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ُّر َد ِ
ِ
العامؿ النفسي في تَ َغي ِ
الالت األلفاظ
أثر
ُ
ّ
أ.ـ.د .فرىاد عزيز محيي الديف
جامعة كركوؾ  -كمية التربية لمعموـ االسبلمية
الممخص

قوياً منذ أف عرؼ اإلنساف نفسو عمى ىذه األرض،
ارتبطت المغة باإلنساف ارتباطاً ّ
فيي القناة التي ُي َع ِّب ُر اإلنساف مف خبلليا عف مقاصده ومشاعره وانفعاالتو ،وال َّ
أف
شؾ َّ
التي تَ ْعتَ ِوُر اإلنساف ،فالمغة مف أبرز مظاىر
ألف
ط أرُ عمى السموؾ؛ َّ
العوامؿ
النفسية التي تَ ْ
ّ
مجموعة مف العوامؿ النفسية ،وا َّف نتيجة ىذا

المغات تتأثر باالتجاىات والعوامؿ النفسية
ٍ
لجممة مف
اإلنساني ،لذلؾ تخضع
السموؾ
ّ
كائف تُ َحِّرُك ُو
المغة ىوية اإلنساف ،و
اإلنساف ٌ
ُ
ِ
ِ
المغة ومستوياتيا كمِّيا.
أنظمة
التأثير تنعكس عمى
ِ
ِ
س مشاعر اإلنساف وانفعاالتو واتجاىاتو النفسية األخرى ،فإذا تأثر
فالمغ ُة مرآةٌ تَ ْعك ُ
يتردد في ِ
ٍ
لغتو ،لذلؾ تُ َع ُّد المغات أصدؽ
فإف صدى ذلؾ الشيء
شيء نفسياً َّ
أي
اإلنساف مف ِّ
ُ
ٍ
سجؿ لحفظ عادات األُمـ وتقاليدىا واتجاىات تفكيرىا .فالتطور الثقافي واالجتماعي وما

ينتاب اإلنساف مف مشاعر عاطفية واتجاىات نفسية كؿ ىذه العوامؿ مجتمع ًة تنعكس عمى
ٍ
طريقة أو بأُخرى في إحداث تغيير فييا.
المغة ،وتسيـ ب

تغير دالالت األلفاظ .ومف ىنا ينطمؽ
لذا قد تكوف الناحية النفسية لئلنساف سبباً في ّ
النفسي ،أو الناحية
رت داللتيا بسبب العامؿ
تغي ْ
ص ِد األلفاظ التي ّ
دور ىذه الدراسة في َر ْ
ّ
عضوي ،يتمثّ ُؿ
جانب
ألف المغة مثمما يقوؿ (سوسير) ليا جانباف ،األوؿ:
النفسية لئلنساف؛ َّ
ٌّ
ٌ
في حركات أعضاء النطؽ في أثناء عميمة الكبلـ (.)articulatory movements

نفسي ،يتمثؿ في االنطباعات النفسية التي تصاحب عممية الكبلـ ( auditory
والثاني:
ٌّ
جانب و ٍ
ٍ
احد مف ىذيف
 .)imperessionومف الخطأ أف يقتصر المغوي في عممو عمى
الجانبيفٔ .
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ِ
دامت المغ ُة مرتبط ًة باإلنساف َّ
اإلنساف مف عوامؿ
فإنيا خاضع ٌة لِما يخضعُ لو
فما
ُ
نفسية ،تتمثّ ُؿ في ميؿ اإلنساف إلى المبالغة والتأكيد في كبلمو ،والميؿ إلى تقريب بعض
ّ

األلفاظ وابعاد البعض اآلخر ،والتفاؤؿ مف ذكر بعض األلفاظ التي ترتبط بالخير ،والتشاؤـ
مف البعض اآلخر التي ترتبط َّ
بالشر .

متميزة لدى الباحثيف،
تبوأت الدراسات التي تسمِّطُ الضوء عمى المغة بمكانة
ِّ
ومف ىنا ّ
قضية
ط المثاـ عف
وبخاصة تمؾ التي تبحث في المستوى الداللي؛ َّ
ألف مف شأنيا أف تُ ِمي َ
ّ
منحى آخر مف مناحي حياتو
تتعمؽ بنفسية اإلنساف ،أو صورة مف صور تفكيره ،أو
ً
ألف
المتنوعة؛ وذلؾ في أثناء بحثيا لمعاني المفردات والتراكيب التي ال تتضح مباشرةً ؛ َّ
أحاييف كثيرٍة لتحقيؽ أىدافو .
المغة قد تتخذ وسائؿ وآليات متنوعة في
َ

ص َد ْت أثر الناحية النفسية لئلنساف
ومف الجدير باإلشارة َّ
أف ىذه الدراسة قد َر َ
انفردت ٍ
تغير المعنى– في مجاالت ثبلثة في المغة العربية ،وىي:
التي
ْ
بدور ميـ في ّ

-

ٔ -في مجاؿ البلمساس (. )Taboo

ٕ -في مجاؿ األضداد (. )Antonymy
ٖ -في مجاؿ المبالغة (. )Hyperbole

((التمييد))

((التطور الداللي ومشكمة المعنى))

تكػوف
التطور الداللي ىو تغيير معاني الكممػات ،ومتابعػة ىػذا التغييػر الػذي يػؤدي إلػى ّ

دالالت لؤللفاظ وخمع دالالتيا القديمة ،والبحث في أسباب ذلؾ التغيير ونتائجو ومظاىره(ٔ).

التغيػػر الػػداللي واحػػداً مػػف الموضػػوعات الرئيسػػة فػػي عمػػـ
ويعػ ُّػد موضػػوع
التطػػور أو ّ
ُ
ّ
الد اللػػة .وقػػد بػػرز اىتمػػاـ عممػػاء الداللػػة بموضػػوع التطػػور الػػداللي منػػذ أوائػػؿ القػػرف التاسػػع
أف
وتوصػػموا إلػػى َّ
عشػػر المػػيبلدي حينمػػا حػػاولوا دراسػػة المعنػػى مػػف خػػبلؿ وضػػع قػوانيف لػػو،
ّ
التغيػػر الػػداللي
تغيػػر الداللػػة يػػأتي نتيجػػة جممػ ٍػة مػػف العوامػػؿ واألسػػباب(ٕ) ،وأدركػوا أيضػاً َّ
أف ّ
ّ

يكوف عمى أشكاؿ ومظاىر متعددة(ٖ).
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والتطػػور الػػداللي ظػػاىرة شػػائعة فػػي المغػػات كمِّيػػا تطػ أر عمػػى أبنيػػة المغػػات نتيجػػة تػوافر

بعضػيـ بمثابػة
جممة مف العوامؿ التي تدفع العناصر المغوية نحو تغيير دالالتيا  .وقػد عػدَّهُ ُ
الػػداء الػػذي ينػػدر أف تَ ِفػ َّػر أو تنجػػو منػػو األلفػػاظ .عمػػى حػػيف يػػرى بعضػػيـ اآلخػػر َّأنيػػا ظػػاىرةٌ
الحػي تخضػع لِ َمػا يخضػع لػو الكػائف
ألف المغػة كالكػائف
الممحػة ؛ َّ
دعت إلييا الحاجة
طبيعية
ْ
ِّ
ّ
وتطوره(ٗ).
ونموه
ّ
الحي في نشأتو ّ
ّ
كأيػ ِ
ػػة ظػػػاىرة اجتماعيػػػة خاضػػػعة لمتطػ ّػػور فػػػي مسػػػتوياتيا المختمفػػػة
ػػرية
ػ
البش
ة
ػػ
ػ
المغ
و
ُ
ّ
(أصػػػػواتيا ،وأبنيتيػػػػا ،وتراكيبيػػػػا ،ودالالتيػػػػا) ،وا َّف ىػػػػذا التطػػػػور ال يجػػػػري ِت َبعػػػػاً لؤلىػػػػواء

أحد وقػؼ عممػو،
والمصادفات بؿ عمى وفؽ اتجاىات عامة وفي محاور رئيسة ،وال يستطيع ٌ
أو تغيير ما يؤدي إليو؛ َّ
تيار غير مرئي في داخؿ المغة ،فمػيس فػي قػدرة اإلنسػاف وقػؼ
ألنو ٌ
تطور ٍ
ٍ
ألف المغػة ليسػت جامػدة بػأي حػاؿ
خػاص؛ َّ
عػيف
لغة ما ،أو جعميػا تَ ْج َم ُػد عمػى وضػ ٍع ُم ّ
ّ
ولكف تطورىا يبدو بطيئاً في بعض األحياف ،فسرعة الحركة والتغييػر قػد تختمػؼ
مف األحواؿَّ ،
(٘)

.

المغوي
جانب مف جوانب التطور
وتغي ُر المعنى
مف زمف إلى آخر ّ .
ٌ
ّ
وي ِ
إف االتجػاه الطبيعػي لمغػة ،وبخاصػة
التغير فػي المغػة بقولػو َّ (( :
ص ُ
ؼ (ماريو باي) ّ
َ

التغيػر،
في صورتيا الدارجة أو المتكممة ىو اتجاه يبعػدىا عػف المركػز  ...فالمغػة تميػؿ إلػى ّ

س ػواء خػػبلؿ الزمػػاف أو عبػػر المكػػاف إلػػى الحػ ِّػد الػػذي ال توقػػؼ تيػػاره العوامػػؿ الػػػػجاذبة نحػػو

وميمػػة فػػي عمػػؿ المغػػوي ،فيػػي
أف ىػػذه الخاصػػي َة ضػػروري ٌة
المركػػز  . )ٙ()) ...ويػػرى أيضػاً َّ
ّ
ميم ٌة لعالـ المغة التاريخي؛ َّ
ألنيا تُ ِّ
شكؿ األساس في ِّ
تغير لغوي  .وىي ميم ٌة لعالـ المغة
كؿ ّ
كو ُف الميجات واالختبلفػات ،أو الطبقيػة التػي ُيصػادفيا دارس
الوصفي؛ أل ّنيا األساس الذي تُ ِّ
المغة وصفياً  .وىي ميمة لعالـ المغة الجغرافي؛ أل ّنيا تعطيو صورة دقيقػة عػف لغػات العػالـ،
()ٚ

.

وتَُب ِّي ُف لو أىمية بعضيا بالنسبة إلى بعضيا اآلخر
ط الضػوء عمػى عامػؿ ميػـ مػف العوامػؿ التػي تسػيـ
وسنحاوؿ في دراستنا ىذه أف ُنسمِّ َ

تغيػر دالالت األلفػاظ ونشػوء دالالت جديػدة ليػا ،وىػو العامػؿ النفسػي ،فالناحيػة النفسػية
في ّ
تغيػر دالالت ألفاظيػا.
لئلنساف ذات أثر واضح في المغة ،وىي تسيـ بشكؿ مف األشػكاؿ فػي ّ

و ِم ّمػا يجػػدر ذكػػره َّ
تتغيػػر دالالتيػػا وتتطػ ّػور بسػبب العامػػؿ النفسػػي ىػػي ألفػػاظٌ
أف األلفػػاظ التػي ّ
معينة مف نواحي حياة اإلنساف ،فميست ألفاظ المغة كميا خاضػعة فػي تطورىػا
خاص ٌة بناحية ّ
ٍ
بجانب مف جوانب حياة اإلنساف وىذا الجانػب لػو
لمعامؿ النفسي ،بؿ ثمة ألفاظ معينة تتعمّؽ
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ٍ
ممػػا يػػؤدي إلػػى تػػأثير العامػػؿ النفسػػي فػػي تمػػؾ
صػػمة بطريقػػة أو بػػأخرى بالناحيػػة النفسػػيةّ ،
تغير دالالتيا .
األلفاظ ومف ثََّـ ّ
ٍ
مجػاالت ثبلثػة
النفسػي فػي
وقد حاوؿ البحث رصد تطور دالالت األلفاظ؛ بسػبب العامػؿ
ِّ
في المغة العربية ،وىذه المجاالت ىي:

أوالً :في مجاؿ البلمساس (. )Taboo

ثانياً :في مجاؿ األضداد (. )Antonymy
ثالثاً :في مجاؿ المبالغة (. )Hyperbole
أوالً :في مجاؿ البلمساس (: )Taboo

إف األلفاظ التي تتأثر بالعامؿ النفسي في تغييػر دالالتيػا ىػي تمػؾ األلفػاظ التػي تػرتبط
َّ
ٍ
بإيحاءات ال تُ َعب َُّر عنيا صراحة مػف لػدف اإلنسػاف؛ وذلػؾ الرتبػاط دالالتيػا الصػريحة
دالالتيا
معي ٍ
ٍ
نػة ُربَّمػا
ذكره (( ،إذ توجد فػي بعػض المغػات حساسػي ٌة نحػو
ألفػاظ ّ
ستَ ْق َب ُح ُ
وي ْ
بما ُي ْ
ستَ ْي َج ُف ُ
ارتبطت ببعض المعػاني التػي ال يحسػف التعبيػر عنيػا بصػر ٍ
احة ،لػذا تتج ّنبيػا وتسػتعمؿ بػدليا
ْ
ُ

قيػػػد االسػػػتخداـ َّ
بأنػػػو مػػػف ألفػػػاظ
الم ّ
ألفاظػػػاً أخػػػرى أقػػػ ّؿ صػػػراح ًة ويوصػػػؼ المفػػػظ المتػػػروؾ أو ُ
البلمساس . )ٛ()) taboo
ألفاظ وعبػار ٍ
ٍ
ٍ
ألسػباب
ات
ب ذكر
والبلمساس أو االستعماؿ المغوي المحظور ىو  (( :تَ َج ُّن ُ
اجتماعيػ ٍػة ونفسػ ّػي ٍة ))( .)ٜفػػبل يػػؤدي البلمسػػاس إلػػى تغييػػر داللػػة األلفػػاظ بطريقػ ٍػة
دينيػ ٍػة و
ّ
ّ
قبيحػة ومسػتكر ٍ
ٍ
إف بعض األلفاظ ترتبط داللتيا بمسػم ٍ
ىة ِم َّمػا َي ُمجُّيػا الػذوؽ
يات
مباشرة  ،بؿ َّ
ّ
ُ
ٍ
ٍ
تغيػر داللػة
بألفػاظ
صار إلى االسػتعانة
بديمػة ليػا داللػة قديمػة ،فيػؤدي إلػى ّ
العاـ لممجتمع ُ
في ُ
سػمى بػالتَّمطُّؼ ،وىػو
ىذه األلفاظ َّ .
فكأف البلمساس يؤدي إلػى التحايػؿ فػي التعبيػر ،أو مػا ُي ّ
حدةً وأكثر مبلئم ًة لمذوؽ العاـ والناحية النفسية،
إبداؿ الكممة ذات الداللة
الحاد ِة بأخرى أق ّؿ ّ
ّ
(ٓٔ)

.

تغير المعنى
وىذا التمطؼ ىو السبب في ّ
وأكثر ما تتضح ىذه المسألة في األلفاظ المرتبطة بالغريزة الجنسية في المغػة العربيػة؛
ػاعي ال
َّ
ػالع ُ
رؼ االجتمػ ُّ
ألف ذكرىػػا عمػػى وجػػو الص ػراحة فػػي بعػػض المجتمعػػات يسػػبب حرج ػاً ،فػ ُ
أف تفادييا يػدؿ مػف ناحيػة أخػرى عمػى مػدى المسػتوى
يقبؿ التصريح بمثؿ ىذه األلفاظ ،كما َّ

عبػػر عػػف ىػػذه النػواحي إلػػى
ػديني لممجموعػػة المغويػػة (( .وتتعػػرض األلفػػاظ التػػي تُ ّ
ػافي والػ ّ
الثقػ ّ
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التغير الدائـ ،والتطور السريع ،فمنيا ما يندثر غير ٍ
تارؾ بعده أث ارً ،ومنيا ما ينزوي ويصػبح
ّ
نػػادر االسػػتعماؿ ،وفػػي كمتػػا الحػػالتيف نػػرى النػػاس يستعيضػػوف عػػف تمػػؾ األلفػػاظ بػأُخرى تمػ ُّ
ػت
عبر عف نفس الدالالت فػي ٍ
أنػاة ورفػ ٍ
ؽ ال يفػزعُ منيػا السػامع أو
إلييا بسبب مف األسباب ،وتُ ّ

يتشػػػاءـ؛ أل ّنيػػػا تُغطػػػي الداللػػػة بغبللػػػة رقيقػػػة تقمػػػؿ مػػػف وضػػػوحيا ،وتحػ ُّ
ػػد مػػػف تأثيرىػػػا فػػػي
األذىاف))(ٔٔ).

عبروف عف ىذه األلفاظ – التي تػرتبط بػاألمور التػي
وفي الوقت الذي نجد بعض األُمـ ُي ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ػف
ُيسػ ُّ
س أحسػ َ
ػتمم ُ
ػتحب سػػترىا – بعبػػارات صػػريحة ،وألفػػاظ مكشػػوفة مباشػػرٍة ،نجػػد العربيػػة تػ ّ
ِ
ُِ
نفسػية
آثػار
ّ
الس ُبؿ وأقربيا إلى الحشمة واألدب في التعبير عف ىذه األلفػاظ وغيرىػا م ّمػا ليػا ٌ
طػؼ فػي التعبيػر ،فتبمػب غرضػيا بأحسػف األسػاليب وألطفيػا.
لػدى المجتمػع ،إذ تمجػأ إلػى التم ّ
(ٕٔ)

.

صرح في ىذه األلفاظ
ويعيبوف عمى المرء إذا كاف ُيكاشؼ ُ
ُ
وي ّ
وتمجأ المغ ُة في مثؿ ىذه الحاالت إلى الكناية؛ َّ
ألنيا تُ ِّ
مك ُف المتكمّميف مف الوصػوؿ إلػى
ٍ
ٍ
ٍ
ػت (( لمناحيػة
الئقة اجتماعياً،
بطريقة
المعنى
ض ْ
ومنسجمة مع الذوؽ العاـ  .فالمغات إذا َعَر َ
أف الكنايػػة والتعميػػة مطموبػػة
الجنسػػية ومػػا يتّصػ ُؿ بيػػا رأينػػا التطػ ّػور الػػداللي أسػػرع ،وشػػيدنا َّ
مستحبة ،فؤلعضاء التناسػؿ فػي ِّ
كممػات مبتذلػة وأخػرى محترمػة ،ولمعمميػة الجنسػية
كػؿ لغػة
ٌ
كؿ ٍ
في ِّ
مػوف عمييػا ))(ٖٔ).
لغة
ٌ
عمػاة مكنيػة ُيق ِب َ
كممػات مفضػوح ٌة ينفػر منيػا النػاس ،وأخػرى ُم ّ
ٍ
المجسػػػمة
عػػالـ مػػف الصػػور
حػػوؿ المعنػػى إلػػػى
فالكنايػػ ُة أُسػػم ٌ
ّ
وب فييػػا مزايػػا كثيػػػرة ،فيػػي تُ ّ
المحسوسػػة ،والػػى عبلقػ ٍ
ػات جديػػدة يكػػوف لمخيػػاؿ فييػػا أثػ ٌػر كبيػ ٌػر ،لػػذلؾ يمجػػأ إلييػػا الشػػعراء
ألف الحػديث عػف مثػؿ ىػذه األلفػاظ ال
وال ُكتّاب عند التعبير عف األلفػاظ التػي ُيسػتقبح ذكرىػا؛ َّ
ستحب سترىا(ٗٔ) .
يقبؿ التصريح ،لِما فييا مف األسرار التي ُي
ُّ

وقػػد كنػػى الق ػرآف الكػػريـ عػػف العبلقػػة الجنسػػية بألفػػاظ كريمػػة ،مػػف ذلػػؾ قولػػو تعػػالى:
((ولَ ِك ْػف ال تُو ِ
ػرً ))(٘ٔ) .فالكنايػة ىنػا عػف الجمػاع أو النكػاح؛ َّ
اع ُػد ُى َّف ِس َّا
مػاع غالبػاً
ألف (( ال ِج َ
َ
()ٔٙ
(السػر) مػف معنػاه األصػمي إلػى
ػرت داللػة كممػة ِّ
يكوف بيف اآلدمييف فػي ِّ
تغي ْ
الس ِّػر ))  .إذ ّ

معنى جديد  .ومثؿ ذلؾ أيضاً في القرآف الكريـ ما يأتي :
ً
اإلرب :الحاجة ،ويستعمؿ تارةً في الحاجة المفردة ،وتارةً فػي االحتيػاؿ وا ْف
و
ُ،
ة
اإلرب
(اإلربة):
ٔ-
ُ
أريب ،أي :ذو احتياؿ ،وقد ِأر َب إلى كػذا ،أي :احتػاج
لـ يكف حاجة ،كقوليـٌ :
فبلف ذو َأر ٍب ،و ٌ
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()ٔٚ
اإلرَب ِة مف الرجػاؿ ))(.)ٔٛ
إليو حاجة شديدة ّ .
وتغيرت داللتيا في قولو تعالىَ (( :غ ْيَر أُولي ْ
لتصبح كناي ًة عف الحاجة إلى النكاح(. )ٜٔ

ػبلف إلػػى فػ ٍ
ػوي
ػبلف ،إذا
وصػؿ إليػػو ،واألصػ ُؿ المغػ ُّ
َ
ْضػى فػ ٌ
ٕ( -اإلفضػاء) :المكػػاف الواسػػع ،يقػػاؿ :أف َ
ِ (ٕٓ)
رت داللتو عف طريؽ الكنايػة ليػدؿ عمػى العمميػة
لذلؾ َّأن ُو صار في فُْر َج ِت ِو
وفضائو َّ .
تغي ْ
ثـ ّ

الجنسية بيف الرجػؿ والمػرأة ،فقػد كنػى بػو القػرآف الكػريـ عػف اخػتبلء الرجػؿ بامرأتػو فػي قولػو
شػ ْػيئاً
اسػ ِػت ْب َد َ
ػو َ
اى َّف ِق ْنطػػا ارً فػػبل تَأْ ُخ ػ ُذوا ِم ْنػ ُ
إحػ َػد ُ
ػاف َزْو ٍج وأتَ ْي ػتُ ْـ ْ
اؿ َزْو ٍج َم َكػ َ
تعػػالى (( :واذا َأرْدتُػ ْػـ ْ
ض ػ ُك ْـ إلػػى َب ْعػ ٍ
ػض ))(ٕٔ) .وقػػوليـ:
ػو ُب ْيتان ػاً واثْم ػاً ُم ِب ْين ػاً و َك ْيػ َ
ػؼ تَأْ ُخ ُذ َنػ ُ
أتَأْ ُخ ُذوَنػ ُ
ْضػػى َب ْع ُ
ػو وقَػ ْػد أف َ
أقرب إلى التصريح مف قوليـ "خبل بيا"(ٕٕ) .
"أفضى إلى امرأتو" في الكناية ْأبمَبُ و ُ

الر ِ
احد ،وأى ُؿ اإلسبلـَ :م ْػف
جمعو واياىـ
جؿ :أ َخ ُّ
ٖ( -األىؿ) أى ُؿ َّ
مسكف و ٌ
ص الناس بو ،أو َم ْف َي ُ
ٌ
(ٖٕ)
تػزوج ،ومنػو قػوليـ:
ثـ
الرجػ ُؿ ،إذ َّ
َّػؿ َّ
َي ِد ْي ُف بو َّ .
تخصصت داللة األىؿ بالزوجػة ،يقػاؿ :تأى َ
ْ
"آىمَ َؾ اهلل في َّ ِ
زوجػؾ فييػا وجعػؿ لػؾ فييػا أىػبلً يجمعػؾ وايػاىـ(ٕٗ) .وقػد
َ
الجنة إييػاالً"  ،أيّ :
ُ
ػؾ
أىِم َ
ورد لفظ (األىػؿ) بمعنػى الزوجػة فػي القػرآف الكػريـ فػي قولػو تعػالى (( :واذ َغ َػد ْو َت ِم ْػف ْ
تاؿ واهلل ِ
اع َد ِ
تُب ِّوئ المؤ ِم ِن ْي َف مقَ ِ
لمق ِ
عميـ))(ٕ٘) .
َ ُ
ُ َ
َ
سميعٌ ٌ
رت داللتو مف قذؼ الحبوب في األرض مف أجؿ زراعتيا( .)ٕٙإلى الداللػة
ٗ-
تغي ْ
(الح ْرث) :التي ّ
َ
ِ
ث لَ ُك ْـ فأْتوا َح ْرثَ ُك ْـ َّأنى ش ْئتُـ ))( .)ٕٚوذلؾ عمػى
اؤ ُك ْـ َح ْر ٌ
سُ
عمى النساء في قولو تعالى  (( :ن َ
أف بػاألرض زرعُ مػا بػو بقػاء
ألف بالنساء زرعُ ما فيو بقاء نوع اإلنساف ،كمػا َّ
سبيؿ التشبيو؛ َّ
()ٕٛ

أشخاصيـ

.

نقيض الخروج( .)ٕٜومنػو قولػو تعػالى (( :أ ُْد ُخمُػوا ىػذه القَ ْرَيػ َة ))(ٖٓ) ،وقولػو:
٘( -الدخوؿ) :ىو
ُ
(ٖٔ)
رت داللتو إلى الجماع في قولو تعالىِ (( :م ْف
وف )) َّ .
تغي ْ
الج َّن َة ِبما ُك ْنتُ ْـ تَ ْع َممُ َ
ثـ ّ
(( أ ُْد ُخموا َ
ِنس ِ
عمػيكـ ))(ٕٖ) .وقػػوليـ:
نػاح
فػإف لَ ْػـ تكونػوا َد َخ ْمػتُ ْـ ِب ِي َّ
ػائ ُكـ الَّبلتػي َد َخ ْمػتُ ْـ ِب ِي َّ
ػف ْ
ػف فػبل ُج َ
َ
(ٖٖ)
ِ
.
اإلفضاء إلييا
"د َخ َؿ ِبامرِأت ِو" كناي ٌة عف
َ
الح ػ ِّ ))(ٖٗ)،
َّ -ٙ
(الرفَػػث) :ىػػو قػػوؿ الفُحػػش ،ومنػػو قولػػو تعػػالى (( :فػػبل َرفَػ َ
سػ ْػو َ
ؽ فػػي َ
ػث وال فُ ُ
(ٖ٘)
ِِ
ػرت
ْص َح بما يجب أف ُي َك ّنػي عنػو َّ .
ْح َ
تغي ْ
ويقاؿ"َ :رفَ َث ٌ
ثػـ ّ
فبلف في كبلمو" ،بمعنى أف َ
ش ،وأف َ
يدؿ عمى الجماع عػف طريػؽ الكنايػة فػي قولػو تعػالى(( :أ ِ
الص ِ
داللتو لِ َّ
ػث
ُح َّػؿ لَ ُك ْػـ لَ ْيمَػ َة ِّ
ػياـ َّ
الرفَ ُ
ِ
س ِائ ُك ْـ ))(. )ٖٙ
إلى ن َ
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()ٖٚ
س ،إذا كثػر
( -ٚالمِّباس) :ىو الثياب،
ػوف ِث َيابػاً
ُ
س َ
ٌ
لبسػو  ،ومنػو قولػو تعػالىَ (( :ي ْم َب ُ
وثوب لَِب ْي ٌ
()ٖٜ
ض ارً ))( ،)ٖٛوقولو أيضاً (( :وقَ ْد أ ْن َزْلنا عمي ُكـ ِثيابػاً يػواري سػو ِ
ػرت داللتػو
آت ُك ْـ )) َّ .
تغي ْ
ثػـ ّ
ُخ ُ
ُ
َْ
َ
ْ
ِ
الزوجػة فػي قولػو تعػالىُ (( :ى َّ ِ
ِ
لِ َي َّ
ػف ))(ٓٗ) ،إذ
بػاس لَ ُيػ َّ
الػزوج أو
ػدؿ عمػى
ِ
ػاس لَ ُك ْػـ وأ ْنػتُ ْـ ل ٌ
ػف ل َب ٌ
ٍ
ُج ِع َؿ َّ
قبيح(ٔٗ) .
أي
شيء ٍ
صدُّىا عف تعاطي َّ
وج لِباساً لِزوجيا مف ُ
حيث َّأنو َي ْم َن ُعيا َ
الز ُ
وي ُ
البشػرة ،وىػي أعمػى ِج ْم َػد ِة الوجػو والجسػد
(المباشرة) :المباشرةُ في األصؿ المغوي
-ٛ
ٌ
مشتؽ مف َ
ُ
(ٕٗ)
رت داللتيا ِل َّ
ِ
تدؿ عمى الجماع عف
ضرهُ ِب َن ْف ِس َؾ َّ .
ومباشرةُ
تغي ْ
األمرْ :
ثـ ّ
أف تَ ْح ُ
مف اإلنسافُ ،
وى َّف وأ ْنػػتُـ عػ ِ
طريػػؽ الكنايػػة(ٖٗ) ،فػػي قولػػو تعػػالى (( :وال تُ ِ
سػ ِ
ػاج ِد ))(ٗٗ)،
باشػ ُػر ُ
ػاكفُ َ
الم َ
ْ
وف فػػي َ
فاآلف ِ
وى َّف ))(٘ٗ) .
وكذلؾ قولو تعالى(( :
باش ُر ُ
َ
ػس الشػ ِ
ػف المَّ ْمػ ِ
ػرت
البشػػرِة( .)ٗٙثػ َّػـ
-ٜ
ػس ،وىػػو َمػ ُّ
تغيػ ْ
ػيء ،أي ْإد ار ُكػ ُ
بلمسػػة)ِ :مػ َ
ّ
ػو ِبظػػاىر َ
(الم َ
ُ
()ٗٚ
ْ َّ
ستُ ْـ ِّ
اء ))(. )ٗٛ
داللتيا
الم ْ
س َ
الن َ
فأصبحت تُكنى بيا عف الجماع  ،في قولو تعالىْ (( :أو َ
ػرت دالل ػ ُة ىػػذه األلفػػاظ مػػف معانييػػا األصػػمية إلػػى معػ ٍ
ػت ىػػذه
ػاف جديػػدة ،فقػػد َحمّػ ْ
تغيػ ْ
إذ ّ
ٍ
األلفاظ َّ
دلت
محؿ
ألفاظ كانت داللتيا صريحة ومباشرة في التعبير عف مثؿ ىذه األمور ،فاستُْب ْ

ألطؼ عمى السمع و َّ
أخؼ عمى النفس .
بيذه األلفاظ التي تبدو داللتيا
َ
مسػتحبة ومقبولػة
فمف عادة القػرآف الكػريـ التعبيػر عػف مثػؿ ىػذه األلفػاظ بألفػاظ أخػرى
ّ
اجتماعياً عف طريؽ الكناية .ومف ذلؾ أيضاً تفسير بعض العمماء لآليػة الكريمػة َ (( :وقػالوا
ِ
ِل ُجمُػ ِ
ػالجمود ىنػػا
اد بػ
ش ػ ِيدتُـ عمينػػا ))( .)ٜٗإذ نقػػؿ (الطبرسػػي ت٘ٗٛىػػػػ) َّ
ػود ِىـ ِلػ َػـ َ
الم ػر َ
أف (( ُ
(ٓ٘)
الفُروج عمى طريػؽ ِ
(الجمػود) ىنػا مػف معنػاه األصػمي
تغي ْ
الكنايػة ))  .فقػد ّ
ػرت داللػة كممػة ُ
ُ
إلػى مع ًنػػى جديػػد وىػػو الفُػػروج  .وال شػ َّ
أف الكنايػػة ىنػػا أفػػادت المبالغػػة فػػي الوصػػؼ ،وذلػػؾ
ػؾ َّ
الجمػود كنايػ ٌة
إليضاحيا وزيػادة جماليتيػا ،وفػي ىػذا يقػوؿ (الجػاحظ تٕ٘٘ىػػ) (( :قػالوا :
ُ
ِ
عف الفروجَّ ،
الع َج ِب ))(ٔ٘).
أف كبلـ ال ِج ْم ِد مف
كأنو كاف ال يرى َّ
أعجب َ

عم ْػف
ومف أمثمة ذلػؾ أيضػاً مػا ذكػره (الجػاحظ) فػي قولػو  (( :وكػانوا إذا أرادوا الكنايػة َّ
ألف التػػي تمجػػأ إلػػى ِّ
ػبت ِّ
الزنػػا
ػعمت كناي ػ ًة )ٕ٘()) ...؛ َّ
ػت وتَ َك َّ
سػ ْ
بالزنػػا قػػالوا  :قَ َح َبػ ْ
سػ ْ
َزَنػ ْ
ػت ،أي َ
تحدثػػو بجػػذب النظػػر غيػػر االعتيػػادي ،كمػػف تسػػعؿ وتمفػػت النظػػر إلييػػا  .ومثػػؿ ذلػػؾ قولػػو:
ّ

((وكػذلؾ كػاف كنػايتيـ عػف انكشػاؼ عػورة الرجػؿ ،يقػاؿ  :كشػفت عمينػا مػػػػػػػػػػػػػػػتاعو وعورتػػو

نظيػؼ
(فػبلف
وشواره ))(ٖ٘) .ومنو أيضاً ما أشار إليو (ابف األنبػاري تٖٕٛىػػ) فػي قػوليـ:
ُ
ٌ
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(ٗ٘)
اويؿ كناي ًة عف الفَ ْر ِج ،كمػا قػالوا:
السراويؿ)  ،إذ قاؿ (( :ومعناهُ :عفيؼ الفَ ْر ِج ،فَ َج َع َؿ السر َ
عفيؼ ِ
الم ْئ َز ِر واأل زار ،إذا كاف عفيؼ الفر ِج ))(٘٘) .ومنو قو ُؿ ُمتَ ِّم ْـ بف نويرة(: )٘ٙ
فبلف
ُ
ٌ
األزَو ِر
تناوح ْت
ياح
ِن ْع َـ القَِتي ُؿ إذا ِّ
قتمت يابف ْ
الب ُي ْو ِت َ
َح ْو َؿ ُ
َ
الر ُ
عفيؼ ِ
ش ِ
ِ
الم ْئزر
مػائمُ ُو
ثيابو
ض ِم ُر الفحشاء تحت
ُح ْم ٌػو َ
ُ
ال ُي ْ
()٘ٚ
ٌ ِ
س السراويؿ) ،فيقاؿ ِل َم َف كاف غير
أما قوليـ:
ومعناه :عفيؼ الفرج  .و َّ
(فبلف َبخ ُ
عفيؼ الفرج(. )٘ٛ
تدؿ عمى ِ
أف األلفاظ التي ُّ
العفَّ ِة يكثر التعبير عنيا بصور الكناية؛ الرتباطيا
إذ نجد َّ

إف ىذه األلفاظ ترتبط دالالتيا بالعرؼ االجتماعي لمبيئة العربية التي تميؿ إلى
بالمرأة ،إذ َّ

عدـ التصريح بيا ،لكي ال تصؿ المعنى مباشرة ،بؿ مف وراء ظبلؿ التراكيب واأللفاظ .

فاليروب مف األلفاظ الحقيقية في مجاؿ المرأة وعبلقتيا بالرجؿ ىو مف باب التأدب

والتمطؼ ،فاحترزوا مف ذكر األلفاظ أو التصريح بيا ،لذا لجأوا إلى الكناية عنيا بألفاظ
ألف الكناية مستحبة في ىذا المجاؿ ليست في العربية فحسب بؿ
أُخرى ذات دالالت مغايرة؛ َّ
ٍ
فس ُر لنا كثرة أسماء النكاح في العربية ،إذ يقوؿ (الثعالبي
في
لغات كثيرة .وىذا ما ُي ِّ
أصمي وبعضيا
أسماء النكا ِح تبمبُ مائة كممة عف ثقات األئمة ،بعضيا
تٕٜٗىػ) (( :لَ َع َّؿ
ٌّ
َ
العربي عف العبلقة الجنسية
َم ْك ِن ٌّي ))( ،)ٜ٘فأغمب ىذه األلفاظ ىي مف باب الكناية ،إذ ُي َك ِّني
ّ
ود َّؿ عمى ما كاف يك ّني عنو صراح ًة فَ َّػػر مف استعمالو إلى ٍ
ٍ
لفظ
بمفظ ،فإذا اشتير ىذا المفظ َ
ُ
جديد لو داللة مغايرة واستحضره إلى ىذا المجاؿ عف طريؽ الكناية .

وتتغير داللتيا باسػتمرار بسػبب
ومف مجاالت البلمساس أيضاً تمؾ األلفاظ التي تتطور
ّ
الناحية النفسية والعاطفية ،وىي األلفاظ التي تتصػؿ بالقػذارة والنجاسػة والػدنس كػالتي تشػير
عبػػر عنيػػا بكممػ ٍ
ػات
وي ِّ
إلػػى التبػ ّػوؿ والتبػػرز ،فمثػػؿ ىػػذه األلفػػاظ ّ
يمجيػػا الػػذوؽ العػػاـ لممجتمػػع ُ
ُّ
أقػؿ
أخرى غامضة بعيدة عف الكممة األصمية ،فتنػدثر تمػؾ األلفػاظ
ويحػؿ محمّيػا ألفػاظٌ أخػرى ّ
(ٓ)ٙ

وضوحاً في داللتيا ،وأكثر غموضاً

.

ػوي داالً عمػػى األرض المنخفضػػة أو
مػػف ذلػػؾ لفػػظ (الغػػائط) الػػذي كػػاف فػػي أصػػمو المغػ ِّ
الزب ِ
ي(ٔ:)ٙ
يد ُّ
الوادي ،وفي ذلؾ يقوؿ عمرو بف معدي َكرب ُّ َ
ِ
َقمِ ِ
يؿ األُ ْن ِ
فَ َك ْـ ِم ْف َغ ِائ ٍط ِم ْف ُد ِ
س ْم َمى
ليس ِبو َكػتػيعُ
ػس َ
وف َ
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ألف الرجؿ إذا أراد قضاء حاجتو ارتػاد
رت داللتو لِ ُيصبح داالً عمى قضاء الحاجة؛ َّ
َّ
تغي ْ
ثـ ّ
(ٕ)ٙ
غائطاً مف األرض ،ليغيب عف أعيف الناس  .وقد استعممو القرآف الكريـ بداللتػو الجديػدة
أح ٌد ِم ْن ُك ْـ ِم َف ال َغ ِائ ِط ))(ٖ.)ٙ
جاء َ
في قولو تعالىْ (( :أو َ
صػ َنعُ لئلبػؿ والغػنـ مػف
تغي ْ
ومنو أيضاً لفظ (ال َك ِن ْيػؼ) ،إذ ّ
ػرت داللتػو مػف الحظيػرة التػي تُ ْ
البػ ْػػرِد والػ ِّػػريح ،إلػػػى الػػػػػػػػ َموضع الػػػذي يخمػػػو فيػػػو اإلنسػػػاف لقضػػػاء
الشػػػجر ،لكػػػي تقييػػػا مػػػف َ
حاجتو(ٗ. )ٙ
تتغير داللتيا باستمرار ،وتصبح مبتذلػة ،إذ ال يمبػث
فاأللفاظ التي تدخؿ في ىذه الدائرة ّ
عمػا تحمميػا مػف إيحػاءات مكروىػة.
أف يتـ استبداليا بألفاظ أُخػرى؛ وذلػؾ مػف أجػؿ االبتعػاد َّ

فيذا المجاؿ مف المجػاالت التػي تسػتيمؾ األلفػاظ باسػتمرار ،إذ تُ َغ ِّي ُػر داللتيػا بعػد أف تغطييػا
ٍ
ٍ
رت داللػة ألفػاظ كثيػرة بعػد اسػتعماليا فػي ىػذا المجػاؿ،
بيالة
تغي ْ
مكروىة لدى المجتمع .وقد ّ
ومػػػف ىػػػذه األلفػػػاظ ( :الخػػػبلء ،الكرسػػػي ،دورة الميػػػاه ،الحمػػػاـ ،بيػػػت األدب ،بيػػػت الراحػػػة،

أجنبيػةً ،مػف ذلػؾ( :الشمشػمة ،فارسػية) ،و(الكابينػة،
المبدَّلػ ُة
ّ
المرحاض) ،وقد تكػوف الكممػ ُة ُ
كممة أوروبية) ،و( W.Cإنكميزية) ،و(التواليت)(٘.)ٙ

وعبػػر عنيػػا بػػأخرى الئقػػة
ػب القػرآف الكػػريـ اسػػتعماؿ ألفػػاظ النجاسػػة صػراحةًّ ،
وقػػد تج ّنػ َ
ومستحبة مف ِقب ِؿ الذوؽ العاـ ،مف ذلؾ قولو تعالى  (( :ما ِ
ابف َم ْػرَي َـ إالَّ رسػو ٌؿ قػد
يح ُ
ّ
المس ُ
َ
َ
()ٙٙ
ػو ِ
صػدِّيق ٌة كانػا يػأ ُك ِ َّ
 .فقػد أراد القػرآف الكػريـ بيػاف
عػاـ ))
َخمَ ْت ِم ْف قَ ْبمِ ِو ُّ
سػ ُؿ وأ ُّ
ُم ُ
الر ُ
بلف الط َ
ػبلؿ ذكػ ِػر صػ ٍ
ُمػ ِػو (عمييمػػا السػػبلـ) مػػف خػ ِ
ػفة ليمػػا خاصػ ٍػة
الحالػػة الطبيعيػػة لمنبػػي عيسػػى وأ ِّ

َّ
إليػيف ُي ِ
ِ
ػع
ولكػف األ
َّ
عبػداف مػف دوف اهلل .
ألف ال ُكفَّار َح ّوالىما إلػى
بالبشر؛ َّ
َ
آنػي تََرف َ
ُسػموب القر ّ
عف ذكر المفظة الخاصة بتمؾ الصفة صراحةً؛ َّ
ثير االشمئزَاز ،فمجػأ إلػى الكنايػة تػوقي ارً
ألنيا تُ ُ
أف األكػؿ لػيس مػف صػفات اإللوىيػة،
وبػي َف َّ
لشأف رسوؿ اهلل المسيح وأ ِّ
ُم ِػو (عمييمػا السػبلـ) ّ

لِ َما سيؤوؿ إليو الطعاـ ،وىي حالة خاصة بالبشر .
وف مػػف اسػػتعماؿ ىػػذه المفظػػة صػراح ًة فػػي أحػػاديثيـ
وال يػزاؿ النػػاس فػػي يومنػػا ىػػذا يفػّػر َ
وي ُّ
ألف ىػذه الكنايػة تػتبلءـ مػع أذواؽ
كنوف عنيا بقػوليـ ( :ذىػب لقضػاء حاجتػو)؛ َّ
ّ
اليوميةُ ،
النفػور منػو مسػألة تختمػؼ مػف ٍ
ِ
المفػظ و ُّ
بيئػة
الناس ،وتتناسب مع اآلداب العامة  (( .وحقارةُ

لغويػ ٍػة إلػػى أخػػرى الرتبػػاط مفاىيميػػا بالعػػادات االجتماعيػػة ،فالمػػدلوؿ االجتمػػاعي لمكممػػة ىػػو
ّ
()ٙٚ
الفصؿ في ُ ِ
.
مجتمعات أمو ارً ما ال تستقذرىا مجتمعات غيرىا ))
ستَ ْق ِذ ُر
ٌ
الح ْكـ ،فقد تَ ْ
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ومػػف مجػػاالت البلمسػػاس أيض ػاً تمػػؾ األلفػػاظ التػػي تتّصػػؿ مػػف قريػ ٍ
ػب أو بعيػ ٍػد بػػالموت
ألف الناس يتشاءموف مف ذكرىػا صػراح ًة فيسػتبدلوف بيػا كممػات أخػرى  .فػالعرب
واألمراض؛ َّ
كانػػت تُك ّنػػي عػػف أسػػماء (المػػوت واليػػبلؾ) بألفػػاظ أخػػرى مثػػؿ ِ
(الحمػػاـ ،والػ َّػردى ،والمنػػوف،
()ٙٛ

ألف ذكر لفظة الموت لو تػأثير
؛ َّ

شعوب ،والتباب ،والثبور ،والشجب)
المنية ،والحتؼ ،و َ
و ّ
عمى َّ
أف الثروة الطائمة مف المترادفات التػي ولػدتيا جميػع المغػات؛
البشرية (( والواقع َّ
النفس
ّ

لتخفيػػػؼ صػػػدمة المػػػوت ووقعػػػو عمػػػى الػػػنفسَّ ،إنمػػػا ترجػػػع إلػػػى قػػػانوف االسػػػتيبلؾ بكثػػػرة
االستعماؿ ،والحاجة الدائمة إلى التجديد ،وليس دور ىذا القانوف في ىذا المضمار ِب َّ
أقؿ مف

دور الموت نفسو ،ذلؾ المجاؿ الذي يضػطرنا إلػى التنويػع والتجديػد فػي اصػطبلحاتو؛ بسػبب

عاطفي))(.)ٜٙ
ما لو مف تأثير
ٍّ

تتغير داللتيا باسػتمرار أيضػاً ،فالنػاس يسػتبدلوف
فاأللفاظ التي تُ َع ِّب ُر عف ىذه النواحي ّ
رقيقة و ٍ
ٍ
ٍ
يفػر منيػا السػامع،
بطريقة
عبر عف الداللة نفسيا
مثؿ ىذه األلفاظ بأخرى تُ ِّ
الئقػة ،ال ُّ
ٍ
بطريقػة غيػر مباشػرة مػف أجػؿ التقميػؿ مػف تأثيرىػا فػي األذىػاف  .فمفػظ
عبر عػف الداللػة
بؿ تُ ِّ
السػػامي يعنػػي (الػػذىاب) وال ي ػزاؿ يحػػتفظ بيػػذه الداللػػة فػػي المغػػة
(اليػػبلؾ) كػػاف فػػي أصػػمو َّ
العبريةَّ ،
ليحؿ َّ
لكنو تطور في العربية َّ
ثير اليمع والخػوؼ فػي
محؿ (الموت)؛ و َّ
ألف ىذا المفظ ُي ُ

ٍ
بألفػاظ أخػػرى ُّ
تػدؿ عمػػى المػوت لك ّنيػػا أقػ ّػؿ
ويبدِّلونػػو
نفػوس النػػاس ،لػذا يفػّػروف مػف سػػماعوُ ،
تأثي ارً في النفس ،مف ذلؾ ألفاظ ( :تُوفي ،أو فاضت روحو  ،أو انتيى ،أو لقي حتفو)(ٓ. )ٚ
ِ
ِ
استَأثََر اهللُ ِبو ،و ْ
ومنو أيضاً كنايتيـ عف (الموت) بقوليـْ (( :
أس َع َدهُ ِبجو ِارِه ،وَن َقمَػو اهللُ
ِ
ِِ ِ
دار ِر ْ ِ ِ
إلى ِ
ظػر،
المنت َ
س َع َ
ض ِر ،وأف َ
الم ْحتَ َ
وم َح ِؿ ُغ ْفرانو ،و ُكت َب ْت لَ ُو َ
ْض ْت ِبػو إلػى األمػر ُ
ادةُ ُ
ضوانو َ
انتقؿ إلى ِجو ِار َرِّب ِو ،وا ْن َقمَ َب إلى َم َح ِّؿ عفوِه ))(ٔ .)ٚإذ تعددت ىذه التراكيب نتيجػة تػأثير
وقد
َ
داللي و ٍ
ٍ
ٍ
تغيرت داللػة (اسػتأثر ،وأسػعد ،وَن َق َػؿ،
عنصر
كممة واحدة ،أو
ٍّ
احد وىو (الموت) ،فقد ّ
ِ
ػب ،وأفضػػى ،وانقمػػب) فػػي سػػياؽ ىػػذه التراكيػػب مػػف داللتيػػا األصػػمية إلػػى داللػ ٍػة جديػػدة،
و ُكتػ َ
اقترنت بالموت .

ومف ذلؾ أيضاً تج ّنب الناس ذكر أسماء األمراض الخطيرة التي تفتؾ بالجسػـ ،وتػؤدي

ألف النػاس يتشػػاءموف مػف ذكرىػػا صػراحةً ،مثػػؿ اسػتعماليـ( :المػػرض الخبيػػث)
إلػى المػػوت؛ َّ
(ٕ)ٚ

لمح ّمى
لمسرطاف ،واستعماليـ( :المبروكة) ُ

.
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ومف ألفاظ البلمساس التي ترتبط بالعامؿ النفسي تمؾ التي تُشير إلى الحسػد والسػحر،
سػتقر
إذ يشيع في بعض المجتمعات االعتقاد بسحر الكممة ،ويبدو َّ
أف ذلؾ يعود إلػى (( مػا ا َّ

مجػرَد
عتقػد َّ
في ذىف اإلنساف منذ القدـ مف الػربط بػيف المفػظ ومدلولػو ربطػاً وثيقػاً ،حتػى ُي ُ
أف ّ
بمفظ الحي ِ
أف النطؽ ِ
َّة يػدعوىا مػف ُج ْح ِرىػا فتَػ ْنيش َم ْػف ناداىػا
ذكر الموت يستحضر الموت ،و َّ
َ
(ٖ)ٚ

أو ذكر اسميا ))

.

فيتـ تحريـ استعماؿ مثؿ ىذه الكممات في بعض المجتمعات ،نتيج ًة لم ُخرافػات المغويػة،
ُّ
(ٗ)ٚ
واالعتقػػاد ال ُخرافػػي ِبسػ ِ
 .ومػػف أمثمػػة تمػػؾ األلفػػاظ مػػا جػػاء فػػي قولػػو تعػػالى :
ػحر الكممػػة
ش ػأ ِ
ِ
َم ِة ))(٘ ، )ٚفقػػد
ػحاب الم ْ
َمة مػػب أصػ ُ
ػحاب  ،وأصػ ُ
الم ْي َم َنػػة مػػب أصػ ُ
((فأصػ ُ
ش ػأ َ
الم ْ َ
ػحاب َ
ػحاب َ
ػالي ِ
مف والبركػ ِػة فػػي اآليػػة الكريمػػة ،فػػي حػػيف اقترنػػت عبػػارة
اقترنػػت عبػػارة "أصػػحاب اليمػػيف" بػ ُ
الشماؿ" (اليسار) بالشؤـ  .ووردت في ٍ
"أصحاب ِّ
آية أخرى داللة اليمػيف عمػى البركػة والخيػر
ض ٍ
ِ
أصػػحاب اليمػ ِ
مػػح
أصػػحاب
ػيف مػػا
كقولػػو تعػػالى  (( :و
ط ٍ
ػػود ،و َ
اليمػػيف ،فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِس ْػػد ٍر َم ْخ ُ
ُ
ُ
ضوٍد ))( . )ٚٙفػي حػيف اقترنػت داللػة ِّ
أصػحاب
الشػماؿ بعكػس ذلػؾ فػي قولػو تعػالى  (( :و
َم ْن ُ
ُ
الش ِ
الش ِ
س ُم ٍ
أصحاب ِّ
ِّ
وح ِم ْيٍـَ ،و ِظ ٍّؿ ِم ْف َي ْح ُم ْوٍـ ))( ،)ٚٚإذ َّ
عد ليـ اهلل تعالى
ماؿ ما
وـ َ
ُ
ماؿ ،في ُ
أنواعػاً مػػف العػػذابات واآلالـ التػػي سػػيعانونيا فػػي يػػوـ القيامػػة نتيجػػة ألعمػػاليـ السػ ّػيئة التػػي

ارتكبوىا في حياتيـ األولى.

النفسػي دو ارً واضػحاً فػي تغييػر
أف لمجانػب
مما سػبؽ ذكػره فػي ىػذا الموضػوع َّ
ِّ
نستنت ُ ّ
داللة األلفاظ وتطورىا ،وذلؾ مف خبلؿ استبداؿ بعض األلفاظ ،التي ترتبط داللتيا بإيحػاءات

النفسػية لئلنسػاف  .أو األلفػاظ
اإلنساني وتأباه الناحية
مكروىة يمجُّيا الذوؽ العاـ لممجتمع
ّ
ّ
ِ
ٍ
طي ٍ
ِ
وطػأة
ػؼ مػف
بة
اليمَ َع و
ولطيفة تُ َخفِّ ُ
َ
الخوؼ في نفوس الناس ،بأُخرى ذات داللة ّ
التي تُث ْي ُر َ
تأثير الكممة األصمية .

ثانياً  :في مجاؿ األضداد (: )Antonymy

التضاد ىو اشت ار ُؾ المعنييف المتضاديف في المفظ الواحد ،كاشتراؾ األبػيض
األضداد أو
ُ
ُ
ٍ
الضدِِّ ،
األضداد جمع ِ
شيء ما نافػاه ،نحػو البيػاض،
كؿ
واألسود في لفظ (الجوف) (( .و
وض ُّد ّ
ُ
ُ
البخػػؿ ،و َّ
أف
الجػ ْػبف ،ولػػيس ُكػ ُّػؿ مػػا خػػالؼ الشػػيء ضػ ّػداً لػػو .أال تػػرى َّ
و َّ
الشػػجاعة ،و ُ
السػػخاء ،و ُ
القػ َّػػوةَ والجيػػػ َؿ مختمفػػػاف ،وليسػػػا ِ
ضػػػد ِ
ػػد الجيػػػؿ العمػػػـ .
ػػد القػ ّػػوة الضػػػعؼ ،وضػ ّ
َّيف ،وا َّنمػػػا ضػ ّ
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ختمفيف ،ولػيس ُّ
أعـ مػف التضػاد ،إذ كػاف ُّ
ِ
متضػاد ِ
كػؿ مختمفػيف
يف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
كػؿ
فاالختبلؼ ُّ
ّ
ضديف ))(.)ٚٛ
ّ

وقد اختمؼ عمماء المغة في وقوع األضداد في المغة  .ولسنا بصػدد بحػث ىػذا الخػبلؼ

طالما وسعتو كتب المغة قديمة كانت أو حديثة(.)ٜٚ

ولِنشوء األضداد في المغػة جممػ ٌة مػف العوامػؿ واألسػباب ،إالَّ َّأننػا سنقتصػر عمػى دراسػة

أف لمعامػػػؿ النفسػػػي أثػػػ ارً بػػػار ازً فػػػي ىػػػذا
العامػػػؿ النفسػػػي فػػػي نشػػػأة ىػػػذه الظػػػاىرة .إذ يبػػػدو َّ
الشيء باسـ ضػد ِ
ِ
الموضوعَّ ،
ِّه؛ لممبالغػة فػي الوصػؼ ،واثػارةً الىتمػاـ
عب ُر عف
فإننا كثي ارً ما ُن ِّ
َّ
ٍ
استحسػنا
بشخص وصفناهُ بػ (شػيطاف) ،أو (ممعػوف)  ...واذا
ُع ِج ْبنا
السامع ،أالَ تََار َنا إذا أ ْ
فاإلنساف يمجأ إلى مثؿ ىذه التعبيػرات؛ َّ
شيئاً قمنا (فَ ِظيع)  ...إلخ.
ألف ليػا اىتمامػاً خاصػاً
ُ

في نفس المتكمِّـ

(ٓ)ٛ

.

تغير دالالت األلفاظ ،وذلؾ مف خػبلؿ العوامػؿ النفسػية التػي تسػيـ
إذ يسيـ األضداد في ّ
في نشوء الداللػة المتضػادة لؤللفػاظ ،التػي تػرتبط بالمشػاعر اإلنسػانية كػالخوؼ مػف الحسػد،

آثار ميمة في ىذا المجاؿ مف خبلؿ تأثيرىػا
والتفاؤؿ ،والتشاؤـ ،وغيرىا ،والتي تترتب عمييا ٌ
تغير المعنى .
في ّ
(آ) الخوؼ مف الحسد :

أف العرب كانوا يؤمنوف بالحسد ،ويتخذوف مػا يظنػوف
ففي مجاؿ الخوؼ مف الحسد نجد َّ

شره كالتمائـ وغيرىا(ٔ .)ٛوورد ذكر الحسد في القػرآف الكػريـ ،وأمػر اهلل تعػالى
أنو يد أر عنيـ َّ
(ٕ)ٛ
ػرت داللػػة بعػػض األلفػاظ نحػػو الداللػػة المتضػػادة
النبػػي (ص) باالسػػتعاذة مػػف شػ ِّػرِه
فتغيػ ْ
ّ .

نتيجة الخوؼ مف الحسد ،إذ يشيع في المجتمع العربي االعتقاد بالسػحر ،واإلصػابة بػالعيف،
يفػروف
وتمعب الكممة دو ارً ميماً في ىػذا االعتقػادِ ،م َّمػا يجعػؿ األفػراد فػي مثػؿ ىػذا المجتمػع ُّ
أف تُصيبيا عػيف الحسػود ،مػف ذلػؾ مػا جػاء
مف وصؼ األشياء بالحسف والجماؿ؛ خوفاً ِم ْف ْ

ِ ِ
سػ ِػػنيا
عػػػف أحػػػد خمفػػػاء العػػػرب فػػػي األنػػػدلس َّ
أف سػ َّ
ػػمى إحػػػدى جواريػػػو (قبيحػػػة)؛ لشػػػدَّة ُح ْ
ِ
وجماليا(ٖ. )ٛ
أثر في السموؾ المغوي عند العرب ،فقد انعكس ىذا األثػر فػي داللػة
وكاف ليذا االعتقاد ٌ
الكممةِ ،م َّما جعميا تمعب دو ارً ميماً في اعتقاد الذيف يؤمنوف بو  .إذ َي ِفُّر المرُء في مثؿ ىذه
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البيئػػات مػػف وصػػؼ األشػػياء بالحسػػف والجمػػاؿ ،والتجػػأوا إلػػى إطػػبلؽ األسػػماء واألوصػػاؼ
ِ
فيزيػؿ مػا فييػا ِم ْػف
القبيحة عمى ما ىو ُ
س ِف والجماؿ ،لكي ال تُصيبيا عيف الحسػود ُ
فائؽ ُ
الح ْ
ِ
ِ
الجودة والجماؿ(ٗ. )ٛ
س ِف و
ن َعِـ ُ
الح ْ
نصػاً يؤّك ُػد فيػو ىػذا االعتقػاد لػدى تمػؾ
ُ
وي ْو ِرُد (ابف األعرابي تٖٕٔىػ) فػي ىػذا السػياؽ ّ
َّ
سػ َّػمتْ ُو
البيئػػات ،إذ قػػاؿ (( :كانػػت امػ أرةٌ ال يبقػػى ليػػا ولػ ٌػد إال أفقػػدىا ،فقيػػؿ ليػػاَ :نفِّػ ِػري عنػػو ،فَ َ

العدَّاء ،فعاش ))
قُ ْنفُذاً ،وّك َّنتْ ُو أبا َ
رت داللتيا؛ بسبب الخوؼ مػف الحسػد واإلصػابة بػالعيف،
تغي ْ
ومف األلفاظ المتضادة التي ّ
(٘)ٛ

.

لفظػػة (شػػوىاء) :فاألصػػؿ المغػػوي لمػػادة (ش و ىػػػ) يػ ُّ
ػدؿ عمػػى القُػ ْػب ِح( ، )ٛٙيقػػوؿ (ابػػف فػػارس
تٖٜ٘ىػ) (( :الشيف والواو والياء أصبلف :أحدىما يدؿ عمى قُ ْب ِح ِ
الخ ْمقَ ِة .والثاني :نوع مػف
النظر بالعيف .)ٛٚ()) ...و ِم َّما ُيد ُؿ عمى ذلؾ ما روي عف الرسػوؿ الكػريـ (ص) َّأنػو حثػا يػوـ
ٍ
بدر حثوةً مف التراب في وجوه المشركيف ،وقاؿ (( :شاىت الوجوه ))(. )ٛٛ

َّرت ،إذ صارت تُستعمؿ لمداللة عمى الحسف والجماؿ ،قاؿ (ابف
إالَّ َّ
أف داللتيا تغي ْ
ش َوه،
سن َة ال َخ ْمؽِ ،وال ُيقاؿ في ىذا المعنى لمذكر أ ْ
فرس َ
اء ،إذا كانت َح َ
ش ْو َى ُ
األنباري)ٌ (( :
صيبو
ويقاؿ لمرجؿ إذا وصؼ اإلنساف :ال تُ ِّ
س ِنو فتُ ُ
شوه عميو ،أي ال تُبالب في وصؼ ُح ْ
()ٜٛ
اء :إذا كانت
بالعيف ))  .ويقوؿ (أبو عبيدة تٕٜٓىػ) في المفظة نفسياُ (( :م ْيرةٌ َ
ش ْو َى ُ

الم ْيَرِة
وىاء :إذا كانت جميم ًة ))(ٓ .)ٜويبدو َّ
وميرةٌ َ
ش ُ
أف إطبلؽ لفظة (شوىاء) عمى ُ
قبيحةًُ ،
الجميمة كاف مف باب الخوؼ مف الحسد ،واإلصابة بالعيف ،وقد فطف (أبو حاتـ السجستاني
عيف ،كما
تٕٗٛىػ) ذلؾ ،فقاؿ (( :ال أظ ّنيـ قالوا لمجميمة شوىاء إالَّ مخاف َة أف يصيبيا ٌ
قالوا لمغراب لِ ِحد ِ
أف العامؿ النفسي – المتمثؿ في الخوؼ مف
َّة بصرِه أعور))(ٔ .)ٜإذ نجد َّ

تغير داللة لفظة (شوىاء) مف الداللة عمى القُ ْب ِح
الحسد واإلصابة بالعيف – قد أسيـ في ّ
إلى الداللة عمى الحسف والجماؿ ،وذلؾ عف طريؽ استحضار الداللة الػػػػػػػػػػمتضادة ليذه

المفظة .

ومػػػف تمػػػؾ األلفػػػاظ أيضػػػاً لفظػػػة (ال َخ ِشػػػيب) ،قػػػاؿ (أبػػػو عمػػػرو بػػػف العػػػبلء تٗ٘ٔىػػػػػ):
الصػػقاؿ .و َ ِ
ِ
ػيب أيض ػاً:
ػيبَّ :
ػف الػػذي لػػـ ُي ْح َكػ ْػـ عممُػػو ،ولػػـ ُيػ َػزْد فػػي ِّ
السػ ُ
ػيؼ ال َخ ِشػ ُ
الخشػ ُ
((ال َخشػ ُ
(ٖ)ٜ
(ٕ)ٜ
لمسيؼ الػذي
الص ِقي ُؿ ))  ،وىو مف ألفاظ األضداد  .واستعماليا في األصؿ كاف َّ
يؼ َّ
َّ
الس ُ

ػاء لشػ ّػر
لػػـ ُيصػػقؿَّ ،
أمػػا إطبلقيػػا عمػػى السػػيؼ الصػػقيؿ فكػػاف ف ػ ار ارً مػػف اإلصػػابة بػػالعيف واتّقػ ً
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تنبػو (األصػمعي تٕٔٙىػػػ) عمػى ذلػؾ فػي قولػو (( :يقػاؿ :س ٌ ِ
ػيب ،وىػو
الحسد ،وقد ّ
ػيؼ َخش ٌ
ُ
َ
الص ِقيؿ ،وا َّنما أصمُو َّأن ُو ُب ِرَد مف قَ ِ
أف ُيمَيَّف فيو خشيب ))(ٗ. )ٜ
عند الناس َّ
بؿ ْ

عبػر عنػو مػف
تغيرات المعنى التي انتيت بالمفظة إلى التعبير عنػو بعكػس مػا كػاف ُي ّ
ومف ّ
مػو فػػي األصػػؿ المغػوي يعنػػي األحمػػؽ
فاألب ُ
(الب ْميػػاء)ْ ،
قبػؿ؛ بسػػبب الخػوؼ مػػف الحسػػد ،لفظػة َ

(٘)ٜ
تغيػػرت داللتيػػا لتػػدؿ عمػػى الم ػرأة
ميػ ُػز األمػػور ،وام ػ أرةٌ بميػػاء ،أي حمقػػاء  .ثػ َّػـ ّ
الػػذي ال ُي ّ
الكاممة العقػؿ عػف طريػؽ التضػاد ،وفػي ذلػؾ يقػوؿ (ابػف األنبػاري) (( :ومػف األضػداد أيضػاً

قوليـ :ام أرةٌ َب ْمياء ،إذا كانت ناقصة العقؿ ،فاسدة االختيار والتمييز .وامرأة بمياء ،إذا كانػت
الشر ))( .)ٜٙوال َّ
كاممة العقؿ ،عفيف ًة صالح ًة ال تعرؼ َّ
أف إطبلقيػا عمػى المػرأة الكاممػة
شػؾ َّ
العقؿ مف باب الخوؼ مف أف تصيبيا عيف الحسود .

(ب) التفاؤؿ والتشاؤـ :
تغيػػرت داللتيػػا نتيجػػة العامػػؿ النفسػػي ،تمػػؾ التػػي
ومػػف مجػػاالت األلفػػاظ المتضػػادة التػػي ّ
ترتبط بالتفاؤؿ والتشاؤـ:

ؼ التفاؤؿ َّ
بأنو :النظرة اإليجابيػة إلػى الحيػاة واالعتقػاد بإمكانيػة تحقيػؽ الرغبػات فػي
ُي َّ
عر ُ
المستقبؿ ،والميؿ إلى توقّع أفضؿ النتائ فيو ،فضبلً عف االعتقاد باحتمػاؿ حػدوث الخيػر أو
()ٜٚ

الجيد مف األشياء بدالً مف حدوث َّ
الشر أو الجانب السيئ
الجانب ّ
ؼ َّ
عداد شخصػي ،أو نزعػ ٌة شخصػية كامنػة داخػؿ الفػرد تػؤدي
في َّ
َّ
عر ُ
بأنو :اسػت ٌ
أما التشاؤـ ُ
بو إلى التوقع السمبي لؤلحداث القادمة ،وتجعمو ينتظر حػدوث األسػوأ ،ويتوقػع َّ
الشػر والفشػؿ
()ٜٛ

حد بعيد
وخيبة األمؿ ،ويستبعد ما خبل ذلؾ إلى ٍّ

.

.

حػد كبيػر ،والتػي
فالتفاؤؿ والتشاؤـ مف غرائز اإلنساف التي ترتبط بمشاعره النفسػية إلػى ٍّ

سػيئ
تسيطر عمى عاداتو في التعبير وتػؤثر فييػا كثيػ ارً ،فػإذا شػاء المػرء التعبيػر عػف معنػى ِّ

عبػر عػف
وفػر منيػا إلػى غيرىػا ،فجميػع الكممػات التػي تُ ِّ
تشاءـ مف ذكػر الكممػة الخاصػة بػوَّ ،
ِ
وي ِّ
كني عنيا بكممات حسػنة المعنػى
الموت واألمراض والمصائب والكوارث َيفُّر منيا اإلنسافُ ،
()ٜٜ

قريبة إلى الخير

.

لػػذلؾ يمجػػأ اإلنسػػاف إلػػى التفػػاؤؿ فػػي التعبيػػر عػػف الكممػػات التػػي تحمػػؿ دالالت سػػيئة،

ألف في نفس اإلنساف وداخمو اعتقاداً بسحر الكممػة
ويستبدليا بكممات أُخرى حسنة المعنى؛ َّ
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يجعمو يستبعد الكممػات التػي تحمػؿ دالالت سػيئة ،أو تمػؾ التػي تُعبَّػر عػف المػوت والمصػائب
ػػمي
واألمػػراض .ومػػػف ذلػػؾ مػػػا ذكػػره (الجػػػواليقي تٔٗ٘ىػػػػ) مػػف َّ
سػ ِّ
أف العػػػرب مػػا زالػ ْ
ػػت (( تُ َ

الناىضيف في ابتداء األسػفار قافمػةً؛ تفػاؤالً بػأف ييسػر اهلل ليػا القفػوؿ ،وىػو شػائعٌ فػي كػبلـ
فصحائيـ ))(ٓٓٔ) .
فسر لنا
وىذه الظاىرة موجودةٌ في الميجات العامية في يومنا ىذا ،فيي التي يمكف أف ُي ّ
ػبلف بعافيػ ٍػة) لمشػػخص المػػريض ،تجنب ػاً لػػذكر كممػػة المػػرض .وتسػػميتيـ
قػػوؿ المصػػرييف (فػ ٌ

اس ِػو ْخ) ،أو (ي
(الحمى) بػػ (المبروكة) .واستبداليـ كممة (أسود) بغيرىا في قوليـ( :يا نيار ْ
س)؛ وذلؾ ف ار ارً ِم ّما تحممو تمؾ الكممة مف إيحاءات تدؿ عمى الموت(ٔٓٔ) .
نيار ْ
اح ِو ْ
إف الخوؼ مف سػحر الكممػات ودالالتيػا المباشػرة ،واسػتبداليا بػدالالت متضػادة موجػودة
َّ
في معظـ المغات؛ نتيجة لمخرافػات ،والخػوؼ مػف فكػرة سػحر الكممػة ،يقػوؿ (سػتيفف أُولمػاف)

ٍ
لكثيػر مػف األجنػاس
عادات مماثمػة نمحظيػا فػي المػأثورات الشػعبية
في ىذا الصدد (( :ىناؾ
ٌ
ٍ
بأسػماء وقائيػة،
سػموف أحيانػاً
واألُمـ ،ففي ببلد المجر في العصور الوسطى ،كػاف األطفػاؿ ُي ّ

حيػاً" ،أو "القػذارة" ،أو "الوسػخ" ؛ وذلػؾ
كأف ُيػدعى الواحػد مػنيـ "المػوت الصػغير" ،أو "لػيس ّ
لِصػ ِ
ػرؼ األرواح الشػػريرة عػػف ىػػذه المخموقػػات  ...وعنػػدنا نحػػف مػػف العػػادات الخرافيػػة  ...مػػا
(ٕٓٔ)

يعكس ىذه الرىبة العميقة الجذور ،رىبة تأثير الكممة وسحرىا العجيب ))

.

إذ نجد ىروباً واضحاً لئلنساف مف الكممات التي تدؿ عمػى المػوت واألمػراض والمصػائب،
ٍ
كممػات أُخػرى ذات داللػة حسػنة قريبػة إلػى الخيػر ،وىػذه الظػاىرة سػببيا غريزتػا التفػاؤؿ
إلى

والتشػػاؤـ المتػػاف تمعبػػاف دو ارً مػػؤث ارً فػػي توجيػػو السػػموؾ المغػػوي لممتكممػػيف ،وتختمػػؼ قػػوة ىػػذا
التأثير باختبلؼ دور ىذه الغريزة لدى المتكمميف بالمغة ومكانتيا فػي نفوسػيـ وعقػوليـ ،وا َّف

اليروب مػف التعبيػر عػف ىػذه الػدالالت المكروىػة لػدى اإلنسػاف – بألفاظيػا المباشػرة – إلػى
ألفػ ٍ
تغيػػر دالالت ىػػذه
ػاظ أخػػرى حسػػنة الداللػػة ومقبولػػة لػػدى المجتمػػع ،ىػػو الػػذي أسػػيـ فػػي ّ
األلفاظ عف طريؽ األضداد .

تغيػػرت داللتيػػا نحػػو التضػػاد بسػػبب التفػػاؤؿ :لفػػظ (الناىػػؿ) ،إذ
ومػػف تمػػؾ األلفػػاظ التػػي ّ
الرياف ،والعطشاف ،وا َّف أصمو المغوي ِّ
يؤكد أصالة المعنػى
تُطمؽ ىذه المفظة في العربية عمى َّ
الم ْن َيػؿ ،أي َم ِ
ػورُد
اإلب ُؿ ،إذا َ
األوؿ ،إذ جاء في المعجـَ :ن َيمَ ِت ْ
شَ
رب ْت في أوؿ ُ
الػورود ،ومنػو َ
(ٖٓٔ)
بالري ،وقد أشار (ابف األنبػاري)
المياه
أما إطبلقو عمى العطشاف فكاف عمى التفاؤؿ لو َّ
َّ .
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ولمر ِ
ِ
أف
ياف .وزعمػوا َّ
ؼ ِم َف األضدادُ ،يقا ُؿ
لمعطشاف :ناىؿَّ ،
إلى ذلؾ في قولو (( :والناى ُؿ َح ْر ٌ
بالري .قاؿ امرؤ القيس يذكر الخيؿ:
لمر ِّ
ي ،وا َّنما قيؿ لمعطشاف ناىؿ؛ تفاؤالً َّ
األصؿ فيو َّ
ِ (ٗٓٔ)
أو َكقَطا ِ
كاظم َة َّ
الناىؿ
ْساطٌ َك ِر ْح ِؿ الدَّبا
فَ ُي َّف أق َ
َ
األقساطُِ :
شب َو الخيؿ فيي سرعتيا ِب ِر ٍ
حؿ مف الدَّبا ،وىو القطعة منو ،أو ِبقطاع
طعَُّ ،
الق َ
(٘ٓٔ)

طاش تطمب الماء ،فيي ال تألوا طيراناً ))

.

وردت في العربية بمعنى المنجاة ،والميمكة،
ومف ذلؾ أيضاً لفظة (المفازة) ،إذ
ْ
واشتقاقو مف الفوز ،وىو في األصؿ المغوي بمعنى الظفر بالخير ،وال َّنجاة مف َّ
الشر ،يقاؿ:

وفاز بالعذاب( .)ٔٓٙوىذا ما ِّ
أما داللتيا عمى
فاز بالخير،
يؤك ُد أصالة المعنى األوؿَّ .
َ
َ
(الميمكة) فكانت مف باب التفاؤؿ ،وأورد ذلؾ (ابف األنباري) في قولو (( :ومف األضداد
أيضاً المفازة ،تقع عمى المنجاة وعمى الميمكة ،قاؿ اهلل َّ
فازٍة ِم َف
س َب َّن ُي ْـ ِب َم َ
عز وج ّؿ)) فبل تَ ْح َ
الع َذ ِ
اب ))( ،)ٔٓٚفمعناه :بمنجاة مف العذاب ،وىي مفعمة مف الفوز .وقاؿ امرؤ القيس في
َ
المعنى اآلخر(:)ٔٓٛ
ِ
ِ ِ
وص
أم ْػف ذ ْك ِر لَيمَى إ ْذ َنأت َؾ تَُن ُ
ص َو َك ْـ ِم ْف ُدوِنيا ِم ْف َمفَ َازٍة
تَُبو ُ

ِ
وص
ػػيػا َخػ ْ
فَتُ ْقصُر َع ْن َ
طػػوةً َوتَبػػػػػػػُ ُ
َو َك ْـ ْأر ِ
وص
ض َج ْد ٍب ُدوَنيا َولُػصػػُ ُ
ِ
يت َمفَازةً عمى معنى الميمكة ،وىي مأخوذة
س ِّم ْ
واختمؼ الناس في االعتبلؿ ليا ،ل َما ُ
س ِّم َي ْت مفازةً عمى جية التفاؤؿ لِ َم ْف دخميا
مف الفوز؟ فقاؿ األصمعي وأبو ُعبيد وغيرىماُ :
()ٜٔٓ

بالفوز ))

.

المعافى ،وعمى المديب
ومنو أيضاً لفظة (السميـ) التي تدؿ في العربية عمى الصحيح ُ
في الوقت نفسو ،واألصؿ المغوي لمادة (س ؿ ـ) ال يدؿ عمى معنى المدغ ،بؿ يدؿ عمى

الصحة والسبلمة ،إذ يقوؿ (ابف فارس تٖٜ٘ىػػ) (( :السيف والبلـ والميـ معظـ بابو مف

(ٓٔٔ)
أما داللتو عمى المديب فكانت مف باب التفاؤؿ لو بالشفاء
الصحة والعافية ))
َّ .

قرره كثير مف عمماء العربية والمؤلفيف في األضداد في أثناء تفسيرىـ
والسبلمة ،وىذا ما ّ
ليذه المفظة ،إذ قاؿ (أبو حاتـ السجستاني تٕٗٛىػػ) (( :وقالوا :السميـ :السالـ ،والسميـ:
(ٔٔٔ)
س َّمت العرب المنيوش
الممدوغ ،وىو عندي عمى التفاؤؿ ))
 .وقاؿ (الجاحظػ)((:ولِمطّيرِة َ

البِّرية بالمفازة))(ٕٔٔ) .وقاؿ (ابف قتيبة تٕٚٙىػػ) (( :ومف المقموب أف يوصؼ
بالسميـ ،و َ
تطي ارً مف السقـ ،وتفاؤ ًال
بضد صفتو
ِّ
الشيء
لمتطير والتفاؤؿ ،كقوليـ لمديب :سميـ ُّ
ّ
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بالسبلمة))(ٖٔٔ) .و َّ
س ِّمي الممدوغُ سميماً عمى
أك َد ذلؾ (ابف األنباري) أيضاً فيي قولوَّ (( :إنما ُ
س ِّميت الميمك ُة مفازةً عمى جية التفاؤؿ ِل َم ْف دخميا
جية التفاؤؿ بالسبلمة ،كما ُ
بالػػػػػػػػػػػػػػػػفوز ))(ٗٔٔ) .
س ُجور) ،إذ تطمػؽ ىػذه المفظػة فػي العربيػة عمػى المممػوء ،والفػارغ،
(الم ْ
ومنو أيضاً لفظ َ
ػجور ))(٘ٔٔ)،
ويبدو َّ
سُ
أف إطبلقيا عمى الممموء ىو األصؿ ،بدليؿ قولو تعالى (( :و َ
الم ْ
الب ْح ِػر َ
()ٔٔٚ
()ٔٔٙ
أمػػػا
مياىيػػػا
ػػج َر ْت ))
سػ ِّ
َّ .
يضػ ْ
ػػت ُ
 ،أي ِغ َ
أي المممػػػوء .وقولػػػو أيضػػػاً (( :واذا البحػػػار ُ
إطبلقيا عمى الفارغ فكاف تفاؤالً بامتبلئو .و ِم َّما ُي ِّ
ؤك ُد ذلؾ ما روي عف أبي حاتـ السجسػتاني
ػت
ػجور :المممػػوءَّ ...
ػجور الفػارغ فقػػد بمغنػػي ذلػػؾ ،وال أسػػتَ ْي ِق ُنو ،ولسػ ُ
سػ ُ
الم ْ
أمػػا المسػ ُ
قولػوَ (( :
ػجور )) شػيئاً؛
سُ
س ِّج َر ْت )) ،وال فػي قولػو (( :و َ
الم ْ
أقوؿ في قولو تعالى (( واذا البحار ُ
الب ْح ِػر َ
َّ
ور ،ولـ يكف فيػو قطػرة ،فػيمكف أف
أما قوؿ الجاريةَّ :
آف،
فأتييبو .و َّ
ألن ُو قر ٌ
إف َح ْو َ
ّ
ض ُك ْـ لَ َم ْ
س ُج ٌ
سػػميـ ،أي
يكػوف ىػذا الكػػبلـ عمػى التفػػاؤؿ ،فػأرادت الفػػأ َؿ ،كمػا يقػػاؿ لمعطشػاف َرَّيػػاف ،ولِمَّ ِ
ػديب َ
سيكوف ذلؾ ))(. )ٔٔٛ
ور غداً ،أي
ُ
سمَ ُـ ،وا َّنو لَ َم ْ
وس َي ْ
س ُي ْرَوىَ ،
َ
س ُج ٌ

طمػؽ –إلػى يومنػا
ومف األلفاظ التي تغيَّرت داللتيا بسبب التفاؤؿ ،لفظ (البصػير) فيػو ُي ُ
صر ،وعمػى األعمػى ،واألصػؿ فػي داللتػو إطبلقػو عمػى الم ْب ِ
ىذا -عمى البصير ،أي الم ْب ِ
ص ِػر،
ُ
ُ
الطيػب
أما داللتو عمى األعمى فيو مف باب التفاؤؿ لو برجوع نعمة البصر إليو ،يقوؿ (أبػو ِّ
َّ
صػػػير :الصػػػحيح البصػػػر ،و ِ
طػػػربِ :
ػػير:
َ
َ
البصػ ُ
الب ُ
ػػير ،قػػػاؿ قُ ْ ُ
المغػػػوي) (( :ومػػػف األضػػػداد :البصػ ُ
ِ
ػيرة عمػػى وجػػو التفػػاؤؿ ليػػا بصػػحة
األعمػػى ،وقػػاؿ أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو حػػاتـ :وقػػالوا لمعميػػاء َبصػ َ
()ٜٔٔ

البصر ))

.

طمؽ ىػذا المفػظ عمػى الشػيء
ومث ُؿ ذلؾ أيضاً لفظ (حافؿ) ،فيو مف ألفاظ األضداد ،إذ تُ ُ
سواء إذا كاف ممتمئاً ،أو خالياً ،إذ يقاؿ (( :ناق ٌة ِ
يبػؽ
ض ْػرِعيا فمػـ َ
حاف ٌؿ ،إذا ذىب المَّ َب ُف مػف َ
شػػعب ٌة ِ
ٍ ِ
ضػ ْػر ُعيا بػالمّ ِ
حافػ ٌؿ ،إذا
منػو إالَّ اليسػػير .وناقػ ٌة حافػ ٌؿ إذا امػتؤل َ
ويقػػا ُؿ :واد حافػ ٌؿ ،و ُ ْ َ
بفُ ،
(ٕٓٔ)
(الم َح َّفمَػةُ) :وىػػي
َكثُ َػر سػيمُيما ))
 .وداللتػو األصػػمية كانػت عمػى الضػرع الممتمػػئ ،ومنػو ُ
الناقة ،أو البقرة ،أو َّ
الشػاة التػي اليحمبيػا صػاحبيا أيامػاً مػف أجػؿ بيعيػا ،فيجتمػع لبنيػا فػي
(ٕٔٔ)
أمػػا داللتػػو عمػػى
المشػػتري وجػػدىا غزيػػرةً فيزيػػد ذلػػؾ فػػي ثمنيػػا
َّ .
ضػػرعيا ،فػػإذا ْ
احتَمَبيػػا ُ

الضرع الخالي فيو مف باب التفاؤؿ لو باالمتبلء .
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وثمػػة أمثمػػة أُخػػرى ليػػذه الجوانػػب والمجػػاالت فػػي اسػػتعماالتنا اليوميػػة ،فػػنحف كثيػ ارً مػػف

نمجػأ إلػػى األلفػاظ المتضػػادة عنػدما نريػػد تأكيػد فكػػرة ،أو مسػألة لػػدى السػامع ،ويػػتـ ذلػؾ فػػي

ػؼ شخص ػاً بػػػػػ(الدَّاىية) ،أو
الغالػػب عػػف طريػػؽ المبالغػػة فػػي الوصػػؼ ،إذ َّإننػػا كثي ػ ارً م ػا نصػ ُ
(الشيطاف)؛ بسبب إعجابنا بو نتيجة قيامو بعمؿ أعجبنا كثي ارً .وكثي ارً مػا يػتـ وصػؼ الحسػف

ػػ(الرىيب) .وىػػذا َيػ ُّ
أف داللػػة ىػػذه األلفػػاظ ليسػػت سػػمبية فػػي مثػػؿ ىػػذه
ػدؿ عمػػى َّ
والجمػػاؿ بػػػػ َّ
إف التعبير عف الشيء مف خبلؿ الداللػة المضػادة ليػذه األلفػاظ سػببو الناحيػة
التعبيرات ،بؿ َّ
النفسية لئلنساف التي تدعوه إلى زيػادة تأكيػد كبلمػو ،وتقويتػو عػف طريػؽ األلفػاظ المضػادة؛

وذلؾ مف أجؿ إثارة اىتماـ السامعيف ،وجمب انتباىيـ ،والسيطرة عمى تفكيرىـ .

ثالثاً :في مجاؿ المبالغة ( : )Hyperbole

تغيػر المعنػى ،وىػي تتخػذ طريقػ ًة معينػ ًة فػي تغييػره
المبالغة وسيم ًة أُخرى مف وسائؿ ّ
تُ َع ُّد ُ
لممعنى ،إذ يمجػأ المػتكمِّ ُـ أحيانػاً عػف طريػؽ ىػذه الظػاىرة إلػى التضػخيـ فػي وصػفو لؤلشػياء،

وذلؾ عف طريؽ استعماؿ المعنى األقوى في المعاني الضعيفة ،ومثاؿ ذلػؾ قولػؾ لشػخص -
ٍ
موعد ما( : -انتظرتُ َؾ سنةً) ،وأنت لـ تنتظره سوى ساعة ،أو بض ِع ساعة(ٕٕٔ).
ظ ْرتَ ُو في
ا ْنتَ َ
وقد تتخذ المبالغة شكبلً آخر في تغييره لممعنى ،إذ تكوف عف طريؽ االنتقاؿ مف المعنػى
ٍ
(إف لػـ تفعػؿ ىػذا فسػوؼ أقتمػػؾ)،
األضػعؼ إلػى المعنػى األقػوى ،وذلػؾ نحػو قولػػؾ
لشػخصْ :
(ٖٕٔ)

.

ؼ معنى القتؿ ىنا
ض ُع َ
وأنت لـ تقصد سوى ضربو ،فَ َ
وظاىرة المبالغة ليست حكػ ارً عمػى العربيػة بػؿ ىػي موجػودة فػي المغػات األخػرى ،ومثاليػا
بالرعػػػد)،
(يصػػػعؽ َّ
فػػػي المغػػػة اإلنكميزيػػػة لفظػػػة ( :)astoundالتػػػي كانػػػت تسػػػتعمؿ بمعنػػػى ُ
ِ
(يعػ َّذب)،
(يػػذىؿ) .وكػػذلؾ لفظػػة ( :)killالتػػي كانػػت تسػػتعمؿ بمعنػػى ُ
وتسػػتعمؿ اليػػوـ بمعنػػى ُ
وأصبحت تستعمؿ بمعنى القتؿ في الوقت الحالي(ٕٗٔ) .

تغير المعنػى ،وعػدَّىا مسػؤول ًة عػف
ويرى (ستيفف أولماف) َّ
أف المبالغة سبب مف أسباب ّ
الشعارات المذىبية ،واالصطبلحات الخادعة التي تستعمميا وسائؿ اإلعبلـ ،والتي ال تمبث أف

ٍ
سػعيد
تؤدي إلى عكس المعنى المقصود منيا ،وذلػؾ كقػوليـ (( :ىػو
ٌ
بشػكؿ ُمخيػؼ ،ورائػعٌ
ٍ
ِّ
بساطة ))(ٕ٘ٔ) .
بكؿ
والمبالغػػة وسػػيمة يسػػيرة يمجػػأ إلييػػا الفػػرد لمتػػأثير فػػي األف ػراد اآلخػػريف ،إذ يرغػػب معظػػـ

ٍ
ٍ
أشخاص آخػريف ،ولكػي ينجحػوا
شخص أو
الناس في بعض األوقات أف يكوف ليـ تأثير في
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في ذلؾ ينبغي أف يتوافر لدييـ معرفة بالنفس البشرية وبالوسػائؿ واآلليػات التػي تػؤثر فييػا،
أف الفػرد إذا
وأحد ىػذه الوسػائؿ ىػو جمػب االنتبػاه ،إذ تُشػير الدراسػات النفسػية الحديثػة إلػى َّ
ألف مػػف يسػػتطيع جمػػب انتبػػاه
أراد التػػأثير فػػي أف ػرٍاد آخػػريف فمػػف الضػػروري جمػػب انتبػػاىيـ؛ َّ
()ٕٔٙ

اآلخريف جمباً حقيقياً يستطيع التأثير في سموكيـ

.

ػأي
ويبػػدو َّ
ػي لػػدى اإلنسػػاف أكثػػر مػػف ارتباطػػو بػ ِّ
أف ىػػذه الظػػاىرة مرتبطػػة بالعامػػؿ النفسػ ِّ
شػ ٍ
ػيء آخػػر ،فػػالمجوء إلػػى التفخػػيـ والتضػػخيـ فػػي وصػػؼ األشػػياء واألحػػداث مػػرتبطٌ بالناحيػػة
النفسػػية لئلنسػػاف ،إذ يمجػػأ إلييػػا المػػتكمـ ليػػؤثر فػػي نفػػس السػػامع تػػأثي ارً زائػػداً ،ففػػي داخػػؿ
ٍ
ِ
شيء مف الزيػادة عميػو؛ وذلػؾ
ونفسو حاجة تدعوه دائماً إلى تقوية كبلمو ،واضفاء
اإلنساف
أي نػوٍع مػف َّ
الشػؾ عنػده.
مف أجؿ التأثير في السامع وجمب انتباىػو والسػيطرة عميػو ،وازالػة ِّ

تغيػػر دالالت األلفػػاظ عػػف طريػػؽ المبالغػػة ،وورودىػػا بيػػذه الصػػور راجػػعٌ إلػػى تمػػؾ
لػػذلؾ فػ َّ
ػإف ُّ
الحاجة النفسية لئلنساف التي تدعوه إلى التأثير في جميور السامعيف .
((الخاتمة ))

فػػي نيايػػة ىػػذه الرحمػػة العمميػػة الممتعػػة خمػػص البحػػث إلػػى جممػ ٍػة مػػف النتػػائ  ،يمكػػف

إجماليا في ما يأتي :
أ-

تغيػر دالالت األلفػاظ،
إف لمعامؿ
َّ
ِّ
النفسي أث ارً بار ازً في المغة ،ويؤدي ىػذا األثػر إلػى ّ
تتغيػػر داللتيػػا بسػػبب العامػػؿ النفسػػي ىػػي ألفػػاظ تػػرتبط بجوانػػب
وا َّف األلفػػاظ التػػي ّ
معينة مف حياة اإلنساف ليا صمة بطريقة أو بأخرى بالناحية النفسية لئلنساف .

تغيػر دالالت األلفػاظ يتمثَّػ ُؿ
ب -وتوصمت الدراسة أيضاً إلى َّ
أف أثػر العامػؿ النفسػي فػي ّ
في ثبلثة مجاالت في المغة العربية ،وىي:
ٔ -في مجاؿ البلمساس (. )Taboo

ٕ -في مجاؿ األضداد (. )Antonymy

ٖ -في مجاؿ المبالغة (. )Hyperbole
ت -إذ بي ِ
أف العامؿ النفسي ىو الذي تسبب في إحداث الت ّغير الداللي
َّنت الدراسة َّ
لبعض األلفاظ في مجاؿ البلمساس ،فقد حمّ ْت ىذه األلفاظ محؿ ألفاظ أُخرى
ارتبطت داللتيا الصريحة بما ُيستقبح ذكره ،أو بإيحاءات مكروىة ،مف ذلؾ األلفاظ
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التي ارتبطت في العربية بالعبلقة الجنسية ،أو التي تدؿ عمى النجاسة والدنس ،إذ

ألف
بدلت ىذه األلفاظ بأُخرى تدؿ عمى ىذه األشياء بطريقة غير مباشرة؛ َّ
استُ ْ
داللتيا الصريحة يمجيا الذوؽ العاـ ،وتأباهُ الناحية النفسية لئلنساف .
ِ
تغير المعاني التي
أف العوامؿ النفسية ىي التي
وكشفت الدراسة أيضاً َّ
ث-
ْ
أسيمت في ّ

ترتبط ألفاظيا ببعض االتجاىات التي تنتاب المشاعر اإلنسانية كالتفاؤؿ،

فأد ْت ىذه العوامؿ في مجاؿ األضداد إلى تسمية
والتشاؤـ ،والخوؼ مف الحسدّ ،
األشياء بأسماء مضادة؛ تفاؤالً ،أو تشاؤماً ،أو خوفاً مف الحسد ،مف ذلؾ إطبلؽ
لفظة (البصير) عمى الم ْب ِ
ص ِر ،وعمى األعمى ،واطبلقيا عمى األعمى ىو مف باب
ُ
التفاؤؿ برجوع نعمة البصر إليو .ومنو أيضاً لفظة (بمياء) التي تطمؽ عمى المرأة
الكاممة العقؿ؛ وذلؾ خوفاً مف اإلصابة بعيف الحسود .

تغير دالالت األلفاظ ،المبالغة ،إذ
أف مف مجاالت العامؿ
وبينت أيضاً َّ
ج-
النفسي في ّ
ّ
ّ
ٍ
لشخص
يمجأ اإلنساف إلى المبالغة في وصؼ األشياء أحياناً ،ومثاؿ ذلؾ قولؾ
ٍ
لـ تنتظرهُ سوى ساعة أو
انتظرتو في
موعد ما(( :ا ْنتَ َ
ظ ْرتُ َؾ َ
س َنةً)) ،عمى حيف َّأنؾ ْ
ٍ
رت مف معناىا األصمي إلى
فض ُعفَ ْت داللة لفظة (سنة) ىنا،
بضع
وتغي ْ
ّ
ساعةَ ،
معنى آخر .

اليوامػػػش:
ٔ-

ينظر :داللة األلفاظ ،د .إبراىيـ أنػيس ٕٕٔ .ٕٖٔ-وفػي الداللػة والتطػور الػداللي ،د .أحمػد
محمد قدور ٕٗٔ .والترادؼ في المغة ،حاكـ مالؾ لعيبي ٖٔ .

ٕ-

لئلطّػػبلع عمػػى أسػػباب التطػػور الػػداللي ،ينظػػر  :داللػػة األلفػػاظ ٖٗٔ . ٔ٘ٔ-وعمػػـ الداللػػة:

ٖ-

طػػبلع عمػػى مظػػاىر التطػػور الػػداللي ،ينظػػر  :داللػػة األلفػػاظ ٕ٘ٔ . ٔٙٚ-وعمػػـ الداللػػة
لئل ّ

ٗ-

ينظػػر  :داللػػة األلفػػاظ ٖٕٔ  .ولحػػف العامػػة والتطػػور المغػػوي :د .رمضػػاف عبػػد التػواب ٖٓ .

٘-

ينظر  :المغة والمجتمع :د .عمي عبد الواحد وافي ٔ . ٜودور الكممة في المغة ٖ٘ٔ .

-ٚ

ينظر  :نفسو ٔ. ٕٚ-ٚ

أحمد مختار عمر  . ٕٕٗ-ٕٖٚودور الكممة في المغة :أولماف . ٔٙٓ-ٔ٘ٚ
ٖٕٗ. ٕ٘ٓ-

-ٙ

وعمـ الداللة أصولو ومباحثو في التراث العربي :منقور عبد الجميؿ ٓ. ٚ

أسس عمـ المغة ٔ. ٚ
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عمـ الداللة ٘. ٕٙ

ٓٔ-

زويف ٗٔ .
البلمساس في العربية :د .عمي ّ
عمـ الداللة ٕٓٗ .

ٕٔ-

نفسو ٖٗٔ .

ٖٔ-

ينظر :المغة والمجتمع ،د.عمي عبد الواحد وافي ٘٘ .

ٗٔ-

ينظػػر :الكنايػػة أسػػاليبيا ومواقعيػػا فػػي الشػػعر الجػػاىمي ،محمػػد الحسػػف عمػػي األمػػيف  ٗٛومػػا

ٔٔ-

داللة األلفاظ ٕٗٔ .

بعدىا .

٘ٔ-

سورة البقرة . ٕٖ٘ :

-ٔٙ

البرىاف في عموـ القرآف :الزركشي ٕ. ٕٜٛ/

-ٔٛ

النور . ٖٔ :

ٕٓ-

ينظر :تيذيب المغة ٕٔ. ٚ٘/

ٕٔ-

سورة النساء . ٕٔ – ٕٓ :

ٖٕ-

ينظر :تيذيب المغة  .ٗٔٚ/ٙومفردات ألفاظ القرآف . ٜٙ

ٕ٘-

آؿ عمراف . ٕٔٔ :

-ٕٚ

سورة البقرة . ٕٕٖ :

-ٕٜ

ينظر :تيذيب المغة . ٕٚ٘/ٚ

ٖٔ-

النحؿ . ٖٕ :

ٕٖ-

النساء . ٕٖ :

ٖٗ-

البقرة . ٜٔٚ :

-ٖٙ

البقرة . ٔٛٚ :

-ٖٚ

ينظر :تيذيب المغة ٕٔ. ٖٗٗ/

-ٖٛ

الكيؼ . ٖٔ :

-ٔٚ
-ٜٔ

ٕٕ-
ٕٗ-
-ٕٙ
-ٕٛ
ٖٓ-

ٖٖ-
ٖ٘-

ينظر :تيذيب المغة ٘ٔ .ٕ٘ٚ/ومفردات ألفاظ القرآف ٕ. ٚ

ينظر :مفردات ألفاظ القرآف ٕ. ٚ

ينظر :مفردات ألفاظ القرآف . ٖٜٙ
ينظر :تيذيب المغة  .ٗٔٚ/ٙوأساس الببلغة  .ٕٙومفردات ألفاظ القرآف . ٜٚ
ينظر :تيذيب المغة ٗ. ٗٚٚ/

ينظر :مفردات ألفاظ القرآف . ٕٕٙ

البقرة . ٘ٛ :

ينظر :مفردات ألفاظ القرآف . ٖٜٓ
ينظر :تيذيب المغة ٘ٔ. ٚٚ/
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-ٖٜ

األعراؼ . ٕٙ :

ٔٗ-

ينظر :مفردات ألفاظ القرآف ٖٗ. ٖٚ٘ – ٚ

ٖٗ-

ينظر :مفردات ألفاظ القرآف ٕ٘ٔ .

ٗٗ-

البقرة . ٔٛٚ :

٘ٗ-

البقرة . ٔٛٚ :

-ٗٙ

ينظر :تيذيب المغة ٕٔ .ٗ٘ٙ/ومفردات ألفاظ القرآف . ٚٗٚ

-ٗٛ

النساء . ٖٗ :

ٓ٘-

مجمع البياف في تفسير القرآف . ٜ/ٜ

ٕ٘-

نفسو .

ٖ٘-

نفسو .

٘٘-

نفسػػػو .

-٘ٚ

ينظر :الزاىر ٔ. ٖ٘ٛ/

-ٜ٘

وسر العربية ،الثعالبي . ٕٔٚ
فقو المغة ُّ

ٔ-ٙ

المبرد ٕ. ٗٙٔ/
ينظر :الكامؿ في المغة واألدب ،أبو العباس ّ
ينظر :تيذيب المغة . ٔٙ٘/ٛ

ٖ-ٙ

النساء . ٖٗ :

ٗ-ٙ

ينظر :تيذيب المغة ٓٔ .ٕٚٗ/والزاىر ٔ. ٖٗٓ/

-ٙٙ

سورة المائدة . ٚ٘ :

-ٙٛ

نظاـ الغريب في المغة :عيسى بف إبراىيـ ٔ. ٕٙ

-ٜٙ

دور الكممة في المغة ٕ. ٔٛ

ٓ-ٚ

ينظر  :داللة األلفاظ ٖٗٔ .

ٓٗ-
ٕٗ-

-ٗٚ
-ٜٗ
ٔ٘-

ٗ٘-
-٘ٙ
-٘ٛ
ٓ-ٙ
ٕ-ٙ

٘-ٙ
-ٙٚ

لسنة ٖٕٔٓ

البقرة . ٔٛٚ :

ينظر :تيذيب المغة ٔٔ .ٖ٘ٛ/وأساس الببلغة ٗٗ .

ينظر :مفردات ألفاظ القرآف . ٚٗٚ
ُصمَت . ٕٔ :
سورة ف ِّ
الحيواف ٔ. ٖٗٗ/

الزاىر في معاني كممات الناس ،ابف األنباري ٔ. ٖ٘ٛ/
ينظر :شعر مالؾ ومتمـ ابنا نويرة ٔ .ٜوالزاىر ٔ. ٖ٘ٛ/

نفسػػػو .

ينظر  :داللة األلفاظ ٓٗٔ  .وعمـ الداللة والمعجـ العربي :د .عبد القادر أبو شريفة . ٙٛ

ينظر  :عمـ الداللة  . ٕٙٙوعمـ الداللة والمعجـ . ٙٛ

البلمساس في العربية ٕ٘ .
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ٔ-ٚ

الكنايػػة والتعػػريض ،الثعػػالبي ٕٖٔ .وينظػػر :المنتخػػب مػػف كنايػػات األدبػػاء واشػػارات البمغػػاء،

ٕ-ٚ

ينظػػػر  :داللػػػة األلفػػػاظ ٖٗٔ  .والتطػػػور المغػػػوي مظػػػاىره وعممػػػو وقوانينػػػو ،د .رمضػػػاف عبػػػد

ٖ-ٚ

داللة األلفاظ ٗٗٔ .

ٗ-ٚ

ينظر  :التطور المغوي ٕٔٔ .

٘-ٚ

سورة الواقعة . ٜ - ٛ :

-ٚٙ

سورة الواقعة . ٕٜ – ٕٛ – ٕٚ :

-ٚٛ

األضداد في كبلـ العرب :أبو الطيب المغوي ٔ. ٔ/

-ٚٚ
-ٜٚ

الجرجاني . ٜٗ – ٗٛ
التواب ٕٔٔ .

سورة الواقعة . ٖٗ – ٕٗ – ٗٔ :
ينظػػر عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ  :األضػػداد :ابػػف األنبػػاري (المقدمػػة)  .والمزىػػر ٔ ٖٛٚ/ومػػا بعػػدىا

.وفصوؿ في فقو العربية :د .رمضاف عبد التواب ٖ ٕٜوما بعدىا  .ودراسات فػي فقػو المغػة:

د .صبحي الصالح  ٖٜٓوما بعدىا  .واألضداد في المغة :د .محمػد حسػيف آؿ ياسػيف ٕ٘ٗ
وما بعدىا .
ٓ-ٛ

ينظر  :الوجيز في فقو المغة :محمد األنطاكي . ٖٚٛ

ٕ-ٛ

ينظر :الجامع ألحكاـ القرآف ،القرطبي ٕ ،ٚٔ/و٘ ،ٕ٘ٔ/وٕٓ. ٕٜ٘/

ٗ-ٛ

ينظر :فصوؿ في فقو العربية ٖٓ٘ .

-ٛٙ

ينظر :تيذيب المغة . ٕٜ٘ – ٕ٘ٚ /ٙ

-ٛٛ

النياية في غريب الحديث واألثر ،ابف األثير ٕ. ٕٗٔ/

ٓ-ٜ

األضداد في كبلـ العرب ،أبو الطيب المغوي ٕ. ٕٙ

ٔ-ٜ

نفسػػػػو .

ٖ-ٜ

ينظر :األضداد ،ابف األنباري  .ٖٕٚواألضداد في كبلـ العرب ٘. ٔٚ

٘-ٜ

ينظر :تيذيب المغة . ٖٕٔ/ٙ

-ٜٙ

األضداد ،ابف األنباري ٖٖٖ .

-ٜٚ

ينظر :التفاؤؿ والتشاؤـ المفيوـ والقياس والمتعمقات ،د .بدر محمد األنصاري ٗٔ .

ٔ-ٛ
ٖ-ٛ
٘-ٛ
-ٛٚ
-ٜٛ

ٕ-ٜ
ٗ-ٜ

ينظر :الحيواف ،الجاحظ ٕ. ٕٔٗ – ٖٖٔ/
ينظر :الوجيز في فقو المغة . ٖٚٛ
مجالس ثعمب ٕ. ٗٙٙ/

مقاييس المغة ،أحمد بف فارس ٕ. ٕٖٔ/
األضداد ،ابف األنباري ٗ. ٕٛ

نفسػػػو ٘. ٔٚ
األمثاؿ ،األصمعي ٗٗ .وينظر :األضداد في كبلـ العرب ٘. ٔٚ
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-ٜٛ
-ٜٜ

المجػمد ٛ:

العددٔ:

لسنة ٖٕٔٓ

ينظر :نفسػػػو . ٔٙ

ينظر :في الميجات العربية ،د .إبراىيـ أنيس  .ٕٓٛوفصوؿ في فقو العربية ٕ٘ٗ.

ٓٓٔ -شرح أدب الكاتب ،الجواليقي ٕٗٔ .

ٔٓٔ -ينظر :فصوؿ في فقو العربية . ٖٗٙ
ٕٓٔ -دور الكممة في المغة ،ستيفف أولماف . ٔٚٛ
ٖٓٔ -ينظر :تيذيب المغة . ٖٓٔ – ٖٓٓ/ٙ
ٗٓٔ -ينظر :ديوانو ٕٔٔ .
٘ٓٔ -األضداد ،ابف األنباري  .ٔٔٙوينظر :األضداد في كبلـ العرب ٓٓٗ–ٕٓٗ .
 -ٔٓٙينظر :تيذيب المغة ٖٔ. ٕٙٗ/
 -ٔٓٚآؿ عمراف . ٔٛٛ :

 -ٔٓٛينظر :ديوانو ٕٔٔ .
 -ٜٔٓاألضداد ،ابف األنباري ٗٓٔ . ٔٓ٘ -

ٓٔٔ -مقاييس المغة ،أحمد بف فارس ٖ. ٜٓ/
ٔٔٔ -األضداد ،السجستاني ٗٔٔ .وينظر :األضداد ،األصمعي . ٖٛ
ٕٔٔ -الحيواف ٖ . ٖٜٗ /

ٖٔٔ -تأويؿ مشكؿ القرآف ،ابف قتيبة ٘. ٔٛ
ٗٔٔ -األضداد ،ابف األنباري . ٔٓٙ
٘ٔٔ -الطور . ٙ :

 -ٔٔٙالتكوير . ٙ :

 -ٔٔٚينظر :مفردات ألفاظ القرآف  .ٖٜٛوتيذيب المغة ٓٔ. ٘ٚ٘/
 -ٔٔٛاألضداد في كبلـ العرب ٖٕ٘ .ٕٖٙ-وينظر :األضداد ،ابف األنباري ٗ٘.٘ٙ-
 -ٜٔٔاألضداد في كبلـ العرب . ٙٛ

ٕٓٔ -األضداد ،ابف األنباري ٕ. ٕٛ
ٕٔٔ -ينظر :تيذيب المغة ٘. ٚٙ/

ٕٕٔ -ينظر :عمـ الداللة ،بالمر ٕٔ .وعمـ الداللة إطار جديد ،بالمر ٕ٘ .
ٖٕٔ -ينظر :نفسػػػػػػػو .
ٕٗٔ -ينظر :نفسػػػػػو .

ٕ٘ٔ -ينظر :دور الكممة في المغة  .ٔٛٛوعمـ الداللة ،أحمد مختار عمر .ٕ٘ٓ-ٕٜٗ

 -ٕٔٙينظر :عمـ النفس في الحياة العممية ،د.برنيارت . ٙٚ

(( مصادر البحث ومراجعو ))
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المجػمد ٛ:

مجمة جػامعػة كركوؾ  /لمدراسػات اإلنسانية

العددٔ:

لسنة ٖٕٔٓ

ٔ-

أساس الببلغة  :جار اهلل أبػو القاسػـ محمػود بػف عمػر الزمخشػري (تٖ٘ٛىػػػ) ،دار إحيػاء التػراث

ٕ-

أُسس عمـ المغة  :ماريو باي ،ترجمة :أحمد مختار عمر ،عالـ الكتب ،القاىرة ،طٜٜٔٛ ،ٛـ .

ٖ-

العربي ،بيروت ،طٕٕٔٔٗ ،ىػٕٓٓٔ-ـ .

األضداد  :أبو بكر محمد بف القاسـ األنباري (تٖٕٛىػػ) ،تحػ :محمد أبػو الفضػؿ إبػراىيـ ،المكتبػة

العصرية ،بيروتٔٗٓٚ ،ىػػٜٔٛٚ -ـ .
ٗ-

األضػػداد  :أبػػو حػػاتـ سػػيؿ بػػف محمػػد السجسػػتاني (تٕٗٛىػػػػ) ،تحػػػػ :د .أوغسػػت ىفنػػر( ،ضػػمف
ثبلثة كتب في األضداد) ،المطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعييف ،بيروتٜٕٔٔ ،ـ .

٘-

األضداد  :أبو سعيد عبد الممػؾ بػف قريػب األصػمعي (تٕٔٙىػػػ) ،تحػػػ :د .أوغسػت ىفنػر( ،ضػمف

-ٙ

األضػػداد فػػي كػػبلـ العػػرب  :أبػػو الطيػػب عبػػد الواحػػد بػػف عمػػي المغػػوي الحمبػػي (تٖٔ٘ىػػػػ) ،د .عػػزة

-ٚ

األضداد في المغة  :محمد حسيف آؿ ياسيف ،مطبعة المعارؼ ،بغداد ،طٜٔٔٚٗ ،ـ .

-ٛ

ثبلثة كتب في األضداد) ،المطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعييف ،بيروتٜٕٔٔ ،ـ .

حسف ،طٕ ،دار طبلس ،دمشؽٜٜٔٙ ،ـ .

البرىػػاف فػػي عمػػوـ القػرآف  :بػػدر الػػديف محمػػد بػػف عبػػد اهلل الزركشػػي (تٜٗٚىػػػ) ،تحػػػ :محمػػد أبػػو
الفضؿ إبراىيـ ،دار المعرفة لمطباعة والنشر ،بيروت ،لبناف( ،د – ت) .

-ٜ

تأويػػؿ مشػػكؿ الق ػرآف  :عبػػد اهلل بػػف مسػػمـ بػػف قتيبػػة (تٕٚٙىػػػػ) ،تحػػػػ :أحمػػد صػػقر ،دار الت ػراث،

ٓٔ-

الترادؼ في المغة  :حاكـ مالؾ الزيادي ،منشورات وزارة الثقافة واإلعبلـ ،العراؽٜٔٛٓ،ـ .

ٔٔ-
ٕٔ-
ٖٔ-
ٗٔ-

القاىرةٖٜٖٔ ،ىػػٜٖٔٚ -ـ .

التطػػور المغػػوي مظػػاىره وعممػػو وقوانينػػو  :د .رمضػػاف عبػػد التػواب ،مكتبػػة الخػػانجي بالقػػاىرة ،ودار

الرفاعي بالرياض ،طٜٖٔٔٛ ،ـ .

التفػػػاؤؿ والتشػػػاؤـ المفيػػػوـ والقيػػػاس والمتعمقػػػات ،د .بػػػدر محمػػػد األنصػػػاري ،مطبوعػػػات جامعػػػة

الكويتٜٜٔٛ ،ـ .

تيذيب المغة  :أبو منصور محمد بف أحمػد األزىػري (تٖٓٚىػػػ) ،تحػػػ :عبػد السػبلـ محمػد ىػاروف

وآخريف ،مراجعة :محمد عمي النجار ،مصر( ،د-ت) .

الجػػامع ألحكػػاـ الق ػرآف  :أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد األنصػػاري القرطبػػي ،دار الكاتػػب العربػػي،

القاىرةٖٔٛٚ ،ىػػٜٔٙٚ -ـ .
٘ٔ-

الحيواف  :أبو عثماف عمػرو بػف بحػر الجػاحظ (تٕ٘٘ىػػ) ،تحػػ :عبػد السػبلـ محمػد ىػاروف ،دار

-ٔٙ

دراسات في فقو المغة  :د .صبحي الصالح ،دار العمـ لممبلييف ،بيروت ،لبناف ،طٕٓٓٚ ،ٔٛـ .

-ٔٛ

دور الكممة في المغة  :ستيفف أولماف ،ترجمة :د .كماؿ بشر ،مكتبة الشباب ،طٜٔٔٛٙ ،ـ .

-ٜٔ

ديواف امرؤ القيس  :تحػػػ :محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ،مطبعة دار المعارؼ ،القاىرةٜٔ٘ٛ ،ـ .

-ٔٚ

الكتاب العربي ،بيروت ،لبناف ،طٖٜٜٔٙ ،ـ .

داللة األلفاظ  :د .إبراىيـ أنيس ،مكتبة األنجمو المصرية( ،د – ت) .
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المجػمد ٛ:
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العددٔ:

لسنة ٖٕٔٓ

ٕٓ-

الزاىػػر فػػي معػػاني كممػػات النػػاس  :أبػػو بكػػر األنبػػاري ،تحػػػػ :د .حػػاتـ صػػالح الضػػامف ،دار الرشػػيد

ٕٔ-

شػػرح أدب الكاتػػػب  :أبػػػو منصػػػور موىػػػوب بػػػف أحمػػػد بػػػف محمػػػد الجػػػواليقي (تٔٗ٘ىػػػػػ) ،تقػػػديـ:

ٕٕ-

شعر مالؾ ومتمـ ابنا نويرة  :تحػػ :ابتساـ مرىوف الصفار ،بغدادٜٔٙٛ ،ـ .

ٖٕ-

عمـ الداللة  :د .أحمد مختار عمر ،مكتبة دار العروبة لمنشر والتوزيع ،الكويت ،طٜٕٔٔٛ ،ـ .

ٕٗ-

عمـ الداللة  :ؼ -بالمر ،ترجمػة :عبػد المجيػد الماشػطة ،منشػورات الجامعػة المستنصػرية ،بغػداد،

لمنشر ،بغدادٖٜٜٔ ،ىػػٜٜٔٚ-ـ .

مصطفى صادؽ الرافعي ،مكتبة القدس ،القاىرةٖٔ٘ٓ ،ىػػػ .

ٜ٘ٔٛـ .

ٕ٘-

عمػػـ الداللػػة أصػػولو ومباحثػػو فػػي الت ػراث العربػػي  :منقػػور عبػػد الجميػػؿ ،منشػػورات اتحػػاد الكتّػػاب

-ٕٙ

عمػػـ الداللػػة (إطارجديػػد)  :ؼ -بػػالمر ،ترجمػػة :د .صػػبري إبػراىيـ السػػيد ،دار قطػػري بػػف الفجػػاءة،

العرب ،دمشؽٕٓٓٔ ،ـ .

الدوحة ،قطرٔٗٓٚ ،ىػػٜٔٛٙ -ـ .

-ٕٚ

عمػػاف
عمػػـ الداللػػة والمعجػػـ  :د .عبػػد القػػادر أبػػو شػػريفة وآخػػريف ،دار الفكػػر لمنشػػر والتوزيػػعّ ،

-ٕٛ

عمـ المغة العاـ (األصوات)  :د .كماؿ بشر ،دار المعارؼ ،القاىرةٕٔٗ٘ ،ىػػ ٕٓٓٗ -ـ.

األردف ،طٜٜٔٔٛ ،ـ .
-ٕٜ

عمـ النفس فػي الحيػاة العمميػة  :د .برنيػارت ،ترجمػة :د .إبػراىيـ عبػد اهلل محيػي ،مطبعػة العػاني،

بغداد ،طٖٖٔٛٙ ،ىػػٜٔٙٚ -ـ .

ٖٓ-

فصوؿ في فقو العربية  :د .رمضاف عبد التواب ،طٔ ،القاىرةٜٖٔٚ ،ـ .

ٖٔ-

وسر العربية  :أبػو منصػور الثعػالبي (تٕٜٗىػػ) ،تحػػ :عبػد الػرزاؽ الميػدي ،دار إحيػاء
فقو المغة ُّ

ٕٖ-

فػػي الداللػػة والتطػػور الػػداللي  :د .أحمػػد محمػػد قػػدور ،مجمػػة مجمػػع المغػػة العربيػػة بػػاألردف ،العػػدد

ٖٖ-

في الميجات العربية  :د .إبراىيـ أنيس ،القاىرةٜٔٙ٘ ،ـ .

ٖ٘-

الكنايػػػة أسػػػاليبيا ومواقعيػػػا فػػػي الشػػػعر الجػػػاىمي  :محمػػػد الحسػػػف عمػػػي األمػػػيف أحمػػػد ،المكتبػػػة

-ٖٙ

الكنايػػة والتعػػريض  :أبػػو منصػػور الثعػػالبي ،تحػػػػ :أُسػػامة البحيػػري ،مكتبػػة الخػػانجي بالقػػاىرة ،طٔ،

-ٖٚ

زويػف ،مجمػة آفػاؽ عربيػة،
البلمساس في العربية (بحث في ضوء عمـ المغة الحػديث)  :أ.د .عمػي ّ
العدد األوؿ ،تشريف األوؿ-كانوف األوؿ ،السنة ٕٓٓٓـ .

-ٖٛ

لحف العامة والتطور المغوي  :د .رمضاف عبد التواب ،دار المعارؼ بالقاىرة ،طٜٔٔٙٚ ،ـ .

ٖٗ-

التراث العربي ،بيروت ،طٕٕٔٔٗ ،ىػػٕٕٓٓ -ـ .

ٜٜٔٛ ،ٖٙـ .

الكامػؿ فػػي المغػة واألدب  ،أبػػو العبػاس المبػ ّػرد (تٕ٘ٛىػػػ) ،تحقيػػؽ :جمعػة الحسػػف ،دار المعرفػػة،
بيروت ،طٕٔٔٗ٘ ،ىػػٕٓٓٗ -ـ .
الفيصمية ،مكة المكرمةٔٗٓ٘ ،ىػػٜٔٛ٘ -ـ .
ٔٗٔٛىػػٜٜٔٚ -ـ .
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-ٖٜ
ٓٗ-
ٔٗ-

المجػمد ٛ:

العددٔ:

لسنة ٖٕٔٓ

المغة والمجتمع  :د .عمي عبد الواحد وافي ،دار نيضة مصر لمطبع والنشر ،القاىرةٜٔٚٔ ،ـ .

مجالس ثعمب  :أبػو العبػاس أحمػد بػف يحيػى ثعمػب (تٕٜٔىػػ) ،تحػػ :عبػد السػبلـ محمػد ىػاروف،
ط٘ ،دار المعارؼ ،القاىرةٜٔٚٛ ،ـ .

مجمػػع البيػػاف فػػي تفسػػير الق ػرآف  :الفضػػؿ بػػف حسػػف الطبرسػػي (ت٘ٗٛىػػػ) ،دار الفكػػر ،بيػػروت،
ٜٔٙٙـ .

ٕٗ-

المزىر في عموـ العربية وأنواعيا  :جبلؿ الديف السيوطي ،تحػ :محمػد أحمػد جػاد المػولى وجماعػة،
المكتبة العصرية ،بيروتٜٔٛٙ ،ـ .

ٖٗ-

مفردات ألفاظ القرآف  :الراغب األصفياني (تٕ٘ٗىػػ) ،تحػػػ :صػفواف عػدناف داوودي ،طٔ ،نسػخة

ٗٗ-

مقاييس المغة  :أحمد بف فارس (تٖٜ٘ىػػ) ،تحػػػ :عبد السبلـ ىاروف ،دار إحيػاء الكتػب العربيػة،

٘ٗ-

المنتخب مف كنايات األدباء واشارات البمغاء  :أبو العباس أحمد بف محمػد الجرجػاني (تٕٗٛىػػػ)،

-ٗٙ

نظاـ الغريب في المغة  :عيسى بف إبراىيـ الربعي ،تحػ :محمػد بػف عمػي األكػوع ،بيػروتٜٔٛٓ ،ـ

-ٗٚ
-ٗٛ

مستنسخة عف نسخة دار القمـ بدمشؽ ،ودار الشامية ببيروتٕٔٗٔ ،ىػػٜٜٕٔ-ـ .

القاىرةٖٔٙٙ ،ىػػ .

مطبعة السعادة ،القاىرة ،طٖٕٔٔٙ ،ىػػٜٔٓٛ -ـ .
.

النياية في غريب الحديث واألثر  :مبارؾ بف محمد بف األثير (تٙٓٙىػػػ) ،تحػػػػ :محمػد الطنػاحي،

مطبعة البابي الحمبي ،مصرٜٖٔٙ ،ـ .

الوجيز في فقو المغة  :محمد األنطاكي ،مكتبة الشيباء ،حمب( ،د – ت) .

The impact of the psychological factor on changing the meaning of
words
Dr. Farhad Aziz Muhidden
Assistant professor
Department of Arabic
College of Education /University of Kirkuk
(( )) Abstract
Languages are influenced by the trends and psychological factors
which humans undergo. Language is considered a prominent
characteristic of human behavior for language is regarded the
identity of a person.
Language is a mirror which reflects the feelings of a person and
his / her psychological orientations. A psychological state usually
leaves its impact on the language which a person speaks. Because of
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this, language is deemed the true record of peoples habits and
traditions.
The psychological state of a person plays an important role in
charging the semantics of his / her linguistic expressions. In
connection with this, the present study investigates the linguistic
expressions which have changed due to psychological factors.
As is known, language has no facets. One is articulatory, which
refers to the production of speech sounds. The other is auditory,
which refers to the reception of speech sounds.
Specially, the present study sheds light on the psychological state
of a person, which plays a role in changing the meaning of the
linguistic expressions used during the production of Arabic in
three spheres:
- Concerning taboo, the speaker tends to use indirect
expressions instead of direct ones in talking about sex.
- Relating to antonymy, the speaker tends to use optimistic
expressions instead of pessimistic ones in talking about a
blind man in the hope of regaining his sight.
- Referring to hyperbole, the speaker tends to use
exaggeration in describing things, e-g. saying: ''waiting for
you for one year" instead of saying waiting for your for one
hour!!
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