، وما ذكره ابن سيده يف حمكمه، إذ قال:(103) أمير الشرْيءر اْلكم ، أمي املـم ابهلمْيلر ُلمانر ، واهلميـْ ال اْلكثري، لممانر
ريمة عمن ثـمْعلمب، وضُعوا اهلمْيلم الرذري ُهوم ا ْسم، أمي ابملـم اأْلمخر ع االر ، شُ ْلمصدر مموضر  . (104) ابلرمل يفر كثرته"  هم بِر هريلر

ُجعرل يف كل شيء يُهال، قال اجلوهري: "هرْلُت   أن )اهلمْيل(: انصباب الشيء واسرتساله، ورمبا كان أصله للرمل، مث  ويتضح
ْيٍل. وكلُّ شئ أرسلته إرسااًل، من رمل أو تراب أو طعاٍم وحنوه، قلت: هلته أه ه هياًل،  يلالدقيق يف اجلراب: صبمبته من غري كم

 .(105) فاهنال، أي جرى وانصب"
يـْلمة(ويرى البحث يف    جمازين: األول عالقته التشبيه، إذ ُشبِره العطاء ابلرمل لكثرته، والثاين جماز مرسل عالقته    كلمة )هم

ْيل( مقام اسم املفعول )ممهرْيل(  . ، ومها جمازان متالزمان فيما أحسباشتقاقية؛ إذ أُقيمت صيغة املصدر )هم
 
 اخلامتة: 

ابلتطبيق   ،جذرهااتساع الفجوة الداللية بني الكلمة و الرحلة مع دراسة أثر تغري املعىن ابلنقل يف    يف ختام هذه
 التوصيات:  أهم، وإيراد اليت وصل إليها البحث ميكن إُياز أهم النتائج على مناذج من ألفاظ هتامة منطقة الباحة؛

 أواًل: أهم النتائج: 
_ تطور األلفاظ ابلنقل اجملازي مظهر من مظاهر حياة اللغة، وهو متاح ألبناء العربية يف كل العصور، شريطة أن يكون 1

 ذلك على مست الكالم األول، وأن يتحمرله اجملتمع ويقبله.  
، وشواهد وموادها املعجميةبعض املفردات املستعملة يف بعض البيئات الداللية بني  _ للمجاز أثر ابرز يف وجود الفجوة 2

 على ذلك.  أمثلةيف هذا البحث إال  الواردةكثرية جداً، وما الكلمات هذا األثر  
أمهية اجملاز يف إثراء املواد املعجمية، ويُعيد املفردات املدروسة  ؤكِرد   األمثلة الواردة يف هذا البحث يُ نقل املعىن ابجملاز يف_  3

ما ينبغي أن يقوم به أبناء العربية جتاه لغتهم، بدالً من محل ذلك على االحنراف   إىل موادها بلطف دون تعسُّف، وهو
 الداليل واالستعمال العامي دون حبث وتعمُّق. 

يدور حول عالقة  ظملر عن جماالته املألوفة، بل  -يف استعمال الناس يف هتامة منطقة الباحة-مل َيرج تغري املعىن ابلنقل _ 4
 إليه.   ابملتغرير املتغريِر 

 
 (. 26/ 6، )هيل مقاييس اللغةابن فارس، ( 103)
 (. 382/ 4، )هيل احملكم واحمليط األعظمابن سيده،  ( 104)
 (. 1855/ 5، )هيل الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري، ( 105)
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بفواهتا   متْ كم أو حم   ،_ _ صمحرحم هذا البحث بعض اآلراء اليت محلت املعىن اللهجي لبعض الكلمات على معان بعيدة5
 بعالقة جمازية يُدركها اللُّغوي املــُتمرِرس.   ،على جامعي اللغة األوائل، بينما هي يف احلقيقة من صميم موادها

 اثنياً: التوصيات: 
يف استعمال الناس التطور الداليل بنقل املعىن من جمال إىل آخر    ينبغي أن ينهض البحث اللغوي اجلاد إىل رصد

بيل الدعوة إىل إحياء العامية،  وليس ذلك من ق  .يف زماننا، وربط األلفاظ املتطورة مبوادها اللغوية األصيلة، وبيان عالقة النقل
بل إنه من قبيل خدمة العربية إبعادة معاين مفرداهتا املتطورة إىل موادها اللغوية دون تكلُّف أو تعسُّف. وال يتأتى ذلك إال 
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