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 (من مباحث علم الداللة)
 بقلم

 ستي مشيطة الماجستير 

 جبامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية المبونج مدرسة بقسم تعليم اللغة العربية
 

 الملخص

 الداللة علم يف األساسي املوضوع هي أ�او  تعقيدا األكثرو  األوسعو  األهم هي اللغوية الداللة نإ
 خصائص أهم اللغة أن بإجياز القول ميكنو  .األخرى الدالالت أنواع إىل اإلشارة إىل باإلضافة
كان  لقد، تغري املعىن مث من مبحث علم الداللة .احلية املخلوقات من غريه عن متيزه اليت اإلنسان

 الال عشر، فبحثوا يف هذا اهتمام علماء الداللة مبسألة التطور الداليل، منذ أوائل القرن التاسع
هو تغيري األلفاظ ملعانيها،  أسباب تغري الداللة وأشكاله وصوره، وقد أدركوا أن التطور الداليل،

متبادلة فيحدث التطور الداليل كلما حدث تغري  ذلك أن األلفاظ ترتبط بداللتها ضمن عالقة
قد حيدث التطور يف مفهوم علم الداللة يف اجتاه متصاعد دائمًا إمنا  يف هذه العالقة، وال يكون

أو اخلاص  يضيف املعىن أو خيصص، كما يتسع أو يعمم، فيكون االنتقال من املعىن الضيق وأن
علماء اللغة احملدثني  إىل املعىن االتساعي أو العام وقد حيدث العكس، ولذلك يفضل بعض

 مصطلح تغري املعىن عوض مصطلح التطور الداليل 
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              Semantic Change, Narrowing of Meaning, Widening of Meaning   
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 المعنى تغير مصطلح .أ 
ن مصطلح من مصطلحات علم الداللة احلديث, وهو عبارة ع semantic change: املعىن تغري

ال من الداللة على الزمان، ويطلق هذا املصطلح على تغري حتركيب وصفي يدل على حدث موصوف 
إعالء أو احنطاط أو توسع أو احنسار أو جماز ، أو حنو ذلك. وهذا  معىن الكلمة على مر الزمن بفعل

historical semantics.0Fىل علم الداللة التارخيي انب من الدراسة الداللية، ينتمى إاجل
1 

 أسباب تغير المعنى .ب 
 وظروفهم بأحواهلم مرتبطة الناس بني للتواصل نظام أل�ا دائما اللغة يف حتدث التغيريات

 هي فاألسباب. واحدة وترية على تسري ال والظروف األحوال وهذه والعقلية، والثقافية االجتماعية
 من عددا اءالعلم ميز وقد 1F2.التغري يسلكها اليت واخلطوط الوسائل هي الطرق بينما للتغري املهيئة الظروف
 ولعل أهم األسباب اليت تؤدى إىل تغري املعىن ما يأيت :. تغري املعىن أسباب

2Fالحاجة.ظهور  -1

3 

 )1: والفنون العلوم صطالحاتإ آخر إىل معىن من النقل بسبب األلفاظ دالالت تغري أمثلة ومن
 عمود، بيت، )3، )صرف( سامل صحيح، معتل، )2، )حنو( اشتغال تنازُع، جْزم، جر، نصب، رفع،

 )حاسوب( فأرة جملد، ملف، نافذة، )4، )عروض( سبب وتد، خْنب،

3F.والثقافيالتطور اإلجتماعي  -2
4 

 الغزو طريق عن أخرى بشعوب االحتكاك بسبب وتغري تطور حالة يف دائما اإلنساية التمعات
 ومذاهب أديان من ينتشر وما وأفكار ثقافات من جيد ما بسبب وكذلك الثقايف، أو العسكري

                                                            
1
  .aru@net.sy، دمشق، دراسة مقارنة مع السيمياء احلديث -علم الداللة عند العرب اخلماش، سامل . 

2
 املرجع السابق ،اخلماش سامل . 

3
 املرجع نفسه.  

4
 املرجع نفسه.  
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 جديد بدين اإلسالم جميء بسبب وواسعة كثرية تغيريات إىل العربية مفردات تعرضت وقد وفلسفات،
 :فارس ابن يقول اجلاهلية، يف عرفوه عما ختتلف ودنيوية دينية وثقافة

ا والعرب. واملنافق والكافر واملسلم املؤمن ذكر - اإلسالم به جاء مما"   األمان من املؤمن عرفت إمنَّ
 وكذلك. مؤمناً  باإلطالق املؤمن مسُِيَ  ِبَا وأوصافاً  شرائطَ  الشريعة زادت ُمثَّ . التصديق وهو واإلميان
 وكذلك. جاء َما أوصافه من الشَّرع ِيف  جاء ُمثَّ  الشيء إسالمَ  منه َعَرفت إّمنا واملسلم، اإلسالم
 َما غري أَْبطنوا لقوم اإلسالم ِبهِ  جاء فاسمٌ  املنافق فأما. والسِّْرت  الِغطاء ِإالَّ  الُكفر من تعرف ال َكاَنتْ 

 إَذا" الرُّطبة َفَسَقتِ : "قوهلم ِإالَّ  الِفْسق ِيف  يعرفوا وَملَْ . اليَـْربوع نافقاء من األصل وََكانَ  أظهروه،
 جاء ومما. ثناؤه جلّ  اهللا طاعة عن اخلروج ِيف  األفحاش الِفسق بأن الشرع وجاء ِقشرها، من خرجت

 زادت مث اإلمساُك، عندهم أصله الصيام وكذلك الدُّعاء،: لغتهم ِيف  وأصله الصالة الشرع ِيف 
باَشَرة األكلَ  وَحَظَرت النِّية، الشريعة

ُ
 القصد غري ِفيهِ  عندهم يكن ملَْ  ،اَحلجُّ  وكذلك َذِلَك، وغري وامل

".4F5 

يته أفراده الكثريون بالذكر. ويظهر هذا قد يدخل هذا السبب ىف السبب السابق، ولكنه ألمه
5Fالسبب يف عدة صور 

6: 

إىل الدالالت التجريدية نتيجة لتطور العقل فقد يكون يف شكل اإلنتقال من الدالالت احلسية  . أ
اإلنساه ورقيه. وانتقال الداللة من الال احملسوس إىل الال الرد يتم عادة يف صورة تدرجيية، مث قد 

 .تنزوى الداللة احملسوسة

وقد يكون يف شكل اتفاق جمموعة فرعية ذات ثقافة على استخدام ألفاظ معينة يف دالالت حتددها  . ب
ى مع األشياء والتجارب واملفاهيم املالئمة ملهنها أو ثقافتها ، وقد يؤدى هذا إىل نشوء لغة تتماش

 . jargonخاصة 

                                                            
5
 املرجع السابقسامل اخلماش، .  

6
 .239-238 )، الطبعة اخلامسة، ص :1998(القاهرة : عامل الكتب،  الداللة، علم عمر، خمتار أمحد.  
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. وقد يكون يف شكل إستمرار استخدام اللفظ ذي املدلول القدمي واطالقه على املدلول حديث ج
(سفينة) اليت مل  shipلإلحساس باستمرار الوظيفة رغم اإلختالف يف الشكل. ومن أمثلة ذلك كلمة 

تتغري صيغتها بشكل يكاد يذكر منذ العهد األجنلوسكسوه. ومع ذلك فإن السفن احلالية ختتلف عن 
السفن اليت كان يبحر عليها قراصنة الشمال من عدة وجوه كاحلجم والرتكيب  والشكل واخلواص 

 الفنية .

 .المشاعر العاطفية والنفسية -3

ملا هلا من إحياءات مكروهة، أو لداللتها الصرحية على ما  حتظر اللغات استعمال بعض الكلمات
. وال يؤدى الالمساس إىل تغري املعىن. ولكن " taboo "يستقبح ذكره، وهو ما يعرف بالالمساس أو ال

أو ما يسمى  مما يؤدى إىل تغري داللة اللفظ حيدث كثريا أن املصطلح البديل يكون له معىن قدمي،
6Fهو السبب يف تغري املعىن.التلطف  بالتلطف، وهذا

 :مظاهرها ومن 7

*)  .ملدوغ>  سوء يصبه مل: سليم*): القبيح للمعىن اجلميل اللفظ استخدام وهو: والتطري التفاؤل )1
 .العوراء العني>  مكرمة: كريمة*)  .العسرى الشمال، اليد>  با العمل يسهل اليت اليد: يسرى

 .النار>  والسالمة الصحة: العافية*) 
 :مثل قبيح، باسم اجلميل الشيء تسمية إىل بالعني اإلصابة من اخلوف يؤدي قد :العني من اخلوف )2

 .اجلميلة املرأة>  القبيحة: شوهاء

 فيعمد انفعاالته عن بالتعبري تفي ال العادية األلفاظ أن األحوال بعض يف اإلنسان يشعر قد :املبالغة. جـ
: رائع*)  : ذلك من األشياء، مجال عن للتعبري والرعب اخلوف على الدالة األلفاظ استعمال إىل

 ويف. اخلوف وهو اهلْول من ُأخذت اجلميلة، املرأة: هولة*)  .اخلوف وهو الروع من مشتق مجيل،

                                                            
7
 240-239 ص : ،املرجع السابق  عمر، خمتار أمحد.  
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 مجيل، مبعىن اآلن تستعمل خميف،: رهيب*)  .ممتاز مبعىن هايل لفظ يستخدم املصرية اللهجة
7F8.ممتاز

 

 .اإلنحراف اللغوي -4

 اللغوي له صورة متعددة ، أشهرها :واإلحنراف 

سوء الفهم وينشأ عن غموض معىن الكلمة أو إلتباس معناها على امللتقى ( السامع / القارئ ) من  .1
 أهل اللغة.

بني  أخطاء األطفال وقد ينشأ اإلحنراف اللغوي من أخطاء األطفال أل�م يعتمدون يف تفريقهم .2
 األشياء على الشكل الظاهري. 

بوضوح الكلمة فكلما كان مدلول الكلمة واضحا ىف األذهان قبل تعرضه للتغيري،  عوامل تتعلق .3
 وكلما كان مبهما غامضا مرنا كثر تقبله وضعفت مقاومته لعوامل اإلحنراف.

القياس اخلاطئ، فمن عادة املرء أن يقيس ما ال يعرفه من معاىن الكلمات على ما يعرفه منها، وعادة  .4
8Fقيس واملقيس عليه عالقة مشابة صوتية.ما تكون العالقة بني امل

9 
9Fاإلنتقال المجازي -5

10 

وعادة ما يتم بدون قصد، وبدف سد فجوة معجمية. ومييز اإلستعمال الازي من احلقيقي 
للكلمة عنصر النفي املوجود يف كل جماز حي. وذلك كقولنا : رجل الكرسي ليست رجال، وعني اإلبرة 

ما  ما الذي له لسان وال ميكن أن يتكلم ؟"  أسئلة ملغزة حنو : ليست عينا. وعنصر النفي من توجيه
 "الذي له عني وال ميكن أن يرى ؟ما الذي له أسنان ولكنه ال يعض ؟

 وميز بعضهم بني األنواع الثالثة اآلتية للمجاز :

                                                            
8
 ، املرجع السابق.اخلماش سامل.  

9
 .88-86:  )، ص2002حممد سعد حممد، علم الداللة، (القاهرة : مكتبة زهراء الشرق، .  

10
 .242 -241  املرجع السابق، ص : عمر، خمتار أمحد . 
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 الذي يظل يف عتبة الوعي، ويثري الغرابة والدهشة عند السامع. ) living(  الاز احلي  . أ

وهو النوع الذي يفقد جمازيته ويكتسب احلقيقة من األلفة ) fossil( أو احلفري  ) dead(الاز امليت  . ب
 وكثرة الرتدد.

والفرق بني الاز امليت والاز  وحيتل مكانا وسطا بني النوعني السابقني.) sleeping(الاز النائم جـ.
 النائم هو جزئيا سؤال عن درجة الوعي اللغوي.

 10F11 التاريخية األسباب -6

 من عدد متييز وميكن إليها، النظرة تغري أو األشياء أو التمع تغري عن ناجتة أسباب وهي
 :التارخيية األسباب

 بني اختالف فيظهر يبقى امسه ولكن وظيفته أو شكله يتغري قد فالشيء:  اللفظ وبقاء الشيء تغري )1(
 فهو ،الخاَتم*)  :ذلك أمثلة ومن احلاضر، الوقت يف والشيء االسم له وضع الذي األول الشيء

 علـى به ُخيَْتم الذي الطِّنيُ  وهو اخلِتام ومنه" طبع" يعىن الذي) ختم( اجلذر من مأخوذ لفظ
 حلية اختذت مث الكتاب، على با يطبع ألنه خامتا اإلصبع يف تُلبس اليت احللقة ومسيت الكتاب،

بابةُ *) . باخلتم عالقة هلا يعد ومل وزينة  الرجاُل، فيها يدخلُ  وَخَشٍب، ُجلودٍ  من تـُتَّـَخذُ  آلةٌ : الدَّ
حاَصر اِحلْصنِ  من ويـَُقرِّبُو�ا

ُ
ُقُبوه، امل  تغري احلاضر الوقت ويف. فوقهم من به يـُْرَمْونَ  ما وَتِقيَـُهم ليَـنـْ

 مبختلف وُزّودت جنازير على وتسري الفوالذ من ُتصنع وأصبحت وتطورت اآللة هذه شكل
 .الربية املعارك يف تشارك نراها وإمنا احلصون من اجلنود تقريب وظيفتها تعد ومل النارية، األسلحة

 فمىت إليه، املشار عن وتصورات أفكار من منلكه ما هو املعىن كان إذا: الشيء من موقفنا تغري )2(
 رمزا اجلاهلية يف كانت: الخمر*)  :مثال ذلك من املعىن، تغري تبعها واملواقف األفكار هذه تغريت
 شرابا ولون آنيتها يصفون والشعراء دنا�ا، لشراء املال ودفع باقتنائها الناس يتفاخر والضيافة للكرم

 بالفسق ووصف العار حلقه شربا ومن اخلبائث، أم وأصبحت تعاطيها حرم اإلسالم جاء وملا ،

                                                            
11

 ، املرجع السابق.اخلماش سامل.  
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 تغري اإلسالم حرمه أن وبعد اجلاهلية يف حالال كان القمار، وهو: الميسر*)  .الفّجار من وأصبح
 .واألزالم واألنصاب والقمار الربا وكذلك معناه، تغري مثّ  ومن منه الناس موقف

 تطورت ومىت أذهاننا، يف معناه بلورة يف يسهم الشيء عن معرفة من منلكه ما: بالشيء معرفتنا تغري )3(
 يظنون القدماء كان: الذَّرّة*)  : ذلك أمثلة ومن الشيء، معىن يف وتغري تطور تبعها املعرفة هذه
 علم ولكن يتجزأ، ال الذي اجلزء أي atom لفظ اليونان عليها يطلق لذلك للمادة، جزء أصغر أ�ا

 والربوتونات اإللكرتونات هي الذرة من أصغر أجزاء هناك أن كشف احلديث الفيزياء
 كان وبعضهم الكون، يف مضيء جرم اعظم أ�ا يظنون القدماء كان: الشمس*)  .والنيوترونات

 بالشمس معرفتنا طور احلديث الفلك علم ولكن  اإلهلة، يسمو�ا كان لذا إله؛ أ�ا ظانا يعبدها
 .واسع كون يف عظما تفوقها أخرى جنوم جبانب جنم أ�ا وبّني 

11F12 الكلمة استعمال كثرة -7
 

 طريق عن معناها تغري إىل يؤدي مما كثرية جماالت يف استخدامها يكثر كلمات هناك
 رقم: جذر .الكلمة يف األصول احلروف: جذر .األرض حتت النبات أصل: جذر*) :مثل التخصيص،

 )وبكترييا خمترب( زراعة، )طب( زراعة، )نبات( زراعة*)  :ومثل .رياضي

12Fعقلية أسباب -8

13
 

 آخر إىل شيء من اللفظ نقل إىل يؤدي مما وآخر شيء بني عالقة وجود عىنامل التغري أسباب من
 : غريها أو املشابة العالقة تلك تكون وقد

> لإلبصار عضو: عين*)  :أمثلتها ومن آخر، إىل شيء من لفظ استعارة إىل تؤدي: املشابة عالقة ) أ
 ورِْجال السْفلى، ِسَيُتها: القوس رِجل: رجل*)  .الذهب السيد، الباب، ثقب الشمس، قرص بئر،

: والشتاء الصيف وُعُنق الدهر، قدمي َأي الدهر ُعُنق: عنق*) .خليجه: البحر ورِْجلُ  َحْرفاه،: السَّهم
 .منها خترج قطعة: النار من وُعُنقٌ  الرؤساء،: واَألْعناق منه، َأشرف ما: اجلبل وُعُنق أَّوهلما،

                                                            
12

 ، املرجع السابق.اخلماش سامل.  

13
 نفسهاملرجع .  
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>  عني: الجزئية*)  :مثل املرسل، الاز عالقات عليها يطلق ما وهي املشابة غري عالقات ) ب
 .لغة>  لسان: اآللية. *) )حمل( إبرتا>  مسها: العقرب محة: الحالّية*)  .مملوك>  رقبة جاسوس؛

 .فم>  خشم فم؛) > أنف( خرطوم: المجاورة*) 
13F14 اإلبتداع -9

 

 به يقوم ما وكثريا. املعىن لتغري الواعية األسباب من  creativity اخللق أو innovation اإلبتداع ويعد
 : الناس من صنفني أحد

 أو الداللة توضيح إىل األديب وحاجة. واألدباء كالشعراء الكالم يف املهارة أصحاب من املوهوبون .1
 .اإلبتداع إىل اإللتجاء على حتمله اليت هي الذهن ىف أثرها تقوية

 ، معني مفهوم أو فكرة عن للتغري ما لفظ استخدام إىل حتتاج حني العلمية واهليئات اللغوية الامع .2
 اللغة فيغزو التمع دائرة إىل خيرج قد مث إصطالحيا، األمر أول يبدأ جديدا معىن الكلمة تعطى وبذا

 عامل أم مزارع أهو املتكلم مهنة حبسب معناها خيتلف اليت root كلمة ذلك ومثال. كذلك املشرتكة
 .لغوي أم رياضيات

 المعنى تغير أشكال .3
 narrowing of meaningتخصيص الداللة أو تضييق المعنى :  .1

لتها من أن يضيق معىن الكلمة مبرور الزمان ، فتتحول دال كما قال د. أمحد خمتار عمر "  وهو
أو يقل عدد املعاه اليت تدل عليها أي أن الكلمة أصبحت بالتخصيص دالة  معىن كلي إىل معىن جزئي

 على بعض ما كانت تدل عليه من قبل. وميكن تفسري التخصيص الداليل بأنه نتيجة إضافة بعض
 تتغري أن هو اآلخر التعريف ىفو . " املالمح التمييزية للفظ فكلما زادت املالمح لشيء ما قل عدد أفراده

 يف منّيز أن وميكن خاص، معىن على تدل لتصبح عامة كلية معانٍ  على تدل كانت اليت الكلمة  داللة
 :حلن إىل أدى وختصيص حلن، إىل يؤدِّ  مل ختصيص:  التخصيص من نوعني العربية مفردات
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 االحتجاج زمن قبل العربية يف قدمية عصور يف حدثت اليت التغيريات تلك هي :حلنا يُعدّ  ال ختصيص 
 والفلسفة والكالم كالفقه العلوم ألفاظ يف االصطالحي الوضع ختصيص أيضا فيه ويدخل أثناءه، أو

14F15.وغريها والنحو
 

 التغيير بعد المعنى التغيير قبل المعنى

 السحر العالج، احلاذق العامل: الطب

 الشواهد بعض يف األبيض تعين وقد األسود، اللون تعين فارسية كلمة: َجْون

 الفرح املرء تصيب خفة: الطرب

 يف معناها أصل أن ويبدو اخلبز تعين وآلرمية العربية يف: ْحلم
 "الطعام" هو األوىل السامية

 احلي اجلسم أجزاء

 األسبوع أيام من خاص يوم الدهر: الَّسْبت

 احلج يف الناس اجتماع  حمددة معلومة أيام يف الناس اجتماع: املوسم

 نقداً  مثنه  ودفع الشيء قبض بأخرى سلعة بادل أي قايض،: شرى

 له مثناً  النقد وقبض الشيء دفع بأخرى سلعة بادل أي قايض،: باع

  

 15.علمي وضع وبدون متأخرة حدثت اليت التغيريات تلك وهي: حلنا يُعدّ  ختصيصF16 

 التغيير بعد المعنى التغيير قبل المعنى

 اخلتان النظافة: الطهارة

 السارق احلرام ارتكاب عادته من كان من: احلرامي

 املرأة الزوجة، أوعرض أونفس مال من انتهاكه جيوز ال ما: احلُرمة

 اآلس واآلس والنعناع كالورد الرائحة طيب شجر كل: الرَّحيان

 الضأن واملعز الضأن: الغنم

 الزواج وليمة الضيف إكرام: الِقرى

 wideningتعميم الداللة أو توسيع المعنى :  .2

 : لحنا يُعد ال تعميم
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 التغيير بعد المعنى التغيير قبل المعنى

 غري من أي أرجلهم، على يسريون الذين احملاربني أحد: رُجل
 .الفرسان

 اإلنسان بين من البالغ الذكر

 العري العائدة الِعري: القافلة

 ائتِ  اصعد: تعالَ 

 رؤى، من منامه يف البالغ النائم يراه ما وهو االحتالم: احلُْلم
 . بالغا كبريا، أصبح: حُلم من مشتق

 عامة الرؤيا: احلُُلم

 شدة كل احلرب يف الشدة: البأس

 املرأة اهلودج يف املرأة: الظعينة

 النصيب املاء من النصيب: الّذنوب

 له زوجة ال الذي والرجل هلا زوج ال اليت املرأة هلا زوج ال اليت املرأة: األميِّ 

 :متأخرا لحدوثه اللحن من يُعد تعميم

 التغيير بعد المعنى التغيير قيل المعنى

 باملاء االغتسال احملمى باملاء االغتسال: االستحمام

 رأى ونظر تطاول: شاف

 ذهب بالعشي سار: راح

 الكالم املختلط الكالم: اهلرْج

 

 المعنى نقل .3

 خيتلفان ال كان إذا أو املعنيان يتعادل عندما اإلنتقال يكون: "  املراد حتديد يف فندريس ويقول
 السبب إىل املسبب من أو احلال إىل لاحملا من الكلمة إنتقال حالة يف كما( واخلصوص العموم جهة من
 شىت طرائق يتضمن املعىن وانتقال)...العكس أو اخل...عليه املدلول الشيء إىل الدالة العالمة من أو

 بني الفرق يكون هذا وعلى...)".  عام بوجه املرسل الاز – الكل على البعض إطالق – اإلستعارة(...
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 السابقني النوعني يف اجلديد املعىن من أضيق أو أوسع القدمي املعىن كون السابقني والنوعني النوع هذا
 16F17 .احلايل النوع يف له مساويا وكونه

 من أو معىن من لفظ نقل بسبب الداللة جمال تغري من نوع وهو. املعاه لتشابه األلفاظ قلن )1
. االستعارة عليه يُطلق ما وهذا بينهما، مشابة بسبب آخر شيء أو آخر معىن إىل شيء

 : تكون قد واملشابة
 :مثل ،شكلية حسية مشابة .1

 ورجال واألغلظ، األطول أو األسفل طرفها القوس من والرجل البدن، أعضاء من عضو: رِْجل -
 .خليجه: البحر ورجل. حرفاه: السهم

 وأذن عروتا،: اجلرة وأذن أطرافها، والنعل والنَّْصلِ  والسهمِ  القلبِ  من واألذن السمع، حاسة: أُذن -
 .مقبضهما: والدلو الكوز

 وُعُنق أَّوهلما،: والشتاء الصيف وُعُنق. أَوله: شيء كل وُعُنق والـجسد، الرْأس بـني ما ُوْصلة: الُعُنق -
 .الناس من واجلماعة ال،امل من القطعة: والُعُنق منه، َأشرف ما: بلاجل

 جزء: َبلاجلَ  وأَْنفُ  أَنبت؛ ما َأّول: طرامل وأَْنف وَأشدُّه، أَّوله الربْدِ  وأَْنفُ  معروف، َخرُ املنْ : األَْنفُ  -
 .منه متقدم

 سيتها ظهر: القوس من النعلو  الغلـيظة، الصُّْلبة القطعة اَألرض من النـَّْعل القَدم، به ْيتَوقَـ  ما: النـَّْعل -
 17F18.احملراث حديدة النـَّْعلو  ِغْمده، َأسفلِ  فـي حديدة: السيف نـَْعلو  ،)طرفها(

 :مثل ،معنوية مشابة .2
 .واألفضلية النفاسة جبامع بالعضو تشبيها والذهب، السيد،: والعني اإلبصار، عضو: العين -
 .واإلميان اإلسالم يضيء، الذي: النور -
 .اجلحود والكفر التغطية،: الُكفر -
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 على لُيطلق معينة حباسة يُدرك لشيء وصف أو لفظ فيها ُيستعار اليت احلالة وهي: الحواس تبادل -
 :يف كما أخرى، حباسة يُدرك آخر شيء

 هو األصل يف بالنظر، تدرك حالة وهي اللون، قوة على هنا يدل الذي صارخ فلفظ ،صارخ أحمر -
 مرئي ← مسموع من فنقل .بالسمع يدرك أمر وهو للصوت وصف

 ).مسموع ← ملموس( دافئ صوت -
 )مرئي ← ملموس( دافئ لون -
 )طعم ذو ← مشموم( بّنة ذو طعام -
 18F19)مسموع ← مرئي( متكسِّر صوت -

 يف تغري وهو املرسل؛ بالاز البالغية االصطالحات يف يسمى ما وهو. املعاه لعالقة األلفاظ نقل )2
 املشابة، غري عالقة به له آخر إىل شيء من أو معىن من لفظ نقل عند حيدث الداللة جمال
 :مثل

 :مثل يف جياوره، آخر إىل شيء على الداللة من اللفظ ينقل حيث: املكانية الاورة . أ
 .أيضاً  اإلزار على ويطلق خصرها، على املرأة تشده خيط على يطلق أصبح اخلْصر،: الِحْقو -
 .العكس يكون وقد املاء، عليها ُجيلب اليت الدابة إىل انثقلت مث املاء، فيها جيلب اليت املزادة: الراوية -

 .العني حدقة على األندلس أهل يطلقها وكان اجلفن، باطن: الِحمالق -

 .الفم على العربية اللهجات بعض يف ويطلق األنف، على يطلق أصبح مث األنف، خماط: الخشم -

 .الرسالة: والربيد الرسائل، حتمل اليت الدابة: البريد -

 .الفم على صقلية أهل ويُطلقه األنف،: خرطوم -
 :مثل زمانا، تقاربما أو لتزامنهما آخر إىل معىن من لفظ نقل وهو: الزمانية الاورة . ب
 بكثرة يتميز الربودة معتدل زمن وهو اإلقامة، زمن على وأطلق أقام، مبعىن ربع من مشتق: الربيع -

 .والعشب املطر
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 وقت والنجم. حمدد أوقات يف الشمس أو القمر با مير قد جمموعة، أو واحد مساوي جرم: النجم -
 .نَـْجماً  ُتسمى معّني  وقت يف ِحتلّ ) راتب( وظيفةٍ  وكلُّ  الـمضروب، الوقتُ : والنَّـْجمُ  ذلك،

 يف والشتاء املطر لتزامن ممطر معىن يف يستخدمونه واألندلس الشام وأهل ممطر، أي: شاتٍ  يوم -
 .أقاليمهم

 :مثل يف الكل، على لُيطلق اجلزء من اللفظ يُنقل حيث: اجلزئية . ج
 .اجلاسوس إىل نُقل مث اإلبصار، عضو: العين -

 .عليه السيطرة مكان ألنه اململوك على أيضا ويطلق والبدن، الرأس بني وصلة :الرقبة -

 .نصال السهم على يطلق وقد السهم، حديدة: النصل -

 .الناس من والواحد أنفه، أو اإلنسان فم من اخلارج اهلواء: النسمة -
 ويُطلق البدن، أعضاء من عضو: لسان: مثل يف كله، الشيء إىل اآللة لفظ نقل انتقال وهو: اآللية . د

 .اللغة على

 على األندلس أهل ويطلقها ُمسّها،: العقرب ُمحَة: مثل احملل، إىل احلالّ  من اللفظ انتقال وهو: احلالية. هـ
 .إبرتا

َسببية . و
ُ
 : مثل السبب، إىل النتيجة من نقل وهو: امل
 .األصنام عبادة وهو سببه على ويطلق العذاب،: الّرْجز -
 على تطلق اآلن وأصبحت َشراب، أَو عَلف أَو طعام أَو رِزق من يوم كل فـي يُقدَّر ما: الوظيفة -

 .األجر سبب الذي العمل
 القْطع من املشتقة والثمار النباتات من عدد أمساء النوع هذا أمثلة أوضح ومن: سيكون ما اعتبار . ز

 :مستقبال هلا سيحدث ما باعتبار وذلك
 يف ويُطلق املقطوع، العشب: احلشيش وهو العشب، قطع مبعىن حشّ  من مشتق: الحشيش -

 .النابت العشب على احلديثة اللهجات

 .أَنابـيبَ  ذي نَباتٍ  كلُّ  وهو القَصب ومنه قطع، تعين قَصبَ : القَصب -
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 َشَجَرةٍ  كلُّ : والَقْضبُ ). يُقضب ألنه( اَألغصان من نـَْبتٍ  وكلُّ  الُغْصُن،: والقضيب القطع،: الَقْضب -
، أْغصاَ�ا، وَبَسَطتْ  طاَلتْ  َنا: (تعاىل قال والَقتُّ  )27،28: النبأ) (َوَقْضًبا َوِعَنًبا ، َحّبا ِفيَها َفأَنَبتـْ

) َدانَِيةٌ  ُقطُوفـَُها َعالَِيٍة، َجنَّةٍ  ِيف : (تعاىل قال ُقطوف، مجعه الثمر،: والِقْطف قطع،: َقَطفَ : الِقْطف -
19F).22،23: احلاقة(

20 

20Fاأللفاظ لتشابه املعاه نقل. جـ

 داللية، عالقة بينهما أنّ  لتوهم آخر إىل لفظ من معىن نقل وهو 21
 :بسبب إما حيدث وهذا

 مفردات حتليل يف املتخصصني غري العاديون الناس به يقوم داليل حتليل وهو :الشعيب االشتقاق )1(
21Fاللغات،

 :أمثلته ومن 22

- ear وهناك ،"أذن" تعين اإلجنليزية يف ear "ولكن األوىل، عن متاما خمتلف أصل ذات وهي ،"سنبلة 
 .املشابة لعالقة" أذن" ear من مستعارة أ�ا يظنون الناس

 املال تزيد أل�ا" وزاد؛ منا" مبعىن زكا الفعل من العربية املعاجم تشتقها الواجبة، الصدقة وهي: الزكاة -
 جاءت ومنه" خالصا، نقيا، أصبح" مبعىن زكا من مأخوذة جندها أصلها يف التأمل عند ولكن. وتكثره
) َيَشاء َمن يـُزَكِّي الّلهُ  َبلِ  أَنُفَسُهمْ  يـُزَكُّونَ  الَِّذينَ  ِإَىل  تـَرَ  َأملَْ : (تعاىل قوله يف كما" التظهري" وهي التزكية

 َمن أَفْـَلحَ  َقدْ  ، َوتـَْقَواَها ُفُجوَرَها َفَأْهلََمَها ، َسوَّاَها َوَما َونـَْفسٍ : (وقوله  ينـزهون،: يزكون) 49:النساء(
 التطهري معىن إىل دالليا أقرب املعروفة فالزكاة عليه، وبناء. طّهرها: زكاها ،)9-7:الشمس) (زَكَّاَها

 .الذنوب عن وتكفريا والنفس للمال تطهريا فيها ألنّ  الزيادة؛ معىن من
 .الربد لشدة" طعن" أي َصَرَد، من مشتق أنه يظنّ  الناس وبعض ،"الربد" الّصْرد -
" الرسالة،" والـَمْأُلكة واأللوك" أبْلغ" أََلكَ  الفعل من مأخوذ وهو" الرسول" وهو املالئكة، واحد مَلك، -

 ."امتلك" َمَلك من مشتق أنه يظن الناس وبعض
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 من مشتق أنه يظن وبعضهم" يسكب،" ريز و" ماء" آب الفارسية من املاء، لصب إناء: إبريق -
 .يلمع إناء ألنه ،"ملع" بـََرقَ  العريب الفعل

 حتريف بعد الذْوق من مأخوذ أنه يتوهم الناس وبعض" الزئبق،" الزُّّوق من مشتق التزيني،: التزويق -
 .الّزْوق إىل نطقها

22Fبينهما، لفظي تشابه لوجود آخر إىل لفظ من معىن نقل وهي :الصوتية العدوى) 2( 

 :مثل 23

 وقوله) 18: ق) (َعِتيدٌ  َرِقيبٌ  َلَدْيهِ  ِإالّ  قـَْولٍ  ِمن يـَْلِفظُ  َما: (تعاىل قوله يف وردت كما" حاضر" عتيد -
 قياسا" شديد" معناها أنّ  يتوهم بعضهم ولكنّ ) 23:ق) (َعِتيدٌ  َلَديَّ  َما َهَذا َقرِيُنهُ  َوقَالَ : (تعاىل
 .اللفظ يف تقاربا أل�ما وعنيد شديد كلميت على

 ثقبها أي الرمية، من السهم نفذ: يُقال" الشيء خالل من خرج" "ثقب) "املعجمة بالدال( نفذ -
 قياسا" نقودي نفذت: "فيقول" وانقضى انتهى" معىن يف يستخدمه الكتاب بعض ولكنّ  وخرج؛

 ِعندَُكمْ  َما: (تعاىل قوله يف كما" وانقضى انتهى،" تعين اليت) املعجمة غري بالدال( نفد معىن على
 قـَْبلَ  اْلَبْحرُ  لََنِفدَ  َريبِّ  لَِّكِلَماتِ  ِمَداًدا اْلَبْحرُ  َكانَ  لَّوْ  ُقل: (وقوله) 96:النحل) (بَاقٍ  الّلهِ  ِعندَ  َوَما يَنَفدُ 
 .اللفظ يف جزئيا تشبهها اليت ،)109:الكهف) (َريبِّ  َكِلَماتُ  تَنَفدَ  َأن

 ذميم كان: "قوهلم مثل يف" قبيح" معىن يف اللفظ هذا يستخدم الناس بعض ولكن" مذموم" ذميم -
 ."الصورة قبيح) "املعجمة غري بالدال( دميم معىن على قياسا" اخلِلقة

23Fاأللفاظ لتجاور املعاه نقل. د

 كثريا، الرتاكيب يف لتجاورمها آخر إىل لفظ من معىن نقل وهو 24
 :مثل معناه، حيمل اآلخر ويبقى أحدمها فُيحذف

 ،)282:البقرة) (الّلهُ  َعلََّمهُ  َكَما َيْكُتبَ  َأنْ  َكاِتبٌ  يَْأبَ  َوالَ : (تعاىل قال ،"امتنع كره،" أي: أبى -
 والظاهر." رغب" تعين) أىب( والعربية) أبيتو( abitu واألكادية) أىب( اآلرمية يف مقابالتا جند ولكننا

 يعطيه نوعه حبسب الذي) الم مع العربية يف( جر حرف مع األصل يف يستعمل كان الفعل هذا أن
                                                            

23
 ، املرجع السابق.اخلماش سامل.  

24
 ، املرجع السابق.اخلماش سامل.  
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 عن أىب: مثل يف) عن( مع استخدامه كثر العربية يف أنه ويبدو". وكره امتنع" معىن أو" أراد" معىن
 يعين فأصبح الفعل إىل معناه ونقل) عن( اجلر حرف أسقط ذلك شيوع بعد مث رفض، أي اليء،

 يف اإلرادة معىن يف ُيستخدم الذي ،)رغب( الفعل االستخدام هذا يف به ُيستأنس ومما" وكره، رفض"
 .اليء عن رغب: واالمتناع الرفض ويف اليء، يف رغب: قولنا مثل

 ،" أثرياء" معىن مفيدة تستعمل اللهجات بعض يف جندها. ذو ومذكرها" صاحبة" ذات مجع: ذوات -
 من جاء قد املعىن هذا أن ويبدو." الذوات من عدد املناسبة وحضر: "قوهلم مثل يف ،"نبالء"

 املناسبة حضر: "مثل من متكررة، سياقات يف ذوات لكلمة وأغنياء شخصيات،: كلمات مصاحبة
 مصاحية األلفاظ هذه تكرار ومع ،.)"إخل.. اجلاه العقار، أو( املال ذوات الشخصيات من عدد

 .معانيها تؤدي ذوات وأصبحت عنها، االستغناء إىل أدى لذوات،

24Fالداللة رُقيّ  )3

 قوية معان إىل أووضيعة أوضعيفة عادية كانت معانٍ  بتغيري املتسامي التغيري وهو. 25
 : أوشريفة

 .اهللا رسل من الواحد على لتدل معناها شُرف مث املرَسل، تعين كانت رسول، -
 .ومشرب مأكل من وطاب لذّ  مما املائدة على ما تعين واآلن املسافر، طعام: السُّْفرة -

25Fالداللة انحطاط )4

26 

 إىل األمساع يف وتأثري ومسوّ  قوة من اللفظ معىن يتغّري  حبيث الداللة، لرقي معاكس داليل تغّري  وهي
 قدميا كانت اليت horribleو  dreadfulو  terrible: اإلجنليزية الكلمات: ذلك من مبتذل، ضعيف معىن
 لوصف بابتذال تستخدم اآلن وأصبحت والقتل، واحلرائق كالزالزل فظيعة وحوادث شنيعة ألمورا وصفا
 :العربية يف ذلك أمثلة ومن. األفعال من التافه
   .الذبح ال واجلدال للضرب تستخدم أصبحت اليت قَتل -

                                                            

25
 املرجع نفسه.  

26
 نفسه املرجع. 
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" الشيخ،"و" املعّلم" معناها أصبح العربية ويف" ورئيسها، الصناعة معلم" تعين فارسية كلمة: األستاذ -
 لتطلق أسطى إىل أيضا وحرفت شخص، كل على جماملة تطلق فأصبحت معناها ابتذل العامية ويف

 .شابهم ومن األحذية صناع على
 احلاضر وقتنا يف معناها ابُتذل مث شرفا، أو علما للكبري واستعريت الرجال، من املسن: الشيخ -

 .اللقب هذا درجة يبلغوا مل كثريين على جماملة تطلق فأصبحت
 .صغريا يكن مل وإن العبد على يطلق أصبح مثّ  الذكور، من الصغري: الغالم -

ميثل جانب من جوانب التغري اليت حتدث للغة كالتغري الصويت، والصريف، ويتسم التغري  تغري املعىن
 بصفة خاصة بالسمات اآلتية : تغري املعىناللغوي بصفة عامة، و 

 أنه يسري ببطء شديد،ليس للفجاءة نصيب يف حدوثه بل إن تغري داللة الكلمة يستغرق وقتا طويال. .1

ويرى الدكتور علي عبد الواحد وايف أنه حيدث من تلقاء نفسه بطريق اىل ال دخل فيه لإليرادة  .2
د أهل اإلنسانية، وأرى أن هذا يكون يف غالب األحيان ، وليس يف مجيعها، ففي جمال اإلصطالح جت

التخصيص يتواضعون، على نقل داللة اللفظ، لكي يتفق مع ما يريدون منه من معىن، حبيث 
 يتناسب مع جمال إستعمال اللفظ يف ختصصهم.

 أنه جربي الظواهر فهو خيضع لقوانني داللية كالتخصيص والتعميم واإلنتقال. .3

واليت انتقل منها بإحدى عالقات  إن الداللة اجلديدة للفظ، ترتبط غالبا بالداللة اليت كان عليها، .4
 الاز املرسل، أو عالقة املشابة، وهذه العالقات يعتمد عليها، تداعى املعاه ىف الذهن البشري.

إن التطور الداليل يف غالب أحواله مقيد بالزمان واملكان، فمعظم ظواهره يقتصر أثرها على بيئة  .5
يل حلق مجيع اللغات اإلنسانية، يف صورة واحدة معينة ، وعصر خاص، وال نكاد نعثر على تطور دال

 ووقت واحد.

   26F27.إنه إذا حدث تغري داليل يف بيئة معينة ظهر أثره ىف استعمال مجيع أفراد هذه البيئة .6
 الخالصة

                                                            
27

 أمحد خمتار عمر، املرجع السابق..  
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مصطلح تغري املعىن، وأسباب تغري املعىن مث  عن السابق باملخصا من الب ناوضعقد الباب  هذاإن 
 فالنتائج املتقدمة منها علي ما سيأيت :أشكال تغري املعىن. 

مصطلح من مصطلحات علم الداللة احلديث, وهو عبارة عن تركيب  semantic change: املعىن تغري .1
وصفي يدل على حدث موصوف خال من الداللة على الزمان، ويطلق هذا املصطلح على تغري 
معىن الكلمة على مر الزمن بفعل إعالء أو احنطاط أو توسع أو احنسار أو جماز ، أو حنو ذلك. 

وحبثت  .historical semanticsىل علم الداللة التارخيي مى إانب من الدراسة الداللية، ينتوهذا اجل
 الظروف هي األسبابفهذه املقالة عن أسباب تغري املعىن و الطرق أو األشكال من تغري املعىن. 

 .التغري يسلكها اليت واخلطوط الوسائل هي الطرق بينما للتغري املهيئة

 يأيت :ولعل أهم األسباب اليت تؤدى إىل تغري املعىن ما  .2

 ظهور احلاجة  •

 التطور اإلجتماعي والثقايف •

 املبالغة)3( العني من اخلوف) 2(والتطري التفاؤل) 1: (مظاهرها ومن : املشاعر العاطفية والنفسية •

عوامل تتعلق ، و  أخطاء األطفال، و  سوء الفهم له صورة متعددة ، أشهرها :و  ،اإلحنراف اللغوي •
 .القياس اخلاطئ، و  بوضوح الكلمة

 اإلنتقال الازي •

 تغري)2(اللفظ وبقاء الشيء تغري) 1(:التارخيية األسباب من عدد متييز وميكن،التارخيية األسباب •
 بالشيء معرفتنا تغري) 3(الشيء من موقفنا

 الكلمة استعمال كثرة •

 املرسل، الاز عالقات عليها يطلق ما وهي املشابة غري عالقاتو  شابةمإما عالقة  ،عقلية أسباب •
 .الاورة، و اآللية، و احلالّية، و اجلزئية :مثل

    creativity اخللق أو innovation اإلبتداع •

 مث أشكال أو طرق تغري املعىن هي :  .3

  : ختصيص الداللة أو تضييق املعىنnarrowing of meaning 
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  : تعميم الداللة أو توسيع املعىنwidening  

 لتشابه املعاه نقل، و املعاه لعالقة األلفاظ نقلو ، املعاه لتشابه األلفاظ قلن، وهو إما إنتقال املعىن 
 .األلفاظ لتجاور املعاه نقلو  األلفاظ،

  ّالداللة رُقي  
 الداللة احنطاط 
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