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  الشكر و العرفان

و�ك  اللمدك محدا طیبا م�اراك یلیق جبا�لهم �شكرك شكرا كثريا، وحن

الكرمي، وعظمي سلطانك، ا�لهم � الفضل لكه، و� احلق لكه فٕانك تعمل 

�ىل " فوزیة دندوقة"نتو�ه �لشكر اجلزیل ٕاىل ا�كتورة .. وال نعمل

ٕاالّ ٔ�هنا االةالالم�ال لعدم �ه�م ٔ�و _ٕارشاداهتا وتوجهياهتا؛ فرمغ ق� سؤايل 

  .اكنت تدرك �اجيت

اقشة، واكفة ٔ�ساتذة لكیة ا�ٓداب كام ٔ�تقدم �لشكر ٕاىل ٔ�عضاء جلنة املن

  .ا�لغات، ا��ن اكن هلم الفضل يف وصويل ٕاىل هذا املس�توىو 

 

 

 

  

  الطالبة

  الغول �ٓمال



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةــدمـقـم
  

  



 مقدمة

 

 أ 
 

الباحثین، باعتبارها أداة التواصل بین الشعوب، وبها یتم  اللغة عقول شغلتطالما   

وتنقل المعارف و العلوم المختلفة بین أصقاع العالم و الحضارات،  واالتصالالتفاهم، 

الحفاظ علیها من خالل  أهمیةلذلك عمد اإلنسان منذ القدیم إلى فهم ألفاظ لغته، ثم أدرك 

س الفیدا، و البابلیون و الفرس نود حفاظا على كتابهم المقدوضع المعاجم، كما فعل اله

  .الیونان و الرومانو 

جمعها و العنایة بها  علىلغة القرآن الكریم حرص العرب  ولما كانت اللغة العربیة

تحفظ ألفاظها  من خالل معاجم ؛ویةف أعماق كنوزها اللفظیة والمعنودراستها و استشفا

إلى العرب األقحاح، وحین كانت الداللة من أهم مستویات واستندوا في ذلك من الضیاع،

علماء و قي هذا الموضوع اهتمام الفالسفة اللغة كانت موضوعا قدیما قدم الّلغات نفسها، فل

اللغة حتى أصبح علما ینضوي على جملة من المحاور أهّمها التطور الداللي، فاللغة 

لنا جملة  تٌ نْ ، عِ ألهمیة هذا التطور تتغیر وتتطور؛ ألن حیاتها من حیاة الشعوب ونظرا

  :هامن التساؤالت أهم

األسباب  البالغة ؟ وما هي أشكاله ؟ وماأین یكمن التطور الداللي  في معجم أساس 

  التي ِتؤدي إلى حدوثه؟

  .تاریخينهج الماألسئلة، مستعینین بال هذه وسنحاول في هذا الموضوع اإلجابة عن

المسوغ لهذا البحث مدى حاجتنا لمعرفة التطور الذي یطرأ على ألفاظ لغتنا العربیة، و 

 <<: لهذا البحث الموسوم ب مخططالتطور، مما أدى بنا إلى وضع وكیف یتم هذا 

  :كاآلتي مخططوقوام هذا ال >>الزمخشري: التطور الداللي في معجم أساس البالغة لـ



 مقدمة

 

 ب 
 

و ضم ،المعجم الداللة و : یث ُعنون المدخل بـح مقدمة و مدخل وفصالن تطبیقیان  

.         مفهوم الداللة لغة و اصطالحا و تعریف التطور الداللي و أسبابه، ومفهوم المعجم

التطور الداللي بالتضییق : وبعد المدخل یأتي الفصل التطبیقي األول و ُعنون بـ  

تعریف التضییق و تعریف  ، وتناولنا فیهلزمخشريا:لـ في معجم أساس البالغة والتوسیع

  .أساس البالغة نماذج لهما من معجم التوسیع و عرض

في معجم أساس  التطور الداللي باالنتقال: أما الفصل التطبیقي الثاني فُعنون بـ  

نماذج توضح عدة  عرض إضافةإلىوقد ضم تعریف انتقال الداللة  لزمخشري،ا:لـ البالغة

  .البالغة أساسمن معجم  و ذلك االنتقال ظاهرة

داللة األلفاظ : وخاتمة أجملنا فیها نتائج البحث معتمدین في ذلك على عدة مصادر أهمها

، )لحسام البهنساوي(، وعلم الداللة )مختار عمر ألحمد(، وعلم الداللة ) إلبراهیم أنیس(

    ).رانلمحمود السع(وعلم اللغة 

اتساع مجال : وفضله، منهاتنا بعض الصعوبات التي تجاوزناها بعون اهللا اعترضو قد 

  .ومعانیها اللغة العربیة وتعدد ألفاظها

نشكر الدكتورة المشرفة فوزیة دندوقة التي كان لها الفضل في إتمام هذا وفي األخیر 

  .البحث



 

 

  

  

  

  

  

  

  لـدخـم

الداللة و المعجم
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  مفهوم الداللة : أوال

، لذلك اهتم بدراسته العدید من الدارسینالداللة موضوع قدیم، حیث  موضوع  

  .سنعرج إلى تعریف الداللة من الناحیة اللغویة

  : لغة -1

َدلَّ (...) االسم الّدالة و (...) َأَدَل علیه و َتَدلََّل انبسط : دلل<<: معجم الجاء في   

: ، و االسم الدَّاللة  والدِّاللة(...)دلَّ یدلُّ إذا َهدى (...) فالن إذا هَدى، ودلَّ إذا افتخر 

 <<: من" أساس البالغة"و الداللة في معجم )1(. >>(...)ما جعلته الّدلیل أو الدَّالل 

اهتدیت إلیه : دّله على الطریق وهو دلیل المفازة وهو أدّالؤها، وأدللت الطریق: دلل

أرشد، : دلَّ علیه،و إلیه ِداللة<<: بمعنى أرشد) دلَّ (وجاء في معجم الوسیط )2(>>(...)

 )  3(>>(...)سَّدد إلیه فهو دالٌّ : دلَّه على الطریق ونحوه: ویقال

وقد جاء في  ،ءت بمعنى الهدایة و اإلرشاد و اإلیضاحونالحظ أن الداللة في اللغة جا

  بمعنى اإلرشاد و التوجیه ففي قوله ) َدلَّ (محكم تنزیله لفظة 

                                                           

، )3ط( ، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان،)م711جمال الدین محمد بن مكرم األنصاري ت (ابن منظور  - )1(

  .249، 248، 247، ص 11، م )دل ل(م، مادة 1994

باسل عیون السود، دار ) ت(، أساس البالغة، )538أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن أحمد ت (الزمخشري - )2(

  .295، ص 1، ج )دل ل(م، مادة 1998، )1ط (الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

د (، )د ط(، تركیا، استانبولمجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط ،المكتبة اإلسالمیة للطباعة و النشر و التوزیع،  - )3(

  .294، ص 1، ج)دل(مادة )  ت
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  (: تعالى              ((*)  ،؛أي ٌأرشدكم،و أوجهكم

 .وأهدیكم

  : اصطالحا -2

أما من الناحیة االصطالحیة فقد ساق الدارسون للداللة عدة تعریفات كونها قد   

أحدث فروع ... <<أصبحت علما حدیثا، ولعل من أهم هاته التعریفات أنها تعد 

اللسانیات الحدیثة وتعنى بدراسة معاني األلفاظ و الجمل دراسة وصفیة موضوعیة 

یدرس العالقة بین الرمز اللغوي ومعناه  ذلك الفرع من علم اللغة<<:أو هي،)1(>>(...)

ویدرس تطور معاني الكلمات التاریخیة وتنوع المعاني و المجاز اللغوي و العالقات بین 

إذن علم الداللة ال یهتم بالمعنى المعجمي فقط بل یتعداه إلى المعنى ) 2(.>>كلمات اللغة

عنى أو العلم الذي یدرس دراسة الم <<:ویعرفه أحمد مختار عمر بأنهداخل السیاق 

  ) 3(.>>ذلك الفرع من علم اللغة الذي یتناول نظریة المعنىأو المعنى 

  علم الداللة هو الذي یدرس المعنى بوجه عام، سواء على مستوى <<فنستنتج أن   

  )4(>>(...)الكلمة المفردة أو الجملة 

                                                           

  .سورة طه من 40األیة -  (*)

م، ص 2012، )د ط(أحمد مومن، اللسانیات النشأة و التطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،  - )1(

239 .  

م، 2009، )1ط ( خلیفة بوجادي، محاضرات في علم الداللة، بیت الحكمة للنشر و التوزیع، سطیف الجزائر،  - )2(

  .24ص 

  .11م، ص 1998، )5ط (أحمد مختار عمر، علم الداللة، عالم الكتب، القاهرة،  - )3(

  .16م، ص 2002، )1ط (القاهرة، مصر، محمد سعد محمد، في علم الداللة، مكتبة زهراء الشرق،  - )4(
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معاني الكلمات ویدرسها دراسة  قفيبتفعلم الداللة من العلوم الحدیثة، و الذي یهتم   

فقد أصبح هذا العلم قمة الدراسات اللغویة  <<علمیة تتسم بالوصفیة و الموضوعیة، ولذلك

  ) 1(.>>الیوم وغایتها فلیس هناك لغة دون معنى

ذلك بفضل المهمة التي یقوم بها؛ وهذا ما جعله من أهم الدراسات اللغویة الیوم و   

ومشكالتها، فضال عن معاني الجمل معاني المفردات البحث في <<:التي تتمثل فيو 

العبارات، فهو یدرس القوانین و القواعد التي تخضع لها معاني األلفاظ من حیث عالقتها و 

علیها من تغییر كالتوسیع  بالظروف االجتماعیة و الثقافیة، ومن حیث ما یطرأ

  ) 2(.>>التضییقأو 

لفاظ إلى معاني الجمل و العبارات، إن علم الداللة یتعدى المعنى المعجمي لأل  

  .إضافة إلى أنه یعنى بدراسة القوانین و األسباب المتحكمة في تغیر معاني المفردات

  :الداللة عند القدماء و المحدثین -ثانیا

إذا نظرنا إلى جذور علم الداللة وجدناه من أقدم قضایا الفكر اإلنساني، حیث قد   

ُدرس من قبل العدید من الحضارات كاإلغریق، و الهنود، و العرب؛ ولكن هذه الدراسات 

لم تكن مقننة وموزعة بین فروع المعرفة و الثقافة اإلنسانیة إلى انه في العصر الحدیث قد 

                                                           

دلدار غفور حمد أمین، البحث الداللي في المعجمات الفقهیة المتخصصة، دار دجلة ناشرون وموزعون، عمان،  - )1(

  .132م، ص 2007، )1ط (األردن، 

ن، األردن، تراث حاكم الزیادي، الدرس الداللي عند عبد القاهر الجرجاني، دار صفاء للنشر و التوزیع، عما - )2(

  .26م، ص 2011، )1ط(
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نین لهذا العلم من خالل االستفادة من دراسات القدماء، ولذلك تم إرساء قواعد وقوا

  .سنتطرق ولو باختصار إلى نشأة الداللة عند القدماء

  : الداللة عند الیونان -1

تناول فالسفة الیونان موضوعات كثیرة تعد من صمیم علم الداللة خاصة   

هم، ولعل ابرز هاته أفالطون، وأرسطو و قد تجسد ذلك في محاوراتهم ومناقشاتهم وبحوث

من القضایا التي تعرض لها  فهي<<المواضیع موضوع العالقة بین اللفظ ومدلوله 

أفالطون في محاوراته عن أستاذه سقراط، وكان اتجاه أفالطون نحو العالقة الطبیعیة 

الذاتیة مدعّیا أن تلك الصلة الطبیعیة كانت واضحة سهلة التفسیر في بدء نشأتها، ثم 

  )1(. >>لفاظ ولم یعد من الیسیر أن تتبین بوضوح تلك الصلةتطورت األ

عن ... تكلم <<:فأرسطو أیضا تطرق إلى موضوع الصلة بین اللفظ ومعناه فقد  

الفرق بین الصوت و المعنى وذكر أن المعنى متطابق مع التصور الموجود في العقل 

  : المفكر، ومیز بین أمور ثالث

  .األشیاء في العالم الخارجي -أ

  .المعاني: التصورات -ب

  )2(.>>الرموز: األصوات -جـ

                                                           

  .63، 62م، ص 1984، )5ط (إبراهیم أنیس، داللة األلفاظ، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة،  - )1(

  .17احمد مختار عمر، علم الداللة، ص  - )2(
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الصلة بین اللفظ ومدلوله هي صلة اصطالحیة عرفیة تواضع  <<یرى أرسطو أّن   

  ) 1(>>.علیها الناس

اهتماًما كبیًرا من خالل ) المعنى(ویبدوا أن فالسفة الیونان قد أعطوا لموضوع   

  . اهتمامهم باللفظ ومدلوله مما أدى بهم إلى بلورة مفاهیم لها صلة وثیقة بعلم الداللة

ن القدماء هم أول من تعرض یكاد یجمع الباحثون على أن مفكري الیونا <<لذلك   

راتهم، لموضوعات تعد من صمیم علم الداللة، وهذا یعني ، ومناقشاتهم، ومحاو مهوثفي بح

  ) 2(.>>أن الدراسة الداللیة قدیمة قدم التفكیر اإلنساني، ومواكبة لتقدمه وتطوره

  :الداللة عند الهنود -2

اهتم الهنود القدماء بموضوعات تعد من صمیم مباحث علم الداللة كموضوع نشأة   

كان موضوع نشأة اللغة أو كیفیة اكتساب بعض  <<اللغة، ودالالت األلفاظ حیث 

األصوات لمعانیها ألول مرة من المشكالت التي لفتت أنظار علماء الداللة الهنود، وقد 

اختلفت وجهات النظر بین اعتبار اللغة قدیمة وهبة إلهیة لیست من صنع البشر واعتبارها 

مامهم ببعض المسائل إضافة إلى اهت) 3(>>.من اختراع اإلنسان ونتاج نشاط فكري

  ) 4(.>>كدور القیاس و المجاز في تغیر المعنى <<المتفرقة 

                                                           

م  2009، )1ط (حسام البهنساوي، علم الداللة و النظریات الداللیة الحدیثة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر،  - )1(

  . 14ص 

مع دراسة تطبیقیة مقارنة بین العربیة و الفصحى وعبریة العهد القدیم     -محمود أحمد حسن المراغي، علم الداللة  - )2(

  .11م، ص 2009، )د ط(، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، - )ید(،وكلمة )العین(حول دالالت كلمة 

  .18ص أحمد مختار عمر، علم الداللة،  - )3(

  .20المرجع نفسه، ص  - )4(
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تعد في نظر  الداللة، حیثفاللغویون الهنود اهتموا بمواضیع عدیدة لها صلة بعلم   

  .علماء اللغة المحدثین من صمیم مباحث علم الداللة

  : الداللة عند العرب -3

، العدید من الدارسینتماما كبیرا، كما قد شغلت ة اهاهتم علماء اللغة العرب بالدالل  

حیث كان البحث في دالالت الكلمات من أهم ما لفت اللغویین العرب و أثار اهتمامهم، 

فالبحوث (...) <<و تعد األعمال اللغویة المبكرة عند العرب من مباحث علم الداللة 

الهجریة إلى سائر القرون  الداللیة العربیة تمتد من القرون الثالث و الرابع و الخامس

  )  1(>>(...)التالیة لها 

وهذا التاریخ المبكر یدّل على نضج الفكر العربي في میدان علم الداللة فقد اهتم   

و السیاق، وظاهرة المشترك العرب بقضیة اللفظ و المعنى، و أنواع الدالالت للكلمة، 

لة األلفاظ و التراكیب وتوسعوا بدال(...) <<فاهتموا مثال في مجال أصول الفقه ؛اللفظي

  ) 2(>>(...)في فهم معاني نصوص القرآن و الحدیث

وقبل هذا یعد نقط و إعجام القرآن الكریم في حد ذاته عمال داللًیا مهًما أحرزته   

فقد  <<: إضافة إلى بعض المحاوالت األخرى التي قام بها اللغوّیون العرب. العربیة

بابا ذكر فیه ماجاء به الّدین ) الصاحبي(ي كتابه ف).. هـ 395ت (وضع ابن فارس 

                                                           

عبد الجلیل منقور، علم الداللة أصوله ومباحثه في التراث العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون،  - )1(

  .19م، ص 2010، )د ط(الجزائر، 

  .29تراث حاكم الزیادي، الدرس الداللي عند عبد القاهر الجرجاني، ص  - )2(
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الجدید من ألفاظ، وما تغیر من الدالالت تضییقا أو توسیعا، معلال ذلك تعلیال یتفق 

  )  1(>>(...)وقوانین التطور اللغوي التي تعتمدها الدراسات اللغویة الحدیثة 

 عقد في كتابه مثال) ه392ت (وقد اهتموا أیضا بقضایا المجاز؛ فابن جني       

  2.الخصائص بابا فّرق فیه بین الحقیقة و المجاز

وقد اهتم العرب بإنتاج المعاجم الموضوعیة ومعاجم األلفاظ  حیث قام الزمخشري        

  3.في معجمه أساس البالغة بالتفرقة بین المعاني الحقیقیة و المعاني المجازیة 

فمحاوالت العرب القدماء ال تعد وال تحصى وهي متفرقة في شتَّى علوم العربیة من   

وذكر بعض هذه المحاوالت هنا على سبیل التمثیل ال الحصر، ألنَّ . بالغة وفقه وأصول

  . المجال ال یسعنا، لو أردنا التفصیل أكثر

  : الداللة عند المحدثین -4

: دیث حیث تمثل أحد مستویاته األربعةكانت الداللة جزًءا من علم اللغة الح  

وقد صار المستوى الرابع علما قائًما بذاته في . الصوتي، الصرفي، النحوي، و الداللي

ظهرت أولیات هذا العلم منذ أواسط القرن التاسع عشر، ..  <<العصر الحدیث حیث 

  :كان من أهم المسهمین في وضع أسسهو 

                                                           

ط (ة التطبیقي في التراث العربي، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، أربد،  األردن، هادي نهر، علم الدالل - )1(

  .509م، ص 2008، )1

، )د ب(محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، ) ت(، الخصائص، 392أبو الفتح عثمان بن جني ت : ینظر - )2(

  .242، ص 2م، ج 1952، )د ط(

  .21، 20داللة، ص أحمد مختار عمر، علم ال: ینظر - )3(
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 The Science: كتابین له بعنواني الذي صرح في (Max Muller)ماكس مولر  

of Language (1862), The Science of Thoughts (1887)  أن الكالم  

  ) 1(>>الفكر متطابقان تماماو 

بهذا  <<..، حیث قد ظهر علم الداللة)Michel Bréal(یلبریمیشال  إضافة إلى 

 1883وذلك سنة  یلع عشر على ید الفرنسي میشال بریالمفهوم في نهایة القرن التاس

  )2(.>>قاصدا به علم المعنى

علم الداللة هو قمة الدراسات اللغویة، ولكنه مع ذلك أحدثها ظهورا،  <<ویعد  

حیث تعد أول دراسة علمیة حدیثة خاصة بالمعنى هي تلك التي قام بها میشال برییل في 

أول من استعمل  هوییلبر میشال ؛ف) 3(>> 1998سنة  Essai de Sémantique  كتابه 

  .و بهذا شاع هذا المصطلح في الدراسات اللغویة الحدیثة) الداللة(مصطلح 

 Dar) دار مستتر <<ومن أهم الدارسین األوروبیین الذین أسهموا في هذا المجال  

mesteter) حیاة األلفاظ : في كتابه(La vie des mots)  م، وقد 1887الصادر عام

  )4(.>>تطرق إلى مسائل متعددة

تم ظهور واحد من أشهر  1923ففي عام ..  <<إضافة إلى أوجدن وریتشارد   

" معنى معنى"تحت عنوان  (L.A.G.K.Ogden Richards)الذي ألفه كل من .. الكتب

                                                           

  .22أحمد مختار عمر، علم الداللة، ص  - )1(

، دار نور الهدى لوشن، المكتب الجامعي الحدیث، األزاریطة، )ت(كلود جرمان، وریمون لوبلون، علم الداللة،  - )2(

  .9، ص2011، )4ط (اإلسكندریة، 

  .291، ص)د ت(، )د ط(بیروت،  محمود السعران، علم اللغة، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر، - )3(

  .50خلیفة بوجادي، محاضرات في علم الداللة، ص  - )4(
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(The Meaning of Meaning)  ...<<)1 ( ففي هذا الكتاب یتساءل العالمان عن

  .دراسات التي كانت تؤسس هذا العلمباإلضافة إلى أن هناك  الكثیر من ال. ماهیة المعنى

أما عن البحث الداللي األمریكي فقد تأخر عن البحث الداللي األوروبي كما أقره   

: بعض الدارسین، ولكن هناك العدید من الدارسین األمریكیین المهتمین بالمعنى أمثال

  3.(Chomesky)، وتشومسكي(Hill)وهیل  (Hockett)هوكات

  لدالليتعریف التطور ا: ثالثا

التطور الداللي من أهم المباحث التي درسها علم الداللة، ألنه مرتبط بالتغیر الذي   

یطرأ علىألفاظ اللغة سواء في داللتها أو في أصواتها أو في الزیادة و النقصان الذي 

                           .           یصیب اللغة؛ ولهذا السبب كان موضوع التطور الداللي محل اهتمام الدارسین منذ القدیم

  .من الناحیة اللغویة) التطور(لذا سنتطرق أوال إلى مفهوم لفظة 

  :التطور لغة -1

َل ِمْن َطْوٍر إلى َطْور: َتَطّورَ  <<جاء في معجم الوسیط    أي انتقل من ) 2(>>َتَحوَّ

 .حال إلى حال

    

                                                           

م، 2012،)1ط (أحمد طاهر حافظ، دار الوفاء لدینا الطباعة و النشر، اإلسكندریة، ) ت(بالمر، علم الداللة،  - )1(

  .6ص

  .24، 23، 22المراغي، علم الداللة، ص  محمود أحمد  حسن : ینظر -)3(

  .569، ص 2، ج)ط ار(مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، مادة  - )2(
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َطْوًرا َبْعَد َطْوٍر أي تارًة : تقولالَتاَرُة، : الطَّْورُ : طور <<و قد جاء في معجم لسان العرب

  )  1(>>...وجمع اَلطَّْور َأْطوارُ ... بعد تارة

{: وقال اهللا تعالى    {)*(>> طور، وهو الحال: جمع<<)2 (  

بمعنى هو ا و التطور إذً  ،(*)نسبة إلى الداللة مصدر دلَّ ) الداللي(و أما لفظة   

  . التحول من َتَحّولَ 

  :التطور الداللي اصطالحا -2

التغیر الذي یطرأ  <<: وُیعرَّف التطور الداللي من الناحیة االصطالحیة بأنه ذاك  

على اللغة سواء أصواتها أو داللة مفرداتها، أو في الزیادة التي تكتسبها اللغة أو النقصان 

ة ترتبط ارتباطا وثیقا بحیاة األمم في كافة الذي یصیبها، وذلك كله نتیجة عوامل مختلف

  ) 3(>>مجاالتها

فاللغة وثیقة الصلة باإلنسان وبیئته، فهي أداته للتواصل لذا تكون دائما معرضة   

الحیاة في تغییر دائم، أما الّلغة فتعبر عن هذه الحیاة <<للتطور لتواكب حیاة الناس كون 

                                                           

  .203، ص )4م (، )ط و ر(م، مادة 1997، )1ط (ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان،  - )1(

  .من سورة نوح 14اآلیة  -(*)

  .571م، ص 1995، )2ط (جالل الدین المحلي، جالل الدین السیوطي، تفسیر الجاللین، دار الجیل، بیروت،  - )2(
  سبق تعریفها(*)

، مكتبة -دراسة داللیة مقارنة–عودة خلیل أبو ُعودة، التطور الداللي بین لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكریم  - )3(

  .45م، ص 1985، )1ط (المنار ، الزرقاء، األردن، 
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        لتغیر مادتها، وهي الحیاة،  نتیجة  طبیعیةوعن حاجاتها، لذا البد من تغیر اللغة 

 ) 1(.>>یمكن أن تتطور الحیاة من دون تطور في اللغة التي تنقلها وتعبر عنهاوال 

إذن التطور الداللي هو عبارة عن تغیر یلحق مدلوالت المفردات ویرى عبد الجلیل   

لغوي لحركیة النظام  التغیر الداللي ظاهرة طبیعیة، یمكن رصدها بوعي.. <<منقور أن

اللغوي المرن، إذ تنتقل العالمة اللغویة من مجال داللي معین  إلى مجال داللي آخر، 

وهو ما یمكن أن یدرس في مباحث المجاز، و في حركیة اللغة الدائبة قد تختلف الداللة 

  )   2(.>>األساسیة للكلمة فاسحة مكانها للداللة السیاقیة أو لقیمة تعبیریة أو أسلوبیة

نالحظ أن التطور الداللي عبارة عن تلك التغیرات التي تطرأ في معاني المفردات   

وتتدخل فیها عدة عوامل كالمجاز، ویعد المجاز من أهم العوامل اللغویة، و عملیة 

تحدث تدریجیا في أغلب  Semantic Développementالتطور الداللي <<

  )3(>>...األحوال

  ) 4(>>ال یفشو التطور الداللي إال في الزمن الطویل <<: حیث

فتغیر مدلول الكلمة مثال ال یتم بشكل فجائي ... <<إذن فهذه العملیة تحدث ببطء   

  )5(>>...سریع، بل یستغرق وقتا طویال ویحدث عادة في صورة تدریجیة

                                                           

  .135المتخصصة، ص دلدار غفور حمد أمین، البحث الداللي في المعجمات الفقهیة  - )1(

  .83عبد الجلیل منقور، علم الداللة أصوله ومباحثه في التراث العربي، ص  - )2(

  .280محمود السعران، علم اللغة، ص  - )3(

، مذكرة ماجستیر، جامعة محمد خیضر، كلیة "البن فارس"عمار قاللة، التطور الداللي في معجم مقاییس اللغة  - )4(

  .29، ص )مخطوط(م،2014لجزائر، اآلداب و اللغات، بسكرة، ا

  .153م، ص 1989)دب(، )د ط(حاتم صالح ضامن، علم اللغة، بیت الحكمة، بغداد،  - )5(
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فإن التغیر الداللي ظاهرة مالزمة لحركة اللغة، وذلك ألن معاني األلفاظ تابعة  <<لذلك 

لمقاصد المتكلمین، وهذه المقاصد هي التي تحدد الداللة عند االستعمال، وهي التي 

  ) 1(.>>تحدث التغیرات الداللیة في صلب اللغة، وتزیدها ثراًء و تنوًعا

تحدث وال رة تمس خاصة معاني المفردااهونستنتج مما سبق أن التطور الداللي ظ  

فالتطور  <<هذه الظاهرة إال في الزمن الطویل وهي خاضعة لحركة اللغة ؛إذن

یكون بمعزل عن جملة التطور الحاصل في هذه اللغة ألن اللغة تكون كًال واحًدا، الالداللی

 إّن نظام وقیمة كل عنصر ال تتعلق به بسبب طبیعته أو شكله الخاص ولكن بسبب

  )2(>>(...)مكانته  وعالقته ضمن المجموع

تعد دراسة التطور الداللي المحور الرئیس لعلم الداللة الحدیث الذي  <<لذا   

تركزت جهود الباحثین فیه على جوانب التغیرات المتعاقبة التي تحدد المعنى، أو ما یدعى 

  ) 3(>>(...) (Sémantique Historique)بعلم الداللة التاریخي 

فكرة التطور الداللي من أهم األفكار التي استولت بشكل الفت لالنتباه  <<إذن   

  ) 4(.>>في النظریات الغربیة الحدیثة

                                                           

محمد بن علي الجیالني الشتیوي، التغیر الداللي و أثره في فهم النص القرآني، مكتبة حسن العصریة للطباعة و  - )1(

  .59ص م، 2011، )1ط (النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، 

  .10م، ص 2009، )1ط (ضرغام الّدرة، التطور الداللي في لغة الشعر، دار أسامة للنشر، عمان، األردن،  - )2(

ط (عبد القادر سالمي، من تراث العرب في المعجم و الداللة، دار الكتاب الجامعي، العین، اإلمارات المتحدة،  - )3(

  . 175م، ص 2014، )1

عند علماء العربیة القدامى حتى نهایة القرن الرابع هجري، منشورات –رة الداللة صالح الدین زرال، الظاه- )4(

  .287، ص م2008، )1ط (االختالف، الجزائر، الجزائر، 
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إن التطور الداللي من المواضیع المهمة في علم الداللة كونه مرتبط بتطور معاني   

  .األلفاظ، و هذا التطور في معاني األلفاظ یحدث ألسباب عدیدة

  : أسباب التطور الداللي -3

بعدما تطرقنا إلى مفهوم التطور الداللي سنعرج إلى األسباب التي تؤدي إلى    

جازها یحدوثه، وهي أسباب كثیرة تناولها الدارسون بالشرح و التفصیل، لكننا سنحاول إ

  .قدر اإلمكان

إلى " الليالتطور الد"داللة األلفاظ : یرجع  إبراهیم أنیس في كتابه الموسوم بـ  

ومنها ذلك المقصود (...) تطور الشعوري یتم في كل لغة وفي كل بیئة،  <<: سببین هما

  ) 1(>>(...)المعتمد الذي یقوم به المهرة في صناعة الكالم، أو تقوم به المجامع اللغویة 

  :ولعل من ابرز عوامل وأسباب التطور الداللي هي

  : االستعمال-1 -3

لعامل االستعمال دور كبیر في تغیر المعنى؛ لما یترتب علیه من تغیرات في   

  ) 2(>>فهو السبب األساسي في جمیع التغیرات الداللیة الطارئة...  <<داللة األلفاظ 

سوء الفهم، وبلى : أنیس أن االستعمال یتضمن ثالثة عناصر إبراهیموقد رأى   

األلفاظ و االبتذال، فاألول هو عبارة عن انحراف فجائي أو في الحقیقة هو نتیجة تلك 

  1العملیة الذهنیة التي تسمى بالقیاس الخاطئ 

                                                           

  . 134، داللة األلفاظ، صإبراهیمأنیس - )1(

  .61محمد الشتیوي، التغیر الداللي و أثره في فهم النص القرآني، ص - )2(
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بانحطاط الداللة فینحدر اللفظ  <<و أما عنصر االبتذال فیترتب علیه ما یعرف   

  .ألن هذا العنصر یتعلق بالعاطفة و النفس؛ ) 2(>>(...)ى أقلإلى معن

  األلفاظ فكل تغیر في االستعمال ومن هنا یتجلى دور االستعمال في تحدید معاني   

  .یؤدي إلى تغیر في داللة الكلمة،وعدم االستعمال یؤدي إلى بلى األلفاظ 

  :الحاجة-2 -3

یقصد إلیه قصًدا ویقوم به في العادة قد یحدث التطور الداللي بسبب الحاجة أي   

الموهوبون من أصحاب المهارة في الكالم كالشعراء و األدباء إضافة إلى المجامع 

  3اللغویة، و الهیئات العلمیة و السبیل إلیه ما یسمى بالمجاز

المجاز من أكثر وسائل التطور الداللیة لمفردات اللغة، إذ یعمل على نقل  <<ویعد 

  ) 4(>>(...)الكلمة من داللة إلى أخرى، ومن معنى حقیقي إلى معنى مجازي

فأحیانا یلجأ الشعراء و األدباء إلى توظیف معاني مجازیة لبعض األلفاظ غیر   

تتجلى فیه مرونة النظام اللغوي .. ازألن المج <<المعاني الحقیقة لغایة جمالیة بالغیة؛ 

  ) 5(>>(...)و انفتاحه على كل تغیر للمعنى

لجوء أبناء اللغة إلى األلفاظ القدیمة ذات ..  <<وغالبا ما تدعو الحاجة إلى   

الدالالت المندثرة فیحیون بعضها ویطلقونها على مستحدثاتهم ملتمسین في هذا أدنى 
                                                                                                                                                                                

  .137-134داللة األلفاظ، ص ، إبراهیمأنیس: ینظر - )1(

  .158، ص 1998، )8ط (أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ) ت(ماریو باي، أسس علم اللغة،  - )2(

  .151- 145، داللة األلفاظ، صإبراهیمأنیس: ینظر - )3(

  .182هادي نهر، علم الداللة التطبیقي في التراث العربي، ص  - )4(

  .90لداللة، ص عبد الجلیل منقور، علم ا - )5(
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كانت تطلق على السفن القدیمة كالجمال و اآلن تطلق ) سفینة(مثًال ككلمة )1(>>مالبسة

  .على السفن الحدیثة المتطورة

وال شك أن .. التي كانت في الماضي بمعنى القافلة سیارةكلمة ومن ذلك أیضا   

األلة تلك هذا االسم على  المحدثون أطلقلذلك المعنى لها عالقة بالسیر، هذه الكلمة بهذا 

  2.الحدیثة

  :االجتماعیَة و الثقافیةاألسباب -3-3

تمر المجتمعات بكثیر من  <<لهذه األسباب دور كبیر في تطور معاني األلفاظ حیث 

التحوالت الثقافیة و السیاسیة و االقتصادیة فتؤثر هذه التحوالت في طرق استعمالها 

واضحة تناسب السیاق الثقافي  للكلمات وهو ما یؤدي غالبا إلى ظهور تغیرات داللیة

  ) 3(>>..االجتماعي الجدیدو 

فتطور المجتمع یؤدي إلى تطور اللغة؛ ألن اللغة وثیقة الصلة بالمجتمع وما   

فكل تطور في حیاة األمة یترك أثرا قویا واضحا في  <<یتعرض إلیه من تطورات، 

مثال أحدث مجيء الدین اإلسالمي في شبه الجزیرة العربیة ظهور معاني ،) 4(>>.لغتها

) ه395ت (بها، قال ابن فارس  العربیة لم یكن للعرب آنذاك عهدٌ  ألفاظجدیدة لبعض 

كانت العرب في جاهلیتها على إرٍث من إرث آبائهم ..  <<في باب األسباب اإلسالمیة 

                                                           

  .13ضرغام الدرة، التطور الداللي في لغة الشعر، ص  - )1(

  .85محمد سعد محمد، في علم الداللة، ص :ینظر - )2(

  .62وي، التغیر الداللي و أثره في فهم النص القرآني، ص یتمحمد الش - )3(

  .146، داللة األلفاظ، صإبراهیمأنیس - )4(
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في لغاتهم وآدابهم ونسائهم وقرابینهم، فلما جاء اهللا تعالى باإلسالم حالت أحواٌل، و 

ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع ُأَخر، ُنَسَخْت دیانات، وُأبطلت أمور، 

  ) 1(>>(...)بزیادات زیدت، وشرائع ُشرعت 

فكان مما جاء في اإلسالم ذكُر المؤمن، و المسلم، و الكافر، و الُمَنافق، و إن  <<

العرب إنما عرفْت المؤمن من األمان و اإلیمان، وهو التصدیُق، ثم زادت الشریعة شرائط 

وكذلك اإلسالم و المسلم، إنما َعَرفت منه . ا ُسمِّى المؤمُن باإلطالق مؤمًناوأوصاًفا به

إسالَم الشيء؛ ثم جاء الشرع من أوصافه ما جاء؛ وكذلك كانت ال تعرف من الكفر إال 

) 2(>>..الغطاء و السَّتر؛ فأما المنافق فاسم جاء به اإلسالم لقوم أبطنوا غیر ما أظهروه

قد یكون في شكل  <<وهذا التطور . عال في تطور معاني األلفاظفللعامل الثقافي دور ف

حیث یلجأ ،) 3(>>ورقیه اإلنسانيمن الدالالت التجریدیة نتیجة لتطور العقل  االنتقال

إلى تغییر معاني ألفاظ لغته بما یواكب عصره وثقافته كي یستطیع أن یعبر مما   اإلنسان

  . یجري حوله

  :األسباب النفسیة-4 -3

ویندرج ضمن األسباب النفسیة المشاعر العاطفیة، فاإلنسان یتأثر سلًبا و إیجاًبا   

من دالالت بعض األلفاظ، فقد تتأفف مشاعر المجتمع اللغوي و أحاسیسه من بعض 
                                                           

، الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن )395)ت(فارس بن زكریا أبو الحسین أحمد بن (ابن فارس  - )1(

  .44م، ص 1997، )1ط (العرب في كالمها،  دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

محمد أحمد جاد المولى و ) ت(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، )عبد الرحمان جالل الدین السیوطي(السیوطي  - )2(

  .295، 1، ج )د ت(، )د ط(كر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، آخرون، دار الف

  .283أحمد مختار عمر، علم الداللة، ص  - )3(
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األلفاظ التي تثیر االشمئزاز فیؤدي ذلك إلى تغیر ما ارتبط منها بالدنس و القذارة، أو 

بالال مساس كأن یكون اللفظ قبیح <<: ا ما یطلق علیهاأللفاظ المتعلقة بالجنس وهذ

فیحل محل هاته األلفاظ ... الداللة، أو یتصل بالقذارة و الدنس أو یرتبط بالغریزة الجنسیة

  ) 1(>>...المتعلقة بهذه المواضیع ألفاظ أخرى أقل وضوحا من الناحیة الداللیة

األلفاظ و أحیانا یكون إذن فلمشاعر اإلنسان دور كبیر في تغیر دالالت بعض   

هو نبذة كلمة  (Fast change)من أسباب التغیر السریع  <<هذا التغیر سریًعا ألن 

  )2(>>(...)استخدمت لشيء كریه لتحل محلها كلمة أخرى 

  :العامل اللغوي-3-5

قد یحدث في صلب  <<یعد  العامل اللغوي من أهم عوامل تطور داللة المفردات ألنه 

اللغة فجوات معجمیة ال تجد معها اللفظ الذي یعبر عن الداللة الجدیدة فیلجأ اللغویون 

إلى سدها عن طریق االقتراض اللغوي أو االشتقاق، و قد یتجه المجتمع اللغوي نحو 

المجاز فیتم ابتداع داللة جدیدة أو یحصل نقل الداللة من حقل داللي إلى 

تقال المجازي یعد من أهم األسباب اللغویة حیث یبتدعه المتخصصون فاالن؛)3(>>..آخر

و قد یحدث بمرور الوقت ... بهدف سد فجوة معجمیة <<كاألدباء والشعراء ألنه یحدث 

                                                           

  .161فاظ، ص لأنیس، داللة األ إبراهیم - )1(

  .20بالمر، علم الداللة، ص  - )2(

  .85عبد الجلیل منقور، علم الداللة أصوله ومباحثه في التراث العربي، ص  - )3(
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أن ِشیع االستعمال المجازي فیصبح للفظ معنیان وقد یِشیع المعنى المجازي على حساب 

  )1(>>المعنى الحقیقي ویقضي علیه

ز دور كبیر في تلك التغیرات التي تطرأ على معاني بعض المفردات؛ إذن للمجا  

وهكذا بسبب التشابه  (Metaphore)مجاًزا " رجالً "كتسمیة كل من قوائم الكرسي <<

الفیزیقي تحول اسم من األسماء واضح في أصله و محدد ومحسوس، لقد حدث تحول 

وهذا هو ) رجل(استعمال كلمة  االتساع، وقد نتج عن ذلك (Semantic Shift)داللي 

  )2(>>.اإلتساع المجازي للكلمات لتشمل مسمیات جدیدة تشبه األصلیة شیئا ما

ونلحظ من خالل هذا أن المجاز یعد من وسائل اتساع الداللة عن طریق ما یسمى   

  .باالتساع المجازي للكلمات؛ فبه تتوسع داللة األلفاظ

  :االبتداع-3-6

ویقوم به أحد ..  <<من األسباب التي تؤدي أیضا إلى تغیر المعنى  داعتاالبیعد   

.. الموهوبون من أصحاب المهارة في الكالم كالشعراء و األدباء: صنفین من الناس

والمجامع اللغویة و الهیئات العلمیة حین تحتاج إلى استخدام لفظ ما للتعبیر عن فكرة أو 

  ) 3(>>..یًدا یبدأ أول األمر اصطالحًیامفهوم معین، وبهذا تعطى الكلمة معنى جد

فعملیة اإلبداع أو الخلق ال یقوم بها إال المتخصصون في اللغة وهي من العوامل   

التي تؤدي إلى إثراء اللغة، خاصة من ناحیة الداللة وهذا ما نجده عند الشعراء حین 
                                                           

  .241مختار عمر، علم الداللة، ص  أحمد - )1(

  .274محمود السعران، علم اللغة، ص  - )2(

  ن.242أحمد مختار عمر، علم الداللة، ص  - )3(
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یضفي علیها یقومون بتوظیف بعض األلفاظ بمعاني جدیدة غیر المعاني القاموسیة مما 

  .صبغة جدیدة

ونستنتج مما سبق أن هذه األسباب هي التي تؤدي إلى تطور دالالت األلفاظ،   

إضافة إلى أن هناك أسباب أخرى لم نذكرها كاألسباب التاریخیة و الصوتیة، و االنحراف 

فمسألة ..  <<اللغوي حیث تعمل كل واحدة أیضا على تغیر معاني المفردات؛ إذن 

و الفكریة و  االجتماعیةلتغییر الداللي تأخذ في مجالها كل هذه االعتبارات التطور أو ا

  ) 1(>>.اللغویة والنفسیة التي تخص المجتمع اللغوي

 التيبعدما تطرقنا إلى أسباب التطور الداللي سنحاول التعرف على أهم أشكاله   

حیث <<قال الداللة، اقرها اللغویون والمتمثلة في تضییق الداللة ،وتوسیع الداللة ، وانت

تبین لهم أن المعنى القدیم إما أن یكون أوسع من المعنى الجدید، أو أضیق منه، أو 

  .و سیكون هذا بالتفصیل في الفصل التطبیقي  )2(>>(...)مساویا له 

  :مفهوم المعجم -رابعا

  : المعجم لغة -1

و .. خالف الُعْرِب و العربُ : الُعْجُم و الَعَجمُ : عجم <<جاء في لسان العرب   

و المعَجم ...األعَجُم الذي ال ُیفِصح وال یتبین كالمه..جمع األعجم الذي ال ُیفِصحُ : الُعْجمُ 

المعجم الحروف ... یقال قفٌل معجٌم و أمٌر معجم إذا إعتاص.. مصدر بمنزلة اإلعجام
                                                           

  .87عبد الجلیل منقور، علم الداللة أصوله ومباحثه في التراث العربي، ص  - )1(

لمؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت، لبنان، ، ا-في النظریة و التطبیق -میشال عازار مخاییل، اهتمامات علم الداللة - )2(

  .123، ص 2012، )1ط (
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حروف المعجم حروف أ، ب، ت، ث، سمیت .. المقطعة، سمیت معجما ألنها أعجمیة

  ) 1(>>...بذلك من التعجیم وهو إزالة العجمة بالنقط

أزال إبهامه بالّنَقِط : الحْرَف و الكتاَب عْجما: َعَجمَ  <<وقد جاء في معجم الوسیط   

دیوان مفردات اللغة : ُعْجُم ومنه المعجم) ج... (و الّشكل و الشيء َعْجًما، و ُعُجومَّا

معجمات ومعاجم ) ج(معجمات ومعاجم وحروف المعجم ) ج(ى حروف المعجم مرتب عل

  ) 2(>>.وحروف المعجم حروف الهجاء

إذن فالمعجم في اللغة یأتي بمعنى اإلبهام و الغموض، غیر أنه یأتي أیضا بمعنى   

  . اإلبانة و الوضوح وذلك بإزالة الغموض و اإلبهام بالنقط و الشكل

 :المعجم اصطالحا -2

یعد المعجم بالنسبة للغة مصدرها األساسي، ألنه هو الذي یحفظ ألفاظها ومعانیها  

من الضیاع، فللمعجم إذن أهمیة كبیرة في فهم ألفاظ أّیة لغة، لذلك اعتنت الحضارات 

القدیمة بتألیف المعاجم كالصینیین واألشوریین،والرومان،وكذلك الهنود والیونان و العرب 

النصف الثاني من القرن الثاني  <<نوع من التألیف فیعد حیث عرف العرب هذا ال

للهجرة، قد تمیز بأن حمل لواء الجمع و التدوین للغة وابتداء رسم خریطة المعجم 

                                                           

  .389، 385، ص 12، م )ع ج م(،مادة 1997، )6ط (ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان،  - )1(

  .586، ص )1ج (، )ع ج م(مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، مادة  - )2(
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فنزول القرآن ودخول األعاجم إلى الدین اإلسالمي و استعصاء بعض ؛) 1(>>(...)

  . المفردات علیهم كان هو الدافع إلى تألیف المعاجم في البدایة

مرجع یشتمل على  <<أما مفهوم المعجم من الناحیة االصطالحیة فهو عبارة عن   

النظام التبویبي، و : وحدات اللغة مفردة أو مركبة، و الثاني: األّول: ضروب ثالث

الشرح الداللي، وعلى هذه المرتكزات الثالثة یقوم المعجم بشكله العام من حیث : الثالث

ولیس نظاما من أنظمتها، ذلك ألنى المعنى المعجمي  كونه وعاء یحفظ متن اللغة،

Lexical Meaning 2(>>...هو جزء من النظام الداللي العام للغة (  

حول لغة  particularfactsمخزون الحقائق الدقیقة  dictionaryویراد بالمعجم   

       )3(>>..معینة

كالمائدة فیها من األلفاظ ما طاب ألهل العربیة أن یستخدموه من ..  <<كما أنه یعتبر 

ألفاظ المعجم، فیستخدم كل واحد المفردات التي یراها مناسبة أو تناسب الزمن الذي 

رصد الوحدات، وتزویدها بأیة بیانات أو  <<: لذا فوظیفة المعجم تكمن في) 4(>>یعیشه

  ) 5(>>..معلومات ضروریة

                                                           

دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان،  - دراسة في البنیة التركیبیة–لمعجمیة عبد القادر عبد الجلیل، المدارس ا - )1(

  .89م، ص 1999، )1ط (األردن، 

  .37ص عبد القاد عبدالجلیل ،،السابقالمرجع  - )2(

أحمد طاهر حافظ، دار الوفاء لدینا الطباعة والنشر، ) ت(،  -علم الداللة–لیتش، اللغة الحدیثة المعاصرة  - )3(

  .177م، ص 2012، )1ط ( اإلسكندریة،

، األهلیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، -دراسة لسانیة-صائل رشدي شدید، عناصر تحقیق الداللة في العربیة،  - )4(

  .24م، ص 2004، )1ط (

  .169ص  ،اللغة الحدیثة المعاصرة،لیتش المرجع السابق، - )5(
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فالمعجم في مدلوله اللغوي و االصطالحي هو عبارة عن مدونة تضم مفردات   

  .اللغة مصحوبة بشرح داللي لتلك المفردات إلزالة الغموض و اإلبهام 

  

  



 

 

  

  

التطور الداللي : الفصل التطبیقي األول

  بالتضییق و التوسیع في معجم أساس 

  الزمخشري: البالغة لـ

  تضییق الداللة - أوال

  توسیع الداللة -ثانیا
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  :تمهید

كانت اللغة العربیة كغیرها من اللغات عرضة للتبدل الذي اقتضاه الزمان من   

مما یؤكد ذلك معرفة لغوّیینا األوائل أّن اللغة كائن  <<تطور اجتماعي وثقافي وسیاسي، 

>>(...)عضوي یولد ثمَّ یحیا، ثمَّ یموت 
)1 (  

العربیة، فكانت لهم وهذا یدل على أن القدماء قد انتبهوا ألهمیة تطور الداللة في   

في معجمه ) ه538ت (عدة محاوالت تناولت داللة األلفاظ أبرزها محاولة الزمخشري 

مراسم البالغة .. هوهذا الكتاب لیس معجما لأللفاظ عادیا، فقد بین فی <<" أساس البالغة"

؛ ستعارةاالة عن المجازیة، وبّین الكنایة من یع طرائقها، بفصل المعاني الحقیقالعربیة، وتتبّ 

>>(...)ذ یتحدث أوال عن المعنى الحقیقي ثم یردفه بالمعنى المجازي، إ
)2 (  

فالزمخشري في معجمه أساس البالغة فرق بین المعاني الحقیقیة و المعاني   

حیث لم یكتف بشرح . هر االمجازیة وهذا أسلوب جدید في المعاجم العربیة هو من ابتك

ًرا، ثخالل فصیح الكالم شعًرا كان أم نمالها من الكلمة، بل كان یشیر إلى مواطن استع

  .ویستخلص معناها من السیاق

فقد أعطى للسیاق دوًرا كبیًرا في سرد معاني الكلمات، خاصة السیاقات المجازیة   

فالسیاق لدى المعجمیین العرب القدماء وسیلة هامة ..  <<التي وردت علیها الكلمات 

                                                           

  .149الفقهیة المتخصصة، ص  دلدار غفور حمد أمین، البحث الداللي في المعجمات - )1(

د (ابن ُحولي األخضر میدني، تاریخ المعجم العربي بین النشأة و التطور، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع،  - )2(

  .147، ص م2009، )ط
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یمكن أن توجد فیها الكلمة حاملة لمعنى  ختلفة التيالملشرح الكلمات بإیراد السیاقات 

>>..معین
)1 (  

لمعجم أساس البالغة دور كبیر في معرفة األلفاظ التي تطورت من خالل االنتقال   

مجازیة إضافة إلى المعاني المجازي ألنَّ الزمخشري قد ساق لمعظم الكلمات معاني 

  .یةالحقیق

: نختار ألفاظ منتقاة من أساس البالغة لـو سنحاول في هذا الفصل التطبیقي أن   

قول بعرض  الزمخشري لتكون نماذج نبین من خاللها ما لحقها من تغیر، وذلك

  .الزمخشري الذي فیه تطور داللة اللفظة من أساس البالغة، ثم نشرح القول

تضییق الداللة، وتوسع : و سنكتفي بأهم أشكال التطور الداللي المذكورة آنفا وهي  

  .لة، وانتقال الداللةالدال

  :تضییق الداللة: أوال

  :أو تخصیصه Narrowing(*)تعریف تضییق المعنى. 1

ى المعنى الجزئي، تحویل الداللة من المعنى الكلي إلب<<التضییق حیث یتم   

.>>هتضییق مجالأو 
)2(  

                                                           

  .68، ص م2015، )1ط (مسعود بودوخة، السیاق و الداللة، دار األیام للنشر و التوزیع، عمان، األردن،  - )1(

،إبراهیم أنیس ،داللة األلفاظ  تخصیص الداللة: داللة األلفاظ: ـابراهیم أنیس في كتابه الموسوم ب أطلق علیه - (*)

  .152،ص
 

  .245أحمد مختار عمر، علم الداللة، ص  - )2(
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ثم خصص هذا ) الثمار كلها(الفاكهة ففي العربیة كان من معانیها  <<ومثاله كلمة   

>>المعنى للداللة على أنواع معینة من الثمار كالتفاح و العنب و الموز و الخوخ
)1 (  

للفظ، فكلما زادت  ةیالتمییز نتیجة إضافة بعض المالمح .. ویمكن تفسیر التخصیص.. <<

.>>المالمح لشيء ما قل عدد أفراده
)2 (  

فتخصیص الداللة یكون في اللفظ الذي كان یطلق على معنى واسع لكنه لعدة   

األلفاظ في معظم اللغات  <<ویرى ابراهیم أنیس أن . أسباب یتجه مدلوله نحو الضیق

البشریة تتذبذب داللتها بین أقصى العموم كما في الكلیات، و أقصى الخصوص كما في 

.>>األعالم
)3 (  

یة تتعرض إلى التخصیص و التعمیم في دالالت ألفاظها، إذن معظم اللغات البشر   

یلجأ الناس في حیاتهم إلى تلك الدالالت الضیقة أو الخاصة، هروبا من .. <<لكن أحیانا 

الدالالت الكلیة التي ال وجود لها في التمثیل الیومي، وٕانما مكانها العقول و األذهان لما 

>>.لتتمیز به الدالالت الضیقة من تداول وتعام
)4 (  

یصیب كثیرا من ألفاظ اللغات في (...)  <<لذلك فإن تخصیص الداللة   

>>)...(العالم
)5 (  

                                                           

  .284محمود السعران، علم اللغة، ص  - )1(

  .246أحمد مختار عمر، علم الداللة، ص  - )2(

  .153األلفاظ، ص ابراهیم أنیس، داللة - )3(

  .144حسام البهنساوي، علم الداللة و النظریات الداللیة الحدیثة، ص  - )4(

  .154ابراهیم أنیس، داللة األلفاظ، ص  - )5(
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و یعد تضییق المعنى من أهم اشكال التطور الداللي وذلك ألنه یصیب كثیرا من   

  .مفردات اللغات

التخصیص أو التعمیم أو كلیهما معا یضیفان  <<و نستنتج من خالل ما سبق أن   

>>..على اللغة صفة الحركة التبادلیة الدائمة
)1 (  

و كما ذكرنا آنفا أن هذا النوع من التطور الداللي یحدث عند تحویل الداللة من   

المعنى الكلي إلى المعني الجزئي، وسنحاول فیما یأتي بیان ما حصل من تضییق لداللة 

  .أساس البالغة باختبار أمثلٍة، تبین المراد األلفاظ في معجم

  :نماذجه في المعجم. 2

َكَفَر السحاُب السماَء، : طَّاهغ:َكَفَر الشيَء و كفَّره <<: قال الزمخشري :كلمة الكفر. 1.2

یُح الّرسَم، و الَفَالُح و َكَفَرِت الر .. وكَفر المَتاَع في الوعاء، وكفراللیل بظالمه، ولیُل كاِفرُ 

  :ُمغطَّى بالّریش، قال من الطویل: و طائر ُمكَّفرُ (...)  الَحبَّ 

  فأُبُت إلى قوم تریح نساؤُهمْ   

  )  2(.>>(...)علیها ابن ِعْرٍس و اإلَوزَّ الُمكََّفرا         

ونالحظ من القول أن كلمة َكَفَر أتت بمعنى السّر و التغطیة في أي شيء، لكن   

و هو المْحسان : رجل ُمَكفَّر.. <<:الزمخشريهذا المعنى لیس الوحید لها، حیث یقول 

                                                           

  .22ضرغام الدرة، التطور الداللي في لغة الشعر، ص   - )1(

، مادة م1998بیروت، لبنان، ، محمد باس عیون السود، دار الكتب العلمیة، )ت(الزمخشري، أساس البالغة،  - )2(

  . 140، ص 2، ج )ك ف ر(
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َمْكفور : الف ما ُأمر به وقالواالذي ال ُتْشَكر ِنْعَمْته، و إذا ُأمر الرجل بعمل فعمله على خ

 ..: ویقال(...) علیه إلفساِدك له  ا فالن ِعنَّْت و آذیت، أي عمُلك مكفور ال ُتحَمدی

  )1(.>>(...)إلى الكفر  هنسب: َكّفرهأكَفره و : و یقال.) (..ده جحافرني حّقي وك

كانت تعني في بادئ األمر الستر و التغطیة، ثم ) َكَفرَ (وبذلك نستنتج أن كلمة   

تطورت داللتها نحو التخصیص بمعنى ما یناقض اإلیمان وهذا دلیل على أثر اإلسالم 

الُكفر ضد  <<: في تطور معاني كلمات العربیة، و قد أكد هذا المعنى ابن فارس في قوله

  )2(.>>(...)ها وسُترها جحودالحق، و كذلك كفران النعمة و  ألنه تغطیة ىَ مِ اإلیمان، سُ 

ذات معنى واحد هو الستر و التغطیة سواء ) َكَفرَ (فمجمل القول إن أصل كلمة    

لمن غطى درعه، فیقال َكَفَر ِدرَعه، أو للمزارع فیقال كافر، وغیرها من المعاني التي تدل 

على التغطیة، إال ان هذه اللفظة عرفت نوًعا خاًصا من الستر و التغطیة وهو الكفر الذي 

  . یعني نقیض اإلیمان

  :كلمة زكاة. 2.2

نام بین الزَّكاء، وقد زَكا : زاٍك ومال زاكٍ  رعز  <<:و هو بمعنى) زكو(من الجذر   

ومن . أخسَّا أم َزكا: ویقال. الزرُع و زَكِت األرُض و أزكْت، أزكى اهللا مالك و زكاه

                                                           

  .141، ص 2، ج )ك ف ر(المرجع السابق، مادة  - )1(

عبد السالم محمد ) ت(، معجم مقاییس اللغة، )ه395ت (أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا(ابن فارس  - )2(

  . 191، ص 5، ج )ك ف ر(م، مادة  1979، )د ط(، )د ب(هارون، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، 
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وقد و قوم أزكیاء، (...) زائد الخیر و الفضل بّین الّزكاء و الزكاة : رجُل زكي: المجاز

  ) 1(.>>(...)مدحها ونسبها إلى الّزكاء : َزَكوا، و زّكى نفسه

فأصل معنى كلمة زكاَء او زكاة هو النَّماء و الزیادة َسواٌء أكان هذا النماء في   

 اإلسالميالمال أم في الزرع أم في العمل، لكن هذه الكلمة شهدت بعد مجيء الدین 

أخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على  <<: تطوًرا في داللتها و أصبحت تعني

  ) 2(.>>أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة

ول حدوران ه شخص ما بعد تو بذلك أصبحت تدل على المال الذي یقوم بتزكی  

وَزّكى  <<: علیه، ألشخاص محددین كالفقراء و المساكین و ما یثبت ذلك قول الزمخشري

  )  3(.>>(...)یبارك اهللا له فیه  أّدى زكاته ألنه ینّمیه بما: الرجُل ماله تزكیة

ِحصة  <<: ومعناها في الوسیط. و الزكاة من الفرائض التي جاء بها دیننا الحنیف  

  ) 4(.>>من المال ونحوه یوجب الشرع بذلها للفقراء ونحوهم بشروط خاصة

و بذلك خصت الزكاة في نماِء و زكاة المال بعد إخراجه لمن یستحقه من الناس؛   

فالزمخشري قد ذكر معناها الحقیقي أو الوضعي المتمثل في النماء و الزیادة إضافة إلى 

ونالحظ أن . أنه قد ذكر معناها الذي آلت إلیه بعد مجيء اإلسالم وهو تزكیة المال

                                                           

  .418، ص 1، ج )ز ك و(الزمخشري، أساس البالغة، مادة  - )1(

  .328صة، ص دلدار غفور حمد أمین، البحث الداللي في المعجمات الفقهیة المتخص - )2(

  .418، ص 1ج ) ز ك و(المرجع السابق، مادة  - )3(

-396، ص )ز ك و(، مادة م2004، 1مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط  - )4(

397.  
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المعنى العام وهو الزكاة في أي شيء ینمو ویزید كزكاء  المعنیین یستعمالن مًعا سواءٌ 

الزكاة لم تكن  <<الزرع، و المعنى الخاص وهو زكاة المال بالمفهوم اإلسالمي؛ ألن 

  )1(.>>(...)زاده فیها ن ناحیة النماء، و زاد الشرع ما العرب تعرفها إّال م

  :كلمة نبر. 3.2

: ونبرُت الشيءَ .انَتفطتْ : وانتبرْت یُده. مكانهو انتبر الُجرُح تّورم و ارتفع (...)  <<  

الُمْنَبُر : ار بالكالم، و منهیع ورجل نبفنطق َنْطقة بصوت ر : ُن َنْبَرةً رفعته، ونبر فال

ال تنبروا باسمي : ارتفَع على المنبر، و في الحدیث: و انتَبر الخطیب. الَمْنَبٌر و الِمْنَبرُ و و 

  )  2(.>>ال تهمزوه

في شيء  االرتفاعسواٌء أكان هذا  االرتفاعتعني ) نبر(حظ من القول أن كلمة لن  

الُمنبر وهو المكان المرتفع من قبلة المسجد ألنه ُیرفع الصَّوت : حسي أو مجرد ومنه جاء

  )3(.>>..كل من رفع شیًئا فقد نبره(...)  <<علیه بعد ما كان 

  )4(.>>اعظ في المسجدَمرقاة َیرتقیها الخطیب أو الو  <<و المنبر هو 

  

  

                                                           

وت، ي في فقه اللغة العربیة ومسائلها و سنن العرب في كالمها، دار الكتب العلمیة، بیر بابن فارس، الصاح - )1(

  .46، ص م1997، )1ط (لبنان، 

  . 242، ص 2، ج )ن ب ر( الزمخشري، أساس البالغة، مادة  - )2(

  .242، ص 2، ج )ن ب ر( ابن فارس، مقاییس اللغة، مادة  - )3(

  .897، ص )ن ب ر( مجمع اللغة العربیة، الوسیط، مادة  - )4(
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  :كلمة عیش. 4.2

َرَغٍد و معیشٍة َضْنك  و عاش فالن عیشة  شإّنه لفي عی <<: قال الزمخشري  

راضیة و هي للحالة كالِجْلَسَة و أهل الحجاز یسمون الزرع و الطعام َعْیًشا و  لفالٍن 

و األرض معاش الخْلق و أعاشه اهللا في َسَعٍة، و إنهم لمتعیَّشون (...) َمَعاَش و ریاش 

.>>(...)اذا كانت لهم ُبْلغة من العیش 
)1 (  

فكلمة عیش تعني الحالة و الحیاة و البقاء، و هذا ما یؤكده قول الفیروز أبادي في   

  )2(.>>(...)الحیاُة عاش یعیش عیشا : العیش<<: شرحه للكلمة

انوا ا بالزرع، حیث كهاز قد ضیقوا معنى كلمة عیش و خصو إال ان أهل الحج  

  .معجمه أساس البالغة فالزمخشري ذكر هذا المعنى في ؛یسمون الزرع و الطعام عیًشا

و من هنا نستنتج أن كلمة عیش قد ضاق معناها عند بعض القبائل العربیة   

  .كالحجاز من الداللة على الحالة و الحیاة إلى تخصیص داللتها بمعنى الطعام أو الزرع

التطور الداللي المتمثلة في من ظواهر و هذه بعض النماذج التي تمثل ظاهرة   

متطلبات الدینیة الضرورة لغویة اقتضتها ..  <<و تضییق الداللة و ه

رة بین معاني صاإلسالمي بما یحقق اآل العربي الجدیدة للمجتمع االجتماعیةو ..السیاسیةو 

                                                           

  .689، ص 1، ج )ع ي ش(الزمخشري، أساس البالغة، مادة  - )1(

ریة مص، القاموس المحیط، الهیئة ال)هـ 817ت (مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي (الفیروز أبادي  - )2(

  .278ص  2، ج )ع ي ش(، مادة م1978، 3العامة، ط 
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المكتسبة و المخصصة  االصطالحیةاأللفاظ اللغویة المطلقة السابقة ظهورا وبین معانیها 

  ) 1(.>>داللیا

تغیر معاني بعض األلفاظ العربیة كما الحظنا إًذا فللدین اإلسالمي دور كبیر في   

في كلمة َكَفر، وكلمة زكى، وكلمة نبر، كما أن لالستعمال دوًرا هاًما في تغیر معنى 

  .اللفظة أحیاًنا ككلمة عیش

  : *توسیع الداللة: ثانیا

  wideningتوسیع الداللة تعریف. 1

.. من معنى خاص إلى معنى عام االنتقالعندما یحدث  <<ویتم تعمیم الداللة   

>>فیصبح عدد ما تشیر إلیه الكلمة أكثر من السابق
)2 (  

الورد تطلق على الورد األحمر المعروف وتطلق في الوقت نفسه على كل <<فمثال كلمة 

>>من الزهور ةزهر 
)3 (  

التعمیم إذن هو أن تنتقل الكلمة من المعنى الخاص إلى المعنى العام، وقد یحدث   

  ما نلحظه لدى األطفال حیث یطلقون اسم (...)  <<لتعمیم نتیجة التشابه وهذا هذا ا

  

                                                           

ط (عبد القادر سالمي، من تراث العرب في المعجم  و الداللة، دار الكتاب الجامعي، العین، اإلمارات المتحدة،  - )1(

  .149، ص م2014، )1

  154،ابراهیم أنیس داللة األلفاظ ،صالداللة تعمیم: أطلق علیه ابراهیم أنیس في كتابه الموسوم بداللة األلفاظ -  *

  .243أحمد مختار عمر، علم الداللة، ص  - )2( 

  .85محمود السعران، علم اللغة، ص  - )3(
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>>هم اللغويلالبسة أو مماثلة وذلك لقصور محصو الشيء على كل ما یشبهه ألدنى م
)1 (  

لتشابه بینها وبین الطیور مثال یطلق الطفل اسم دجاجة على كل طائر وذلك نتیجة ا

الناس في حیاتهم العامة یكتفون بأقل قدر ممكن من دقة الدالالت  <<و كذلك .األخرى

وتحدیدها ویقنعون في فهم الدالالت بالقدر التقریبي الذي یحقق هدفهم وهنا یحدث النقل 

من الداللة الخاصة إلى الداللة العامة حیث یلجؤون إلى التلمیح أول التقریب في وصف 

>>یتذوقها السامع نسیقى في رأیهم لذیذة حیتصبح المو حیث .. الشيء أو الحدیث عنه
)2(  

فالذوق حاسة من الحواس الخمس یستخدمها اإلنسان حین یتذوق األكل فهي   

خاصة باألكل، وهي هنا محسوسة فنقلت إلى عالم التجرید فأصبحت بذلك عامة كتذوق 

ض إلى إسقاط لبع.. <<ویرجع السبب في هذا التوسیع الداللي . الموسیقى أو الشعر

>>یزیة للفظیالمالمح التم
)3 (  

>>تعمیم الدالالت أقل شیوعا في اللغات من تخصیصها.. <<ویرى إبراهیم أنیس أن 
)4 (  

وسنحاول فیما یأتي عرض عینة من األلفاظ التي تطورت داللتها نحو التعمیم من   

  .معجم أساس البالغة

  :نماذجه في المعجم. 2

                                                           

  . 155، 154ابراهیم أنیس، داللة األلفاظ، ص  - )1(

  .155ع السابق، ص المرج - )2(

  .245أحمد مختار عمر، علم الداللة، ص  - )3(

  .154ابراهیم أنیس، داللة األلفاظ، ص  - )4(
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  : كلمة نتج. 1.2

ُنِتجت الناقة وهي َمْنُتوَجة، و أنتجُت فهي  <<: وعن معنى كلمة نتج قال الزمخشري  

ولیها حتى وضعت فهو : ُمنِتجة إذا وضعت، ونوق مناتیُج، وَنَتجها صاحبها و أنتجها

، ومن (...)َنُتوج و ُمَنِتُج  سوهذا وقُت َنْتجها وِنتاجها أي وضعها، وفر (...) ناتُج وُمْنِتُج 

>>(...)وهذه نتیجة من نتائج كرِمك (...) الریُح تنتج السحاب، المجاز، 
)1 (  

ناقة؛ أي ونالحظ من خالل هذا القول أن كلمة نتج في األصل كانت تعني نتجت ال  

ومن باب التوسیع المجازي  ٕانتاجهاو   صة بالنُّوق وما شابههاخا وضعت وهذه الكلمة كانت

و شجرة (...)  <<السحاب؛ فالریح تنتج السحاب،  إنتاجأصبحت تطلق ) نتج(لداللة لفظة 

>>(...)ظهر نتاُجه : و الشيءُ ... نتوجُ 
)2 (  

  .)نتیجة(شيء یأتي من شيء آخر هو  وبذلك صار كل

  :كلمة ورد. 2.2

(...) وَرده، : و استورد الماء(...) وَرد الماء َوُرًدا و ِوْرًدا : ورد <<قال الزمخشري   

یراًدا، و أوردُت اإلبل، و هذا ورُد القوم و موردهم، و نَعُم و َطیُر و أوردت القوَم الماَء إ

و ِوَرد علّي كتاُب سَّرني مورُده، وهو حسن : وَردُت البلدة: ، ومن المجاز(...)ِوْرًدا 

                                                           

  .246، ص 2، ج )ن ت ج(الزمخشري، أساس البالغة، مادة  - )1(

  .899، ص )ن ت ج ( مجمع اللغة العربیة، الوسیط، مادة  - )2(
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اإلیراد، وتورّدَت الخیُل البلد، وهو یتورَّد المهالَك، ووَرد علیه امر لم ُیطقه و أوردَت علّي 

>>(...)ورَدها : واستورد الضاللة(...) دتْه الحمى وهو یوم الوْرِد ما غمنّي، وورَ 
)1(  

من األلفاظ التي أطلقت في األصل على معنى خاص ) ورد(فنالحظ أن كلمة   

المتمثل في إتیان الماء ثم استعملت في معاٍن عامة؛ فتوسعت دائرة داللتها حیث صار 

واستورد السلعة (...)  <<اتیان كل شيء یسمى ورًدا؛ كوَردُت البلَد، و توّردَت الخیُل، 

>>(...)نحوها و 
)2     (  

َوَرَدْتُه الُحّمى فهو ْمَورُوُد : یوم الُحّمى إذا أخذت صاحبها لوقت، تقول <<: الْوردُ و أیضا 

(...)<<
)3(  

غیر مقتصرة على ایتان الماء كما الحظنا بل شملت العدید ) ورد(وبذلك أصبحت كلمة 

  .الحمى لشخص تسمى ِوْرًدا كإتیانمن أنواع اإلتیان غیر الماء 

 : كلمة مجد. 3.2

: َمَجَدِت الغنُم ُمجوًدا<<: فكلمة مجد من الكلمات التي توسعت داللتها فهي تعني 

ًدا وَمواجدَ . أكلت البقل حتى هجع َغَرثُها شباًعا، و رأیت أرضا قد : وراحت الماشیة ُمجَّ

: أجدُت علفها، ومن المجاز: َمَجَد نشأُتها و بعیُرها و أمجدُت دابتي ومّجدُتها و َمَجْدُتها

و له شرُف و َمْجُد، قوم أمجاُد عظم كرُمه فهو ماجُد و َمجیُد، : الّرجُل و َمُجدَ  َمَجدَ 
                                                           

  .327، ص 2، ج )و ر د(الزمخشري، أساس البالغة، مادة  - )1(

  .1024، ص )و ر د(المرجع السابق، مادة  - )2(

أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم ) ت( الصحاح، ،)ه393ت  الجوهري أبو نصر اسماعیل بن حماد(لجوهري ا - )3(

  .549، ص 2، ج )و ر د(، مادة م1990، 4للمالیین، بیروت، لبنان، ط 



 "أساسالبالغة" التطور الداللي بالتضییق و التوسیع فیمعجم: فصل التطبیقي األولال

 

39 
 

د اهللا بكرمه، و عباده یمّجدونه و  كّرم فعاله، : ، و أمجد اهللا فالّنأ و مّجده(...)أماجٌد، تمجَّ

>>(...)و ماجدُته 
)1(  

بطن الماشیة و نحوها من العلف و الكأل أي أصبحت  امتالء: فكلمة مجد تعني  

صفة إلنسان إذا  إطالقها) المجد(شباعا، ومن باب التوسیع المجازي لداللة لفظة : َمواجدَ 

المیم و الجیم و الدال أصل صحیح، یدلُّ  <<: كان كریًما كثیر الخیر الكرم، و كلمة مجد

بلوغ النهایة في الكرم و اهللا .. منه المَجدْ على بلوغ النِّهایة، و ال یكون إال في محمود، 

>>(...)الماجد المجید، ال َكَرَم فوق كَرمه 
)2(  

و بذلك انتقلت كلمة مجد من امتالء بطن الدابة بالعلف إلى معنى الكرم وهو صفة   

  .على سبیل االنتقال المجازي اإلنسانمن صفات 

  :كلمة سرق. 4.2

لما نال من : و هذه ُسراقة فالن(...) سارُق بّین السَّرَقَة و السََّرق و الّسِرَق  <<  

و تسرق منه ماًال و َسرَقه (...) السَّرقة؛ وبها یسمى ُسراَقة، و معه من ُسراقات الّشعر 

: ، ومن المجاز(...)ُسِرقُت یا قوم ُسرقْت غرفتي : وسمعت منهم من یقول(...) ماله 

وسارَقه الّنظر، و اَسترَق الكاتب بعض المحاسبات إذا لم یبرزه، و سرقنا  ،استرق الّسمع

                                                           

  .194، ص )2ج (، )دم ج ( الزمخشري، أساس البالغة، مادة  - )1( 

  .246، ص 5، ج )م ج د(ابن فارس، المقاییس، مادة  - )2(
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لیلة من الشهر إذا َنَعُموا فیها و ُسِرق صوته، وهو مسروق الّصوت إذا بّح صوته 

(...)<<.)1( 

فالسین و الراء  <<أخذ المال و نحوه في الخفاء : كما یبدو تعني) سرق(فكلمة   

  )     2(.>>...و یقال سرق یْسرق َسرقةً . لشيء في الخفاء وِ سرالقاف أصل یدل على أخذ او 

فالسرقة تحدث في السر و الخفاء و عادة تكون لیًال، و هي في األصل تدل على   

أخذ الشيء و هذا المعنى حسي أي السرقة تكون ملموسة و على سبیل التوسیع المجازي 

 كاستراق السمع، و استراق النظر  استعملت كلمة سرق للداللة على سرقة شيء مجرد

كقول الزمخشري سرقنا لیلة من الشهر، و كذلك على كل شيء إذا خفي، كاختفاء صوت 

اإلنسان إذا بحَّ فهنا أطلقت لفظة سرق على اختفاء الصوت و بذلك نستنتج أن كلمة 

سرق توسعت داللتها لتشمل معاني أخرى إضافة إلى المعنى األول الذي وضعت له في 

  .األصل

و في األخیر نستنتج أن التعمیم من الظواهر و األشكال المهمة في عملة التطور   

  . الداللي، فقد سقنا لهذه الظاهرة بعض األمثلة من أجل تبیانها من معجم أساس البالغة

في داللتها ال یعني  او مما یجدر اإلشارة إلیه أن األلفاظ التي شهدت تعمیم  

ألول قبل التعمیم فقد یبقى المعنیان جنبا إلى جنب و قد یندثر بالضرورة زوال المعنى ا

  . أحدهما حسب االستعمال

                                                           

  .45، ص 1، ج )س ر ق(الزمخشري، أساس البالغة، مادة  - )1(

  .154، ص 3، ج )س ر ق(ابن فارس، المقاییس، مادة  - )2(



 

 

  

  

التطور : الثاني التطبیقي الفصل

الداللي باالنتقال في معجم أساس 

  البالغة

  

  تعریف انتقال الداللة - أوال

  نماذجه من المعجم -ثانیا
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  :تعریف انتقال الداللة -أوال

یعد نقل المعنى من أشكال التطور الداللي ألنه ینقل داللة اللفظ من مجال إلى   

ویتم عن طریق المجاز وهو ضد الحقیقة فقد عّرفه ابن جني في كتابه  مجال آخر،

على  االستعمالأقر في : الحقیقة <<:الخصائص في باب الفرق بین الحقیقة و المجاز

و إنما یقع المجاز وُیَعدل إلیه عن .. ماكان بّضد ذلك: أصل وضعه في اللغة و المجاز

وكید و التشبیه، فإن عدم هذه األوصاف كانت ، و التاالتساعوهي : الحقیقة لمعان ثالثة

>>.الحقیقة البتة
)1 (  

المعنى یكون عندما یتعادل المعنیان أو إذا كانا ال یختلفان  انتقالویذكر فندریس أن  <<

>>من جهة العموم و الخصوص
)2 (  

  .تساوى فیها الطرفان تدخل ضمن هذا النوعیالمجاز التي  أنواعوعلى هذا فإن جمیع 

.. نقل الداللة من المجرد إلى المحسوس الملموس <<ویتم نقل المعنى عن طریق   

أي التعبیر عن المعاني المجردة بمعاني محسوسة ملموسة ویقوم بها األدباء و الشعراء 

>>ویسمى مجاز بالغي بهدف اإلثارة و الدهشة
)3 (  

اللغویون هو  تغیر الداللة من المجرد إلى المحسوس كما یقره المرجومن الهدفو   

  .لتوضیح الداللة

                                                           

.242، ص 2أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، ج  - ) 1) 

.147 ، داللة األلفاظ، صإبراهیمأنیس - ) 2) 

.161المرجع نفسه، ص  - ) 3) 



 التطور الداللي باالنتقال في معجم أساس البالغة: صل التطبیقي الثانيالف

 

43 
 

وعادة ما یكون انتقال المعنى بتغیر الداللة من المجال المحسوس إلى المجال ...  <<

>>المجرد النفسي  في صورة تدریجیة وتظل الداللتان مستعملتین جنبا إلى جنب
)1 (  

صحابها وتنتقل داللة اللفظ من معناه الحّسي إلى المعنوي عندما ترتقي اللغة برقي أ <<

>>..ثقافیا وفكریا
)2 (  

المحسوسات بعضها مع بعض لصلة بین الداللتین  <<و أیضا قد یتم انتقال المعنى بین 

>>..في المكانیة أو الزمانیة أو اشتراك في جزء كبیر من الداللة
)3(  

كلمة الشنب التي <<نقل معنى : ومن أمثلة نقل المعنى في اللغة العربیة كثیرة منها 

الحدیث بمعنى  االستعمالكانت تعني في القدیم جمال الثغر وصفاء األسنان وهي في 

>>الشارب
المعنى ..<<فانتقال داللة اللفظ یكون باكتساب اللفظ معنى جدید وهذا ؛) 4(

>>..یكون لیس أخص من المعنى القدیم وال أَعّم بل هو مساویا له.. الجدید
)5 (  

ر كبیر في عملیة انتقال المعنى من مجال إلى مجال آخر ألنه إذن للمجاز دو   

>>.ال یستبطن المعنى فقط إنما یضعه ضمن بنیة متطورة جدیدة..<<
)6  (  

، وذلك حین تكون العالقة بین المدلولین االستعارة<<: یتم عن طریق الدالليو االنتقال 

وذلك حین تكون العالقة بین المدلولین غیر : ، والمجاز المرسل(...)هي عالقة المشابهة 

                                                           

.121خلیفة بوجادي، محاضرات في علم الداللة، ص  - ) 1) 
  .512هادي نهر، علم الداللة التطبیقي في التراث العربي، ص  - )(2
  .165أنیس، داللة األلفاظ، ص  إبراهیم - )(3

.248أحمد مختار عمر، علم الداللة، ص  - ) 4) 

.121علم الداللة، ص خلیفة بوجادي، محاضرات في  - ) 5) 

.25ضرغام الدرة، التطور الداللي في لغة الشعر، ص  - ) 6) 
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>>(...)المشابهة 
ویعد انتقال الداللة من أهم أشكال التطور الداللي؛ ألنه یشتمل على ) 1(

  . أنواع المجازات

  .مفردات التي تدخل ضمن هذا البابو في معجم أساس البالغة مجموعة من ال 

  :نماذجهمنالمعجم -ثانیا

  :من المجرد إلى المحسوس االنتقال -1

بمعنى تنتقل الكلمة من معناها المجرد إلى معنى محسوس و یتم ذلك عن طریق   

  .المجاز

  : كلمة نصر. 1.1

(...) َعُدوِِّه ومن عدّوه نصره اهللا تعالى على  <<): نصر(قال الزمخشري في مادة   

ه، وتناصروا، و هم أنصاري، ًرا ونصرًة و اهللا ناصره و نصیره و استنصره علیصون

ُسّمي : مغیثة، و نصر اهللا األرض: أرض منصورة: و من المجاز(...) انتصرُت منه و 

المسایُل التي تأتي بالماء من : و مدت الوادي النواصرُ . المطر َنْصًرا كما ُسّمي فْتًحا

یرید أعطوني : انصروني نصركم اهللا: ناصر، وقف سائل على قوم فقال: بعید، والواحد

  )2(.>>أعطاكم اهللا

فكلمة نصر تدل على إتیان الخیر كالتغلب على العدو بالنصر وهذا معنى مجرد؛   

و بذلك انتقلت الكلمة من . فالنصر معناه هنا التغلب و الربح و الفوز كالفوز في المعارك

                                                           

  .284، 283میشال عازار مخایل، اهتمامات علم الداللة في النظریة و التطبیق، ص : ینظر - )1(

  .275، ص 2، ج )ن ص ر(أساس البالغة، مادة : الزمخشري - )2(
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إلى معنى حسي وهو أرض منصورة؛ أي مغیثة؛ فالغیث حسي معنى النصر في المعارك 

وكذلك قولك نصر اهللا األرض بمعنى أنزل المطر؛ فانتقلت من معنى مجرد هو اتیان 

  .الخیر إلى معنى حسي المتمثل في المطر

  : كلمة سمح. 2.1

َسْمُح بین السماح و الّسماحة من قوم ُسَمحاء و هي َسْمحة من  <<: قال الزمخشري  

، و یقال علیك بالحقِّ (...)نسوة ِسماح، و رجل ِمسماح من قوم مسامِح، وتسامح في كذا 

: ُعوُد َسُمح: و من المجاز(...) فإن في الحق َمسَمًحا أي متسًعا ومندوحة عن الباطل 

  )1(.>>.)(..بین الّسماحة مستٍو ال أُبن فیه 

فكلمة سمح تعني العفو، و هو معنى مجرد فانتقلت إلى معنى آخر عن طریق   

ما (...) <<كعوُد سمحوهذا معنى حسي مادي؛ فكل  االستقامةالمجاز وهو االستواء و 

فهو من : استوت نبتته حتى یكون ما بین َطَرَفْیِه منه لیس بَأَدقَّ من َطَرَفْیِه أو َأحِدهما

  )3(.>>و المساهلة كالمساَمَحةَ (...) َكَكُرَم َسَماًحا و َسَماَحًة : َسُمحَ ؛ف) 2(.>>...السَّْمح

هذا معناها  إًذا نستنتج أن كلمة سمح تعني المسامحة كالمساهلة و كذلك العفو و  

  . كأرض مستویة االستواءنى حسي وهو عاألول فانتقلت إلى م

  :كلمة صدق. 3.1

                                                           

  .472، ص 1، ج )س م ح(الزمخشري، أساس البالغة، مادة  - )1(

ار، مطبعة صحسین ن) ت(اموس، ، تاج العروس من جواهر الق)ه1205الحسیّني ت  ضىمحمد مرت(الزبیدي  - )2(

  .484، ص 6، ج )س م ح(، مادة م1969الكویت،  ،حكومة

  .288، ص 1، ج )س م ح( الفیروز أبادي، القاموس المحیط، مادة  - )3(
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. و صادقه لم یكاذبه، وتصادقا لم یتكاذبا(...) َصَدْقُته الحدیَث  <<: قال الزمخشري  

دقه فیما قال، قوله مصَّدق و رجُل َصُدوق من قوم ُصُدِق و رجل ِصّدیق  ورمح (...) وصَّ

رجل صادق الحملة و ذو َمْصَدٍق في القتال، : ُصُلُب، وقناة َصْدقِه و من المجاز: َصْدقُ 

  )1(.>>(...)وفرس ذو َمْصَدِق في الجري 

في أصلها األول كانت تعني عدم ) صدق(حظ من خالل هذا القول أن كلمة و نل  

لم أكذبه؛ فهو صادق القول الكذب وهي صفة خاصة باإلنسان؛ كصدقه الحدیث بمعنى 

هذه الصفة مجردة لیست ما دیة، إال أنها انتقلت إلى عالم المحسوسات؛ فأصبحت صفة و 

تمر صادق الحالوة شدیدها  <<و كذلك یقال . لرمح لكن لیس لصدقه بل لصالبته

(...)<<.)2(  

  :االنتقال من المحسوس إلى المجرد -2

الل بمعنى تنتقل الكلمة ذات المعنى الحسي إلى معنى مجرد و سنوضح من خ  

  :األمثلة اآلتیة

  :كلمة ذوق. 1.2

ذقت الطعام، و تذوقته شیًئا بعد شيء  <<وردت الكلمة في معجم أساس البالغة بمعنى 

: ذقت فَالًنا، و ذقت ما عنده، وتقول: وهو ُمر المذاق، وما ذقُت الیوم ذواًقا، ومن المجاز

(...) ان مطبوًعا علیه شعر إذا كوهو حسن الذوق لل(...)ذقت الناس و أَكْلتهم وزنتهم 

                                                           

  .542، 541، ص 1ج ، )ص د ق(الزمخشري، األساس، مادة  - )1(

  .510، ص )ص د ق(مجمع اللغة العربیة، الوسیط، مادة  - )2(



 التطور الداللي باالنتقال في معجم أساس البالغة: صل التطبیقي الثانيالف

 

47 
 

و ذق . ظر ما مقدار إعطائهاو ذاق القوس، تعرفها ین. ني نوماما ذقت الیوم في عیو 

ت كفي فالنة إذا مستها قوتذاوق التجار السلعة؛ و ذا(...) قوسي لتعرف لینها من شدتها 

(...)<<.)1(  

بالطعام فكلمة ذوق تعني في األصل وضعها تذوق الطعام و هذه اللفظة خاصة   

إال أن داللتها شهدت انتقاًال عن طریق المجاز كما ذكر الزمخشري، حیث انتقلت من 

داللتها الحسیة المتمثلة في تذوق الطعام إلى الطعام إلى الداللة المجردة كتذوق الشعر؛ 

ضافة إلى تذوق الناس؛ فالناس فالشعر عبارة عن كالم، و الكلمات ال نستطیع تذوقها، إ

و إنما استعملت هاته الداللة على سبیل المجاز؛ ألن اإلنسان عندما یتذوق  تذوقهمنال 

الطعام یستعمل لسانه لمعرفة مذاق الطعام، و لكن ال یستعمله عند تذوق الشعر أو الناس 

  )2(.>>(...)تذاوقوا الرِّماح، إذا تناولوها <<: أو الرِّماح؛ فیقال

تها فانتقلت من عالم المحسوسات إلى عالم و صفوة القول إن هذه اللفظة قد تطورت دالل

و في الواقع ،كذقت مرارة األلم ؛التجرید؛ فأصبح كل ما نزل بإنسان من مكروه فقد ذاقه

  .شدة األلم ال تذاق

  :كلمة شرف. 2.2

علو  عال َشَرَفا من األرض، : شرف <<: و أما عن كلمة شرف فقد ذكر الزمخشري  

: أعالیها، و استشرف الشيء: أشراًفا و هو المكان المشرف، و حّلوا مشارف األرضو 

                                                           

  .320، ص 1، ج )ذ و ق(الزمخشري، األساس، مادة  - )1(

  .338، ص 25، ج )ذ و ق(الزبیدي، تاج العروس، مادة  - )2(
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لفالن َشَرُف : و من المجاز(...) عالًیا : و صِعَد ُمستشرًفا(...) وضع رأسه ینظر إلیه 

وهو علو المنزلة، وهوشریف من األشراف و قد َشَرْفُت فالًنا و َشَرْفُت علیه فهو مشروف 

  )1(.>>(...)تعالى  علیه، وشرفه اهللا

و نالحظ من خالل هذا القول أن كلمة شرف كانت تعني المكان العالي أو المكان   

المرتفع كمشارف األرض بمعنى أعالیها، وهو معنى حسي مادي تطورت فانتقلت إلى 

عالم التجرید عن طریق المجاز لوجود مشابهة بین علو المكان و علو منزلة شخص ما، 

عالیة عند قومه؛ فعلو منزلة اإلنسان جاءت من  فیقولون هذا شریف قومه بمعنى له منزلة

معنى مادي هو علو المكان، كصعد مستشرًفا بمعنى عالًیا؛ ألنه األصل في معنى كلمة 

  )2(.>>یدل على عّلو و ارتفاع (...) <<شریف 

  :كلمة ندى. 3.2

و أرُض وَنِدَي المكاُن َو َتنَّدى و مكان َنٍد، (...)  <<:جاء في معجم أساس البالغة ندى

: تقول َجَواُد، : رجُل ندٍ : من المجاز و(...) نَّدیُة، وفیه َنْدوة و نداَوُة و ندي، و وقع الّندى 

و َیتنَّدى على دیَّة بالمعروف، و هنه لكم َنَعَشْتني َیداك و كم أعاشني َنداك، و إّن یدو 

  )3(.>>(...)علیهم، و ما رأیُت أَندى منك یًدا  ىَیَتسخَّ : أصحابه

و نالحظ أن كلمة ندى تعني ذاك البلبل أو تلك القطرات التي تسقط في اللیل،   

فیصبح المكان ندًیا و األرُض نَّدیًة لكن داللة هذه اللفظة قد انتقلت من معنى البلبل إلى 
                                                           

  .503، ص 1، ج )ش ر ف(الزمخشري، األساس، مادة  - )1(

  .263، ص 3، ج)ف ش ر(ابن فارس، المقاییس، مادة  - )2(

  .260، ص 2، ج )ن د ى(الزمخشري، األساس، مادة  - )3(
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 <<معنى آخر هو السخاء و الكرم، و هو معنى مجرد منقول من معنى مادي و هو 

فهو ندي (...) تسخى، : تَـَنـدَّى(...)  <<ومنه جاءت  )1(.>>(...)بلل في شيء (...) 

  . لكرم و الجود و السخاءافهو هنا تعبیر مجازي بمعنى  )2(.>>(...)الكف 

  :كلمةلسع. 4.2

بالفم  غو الّلد نب، و الزُّنبور و هو الضرُب بالذلسعته العقربُ  <<: قال الزمخشري

و یؤذیهم بلسانه :فالن یلتسعالّناس: المجازأرسلت علیه عقرًبا تلسعه، و من : ألسعتهو 

فارك َتلسع : الّنواقر من الكلم، و امرأة َلُسوعُ :ویقرصهم،ورجل ٌلسعة وأتتني منه اللواسع

  )  3(.>>زوجها بسالطتها

لعقرب و الزُّنبور أو هي وهي خاصة بعالم الحشرات؛ كا: تعني اللدغ) لسع(إن كلمة 

نب و نالحظ أن هذه الكلمة كانت في استعمالها األول تدل على شيء حسي ذضرب بال

و هو اللدغ ولكن عن طریق المجاز انتقلت إلى عالم اإلنسان و أصبحت داللتها مجردة 

(...) <<: تتمثل في التجریح باللسان كفالن یلسع الّناس أي یؤذیهم بلسانه و امرأة َلُسوعُ 

  ) 4(.>>تبغض زوجها وتؤذیه بسالطتها

  :االنتقال من المحسوس إلى المحسوس -3

  : كلمة غیث. 1.3
                                                           

  .411، ص 2، ج )ن د ى(ابن فارس، المقاییس، مادة  - )1(

، مادة م2005، )8ط (الفیرزآباي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان،  - )2(

  .1338، ص )ن د ى(

  .127، ص 2، ج )ل س ع(األساس، مادة الزمخشري،  - )3(

  .824، ص )ل س ع(مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، مادة  - )4(
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غاثهم اهللا،  <<:في معجم أساس البالغة للزمخشري في قوله) غیث(ة ظفجاء شرح ل  

و أرض مغیثة، و ِغثنا ما شئنا، و سقط الغیُث في أرض بني فالن، ووقعنا على غیث 

>>یقید الماشیة أي على كإلِ 
)1(  

لى المطر وبعدها تطورت داللتها، بدایة االستعمال تدل عكانت كلمة غیث في   

كأل وهي عالقة سببیة؛ فالمطر هو المتسبب لأصبحت تدل على ما ینبت بالمطر وهو او 

هو المطر أو الخاص منه بالخیر  <<: في نتاج ذلك العشب وبه سمي غیثا؛ ألن الغیث

    )2(.>>(...)یطلق مجاًزا على الّسماء و السحاب و الكِإل و 

  : أبط. 2.3

رفع السَّْوَط حتى َبَرَقْت ِإْبُطه و إِبُطه، و تأبِط  <<: و یقول الزمخشري في كلمة أبط  

جعله تحت إْبطه، و الّسیف ِعطافي و إباطي أي ما أجعُله على ِعطفي و تحت : السَّیف

َسْفحُه و ضرب ْسِقُطه، و بإْبط الجبل وهو نزل بِإِبط الّرْمل و هو مَ  :إْبطي، و من المجاز

  )3(.>>(...)ضرب أباط األمور و َمَغابنها : أباَط المفازِة، وتقول

جعله : تأبط السَّیف: تدل على ذلك المكان تحت ید اإلنسان فیقال) أبط(فكلمة   

تحت ِإْبطه؛ فانتقل معناها مجازیا من مكان تحت ید اإلنسان إلى مكان في الّرمل وهو 

  ) 4(.>>اِإلبُط ما تحت الجناح <<: و سفحه، و كذلك یقالَمْسِقُطه أو بإْبط الجبل وه

                                                           

  .717، ص 1، ج )غ ي ث(المرجع السابق، مادة  - )1(

  .667، ص )غ ي ث(مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، مادة  - )2(

  .18، 1، ج )أ ب ط(الزمخشري، األساس، مادة  - )3(

  .114، ص 3، الصحاح، ج الجوهري - )4(
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  .كلمة أبط انتقلت من معنى حسي إلى معنى حسي آخر أنفنالحظ 

  :كلمة حدب. 3.3

َحِدَب ظهُره و اْحَدْوَدَب، و في  <<: في األساس بمعنى) حدب(جاء شرح لفظة   

و ناقة حَدباُء (...) نزلوا في َحَدٍب من األرض، و َحَدَبِة : ظهره ُحْدَبُة و من المجاز

بدت َحَراِقُفها من الهزال ونوق ُحْدُب َحَدابیُر، ُضّم إلى حروف الَحَدِب حرف : ِحْدَبارُ 

و انظر إلى َحَدِب (...) عه وكثرته و هو ارتفا. اءِ ثو جاء َحَدُب السیل بالغُ (...) رابع

  )1(.>>(...)الرمل و هو ما جاءت به الریح فارتفع 

فكلمة حدب كانت تدل على ُحْدَبُة في ظهر اإلنسان فانتقلت من اإلنسان إلى   

  .ناقة َحدَباءُ : الحیوان وتدل على نفس الداللة؛ فیقال

یكون ذلك عندما یأتي الریح و أیًضا یقال أنظر إلى حدب الرمل بمعنى ارتفاعه و   

  .فیتجمع الرمل فیبدو كالُحدبة

  )2(.>>(...)ما ارتفع من األرض و الجمع الِحَداب <<و الَحدُب إًذا 

و صفوة القول أن كلمة حدب كانت خاصة باإلنسان ثم انتقلت فأصبحت تدل على   

  .كل ما ارتفع من األرض

  

  

                                                           

  .172، ص 1، ج )ح د ب(الزمخشري، األساس، مادة  - 1)(

  .107، ص 1، ج )ح د ب(الجوهري، الصحاح، مادة  - )2(
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  : كلمة أطم. 4.3

و یقال آَطاُم . اما هو إّال أُطُم من آطام المدینة و هي حُصُوَنه <<: قال الزمخشري  

اْرَتَفع : و تأّطمِت الّنارُ . ارتفعْت أمواُجه: تأطَم السیل: ؛ أي ُمَرَقَعُة، و من المجازةٌ ُمَؤطَّم

  )1(.>>(...)تطاوَل في غضبه : و تأّطَم علّي فالن. لَهُبها

ت داللة حسیة فانتقلت عن طرق هنا ذاتعني حصون المدینة وهي ) ُطمُ أُ (فكلمة   

جاز إلى داللة حسیة أخرى و هي ارتفاع أمواج السیل؛ فیقال تأطم السیل؛ ألن أمواج الم

  .السیل عندما ترتفع تصبح تشبه الحصون في االرتفاع

    ) 2(.>>(..)و قیل كل حْصن بني بالحجارة (...) القصر : اْألُطمُ  <<و یقال أیضا 

نالحظ أن الزمخشري قد فطن إلى هذا الجانب من التطور  و من خالل ما سبق  

الداللي في معجمه أساس البالغة؛ فتناول تعریف الكلمة مراعًیا هذا الشكل من أشكال 

التطور الداللي المتمثل في انتقال الداللة من خالل ما أثبته من معاٍن أساسیة أولیة، ثم 

ج السابقة حیث كان للمجاز دور كبیر في عرض لداللتها المجازیة، كما الحظنا من النماذ

  . الداللة نقل

اخترناها لما فیها من تطور المذكورة سابقا ،وتجدراإلشارة إلى أن تلك النماذج       

  .داللي

                                                           

  .30، ص 1، ج )أ ط م(الزمخشري، األساس، مادة  - )1(

  .221، 220، ص 31، ج )أ ط م(الزبیدي، تاج العروس، مادة  - )2(



 

  

    

  

  مةــــــــاتــــخال



ـــــــةخــــــــاتمـــــــال  
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و بناء على ما تقدم في البحث و من خالل دراسة التطور الداللي في معجم   

  :للزمخشري استخلصنا جملة من النتائج أهمها" أساس البالغة"

الهنود، و كذلك العرب  اعتنى بها الیونان وبدأت العنایة بالداللة منذ القدیم، فقد  -1

 .عن الجانب الداللي للغة، و أولوه عنایة خاصة لم یغفلوالقدماء، 

حیث ،أول من استعمل مصطلح الداللة في العصر الحدیث هو میشال بربیل  -2

م قاصًدا به  1883ظهر علم الداللة في نهایة القرن التاسع عشر على یده و ذلك سنة 

 .علم المعنى

اهتمام العرب بتألیف المعاجم، ألن للمعجم أهمیة كبیرة في الحفاظ على مفردات  -3

 .اللغة من الضیاع

التطور الداللي هو عبارة عن تغیر یطرأ على اللغة سواٌء في تغیر أصواتها، أم في  -4

خاضع لحركیة اللغة  ؛ألنه التطور  إّال بعد مرور زمن طویل داللة مفرداتها و ال یظهر

 .الدائمة

لنظام الداللي هو من أكثر أنظمة اللغة العربیة عرضة للتغیر المستمر ألن ا -5

األلفاظ مرتبطة بعامل االستعمال لذا فهي تتغیر بتغیر االستعمال إضافة إلى عدة عوامل 

 .أخرى

فقد عرفنا  يمن أهم العوامل التي تؤدي إلى تغیر مدلوالت المفردات العامُل الدین -6

 .لفظة زكاة و كفر و  منبر: ات العربیة نحودور اإلسالم في تغیر مفرد



ـــــــةخــــــــاتمـــــــال  
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ني الزمخشري في معجمه أساس البالغة عنایة كبیرة بالمجاز حیث كان یعرض عَ  -7

 .المعنى الحقیقي للكلمة و یلیه المعنى المجازي

یسجل غلبة انتقال الداللة في معجم أساس البالغة ،وذلك ألن الزمخشري اهتم  -8

  .إلى جانب المعنى الحقیقي في معجمهبالمجاز في توضیح داللة األلفاظ 

  .وفي األخیر نسأل اهللا التوفیق وسداد،آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین            

   



 

 

  

  

  

قــــحــــلـــــــم



  الزمخشرينبذةعن:  ملحق

 

57 
 

  :نبذةعنالزمخشري -1  

هـ  467(هو جار اهللا فخر خوارزم، أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري رضي اهللا عنه 

  ).م1144 –م  1075(، )هـ 538 -

جار (من قرى خوارزم ویقال له  قریة نسبته إلى زمخشر. لغوي ومفسر عربي <<  

وهو تفسیر للقرآن ) الكشاف: (إذ سافر إلى مكة المكرمة وجاور بها زمنا، ومن أثاره) اهللا

وهو ) أساس البالغة(و ) في أمثال العرب ىفصتالمس(في النحو، ) المفصل(ریم و الك

جمع فیه ما فُصح من لغات  ؛ حیث ) 1(.>>معجم لغوي ُعني فیه بالمعاني المجازیة

العرب، وما َمُلح من بالغتها، و ما ُسِمع من األعراب في بوادیها، ومن خطباء الِحلل في 

و من سماسرة تهامة في أسواقها  نوادیها، ومن قراضبة نجد في أكالئها ومراِتعها، 

ضمته  وما(...) ة ناتو ما تقارضته شعراء قیس و تمیم في ساعات المم(...) مجامعها و 

  (...)بطون الكتب و متون الدفاتر 

ما وقع من عبارات المبدعین، وما انطوى تحت  خیرو من خصائص هذا المعجم ت  

  2(...)استعماالت المخلفین 

الترتیب األلفبائي  هوا متداوًال، و أسهله متناوًال و و قد رتب الكتاب على أشهر ترتیبً   

 ...وفق أوائل األصول مع مراعاة الثاني و الثالث

                                                           

المورد موسوعة تراجم ألشهار أعالم العرب و األجانب و القدامى و المحدثین، دار منیر البعلبكي، معجم أعالم - )1(

  .222، ص 1992، )1ط (العلم للالیین، بیروت، لبنان، 

، )1ط (باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ) ت(الزمخشري،  أساس البالغة، : ینظر - )2(

  .15، ص 1، ج1998



 

 

  

  قائمة المصادر

  والمراجع

  



 المراجعو قائمةالمصادر 
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  .عن عاصم بن أبي النجود بروایة حفص القرآن الكریم*

  المصادر و المراجع: أوالً 

  :الكتب_ أ

 1984، )5ط (، داللة األلفاظ، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، إبراهیمأنیس.  

  ،م1998، )5ط (أحمد مختار عمر، علم الداللة، عالم الكتب، القاهرة.  

  الجامعیة، بن عكنون، أحمد مومن، اللسانیات النشأة و التطور، دیوان المطبوعات

  .م2012، )د ط(الجزائر، 

  ،بالمر، علم الداللة، تحقیق  أحمد طاهر حافظ، دار الوفاء لدینا الطباعة و النشر

  .م2012،)1ط (اإلسكندریة، 

 لقاهر الجرجاني، دار صفاء للنشر تراث حاكم الزیادي، الدرس الداللي عند عبد ا

  .م2011، )1ط(التوزیع، عمان، األردن، و 

 ط (الل الدین المحلي، جالل الدین السیوطي، تفسیر الجاللین، دار الجیل، بیروت، ج

  .م1995، )2

  ،1989، )د ط(حاتم صالح ضامن، علم اللغة، بیت الحكمة، بغداد. 

  ،حسام البهنساوي، علم الداللة و النظریات الداللیة الحدیثة، مكتبة زهراء الشرق

  .م2009، )1ط (القاهرة، مصر، 
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  ُحولي األخضر میدني، تاریخ المعجم العربي بین النشأة و التطور، دار هومة ابن

  .م2009، )د ط(للطباعة و النشر و التوزیع، 

  خلیفة بوجادي، محاضرات في علم الداللة، بیت الحكمة للنشر و التوزیع، سطیف

  .م2009، )1ط ( الجزائر، 

  هیة المتخصصة، دار دجلة ور حمد أمین، البحث الداللي في المعجمات الفقغفدلدار

  .م2007، )1ط (ناشرون وموزعون، عمان، األردن، 

  المزهر في علوم اللغة وأنواعها، )عبد الرحمان جالل الدین السیوطي(السیوطي ،

تحقیق محمد أحمد جاد المولى و آخرون، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، 

  ).د ت(، )د ط(

  األهلیة -دراسة لسانیة-تحقیق الداللة في العربیة، صائل رشدي شدید، عناصر ،

  .م2004، )1ط (للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 

  عند علماء العربیة القدامى حتى نهایة القرن –صالح الدین زرال، الظاهرة الداللة

  .م2008، )1ط (الرابع هجري، منشورات اإلختالف، الجزائر، الجزائر، 

  ط (الداللي في لغة الشعر، دار أسامة للنشر، عمان، األردن، ضرغام الّدرة، التطور

  .م2009، )1

  عبد الجلیل منقور، علم الداللة أصوله ومباحثه في التراث العربي، دیوان المطبوعات

  .م2010، )د ط(الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
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 امعي، عبد القادر سالمي، من تراث العرب في المعجم  و الداللة، دار الكتاب الج

  .م2014، )1ط (العین، اإلمارات المتحدة، 

  دار صفاء  -دراسة في البنیة التركیبیة–عبد القادر عبد الجلیل، المدارس المعجمیة

  .م1999، )1ط (للنشر و التوزیع، عمان، األردن، 

  عودة خلیل أبو ُعودة، التطور الداللي بین لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكریم–

  .م1985، )1ط (، مكتبة المنار، الزرقاء، األردن، -ة مقارنةدراسة داللی

  الصاحبي في فقه اللغة )ه395ت أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا(ابن فارس ،

، )1ط (العربیة ومسائلها وسنن العرب في كالمها،  دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

  .م1997

  یق محمد علي النجار، دار ، الخصائص، تحقه392أبو فتح عثمان بن جني ت

  .م1952، )د ط(، )د ب(الكتب المصریة، 

  ،دار نور الهدى لوشن، المكتب )ت(كلود جرمان، وریمون لوبلون، علم الداللة ،

  .م2011، )4ط (الجامعي الحدیث، األزاریطة، اإلسكندریة، 

  الوفاء ، تحقیق أحمد طاهر حافظ، دار  -علم الداللة–لیتش، اللغة الحدیثة المعاصرة

  .م2012، )1ط (لدینا الطباعة والنشر، اإلسكندریة، 

  ،8ط (أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ) ت(ماریو باي، أسس علم اللغة( ،

  .م 1998
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  محمد بن علي الجیالني الشیتوي، التغیر الداللي و أثره في فهم النص القرآني، مكتبة

  .م2011، )1ط (یروت، لبنان، حسن العصریة للطباعة و النشر و التوزیع، ب

  ،1ط (محمد سعد محمد، في علم الداللة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر( ،

  .م 2002

  اسة تطبیقیة مقارنة بین العربیة مع در  –محمود أحمد حسن المراغي، علم الداللة

 ، دار المعرفة)ید(، وكلمة )العین(الفصحى وعبریة العهد القدیم حول دالالت كلمة و 

  .م 2009، )د ط(الجامعیة، اإلسكندریة، 

  ،د (، )د ط(محمود السعران، علم اللغة، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت

  ).ت

 1ط(یام للنشر و التوزیع، عمان، األردن،ر مسعود بودوخة، السیاق و الداللة، دار األ( ،

  . م2015

 ریة و التطبیق، المؤسسة الحدیثة میشال عازار مخایل، اهتمامات علم الداللة في النظ

  . م2012،)1ط(للكتاب، بیروت، لبنان، 

  هادي نهر، علم الداللة التطبیقي في التراث العربي ، عالم الكتب الحدیث للنشر 

  .م2008، )1ط (والتوزیع، أربد،  األردن،      

  :المعاجم- ب
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 تاج اللغة _ ، الصحاح)ه393الجوهري ت أبو نصر إسماعیل بن حماد(لجوهري ا

، تحقیق  أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، _وصحاح العربیة

  .م1990، )4ط (

  قاموس، ، تاج العروس من جواهر ال)ه1205محمد مرتضى الحسیني ت (الزبیدي

  .م1969)دط(الكویت،ومة الكویت،حكتحقیق حسین نصار، مطبعة 

  أساس البالغة، )ه538محمود بن عمر بن أحمد ت أبو القاسم جار اهللا (الزمخشري ،

  .م1998، )1ط (تحقیق باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

  معجم مقاییس اللغة، ) ه393أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا ت(ابن فارس ،

، )د ط( ،)د ب(تحقیق عبد السالم محمد هارون، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، 

  .م 1979

 القاموس المحیط، مؤسسة )ه817مجد الدین محمد بن یعقوب ت(يدالفیروزآبا ،

  .م2005، )8ط (الرسالة للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، 

  ،2004، )1ط (مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر .  

  لسان العرب، دار )م711األنصاري ت جمال الدین محمد بن مكرم (ابن منظور ،

 .م1994، )3ط(صادر، بیروت، لبنان، 

 م1992،)1ط(لبنان ،منیر البعلبكي، معجم أعالم المورد ، دار العلم للمالیین،بیروت. 
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  :الرسائل الجامعیة-ج

  مذكرة ماجستیر، "البن فارس"عمار قاللة، التطور الداللي في معجم مقاییس اللغة ،

  ).مخطوط(م ،2014 جامعة محمد خیضر، كلیة اآلداب و اللغات، بسكرة، الجزائر، 



 

 

  

  

  فهرس الموضوعات



 فھرسالموضوعات
 

66 
 

 

 

 

  ب-أ.........................................................................مقدمة

  . مفهوم الداللة و المعجم: مدخل

  4..............................................................مفهوم الداللة -أوال

  4..................................................................الداللة لغة - 1

  5...........................................................الداللة اصطالحا - 2

  6............................................الداللة عند القدماء و المحدثین -ثانیا

  7.................................................................عند الیونان - 1

  8..................................................................عند الهنود - 2

  9..................................................................عند العرب - 3

  10.......................................................المحدثینالداللة عند  - 4

  12....................................................تعریف التطور الداللي -ثالثا

  12.................................................................التطور لغة - 1

  13...................................................اصطالحاالتطور الداللي  - 2

  16......................................................أسباب التطور الداللي - 3

  23............................................................مفهوم المعجم -رابعا

  23.................................................................المعجم لغة - 1

  24...........................................................المعجم اصطالحا - 2

  التطور الداللي بالتضییق و التوسیع: الفصل التطبیقي األول

  28............................................................تضییق الداللة  -أوال

  28......................................................................تعریفه - 1

  30.....................................................................نماذجه - 2

  30...............................................................كلمة كفر -1- 2

  31...............................................................كلمة زكاة -2- 2

  33................................................................كلمة نبر -3- 2

  34..............................................................كلمة عیش -4- 2

  35.............................................................الداللةتوسیع  -ثانیا

  35......................................................................تعریف - 1

  36..........................................................نماذجه في المعجم - 2



 فھرسالموضوعات
 

67 
 

  37................................................................كلمة نتج -1- 2

  37...............................................................كلمة ورد  -2- 2

  38...............................................................كلمة مجد -3- 2

  39...............................................................كلمة سرق -4- 2

  "أساس البالغة"التطور الداللي باالنتقال في معجم : الفصل التطبیقي الثاني

  41........................................................تعریف انتقال الداللة -أوال

  43.........................................................نماذجه في المعجم -ثانیا

  43.....................................االنتقال من المجرد إلى المحسوس - 1

  45.............................................االنتقال من المحسوس إلى المجرد- 2

  48.........................................االنتقال من الحسوس إلى المحسوس - 3

 55..........................................................................تمةخاال

  58............................................................................ملحق

  60........................................................قائمة المصادر و المراجع

 67..............................................................فهرس الموضوعات

  


