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 مظاهر التطور الداللي في الدرس المغوي الحديث
 البحث مناهجو "قراءة في كتاب مباحث في عمم المغة 

 لنور الهدى لوشن المغوي"
 



 

 شكر و تقدير

 نشكر اهلل سبحانه و تعالى عمى فضمه و توفيقه لنا و القائل في محكم تنزيمه

 ، سورة إبراهيم.70" لئن شكرتم ألزيدنكم" اآلية  

 أتقدم بالشكر الجزيل و الخالص إلى الدكتورة المشرفة و الموجهة

 التي سعدت بإشرافها عمى بحثي هذا  نكاع سعاد 

 و الذي غمرته بالرعاية الصادقة و التوجيهات السديدة، 

 فمني أطمب السماح، ومنك قبول السماح، فإليك أجمل التحية والشكر 

 .والتقدير والعرفان 

 و أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل األساتذة الذين رافقوني

 من االبتدائي إلى المتوسط والثانوي وحتى الجامعي. في مساري الدارسة      

 درستني بن عابد ساميةوأتقدم بالتعزية إلى عائمة األستاذة المحترمة 

 في الطور الثانوي، المهم أرحمها وجعمها من أهل الجنة 

 .وأدخمها فسيح جناتك، وارزق أهمها الصبر والسموان 

 المهم ارفع عنا الوباء أمين



 

 

 داءــــإه

 إلى ىذا المقام   الطاىرة التي تمنت أن تواتي أسمو إلى روح أبت الزكية 
لى درعي الذي بو احتميت، وفي الحياة بو اقتديت والذيلكنيا رحمت عني  ، وا 

 شق لي بحر العمم والتعمم، إلى من احترقت شموعو ليضيء لنا درب النجاح، 
 تركت فراغا كبيرا بداخمي، ركيزة عمري، أنت مازلت معي رغم أنك  
 و اسكنو فسيح جنانك و ارزقني الصبر عمى فراقو الميم ارحم أبت 
 ذلك الحرف االمتنا ىي من الحب والرقة والحنان، إلى 

 إلى التي بحنانيا ارتويت وبدفئيا احتميت، وبنورىا اىتديت،
 إلى من يشتيي المسان نطقيا ، وترفرف العين لوحشتيا،

لى التي تقوم  بدورين دور األم واألب في نفس الوقت، وا 
 والتي كانت تتمنى رؤيتي وأنا أحقق ىذا النجاح

 وشاء اهلل أن يأتي ىذا اليوم، إلى أمي رمز التضحية والفداء.
 إلى من قاسموني حمو الحياة ومرىا تحت سقف واحد

 إلى إخوتي وأخواتي إلى أخي جمال الذي ىو األب الثاني لي
لى صغير العائمة   أخي محمد أتمنى لو النجاح في مشواره الدراسيوا 

 إلى أختي وتوأم روحي مخطارية وأبنائيا الكتكوتة نور اليدى
 إلى أحسن من عرفني بيم القدر صديقاتي سعاد، فيروز،
 آمنة، فتيحة، فطيمة، فطيمة باشا، ربيعة، سمية وىجيرة.

 إلى من نسييم القمم ولم ينسيم القمب
 شعب فمسطين الميم انصر فمسطين إلى



 

 

 

 

 

                                        
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 مقدمـــة
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تكتسي المسانيات طابع األىمية وسط المعارف اإلنسانية، كونيا وثيقة الصمة بالمغة والتي       

ىي أداة تواصل بين أفراد المجتمع، وكونيا كذلك يجعميا خاضعة لقوانين ونواميس ىذه الفئة. 

 إليو المسانيات ىو الكشف عن ىذه القوانين أو القواعد التي تبنى وفقيا ىذه المغة.وما تسعى 

لغة ما عمى مستويات مختمفة منيا المستوى الداللي الذي قد تكن المسانيات وأثناء تحميميا      

اكتسب يعتبر من المستويات الوافدة لحقل المسانيات بفضل قيام عمم الداللة، والذي ىو اآلخر 

د عممائو في دراسة المغة من كل جوانبيا، وكون أن ىذه المغة تخضع لقوانين استعمال جيو 

األفراد ليا كما سبق الذكر آنفا، فإننا نمقى عمم الداللة يتتبع ىذه التغيرات ويصبيا في قالب 

 خاص بيا، أو ما يطمع عميو بالتطور الداللي.

عموم التي شغمت فكر عمماء المغة، من بينيم نعتبر المسانيات وعمم الداللة من بين أىم ال     

، والتي تعتبر أفكارىا في كتابيا "مباحث في عمم المغة ومناىج البحث نور الهدى لوشنالباحثة 

 نطرح اإلشكال اآلتي: المغوي" ولبحثنا ىذا

ما المقصود بالتطور الداللي؟ وما ىي العوامل التي تحيل المغة إلى ىذه الخاصية؟ وما  -

 تجميات ىذا التطور وسط ميدان المغة؟ىي 

مظاىر التطور الداللي رتأينا أن يكون عنوان البحث موسوما "وبيذه اإلشكاليات المطروحة ا  

في الدرس المغوي الحديث، قراءة في كتاب مباحث في عمم المغة ومناىج البحث المغوي" 

 .لنور الهدى لوشن

 ى النحو اآلتي:ولقد رسمنا موضوع البحث في خطة جاءت عم     
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 مقدمة  -

وفيو تعرضنا لوصف الكتاب من ىذا األلف إلى الياء، وذكر ن، مدخل: معنون بدراسة المت -

 أىم ما جاء فيو من نقاط.

وأعقبنا المدخل بفصل أول: عنوناه بمدخل إلى التطور الداللي، وفيو تم التطرق إلى  -

لى التطور الداللي وما واكبتو نور الهدى لوشنالمسانيات عند الباحثة  من عوامل  وا 

 وخواص وتضمن ىذا الفصل ثالثة مباحث:

  المبحث األول: المسانيات بين الغرب والعرب 

 المبحث الثاني: مفيوم التطور الداللي 

  واألنواع والخصائصالمبحث الثالث: التطور الداللي بين العوامل 

 د ضم ىذا الفصل ثالثة مباحث وىي:أما الفصل الثاني: مظاىر التطور الداللي، وق -

 المبحث األول: االشتقاق 

 المبحث الثاني: التوسع المجازي واإلستعاري 

  المبحث الثالث: مظاىر التضخم المغوي 

 وختمنا بحثنا ىذا بخاتمة، وعرضنا أىم النتائج التي أسفر عنيا البحث.     

في، وذلك لإلبراز أىم األفكار ونظرا لطبيعة الموضوع اخترنا المنيج التحميمي الوص     

 والمنطمقات المعرفية حوتيا طيات ىذا البحث، والتي تعرضنا ليا بالوصف والتحميل.

 أما عن الدوافع التي دفعتنا إلى اختيار الموضوع ىي دوافع ذاتية وموضوعية.     
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الذاتية: رغبتنا في التعمق لدراسة التطور الداللي من عوامل وخواص وحتى المظاىر  الدوافع -

 .ما صاحبو من تغيرات عمى الكممات التي جاءت معو الرتباطو الوثيق بالمغة، و

 أما عن الدوافع الموضوعية:     

 ن(.راء طرح ىذه المواضيع )دراسة المتحاجة مكتبة القسم إال إث -

إلى أىمية التطور الداللي ومدى عالقتو بالمغة وسيمة التواصل بين أفراد لفت العناية  -

 الجماعة الواحدة.

أما عن الصعوبات، فككل بحث، وخصوصا ىذه السنة واجيتنا مشكمة ضيق الوقت،      

والذي تعارض مع الطريقة التي فرضت عمينا لجنة التكوين بدراسة كتاب، وىذا األخير يحتاج 

جد، الميم عافنا عنو، تن جية، ومن جية أخرى بسبب فيروس كورونا المسإلى وقت، ىذا م

 استطعنا تجاوزىا.وبحمد اهلل 

نور الهدى أما عن المراجع المعتمدة فكانت بداية بمتن الدراسة أل وىو كتاب الباحثة      

اجع " مباحث في عمم المغة ومناىج البحث المغوي"، ثم دعمنا بحثنا ىذا بجممة من المر  لوشن

"، لنادية رمضان النجاروالتي تصب في بحثنا وىي الدرس الداللي والمعجمي قديما وحديثا "

 ".ألحمد مختار عمروكذلك عمم الداللة "

أما عن الدراسات السابقة لم نجد دراسات تتقاطع مع اشكالية بحثنا ىذا وخاصة دراسات      

 في كتابيا ىذا سابق الذكر آنفا. نور الهدى لوشنعن الباحثة 
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التي ساعدتني  نكاع سعادوأخيرا ال يسعنا إلى أن نشكر وباألخص األستاذة المشرفة      

خوتي، وكل من ساعدني  ووجيتني في ىذا البحث، كما أشكر عائمتي أمي وأبت رحمو اهلل وا 

 من قريب أو من بعيد.

نا والصراط المستقيم، إنو المعين والموفق سبحانو وختاما نسأل اهلل التوفيق والسداد في عمم     

 وتعالى.

 م0508-50-81مستغانم في                                                            
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 دراسة المحتوى: -1
 البحث المغوي مباحث في عمم المغة ومناهج العنوان: -

 المؤلف: نور الهدى لوشن -

 دار الفتح لمتجميد الفني دار النشر: -

 اإلسكندرية البلد: -

 دون طبعة الطبعة: -

 م8002 تاريخ الطبعة: -

 ( صفحة.080أربعة مائة وعشرين ) عدد الصفحات: -

 ن:وصف المت -2

 يترأس الكتاب مقدمة، بعد ذلك عمدت الباحثة إلى تقسيم كتابها إلى قسمين:     

عنوانه )في عمم المغة( وجمعت فيه كل المصطمحات التي لها عالقة بعمم  القسم األول: -

المغة وما يواكبها من تطور داللي والتضخم المغوي، مما أدى إلى ظهور المعجميات، وفيه 

 )سبعة عشر( مبحث وهي كالتالي:

فقه المغة، عمم المغة، تحديد المصطمحات، وانقسم إلى عناصر وهي ) المبحث األول:* 

 سانيات وفي القديم، وفي الحديث(.الم

وعنوانه تعريف عمم المغة وموضوعه وفيه عنصران وهما )تعريف عمى  المبحث الثاني:* 

 المغة، موضوع عمم المغة(.
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نشأة المغة وفيه ثمانية عناصر وهي: )نظريات نشأة المغة، ونظرية الوحي  المبحث الثالث:* 

رية المحاكاة، نظرية التنفيس عن النفس، نظرية واإللهام، ونظرية المواضع واإلصطالح، نظ

 االستعداد الفطري، نظرية المالحظة، نظرية التطور المغوي(.

ء وهي تصنيف المغات، وانقسم إلى ثالثة عناصر وكل عنصر فيه أجزا المبحث الرابع:* 

، األسرة البمطيقية، األسرة الهندية، األسرة اإليرانية، األسرة السالفية )األسرة الهندية األوروبية)

األسرة الجرمانية، األسرة الرومانية، األسرة الكمتية، األسرة اليونانية، األسرة األلبانية، األسرة 

فصيمة المغات السامية، الحامية )األسرة ]األناضولية، األسرة الطهارية((، األرمينية، األسرة 

فصيمة ]، [رية، األسرة التشادية،الحامية(السامية، األسرة المصرية، األسرة الكوثية، األسرة البرب

 .[المغات الطورانية

 وعنوانه )مستوى األصوات( وهو كالتالي: المبحث الخامس:* 

عمم األصوات العام )تصنيف األصوات، مخارج األصوات )مخارج األصوات عند القدماء، ]

، مخارج مخارج األصوات عند المحدثين(، صفات االصوات )صفات األصوات عند القدماء

عمم األصوات الوظيفي )الفونيم، األبجدية الصوتية، أقسام الكتابة ]، [األصوات عند المحدثين(

الصوتية، محاسن الكتابة الصوتية وعيوبها، رموز األبجدية الصوتية، المقطع الصوتي، تعريفه 

 .[غيم(تنغيم، تعريف التنغيم، الفرق بين النغمة، والتنوأشكاله، النبر، أنواع النبر، ال

المستوى الصرفي )أنواع الوحدات الصرفية )الموفيمات(، وظائف  المبحث السادس:* 

 الموفيمات المتصمة(.

 المستوى التركيبي المبحث السابع:* 
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 المستوى الداللي المبحث الثامن:* 

المسانيات التطبيقية، المسانيات ]فروع المسانيات وهي وعنوانه  المبحث التاسع:* 

جتماع المساني)المهجات، المهجات الفردية، عالقة المغة بالجنس، عالقة األنثروبولوجية، عمم اال

 .[المغة بالتباين االجتماعي، الكالم المحظور(، عمم النفس المساني، الجغرافية المسانية )المغوية(

 المغة والفكر )عالقة المغة بالفكر في نظر عمماء المغة(. المبحث العاشر:* 

 المغة والمجتمع )بين البنى المغوية والبنى االجتماعية( المبحث الحادي عشر:* 

وعنوانه المغة والتطور )مفهوم التطور، التطور المغوي وعوام التطور  المبحث الثاني عشر:* 

، القياس، مقارنة بين القياس اإلدغامالخارجية، عوامل التطور الداخمية، المماثمة، المخالفة، 

ياس الحديث، أهمية القياس عند المحدثين، عوامل التطور الداللي، أنواع التطور القديم والق

 الداللي، خواص التطور الداللي، نشأة كممات جديدة، انقراض كممات كانت موجودة في المغة(.

)أقسام االشتقاق: االشتقاق الصغير، االشتقاق الكبير، ]االشتقاق  المبحث الثالث عشر:* 

 .[االشتقاق الكبار)النحت((، )االرتجال، القمب واالبدال( االشتقاق الكبار،

 ستعاريوعنوانه التوسع المجازي واإل المبحث الرابع عشر:* 

 المعرب والدخيل )المعرب، االقتراض، الدخيل، المولد( المبحث الخامس عشر:* 

المشترك المفظي، )الترادف، ]وعنوانه مظاهر التضخم المغوي وهو  المبحث السادس عشر:* 

موقف القدماء من الترادف، موقف المحدثين من الترادف، الترادف الكامل، الترادف بين االثبات 

 [واالنكار(، األضداد
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المعجميات )تعريف المعجم، أنوع المعاجم، المعاجم المغوية  المبحث السابع عشر:* 

جم، المبادئ األساسية في تصنيف المعجم واألبجدية، أهم المعاجم، ترتيب المفردات في المعا

 العربي

 عشر مبحث وهي كالتالي: إحدىوعنوانه مناهج البحث المغوي وفيه  القسم الثاني: -

 المنهج في عرف المغة واالصطالح  المبحث األول:* 

 المنهج التاريخي المبحث الثاني:* 

 المنهج المقارن المبحث الثالث:* 

 المنهج التقابمي المبحث الرابع:* 

 المنهج الوصفي :الخامسالمبحث * 

 البنية، مفهوم البنية، المشترك البنيوي(وية، يالمدرسة المغوية)المسانيات البن المبحث السادس:* 

اآلنية والزمانية، الوصفية ]ا المغوية،القضاي دي سوسيروعنوانه كيف عالج  المبحث السابع:* 

العالمة المغوية )اإلشارة، العالمة،  االستبدالية والعالقات الركنية، اعتباطيةوالتاريخية، العالقات 

، نقد اعتباطية العالمة، هل اعتباطية العالمة خاصة دي سوسيرالرمز، مفهوم العالمة عند 

 [، المسان والمغة والكالمدي سوسيرمن خواص المغة، خطية العالمة المغوية(، السيميائية عند 

وعنوانه المدرسة التوليدية التحويمية )ظروف نشأة النظرية التوليدية، مكونات  الثامن:المبحث * 

النظرية التوليدية التحويمية، المكون التركيبي،الكفاءة واألداء، أركان النحو التوليدي، الممكة 

لها  سانيةاإلنالمسانية، لغة الحيوان تجوز في القول، بين التواصل الحيواني والمغة البشرية، المغة 

 وظائف متعددة، الكميات المغوية(.
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براغ )قضايا البحث حول المغة ووظائفها المتنوعة، المغة وعنوانه مدرسة  المبحث التاسع:* 

 األدبية، المغة الشعرية، أركان الخطاب المغوي، وظائف المغة(.

 –التفاصل ، مبدأ أندري مارتينيالمدرسة الوظيفية )وظيفة المغة عند  المبحث العاشر:* 

 التفريق، المقطع المزدوج(. –التمييز 

وعنوانه الحقول الداللية )مفهوم الحقول الداللية، العالقات داخل  المبحث الحادي عشر:* 

 الحقل المعجمي(.

 ويختم الكتاب بخاتمة* 

المراجع العربية، المراجع األجنبية، بالمغة الفرنسية، والمغة  ]وقائمة المصادر والمراجع:* 

 .[االنجميزية، والدوريان

  . [فهرس المحتويات]وأخيرا الفهرس * 



 

 

 

 

 والغرب العرب بين اللسانيات: األول المبحث

 مفهوم التطور الداللي: الثاني المبحث

التطور الداللي بين العوامل واألنواع : الثالث المبحث

 والخصائص
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 والعربالمبحث األول : المسانيات بين الغرب 

 عند الغرب : -1

 وليم جونويرى بعض المؤرخين أن نشأة المسانيات بدأت في القرن الثامن عشر مع      

Willian Jones  الذي الحظ شبيا قويا بين المغة االنجميزية من جية، والمغات اآلسيوية

استنتاج  ، وىو ما دعاه إلى Sanskritواألوروبية من جية أخرى بما في ذلك المغة السنكوتية 

وجود صمة تاريخية وأصل مشترك بينيما، وأدى ذلك إلى اإلىتمام بالمنيج التأثيمي 

etymological .1الذي يتوسل بو في معرفة الصمة بين المغات وتطوراتيا التاريخية  

 فيرديناد دي سوسيرعمى يد العالمة المغوي  (Linguistique)كان ظيور المسانيات      

Ferdinand de Saussure (1857- 1913مع مط )القرن العشرين فجاء في  مع

مضمون محاضراتو التي جمعيا تالميذه بعد وفاتو دراسة المغة في ذاتيا ولذاتيا في المسانيات 

 ىي الدراسة العممية الوصفية لمجموع القوانين.

 ناد دييرديفوترجع بداية ظيورىا عمما مستقال إلى القرن التاسع عشر، مع محاضرات      

 وأسيمت في ذلك ثالثة أسباب: سوسير

، 1786( عام 1794)ت  ويميام جنزوح مع تم ذلك بوض اكتشاف المغة السنسكريتية: -أ

في كتابو )حول لغة  (F. Schlegel)شميجل الذي كان قاضيا في كالكتا )في آسيا( ثم مع 

                                                           
 .10، ص2004، 1يونس عمي، مدخل إلى المسانيات، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، ط محمد محمد - 1
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في اليند، كتابة  وكامبشوا (Barthélemy) بارتمميثم األب  1808الينود وحكمتيم عام 

، ثم توالت المؤلفات في انجمترا بعد ذلك، إلى أن صارت باريس قطب ()قواعد السنسكريتية

 1المدرسة السنسكريتية بيجرة المسانيين إلييا.

شاع في تمك الفترة أسموب المقارنة بين المغات ونظميا ومنيا  ظهور القواعد المقارنة: -ب

)في نظام تصريف المغة السنسكريتية ومقارنتو باألنظمة  1816( عام 1867)ت  Boppكتاب 

 2تينية والفارسية والجرمانية(.الالصرفية في المغات اليونانية وال

الذي يعني بمعرفة جميع التطورات المغوية في لغة ما، من  نشأة عمم المغة التاريخي: -ج

 3المقارنة.خالل مجموع تاريخيا، وقد ظير نتيجة لمقواعد 

من  دي سوسيرعند العالمة  ظيرت من خالل ىذا نستنج أن المسانيات أول ما ظيرت     

التي ألقاىا عمى تالميذتو وأسيمت إلى ذلك أسباب كثيرة منيا اكتشاف المغة  خالل محاضراتو

وغيرىم وكذلك ظيور  شميجل، ويميام جنز وبارتمميالسنسكريتية وكانت مع عمماء الغرب منيم 

القواعد المقارنة وكان أنذاك شائعا في تمك الفترة، ونشأة عمم المغة التاريخي وكان ظيوره نتيجة 

 لمقواعد المقارنة.

                                                           
 .11، ص2012، 1والتوزيع، الجزائر، طخميفة بوجادي، المسانيات النظرية دروس وتطبيقات، بين الحكمة لمنشر  - 1
 .11، صالمرجع نفسو - 2
 .11نفسو، ص  - 3
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أما موضوعات التي كانت تدل عمييا مصطمحات المسانيات، أو عمم المغة أو"عمم المغات"      

 فتتمثل في ما يمي:

 ميا.البحث في نشأة المغة وأص -1

 جمع األلفاظ وتدوينيا وروايتيا. -2

 البحث في داللة األلفاظ واشتقاقيا. -3

 1دراسة بعض الجوانب الصرفية والصوتية. -4

 ومن خالل ىذا نستنتج أن موضوع المسانيات ىدفو ىو دراسة المغة لذاتيا ومن أجل ذاتيا.     

 ا أسسيا فيي تعتمد عمى ثالثة معايير أساسية وىي:أم     

 مولية: دراسة كل ما يتعمق بالظاىرة المسانية دون نقص أو تقصير.شال -1

  انعدام وجود أي تناقض في الدراسة الكمية. االنسجام: -2

 .2تتم بأسموب موجز ومركز مع تحميل دقيق االقتصاد: -3

                                                           
 .24، ص2008عمم المغة ومناىج البحث المغوي، دار الفتح لمتجميد الفني، د.ط،  نور اليدى لوشن، مباحث في - 1
 .11خميفة بوجادي، المرجع السابق، ص - 2
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: المسانيات بأنيا العمم الذي يتخذ من المغة اإلنسانية موضوعا هيام كريديةوعرفت       

لمدراسة أي يدرسيا دراسة عممية تقوم عمى الوصف الموضوعي ومعانية الظواىر المغوية بعيدا 

 .1النزعة التعميمية واألحكام المعياريةعن 

  2."اإلنسانية"بأنيا الدراسة العممية لمغة  أندريه مارتينهويعرفيا     

يدرس المغة وأيضا ىي الدراسة العممية لمغة اإلنسانية أو ذلك الفرع من المعرفة الذي      

وبحثيا طريق المالحظات المنظمة والتجريبية التي يمكن إثباتيا باستناد إلى نظرية عامة ما 

 3لبنية المغة.

أن "المسانيات ىي العمم الذي يدرس المغة اإلنسانية  لجون ديبواوجاء في قاموس المسانيات     

 4عمى الوصف ومعانية الوقائع بعيدا عن النزعة التعميمية ".دراسة عممية تقوم 

لمسان ومن خالل ىذه التعريفات يظير لنا بأن المسانيات ىي الدراسة العممية والموضوعية     

اصية إنسانية تدرس بطريقة عممية بعيدا البشري وأن موضوع المسانيات ىو المغة باعتبارىا خ

 عن المعيارية.

 
                                                           

 .11، ص2008، 1ىيام كريدية، أضواء عمى األلسنية، بيروت، لبنان، ط - 1
 .11 ر عياشي، األسموبية وتحميل األخطاب، ناشر مركز اإلنماء الحضاري، د.ط، دت، صذمن - 2
 .108م، ص2011 -1432، 1عاطف فضل محمد، مقدمة في المسانيات، دار المسيرة، لمنشر والتوزيع، ط - 3
 .20، ص2005ياسين بوراس، البحث المساني في التفكير العربي المغاربي المعاصر، د.ط،  - 4
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 عند العرب: -2

قد يكون من الصعب تحديد البدايات األولى النتقال الفكر المغوي الحديث إلى ميدان     

التفكير المغوي في العالم العربي، ولكن الذي الشك فيو أن البدايات األولى ترجع إلى بداية 

 الذي أثار بعض ة الطهطاويعفار االتصال بالحضارة الغربية في العصر الحديث والتي بدأىا 

 .1ام بدارسة المغات والمغة الفرنسية أثناء بعثو ىناك كتبو االىتم

ترجمت كتب كثيرة إلى العربية تمقاىا الباحثون باىتمام كبير في مجال  وفي ىذه الفترة     

 محمد مندور( بترجمة 1946) لالنسون وماييهالمغة منيم "منيج البحث في األدب والمغة 

ىذا الكتاب فيو مقالة والتي تعرف الذي ألحقو بكتابو النقد المنيجي عند العرب، وتكمن أىمية 

ن ترجمة ىذه الرسالة في ىذا التاريخ ىو ت ييئة ذىنية بعمم المسان وأسس المنيج البنيوي، وا 

 .2"دي سوسيرلمرحمة أخرى أكثر جدية تمثل آراء ومحاضرات "

قاليا من الغرب إلى العرب إثر تخصص عدد من الدارسين اتخذت المسانيات مسار انت     

بيذا المجال، ومحاولتيم تعريف المجتمعات العربية أىم منطمقاتو وتطوراتو ونتائجو التي 

 3انعكست أثارىا عمى حقول معرفية متنوعة.

                                                           
، ص 2009 -1430، 1عالم الكتب الحديث لمنشر والتوزيع، طيات اتجاىاتيا وقضاياىا الراىنة،نعمان بوقرة، المسان - 1

214. 
 .214المرجع نفسو، ص - 2
 .33م، ص2011-ىـ1432، 1ـ دار الوسام العربي لمنشر والتوزيع، طي ،الخطاب المسانخصائص ىبة خياري،  - 3
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والواقع والمعروف أن المغة كانت منذ القدم عند العرب وىم أىل االختصاص وىي أداة      

 ال وىي نظام خاص كغيرىا من المغات.اتص

ولكنيا أيضا ىي لغة "القرآن الكريم" وىو ما ميزىا بالكثير من الدراسات واألبحاث التي      

مست كل مستوياتيا، وىو ما عبر أيضا عن وفي أىميا، ومحاوالتيم الجادة لكشف قوانين 

 .1عمميا

ولو ألقينا نظرة إلى كتب الطبقات وكتب التراث التي تؤرخ لمغة والمغويين ودراساتيم عند      

ىـ(، 268ت) فييرالمسالعرب لصادفناىما: العربية والنحو ففي كتاب أخبار النحويين البصريين 

 نجد األخبار التالية:

وأستعمل لفظ  ،ودأبو األس، وأول من وضع العربية أبو أسود الدوليأول من رسم النحو      

: "وىذا لسان عربي مبين"، لتكونن من المنذرين، بمسان المسان في القرآن الكريم في قولو تعالى

 .2يسرناه بمسانك" فإنماظمموا"، "عربي مبين"، "ىذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين 

اآليات الكريمة نجد لفظو لسان تعادل كممة المغة وفي المقابل نجده يحمل معنى  ففي     

 الكالم.

 : طرفةواستخدمت في الشعر العربي بالمعنى نفسو في قول      

                                                           
 .33، صالسابقالمرجع ىبة خياري ، - 1
 .16، ص2009األردن، د.ط،  ،أسامة لمنشر والتوزيع، عمانعمم المسان العربي، دار عبد الكريم مجاىد،  - 2
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ذا تسنني ألسنيا إنني    لست بمؤىون غمز            وا 

 أي أكمميا بالمغة التي تفيما والمسان الذي تريده      

 أما في الصياغة الصرفية، فنكون أمام مصطمحين عربين:     

نسبة إلى الجمع )ألسنة( وقد تمايز المصطمحات  األلسنةنسبة إلى المسان )مفردا(، و لسانيات:

خالل الربع األخير من القرن الماضي، بأن شاع األول في المغرب العربي، وشاع الثاني في 

 المشرق.

 1بالفرنسية. linguistiqueباالنجميزية، و  linguisticsويقابمو في األجنبية      

ىـ( عمى المغة بقولو "ىذا العمم ىو بيان الموضوعات المغوية، 808)ت  ابن خمدونعرف      

النحو باإلعراب وذلك بأنو لما فسدت ممكة المسان العربي في الحركات المسماه عند أىل 

 2واستنبطت القوانين لحفظيا كما قمناه".

في كتابو )عمم المغة وفقو المغة تحديد وتوضيح، ويبدو أنو  عبد العزيز مطرويعرفيا أيضا      

بقولو " عمم المغة  دي سوسيرآنف الذكر لتعريف  محمود سعرانمستوحى من شرح الدكتور 

الذي يدرس المغة أو الميجة دراسة موضوعية، غرضيا الكشف من خصائصيا وعن  ىو العمم

                                                           
 .09خميفة بوجادي، المرجع السابق، ص - 1
نادية رمضان النجار، المغة وأنظمتيا بين القدماء والمحدثين، مراجعة وتقديم عبده الراجحي، دار الوفاء لدينا الطاعة  - 2

 .23والنشر، د.ط، د.ت، ص
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شتقاقية، والصرفية والنحوية والداللية وااللتي تسير عمييا ظواىرىا الصوتية القوانين المغوية ا

    .1ويهبسفي النحو  الخميل والكشف عن العالقات

جاء بمعجم العين ودرس وأشار في وصف  الخميل بن أحمد الفراهديوالمعروف أن      

أصوات المغة العربية، وقام بالبحث والنظر في أي جانب من جوانب المغة الصوتية والصرفية 

 .2والنحوية أو الداللية

الخميل بن عمى المغة، وكانو نحويين منيم  يمإليان من أىل البصرة جماعة انتيى وك     

الء المشاىير في ىؤ  أبوزيد األنصاري ،واألصمعي، التيميوأبو عبيدة معمر بن المثني  ،أحمد

 .3المغة وليم كتب مصنفة

ىو من أسس العربية وىذا الخدمة القرآن الكريم اجتنابا  أبو األسود الدوليالمعروف بأن      

 من الوقوع في المحن، والمغة أول ما ظيرت عند العرب وليست عند الغرب كما يقمون.

ة ليست باألمر الجديد عند العرب، ومع ذلك فإن الجدة التي أضافتيا إن دراسة المغ     

حتيا، إن وجود األصل ثم اقتراح البديل، أمر ليس من ات، متميزة في المناىج التي اقتر المساني

                                                           
1
 .06السابق، صعبد الكريم مجاىد، المرجع  - 

 .09، صالمرجع نفسو  - 2
 .06نفسو، ص - 3
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ى ظيور موجة صراع القائم بين السيل تقبمو عمى مستوى الدرس المغوي العربي، وىو ما أدى إل

 .1والمسانيات الحديثةنا المغوي ثترا

وترتبط المسانيات في اشتقاقيا من المسان، الذي ال يخرج في داللتو المعجمية عن إحدى      

ويتعمق مفيوم  langue، والمغة )األصوات والرموز( langueداللتين، العضو في جياز النطق 

ساسي في جياز النطق ، فقد استعمل لفظ المسان، بوصفة العنصر األ2المسانيات بالداللة الثانية

التي تربط ىذه الظواىر بعضيا ببعض،  البشري، بمعنى في القرآن الكريم في اآليات الكريمة

 3وربطيا بالظواىر النفسية بالمجتمع والبيئة والجغرافيا.

أنو "عمم المغة ىو العمم الذي يبحث في المغة، ويتخذىا  وابترمضان عبد الويعرف أيضا      

موضوعا لو، فيدرسيا من النواحي الوصفية والتاريخية والمقارنة، كما يدرس العالقات الكائنة 

من ىذه المغات، وتدرس وظائف المغة أساليبيا المتعددة بين المغات المختمفة أو بين مجموعة 

 4وعالقاتيا بالنظم االجتماعية".

ونخمص في األخير إلى أن المسانيات أو عمم المغة بأنو المغة بأنو الدراسة العممية      

أو المسانيات جاءت عند العرب لخدمة القرآن الكريم لتجنب  عية المسان البشري، والمغةوالموضو 

                                                           
 .34ىبة خياري، المرجع السابق، ص - 1
 .09خميفة بوجادي، المرجع السابق،ص - 2
 .20عبد الكريم مجاىد، المرجع السابق، ص - 3
 .21المرجع نفسو، ص - 4
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دي شيوع المحن وىذا ما قام بو أبو أسود الدولي وما يميو من عمماء البصرة والكوفة وحتى 

وما قام بو في خدمة ىذا الدراسة الداللية فكانت من أولى فروع البحث المساني عند  رسوسي

عجازه.  العرب وخاصة عند نزول القرآن الكريم ببيانو وا 

 المسانيات عند الباحثة نور الهدى لوشن: -3

لقضايا المسانيات كمصطمح والمفيوم والترجمة، كما عرضت  نور الهدى لوشنتعرضت      

 لواقع المسانيات في الدراسات العربية وخاصة في المغرب األقصى وفي تونس والجزائر.

فمصطمح عمم المغة كأنما يقوم مقام ما يقابمو في األجنبية عمى وجو حرفي، ولما كان ىذا      

النغويستيك[ استسيغ المصطمح معبارة الدالة عمى العمم ]المقابل الحرفي ىو بذاتو الحد المنطقي ل

نفسو وتكتل طرفاه حتى صار المفيوم صورة ذىنية متوحدة، وبيذا التقدير استعمل الجيل األول 

في  عبد الواحد وافيمن المسانيين العرب ىذا المفظ فشاع عمى أيدييم، وأسبقيم إلى ذلك 

في كتابو  محمود السعرانشيوعا بما زكاه صطمح ، ثم ازداد الم1941مصنفة عمى المغة سنة 

 1عمم المغة، مقدمة لمقارئ العربي.

وعمى ىذا فإن مصطمح المسانيات كانت لو تسميات كثيرة فكل باحث أعطى لو اسما       

مغايرا، ومنيم من ولد من المسان صيغة صرفية، ونجد أيضا مصطمح األلسنية، فقد قيل أن 

 المغرب األقصى.ىذا المصطمح خاص بأىل 

                                                           
 .31نور اليدى لوشن، المرجع السابق، ص - 1
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أن في "المغرب األقصى ظير مصطمح المسنيات ولكن  نور الهدى لوشنذكرت الباحثة      

 سرعان ما تخمى عنو الذين استعمموه، ومن ىذه المادة المغوية بالذات انبثق المصطمح األكثر 

لجزائر تجريدا و األبعد ائتالفا واألعم تصور أو ىو لفظ المسانيات، وظير أول ما ظير في ا

عند إنشاء معيد العموم المسانية والصوتية التابع لجامعة الجزائر، وقد صدرت مجمة  1966سنة 

 1المسانيات. 1971المعيد سنة 

أما في تونس فقد استعمل مصطمح األلسنية عمى وتيرة المدرسة المبنانية وذلك إلى غاية      

ت في تونس في شير ديسمبر سنة م، وقد نظمت أو ندوة عربية في مجال المسانيا1978سنة 

قتصادية واالجتماعية التابع لمجامعة رعاية مركز الدراسات واألبحاث االا ، وذلك تحت 1978

   2التونسية.

من خالل ىذه الندوة حضر عمماء المسانيات من مختمف األقطاب واتفقوا عمى مصطمح      

 وأصبح اسم ىذا العمم ىو "المسانيات".واحد ليذا العمم الذي اختمف فيو عدد كبير من العمماء، 

 عبد السالم المسديوفيما يمي نورد كشوفا بالتسميات التي أطمقت عمى ىذا العمم كما أوردىا 

وىو مباحث في عمم المغة ومناىج  في كتابيا أل نور الهدى لوشنواستدلت عمييا الباحثة 

 البحث المغوية

 االنغويستيك-1
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 فقو المغة -2

 عمم المغة -3

 الحديث عمم المغة -4

 عمم المغة العام -5

 عمم المغة العام الحديث -6

 عمم فقو المغة -7

 عمم المغات -8

 عمم المغات العام -9

 عموم المغة -10

 1عمم المسانيات  -11

 عمم المسان البشري -12

 عمم المسانة -13

 الدراسات المغوية الحديثة  -14

 النظر المغوي الحديث  -15

 عمم المغويات الحديث 16
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 المغوية المعاصرةالدراسات  -17

 المغويات الجديدة -18

 المغويات -19

 األلسنية -20

 األلسنيات -21

 المسانيات -22

  1المسانيات -23

دمشق تعرف  وأصبحتكما ذكرنا سابقا اتفق العمماء عمى تسمية ىذا العمم بالمسانيات،      

 بالندوة العالمية لمسانيات بعدما احتضنت ىذه الندوة العالمية.

 موضوع عمم المغة: -4

 مونانلجورج والثاني  لدي سوسيرعمى قولين األول  نور الهدى لوشناستدلت الباحثة     

 حول موضوع عمى المغة.
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عمم المغة الوحيد والحقيقي ىو المغة التي ينظر إلييا كواقع قائم إن موضوع  ":دي سوسيرقال 

المعموم أن األلسنية العامة موضوعيا الكالم : "من جررج مونانبذاتو ويبحث فييا لذاتيا."وقال 

  1البشري كما يبدوا من خالل المغات دون تمييز".

وىنا اتضح موضوع عمم المغة الذي أصبح عمم قائم بذاتو، واتضحت معاليمو وأصبح      

في مستويات لغوية المعروفة بمستويات  رنيات ىو المسان البشري الذي ينحصموضوع المسا

 التحميل المساني وىي صوتية وصرفية ونحوية وداللية.
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 المبحث الثاني: مفهوم التطور الداللي:

عمم الداللة ىو فرع من فروع عمم المغة ]المسانيات[ وىو يعتبر المستوى الرابع من      

دراسة المعنى، ومدام أن المغة كائن حي وىي مستويات التحميل المساني، الذي ىو بحد ذاتو ىو 

 عرضة لمتطورات الحضارية وتستجيب لكل متطمبات العصر.

عامالن مؤثران في تطور المغة ىما عامل داخمي وىذا يرتبط ببنية الكممة من حيث وىناك      

افية النحو والصرف والتركيب والداللة وغيرىا، وعامل خارجي يتعمق بالمناحي الحضارية والثق

والفكرية والتقدم العممي في ارتباط ذلك بالمغة باعتبارىا مؤسسة اجتماعية وتواصمية ال تنفك عن 

 المتكمم داخل مجموعتو المغوية الواحدة.

التطور "بأنو يتعمق بالتغيرات الطارئة عمى العالم، فيو  نور الهدى لوشنوعرفت الباحثة      

فالمتعارف عميو أن  1عممية تكشف عن االتجاىات والعوامل الداخمية والخارجية لمظواىر"، 

نما قدر ىذه الظواىر أن تيب عمييا رياح التبدل  الواقع ال تبقى ظواىره عمى حالة واحدة ثابتة وا 

 ستمر.والتغير، فكل شيء يتغير بتغير م
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وأيضا ىو " التطور الذي يعتور األلفاظ والتراكيب عبر تاريخيا الطويل يؤدي بالنتيجة إلى      

ضفاء دالالت جديدة عمييا، فالتطور الداللي يحدث في أسباب ذلك  خمع دالالتيا القديمة، وا 

 1.التغير ومظاىره ونتائجو"

ور من القديم إلى الحديث، كما وىذه ظاىرة شائعة في المغات بحيث أنيا تتغير وتتط     

ذكرت الباحثة أنيا تيب عمييا رياح التبدل والتغير، وأسباب ذلك التغير ىو مظاىره وأسبابو 

 ونتائجو.

 :: التطور التقدمي والتطور الرجعيويمكن أنو نقسم التطور إلى قسمين     

ىو الذي يعود إلى تعقد بنية الظاىرة المتطورة حيث تزداد فعاليتيا و تؤدي  التطور التقدمى -أ

 وظائفيا.

أما التطور الرجعي ىو الذي يقود إلى تبسيط بنية الظاىرة، إن التطور حصيمة التفاعل  -ب

 2الظواىر وترابطيا وأثر بعضيا في بعض.

متطورة وتعقدىا، حيث تكثر فعاليتيا وىو التطور التقدمي ببنية الظاىرة ال فيرتبط األولى أل     

 وتؤدي وظائفيا.

                                                           
ىـ، 1432م، 2011، 01لمنشر والتوزيع، عمان ، ط ءفي كتب األمثال، دار غيدا يالداللعزيز محي الدين، البحث  فرىاد - 1

 .202ص
 .193لوشن، المرجع السابق، ص نور اليدى - 2
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بعاد الغموض عنيا.       أما الثاني فيو الذي يقود إلى تبسيط بنية الظاىرة وتفسيرىا وا 

فالصراع بينيما ىو القوة الدافعة إلى التطور، فالجديد لم يبتدع عمى غير مثال ولكنو      

 .1يخرج من القديم

ديم والجديد أو بين األصالة والحداثة يعصم الظواىر من أمرين ال خير فإن الصراع بين الق     

فييما، فيو يبعد ىما عن التغيير المطمق الذي ال يعرف الثبات، كما يبعدىما عن االستقرار 

فمناقشة الصراع تأكد عمى االرتباط بين تغير الظاىرة، وبين  2المطمق الذي ال يعرف التغير

 ثباتيا.
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 .التطور الداللي بين العوامل واألنواع والخصائصالثالث:  المبحث

مادامت المغة خاضعة لمتطور فإن حركة التغير الطارئة عمييا قد تشمل إما جزءا فييا أو      

قد تتجاوز ذلك نحو تغير كمي وىذا فيو نظر، غير أن الراجح عند أغمب ىو حصول ىذا 

ىنا جاز لنا ربط ىذا التطور المغوي بجانبين ىما:  التغير عمى المستوى الداللي لأللفاظ، ومن

 عوامل خارجية وعوامل داخمية وفييا ما يمي تفصيل عن ىذين البعدين.

 العوامل الخارجية: -1.1

يقصد بالعوامل الخارجية ما ىو اقتصادي واجتماعي وسياسي وجغرافي ذلك أن كل تطور      

المغة وينعكس في استعماالتيا، فالتطور المغوي  يصيب ميدانا من ىذه الميادين يتردد صداه في

 1وثيق الصمة بتطور ىذه الظروف.

وىذا األمر  وبفعل ىذه الظروف تنتشر المغة في الخارج ويزداد عدد المتكممين بيا،     

وقد يسيم ىذا االحتكاك عمى العالقة التبادلية  2حتكاك مع لغات أخرى،يعرضيا إلى خاصية االا 

 بين المغات وأحيانا قد تفقد المغة خصائصيا الذاتية.
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فإذا كان متكممون ىذه  1وتعتبر الظروف العمرانية أيضا من عوامل التطور الخارجية،     

 المغة يعيشون في مجتمع واحد ساعدىم عمى الحفاظ عمى لغتيم من خصائص، وأن تكون أداة

 لمتواصل بينيما، وأما إذا كانوا متفرقين فذلك يساىم في انقسام لغتيم بما يعرف بتعدد الميجات.

والشك أن ىذه العوامل الخارجية تساىم جميعيا في تطور المغة، وأن من الخطأ أن نقصر 

فتذكر أن التطور عمى بعضيا دون بعض، وأن نبالغ مثال في االعتداد بالعوامل االجتماعية 

 .2لغير العوامل االجتماعية أثر في شؤون التطور المغوي يكون

وىذا يعني أن من عوامل التطور اختالف في النطق من جيل إلى جيل آخر ومن القديم      

 فنجد في كل لغة تعدد ليجاتيا. الحديثإلى 

 العوامل الداخمية:  -2.2

فيي إذن عوامل لغوية ذاتية تكمن العوامل الداخمية ىي العوامل التي تنبع من المغة نفسيا      

، وبطبيعة الحال ىذا األساس فإن المغة وأيا كانت تكتب عمييا التطور وحتى 3في طبيعة المغة

 ولم تكن ىناك عوامل خارجية.
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كممات كالمخالفة رئة عمى بعض الاوتشمل ىذه العوامل بعض التغيرات الصوتية الط     

وقدمت أمثمة كثيرة لمشرح  نور الهدى لوشنوالتماثل وغيرىما كثير، وىذا ما وظفتو الباحثة 

 والفيم منيا:

"وىو تأثير األصوات المتجاورة بعضيا ببعض تأثرا يؤدي إلى التقارب في  المماثمة: -1.2

قتصادا في الجيد العضمي" الصفة أو المخرج تحقيقا لإلنسجام الصوتي وتيسير العممية النطق وا

 وىذا التأثر نوعان:

 مثل ازدان، افتعل: ازتان. 1وىو أن يتأثر الصوت الثاني باألول. تقدمي: -1.1.2

فالزاي ىو حرف مجيور ومن المعروف أن المجيور يمتاز بأن الصوت تصاحبو ذبذبات 

حرف ميموس وىو صوتية وىي تحدث في الحنجرة من خالل الوترين الصوتيين، أما التاء فيي 

بالحرف األولى وىو الزاي فانقمبت ذاال والذال  فاع الذبذبات الصوتية فتأثرت القايمتاز بانقط

 حرف مجيور.

، مثل اإلدغام، مدت أصميا 2تخمفي و رجعي: وىو أن يتأثر الصوت األول بالثاني -2.1.2

 ، أشْدُد.مددت، أشد  
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ح: زاح: بين الصوتين المتماثمين في كممة واحدة" مثل: ز  "فيي حدوث اتالفالمخالفة:  -2.2

 1ح: وىو صفوة البيض.نحاه عن مكانو المح: الما

 فظاىرة المخالفة ىي عامل التطور الذي يصيب األصوات.     

 أهم عوامل التطور المغوي: -3

 القياس: 

منوال صيغة  المعروف أن القياس من منظور المسانيات الحديثة ىو "صيغة صنعت عمى     

نور الهدى كما وضحتو الباحثة  دي سوسير ووىذا التعريف جاء ب 2أخرى طبقا لقاعدة معمومة"

 لوشن.

جاء فيو أن "القياس ىو العممية التي  سيفندر مغوي ثم أعطت تعريفا آخر نقمتو عن ال     

 3يخمق بيا الذىن صيغة أو كممة أو تركيبا تبعا ألنموذج معين".

وىذا التعريفان يشتركان في داللة مفاىيمية واحدة تقر بوجود النموذج المعين ليأتي      

 النموذج الثاني محاكيا لو، وىو ما نقصده بالقياس.
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 مقارنة بين القياس القديم والقياس الحديث:

القياس عمى مقارنة بين ظاىرتين لغويتين، الظاىرة المقيسة، والظاىرة ما ىو معموم أن      

منيما يتمثل في رد صيغة إلى نظيرتيا، ومنو فيو عممية  المقيس عمييا، وبعبارة أخرى فإن كال

 1معايرية ألنيا تسير وفق نماذج لغوية معينة عمى المتكمم مراعاتيا.

وعند المغويين القدامى خضع القياس إلى معيار زمني ومكاني حدده النحاة وفق ضوابط      

نور الهدى يتيا، أما عند المحدثين فاختمف األمر كما ذكرت الباحثة منيجية في جمع المغة وتقن

دامى "ىو عممية يقوم بيا مستعمل المغة بصورة عفوية غير واعية، فالمقياس عند الق لوشن

يا، وىو عند المحدثين خاصية من خصائص الكالم تخاصية من خصائص المغة ودراس

 .2وأصحابو"

 أهمية القياس عند المحدثين:

إلى أن القياس عامل من عوامل التطور المغوي، وقد  نور الهدى لوشنأشارت الباحثة      

صمب نظرية التطور، فيو يحتل منزلو مرموقة في  " إن القياس دي سوسيراستدلت بمقولة 

  3مبدأ من مبادئ التجديد".

 النحو اآلتي:العممية القياسية بطريقة رياضية في شكل معادلة عمى  دي سوسيروقد حدد      
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      = oratorem/orétor    فإن Honor= x =honorem 

وسنأخذ مثال من العربية لتوضيح المعادلة السابقة إذا كان جمع نصيحة /نصائح= فإن      

 جمع فريدة = س = فوائد.

بأن المغويين األوائل لم يفيموا صيغة القياس حين أطمقوا عميو القياس  دي سوسيرويشير      

فظنوا أن االتنية قد انحرفت من النموذج األصمي  Flaseanalogysالزائف أو الناطف 

honor دمت الصيغة حين ابتhonor إذ كانوا يعدون كل خروج عن النموذج األصمي شذوذا ،

 .1وتتوييا

أن خروج الكممات أو العبارات عن مقياس القياس ليست خطأ بل  دي سوسيروبيذا يقر      

 ىي استعمال جديد تفرضو المغة وظيفيا وبالتالي يكتسب المقبولية في األداء.

وقد شاع ىذا الصنف من القياس أو ما يسمى بالقياس الخاطئ عند بعض المغويين      

وا إلى أن بعض الكممات قد حين أشار  إبراهيم أنيس وعبد الصبور شاهينالمحدثين مثل 

ن خالفت القاعدة النحوية إال أنيا تكسب استقرارىا في  تفوض نفسيا في االستعمال المغوي وا 

 االستعمال وتصبح من المغة.
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وما يسمى بالقياس الخاطئ ىو في غالب األحيان " عممية منطقية تيدف إلى جعل      

 .1الظواىر المغوية أكثر طردا وانسجاما"

أتي ىذا القياس في الدراسات المغوية الحديثة مرتبطا بمسألة الصواب والخطأ، حيث وي     

يتغير مدلول ىذه المسألة بين ما طرحو القدامى في مقابل ما يطرحو الدرس المغوي، فالخطأ 

يحل بسالمة المغة، ولذلك فيي ال تعاديو ولكنيا من منظور الدراسات الحديثة، "ليس أمرا قبيحا 

إن شاع وقبمو أىل البيئة المغوية اعتبرتو حينذاك صوابا جديدا، واعتبرت الصواب تالحظو، ف

 .2القديم الذي ىجر انحرافا عن الشائع المألوف"

وبيذه الصورة تختمف نظرة الدراسات المسانية الحديثة عن النحو العربي في تقويم ما      

 لواقع المغوي.يخالف الصحة المغوية في بناء التراكيب ومدى تقبميا في ا

 أهمية القياس في التطور المغوي:

تخضع المغة لعامل التطور والتغيير عبر الزمن، ويعد القياس الخاطئ أحد المقومات      

الرئيسية التي تقوم عمييا نظرية التطور المغوي، وكما أشرنا سابقا فإن المسانيات قد فتحت 

المجال ليذا النوع من القياس بيدف تقبل العديد من األلفاظ والتراكيب شريطة أن خضع 

 التداول واالستعمال مع مرور الزمن جزءا من المغة.لغة ما، وثم تصبح بفعل الستعمال متكممي 
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"بما أن األخطاء تنشأ غالبا وفقا لمحس المغوي واالتجاه المغة العام فإن جانبا منيا يدخل في 

 .1صمب المغة ويساىم في تطويرىا "

جانبيا المعجمي فإنما مع مرور الوقت تسيل ىذه األخطاء في تطوير المغة خصوصا في      

والداللي، ذلك أن األلفاظ تتطور وتكتسب مدلوالت جديدة بفعل عامل الزمن وأيضا بفعل 

الظروف المحيطة بالمتكمم المساني، ومن ىنا تخضع األلفاظ لظاىرة التوسع المغوي تحت ما 

 يسمى بنمو المغة.

نور ميو الباحثة مؤكدا ىذا الطرح والذي اعتمدت ع دي سوسيروفي ىذا الصدد يقول      

بتكارات في ذاتيا منتظمة وقياسية تماما ويمكن تفسيرىا " إن جميع ىذه االا يقول  الهدى لوشن

 .2بنفس الطريقة التي تفسر بيا المبتكرات التي تبنتيا المغة"

ذا كانت المغة ال       ثم يواصل كالمو مبينا ارتباط ذلك بالجانب المعجمي لمغة فيقول: " وا 

بقسط ضئيل من ىذه المبتكرات، فإن يبقى منيا ىو الكثرة بحيث يجعميا نشاىد من تحتفظ إال 

وقت إلى آخر كيف أن مجموع الصيغ الجديدة يضفي عمى معجم المغة ونحوىا صورة مغايرة 

   3جدا كانت عميو."

 
                                                           

 .204، ص السابقالمرجع نور اليدى لوشن،  - 1
 .204، صنفسوالمرجع   - 2
 .205نفسو ، ص - 3
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 عوامل التطور الداللي:

عوامل التطور الداللي كثيرة ومتنوعة، تطرق إلييا عمماء المغة والداللة خاصة، فكل عالم      

نور من العمماء أو باحث أعطى أكثر من ثالثة عوامل، وعمى الرغم من ذلك أجممتيا الباحثة 

 في ستة عوامل وىي كالتالي: الهدى لوشن

، 1عمالت التي تستخدم فييا الكمماتإن استخدام الكممات يحدد التطور الداللي، تبعا لإلست -1

 فعمى سبيل المثال، الصالة كان معناىا ىو الدعاء وأصبحت في السالم ليا معنى ديني.

عوامل تتعمق بأصوات الكممات، إذا كانت أصوات الكممات واضحة فيي تمتاز بالثبوت،  -2

قدمت  2تغير الداللة،أما إذا كانت غير واضحة أو شابيت غيرىا فقد يحدث إبدال بينيا وىكذا ت

مثال عمى ىذا في كممة "الثورة" قد يغير فيميا السامع ويأخذىا عمى  نور الهدى لوشنالباحثة 

 أنيا الثروة، ثم ال تتسنى لمسامع فرصة تصحيح خطئو ويبقى المفظ في ذىنو ويصبح يستعممو.

ىذا االنتقال تغير  عوامل تتعمق بانتقال المغة من السمف إلى الخمف، فكثيرا ما بينيم عن -3

، فكثيرا من المفردات التي نستعمميا اليم ليست التي كانت تستعمل سابقا، 3في معاني المفردات

اليوم والمعروفين بالجيل الالحق ال نفيميا عمى الوجو الصحيح فيذه المفردات التي نتداوليا 

 الذي يفيميا عمييا الجيل السابق.
                                                           

 .206نور اليدى لوشن، المرجع السابق، ص - 1
 .206المرجع نفسو، ص - 2
 .323، ص 2009، 9نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع، ط عمي عبد الواحد وافي، عمم المغة، شركة  3
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 من لغة إلى أخرى، مما يخضعيا لمتشويش والتغيير. من عوامل التطور انتقال الكممة -4

ما في وظيفتو كاألسمحة مثال -5 ،" أو 1قد يكون الشيء نفسو قد تغير إما في تكوينو، وا 

كإطالق اسم الريشة فكانت في القديم تعرف بريش الطيور فتطور االسم وانتقل إلى ريشة الرسم 

  أو الكتابة.

عوامل تتعمق باختالف الطبقات والجماعات، فكثيرا ما ينجم عن اختالف الناس في  -6

 .2طبقاتيم وفئاتيم اختمف مدلول الكممات وخروجيا عن معانييا األولى

من جيل إلى جيل ومع تطور الحياة وىذا التطور مرتبط تتغير اتضح لنا أن المغة تتطور و      

مصنا منيا جتماع وعمم النفس وغيرىا وىذه العناصر استخبالداللة ومعاني الكممات وعمم اال

وقدمت أمثمة عن كل عامل  نور الهدى لوشنعوامل التطور الداللي التي فصمت فييا الباحثة 

 من العوامل.

 

 

 

 
                                                           

 .206نور اليدى لوشن، المرجع السابق، ص - 1
 .324عمي عبد الواحد وافي، المرجع السابق، ص  - 2
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 أنواع وخصائص التطور الداللي: 

، والدكتور لوشننور الهدى إن التطور المغوي ظاىرة عرفيا عمماء المغة من بينيم الباحثة      

، فيذه الظاىرة مرتبطة بالداللة والداللة مرتبطة عبد الواحد وافي يوعم، طالب محمد اسماعيل

بالمعاجم، والبالغة واالشتقاق واالشتراك المفظي والبيئة والتاريخ وعمم النفس وعمم االجتماع 

عوامل سبق و أن خاصةـ ىذه العناصر نستخمص منيا التطور الداللي والتطور الداللي لو 

 ذكرنيا، وأنواع وخصائص.

 أنواع التطور الداللي: -1

التطور اإلنحطاط أو الحافض يصدق عمى الكممات التي كانت دالالتيا تعد في نظر  -أ

دون ذلك مرتبة، أو أصبح ليا الجماعة نبيمة ورفيعة وقوية، ثم تحولت ىذه الدالالت فصارت 

أمثمة كثيرة منيا: كممة  نور الهدى لوشنوقد من الباحثة  1ارتباطات تزدرييا الجماعة،

)جرثومة( كانت تعني )أصل(، أي عندما أقول: جرثومة العرب يعني أصل العرب، وبعد 

 التطور أصبحت تعنى الجرثومة المعروفة حاليا.

                                                           
 .207نور اليدى لوشن، مباحث في عمم المغة ومناىج البحث المغوي، المرجع السابق، ص - 1
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وقد يسمى التصعيد في المغة وذلك يتمثل في انتقال الكممات من  التطور المتسامي: -ب

، ونستدل بأمثمة ذكرتيا الباحثة نور 1الممموس، أو المعنى الوضيع إلى المعنى السامى المعنى

 اليدى لوشن، كممة مجد التي كانت تعنى في القديم امتالء بطن الدابة بالعمف.

التطور نحو التخصيص، وبخاصة في ليجات الخطاب مثل كممة )الحريم( كانت تطمق  -ج

 . 2ءنسامى كل محرم فأصبحت تطمق عمى الع

التطور نحو التعميم عند األطفال عمى وجو التحديد مثل )بابا( فتطمب عمى كل الرجال،  -د

 .3وكذلك كممة مكتب تطمق عمى مكان جموس األستاذ والطبيب أو الوزير

انت تدل عمى معان مثبتة، مضادة، وذلك مثميا حدث في ألفاظ كالتحول نحو المعاني ال -ت

في سياق المدح والذم مثل )نعم( فيي تأتي في ، وكذلك 4منفيةثم أصبحت تدل عمى معان 

 سياق المدح، وال يخفى لنا أنيا تأتي كذلك في سياق الذم لالستيزاء والسخرية.

أنواع التطور الداللي كثيرة ومتنوعة منيا األلفاظ وكذلك الكممات التي تأتي في السياق      

مما يؤدي إلى كثرة الميجات، ونشأت كممات كانت في القديم وتغيرت وتطورت إلى الجديد 

                                                           
 .207ص، السابقالمرجع نور اليدى لوشن،  - 1
آني والنص الشعري، دار كنوز المعرفة العممية لداللة في ضوء التطبيق القر اعمم  طالب محمد اسماعيل، مقدمة لدراسة - 2

 .53م، ص2011ىـ، 1432، 1لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط
 .53، صنفسوالمرجع   - 3
 .208نور اليدى لوشن، المرجع السابق، ص - 4
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أمثمة كثيرة عن األلفاظ كانت  نور الهدى لوشنجديدة، وانقراض كممات قديمة، فقدمت الباحثة 

في القديم وتغيرت وأصبحت كممات جديدة، فكل دولة وكل قوم يستخدمون ألفاظ وكممات 

 تناسبيم وىذا ما أدى إلى تعدد الميجات في دولة واحدة.

 واص التطور الداللي:خ -2

التطور الداللي بمختمف أنواعو لو خصائص وكل عمم أو ظاىرة من الظواىر شيدىا      

 كما يمي: نور الهدى لوشنالتاريخ ليا خصائص تمتاز بيا وىذا ما بينتو الباحثة 

نما نتدرج ويكون  1أنو يسير ببطء وتدرج، ومن خواص -أ فتغير الكممة ال يأتي بشكل فجائي، وا 

 في لفظ مقاربا لو.

نما يمتاز بالتمقائية واآللية، مثل عالمات  -ب إن اإلدارة اإلنسانية ال تدخل في ىذا التطور، وا 

اإلعراب وسقوطيا من الميجات العربية. فالتأنيث والتذكير، فتأنيث بعض الكممات المذكرة، 

 كممات المؤنثة.وتذكير بعض ال

 جبري الظواىر ويخضع في يسيره لقوانين صارمة. -ج

رة فيي ، ألنو يشمل البيئة بأكمميا، فعند حدوث ظاى2التطور الداللي مرتبط بالزمان والمكان -د

 مرتبطة بالزمان والمكان مثال عند تغير لفظ معين يتغير في تمك المنطقة بأكمميا.

                                                           
 .208، ص السابقالمرجع نور اليدى لوشن،  - 1
 .209، صنفسوالمرجع   - 2
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الدائم بين الداللة المنقول منيا والمنقول إلييا مثل كممة )المجد( من مأل بطن  اإلرتباط -ت

 .1الدابة بالعمق صار )المجد( امتأل: كرما، وعقال

وكذلك بعض العمماء يتبين  نور الهدى لوشنومن بين ىذه الخواص التي قدمتيا الباحثة      

وجودة في المغة وتالشت وزالت ولم تعد لنا فساد الكثير من األلفاظ مما أدى إنقراضيا كانت م

متداولة، وال يخفى لنا لو إلتحق بموضوع التطور الداللي نشأة كممات جديدة لم تكن موجودة في 

 المغة من قبل.

 نشأة كممات جديدة:  -3

يحدث ىذا في المصطمحات العممية والمخترعات فأي مستحدث يقتضي بالضرورة تسمية  -أ

 جديدة توافقو.

قد يحدث ىذا عن طريق األخذ من المغات األخرى، وىو ما يسمى باالقتراض مثل كممات:  -ب

 .2تمغراف، تميفون، تميفزيون، صالون، تاكس

. مما أدى إلى نشأة كممات 3إنتقال الكممة من المغة أو الميجة إلى لغة أو ليجة أخرى -ج

 جزائرية وأصبح يعرف المطبخ بالكوزينة.كوزينة بالمغة االسبانية انتقمت إلى الميجة ال مثلجديدة 

                                                           
 .54طالب محمد اسماعيل، المرجع السابق، ص - 1
 .210نور اليدى لوشن، المرجع السابق، ص  - 2
 .327عبد الواحد وافي، المرجع السابق، ص يعم - 3
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إحياء بعض المفردات الميجورة التي ألبست دالالت تساير الحياة الجديدة مثل كممات  -د

  1المذياع، والصحف، والمدفع...وغييا.

 .2تفرع الكممات عن طريق اإلشتقاق والنحت المذين يتطمبيما االستعمال مثل قولنا تفرس -ت

 موجودة في المغة: انقراض كممات كانت -4

ويرجع ذلك إلى أسباب اجتماعية وسياسية ونفسية أدى إلى انقراض كممات كانت      

مستخدمة في المغة التي كانت متداولة في العصر الجاىمي وربما قد تكون ألفاظ قبيحة، فيذا 

 يدفع إلى التخمي عن ىذه الكممات واستبداليا بكممات أخرى.

 ض الكممات في المغة تعود إلى:ومن أىم أسباب انقرا     

انقراض مدلول الكممة نفسو أو عدم استخدامو ويصدق ىذا عمى المالبس واألثاث، وعدد  -أ

الحرب، ووسائل النقل، وآالت الصناعة، والنظم االجتماعية التي ترتبط بفترة تاريخية معينة، 

 .3الرمى بالسيام، وأن البنات في الجاىمية مثل

 4وعدم ارتباطيا بفصيمة من الكممات معروفة األصل متداولة االستعمال.انعزال الكممة  -ب

                                                           
 .210نور اليدى لوشن، المرجع السابق، ص - 1
 .211، صنفسوالمرجع  - 2
 .211، ص لوشن، المرجع السابق نور اليدى   - 3
 .327، صالمرجع السابقعمي عبد الواحد وافي،  - 4
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 .1ألنيا ثقيمة عمى المسان عدم تالوة بعض الكممات مع جياز النطق، -ج

وكثيرا من ىذه الكممات التي انقرضت من المغات نجدىا اليوم وخاصة في الشعر الجاىمي      

واألمثال والحكم، فبعض الكممات نسمعيا ألول مرة في حياتنا، ومن جانب آخر كما ذكرت 

توجد بعض الكممات ال تتالئم من األعضاء النطقية بحيث أنيا تكون  نور الهدى لوشنالباحثة 

  طق مما أدى إلى انقراضيا. ثقيمة عمى  الن

 

 

 

 

                                                           
 .55طالب محمد اسماعيل، المرجع السابق، ص - 1
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 المبحث األول: ااِلشتقاق

إن المغة العربية تتميز بظواىرىا المختمفة والمتعددة وغالبا ما يضم موضوع التنمية       

المغوية إلى موضوع التطور المغوي، إذ تؤدي عناصره إلى التوسع المغوي، وخاصة التوسع في 

المعنى وىذه العناصر أدت إلى التطور الداللي أو العالقات الداللة لممفردات وأىم ىذه الظواىر 

 .ااِلشتقاق

 تعريفو: -1

وىو "أخذ كممة من كممة أو أكثر مع  ااِلشتقاقتعريف  نور اليدى لوشنتناول الباحثة      

تناسب بين المأخوذ والمأخوذ منو في المفظ والمعنى جميعا، كضارب من ضرب، وطريق 

معرفتو تقميب تصاريف الكممة حتى يرجع منيا إلى صيغة ىي أصل الصيغ، أو يقال ىو 

، فمصدر )ضرب( األصلحميل األصل الواحد إلى صيغ مختمفة لتفيد ما لم يستفد بذلك ت

لى )يضرب( فيقيد حصولو في  يتحول إلى )ضرب( فيقيد حصول الحدث في الزمن الماضي، وا 

 .1المستقبل وىكذا"

ن عند أىل العربية يحد تارة باعتبار العمم كما قال الميداني9 "ىو أن تجد بي ااِلشتقاقو      

المفظين تناسبا في أصل المعنى والتركيب فترد أحدىما إلى اآلخر، فالمردود مشتق والمردود 

                                                           
 .312نور اليدى لوشن، مباحث في عمم المغة ومناىج البحث المغوي، المرجع السابق، ص - 1
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ما يناسبو في التركيب  إليو مشتق منو، وتارة باعتبار العمل كما يقال ىو أن تأخذ من المفظ

  1التمويح".فتجعمو داال عمى معنى يناسب معناه، فالمأخوذ مشتق منو، كذلك في 

"ىو أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقيما في المعنى  فرىان عزيز محي الدينوعرفو أيضا      

 .2والمادة األصمية واختالفيما في الصيغة"

ىرة ىم نستنتج من خالل التعريفات أن كل من الباحثين المذين تطرقوا إلى ىذه الظا     

فظ متناسبا أو متفقا في أن تكون الصيغة أو الم ااِلشتقاقوىو  ينصبون إلى تعريف واحد أل

 .نور اليدى لوشنالمعنى، وىذا ما أشارت إليو الباحثة 

 :ااِلشتقاقأقسام  -2

عمى ثالثة أقسام وىو صغير، وكبير، وأكبر، غير أن الباحثة  ااِلشتقاقوقد قسم المغويون      

 شتقاق وىو كالتالي"9أشارت إلى ىناك أربعة أقسام لالِ  نور اليدى لوشن

 

 

 

                                                           
، ضبطو وعمق عميو، أحمد عبد الفتاح تمام، مؤسسة الكتب الثقافية لمطباعة والنشر ااِلشتقاقمحمد صديق خنخان، عمم  - 1

 .15م، ص3113-ىـ1322، 1والتوزيع، ط
 .361فرىاد عزيز محي الدين، المرجع السابق، ص  - 2
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 الصغير: ااِلشتقاق -1

"كأن تأخذ أصال من األصول فتجمع بين معانيو، وأن اختمفت صيغة ومبانيو، وذلك كترتيب 

س ل م  فأنت تأخذ منو معنى السالمة وتصرفو، نحو سمم، ويسمم، وسالم، وسممان، وسممى، 

 1والسالمة، والسميم".

م، وفيو يكون بين المفظتين تناسب العا ااِلشتقاقبأن "ىذا النوع يسمى ب فرىادوعرفو أيضا      

ة، وذلك مثل اشتقاق األفعال9 الماضية والمضارعة واألمر، واسمى الفاعل في األحرف األصمي

والمفعول، وغير ذلك من المشتقات، إذ تشترك ىذه المجموعة في عدد من الحروف في ترتيبيا، 

 2تشترك في الداللة العامة".وكذلك 

العام أن تكون  ااِلشتقاقالصغير كما يسمى أيضا ب ااِلشتقاقمن خالل التعريفين نستنج أن      

وفتجمع بين معانيو بين المفظتين تناسب في األحرى األصمية، كأن تأخذ أصال من األصول 

 شتقاق الصغير.في تعريفيا لالِ  نور اليدى لوشنوىذا ما تناولتو الباحثة 

 الكبير: ااِلشتقاق -2

"ىو انتزاع كممة من كممة أخرى بتغيير في بعض أحرفيا مع  نور اليدى لوشنعرفتو      

تشابو بينيما في المعنى واتفاق في األحرف المغيرة أو في صفاتيا أو فييما معا، وذلك مثل 
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المادة )ج ب ر( وتقمباتيا )جرب( )جراب(...إلخ وكذلك المادة )ق و ل( منيا )و ل ق(، و 

 .1وتقاليبيا بمعنى الخفة والسرعة" )وقل(، و )ل ق و(

 ااِلشتقاقمن أوائل الذين تبنوا ىذه الفكرة، وأشار إلى ذلك بقولو " وأما  ابن جنيويعد      

  الكبير فيو أن تأخذ أصال من األصول الثالثية، فتعقد عميو وعمى تقاليبو الستة معنى واحد، 

ن تباعد شيء من ذلك عنو رد  تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منيا عميو، وا 

 .2يون ذلك في التركيب الواحد"ااِلشتقاقبمطف الصنعة والتأويل إليو، كما بفعل 

اتفقا في ابن جني و نور اليدى لوشنمن خالل التعريفات يتضح لنا كل من الباحثة      

 الكبير. ااِلشتقاقبينت لنا معنى وكل واحد منيما أعطى أمثمة كثيرة  الكبير ااِلشتقاقتعريف 

 الكبار: ااِلشتقاق -3

"أنو انتزاع كممة من كممة أخرى بتغيير في ترتيب بعض أحرفيا  نور اليدى لوشنعرفتو      

تفاق في األحرف، ويكون ىذا النوع بعض مع تشابو بينيما في المعنى واِ بتقديم بعضيا عمى 

 3من المادة الواحدة مثل جذبو، وجبذه".
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 الكبار: ااِلشتقاق -4

الكبار من الجانب المغوي والجانب  ااِلشتقاقإلى تعريف  نور اليدى لوشنتطرقت الباحثة      

 الكبار الذي يسمى أيضا بالنحت. ااِلشتقاقاالصطالحي وقدمت أقسام 

 تعريفو: -1

 .1وىو المسمى بالنحت، "ومعناه في أصل المغة البرى، ومثمو في الحجارة والجبال"     

والنحث في اإلصطالح9 "أن تعمد إلى كممتين أو جممة فتنزع من مجموع حروف كمماتيا      

 2كممة تدل عمى ما كانت تدل عميو الجممة نفسيا".

ثرائيا       بالمفردات إذ بو يتم تجديد كممة من وىو واحد من الوسائل الميمة لتطوير المغة وا 

كممتين فأكثر يضاف إلى مفردات المغة، وىو في الوقت نفسو نوع من االختصار واالختزال 

. قال ابن فارس "العرب تنحت من كممتين كممة واحدة وىو 3لكممتين أو أكثر في كممة واحدة

 4عبشمى منسوب إلى اسمين عبدو وشمس".جنس من اإلختصار، وذلك رجل 
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ىو أن تنزع كممة  نور اليدى لوشنكما عرفتو الباحثة  ااِلشتقاقمن خالل ىذا نستنج أن      

من كممة، أما النحت ىو أ تنزع كممة من كممتين أو أكثر مثال عمى ذلك قدمو ابن فارس في 

 رجل عبشمى ىو منسوب إلى اسمين وىو عبد وشمس، وتسمى تمك الكممة المنزوعة منحوتو.

 أقسامو: -2

 يمكن ارجاع النحت إلى أربعة أقسام9

وذلك بأن تنحت من الجممة فعال يدل عمى النطق بيا، أو عمى حدوث  النحت الفعمي: -1

 مضمونيا، مثل )سبحل( من سبحان ا، و)حوقل( من ال حول وال قوة إال با. 

مثل أن تنحت من كممتين كممة واحدة تدل عمى صفة بمعناىا، وذلك  :النحت الوصفي -2

 من )صييل، وصمق( وكالىما بمعنى صوت.)صيصمق( وىو الشديد من األصوات 

 أتنحت من كممتين اسما مثل )جممود( من )جمد وجمد(. سمي:النحت اال -3

أن تنسب شيئا أو شخصا إلى بمد فتنحت من اسمييما اسما واحدا عمى النحت النسبي:  -4

 .1)افريقيا وآسيا( )آفرو أسيوي(صيغة اسم المنسوب، يقولون مثال في النسبة إلى 

أقسام النحت وىي أربعة وكل قسم أعطت أمثمة منو  نور اليدى لوشنبينت لنا الباحثة      

 والمالحظ أن النحت يسيل في العبارات المعروفة كالبسممة، والحمدلة، والحوقمة.
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ماء، وكل ما وقد ذكر اإلرتجال في المغة في ىذا المجال وىو غير ثابت عند كل العم     

يستشف منو أنو تابع لالشتقاق حيث يعتمد عمى اختراع صيغة جديدة لم تكن معيودة في المغة، 

. 1ااِلشتقاقلكن في غالب األحيان تكون ليا عالقة بمادة قديمة... إذن ىذا العنصر يدخل في 

 ومن أمثمة )برمائي( من برمائي. و)أفرو آسياوي( من إفريقيا وآسيا .

نور اليدى شتقاق و أشارت إلييا الباحثة ناصر التي عدىا بعض العمماء من الِ عومن ال     

 وىي القمب واإلبدال. لوشن

القمب واإلبدال9 ىو الكممات أو باألحرى الكممتان المتان تعبران عن معنى واحد، ويكون      

ومثل  اإلختالف في حرف حرف واحد من حروفيا مثل )التيتال والتيتان(، أي سقوط المطر،

ياك وىياك( و)الصراط والسراط(، والصطر والسطر(...إلخ.   2)أياوىيا(، )وا 

 وفي تعريف آخر لإلبدال والقمب:

اإلبدال 9 "فيو إقامة حرف مكان حرف في بعض الكممات مع بقاء الحروف األخرى      

فتكون مشتركة في حرفين مثال وأبدل الحرف الثالث في إحداىا بحرف آخر قريب في المخرج 
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وحط، وغبن، وخبن، وقسم وقصم، ووسم ووصم، ووشم، ، وقد يكون بعيدا عن ذلك9 )مت ومد

 .1وىز، وخرب وخرم( وأمثاليا كثيرة "وتاب وثاب وآب، وقد وقط وأز، 

نما أما القمب9 من باب التبدال      ت الصوتية التي تقع عمى األصوات المغوية أي الحروف وا 

ىو تبدل صوتي يقع عمى الكممة بإبدال مواقع األصوات أو الحروف فييا مثل يئس وأيس، 

 .2وىو أقل من اإلبدال عددا وأندر وقوعا وأقل شأنا في مباحث المغة وجذب وجبذ

يعتبر من الظواىر التنمية المغوية فكل عمماء المغة قدموا تعريفا لو وبينوا أقسامو  ااِلشتقاقف     

وأضافت إلى ذلك اإلرتجال والقمب واإلبدال الذي يعتبر من نور اليدى لوشن منيم الباحثة 

عند القدماء وبينت أن من أىم شروط ىذه الظاىرة أن يكون ىناك تناسب بين  الظواىر الصوتية

 المفظين في المعنى والمخرج.
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 ستعاري.مبحث الثاني: التوسع المجازي والِ ال

التطور الداللي، ومن كما ذكرنا سابقا إلى موضوع  نور اليدى لوشنتعرضت الباحثة      

ستعاري، ومن أىم عوامل التوسع في المغة مية المغوية التوسع" المجازي واإلضروب ىذه "التن

 "المعرب والمبني".

 ستعاري:التوسع المجازي وال -1

"أنو منياج في ثقل المغة لمداللة عمى معان جديدة لوجو شبو معين،  نور اليدى لوشنعرفتو  -

 أو لفكرة دعاىا المعنى األصمي لمفظة ما، لمشاركتو في ىذه المفظة." ومن أمثمة ذلك 9

البرق9 من البريق وىو الممعان، أطمق عمى الظاىرة الجغرافية المعروفة، ونظرا لسرعة وميض  -

 ة حديثا لتدل عمى التمغراف.ىذا البرق فقد استعممت الكمم

البندقية9 سالح لمرماية سميت كذلك ألن رصاصيا في البداية كان كرويا يشبو حبات البندق،  -

 وىو الثمر الجاف المعروف.

الخفاش9 من أسماء الوطواط، وأصل الخفش ىو ضعف البصر بالنيار ومعروف في طبيعة  -

 1الوطواط.

 النافذة9 ىي الشباك إذ لم تكن عميو مشبكات، بحيث تنفذ منو األجسام. -

 الفمق9 ىو الصبح، من فمق الشيء إذا شقو حتى ظير داخمو. -
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 المب9 ىو القمب، وأصل معناه9 داخل الثمر، أثمن ما فيو عكس القشر. -

اإلنسان عمى ما الشرف9 وىو المكان العالي، والشرفة المكان العالي في البيت، يشري منو  -

 حولو، ثم استعمل بمعنى ارتفاع المنزلة.

الصداع9 أصمو من الصدع، وىو الكسر والشق يصيب الجدار مثال9 ثم استعمل لوجع  -

وخاصة النصفي منو، ومثمو الشقيقة وىي وجع نصف الرأس، جاءت من الفعل شق الرأس، 

 .1بمعنى صدع

ليونانية معناىا البحر المحيط، ثم أصبحت اقيانوس(  القاموس9 وىي معرفة عن كممة )أو -

تستعمل بمعنى الكتاب الذي يضم مفردات المغة مرتبة عمى حروف المعجم، وأول تسمية ىي 

 القاموس المحيط لمفيرو زبادي.

 نبغ9 أي امتاز في عمم أو فن، وأصمو نبغ الشيء أي أصبح بارزا ظاىرا. -

 .(القمب9 أي اشتقاق، وأصمو من )ىفا الريش أي طار في اليواء ىفا -

يد المكنسة9 أو المطرقة أو غيرىا، وأصل اليد لإلنسان يستعمميا في أغراضو المتعددة  -

والمتنوعة، فنقمت إلى أطراف بعض األدوات التي تعين عمى تناوليا واإلمساك بيا، مثل يد 

 2الفأس ونحوه، أي مقبضيا.
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 وقد استعممت كممة يد في سياقات متنوعة لمتعبير عن معان مختمفة منيا يد الدىر، مد زمانو.

 يد الريح9 سمطانيا، يد الطائر9 جناحو. -

رجل الكرسي9 أو المنضدة وىي الواحدة من الفوائق التي تقف عمييا تمك األشياء، نقمت من  -

 1قوائم اإلنسان والحيوان.

و منياج في نقل التوسع المجازي واإلستعاري الذي ى ليدى لوشننور اعرفت الباحثة      

معاني جديدة وىذه المعاني تتجدد بتقدم العموم وتطور األفكار وليذا البد من  المفظ لمداللة عمى

وجود أسماء تدل عمييا، وعمى ىذا استدلت الباحثة بأمثمة كثيرة بينت لنا المعاني األلفاظ سابقا 

 كيف كانت وتطورت اليوم واختمفت وتجددت.

 المعرب والدخيل:  -2

معرب أنو استعارة لفظ من لغة أخرى إلستعمالو في ال نور اليدى لوشنعرفت الباحثة      

المغة األصمية مثل9 السراط، واإلبريق، والسندس، وقد يسمى باالقتراض، إذ العممية المغوية ىنا 

 2تتطمب اقتراض ألفاظ لغة لمغة أخرى تصبح مستعممة فييا.

بعد عصر ويخمط ىذا المصطمح بمصطمح الدخيل عرفتو الباحثة أنو ما دخل المغة      

االحتجاج، ويرتبط أيضا بالمولد وىو توليد معان من ألفاظ كانت موجودة من قبل، وبمقتضى 

                                                           
 .333نور اليدى لوشن، المرجع السابق، ص - 1
 .332المرجع نفسو، ص - 2



      الداللي مظاهر التطور                                                                       الفصل الثاني
 

 

44 

الحياة الحديثة أعطيت ألشياء تتماش مع العصر وتسايره مثل9 السيارة، الجريدة، والطائرة، 

 1والياتف.

 وفيما يمي نورد بعض األلفاظ المعربة والدخيمة9

 معناه يصب الماءابريق9 فارسي )أبريز(  -

 ( معناه كذاب ونمام وىو من أسماء الشيطان.Diabdosإبميس9 يوناني ) -

 احترق ولمع. (Cuthe)من  (Oeither)أثير يوناني  -

 .2، معناه عضو، وآلة، ومجاز آلة طرب(Organon)أرغن، يونمني  -

 ، معناه فراش وثير.(Arikoite)أريكة، يوناني  -

 عناه معمم.أستاذ، فارسي )أستاذ( م -

 معناه أخبار تاريخية وقد استعمميا العرب بمعنى خرافا. (Istoria)أساطير9 يوناني  -

 معناه حممة حربية وطائفة سفن. (Stolos)أسطول9 يوناني  -

 3وىو اسم الجبار حامل الكرة األرضية. (Atlas)أطمس9 يوناني، مجموعة خرائط  -

 عد من الخشب مرادف مصرف.معناه في األصل مق (Banca)بنك9 إيطالي  -
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 بندق9 ىو فارسي )فندق( وىو شجر. -

 معناه حار وىو نبات لو حب مر الطعم. (Thermos)ترمس9 يوناني  -

غاية ونياية وحد،  (Telos)تمغراف9 يوناني معناه الكتابة عن بعد، وىو مركب من  -

 كتب. (grofo)و

 1.(Fone)و  (Telos)9 يوناني معناه المخاطبة عن بعد، وىو مركب من تمفون -

 أي كتاب صغير وىو دفتر. (Difither)دفتر9 فينيقية )ديفتار(،  -

 زبون9 أرامي، مشتقة من زبن أي اشترى مرادفو المشتري. -

 زالبية تركية )زلوبية( وفي اآلرامية )زلوبيا(. -

 .2لى سردينيا( سمك صغير نسبة إSardineسردين ) -

 شير، أرامي )شير( معناه حرا. -

 شيطان، عبراني )سمطان( معناه خصم وعدو. -

 ، منسوبة إلى الصين ويراد بيا طبق.صينية، صيني -
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 .1مسكر9 فارسي )لسكر( معناه جيش -

 معناه حب الحكمة. (Filosofia)فمسفة9 يوناني  -

 .2فيرس9 فارسي )فيرست( وىو جدول مواد الكتاب -

عن المعرب والدخيل وقدمت لكل واحد  نور اليدى لوشنىذه األمثمة قدمتيا الباحثة      

منيما التعريف واتضح لنا الفرق، والمعرب والدخيل يعد من أىم عوامل التوسيع في المغة أو 

 باألحرى نمو المادة المغوية من خالل األلفاظ التي عربت أو دخمت عمى لغتنا العربية.
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 ث الثالث: مظاىر التضخم المغوي:المبح

وتتجمى ىذه المظاىر الداللية المشتركة بين القدماء والمحدثين من خالل المشترك المفظي      

 والترادف والتضاد.

 المشترك المفظي: -1

 تعريفو:

إلى ىذه المظاىر من بينيا المشترك المفظي في  نور اليدى لوشنتطرقت الباحثة  -1.1

"ىو أن تنصرف الكممة الواحدة إلى معنيين أو أكثر بداللة متساوية عمى المعانى في  تعريفيا لو

 لغة واحدة".

تعريف سيبويو لممشترك المفظي بقولو "اعمم أن من  نور اليدى لوشنوقد استدلت الباحثة      

جدت كال منيم اختالف المفظين الختالف المعنيين... واتفاق المفظين والمعنى مختمف كقولك9 و 

 .1عميو من الموجدة، ووجدت إذا أردت وجدان الضالة أشباه ىذا كثر"

ومن خالل ىذا نستنج أن المشترك المفظي ظاىرة عنيت كثيرا عند مختمف المؤلفات منيم      

المغويين والبالغيين وحتى المفسرين، باإلضافة إلى األصوليين وكل فريق أعطى تعريفا مختمفا 

عنو، ونخمص في األخير إلى أنو لفظ يحمل أكثر من معنى بحيث أن يتفق لفظين والمعنى 

 ذلك العين فنقصد بيا عين اإلبرة، وعين الماء، وعين اإلنسان. مختمف مثال عمى
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بقولو "وتسمى األشياء الكثيرة باإلسم الواحد نحو9 عين الماء، وعين  ابن فارسوعرفو      

المشترك أىل األول بأنو  في ىذا الشأن9 وقد حده أي السيطوىالمال، وعين السحاب"، ويقول 

   1مختمفين فأكثر داللة عمى السواد عند أىل تمك المغة".المفظ الواحد الدال عمى معنيين 

إلى أنواع المشترك المفظي عند البالغيين فقسموىا إلى  نور اليدى لوشنلم تتطرق الباحثة 

 وىي كالتالي9 [التجنيس]ثالثة أنواع بحيث عبروا عن المشترك المفظي بمفظ 

ان المتجانسان اسمين، ومنو قولو تعالى9 " ويوم تقوم الساعة وفيو يكون المفظ المماثل: -1

، فالمراد بالساعة األولى القيامة، والثانية [44الروم ]يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة" 

 2الساعة الزمنية.

وفيو يتفق المفظان خطا وصوتا، ويكونان من نوعين مختمفين كاسم وفعل، ومن  المستوفي: -3

 " يرثي ابنو9كناسة األسديمحمد ابن قول "

 وسميتو يحي ليحيا فمم يكن        إلى رد أمر ا فيو سبيل 

 ف )يحي( األولى عمم، و)يحيا( الثانية بمعنى يعيش.

 9أبي الفتح السبتيوفيو يتفق المفظان خطا، كقول  :المتشابة -2

 فدعو فدولتو ذاىبة.          ماذا ممك لم يكن ذاىبة 
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 1األولى بمعنى صاحب ىبة وعطاء، والثانية بمعنى زائمة غير باقية.ف)ذاىبة( 

وعمى ىذا فان التجنيس كما أوردوه البالغيين بأنو يتساوى حروف ألفاضو في الشكل أي 

 الحروف والتركيب ولكن المعنى مختمف وىو المشترك المفظي.

 أقسام المشترك المفظي: -2.1

تطرقنا سابقا أن تعريف المشترك المفظي ىو بحد ذاتو لفظ يحمل أكثر من معنى، وعمى      

 أقسام المشترك ومنيا9 نور اليدى لوشنىذا التعريف الذي استنتجناه، أو جزت الباحثة 

قسم مؤيد لظاىرة االشتراك، وقد أثبتيا وتوسع فييا محتجا بشواىد العربية التي ال سبيل  -1

 ، وغيرىم.، وأبو عبيدة، واألصمعيالخميل بن أحمد، وسبويوىؤالء لمشك فييا، ومن 

قسم ثان ويمكن أن نعده فرعا عن القسم األول، يؤد ظاىرة اإلشتراك ويستشيد النقمية  -3

 .[المعاني غير متناىية واأللفاظ متناىية]ويحتج بالشواىد العقمي القائل 

الجيل الذي عقب جيل اإلشتراك وأغمب ىؤالء من أما القسم الثالث فيم المنكرون لظاىرة  -3

 2ال تدعم آرائيم في نفي ىذه الظاىرة.م، وقد أوردوا أسبابا وعوأبي عبيدة والخميل وسبوي

إلى سبب تداخل المغات، مستشيدين بذلك أن المفظة في لغة  فمنيم من يرجع اإلشتراك     

قوم تعنى شيئا، وفي لغة قوم آخر تعني شيئا آخر، وىذا ما يجعمنا نرجع إلى ما تطرقنا إليو 

 سابقا في انقراض كممات كثيرة، ونشأة كممات جديدة.
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ويرجع ظاىرة وقومو،  في المغة،" إال أنو ينفى كثرةاإلشتراك  بوجودعبد الواحد وافي وأقر      

االشتراك إلى سنة التطور، فقد ينال األصوات األصمية لمفظ ما بعض التغير أو الحذف أو 

الزيادة وفقا لقوانين التطور الصوتي...فيصبح ىذا المفظ متحدا مع لفظ آخر يختمف عنو في 

 1مدلولة ".

في سائر المغات ألفاظ وال تقتصر ظاىرة المشترك المفظي عمى المغة العربية وحدىا ف     

، ويدور حوليا ما دار في المغة العربية بين مؤيد ومعارض، وال ننسى Homonymesمشتركة 

، وكممة 2تداخل المغات في استعمال األلفاظ المشتركة وما لعبة المجاز في ىذا المجال

Homonymy  )قد مثل ليا في العربية بقوليم )سال، وسأل(، كممة )إثم( التي تنطق )اسم

 3فتطابق كممة اسم غير مبدلة عن الشيء.

نستنتج أن ظاىرة المشترك المفظي ال  نور اليدى لوشنومن خالل ىذا وما قدمتو الباحثة      

نما عمى مختمف المغات، وكل لغة ليا ألفاظ مشتركة وليا  تقتصر عمى المغة العربية وحدىا، وا 

 أسبابيا وأنواعيا وأقسيا، وتتعرض لكل ما تعرضت إلى المغة العربية، وما دار حوليا.

 أسباب المشترك المفظي: -3.1

 التالية9تعود أسباب االشتراك المفظي في المغة إلى األسباب      

 اختالف الميجات، فكل ليجة ننشئ لفظا ينتج عنو اتفاق المفظ واختالف المعنى. -1
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التغير الداللي، حيث يستعمل المفظ لمعنى حقيقي لما يستعمل لمعنى مجازي، وىذا ينشأ  -3

 عنو المشترك.

ر الداللي، كما حدث ذلك في ذلك األلفاظ الشرعية المستجدات الناتجة عن التغي -3

 1العممية.والمصطمحات 

التي  فروةالتغير الصوتي، وذلك ما يحدث بين الكممات المتشابية صوتيا كما في كممة )ال -3

 .2تطمق عمى جمد الرأس والغنى، وأصل الكممة بالمعنى الثاني الثروة

ور الداللي فمعظم العمماء قدموا تعريفا مشتركا إن المشترك المفظي ظاىرة من ظواىر التط     

، ، وابن فارس، والسيوطي وعبد الواحد وافيوبوييسوالبعض اآلخر قدموا تعريفا آخر، منيم 

 ونخمص في األخير إلى أن المشترك المفظي ىو لفظ واحد يدل عمى معنيين مختمفين.

في الكتاب إلى ظاىرة الترادف، كما أشار إلييا ابن جني تحت اسم "تعادى  وسيبويأشار      

أبي الحسن ت اسم الترادف كتاب األمثمة وتالقى المعانى" ومن أقدم الكتب العربية التي حمم

كتاب األلفاظ المترادفة والمتقاربة في المعنى"، ىـ( وعنوانو "273)ت  بن عيسى الرمانى يعم

 3في كتابو الصاحبي. ابن فارسويبدوا أن أقدم من أطمق اسم الترادف عمى ىذه الظاىرة ىو 
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الفريق األول9 يرى اثبات الترادف اعتمادا عمى9 بحيث نقل ابن فارس قوليم وىو9 "لو كان  -أ

ن شيء بغير عبارتو، وذلك ألننا نقول في9 لكل لفظة معنى غير األخرى لما أمكن أن يعبر ع

 1ال ريب فيو9 ال شك فيو، فمو كان الريب غير الشك لكانت العبارة خطأ".

كان من المتثبتين لمترادف في كتابو "األلفاظ المترادفة والمتقاربة في  الرمانىاتضح لنا أن      

لمترادف فريقين فريق وسع في مفيومو، ولم يقيد حدوثو بأي قيود،  المعنى، "والمالحظ أن متثبتي

وفريق آخر كان يقيد حدوث الترادف ويضع لو شروطو تحد من كثرة وقومو"، ومنيم األصفياني 

الذي كان يرى أن الترادف الحقيقي ىو ما يوجد في الميجة الواحدة، أما ما كان من ليجتين 

 .2فميس من الترادف

فيم  فارس، وابن فارس، أبو ىالل العسكري يوأبو عم ،مبثعميم ثاني9 ويتزعالفريق ال -ب

 ينكرون الترادف.

عمى أن المترادفات غير مفيدة "وواضع المغة حكيم ال يأتي فييا بما ال يفيد" وفسروا  اعتماد     

ما يرى فيو ترادفا عمى أنو " من لغتين متباينتين أو أن المعنيين مختمفان، أو أنو من قبيل" 

 .تشبيو شيء بشيء
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 الترادف: -2

حدثين وكل واحد منيم أعطى الترادف ظاىرة عرفتيا المغة وظيرت عند القدماء وعند الم     

في تعريف الترادف وموقف الدارسون كما  نور اليدى لوشنتعريفا مغايرا وىذا ما بينتو الباحثة 

 المحدثين. رذكرنا من وجية نظر القدماء، ومن وجية نظ

 تعريف الترادف: -1.2

 1"ىو األلفاظ الدالة عمى شيء واحد باعتبار واحد".     

"األلفاظ المترادفة الدالة عمى شيء واحد باعتبار واحد، واحترزنا باألفراد عن وأيضا ىو      

االسم والحد فميسا مترادفين، وبوحدة االعتبار عن المتباينين كالسيف والصارم، فإنيما دال عمى 

 .2شيء واحد لكن باعتبارين أحدىما عمى الذات واآلخر عمى الصفة"

مترادفات ألفاظ متحدة المعنى وقابمة لمتبادل بينيا في أي بقولو "إن ال أولمانكما عرفو      

 3سياق".

ومن خالل ىذا نستنتج أن الترادف ونستطيع القول أنو عكس المشترك المفظي وىذا ما      

 في التعريف. نور اليدى لوشنبينتو الباحثة 
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 موقف القدماء: -1.1.2

إلى بعض الكتب وأصحابيا الدين تكمموا عن ىذه  نور اليدى لوشنتعرضت الباحثة      

ىذه الظاىرة  إثباتالظاىرة ألى وىي الترادف بحيث انقسم واختمف المغويون العرب القدماء في 

ن استطعنا القول أنيم   أنكر وجودىا في المغة العربية.وا 

 .1إال اسما واحدا وىو السيف، وحين سئل فأين الميند والصارم قال ىذه صفات

ثبات  أبو ىالل العسكريوقد ألف       الفروق بين كتابو "الفروق في المغة" إلبطال الترادف وا 

األلفاظ التي يدعى ترادفيا، وقد بدأ كتابو بعنوان "باب في اإلبانة عن كون اختالف العبارات 

 2واألسماء موجبا الختالف المعاني في كل لغة".

يرى أن لكل لفظة معنى محددا، وال يمكن أن يشير إلى  أبا ىالل العسكريواضح أن      

معنى آخر، ومن ثم ال يدل لفظان عمى معنى واحد، ويفيم أن أبا ىالل العسكري من أنصار 

نظرية المعنى وليس من أنصار نظرية الداللة، ألنو ال يمكن في المغة الطبيعية أن يكون 

 3لفظتين معنى واحد.

الفريق األول أي المثبتين لظاىرة الترادف أنو في حد ذاتو ىو ما  من خالل ىذا نستنتج أن     

وجد في ليجة واحدة، أماما كان من ليجتين فأكثر فيو ليس ترادف وىذا ما بينو األصفياني 
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في كتابيا مباحث في عمم المغة ومناىج البحث  نور اليدى لوشنواعتمدت عميو الباحثة 

 المغوي.

وابن فارس وأبو ، الفارس يأبو عمينكرون الترادف وعمى رأسيم  أما الفريق الثاني فيم     

 وفسروا أن الترادف يكون من لغتين متباينتين أو أن المعنيين مختمفين. ىالل العسكري

 موقف المحدثين: -2.1.2

أن لممحدثين نفس الخالف الذي دار بين القدماء إال أن  نور اليدى لوشنبينت الباحثة      

 عبا.القضية عند المحدثين أكثر تش

في كتابو "حياة األلفاظ" أن األلفاظ مع تكوينيا ودورانيا عمى األلسنة تأخذ  دارميستيتريرى      

 1شكمين مختمفين يصبحان مع اإلستعمال مترادفين".

يقول "إننا ندعي أن كل كممة من كممات الترادف تؤدي معنى ثابتا مختمف عن  وبمومفيمد     

األخرى، وما دامت الكممات مختمفة صوتيا فالبد أن تكون معانييا مختمفة كذلك. وعمى ىذا 

 2فنحن في اختصار نرى أنو ال يوجد ترادف حقيقي."

تابو )عمم الداللة(، وقد خصص أحمد مختار عمر لمترادف عند المحدثين جزءا من ك     

في كتابيا وبينت  نور اليدى لوشن، استدلت عميو الباحثة 3وضح من خاللو نظرة المحدثين

نكار.  موقف القدماء والمحدثين لمترادف وكل واحد منيم أعطى تفسيرا ليذه الظاىرة من اثبات وا 
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ود، فال يسمم بيد أن بعضيم يرى وردة ىذه الظاىرة في المغة، ولكن في حيز ضيق ومحد     

أثبت وجوده بشرط تحكيم السياق فمعظم المترادفات عنده  فأولمان بكل ما قيل إنو من المترادف

"ليست إال أنصاف أو أشباه مترادفات، وأنو ال يمكن استعماليا في السياق الواحد، أو األسموب 

 1الواحد، دون تمييز بينيا..."

 الترادف وأشباه الترادف: -1

أن كثير من المحدثين يميزون بين أنواع مختمفة من  نور اليدى لوشنأبرزت الباحثة      

 الترادف وأشباه الترادف عمى النحو اآلتي9

 2الترادف الكامل، أو التماثل، وذلك حين يتطابق المفظان تمام المطابقة. - أ

ان تقاربا شديدا و التقارب أو التداخل، وذلك حين يتقارب المفظشبو الترادف، أو التشابو، أ -ب

 حول. –سنة  -لدرجة يصعب معيا بالنسبة لغير المختصين التفريق بينيما مثل9 عام 

 التقارب الداللي، ويتحقق ذلك حين تتقارب المعاني. -ج

االستمزام9 مثل غادر أحمد القاعة الساعة الرابعة، فإن ىذا يستمزم أن أحمد كان في القاعة  -د

 قبل الساعة الرابعة.

استخدام التعبير المماثل، وذلك حين تمتمك جممتان نفس المعنى في المغة الواحدة وقد قسم  -ىـ

(Nilsen) 9ىذا النوع أقساما منيا 
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يتغير المعنى العام ليا9 مثل9  1التحويمي9 وذلك بتغيير مواقع الكممات في الجممة دون أن -1

 ببطء دخل محمد الحجرة، الحجرة دخميا محمد ببطء. دخل محمد الحجرة ببطء.

 دينار 111التبديمي أو العكس9 مثل9 اشتريت من محمد آلة كتابة بمبمغ  -3

 دينار. 111باع محمد لي آلة كتابة بمبمغ                                     

داخل المغة الواحدة حين وذلك حين يتطابق التعبيران أو الجممتان في المغتين، أو  الترجمة9 -و

 يختمف مستوى الخطاب، كأن يترجم نص شعري إلى نص نثري.

أنواع مختمفة لمترادف وأشباه الترادف عن  نور اليدى لوشنقدمت الباحثة  2التفسير9 -ز

زالة الغموض  المحدثين وىي سبعة أنواع وقدت أمثمة كثيرة لكل نوع من األنواع لمفيم أكثر وا 

لى أن الترادف ظاىرة عرفت عند عمماء المغة والداللة بصفة خاصة ونخمص في األخير إ

نكار.  واختمف تعريفو من لغوي إلى آخر من ثبوت وا 

 مفيوم الترادف الكامل: -2

يختمف مفيوم الترادف الكامل من لغوي إلى آخر حسب المنيج الذي اتبعو في تعريف      

فات الكثيرة لمترادف الذي عرفتو الباحثة المعنى، ونوع المعنى الذي يتحدث عنو، ومن التعري

 نقتبس ما يأتي9 نور اليدى لوشن
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التعبير أن يكونان مترادفين في لغة ما إذا كان يمكن تبادليما في أي جممة في ىذه المغة  -أ

 1دون تغيير القيمة الحقيقية ليذه الجممة.

أفعال[  -أسماء الكالمي ]الكممات المترادفة ىي الكممات التي تنتمي إلى نفس النوع  -ب

 ويمكن أن تتبادل في الموقع دون تغيير المعنى أو التركيب النحوى لمجممة .

التعبيران يدالن عمى نفس الفكرة  يتحقق الترادف عند أصحاب النظرية التصويرية إذا كان -ج

 العقمية أو الصورة.

ن يستعمالن مع نفس الشيء يتحقق الترادف عند أصحاب النظرية اإلشارية إذ كان التعبيرا -د

 بنفس الكيفية.

يتحقق الترادف عند أصحاب النظرية السموكية إذا كان التعبيران متماثمين عن طريق  -ىـ

 .2اتصال كل منيما بنفس المثير واالستجابة

الترادف الكامل عند كل من أصحاب النظرية التصورية،  نور اليدى لوشنعرفت الباحثة      

اإلشارية والنظرية السموكية، فكل نظرية عرفتو بتعريف خاص عمى حسب التعبيران إذا والنظرية 

نكاره عند العمماء المغويين.  كان يدالن أو يستعمالن أو متماثمين وىذا ما أدى إلى ثبوتو وا 

 

 

 الترادف بين الثبات والنكار: -3
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وأشباه الترادف فال خالف بين  فيما يتعمق بأنواع الترادف نور اليدى لوشنبينت الباحثة      

المغويين المعاصرين، أما الخالف فيكمن في الترادف الكامل أو المتماثل، فيمكن أن نقدم 

 وجيات النظر في النقاط اآلتية9

إن كل كممة من كممات الترادف تؤدي معنى ثابتا مختمفا عن اآلخر، ومادامت الكممات  -أ

 مختمفة كذلك وعميو ال يوجد ترادف حقيقي. مختمفة صوتيا فال بد أن تكون معانييا

"إذا اشترطنا التماثل التام بين المفردتين فمن يكون ىناك مترادفات،  (Lehder)ويقول  -ب

ولكن قد يكون ىناك عدد من المفردات المتشابية إلى حد كبير في المعنى، ويمكن تبادليما 

 بصورة جزئية".

أن يحل أحدىما محل اآلخر دون تغيير  ال يوجد لفظان يمكن (Goodman)ويقول  -ج

 الداللة الحقيقية.

كل كممة من كممات المغة تممك تأثيرا عاطفيا، كما تممك تأثيرا إشاريا، وليذا فمن المستحيل  -د

 1أن توجد مترادفات كاممة.

معظم اآلراء التي تنفي ظاىرة الترادف، أما اآلراء التي تسمح بوجوده قميمة، من بينيم  ىذه

 إبراىيم أنيس الذي وضع شروط التحقيق الترادف التام ىذه الشروط ىي9
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اتحاد العصر، فمرور الزمن قد يختمف فروقا بين األلفاظ فيو ال يوفق من نظروا إلى كل  -أ

 1عصور المغة نظرة واحدة.

 اتحاد البيئة المغوية. -ب

 اإلتفاق في المعنى بين الكممتين اتفاقا تاما. -ج

اختالف في الصورة المفظية لمكممتين بحيث ال تكون احداىما نتيجة تطور صوتي عن  -د

األخرى، فميس من الترادف أن، وىز، ومن أمثمة الترادف التي حققت الشروط عنده وىي9 آثر 

 د من القرآن الكريم.وفضل، حضر وجاء وباالستشيا

قال ا تعالى9﴿تا ا لقد آثرك عمينا﴾، وقال ﴿وأنى فضمكم عمى العالمين ﴾، كما قال      

 2تعالى ﴿حتى إذا حضر أحدكم الموت﴾ وقال ﴿حتى إذا جاء أحدكم الموت﴾.

وجيات النظر النسبة لمترادف عن العمماء فمنيم من ينفي ىذه الظاىرة ومنيم  إختمفت     

أمثمة عن ذلك لما تطرق إليو إبراىيم  نور اليدى لوشنيسمح بوجودىا بحيث قدمت الباحثة 

 أنيس وأحمد مختار عمر الذي قال ال ترادف في المغة.

 األضداد: -3

نور اىر التضخم المغوي، فتطرقت الباحثة األضداد تصنف ضمن الظاىرة الثالثة من مظ     

وقدمت أمثمة كثيرة عن األضداد  وابن درستويو، ابن سيدهبدراسة ىذه بما فييم  اليدى لوشن

 وىذا ما سنتعرف عميو في التعريف.
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األضداد ىو داللة المفظ عمى المعنى وضده، وتنشأ ظاىرة األضداد في المغة حيث تكون      

وذلك مثل كممة )الصارم( التي تطمق عمى الميل والنيار، ألن كل واحد  المفظة تصمح لممعنيين

منيم ينصرم من صاحبو، وكذلك كممة )الجون( التي تطمق عمى األبيض واألسود، وىي في 

 1المغة الفارسية تدل عمى مطمق المون.

ما يعنيو عمماء المغة المحدثون من وجود لفظين يختمفان نطقا  نعنى باألضداد ال     

نما نعنى بيا مفيوميا  ويتضادان معنى9 كالقبيح في مقابل الطويل والجميل في مقابل القبيح، وا 

 2القديم وىو المفظ المستعمل في معنيين متضادين.

ع أكثر فاقتصرت ممن ألف في األضداد ولكن لم تتوس نور اليدى لوشنوتطرقت الباحثة      

عمى ذكر أشير أئمة المغة ابن األنباري وقد اختار في كتابو "األضداد" ما يزيد عن أربعة مائة 

 3من الكممات المتضادة.

 أكثر ممن ألف في األضداد تأليفا مستقال9 أحمد مختار عمرتوسع      

 ىوتسمابتحقيق ىـ( وقد نشر كتابو أكثر من مرة، فقد طبع في لندن 237) ابن األنباري -1

محمد م، وأفضل طبعة لو تمك التي حققيا األستاذ 1815م وطبع في مصر عام 1771عام 

 م.1851، ونشرتيا دائرة المطبوعات والنشر بالكويت عام أبو الفصل إبراىيم

 األصمعي -3
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 ىـ(.315) أبو حاتم -2

 ىـ(333) ابن السكيت -3

ىـ( وقد حققت الكتب األربعة أو غست ىفنر وطبعت في بيروت عام 541) الصاغاني -4

 م.1812

عام  14ىانس كوفمو مجمد رقم  Islamicaىـ( وقد حققو ونشره في مجمة 315) قطرب -6

 1م.1821

 .1852ىـ( وقد حققو ونشره الدكتور عزة حسن وفي طبع في دمشق عام 241) أبو الطيب -6

م ضمن مجموعة نقائس 1843ىـ( وقد نشر في النجف عام 458) ابن الدىان -7

 2م.1852المخطوطات بتحقيق محمد آل ياسين، وأعيد طبعو في بغداد عام 

كما  نور اليدى لوشن وأحمد مختار عمرىذه معظم المؤلفات التي تطرقت إلييا الباحثة      

، ولتعمب، لمتوزيب األضداد ذكر أن ىناك مؤلفات أخرى في األضداد لم تصل إلييا أىما كتا

 ألف كتابا في األضداد. وابن فارس

وىذه الظاىرة المغوية عمى غرار الظواىر األخرى السالفة الذكر فقد نفاىا عمماء مثل أحد      

وآخرون، وحجة نفي ىذه الظاىرة أنو ال يمكن أن يقع المفظ  ابن درستويو، وابن درستويوشيوخ 
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نما يكون المعنى األول لقبيمة من العرب، والمعنى الثاني لقبيمة  عمى المعنيين في وقت واحد، وا 

 1عن يعضيما. تانرى، وأخذت القبيمأخ

رضي ا عنو "تعمموا الفرائض والسنة والمحن  عمر بن الخطابومن أمثمة األضداد قول      

 2يتجنب".كما تتعممون القرآن، فيجوز أن يكون المحن الصواب، ويجوز أن يكون الخطأ يعرف ف

ذكرناىا سابقا مرتبطة بالظروف فاألضداد تعتبر ظاىرة كغيرىا من الظواىر التي      

جتماعية والظروف البيئية التي وجدت فييا واألوضاع التي قيمت فييا. فاستشيدت الباحثة اال

قول ا تعالى ﴿إن ا ال يستحيي أن يضرب مثال ما بعوضة فما فوقيا﴾  نور اليدى لوشن

 3وقد فسرت ما فوقيا بما دونيا.

أوليا ىو المشترك المفظي وثانييا  مظاىر التضخم المغوي نور اليدى لوشنقدمت الباحثة      

اآلخر ينفون الترادف وثالثيا األضداد وقدمت بعض اآلراء الذين يثبتون ىذه الظواىر والبعض 

ىذه الظواىر وكل عالم من العمماء قدم تعريف الكل ظاىرة من ىذه الظواىر واألسباب التي 

أدت إلى حدوثيا، ونخمص في األخير إلى أن بعض العمماء منيم السيوطي أشار إلى أن ىناك 

ين يقع عمى شيئين ضدين، وعمى مختمف عالقة بين األضداد والمشترك المفظي إذ قال " المشترك

غير ضدين، فما يقع عمى الضدين كالجون وجمل، وما يقع عمى مختمفين غير ضدين كالعين"، 

   4ومن ثم يكون كل أضداد مشتركا والعكس ال يصح ألن المشترك عام واألضداد خاص.
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وأخيرا رست سفن البحث عمى شواطئيا بعد رحمة العناء الجميل والبحث المثير وخير      

 إلى مجموعة من النتائج نذكر منيا:العمل ما حسن آخره والذي توصمنا من خالل دراستو 

لمسان البشري، وظيرت عمى يد العالمة المغوي المسانيات ىي الدراسة العممية والموضوعية  -1

 مع مطمع القرن العشرين في محاضراتو التي جمعيا تالميذتو بعد وفاتو. فيرديناند دي سوسير

وىو يعتبر المستوى الرابع من ، عمم الداللة ىو فرع من فروع عمم المغة ]المستويات[ -2

 مستويات التحميل المساني، الذي ىو بحد ذاتو دراسة المعنى.

التطور الداللي يتعمق بالتغيرات التي تطرؤ عمى العالم، وىو عممية تكشف عن االتجاىات  -3

 والعوامل الداخمية والخارجية لمظواىر، وينقسم إلى قسمين التطور الرجعي والتطور التقدمي.

لمتطور الداللي عوامل كانت سببا في حدوثو أىميا عوامل تتعمق بانتقال المغة من  إن -4 

 السمف إلى الخمف، وكذلك انتقال الكممة من لغة إلى لغة أخرى وغيرىا.

ولمتطور الداللي أنواع كثيرة منيا األلفاظ وكذلك الكممات التي تأتي في السياق كانت في  -5

 لجديد مما يؤدي إلى كثرة الميجات.القديم وتغيرت وتطورت إلى ا

فساد كثير والتطور الداللي بكل أنواعو لو خصائص، ومن بين ىذه الخصائص يتبين لنا  -6

من األلفاظ مما أدى إلى إنقراضيا كانت موجودة في المغة وتالشت وزالت ولم تعد متداولة، 

 ونشأت كممات جديدة لم تكون موجودة في المغة من قبل.
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أىم مظاىر التطور الداللي االشتقاق التي يعتبر في حد ذاتو أن تكون الصيغة أو من بين  -7

المفظ متناسبا أو متفقا في المعنى، وىو ينقسم إلى ثالثة أقسام وىو االشتقاق الصغير، االشتقاق 

 الكبير، االشتقاق الكبار، االشتقاق الكبار ويسمى أيضا بالنحت.

ستعاري بإنو منياج في نقل المفظ التوسع المجازي واإل ومن مظاىر التطور الداللي أيضا -8

 لمداللة عمى معاني جديدة وىذه العموم تتجدد بتقدم العموم وتطور األفكار.

 تتجمى مظاىر التضخم الداللي من خالل المشترك المفظي والترادف والتضاد. -9

المفظي ظاىرة عنيت كثيرا عند مختمف المؤلفات منيم المغويين والبالغيين وحتى  المشترك -11

 المفسرين، وىو لفظ يحمل أكثر من معنى بحيث أن يتفق لفظين والمعنى مختمف.

الترادف ىو األلفاظ الدالة عمى شيء واحد باعتبار واحد وىو عكس المشترك المفظي  -11

دماء كانوا مثبتين ليذه الظاىرة، أما وجية نظر المحدثين وموقف الدارسين منو، فوجية نظر الق

 كانوا ينكرون الترادف.

أما األضداد تصنف ضمن الظاىرة الثالثة من مظاىر التضخم المغوي وىو داللة المفظ  -12

 عمى المعنى وضده، وتكون المفظ تصمح لممعنيين.

    عوانا أن الحمد هلل رب العالمين. دوآخر      
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  المصادر:

لوشن، نور اليدى، مباحث في عمم المغة ومناىج البحث المغوي، دار الفتح لمتجميد الفني،  -

  م.2008د.ط، 

 المراجع:

طالب محمد، مقدمة لدراسة عمم الداللة في ضوء التطبيق القرآني، والنص  ،إسماعيل -1

 م.2011ىـ، 1432، 1الشعري، دار كنوز المعرفة العممية لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط

البرازي، مجد محمد الباكير، فقو المغة العربية، دار مجدالوي، لمنشر والتوزيع، عمان  -2

 م.1987ىـ، 1408، 1األردن، ط

بوجادي، خميفة، المسانيات النظرية، دروس وتطبيقات، بيت الحكمة لمنشر والتوزيع،  -3

 م.2012، 1الجزائر، ط

 م.2005بوراس، ياسين، البحث المساني في التفكير العربي المغازي المعاصر، د.ط،  -4

شر والتوزيع، بوقرة، نعمان، المسانيات اتجاىاتيا وقضاياىا الراىنة، عالم الكتب الحديث لمن -5

 م.2009ىـ، 1430، 1ط

صالح، المدخل إلى عمم الداللة وعالقتو بعمم األنتربولوجيا وعمم النفس، الفمسفة،  ،يننحس -6

 م.2010ىـ، 1429دار الكتب الحديث، د.ط، 
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شتقاق، ضبطو وعمق عميو، أحمد عبد الفتاح تمام، مؤسسة خنخان، محمد صديق، عمم االا  -7

 م.2012ىـ، 1433، 1اعة والنشر والتوزيع، طالطتب الثقافية لمطب

، 1خياري، ىبة، خصائص الخطاب المساني، دار الوسام العربي لمنشر والتوزيع، ط -8

 م.2011ىـ، 1432

 م.2008، 1كردية، ىيام، أضواء عمى األلسنية، بيروت، لبنان، ط -9

، عمم المسان العربي، دار أسامة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن ، مجاىد، عبد الكريم -1011

 م.2009د.ط، 

محي الدين، فرىاد عزيز، البحث الداللي في كتب األمثال، دار غيداء لمنشر والتوزيع ،  -12

 ىـ.1432م، 2011، 1عمان، ط

 النجار، نادية رمضان: -13

ديم، عبده الراجحي، دار الوفاء لدينا المغة وأنظمتيا بين القدماء والمحدثين، مراجعة وتق -
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 الممخص بالمغة العربية:   
إن التطور الداللي ظاهرة عرفتها المغة كونها وسيمة التواصل بين أفراد الجماعة، وهي مرآة      

الداللة شائع في كل  لممجتمع، حيث أن تطور الحياة يؤثر بشكل كبير عمى تطور المغة أيضا، فتطور
 كانت موجودة كممات كانت موجودة. المغات، إذ ظهرت كممات جديدة وانقرضت كممات

 الكممات المفتاحية:
 المسانيات، التطور الداللي، االشتقاق، المشترك المفظي، الترادف، األضداد. -

 : Résumé الممخص بالمغة الفرنسية:
     Le développement sémantique est un phénomène défini par le langage 
comme moyen de communication entre les membres du groupe, et il est le 
miroir de la société, car le développement de la vie affecté également 
grandement le développement du langage, donc le développement 
sémantique est courant dans toutes les langues, au fur et à mesure que de 
nouveaux mots apparaissaient et que les mots existants s’éteignaient. 
Mot clé : 
Linguistique, développement sémantique, dérivation, communité verbale, 
synonyme, opposés.   
 
 
Summary :  اإلنجميزية:الممخص بالمغة  
     Semantic development is a phenomenon that language defines as a 
means of communication between members of the group, and it is mirror of 
society, because the development of life olso greatly affects the 
development of language, and there fore semantic development is fluent in 
ol languages, suchas the emergence of new words and the disappearance 
of existing words. 
They words : 
Linguistics , semantic evolution, derivation, verbal common denominators, 
synonyms, antonyms. 
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