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 هـ(5221التغٌر الداللً فً تفسٌر المظهري )ت

 إعداد

 عبدهللا عبد المجلً مرسً أحمد زهرة

 إمام وخطٌب ومدرس باألوقاف

 د محمود سلٌمان ٌاقوت0أ

 جامعة طنطا –أستاذ العلوم اللغوٌة ،كلٌة اآلداب 

 إٌمان علٌـــــــــوه 0د

 جامعة طنطا –مدرس الدراسات اإلسالمٌة ،كلٌة اآلداب 

 

 

  :المستخلص

 وٌهدف إلى جمع ألفاظ هـ(ٕٕ٘ٔهذا بحث بعنوان التغٌر الداللً فً تفسٌر المظهري )ت

 تحدثت، التً طرأ علٌها التغٌٌر والتطور من خالل تفسٌر اإلمام المظهري  الداللً  االشتقاق

 فً هذا البحث عن مفهوم التغٌر الداللً وأسبابه وأنواعه وعن كالم اللغوٌٌن فً التغٌر الداللً  

 جمعت األلفاظ التً طرأ علٌها التغٌٌر فً فهذا من الجانب النظري ، أما عن الجانب التطبٌقً ،

 ٓتفسٌر المظهري 

 

 ، اللغة كابن حً.االشتقاق ،التغٌر الداللً  : الكلمات االفتتاحٌة

. 
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 المقدمة

صحابه أجمعٌن، ومن أالحمد هلل وحده والصالة والسالم على النبً العربً األمٌن وعلى آله و

   ٓأما بعد  الدٌن،تبعهم بإحسان إلى ٌوم 

ًّ  –هنا  –من نافلة القول أن نذكر   بها   ألنها تحٌا على ألسنة المتكمٌن ؛ أن اللغة كابن ح

 وهم من األحٌاء ؛وهً لذلك تتطور وتتغٌر بفعل الزمن ،فهً تخضع لما ٌخضع له الكابن الحً 

 فً نشؤته ونموه وتطوره ،وهً ظاهرة اجتماعٌة تحٌا فً أحضان المجتمع وتستمد كٌانها 

ٌّة وتنحط  وهً تتطور ومن عاداته وتقالٌده وسلوك أفراده، منه،  بتطور هذا المجتمع ،فَترقى بُرِق

ٌّة للغة إذ ٌقول:"وآ(ٔ)بانحطاطه"  لتطور وهذا التطور قد َعّده بعض الُمحَدثٌن من األمور الَحْتم

ًّ ،ٌشبه أن ٌكون وْجهاً من وجوه الحٌاة نفسها"  فاللغة لٌست هامدة أو ٓ (ٖ)فً اللغة أمر َحْتم

 ساكنة بحال من األحوال ،بالرغم من أن تقدمها قد ٌكون بطًٌبا فً بعض األحٌان، فٌجب أن 

 ر للغة ظاهرة وهذا التطوٓ(ٗ)ٌكون معلوماً لدٌنا أن للغة تطوًرا ، وأن ندرك حتمٌة هذا التطور 

ه  ُعدُّ ٌَ  شابعة فً كل اللغات ، ٌْلِمسها كل دارس لمراحل نمو اللغة وأطوارها التارٌخٌة ، وقد 

  المتشابم بمثابة الداء الذي ٌنذر أن تفِرَّ منه أو تنجو منه األلفاظ ، فً حٌن أن ٌإمن بحٌاة اللغة

ة وُمساٌرتها للزمن ، ٌنظر إلى هذه الظاهرة على أنها ظاهرة ط  بٌعٌة َدَعت إلٌها الضرورة الُملِحَّ

 ولم تكن العربٌة بمنؤى عن هذا التطور فقد أصابها ما أصاب اللغات للتبدل الذي اقتضاه ،(٘)

 الزمن ،وتقلب األحوال والنظم االجتماعٌة ، وما األلفاظ اإلسالمٌة إال لون من ألوان هذا التطور 

 الذي عرض للفظة العربٌة البدوٌة القدٌمة ،فاستحالت شٌباً آخر ٌقتضٌه الدٌن الجدٌد والبٌبة 

 ومن ثم اعترت هذه الظاهرة الداللٌة بعض ألفاظ اللغة العربٌة فً مراحلها التارٌخٌة ،(ٙ)الجدٌدة 

 ٓ(7)بتغٌر فً صورتها ،أو داللتها ؛ألنها كالكابن الحً ٌعٌش حٌاة متطورة متجددة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ

،ولحن العامة 9ٌنظر:التطور اللغوي التارٌخً علله وقوانٌنه د/رمضان عبدالتواب ص -5

التطور اللغوي بٌن لغة الشعر ولغة  -2     51بدالتواب ،صوالتطور اللغوي د/رمضان ع

     41عودة خلٌل أبو عودة،ص 0القرآن الكرٌم دراسة داللٌة مقارنة ،د

رمضان  0،ولحن العامة والتطور اللغوي،د515ٌنظر :دور الكلمة فً اللغة ص - 5 

           53عبدالتواب ص
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      525إبراهٌم أنٌس ص  0داللة األلفاظ د -4

            43ٌنظر:التطور اللغوي التارٌخً، د/ إبراهٌم السامرائً ص -1

 55ص نظرات فً داللة األلفاظ ،د/ عبدالحمٌد محمد أبو سكٌن  -6

 وهنا ٌؤتً السإال :هل تستطٌع أمة أن توقف تطور لغة ما ؟

 ُتوِقف تطور لغة ما فتؤتً اإلجابة على ذلك :بؤنه لٌس فً مقدور األفراد أوأمة من األمم أن  

 تتصف بذلك  ٌمكنها أن  ذلك أن األمة نفسها ال من اللغات ،أوجعلها تْجُمد على وضع خاص ،

 أن  ،والٌمكنهم أٌضاً أن ٌسٌروا بها فً غٌر السبٌل التً رسمتها لها سنن التطور الطبٌعً ،إذ

 ٌمكن معه وقف  بالقدر الذي ال ٌعوقها عابق إال التطور اللغوي ٌمتاز بقوة قهرٌة الشعورٌة ،ال

ًُّ ال تٌار التطور ،فهذا  ٓ(ٔ)ٌمكن إٌقافه" التطور حتم

 تعرٌف التطور الداللً :

 ٌطلق هذا المصطلح على تغٌٌر معنى الكلمة على مر الزمن ، بفعل إعالء أو انحطاط أو 

 لى علم الداللة التارٌخً توسع أو انحناء أو نحو ذلك ، وهذا الجانب من الدراسة الداللٌة ٌنتمً إ

"(ٕ)ٓ 

ل   والتغٌر الداللً : هو " التغٌر التدرٌجً الذي ٌصٌب دالالت األلفاظ بمرو الزمن ، وَتبدُّ

 وهوأٌضا " ما تحولت فٌه داللة اللفظ ٓ(ٖ)الحٌاة اإلنسانٌة ، فٌنقلها من طور إلى طور آخر "

 ٓ(ٗ)معانٌه التً أصله أن ٌطلق فٌها "نفسه إلى صورة من صور معناه ، أو اختصت بؤحد 

 :التطور الداللً عند اللغوٌٌن  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولكن العربٌة 9٘ٔالشعراء:  َّ يي ىي  ري مي ٱُّٱإن القرآن الكرٌم نزل   

        
 حٌنما اْسُتعِملت فً السٌاق القرآنً أعطت دالالت جدٌدة لم ٌعهدها العربً فً كالمه من قبل ، 

  نن من زنرن مم ام يل ىل  مل  ٱُّٱ هاإنها معانً القرآن الكرٌم التً قال هللا تعالى عن

 لقد الحظ العلماء قدٌماً هذا  ٓ  9ٗهود:  َّ هئ مئ خئ حئ جئيي ىيري مي زي  ٰى ٰى ين ىن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، والتطور اللغوي بٌن لغة الشعر ولغة 56-51ٌنظر: لحن العامة والتطور اللغوي ،  -5

 بتصرف ٌسٌر41القرآن 

 35علم الداللة دراسة نظرٌة تطبٌقٌة ،د/ فرٌد عوض حٌدر  -2

 40د/عبدالكرٌم جبل، فً علم الداللة ،-5

اًّ ،د/ محمد حسن جبل  -4 ٌّ ا وتطبٌق ًٌّّ  566علم االشتقاق نظر

 التغٌر الداللً عند تعرضهم لتفسٌر مفردات القرآن الكرٌم ، حٌث وجدوا ألفاظاً فً القرآن 

وا علٌها ،  الكرٌم حملت  دالالت لم تكن معهودة عند العرب فً  كالمهم ، فرصدوها ، وَنصُّ

 :ومن هإالء العلماء 

 
 هـ(:ٕٕٖاإلمام أبو حاتم الرازي )ت -

 ٌَُعدُّ اإلمام أبو حاتم الرازي رابداً فً دراسة التغٌر الداللً ، فكتابه > الزٌنة فً الكلمات  

 اإلسالمٌة < الذي ألفه لدراسة المصطلحات اإلسالمٌة التً وردت فً القرآن الكرٌم والحدٌث 

 فً العربٌة ٌعالج داللة اللفظ وتغٌرها ومن جملة ما قاله عند تفسٌره الشرٌف هو أول كتاب 

 لألسماء الواردة فً القرآن الكرٌم قوله :" فمنها ماهً قدٌم فً كالم العرب ، اشتقاقاتها معروفة 

 فً الدٌن  ؛ومنها أساٍم دل علٌها النبً فً هذه الشرٌعة ونزل بها القرآن ، فصارت أصوالً 

 ٌعة لم تكن تعرفه قبل ذلك ، وهً مشتقة من ألفاظ  العرب ؛ وأساٍم جاءت فً وفرعاً فً الشر

 القرآن لم تكن العرب تعرفها وال غٌرهم من األمم ، مثل تسنٌم ، وسلسبٌل ، وغسلٌن ،وسجٌن 

ٓٓ"(ٔ)ٓ 

 هـ(9ٖ٘ابن فارس )ت-

 وأفرد له باباً  المتكلم ابن فارس عن التغٌر الداللً الذي لحق بكثٌر من األلفاظ بمجًء اإلس

 فً كتابه >الصاحبً <سماه:)باب األسباب اإلسالمٌة (وقال فٌه:)كانت العرب فً جاهلٌتها على 

  –جل ثناإه  –إرث من إرث آبابهم فً لغاتهم و آدابهم ونسابكهم ،وقرابٌنهم ، فلما جاء هللا 

 وأُبطلت أمور ،وُنقلت من اللغة ألفاظ من مواضع أُخر ،باإلسالم حالت أحوال ،وُنسخت دٌانات 

 وٌقول ابن فارس ٓ(ٕ)بزٌادات زٌدت ، وشرابع شرعت ، وشرابط شرطت ،فعفى اآلخر األول"

 :" فكان مما جاء فً اإلسالم ذكر المإمن والمسلم والكافر والمنافق ،وأن العرب إنما عرفت 
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 زادت الشرٌعة شرابط وأوصافاً بها سمًِّ المإمن  المإمن من األمان واإلٌمان وهو التصدٌق ،ثم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٓٗٔالزٌنة فً الكلمات اإلسالمٌة ،أبو حاتم الرازي، -ٔ

 ٘ٗالصاحبً ، ابن فارس ،-ٕ

 وكذلك اإلسالم والمسلم ،إنما عرفت منه إسالم الشًء ثم جاء فً الشرع من ٓباإلطالق مإمناً 

 الغطاء والستر ،فؤما المنافق فاسم أوصافه ما جاء ، وكذلك كانت ال تعرف من الكفر إال 

 جاء به اإلسالم لقوم أبطنوا غٌر ما أظهروه ،وكان األصل من نافقاء الٌربوع ،ولم ٌعرفوا فً 

 فسق إال قولهم :" فسقت الرطبة" إذا خرجت من قشرها ، وجاء الشرع بؤن الفسق اإلفحاش فً ال

 ٓ(ٔ)الخروج عن طاعة هللا جل ثناإه"

 هـ(:9ٖ٘)ت  أبوهالل العسكري-

 تحدث أبو هالل العسكري فً كتابه >األوابل< عن التغٌر الداللً الذي أصاب الكلمات  

 بمجًء اإلسالم ونزول القرآن ، وكان مما قاله:" وقد حدثت فً اإلسالم معاٍن وسمٌت بؤسماء 

 مع جع مظ ٹٱٹٱُّٱ، كانت فً الجاهلٌة لمعاٍن أخرى، فؤول ذلك القرآن والسورة واآلٌةة والتةٌمم

 والفسق وهو  ٓذلك حتى ُسمًِّ التمسح تٌمماً  ،أي :تحروه ،ثم كثر ٖٗالنساء:  َّ حك

 ،وإنما كان ذلك فً الرطبة إذا خرجت من قشرها ،والفؤرة إذا -تعالى  –الخروج من طاعة هللا 

 خرجت من جحرها ، وُسمًِّ إظهار اإلٌمان مع إسرار الكفر نفاقاً، والسجود هلل إٌماناً، وللوثن 

 ٓ(ٕ)كفراً، ولم ٌعرف أهل الجاهلٌة من ذلك شٌباً"

 هـ(:9ٔٔالسٌوطً )ت -

 كانت فكرة التغٌر الداللً واضحة عند اإلمام السٌوطً ،فقد خصص فصلٌن فً كتابه  

 المزهر لدراسة التغٌر الداللً، أحدهما بعنوان : العام والمخصوص ،والثانً بعنوان : فٌما 

ا ، وكال الفصلٌن من مظاهر التغٌر الداللً ، وأورد فٌهما جملة من  ا ثم استعمل عاّمً  وضع خاّصً

َمت بعد أن كانت خاصة ، أو انتقلت األلفا  ظ التً ُخّصَصت داللتها بعد أن كانت عامة أو ُعمِّ

 ٓ(ٖ)داللتها عن طرٌق االستعارة أو المجاز المرسل "

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٘ٗالصاحبً ، ابن فارس ، -ٔ
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 ٖٙ-ٖ٘العسكري ،األوابل ،أبوهالل  -ٕ

 ٖٖٗ -7ٕٗ/ٌٔنظر: المزهر، السٌوطً ، -ٖ

 

 : أسباب التطور الداللً

 :هناك أسباب متعددة للتطور الداللً منها ما ٌلً  

 أسباب لغوٌة وهً كما ٌلً : –أوالًّ 

 كثرة استعمال اللفظ: -ٔ

ض معناه للتغٌر ، ونحن ُنالحظ أن معنى الكلمة ٌزٌد تعرضاً   فاللفظ إذا كُثَر استعماله تعرَّ

 ٓ(ٔ)للتغٌر كلما زاد استعمالها ، وَكُثر ورودها فً نصوص مختلفة 

كُثر فٌها استخدامها   ٌَ  ُتخلَق   ؛ وذلك ألن األلفاظ لم(ٕ)فمدلول الكلمة ٌتغٌر َتبعاً للحاالت التً 

 الخزابن ، ثم ٌكتفون بتلك  لُِتحَبس فً خزابن من الزجاج أو البلور ، فٌراها الناس من وراء تلك

 الرإٌة العابرة ولو كانت كذلك ، لبقٌت على حالها جٌالً بعد جٌٍل دون تغٌر أو تحول ، ولكنها 

 ٓ(ٖ)عملة والسلع ُوِجدت لٌتداولها الناس ، ولٌتبادلوها فً حٌاتهم االجتماعٌة ، كما ٌتبادلون بال

 : لحاجةا -ٕ

 إن اللغة أداة ُتعبِّر عن أفكار الناس وحاجاتهم ، وحاجات الناس وأفكارهم فً تطور مستمر     

 ٓ(ٗ)وتغٌٌر 

 وقد نبه ابن جنً إلى أثر هذا العامل فً التغٌر الداللً وذكره فً باب :" فً هذه اللغة أفً 

 ا بفارط ؟" حٌث قال :" فإنها البد أن ٌكون وقع فً أول وقت واحد ُوِضَعت أم تالحق تابع منه

اعً إلٌه ، فزٌد فٌها شٌبا فشٌباً، األمر بعضها، ثم احِتٌَج فٌما بعد إلى الزٌادة علٌه ؛   لحضور الدَّ

 ٓ(٘)إال أنه على قٌاس ما كان سبق منها"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 214-215،نقالًّ عن  اللغة لفندرٌس252ٌنظر : علم اللغة بٌن القدٌم والحدٌث  -5

 559علم الداللة ،د/ على عبدالواحد وافً  -2

 554داللة األلفاظ ،د/ إبراهٌم أنٌس  -5
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 22لمعجم العربً د/ عبدالقادر أبو شرٌفة وآخرون علم الداللة وا -4

 نقالًّ عن ابن جنً  29ٌنظر: علم اللغة ،د/فرٌد عوض حٌدر -1

 

 : تطور أصوات اللفظ -ٖ

ٌُذلِّل أحٌاناً السبٌل إلى تغٌره ،  ٌُساعد على ثبات معناها ، وتغٌرها   فثبات أصوات الكلمة 

 ومن ذلك ُنطق الفعل "حضر " من الحضور بمعنى المجا بالظاء مكان الضاد فً بعض مناطق 

ٌُمكن أن ٌكون مثل هذا االختالط أدى إلى تطور المعنى  –كنجد والٌمن  –الجزٌرة العربٌة   و

(ٔ)ٓ 

 أثر بعض القواعد اللغوٌة : -ٗ

 فقد ُتذلل بعض القواعد نفسها السبٌل إلى تغٌر مدلول الكلمة ، وُتساعد على توجٌهه وجهة 

 خاصة ، مثل كلمة : "ولد" وردت فً العربٌة الفصحى مذكرة اللفظ ، فؤوحى ذلك إلى الذهن 

 بؤنها مذكرة ، مع أنها فً الفصحى ُتطلَق على الذكر واألنثى ،فكان ذلك من عوامل اختصاصها 

 ٓ(ٕ)ثٌر من اللهجات العامٌة الحدٌثة بالمذكر دون المإنث فً ك

 : أسباب اجتماعٌة منها – ثانٌاًّ 

 : اختالف طبقات المجتمع -ٔ

ْنُجم عن اختالف الناس فً طبقاتهم وفباتهم ، اختالف مدلول الكلمات وخروجها   ٌَ  فكثٌراً ما 

 عملهم  الفالحٌن خاص باألرض الزراعٌة مكانفالَحْقل الداللً لدى طبقة ،(ٖ)عن معانٌها األولى 

 ٓ(ٗ)الٌومً ،على حٌن أنها ُتطلق لدى العلماء والباحثٌن على مٌادٌن إجراء بحوثهم

 :التغٌر االجتماعً  -ٖ

 إذا َشقَّ المجتمع طرٌق التقدم فً الصناعة أو العمران أو الثقافة أوغٌرها من مظاهر حٌاته 

 ، فالقطار انتقل معناه من اإلبل إلى المختَرع ٓٓٓتغٌرت مدلوالت بعض األلفاظ تبعاً لذلك 

 ٓ(٘)الحدٌث المعروف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 253وعلم اللغة بٌن القدٌم والحدٌث ، 522ٌنظر : علم اللغة ،د/ علً عبدالواحد وافً  -5
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 259، وعلم اللغة بٌن القدٌم والحدٌث 522ٌنظر : علم اللغة د/ وافً  -2

 46، والتطور اللغوي بٌن لغة الشعر ولغة القرآن 521علم اللغة د/ وافً  -5

 225المصدر السابق  -1              255علم اللغة بٌن القدٌم والحدٌث د/ هالل  -4

 الحالة النفسٌة : – ثالثاًّ 

  –للحالة النفسٌة أثر فً استعمال بعض األلفاظ ، فقد ٌلجؤ المتكلم نتٌجة لِتفاإله أو تشاإمه  

 إلى استخدام اللفظ فً ِضدِّ معناه ، كما ُسمٌت  –وهما من الغرابز التً ٌشترك فٌها جمٌع البشر 

 َٓتعَتِرض سالكها التً"الصحراء "  "مفازة" ؛تفاإالً بالنجاة من المخاطر 

ز ، والعملٌة الجنسٌة  َبرُّ ل ، والتَّ َبوُّ  وأعضاء ، وكذلك األلفاظ التً ُتِشٌر داللتها إلى التَّ

ه الذوق االجتماعً ، وَتؤْباه  ُمجُّ ٌَ ِشٌع حتى  ٌَ ناُسل كلها دابمة التطور ، فال ٌكاد اللفظ منها   التَّ

ٌُسَتَعاض منها بآ  ٓ(ٔ)خر من نفس اللغة أو من لغة أجنبٌة اآلداب العامة ، َف

 :مظاهر التطور الداللً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التعمٌم الداللً أو )توسٌع المعنى ( -ٔ

 ٌقصد به أن ٌصبح مجال الكلمة أوسع من قبل ،أوٌصبح عددما تشٌر إلٌه الكلمة أكثر من 

 ٓ(ٕ)االنتقال من معنى خاص إلى معنى عام "السابق وٌقع عند 

 ٌمكن تفسٌر التعمٌم الداللً فً ضوء نظرٌة التحلٌل التكوٌنً للمعنى على ظانه نتٌجة إسقاط 

 ،" أي أن االستعمال اللغوي ٌقوم باستبقاء ملمح أو أكثر من  ٓ(ٖ)لبعض المالمح التمٌٌزٌة للفظ

ٌُطلَق اللفظ على كل ما توافر فٌه   المالمح التمٌٌزٌة المكونة للفظ ، وٌسقط مالمحه األخرى ، ثم 

 ٓ(ٗ)هذا الملمح ، بغض النظر عن التوافق أو التفارق فً المالمح األخرى "

 وهً فً األصل خاصة بالحرب ، وإطالق على كل شدة، إطالق كلمة )البؤس (من أمثلته :

    ٓ(٘)زهر ، وإطالق البحر على النهر والبحر الورد على كل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 92، وعلم الداللة د/ حٌدر 221، وعلم اللغة بٌن القدٌم والحدٌث 63ٌنظر: لحن العامة  -5

 ، بتصرف245علم الداللة د/أحمد مختار  -2
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 ،بتصرف 241المرجع السابق ،  -5

 211فً علم الداللة ،د/ عبدالكرٌم جبل ، -4

 ، بتصرف64لحن العامة والتطور اللغوي ،د/ رمضان عبدالتواب  -1

 

 ع لكنه ُعِرف عند العلماء القدامى ،فكتبهم بها العدٌد من األمثلة التً تدل على  توسٌ 

د )ت ٌْ  هـ(: فقد أشار فً كتابه >جمهرة اللغة < إلى اتساع ٖٔالمعنى ،ومن هإالء :ابن ُدَر

 هــ(: تعرض لهذه 88ٖوالخطابً )ت ٓ(ٔ)المعنى فً طابفة من األلفاظ فً باب االستعارات 

 هـ( : عقد 9ٖ٘وابن فارس )ت ٓ(ٕ)الظاهرة فً كتاب > ثالث رسابل فً إعجاز القرآن <

 األسماء قٌس علٌها وألحق بها غٌرها الصاحبً < سماه :القول فً أصول  ابه >فصالً فً كت

 < سماه : فٌما وضع فً األصل )المزهر(كتابه  عقد فصالً فً هـ(9ٔٔ، والسٌوطً ) ت(ٖ)

ا ا ثم استعمل عاّمً  "وتوسٌع المعنى أو تعمٌم الخاص لٌس وقًفا على العربٌة ، ومن ٓ(ٗ)خاّصً

 وهذه هً نهًرا ٌقول >أرى سٌناً  < ،خرى أن الطفل البارٌسً عندما ٌرى أمثلته فً اللغات األ

 ٓ(٘)حالة األطفال الذٌن ٌسمون جمٌع األنهار باسم النهر الذي ٌروي البلد الذي ٌعٌشون فٌه "

 التخصٌص الداللً أو )تضٌق المعنى (: -2

ًّ إلى المعنىٌقصد به تضٌٌق مجال داللة الكلمة أو تحوٌل الداللة من     المعنى الُكل

ٌُستعَمل للداللة ٓ(ٙ)الجزبً   ٌحدث هذا النوع من التغٌر عندما "ُتَخصَّص ألفاٌظ كان كٌل منها 

 على طبقة عامة من األشٌاء ، فٌدل كل منها على حالة أو حاالت خاصة ، وهكذا ٌضٌق مجال 

 ثر انتشاراً من التعمٌم الداللً ؛والتخصٌص الداللً أكٓ(7)األفراد الذي كانت تصدق علٌه أوالً 

 ألن الناس فً حٌاتهم العامة ٌنفرون عادة من الكلٌات التً الوجود لها إال فً األذان ،وٌإثرون  

 ولقصور الذهن حٌناً  ٓالدالالت الخاصة التً تعٌش معهم ، فٌرونها ، وٌسمعونها ، وٌلمسونها 

 مدون إلى بعض تلك الدالالت العامة وعادة الناس فً التماس أٌسر السبل حٌناً آخر ٌع

ا ، لذا ٌشٌع بٌن جمهور الناس تطور داللة اللفظ من العموم   وٌستعملونها استعماالً خاّصً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5/5211اب االستعاراتٌنظر: جمهرة اللغة ، ابن درٌد ، ب -5
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 42ٌنظر : ثالث رسائل فً إعجاز القرآن ، الرمانً والخطابً والجرجانً ،-2

 5/555ٌنظر: المزهر ،السٌوطً  -4 12ٌنظر : الصاحبً ، ابن فارس ، -5

 241علم الداللة د/ أحمد مختار عمر ، -6         212اللغة : -1

 225السعران علم اللغة مقدمة للقارئ العربً د/ محمود  -3

 

 ألفاظ  الخصوص ، فٌضٌق المجال الداللً للكلمة ، وأصاب هذا التخصٌص كثًٌرا من إلى

 من أمثلة هذا النوع : تخصٌص كلمة ) الطهارة( لمعنى الختان فً أذهان ٓ(ٔ)اللغات فً العالم "

 ب غال: ، ومن ذلك أٌضاً (ٕ)العامة ،وتخصٌص كلمة العٌش على الخبز فً اللهجة المصرٌة 

 المفردات التً تستخدمها العرب فً الجاهلٌة عامة المدلول ، ثم جاء اإلسالم فاسُتعملت فً معاٍن 

 خاصة تتعلق بشإون الدٌن وشعابره ، كالصالة ، والحج ، والصوم ، والمإمن ، والكافر ، 

 ٓ(ٖ)والمنافق ، والركوع ، والسجود ، وغٌر ذلك "

 لقد ُعِرف التخصٌص الداللً قدٌماً ، ولم ٌغفل عنه علماإنا األوابل ، فقد أشاروا إلٌه فً  

حوا به ، ومن هإالء : أبو حاتم الرازي )ت ٌَُصرِّ   هـ( : فقد أشارإلىٕٕٖمإلفاتهم وإن لم 

 ، والسٌوطً (ٗ)تخصٌص داللة بعض األلفاظ فً كتابه >الزٌنة فً الكلمات االسالمٌة <

 وتخصٌص العام أو تضٌٌق ٓ(٘)كتابه >المزهر< هـ(: أفرد باباً لدراسة العام والخاص ف9ًٔٔ)

 الدالة على meatومن ذلك كلمة ، المعنى لٌس وقفاً على العربٌة ، بل تعرفه غٌرها من اللغات 

 الدالة على poisonوكلمة  ٓالطعام فً اإلنجلٌزٌة ، ثم تخصصت فً الداللة على اللحم 

م الجرعة  ٓ(ٙ)من أي وسابل ، ثم تخصصت فً الداللة على السُّ

 االنتقال الداللً أو )نقل المعنى (: -ٖ

 لٌس لالنتقال الداللً عالقة بالتخصٌص وال بالتعمٌم ؛ ألنه "انتقال اللفظ من الداللة على 

 شًء فً مجال ما إلى الداللة على شًء آخر فً مجال غٌره ،وذلك  لوجود عالقة أو ملمح 

غا هذا االنتقال "  والذي أدى إلى انتقال المعنى هو )االستعمال المجازي (؛ ٓ(7)مشترك بٌنهما سوَّ

 عانً ألن هذا االستعمال هو الذي أوجد الصالت المبتكرة بٌن األلفاظ فً استعمالها الحقٌقً )الم

 األصلٌة ( ومعانٌها الجدٌدة المنقولة إلٌها ، غٌر أن األُولى ماضٌة فً طرٌقتها اللغوٌة المحددة 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لحن العامة والتطور  -2          515، بتصرف 51داللة األلفاظ ،د إبراهٌم أنٌس ، -5

التطور الداللً فً العربٌة فً ضوء  -5بتصرف          64اللغوي د/ رمضان عبدالتواب 

 ،بتصرف34علم اللغة الحدٌث ،د/ حسٌن حامد صالح 

 وما بعدها     5/554ٌنظر: الزٌنة فً الكلمات اإلسالمٌة ، أبو حاتم الرازي ، -4

 5/555ٌنظر:المزهر ،السٌوطً ، -1  

فً علم  -3     509، وعلم اللغة  520، ودور الكلمة فً اللغة  510انظر: داللة األلفاظ  -6

 251الداللة د/عبدالكرٌم جبل 

 االستعمال العربً ،والثانٌة قد اجتازتحدودلها فً إرادة أصل االستعمال المتبادر إلٌه فً الذهن 

 األصلً إلى أفق جدٌد من المعانً المتجددة التً دلت علٌها قرابن األحوال ، فاللفظ هو هو فً 

 تغٌر المجال الداللً للفظ ، ولكن بسبب مجاله الحقٌقً ، وهو غٌره فً معناه المجازي ،وهذا  

 ابصها البصرباللغةوخص ٌُدركها إال ذو ،وهذه الرابطة ال(ٔ)ٌبقى هناك رابطة بٌن األصل والفرع

 وربما ٌنتقل مجال الداللة لعالقة غٌر المشابهة بٌن المدلولٌن ٓ ، وال تتضح إال بالبحث والدراسة

 < ، ومن أمثلة ذلك كلمة metonymy، وهذا ما ٌطلق علٌه اسم المجاز المرسل> 

bureau بمعنى >مكتب< ؛ فقد ٌكون معناها الٌوم المكتب الذي ٌجلس إلٌه اإلنسان وٌكتب

 علٌه 

 ومن الواضح أنه لٌست هناك أي  ٓأو المصلحة الحكومٌة ، أو المكان الذي تدار منه األعمال  ،

 مشابهة بٌن المدلولٌن ، ولكن بٌنهما ارتباطاً من نوع آخر ؛ فالمكتب الذي نكتب علٌه ٌوضع 

 عادة فً األماكن التً تدار منها األعمال ، وعلى هذه فالفكرتان مرتبطتان بعضها ببعض فً 

 وهذا التفسٌر النفسً لذلك النوع من ، ذهن المتكلم ، أو قُل إنهما ٌنتمٌان إلى مجال عقلً واحد

 ٌحدث هذا النوع من التغٌر الداللً بعمد أو من دون عمد ٓ(ٕ)المجاز المعروف بالمجاز المرسل 

 (ٖ(، وله مبرراته ودوافعه ، ومن أهمها: 

 توضٌح الداللة : وذلك بتجلٌة الصورة الذهنٌة وصقلها ، بحٌث ال تترك مجاالً للوهم أو  -ٔ

 ٓالشك ، وٌكون هذا عادة عند نقل الداللة المجردة إلى الداللة المحسوسة

 رقً الحٌاة العقلٌة : فكلما ارتقى التفكٌر العقلً جنح إلى استخراج الدالالت المجردة  -ٕ

 علٌها فً االستعمال ، وهنا تنتقل الداللة من مجال المحسوس إلى مجال  وتولٌدها واالعتماد
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 ٓالدالالت المجردة 

 وٌتم انتقال الداللة من مجال إلى مجال عن طرٌق : 

 أ( االستعارة : وذلك حٌن تكون العالقة بٌن المدلولٌن هً المشابهة ، مثال :كلمة )الِقالدة( التً 

 ٓالملولٌن تشابه : فالحزام ٌحٌط بالوسط ، والقالدة تحٌط بالُعُنق  تستخدم بمعنى الحزام ، فً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتصرف 42أصول البٌان العربً فً ضوء القرآن الكرٌم ،د/ محمد حسٌن علً الصغٌر -5

 لتفصٌل القول ٌنظر: داللة األلفاظ ،د/ إبراهٌم أنٌس  -5        520دور الكلمة فً اللغة  -2

 ب(المجاز المرسل : وذلك حٌن تكون العالقة بٌن المدلولٌن شٌباً غٌر المشابهة ،" وهو ما ٌطلق 

 والزمانٌة ، والمكانٌة ،  علٌه عالقة المجاز المرسل ، كعالقة السببٌة والحالٌة ، والمجاورة ،

 ٓ(ٔ)والجزبٌة ، والكلٌة ، واعتبار ما كان وما سٌكون ، وغٌر ذلك من العالقات 

 مثال : العالقة بٌن كلمة الراوٌة التً تطلق على البعٌر الذي ٌستقً منه ، والمزادة التً  

 ٓأصبحت تطلق علٌها لعالقة المجاورة المكانٌة 

ٌُعبِّر عن معنى من المعانً بلفظ غٌر موضوع لهذا جـ(الكناٌة : وذلك عندم  ا ٌرٌد المتكلم أن 

 المعنى ، بل ٌجا بلفظ آخر موضوع لمعنى آخر تابع للمعنى الذي ٌرٌده ، فٌعبر به عنه مثال 

 ذلك : قولهم :)هو طوٌل النِّجاد ( ٌرٌد طوٌل القامة ، وقولهم : )كثٌر رماد الِقدر(ٌعنون كثٌر 

 ادوا معنى لم ٌذكروه بلفظه الخاص به، بل عبَّروا عنه بلفظ آخر ٌتبعه فً المعنى الِقرى، فقد أر

 ٓ(ٕ)والوجود ، فالقامة إذا طالت طال النِّجاد ، وإذا كثر القِرى كثر رماد الِقدر

 االنتقال الداللً أهم مظاهر التغٌر الداللً ، وذلك لسببٌن : األول : لتنوعه ، ٌعد  

  ٓ(ٖ)اله على المجازات القابمة على التخٌالت والثانً : الشتم

 لم ٌغفل علماإنا القدامى عن هذا النوع من التغٌر الداللً بل أحاطوا به علماً، ومن هإالء :  

د )ت ٌْ  هـ( : فقد أشار فً كتابه >جمهرة اللغة < إلى انتقال المعنى فً كلمة )الوغى ٕٖٔابن ُدر

 ، (٘)تابه >الصاحبً <فً )باب األسباب اإلسالمٌة (هـ( فً ك9ٖ٘، و ابن فارس )ت(ٗ)(

 ٓ،وغٌرهم(ٙ)هـ( أٌضاً فً >دالبل اإلعجاز <7ٔٗوالَجْرَجانً )ت 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األصفهانً التطور الداللً وأشكاله فً مفردات ألفظ القرآن الكرٌم ،الراغب  - ٔ

 ٗٔأكبرحسن د/خضر

  ، بتصرف  ٓٔٔدالبل اإلعجاز ن الجرجانً ، ص -ٕ 

 ،بتصرف9ٕٗأحمد مختار عمر ،ص ٓعلم الداللة ،د -ٖ 

 ٕ٘٘ٔ/ٌٖنظر : جمهرة اللغة ، ابن درٌد ، باب االستعارات  -ٗ

 وما بعدها  ٌٗٗنظر : الصاحبً ، ابن فارس ، ص -٘

 ٌٓٔٔنظر : دالبل اإلعجاز ، الجرجانً ، ص -ٙ

 

                               

 التغٌر الداللً )دراسة تطبٌقٌة (                 

 

 وٌشتمل على :

 

 ٓالتعمٌم الداللً أو ) توسٌع المعنى (

 

 ٓالتخصٌص الداللً أو تضٌٌق المعنى (

 

 ٓاالنتقال الداللً أو ) نقل المعنى (

 

 

 

 

  

 التغٌر الداللً )دراسة تطبٌقٌة(      
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 سؤحاول أن أقف فً هذا المبحث على التغٌر الداللً الذي حدده علماء اللغة المحدثون  

 بؤشكاله الثالثة ، وهو التعمٌم الداللً ، والتخصٌص الداللً ، واالنتقال الداللً ، وذلك فً كتاب 

 ٓهـ(ٕ٘ٔٔ< لإلمام المظهري ) ت  > تفسٌر المظهري

 : التعمٌم الداللً أو ) توسٌع المعنى (: أوالًّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقد وقف اإلمام المظهري على هذا النوع من التغٌر الداللً وأشار إلٌه أثناء شرحه  

 لتفسٌره وكشفه عن داللتها ، وقد كان ٌنص وٌصرح به  فً اللفظة القرآنٌة ، ، وسوف أجلً 

 بعضاً من هذه األلفاظ على النحو اآلتً :

 أودٌة :

7ٔالرعد: َّ  حم مث هت مت خت حت  جت هب ٹٱٹٱُّٱ               

 قال اإلمام المظهري : " جمع واد وهو الموضع الذي ٌسٌل فٌه الماء بكثرة، فاتسع فٌه واستعمل 

 للماء الجاري فٌه كقولك سال المٌزاب ، وتنكٌرها ؛ألن المطر ٌؤتً على طرٌق المتؤدٌة بٌن 

 ٓ(ٔ)البقاع فٌسٌل بعض أودٌة الماء دون بعض "

 أجل :

ٕٖالمابدة: َّ رب ٰر خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ                       

  
 قال اإلمام المظهري : "أي بسبب وقوع ذلك الجناٌة العظٌمة من ابن آدم وَسّد باب القتل  

ه إلٌه ، وفً القاموس أجل للشر علٌهم   ،أجل فً األصل مصدر أجل شًرا بؤجل إذا جناه أي  جرَّ

ٌَّجه ثم استعمل فً تعلٌل الجناٌات ثم اتسع فٌه فاستعمل فً كل تعلٌل  ٌؤجله جناه إذا ثاره وه

"(ٕ)ٓ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    9ٖ/٘( تفسٌر المظهري :لإلمام المظهري ٔ)

   ٖٔٔ،ٗٔٔ/ٖ( المرجع السابق :ٕ)

 

 

 كلمات متباٌنة همزة والجٌم والالم ٌدل على خمس أن ال هـ(:" اعلم9ٖ٘قال ابن فارس )ت  
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 وربك ٓ، الٌكاد ٌمكن حمل واحدة على واحدة من جهة القٌاس ، فكل واحدة أصل فً نفسها 

ن وغٌره ٌٓفعل ما ٌشاء  ٌْ   ٓفاألََجل غاٌة الوقت فً محل الدَّ

فه الخلٌل فقال أَِجَل هذا     واألجٌل  نقٌض العاجل ٓاآلِجلالشا وهو تؤَْجل، واالسم وقد صرَّ

دى ٓالُمرجؤ، أي المإخر إلى وقت   وقولهم "أََجل" فً الجواب ،  ٓقال : وغاٌة األجٌل مهداةالرَّ

 واإلِْجُل:القطٌع من بقر الوحش ، والجمع آجال ٓهو من هذا الباب ، كؤنه ٌرٌد انتهى وبلغ الغاٌة

ا ، أي :جناه ٓٓٓ ان بن جبٌر : ٓوبحثه واأْلْجل مصدر أََجل علٌهم شّرً  قال خوَّ

 ٓ(ٔ)َقِد اْحَترُبوا ِفً عاِجٍل أنا آِجلُْه"َٓٓٓٓوأَْهِل ِخَباٍء َصالٍِح َذاُت َبٌِنهم 

 تعالوا

ٔ٘ٔاألنعام: َّ مم حجحج مث هت مت خت حت  جت هب ٹٱٹٱُّٱ                

  
 قال اإلمام المظهري :" تعالَوا أمر من التعالً وأصله فٌمن كان فً ُعلوٍّ ٌقول لمن كان   

 ٓ(ٕ)فً سفل ثم اتسع فٌه بالتعمٌم "

 وقال ابن عاشور فً التحرٌر والتنوٌر ")تعال( فعل أمر ،أصله ٌإمر به من أراد صعوده   

 نادوا إلى أمر مهم ارتقى المنادي على  إلى مكان مرتفع فوق مكانه ، ولعل ذلك ألنهم كانوا إذا

ٌُْسَمع صوته ، ثم شاع إطالق )تعال( على طلب المجا مجازا بعالقة اإلطالق فهو مجاز   َرْبوة ل

 شابع صار حقٌقة عرفٌة ، فؤصله فعل أمر ال محالة من التعالً وهو تكلُّف االعتالء ثم نقل إلى 

 ٓ(ٖ)طلب اإلقبال مطلقاً"

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٗٙ/ٔ(مقاٌٌس اللغة، ابن فارس ،ٔ)

 7ٕٖ/ ٖ( تفسٌر المظهري ،لإلمام المظهري ٕ)

 7٘ٔ/8( التحرٌر والتنوٌر ، ابن عاشور ٖ)

 

 :: التخصٌص الداللً أو ) تضٌٌق المعنى ( ثانٌاًّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 زخرف    

9ٖ:إلسراءا َّ حس حئ جئ يي ىي ري مي ٹٱٹٱُّٱ     

  
 محمد حسن جبل فً  ٓوقال دٓ(ٔ)قال اإلمام المظهري :" ُزْخُرف َذَهٌب وأصله الزٌنة" 

ٌُعلَّق   البدن للزٌنة ، أو ألنه ٌوجد على ظاهر معجمه "ومن ذلك الزخرف : الذهب ، إما ألنه 

ْقِشرها ماء السٌل بمروره فوقها  ٌَ  والوجه األول هو ٓنثاًرا المعة على سطح األرض بعد ما 

 وجعل ابن ِسٌَده أصل التركٌب الذهب ثم ُسمًِّ كل زٌنة زخرفا ،  ٓالمفهوم من كالمهم ]فً ل[ 

ر به ،  ٓ(ٕ)ف { أي من ذهب وأصله الزٌنة "}بٌت من زخرٓٓٓٓثم ُشبِّه كل مموه ُمزوَّ

 التبرج 

ٓٙالنور: َّ رت نئمئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٹٱٹٱُّٱ    

  
 قال اإلمام المظهري :" أصل البرج الظهور ومنه ٌقال البرج للركن والحصن   

 وكواكب السماء والتبرج التكلف فً إظهار ما ٌخفى من قولهم سفٌنة بارجة ال غطاء علٌها ، 

ٌُرى بٌاضها محٌطا بسوادها كله ال ٌغٌب منه شًء إال أنه خص فً   والبرج سعة العٌن بحٌث 

 ٓ(ٖ)االستعمال فتكشف المرأة زٌنتها وجمالها "

 والجٌم أصالن : أحدهما الُبروز والطهور هـ( :" الباء والراء 9ٖ٘قال ابن فارس )ت 

 فمن األول الَبَرج وهو سعة العٌن فً شدة سواد سوادها وشدة بٌاض  ٓ،واآلخر الوزر والملجؤ 

ج ، وهو إظهار المرأة محاسنها   الُبرج واحد بروج السماء الثانً واألصل ٓبٌاضها ، ومنه الَتَبرُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7ٖٖ/ ٘( تفسٌر المظهري ، لإلمام المظهرئ)

 88ٗمحمد حسن جبل ص ٓ( المعجم االشتقاقً المإصل أللفاظ القرآن الكرٌم ، دٕ)

 9ٕٗ/ٙ( تفسٌر المظهري ، لإلمام المظهري ٖ)

 َّ حن جضمص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ  ٹٱٹٱُّٱ  وأصل البروج الحصون والقصور

(ٔ)"وٌقال ثوب ُمبّرج : إذا كان علٌه صور البروج  ٓ 78النساء:   
 

  القُربان

8ٖٔآل عمران:  َّ  اك زترت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ٱُّٱٹٱٹ    
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 قال اإلمام المظهري :" القُْربان فً األصل كل ما ٌتقرب به العبد إلى هللا عز وجل من 

 نسٌكة وصدقة وعمل صالح فُْعالن من القُْربة ثم صار اسما للذبٌحة التً كانوا ٌتقربون 

 ٓ)ٕ)بها إلى هللا تعالى وكانت القرابٌن والغنابم التحل لبنً إسرابٌل "

بت  ب به إلى هللا تعالى شؤنه ، وقال اللٌث : القربان:ما ًقرَّ ٌُتقرَّ بٌدي :"القُربان بالضم ؛ما   قال الزَّ

 هللا تعالى ، تبتغً بذلك قُربة ووسٌلة ، وفً الحدٌث "صفة هذه األمة فً التوراة :قُربانهم إلى 

 دماإهم " أي ٌتقربون إلى هللا بإراقة دمابم فً الجهاد ، وكان قُربان األمم السالفة َذبح البقر 

 وفً الحدٌث : "الصالة قربان كل تقً "أي ]أن[ األتقٌاء من الناس ٌتقربون بها  ٓوالغنم واإلبل 

 )و( القُربان :)جلٌس الملك الخاص( ،أي المختص ٓإلى هللا تعالى ، أي ٌطلبون القُْرب منه بها 

 (ٖ)به "

 الٌتامى 

ٕالنساء: َّ زت  ِّّٰ ُّ َّ ُّٱٹٱٹٱ  

  
 مشتق  دٌّ قال اإلمام المظهري :" الٌتامى : جمع ٌتٌم وهو صغٌر لم ٌكن له أب وال جَ  

رة الٌتٌمة واالشتقاق ٌقتضً وقوعه على   الصغار والكبار لبقاء من الٌتم بمعنى االنفراد ومنه الدُّ

صه بمن ال ٌبلغ "  ٓ(ٗ)معنى االنفراد عن اآلباء ولكن العرف خصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8ٖٕ/ٔ( مقاٌٌس اللغة ،ابن فارس ٔ)

 9ٓٔ/ٕ( تفسٌر المظهري، لإلمام المظهري ٕ)

بٌدي ٖ)  ٖٔ/ٗ( معجم تاج العروس ،للزَّ

 ٖٕٔ/ٕ(تفسٌر المظهري ، اإلمام المظهري ٗ)

 واشتقاق الٌتٌم من االنفراد ، ومنه ٓٓٓقال ابن عاشور :" الٌتامى جمع ٌتٌم وجمع ٌتٌمة       

رة الٌتٌمة أي المنفردة بالُحْسن ، وفعله من باب ضرب وهو قاصر ، وأطلقه العرب على َمْن   الدُّ

دَفع عنه ، ولم ٌعتد العرب ب ٌَ  فقد األم فً فقد أباه فً حال صغره كؤنه بقى منفرداً ال ٌجد من 

 وقد ظهر  ٓإطالق وصف الٌتٌم  إذ ال ٌعدم كافلة ، ولكنه ٌعدم بفقد أبٌه من ٌدافع عنه وٌنفقه 

 مما راعوه فً االشتقاق أن الذي ٌبلغ مبلغ الرجال ال ٌستحق أن ٌسمى ٌتٌماً إذ قد بلغ مبلغ الدفع 
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 ٓ(ٔ)"عن نفسه ، وذلك هو إطالق الشرٌعة السم الٌتٌم واألصل عدم النقل 

 

 : االنتقال الداللً أو)نقل المعنى(:ثالثاًّ 

 نص اإلمام المظهري فً تفسٌره على هذا النوع من التغٌر ، فرصد األلفاظ التً تغٌرت  

ٌَّن أصولها اللغوٌة وما طرأ علٌها من تغٌرات ،   داللتها عن طرٌق انتقال مجالها الداللً ،وَب

 ذي أصاب بعض الكلمات أخذ سبٌلٌن ، وهما االستعارة وكان على وعً بؤن االنتقال الداللً ال

 والمجاز المرسل وأورد تحتهما طابفة من األلفاظ ، وسوف أَجلًِّ بعضها فً السطور األتٌة :

 

 أوالًّ: األلفاظ التً انتقلت داللتها عن طرٌق االستعارة:

 أضغاث

ٌٗٗوسف:  َّ  يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ  

 
 تخالٌطها وهوفً نص اإلمام المظهري على انتقال معنً كلمة أضغاث فقال :" أضغاث  

 ٓ(ٕاألصل الحزمة من أنواع الحشٌش فاستعٌر للرإٌا الكاذبة "

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9ٕٔ/ٗالتحرٌر والتنوٌر ، ابن عاشور  -ٔ 

 ٖٙ/٘تفسٌر المظهري ، اإلمام المظهري ، - ٕ

 

 تثرٌب 

9ٌٕوسف:  َّ  جخ ختحت  جت هب مب خب ٹٱٹٱُّٱ   

 قال اإلمام المظهري :" َتْفعٌل من الثرب وهو الشحم الذي ٌغشى الكرش بمعنى  

 ٓ(ٔ)إزالة الثرب فاستعٌر للتقرٌع الذي ٌزق الِعْرض وٌذهب ماء الوجه "
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 ٓفروع لهما هـ( : " الثاء والراء والباء كلمتان متباٌنتا األصل ، ال 9ٖ٘وقال ابن فارس )ت 

فهذا أصل واحد   9ٌٕوسف:  َّ  جخ حت  جت هب مب خب ٹٱٹٱُّٱ ٓفالتثرٌب اللَّوم واألخذ على الذنب 

 واألمعاء  رقٌق  واآلخر الثَّرب ، وهو شحم قد غشى الَكْرش ٓ

 ٓ(ٕ)" والجمع ُثروب

 لباساًّ 

7ٗالفرقان:  َّ  مت يب ىب نب مب  زب رب يئ ٹٱٹٱُّٱ  

 نص اإلمام المظهري على انتقال هذه اللفظة من معناها عن طرٌق االستعارة فقال:"  

َشبَّه ظلمة اللٌل باللباس فً ستره "
(ٖ)ٓ 

 هـ(: " الالم والباء والسٌن أصل صحٌح واحد ، ٌدل على 9ٖ٘قال ابن فارس )ت 

واللَّْبس  ٓومن ذلك لَِبْست الثوب أَْلَبُسه ، وهو األصل، ومنه  تتفرع الفروع  ٓمخالطة ومداخلة 

األنعام:  َّ يم ىم  مم خم حم ٹٱٹٱُّٱ ٓ: اختالط األمر ؛ٌقال لََبْسُت علٌه األمر ألبُسه بكسرها

ومن  ٓبس: اختالط الظالم وٌقال :الَبْست األمر أاُلبسه بواضح واللّ وفً األمر لَْبَسه، أي لٌس  9

 (ٗ)الباب :اللِّباس ، وهً امرأة الرجل والزوج لباسها "

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٙٙ/٘( تفسٌر المظهري ، المظهري ٔ)

 7ٖ٘/ٔاللغة ، ابن فارس مقاٌٌس  (ٕ)

 9ٕ/7(تفسٌر المظهري ، المظهري ٖ)

 ٖٕٓ(مقاٌٌس اللغة ،ابن فارس ٗ)

 

 نمكن 

  ٙالقصص: َّ خن يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ 

 
 نصَّ اإلمام المظهري على انتقال معنى ُنَمكِّن وقال :" أصل التمكن أن ٌجعل للشا مكاناً 

 ٓ(ٔ)للتسلٌط ونفاذ األمر "ٌستقر فٌه ثم استعٌر 

 المْكن : َبٌضٓهـ( :" المٌم والكاف والنون كلمة واحدة 9ٖ٘قال ابن فارس )ت  

ب  ]قالً : ومكن الضباب طعام الُعرب وال تشتهٌه الَعجم والمُكنات :أوكار ٓوضبُّ مكون ٓالضَّ
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  ٓ(ٕ)الطٌر وٌقال َمكنات "

 حرث 

ٕٓ:الشورى َّ زي ىننن من زن رن مم ام يل ىل مل ٹٱٹٱُّٱ   

  
 قال اإلمام المظهري:" الحرث فً األصل إلقاء البذر فً األرض وٌقال للزرع الحاصل   

 منه ، وفً القاموس الحرث الكسب وجمع المال والزرع والمراد هاهنا ثواب اآلخرة شبهه 

 بالزرع من أنه ثمرة للعمل فً الدنٌا ولذلك قٌل الدنٌا مزرعة اآلخرة أو شبهه بالكسب أي ما 

 ٓ(ٖ)"حصل منه فإنه ٌحصل بما ٌكسب فً الدنٌا 

 هـ( :" الحاء والراء والثاء أصالن متفاوتان : أحدهما الجمع 9ٖ٘قال ابن فارس )ت 

ٌُْهَزل الشًء   الحرث ، وهو الكسب والجمع ، وُسمِّى الرجل  فاألول ٓوالكسب ، واآلخر : أن 

  ٓآلخرتك كؤنك تموت غداً" وفً الحدٌث " احُرث لدنٌاك كؤنك تعٌش أبدا ، واعمل ٓحارثاً 

  ٓوالمرأة حرث الزوج ؛فهذا تشبٌه ، وذلك أنها ُمْزَدَرع ولده  ٓومن هذا الباب حرث الزرع 

 ٓمجاري األوتار فً األفواق ؛ألنها تجمعها واألحرثة  ٓقال تعالى } نساإكم حرث لكم { 

 فٌقال حرث ناقته : هزلها ، وأحرثها أٌضاً، ومن ذلك قول األنصار وأما األصل اآلخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٔ٘ٔ/7تفسٌر المظهري ، المظهري  (ٔ)

 ٖٖٗ،ٖٗٗ/٘( مقاٌٌس اللغة ، ابن فارس ٕ)

 8ٕ٘/8( تفسٌر المظهري ، المظهري ٖ)

 ٓ(ٔ)لما قال لهم معاوٌة : ما فعلت نواضحكم ؟ قالوا: أحرثناها ٌوم بدر "

  ذنوبا

9٘الذارٌات:  َّ مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ٹٱٹٱُّٱ      

 قال اإلمام المظهري :" أي نصٌباً من العذاب وهو فً األصل الدلو العظٌم الذي له ذنب      

بٌدي فً معجمه :" )الذنوب ( )الدلو( العظٌمة ماكانت ، كذا فً ٓ(ٕ)للنصٌب"واستعٌر   قال الزَّ

 المصباح ،أو التً كانت لها َذَنب )أو( هً التً) فٌها ماء  (،أو هً الدلو)المألى( ، قال 

 األزهري )وال ٌقال لها وهً فارغة ( )أو ( التً ٌكون الماء فٌها ) دون المالء(أو قرٌب منه 

نوب: ) الحظ والنصٌب (ٓٓٓٓٓ  ٓ(ٖ))و(قد ٌستعار الذنوب بمعنى القبر "ٓٓٓومن المجاز : الذَّ
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 :األلفاظ التً تغٌرت داللتها عن طرٌق المجاز: ثانٌاً 

 رأي العٌن

 ٹٱٹٱُّٱ                                                                                                  

 ٖٔآل عمران:  َّ ين مكلك اك يق ىق يف ىف

ًُّ على المبالغة فً   العلم بالعلم علمهم بكونهم مثلٌهم وتشبٌه هذا قال المظهري : " مبن

 الحاصل برإٌة العٌن فؤطلق رأي العٌن وأُرٌد به العلم الحاصل مجازاً تسمٌة المسبب باسم 

 ٓ(ٗ)السبب"

 تمسوهن 

ٖٕٙالبقرة:  َّ مخ خئ حئ جئ  يي ىي ري مي زي ٰى ٹٱٹٱُّٱ   

 نص اإلمام المظهري على تغٌر فً المعنى لكلمة تمسوهن : " متحتَّم ألن المس لٌس  

 حقٌقة بمعنى الجماع فالقول بؤنه فً معنى الجماع تسمٌة األخص باسم األعم لٌس أولى من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9ٗ/ٕمقاٌٌس اللغة ابن فارس ، -ٔ

 ٗٙ/9تفسٌر المظهري ، المظهري ، -ٕ

بٌدي ، -ٖ  8ٖٗ/ٕتاج العروس ، الزَّ

 ٕٕٙ/ ٕتفسٌر المظهري ، المظهري  -ٗ

 القول بؤنه مجاز عن الخلوة سبب للمس والمس غاٌة لها فهو من تسمٌة السبب باسم المسبب 

"(ٔ)ٓ 

ًَّ بالمَ محمد حسن جبل فً معجمه: "  ٓقال د   عن الجماع : >الَمسٌس<:جماع  سِّ ُكن

 وقد قالوا ٓٓٓ[ٖٕٙ} ال جناح علٌكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن { ]البقرة: ٓالرجل المرأة 

 [ وسٌاق ما ورد منه فً القرآن ٌقطع بؤنه ٕٓ/ٖٓ/8ٔ/ٕٓٔأٌضاً إنه استعارة من المس بالٌد ]ل 

 ربما مع التجاوز عن قٌد القوة > مسَّ الشا : لمسه ٓٓومن تلك المخالطة الدقٌقة ٓٓٓٓالنكاح 

 ٓ(ٕ)وتماسَّ الِجْرمان : مسَّ أحدهما اآلخر "ٓوماسَّ الشًُء الشًَء: لقٌه بذاته ٓبالٌد 

 

 الخاتمة والنتائج



 المجلة العلمٌة بكلٌة اآلداب العدد 49 لسنة 2022 

ٕٕ 
 

 ٌؤتً :لقد خرجت من هذه البحث بمجموعة من النتابج ،ٌمكننً أن أجمل أهمها فٌما 

 د من أهم موضوعات الدراسات اللغوٌة الحدٌثة ، فهو سر عَ إن موضوع االشتقاق الداللً ٌُ  -ٔ

 ٓمن أسرار العربٌة الذي به ٌدرك سر مفرداتها وتراكٌبها 

 ٌعد اإلمام المظهري رابداً فً مدرسة تفسٌر القرآن الكرٌم فكان ذا اطالع واسع فً مجال  -ٕ

 ٓاللغة والتفسٌر 

 تفسٌر المظهري موسوعة علمٌة فً اللغة والتفسٌر فهو جدٌر بالدراسة من ِقَبل طالب ٌعد  -ٖ

 ٓالعلم فً اللغة والتفسٌر 

 أن الكلمة تتغٌر وتتطور بتغٌر الزمان وتطوره فنجد بعض الكلمات قد ٌكون معناها خاص  -ٗ

 و قد ٌنتقل من قبل فٌتوسع فً استخدامها أو قد ٌكون معناها عام فٌخصص فً استعمالها أ

 ٓالمعنى من مجال إلى مجال آخر 

ٌَّر معناها وأشار إلى مظاهر هذا التغٌر من  -٘  رصد اإلمام المظهري كثٌراًمن األلفاظ التً َتغ

 ٓتعمٌم الداللة ،أو تخصٌصها ، أو انتقالها من مجال إلى مجال آخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٕٖٖ/ٔ( تفسٌر المظهري ،اإلمام المظهري ٔ)

 7ٕٓٓ،7ٕٔٓمحمد حسن جبل ،ص ٓ( المعجم االشتقاقً المإصل أللفاظ القرآن الكرٌم ،دٕ) 

 المصادر والمراجع :                                   

 ،دار المإرخ  ٔأصول البٌان العربً فً ضوء القرآن ، محمد حسٌن علً الصغٌر ، ط -

 ٓم 999ٔ -هـ ٕٓٗٔالعربً ، بٌروت ، 

 األوابل ،)أبو هالل العسكري ( الحسن بن عبدهللا بن سهل بن سعٌد بن ٌحًٌ بن مهران ، نشر  -

 ٓم9ٙٙٔمل ، المغرب األقصى ،أسعد طرابزون الحسٌنً ،مطبعة دار األ

 التحرٌر والتنوٌر ،)الطاهر بن عاشور ( محمد الطاهر بن محمد ، الدار التونسٌة للنشر ،  -

 التطور الداللً بٌن لغة الشعر الجاهلً ولغة القرآن الكرٌم ،عودة خلٌل أبو عودة  -ٓم98ٗٔ

 ٓم 98٘ٔ -هـ ٘ٓٗٔ،مكتبة المنار ، األردن ، ٔ،ط

 لً وأشكاله فً كتاب مفردات ألفاظ القرآن الكرٌم للراغب األصفهانً ، خضر التطور الدال -
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 ٓم ٖٕٔٓ،ٔ، العدد: 8أكبر حسن ، مجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانٌة ، المجلد :

 التطور الداللً فً اللفظ القرآنً عند ابن عاشور فً التحرٌر والتنوٌر ، فادي محمود الرٌاحنة -

 ٓم ٕ٘ٔٓ،ٖ٘المفتوحة لألبحاث والدراسات ، العدد: ، مجلة جامعة القدس 

 التطور الداللً فً العربٌة فً ضوء علم اللغة الحدٌث ، حسٌن حامد الصالح ، مجلة الدراسات -

 ٓم ٕ٘ٔٓ،٘ٔاالجتماعٌة ، صنعاء ، العدد: 

 ، مطبعة دار إحٌاء  ٔتفسٌر المظهري ، اإلمام المظهري ، تحقٌق أحمد عّزو عناٌة ، ط -

  ٓم ٕٗٓٓ -هـ ٕ٘ٗٔلبنان ،  –التراث العربً ، بٌروت 

، مكتبة الخانجً ، القاهرة  ٕالتطور اللغوي مظاهره وعلله ، رمضان عبدالتواب ، ط -

 ٓهـ ٓٔٗٔ،

 تاج العروس من جواهر القاموس )الّزبٌدي ( محمد مرتضى الحسٌنً ، تحقٌق /مجموعة من  -

 ٓالمحققٌن ، دار الهداٌة 

 جمهرة اللغة ،ابن درٌد ،أبوبكر محمد بن الحسن ، تحقٌق / أحمد البردونً ، وإبراهٌم أطفٌش  -

  ٓم 987ٔ، دار العلم للمالٌٌن ، بٌروت ، ٔ،ط

 ٓم 98ٗٔ، مكتبة االنجلو المصرٌة ، القاهرة  ٘داللة األلفاظ ، إبراهٌم أنٌس ، ط -

، الدار القومٌة للطباعة والنشر ، القاهرة  دور الكلمة فً اللغة ، )أولمان( ترجمة كمال بشر -

  ٓم 9ٕٙٔ

 ، مركز الدراسات  ٔالزٌنة فً الكلمات اإلسالمٌة ، )الرازي ( أبو حاتم أحمد بن حمدان ، ط-

  ٓم 99ٗٔ -هـ ٘ٔٗٔوالبحوث بصنعاء ، الٌمن ، 

 فارس بن  الصاحبً فً فقه اللغة وسنن العربٌة فً كالمها ،)ابن فارس ( أبو الحسن أحمد بن -

 ٓم 997ٔ -هـ 8ٔٗٔ، الناشر / علً بٌضون ، ٔزكرٌا القزوٌنً الرازي ، ط

 ٓم 9ٕٓٓ -هـ ٖٓٗٔ، عالم الكتب ، القاهرة ،  7علم الداللة ، أحمد مختار عمر ،ط -

، دار الزهراء ، الزقازٌق ،مصر ٔ،طعلم الداللة ، إبراهٌم محمد عبدالحمٌد أبو سكٌن -

 م ٕٗٓٓ

 لمعجم العربً ، عبدالقادر أبو شرٌفة آخرون ، ط : دار الفكر ، ط األولى علم الداللة وا -

  ٓم 989ٔ -هـ 9ٓٗٔ
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ا ، محمد حن جبل ، ط- ًٌّ ًٌّا وتطبٌق  ٓمٕٕٔٓ، مكتبة اآلداب ، ٖعلم االشتقاق نظر

 ٓم99ٕٔ، دار الفكر العربً ،مصر ، ٕعلم اللغة مقدمة للقارئ العربً ،محمود السعران ، ط -

 عوامل التغٌر الداللً فً اللغة بٌن القدٌم والحدٌث ، محمد باخٌر الحاج عبدهللا ، مجل التجدٌد -

 ٓم ٕٔٔٓ -هـ ٕٖٗٔ، ٘ٔ، المجلد :  9ٕ، العدد : 

 فً علم الداللة : دراسة تطبٌقٌة فً شرح األنباري للمفضلٌات ، عبدالكرٌم محمد حسن جبل ،  -

  ٓم  ٕ٘ٔٓ -هـ ٖٙٗٔ، مكتبة اآلداب ،  ٔط

 المزهر فً علوم اللغة وأنواعها ) السٌوطً ( جالل الدٌن عبدالرحمن ، تحقٌق / فإاد علً  -

 ٓم 998ٔ -هـ 8ٔٗٔ،دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ،  ٔمنصور ، ط

 ، مكتبة اآلداب  ٕالمعجم االشتقاقً المإصل أللفاظ القرآن الكرٌم ،محمد حسن حسن جبل ، ط -

  ٓم 9ٕٓٓ، القاهرة ،

 مقاٌٌس اللغة )ابن فارس ( أبو الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌاء القزوٌنً الرازي ، تحقٌق /  -

  ٓم 979ٔ -هـ 99ٖٔعبدالسالم هارون ،دار الفكر ، القاهرة ، 
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Abstrac: 

This rehis research entitled Semantic Change in The Interpretation 

of Appearance (T1225H) aims to collect the words of semantic 

derivation that have changed and evolved through the 

interpretation of imam appearance, I spoke in this research about 

the concept of semantic change and its causes and types and 

about the words of linguists in this semantic change from the 

theoretical side, as for the practical aspect, i gathered the words 

that have changed in the interpretation of appearance 
 

Language is a living  , angeDerivation, semantic chwords: Key

                                  .being 


