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اجنريض طعنة يوسف
جامعة البصرة /كلية االداب
ملخص حبث:

ًخلمً البدث جمهُدا وخمظت مباخث حؼيل ُىىان البدث وَى خـائف الخوىز الداللي
في اللسان الىسٍم .في الخمهُد حِسٍف بمـولح الخوىز وبُان ان ألاصح َى الخغحر زم بًلاح
اإلاـولحاث اإلالازبت مثل الخوىز اللغىي والخوىز الداللي بلظمُه الِام والخاؾ .والخفسٍم بحن
الخوىز الداللي اللسآوي والخوىز الداللي ؤلاطالمي.
وفي اإلابدث ألاوٌ:
ؤوٌ خاؿُت مً خـائف الخوىز وهي ازس الخوىز اللسآوي في الحفاي ُلى خُىٍت اللغت
الِسبُت في الىكذ لري فلدث فُه هثحر مً اللغاث خُاتها بظبب جلادم الصمً وهثرة الاطخِماٌ.
وفي اإلابدث الثاوي:
ً
بحن ازس الظُاق اللسآوي في بًجاد الخغحر الداللي بذ اهه ًلِب دوزا في هىُحن مً الخغحر ؤولهما
الخغحر اإلااكذ وَى حغحر مجاٌ الاطخِماٌ .وزاهيهما الخغحر الدائم ؤو ما ٌظمى الخوىز الداللي .وفي
اإلابدث الثالث :وكفىا ُىد خاؿُت ؤخسي في الخوىز الداللي اللسآوي وهي بن ؤهثر ألالفاي
اإلاخوىزة ذهسث في الىف اللسآوي بدالخحن ألاولى كبل الخوىز والثاهُت بِدٍ .وفي اإلابدث السابّ:
بظوىا اللىٌ في الِىامل التي ؤدث بلى الخوىز الداللي في اللسان الىسٍم واخخالفها ًُ ؤطباب
الخوىز الداللي الِام فاللسان الىسٍم له خـىؿُت هاػئت مً ؤَدافها لظامُت في بًجاد
مىٌىمت حدًدة للمجخمّ ؤلاوظاوي مىه ألالفاي الخاؿت باللسان الىسٍم واإلاخوىزة ًُ ألالفاي
اإلاعجمُت التي اطخخدمها الِسب .وفي اإلابدث الخامعُ :سكىا ألَم مٌاَس الخوىز الداللي
اللسآوي بدظب هٌسها لىخلف بلى ؤن الخخـُف والخلُِم الداللي ًدخل اإلاظاخت ألاهبر في
الخوىز اللسآوي.
واهخهى البدث بخاجمت ُسفىا بإَم الىخائج التي جىؿل لها الباخث مً طحر البدث.
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Properties of Semantic Development in the Holy Quran
Lecturer Dr. Angeres Tuma Yousif
The University of Basrh, College of Arts

The research includes a preface and five chapters which constitute the title of
the research ‘Properties of Semantic Development in the Holy Quran’. The
preface defines the term‘development’ and clarifies the most correct statement
which is ‘change’. It also clarifies the close terms such as ‘linguistic
development’ and ‘semantic development’ in its two divisions: general and
special. The distinction between a semantic development and Islamic semantic
development is made clear in the preface. The first section sets up the first
feature of the development which is the impact of Quranic development on
preserving the vitality in contrast to other languages that had lost their vitality
due to obsolescence and frequent use. The second section explains the impact of
Quranic context in finding semantic change so it plays a big role in finding two
types of change: first, a temporary change which is the change of situational
use, and second, a permanent change or what’s called ‘semantic development’.
However, the third section demonstrates another property in the Quranic
semantic development which is the more developed vocalizations which were
mentioned in the Quran,and they are in two cases: after and before
development. The fourth section shows the factors which lead to the semantic
development in the Holy Quran, that are different from the causes of a general
semantic development. The Holy Quran has its own property which comes from
its highest aims in finding a new system of a human society. One of its own
properties is the special vocalizations which evolved from lexical ones which
were used by Arabs. The fifth section exposes the important phenomena of
Quranic semantic development. It is concluded that allocation or semantic
restriction which occupies the largest area in the Quranic development. Finally,
the research ended with a conclusion of the important results which have been
reached by the researcher .
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املقدمة:
الحمد هلل زب الِاإلاحن الخي الري ال بله بال َى ،الخي الري ال ًمىث ،واللائم الري ال ًخغحر،
ُ َ
والدائم الري ال ًفنى والباقي الري ال ًصوٌ ،والِدٌ الري ال ًجىز ،اللائل في هخابه الِصٍص{ك ْل ل ْى
ْ
َ َْ ْ
َ َ َْ ْ َ ً َ
ََ
َ َ ْ ََْ َ ُ
اث َزِّبي لى ِف َد ال َب ْد ُس ك ْب َل ؤن جىف َد و ِل َماث َزِّبي َول ْى ِحئىا ِب ِمث ِل ِه َم َد ًدا الىهف/
وان البد ُس ِمدادا ِلي ِل َم ِ
 909والـالة والظالم ُلى مدمد ألامحن اإلابِىر زخمت للِاإلاحن وُلى اله الوُبحن الواَسًٍ
وبِد.
فلد وزد الحث الؼدًد في الىخاب الِصٍص ،والظىت الصحُدت ُلى جدازض اللسآن والخدبس في
ُ
ُ
مِاهُه ،والخفىس في ملاؿدٍ وؤَدافه .كاٌ حِالى{َ :ؤفال َّ
ًخدب ُ
لىب ؤكفالها
ك
ُلى
ؤم
سآن
الل
ون
س
ٍ
مدمد42 /ومً َىا جىولذ ُلى هللا في زخلت البدث ًُ خـائف الخوىز الداللي بِد بن حاٌ
فىسي في ؤزوكت الداللت اللسآهُت فىحدث اهه مً اإلاىاطب الجمّ بحن الخوىز الداللي مً حهت
واللسان مً حهت ؤخسي مخإمال وباخثا في خـائف َرٍ الداللت بِد بن وحدث مً هخب في
الخوىز الداللي اللغىي لم ٌِتن بالخوىز الداللي اللسآوي ؤو ًخـه ببدث غحر ما ذهسوٍ مً ؤَمُت
اللسان في الحفاي ُلى اللغت الِسبُت وخُىٍتها.
اطخىي البدث ُلى ػاولخه َرٍ مىشُا ُلى جمهُد وخمظت مباخث حؼيل بمجمىُها َُيل
البدث وجىؼف ًُ ُىىاهه ،فللخوىز الداللي اللسآوي خـائف ومحزاث واهذ هي ُىىاهاث
اإلاباخث مهدث لها بما ؤحدٍ مً بُادة الىٌس في اإلاـولح وفسكه ًُ اإلاـولحاث اإلالازبت
ألاخسي.
وفي اإلابدث ألاوٌ ذهسث ازس الخوىز الداللي اللسآوي في خُاة اللغت الِسبُت والحفاي ُليها مً
بِم الخإزحراث الـىجُت التي زبما جادي بلى حغحر في مدلىٌ اإلافسدة.
وجلمً اإلابدث الثاوي ؤَمُت الظُاق في بُان الخوىز الداللي .وفي اإلابدث الثالث بُيذ ؤن
الىف اللسآوي ًلم بحن هُاجه اللفٍ كبل ؤن ًخوىز داللُا وبِد جوىزٍ .وفي اإلابدث السابّ
ُسكذ ُىامل الخوىز اللسآوي وفسكها ًُ ُىامل وؤطباب الخوىز الداللي ُىد اللغىٍحن
لخـىؿُت الىف اللسآوي في ؤلاؿالح الاحخماعي .وفي اإلابدث الخامع وكفذ ُىد مٌاَس
الخوىز الداللي اللسآوي وطماتها بذ اكخـسث اإلاٌاَس ُلى الخخـُف والخِمُم والسقي
والهدوان.
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ىظرة يف مصطلح التطور وأقشامه:

()9

الوىز في اللغت َى :الخازة جلىٌ هىزا بِد هىز ؤي جازة بِد جازة  .والخوىز َى :الخغحر
الخدزٍجي الري ًددر في بيُت اليائىاث الحُت وطلىهها وٍولم ؤًلا ُلى الخغحر في اإلاجخمّ ؤو
الِالكاث ؤو الىٌم ؤو اللُم الظائدة( .)4وكد وزدث َرٍ اللفٌت في اللسان الىسٍم في كىله حِالى:
َ َََ ُ َ ْ
{ َوك ْد خللى ْم ؤه َى ًازا هىح  92 /وهي حِني ؤخىالا ؤي خاال بِد خاٌ وهي خاالث الخلم مً
التراب زم الىوفت بلى ؤن ًىىن هفال( ،)3وٍبدو ؤن ألاهىاز في اإلافهىم اللسآوي حِني مساخل الاهخلاٌ
الخـاُدي والخدزج بلى مساجب الخيامل والىمى وَى اإلاخِازف مً مـولح الخوىز .ؤما الخغحر فهى:
اهخلاٌ الش يء مً خالت بلى خالت ؤخسي( ،)2وَى ما ًىاطب ما ًدـل في اللغت بؼيل ُام .ومً
زم ًبدو بن مـولح الخغحر الداللي ؤهثر دكت مً الخوىز الن مً مٌاَس الخوىز :الاهدوان
الداللي ،والخخـُف ،والخِمُم ،والسقي ،ولِع زمت جوىز باإلاِنى الخياملي في َرٍ اإلاٌاَس ؛ لرا
هسي ؤن الخغحر الداللي اكسب بلى حمُّ اإلاٌاَس الداللُت مً الخوىز فهى اُم مً الخوىز .ؤي ؤن
ول جوىز َى حغحر ولِع ول حغحر َى جوىز .وهدً في َرا البدث هبلى مّ(الخوىز) بىؿفه
مـولحا ػائِا بحن اللغىٍحن.

التطور الداللي العاو والتطور الداللي اخلاص

ًيبغي الخمُحز بحن هىُحن مً الخوىز :الخوىز الداللي الِام  ،والخوىز الداللي الخاؾ .وألاوٌ
َى الري ًوسؤ ُلى اللغت في مظحرتها وخسهتها الخازٍخُت بؼيل هبُعي .والثاوي َى الحاؿل مً
هلل ألالفاي مً ألاؿل اإلاعجمي بلى اإلاـولح الِلمي ،وَى ما جلمىخه مخخلف الِلىم واإلاِازف
ؤلاوظاهُت ،بذ هجد ؤن مـولحاث ُلىم اللغت اإلاخخلفت والىدى ،والبالغت ،والـسف فلال ًُ
الِلىم ألاخسي والدؼسٍذ والفحزًاء والىُمُاء وغحرَا ..ؤفادث مً بِم ألالفاي لخخدىٌ بلى
مـولحاث ُلمُت لىحىد كسٍىت ومىاطبت بحن اإلاِنى اإلاعجمي والاؿوالحي و بكافت بِم
اللُىد لخخـُف اللفٍ باإلاِنى الاؿوالحي الجدًد .وال ًىوبم ذلً جمام الاهوباق ُلى الخوىز
الداللي اللسآوي بىؿف اللسان الىسٍم ًمثل مىهجا حغُحرا وامال وػامال لحُاة ؤلاوظان الِلمُت
والِملُت ُلى مس الِـىز ،فهى ال ًلخـس ُلى هلل اإلاـولحاث لُخخف بها بل ًخِداٍ بلى
اطدُِاب مٌاَس الخوىز الداللي ُلى وفم ألاطباب والِىامل اللسآهُت التي ؤدث بلى َرا الىىَ
مً الخوىز والتي جىولم مً الهدف ؤلالهي الري ؤزادٍ الخالم حِالى مً اللسان الىسٍم.
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التطور الداللي القرآىي والتطور الداللي اإلسالمي:
وٍيبغي الخفسٍم بحن الخوىز الداللي الحاؿل في الىف اللسآوي والخوىز الداللي الري خـل
ما بِد الىف اللسآوي ،ؤي مً هالم السطىٌ ألاٌُم (ؿلى هللا ُلُه واله طلم) ،ؤو ألائمت (ُليهم
الظالم) او مً هالم ُلماء اإلاظلمحن لفتراث هىٍلت مً البدث والاحتهاد ختى جوىزث بِم
ألالفاي ودخلذ الفىس ؤلاطالمي وزبما ؤؿبدذ خلُلت ولم جسد في اللسان الىسٍم بهرا الخوىز
ومً زم وظخوُّ الخفسٍم بحن الخوىز بالىف اللسآوي ،و الخوىز ما بِد الىف اللسآوي .والري
ًجمّ بحن َرًً الىىُحن َى الخوىز الداللي الؼسعي  .ومً ؤمثلت الخوىز الداللي ما بِد الىف
اللسآوي فإلفاي اإلاراَب الفلهُت والىالمُت والفىسٍت وؤلفاي ُلىم اللسان والحدًث وغحرَا وان
ُدث مً ؤلفاي ؤلاطالم بُد انها لم جخوىز في الىف اللسآوي بذ بن لفٌت (الؼُِت) ؤؿبدذ
جدٌ ُلى بجباَ مدزطت ؤَل البِذ (ُليهم الظالم) خـسا بِد ؤن وزدث في اللسان بمِنى ؤلاجباَ
َ َّ ْ
َ
ُِخه ََل ْب َساَ َ
ُم الـافاث  ،83 /وهرا لفٌت (الظىت)
فدظب في كىله حِالى { :و ِبن ِمً ِػ ِ ِ ِ ِ
و(اإلاِتزلت) و(اإلاخـىفت) وطائس ؤلفاي اإلاراَب واإلادازض الفىسٍت فهي وان حِد مً ألالفاي
ؤلاطالمُت بُد ؤنها جوىزث بِد الىف اللسآوي ،وهرا ؤلفاي (الِلُدة) ،و(اإلاِاد) ،و(اإلاصحف)
وغحر ذلً مً ألالفاي التي لم ًسد ذهسَا في اللسان الىسٍم باإلاِاوي التي جوىزث بليها فُما بِد ،
بذ بنها جوىزث فُما بِد الىف اللسآوي للحاحت الدًيُت والاحخماُُت ..ومً زم فىدً َىا غحر
مِىُحن بهرا الىىَ مً الخوىز الري ًدـل خازج الىف اللسآوي ،فالري ٌِىِىا َى الخوىز
داخل الىف اللسآوي.

خصائص التطور الداللي القرآىي:
املبحث األول :اثر التطور الداللي القرآىي يف حياة اللغة العربية.
اللغت وائً احخماعي ًخلّ للخوىز او الخغحر ،وجوىز الداللت ًاَسة ػائِت في ول اللغاث
وحِسف بدازطت اإلاساخل الخازٍخُت للغت وألاهىاز التي جمس بها( )5وللخوىز الداللي اللسآوي ازس في
اللغت الِسبُت هجمله في الىلان آلاجُت:
 .9كداطت اللسان لها ألازس في الحفاي ُلى اللغت الِسبُت بذ ًسي طىطحر ان الثباث اليظبي
للغت وُدم الخغُحر ًإحي مً ُامل خازجي (فالبالن ،واإلادزطت ،ؤو ألاوادًمُت ،ؤو الىخابت) ،او
غحرَا هي ُىامل خازحُت ًمىً بن جدافٍ ُلى زباث اللغت( .)6ومً َىا هلىٌ بن كداطت اللسان
الىسٍم وؤزسٍ في هفىض اإلاظلمحن ٌِد ُامال خازحُا مهما في الحفاي ُلى اللغت مً الخغحراث التي
جوسؤ ُليها .
52

لشية 2012

جملة آداب البصرة /العدد () 22

 .4الخوىز اإلاددود :جمخاش اللغت الِسبُت ًُ غحرَا مً اللغاث بان الخوىز الحاؿل لها ًإحي
في خدود مُِىت بظبب بخاهت الىف اللسآوي بدائسة الخغُحر ومىِها مً الاطخمساز في الخغحر
اإلاادي بلى اإلاىث الجصئي ؤو الىلي للغت والري خـل في بِم اللغاث ((ختى ؤؿبذ الىاض ال
ًيادون ًفهمىن ما في ؤدب ػىظبحر مً دالالث بِم ألالفاي وٍدخاحىن بلى مِاحم جازٍخُت
للىؼف ُنها))(ُ )7لى ؤن اللغت الِسبُت ال شالذ حِِؽ الحُىٍت التي بدؤث بها مىر هصوٌ اللسان
الىسٍم بلى آلان ،فهى طس خلىدَا ودًمىمتها وهٌازتها .اذ ((واهذ الِسب في حاَلُتها ُلى ازر مً
ازر آبائهم في لغاتهم وآدابهم ووظائىهم وكسابُنهم فلما حاء هللا حل زىائٍ باَلطالم خالذ ؤخىاٌ
ووسخذ دًاهاث وؤبولذ ؤمىز ،وهللذ مً اللغت ؤلفاي مً مىكّ بلى مىكّ بصٍاداث شٍدث
وػسائّ ػسُذ وػسائى ػسهذ )8())...ففي اللسان الىسٍم هللذ هثحر مً ألالفاي مً دالالث
واهذ مِسوفه فيها بلى ؤخسي حدًدة ؿازث حِسف بها ،بذ بن َىان الِدًد مً ألالفاي حغحرث
دالالتها في اللسان الىسٍم في مىٌىمت حغُحر هبحرة لم جلخـس ُلى الِاداث والظلىهُاث اإلاىدسفت
بل ػملذ اللغت ؤًلا بىؿفها مٌهسا خلازٍا ؤزاد ؤلاطالم ؤن ًاطع له(( ،وإلاا هلل ؤلاطالم
الِسب مً خُاة اللهى والخمس واإلاِظس فإبولذ ؤلفاي واطخغنى ُنها ألنها لم حِد مً ملىماث
اإلاجخمّ ،فالفظم ال حِسفه الِسب بال بمِنى خسوج السهبت مً كؼستها وبذا َى بمِنى ؤلافداغ
والخسوج ًُ هاُت هللا .)9())..والـالة ،والـُام ،والحج ،والىفاق ،والجاَلُت ،والفظم،
والغائى ،وغحر ذلً ػملها الخغحر واهخللذ الى مِاوي ػسُُت  .فالـالة واهذ بمِنى الدُاء
والـىم وان بمِنى ؤلامظان ،والحج وان بمِنى اللـد وَىرا..
وُلى َرا ًىىن الخمُحز بحن مسخلخحن مً مساخل الخوىز الداللي في الِسبُت:
ألاولى هي :اإلاسخلت اللدًمت اإلاىتهُت باَلطالم وجدوًٍ اللغت وجلُِدَا.
والثاهُت هي :ما بِد الخدوًٍ(.)90
 .3بًلاف الخوىز الـىحي :بن الخغحراث الـىجُت ال خدود لها وال ًمىً الخىهً في اإلادي
الري جـل الُه او جلف ُىدٍ الن الخغحراث الـىجُت حظخمد هبُِتها مً اُخباهُت ؤلاػازة
اللغىٍت( .)99واللغت الِسبُت في جوىزَا بلى لهجاث الىالم الحدًثت جإزسث بهرٍ الخغحراث اذ هجد في
اللهجاث الحدًثت ًىاَس مخخلفت لخإزس ؤؿىاث الىالم بِلها ببِم في بزىاء الىوم ؤدي ذلً
بلى الخوىز في الىوم ببِم ؤؿىاث اللغت الفـُدت( )94ومً َىا ًإحي دوز الخوىز اللسآوي
لُىىن الاَخمام باللساءة اللسآهُت وبخساج ألاؿىاث مً مخازحها الصحُدت ماوِا مً اطخمساز
الخغحر ُلى بن مً الخوىزاث التي جخِسق لها ؤؿىاث اللغت هي ما ٌظمى باإلامازلت واإلاخالفت وَى
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جإزس بِم ألاؿىاث مّ بِلها اإلاجاوز لها .بذ بن ؤؿىاث اللاف واللاد والواء والجُم وغحرَا
ؤؿابها بِم الخوىز بذ جوىز اللاد بلى الداٌ ولىال لصوم الخوىز الداللي اللسآوي وحِاَد
اللسان باطخمساز لخدىٌ لفٍ (اللالحن) بلى (الدالحن) .وزبما هسؿد ػِئا مً الخوىز غحر ما
ذهسها وَى ما هجد في لهجاث بِم بظواء الىاض مً حغحر (ألالف)بلى (ُحن) مثل لفٍ ـ(اللسان)
الري جوىز في الىف اللسآوي بذ ؤؿبذ ٌِني هخاب هللا اإلاجزٌ ُلى زطىٌ هللا (ؿلى هللا ُلُه واله
وطلم) بِد ؤن وان بمِنى الجمّ ؤو اللساءة ( ،)93بذ زبما ًخدىٌ َرا اللفٍ بىثرة الاطخِماٌ بلى
(اللسُان) غحر ؤن الىف اللسآوي ًبلى مدافٌا ُلى َرا الىىَ مً الخوىز دون الظماح له
باالطخمساز لُِىد َاالء لخصحُذ اللفٍ بلى ؿىزجه الصحُدت .وزبما ًازس ؿىث اإلاد في لفٍ
الـالة لخـبذ (ؿال) او زبما لىثرة الاطخِماٌ جخدىٌ بلى ؿىث الـاد فلى  .ولىال خُىٍت
الىف اللسآوي في ؤوطان اإلاظلمحن إلاا جم بًلاف َرا الىىَ مً الخغحر .

املبحث الثاىي :اثر الشياق القرآىي يف التغري الداللي.
ان دزاطت الخوىز الداللي في اللسان الىسٍم ٌِني زؿد خسهت ألالفاي وامخدادَا بلى مِان
ؤخسي بفِل الظُاكاث اللسآهُت التي طُلذ فيها الىـىؾ ألغساق مُِىت  .وال ٌِني الخإهُد
ُلى ألالفاي ُدم وحىد الخوىز في اإلاجاالث ألاخسي للغت ،غحر ان (فىدزَع) ًسي بن ألالفاي ؤهثر
الِىاؿس اللغىٍت ُسكت للخغحر والخبدٌ مً ألاهٌمت اللغىٍت ألاخسي( .)92وَىا ًبدو مً اإلاىاطب
الخىبُه ُلى ان الظُاق اللسآوي له ازس في هىُحن مً الخغحر الداللي:
ألاوٌَ :ى الخغحر الداللي اإلااكذ :وَى الري ًيؼا مً خسهت ألالفاي في خدود الىف التي
وزدث فُه ؤي ما جبِىه البالغت في ُلىمها اإلاخخلفت ،فالدؼبُه ،واإلاجاش ،والاطخِازة مثال لها
اإلاظاخت الىاطِت في جبدٌ دالالث ألالفاي باللسائً الِلمُت اإلاِسوفت وكد جددر ُلمائها ًُ
َرٍ آلازاز في داللت الظُاق اللسآوي  ،بذ كاٌ الصزهش ي (ث َ 792ـ) بن(( :داللت الظُاق ...جسػد
بلى جبُحن اإلاجمل واللوّ بِدم اخخماٌ غحر اإلاساد ،وجخـُف الِام ،وجلُُد اإلاولم ،وجىىَ
ُ ْ َّ َ َ
الداللت ،وَى مً ؤٌُم اللسائً الدالت ُلى مساد اإلاخيلم ...اهٌس بلى كىله حِالى { :ذق ِبه ًَ ؤهذ
ْ
َْ
ال َِ ِص ٍُص الى ِس ٍُم ...الدخان  29 /هُف هجد طُاكه ًدٌ ُلى ؤهه الرلُل الحلحر))( .)95وُد
الظُىهي خمظت فـىٌ في مِسفت الِام والخاؾ للظُاق ازس فيها منها :ما وكّ ُاما واطخِمل
ُاما ،وما وكّ ُاما زم خف في الاطخِماٌ ،وُىظه ،وما وكّ ُاما واطخِمل خاؿا زم افسد
لبِم ؤفسادٍ اطم ًخـه ،وما وكّ خاؿا إلاِنى خاؾ ( ،)96بُد ؤن َرا الخغحر ال ٌِني الخوىز
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الداللي الري هدً بـددٍ بل َى اطخِماٌ مجاشي ماكذ ،وزبما ًادي َرا الاطخِماٌ اإلااكذ
بلى جوىز داللي وٍـبذ اطخِماٌ دائم ،وَى ال ماوّ مىه بذا التزم الداللت الجدًدة وُسف بها.
الثاوي :الخغحر الداللي الدائم :وَى ما ًولم ُلُه (الخوىز الداللي) اذ ٌظهم الظُاق بلظمُه
الخازجي والداخلي في بزباث الداللت الجدًدة التي جىىن خلُلت في اللفٍ ،وان واهذ هاػئت مً
اإلاجاش او الاطخِازة ؤي وان وان َرا الخوىز هاػئىا مً الخغحر الداللي اإلااكذ . .ففي كىله حِالى
ْ ُ
َّ ُ
{ل ُي ّل َح َِ ْل َىا م ْى ُى ْم ػ ْس َُ ًت َوم ْن َه ً
احا اإلاائدة  28 /الؼسَِت في هالم الِسبَ :مؼ َسُت اإلااء وهي َم ْى ِز ُد
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ْ
َ ْ َ ُ َ ()97
َ
ُ
ّ
َ
الؼازبت التي ٌؼسُها الىاض فِؼسبىن منها وَظخلىن  .وطمُذ الدًاهت ػسَِت ُلى الدؼبُه،
ِ
ّ
َ
ّ
ً ()98
ّ
ألن فيها ػفاء الىفىض وههازتها .والِسب حؼبه باإلااء وؤخىاله هثحرا  .بهما ذهسث َرا الؼاَد
اللسآوي ألبحن فُه ؤمسًٍ
ألاوٌ منهماَ :ى بن ؤؿل اللفٍ اإلاخوىز حاء مً الدؼبُه .وزاهيهما :بن الظُاق َى الري دٌ
ُلى َرا الاطخِماٌ فان مساحِت طُاق آلاًت ًدبحن ذلً.

املبحث الثالث :تركيز التطور الداللي يف اليص القرآىي.
وٍإحي ذهس َرٍ الخاؿُت لإلحابت ًُ طاالحن زبما ًدبادزان بلى ذًَ اإلاخإمل في آًاث اللسان:
ؤولهما هُف وِسف الخوىز ما دام اللسان ًرهس بِم ألالفاي بمِىاَا اإلاعجمي جازة وبمِىاَا
اإلاخوىز جازة ؤخسي ؟ وزاهيهما ان بِم ألالفاي التي كُل بخوىزَا كسآهُا هي مىحىدة في ألامم
الظالفت والدًاهاث الظابلت لللسان ،فىُف هلىٌ بخوىزَا ؟ ولفٍ (الـالة) ػاَد ُلى
الظاالحن .والجىاب:
ؤوال :بن جىساز اإلاِىُحن اإلاعجمي واإلاخوىز في الىف اللسآوي ًإحي لخإهُد الداللت الجدًدة وبُان
فسكها ًُ الداللت اإلاظخِملت مً كبل .وبِبازة ؤخسي ؤن الىف اللسآوي ًجمّ بحن اللفٍ كبل
الخوىز وبِدٍ ،وَى حمّ ؤعجاشي في مىخهى الدكت بحن اإلاِنى اللدًم واإلاخوىز مىه دون ؤن ًخل
َرا الجمّ ال بالىكّ وال باالؿوالح فالـالة التي جوىزث مً الدُاء بلى الِبادة اإلاِسوفت في
َّ َ َ
كىله حِالى{َ :و َؤك ُ
الـالة البلسة  ،23 /وزدث في اللسان الىسٍم بمِنى الدُاء ؤًلا وان
ُمىا
ِ
ُ
{خ ْر م ًْ َؤ ْم َىاله ْم َ
ؿ َد َك ًت ُج َو ّه ُس َُ ْم َو ُج َص ّهيهمْ
واهذ غحر مظخِملت في اإلاداوزاث لدًىا اذ كاٌ حِالى:
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
َ َ َ ّ َ َ ْ ْ َّ َ َ َ َ َ َ ٌ َ ُ ْ َ َّ
الل ُه َطم ٌُّ َُ ِل ٌ
ُم الخىبت  903 /ؤي دُىاجً مما حظىً
ِبها وؿ ِل ُلي ِهم ِبن ؿالجً طىً لهم و
ِ
الىفىض بليها( .)99وَىان ػىاَد هثحرة ُلى ذلً .زبما وزدث في الىف اللسآوي لبُان خالت
الخوىز والخغحر ففي الىكذ الري ججد اإلاِنى ألاؿل ججد بلى حاهبه اإلاِنى الجدًد في بػازة
واضحت بلى كسوزة ألاخر باإلاىٌىمت الفىسٍت الجدًدة.
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زاهُا :مً اإلاالخٍ ؤًلا بن بِم ألالفاي التي كُل ؤنها جوىزث بالىف اللسآوي كد ؿسح
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ
ًً آ َمىىا ه ِخ َب
اللسان الىسٍم بإنها مىحىدة في الدًاهاث الظابلت هما في كىله حِالىً{ :ا ؤيها ال ِر
َ ُ َ َّ ُ َ َّ ُ َ
ام َه َما ُهخ َب َُ َلى َّالر َ
َُ َل ُْ ُى ُم ّ
الـ َُ ُ
ًً ِم ًْ ك ْب ِلى ْم ل َِلى ْم جخلىن البلسة  983 /وكىله حِالى:
ِ
ِ
ِ
َ َ ََ ُ َ ًَ َْ َ َ ُ ْ ُ ََ
َّ َ َ َّ َ َ ُ ْ ُ
َ
َ
ْ
ًّ
{وحِل ِني مبازوا ؤًً ما هىذ وؤوؿا ِوي ِبالـال ِة والصو ِاة ما دمذ خُا مسٍم  39 /بُد ؤن اللسان
الىسٍم زهص َرٍ اإلافاَُم وزسخها في الرَىُت ؤلاطالمُت وذلً بخىسازَا في الىف اللسآوي
والخإهُد ُلى ؤَمُتها فإؿبدذ مً ألالفاي اللسآهُت الخاؿت.

املبحث الرابع :عوامل التطور الداللي يف القران اللريه

()40

ذهسث بِم ألاطباب السئِظت للخوىز الداللي منها ؤطباب لغىٍت وجازٍخُت واحخماُُت .
وذهس بِم ُلماء اللغت ُاملحن زئِظحن للخوىز الداللي وَما :الاطخِماٌ ،والحاحت .وٍدخل في
ُامل الاطخِماٌ :طىء الفهم ،وبلى ألالفاي ،والابخراٌ .ومً ُىاؿس الحاحت َى الخوىز
الاكخـادي والاحخماعي والظُاس ي(َ .)49رٍ الِىامل وان واهذ مىحىدة في الخوىز الداللي
اللسآوي بُد ؤنها جخخلف ُما ذهس بذ لِع َىان ابخراٌ ؤو طىء فهم ،بل بن الاطخِماٌ حاء مً
ؤلاًمان الخام بما حاء به اللسان مً ؤلفاي حدًدة ُدث مً مدخالث الىٌام الجدًد.
بما ُىامل ؤو ؤطباب الخوىز الداللي في اللسان الىسٍم فلها محزاث خاؿت حاءث مً
خـىؿُت الىف اللسآوي وذلً باطدبداٌ اإلاىٌىمت اإلاِسفُت التي واهذ طائدة كبل ؤلاطالم ُلى
وفم ؤلفاي مُِىت وحغُحرَا بإخسي جٌهس طمت الحلازة ؤلاطالمُت ،فان ليل خلازة طماث
مُِىت جىؼف ُنها ؤلفاًها التي جخغحر مّ حغحر اإلاسجىصاث التي واهذ حِم مجاالث الحُاة في فترة ما
كبل ؤلاطالم ،ومً زم فان ما خٌي به اإلاجخمّ ؤلاطالمي مً جوىز في اإلاجاالث وافت ًدخاج بلى
جوىز وحغحر في ألالفاي اإلاخداولت ،فاأللفاي اللائمت ُلى اللظىة والبغلاء وغحرَا بداحت بلى
تهرًب وحِدًل وجبدًل إلافسداتها متزامىا مّ حِدًل طلىهُاث اإلاجخمّ وبكساز هٌامه الجدًد .ومً
َرٍ الِىامل ؤو ألاطباب التي دُذ بلى َرا الخوىز الداللي اللسآوي هي:
الِمل ُلى اطدبداٌ اإلاِخلداث واللىاهحن التي واهذ كبل هصوٌ اللسان الىسٍم ،بإخسي كائمت
ُلى ُالكت صحُدت جسبى ؤلاوظان بالخالم الحلُلي وحِسفه بإؿىٌ دًىه وؤخيامه الفلهُت
وجدىم ُالكخه مّ آلاخس ،ؤدي ذلً بلى جوىز بِم ألالفاي وبًجاد ػبىت حدًدة مً الدالالث
أللفاي مظخِملت ُىد الِسب طابلا ؤو غحر مظخِملت في دالالتها الجدًدة وٍخىشَ َرا الخوىز
الداللي ُلى مجاالث ُدة منها:
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ؤ -ؤلفاي حِبر ًُ مِان ُلدًت حدًدة ؤشاخذ ما وان متراهما مً ؿىمُت الِبادة ،وغمىق
السئٍت الىىهُت لدي ؤلاوظان .فإلفاي :الخىخُد ،والسطىٌ ،والسطالت ،والىحي ،واإلاِاد ،وؤلامامت،
والـسان ،وآلاخسة ،وألاولى ،واللُامت ،والجىت ..وغحرَا حؼيل ؤلفاي اإلاىٌىمت الِلدًت اللسآهُت
التي هفلذ مفاَُم غابسة ًُ ؤلاوظان وُالكخه باهلل والسطىٌ ومـحرٍ بِد اإلاىثَ .
فالى ْح ُي مثال
ْ
َ
في اللغت َى(( :ؤلاػازة والىخابت ّ
وؤلالهام والىالم الخ ِف ُّي))( )44جوىزث في الىف اللسآوي
والسطالت
ِ
ِ
ِ
َّ َ ْ َ ْ َ
حِالى{:بها ؤوخُىا
وهللذ بلى مِنى اجـاٌ الخالم حِالى باألهبُاء لخبلُغ زطاالث الظماء بذ كاٌ
ِ
َْ َ َ َ َْ َ َْ َ ُ
َّ َ
ىح َوالى ِب ُِّحن ِم ًْ َب ِْ ِد ٍِ ..اليظاء  ،963 /وَىرا فان طائس ألالفاي لها مِان
ه
ِبلًُ هما ؤوخُىا ِبلى ٍ
معجمُت حِسفها الِسب وكد جوىزث في اللسان الىسٍم :ؤما جخـُـا ،ؤو حِمُما ،ؤو زكُا ،ؤو
اهدواها لخىخى مىخى داللُا حدًدا فسكخه خاحت الظماء لبىاء ؤلاوظان بىاء ُلائدًا زؿِىا.
ب -ليل دطخىز مـولحاجه الخاؿت التي ًبحن بها ألاخيام واللىاهحن وَىرا حاء اللسان
بإلفاي جخف هثحرا مً ألاخيام طىاء ؤواهذ جخِلم بِالكت ؤلاوظان بسبه مً كبُل الـالة
والـُام والحج والصواة والوهازة ...ؤو ما ًخِلم بِالكت ؤلاوظان باآلخس ُلى مخخلف ؤػياله
اإلاىافم بالجيع ،او اإلاخالف ُلى حِدد الِالكاث الاحخماُُت مثل :الِدة ،والوالق ،والىفلت،
والىدٌِت ،والؼفِت ،والسبا ،والٌهاز ،والدًت ،وؤلازر.
 .4زفّ مظخىي الروق الاحخماعي باطخلدام ؤلفاي جدىاطب مّ مظخىي السقي الاحخماعي الري
ؤزاد ؤلاطالم بن ٌِم اإلاجخمّ ؤلاطالمي .فاطدبدلذ ؤلفاي جخِلم باإلاظائل الصوحُت ؤو ما ًخِلم
بالخبىٌ ؤو الخبرش وما ٌظخلبذ ذهسٍ ُلى اإلاال بإخسي ؤؿبدذ مً مفسداث اإلاظلم وداخله في
معجماجه ومظخِمله في خُاجه الُىمُت مً دون الؼِىز بالحسج والاطدىياز بذ بن ((مً ألالفاي
الدائمت الخوىز والخغحر في دالالتها جلً التي حؼحر بلى الخبىٌ والخبرش والِملُت الجيظُت وؤُلاء
الخىاطل فال ًياد لفٍ منها ٌؼُّ ختى ًمجه الروق الاحخماعي وجإباٍ آلاداب فِظخِاق ُىه
بأخس )43())..فالغائى ،واإلاباػسة ،واإلاالمظت ،والسفث ..وغحرَا ؤلفاي جوىزث ًُ مِاهيها ألاؿلُت
َ
ُ
لخِوي دالالث حدًدة ؤؿبدذ بدًال ًُ طابلاتها .والغائى في اللغت َى :اإلاومئن مً ألازق
َ
َ
ُ
الىاطّ( )42زم ؤؿبذ ًدٌ ُلى كلاء خاحت ؤلاوظان مً الخبائث اذ كاٌ حِالى { :ؤ ْو َح َاء ؤ َخ ٌد
َْ َ َ ْ ُ ُ ّ
ُْ ْ َ ْ َ
الي َظ َاء اليظاء.23 /
ِمىىم ِمً الغا ِئ ِى ؤو المظخم ِ
وَِسف َرا الِامل ُىد بِم اللغىٍحن بـ(الالمظاض) وَى الخماض الخلوف في اطخِماٌ
بِم الدالالث اللغىٍت التي جخلّ لثلافت اإلاجخمّ وهمى جفىحرٍ باطدبداٌ ألالفاي اإلاىسوَت
بغحرَا مظخدظىت(.)45
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 .3الحاحت بلى ألالفاي اإلاجسدة ،ؤي جوىز ألالفاي بىللها مً الحس ي بلى اإلاِىىي في لغت
اللسان الىسٍم .و ٌِد َرا ؤمسا كسوزٍا بىؿف اللسان الىسٍم هخاب َداًت ٌِنى بالجاهب
اإلاِىىي لإلوظان ؤهثر مً غحرٍ ومً زم فان هثحر مً ألالفاي جوىزث ُبر َرا الىىَ مً الاهخلاٌ.
و بن زمت زبى بحن ؤخىاٌ اإلاجخمّ خلازٍا ومدي غنى لغخه باأللفاي اإلاجسدة ألنها جصداد مّ
اشدًاد زلافت اإلاجخمّ وجيامله الحلازي( )46وكد ذهس ابً فازض ُددا مً الؼىاَد ُلى ذلً منها
ؤن (اإلاىافم) لفٍ ُسف في ؤلاطالم بمً ًبوً غحر ما ًٌهس ووان ألاؿل فُه َى هافلاء الحربىَ،
وهرلً (الفظم) بذ بن الِسب حِسف الفظم ُلى اهه خسوج السهبت مً كؼستها وؤؿبذ في
اإلافهىم اللسآوي ُلى مِنى ؤلافداغ في الخسوج ًُ هاُت هللا(.)47
 .2ذهس ؤَل اللغت ؤن هثرة الاطخِماٌ مً ُىامل وؼإة الخوىز الداللي بذ كُل(( :بن مً
خىاؾ الخوىز الداللي َى بن ٌظحر ببىء وجدزج وال ًخم بؼيل فجائي طسَّ بل ٌظخغسق وكخا
هىٍال))( )48بُد ؤن َرا الِامل ال ٌظخلُم مّ الخوىز الداللي أللفاي اللسان الىسٍم بل زبما ًىىن
ُامال في الخوىز الداللي ؤلاطالمي الِام ولِع الخوىز اللسآوي ذلً ؤن اإلاـولح اللسآوي ًإخر
جبلُغه خحز الىفاذ والاهدؼاز في الفىس ؤلاطالمي في وكذ كـحر حدا فان الـالة بِدما وؿل ألامس
بةكامتها  -ولفٍ الـالة َى لفٍ مخوىز ًُ الدُاء -لم جإخر وكخا ًىؿف بالىثرة في الاطخِماٌ
في الخِاهي مّ َرا اإلافهىم الجدًد وهرا ؤلفاي :ؤلاًمان ،والجهاد ،والدُاء ،والجىت والىاز
وغحرَا ...ومما ًدٌ ُلى ذلً ما هبه ُلُه اللسان الىسٍم ُىد الخوإ في بهالق لفٍ ؤلاًمان بدٌ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ ُ ْ ُ َ
ُ ُ َ َ َ َ َّ
ُ ْ ُ
اب آ َمىا ك ْل ل ْم جا ِمىىا َول ِى ًْ كىلىا ؤ ْطل ْمىا َوإلاا ًَ ْدخ ِل ِؤلا ًَمان ِفي
ؤلاطالم كاٌ حِالى{ :كال ِذ ألاُس
ُُ ُ
()49
ىبى ْم الحجساث ،92 /لم جىً الِسب حِسف ؤلاًمان بال بمِنى الخـدًم ولم ٌِسفىٍ
كل ِ
بمِىاٍ الجدًد بال مً اللسان الىسٍم اذ ذهس اهه ما ًلابل الىفس ،وان ؤلاًمان ًخسج مً الللب،
وؤلاطالم َى ؤلاكساز باللظان فدظب  .ومِنى ذلً بن الخوإ في اطخِماٌ ألالفاي اإلاخوىزة غحر
اإلافهىمت ُىدَم واهذ مدل جىكف مً اللسان الىسٍم ،ومبلغ اللسان الىسٍم السطىٌ ألاٌُم
(ؿلى هللا ُلُه واله وطلم) لخصحُذ الفىس باأللفاي واإلافاَُم اإلاخوىزة الجدًدة .والخالؿت ؤن
الخوىز الداللي اللسآوي ال ًخىكف دائما ُلى هثرة الاطخِماٌ ؤو البىء والخدزج هما َى الحاٌ في
الخوىز اللغىي الِام.
 .5الخوىز الـىحي اللسآوي وزفّ الخىافس في بِم ؤلفاي لغت الِسب ،اذ جوىزث دالالث
بِم ؤلفاي اللسان الىسٍم اإلاإهىطت في ألاذَان لخدل مدل ألاخسي اإلاخىافسة ألاؿىاث وَى حصء
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مً مخولباث الحلازة .فـ (الخلم) ُىد الِسب َى الـدًم وكد وزد ذهس الـدًم في اللسان
َْ َ ََ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َْ َ ُ
ؿ ِد ًِلى ْم الىىز . 69 /لُىىن بدًال ًُ (الخلم) وزافِا له.
الىسٍم { ؤو ما ملىخم مفا ِجده ؤو
 .6جىخُد لغاث الِسب ولهجاتها بذ بن بِم ألالفاي اإلاخخلفت ُىد الِسب وزدث في اللسان
بمفهىم داللي حدًد كوّ الوسٍم ُلى ول اللغاث واللهجاث ؤن جإخر دوزَا في الاطخخدام
َّ
اللغىي .بذ وزد ؤن بِم الِسب مثال حظمي ألاؿابّ (الؼىاجس) والؼىترة :ؤلاؿبّ بالحمحرًت،
َّ
()30
َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ
اُ ِم البلسة 99 /
وحمِه :الؼىاجس وكد كاٌ حِالىً{ :جِلىن ؤؿ ِابِ ُهم ِفي آذ ِان ِهم ِمً الـى ِ

املبحث اخلامص :مظاهر التطور الداللي القرآىي

الخخـُف والخِمُم
الخخـُف ٌِني :جخـُف مجاٌ داللت اليلمت ،وٍددر َرا بةكافت بِم اإلاالمذ
الداللُت اإلامحزة لليلمت( ،)39فلفٍ (هخاب) ُام وبذا ؤكفىا بلُه لفٍ (اللغت) جلُلذ دائسجه
فاخخف باللغت فدظب ،وبذا ؤكفىا ملمدا آخس وكلىا هخاب اللغت لصٍد اهدـسث دائسجه وحِحن
ومً زم فان مِسفخه وحصخُـه جىىن ؤفلل مما في الِمىم ،ولرا كُل ان بدزان الداللت
الخاؿت ؤٌظس مً بدزان الداللت اليلُت التي ًلل الخِامل بها في الحُاة الِامت للـىز ألاذَان
ؤخُاها ًُ بدزان الدالالث الِامت ؤو ألغساق ؤخسي.
والخِمُم َى اإلاٌهس آلاخس مً مٌاَس الخوىز الداللي .وَى اكل ػُىُا مً مٌهس الخخـُف
واكل ؤزسا في جوىز الدالالث( .)34وحِمُم الداللت َى :كدزة ؤلاوظان ًُ الخِبحر ًُ بخدار
وؤػُاء بإلفاي وولماث واخدة ؤي بدزان الخـائف اإلاؼترهت بُنها وبغفاٌ الفسوق الفسدًت(.)33
ؤو َى :جىطُّ اإلاِنى وهلله مً اإلاِنى الخاؾ بلى مِنى اُم واػمل( .)32فان هثحرا مً الىاض
ًوللىن (الظفُىت) ُلى ول كازب هبحر ،و(الِـفىز) ُلى ول هائس ؿغحر .وَىرا زبما ًإحي
الخِمُم مً ُدم بدزان اإلافهىم الحلُلي لبِم اإلاـولحاث .وٍبدو ؤن الخخـُف والخِمُم
وؤلاهالق والخلُُد والجصء واليل هي ؤػياٌ جدخل في ُىىان اهبر وَى الخلُِم والخىطُّ الداللي
بذ ؤنها حؼترن في طِت دائسة الداللت وجلُِلها
ومً زم فان الخلُِم الداللي وما ًلابله مً الخىطُّ الداللي ًلم ؤػياال زالزت جخخلف فُما
بُنها مً حهت الىٌس بلى شاوٍت الخلُِم ؤو الخىطِت وهي:
ألاوٌ :مً حهت ألافساد :ؤي ما ًلمه اللفٍ مً ؤفساد مثل ؤهالق لفٍ (ؤلاوظان) ُلى
حماُت مُِىت ؤو شخف واخد .ولفٍ (السطىٌ) ًولم ُلى شخف السطىٌ ألاٌُم (ؿلى هللا
ُلُه واله وطلم) بِد بن وان ًولم ُلى ول مً ًبِث لغسق مِحن  ،وهرا لفٍ الىخاب وغحر
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ذلً ...وَى ٌؼمل ول اطم حيع خـل له الخلُِم باألفساد اإلاىلمت جدذ مِىاٍ وذلً
َ َّ ً
ُ
الِسب ّ
الىخُل َحىت( )35زم جلُلذ داللخه بلى
حظمي
بالخوىز اللسآوي مثل (الجىت) بذ بن
ِ
َّ
ْ َ ْ َ َّ ُ
َ
ُ
َ َ
َ
ُ
ىزر ِم ًْ ُِ َب ِادها َم ًْ وان ج ِل ًُّا مسٍم .63 /
خـىؾ الجىت في آلاخسة { ِجلً الجىت ال ِتي ه ِ
الثاوي :مً حهت ألاخىاٌ :ؤي ما ًلمه مً ؤخىاٌ مثل ؤهالق لفٌت (السجىد) ُلى ول
خاالث ألاهداء لألزق ،بذ ؤؿبدذ بِد الخوىز حِني خالت الاهدىاء والخرلل هلل حِالى فدظب.
الثالث :مً حهت ألاحصاء :ؤو جلُِم دائسة داللت اللفٍ مً حهت ألاحصاء اإلاىىهت له،
ََ
ع( ،)36وَى ال ًخىكف ُلى ُلى دون آخس ؤي
الىلاء
فـ(الوهازة) مثال حِني في اللغت
ٍ
ِ
وشواٌ الدو ٍ
جىلُت حمُّ ألاُلاء ،بُد بنها بِد الخوىز ؤؿبدذ حِني غظل بِم ألاُلاء بىُفُت خاؿت.
وُىد الخإمل في الخوىز الداللي اللسآوي في مٌهس الخلُِم هجد ان اغلب الخوىز َى مً حهت
ألاخىاٌ ألنها مخِلم ألاُساق ؤما ألافساد فغالبا ما جىىن مخِلم للجىاَس وإلاا واهذ اللىاهحن
وألاخيام هي اإلاهمت في الخوىز الداللي ،وألاخيام هي ؤُساق ولِع حىاَس فان ؤهثر الخوىز في
ألاخىاٌ.
السقي والاهدوان
جخِسق اللغاث ؤلاوظاهُت بؼيل ُام لِىامل السقي والاهدوان الداللُحن بذ جخِسق بِم
ألالفاي لالنهُاز والتراحّ بِد بن واهذ كىٍت مثل لفٌت (الحاحب) التي واهذ حِني زئِع الىشزاء
في الدولت ألاهدلظُت زم جساحِذ داللخه ختى ؤؿبدذ حِني الصخف الري ًلف ُىد الباب .وفي
ملابل ذلً َىان بِم ألالفاي جترقى دالالتها بذ حظخِمل في البداًت بمِنى مخىاكّ زم جيخلل
بلى مِنى ؤُلى مثل لفٌت (الظفحر) التي واهذ حِني في ألاؿل هِام اإلاظافس زم ؤُوذ اإلاِنى
اإلاِسوف في الىكذ الحاكسُ .لى ؤن كِف الداللت واهدواهها ؤهثر ذًىُا في اللغاث بىحه
ُام(.)37
واللسان الىسٍم اهوالكا مً ؤَدافه الظامُت في الِىاًت بةوظاهُه ؤلاوظان اطدبدٌ هثحرا مً
ألالفاي زافِا دالالث بِلها واكِا دالالث ألاخسي لدواعي حغُحرًه هبري :فالىفس ،والسبا،
والغائى ،،والصها ،والىفاق ،والسحذ ،والواغىث ..وغحرَا اهدوذ داللتها .بذ بن لفٌت (الىفس)
مثال واهذ حِني في اللغت حغوُت الش يء حغوُت حظتهلىه ومً ذلً طمي الفالح وافسا لظترٍ البرز
َ َ َ َ
ْ ُ َّ َ ُ
بالتراب( .)38وكد ذهس َرا اإلاِنى في اللسان الىسٍم{ :ه َمث ِل غ ُْ ٍث ؤ ْع َج َب الىف َاز ه َباج ُه الحدًد /
 40زم اهدوذ داللت َرٍ اللفٌت في الىف اللسآوي لُىؿف بها غحر اإلاامىحن ختى حاء ألامس
َ
َُْ
ْ ُ َّ
َ
َّ
بمجاَدتهم { ًَا ؤ ُّي َها الى ِب ُّي َح ِاَ ِد الىف َاز َواإلاىا ِف ِلحن الخىبت  . 73 /ومً زم فان اخخُاز َرٍ اإلافسدة
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دون غحرَا لخوىزَا وحغحر داللتها فُه بػازة بلى ؤن الفوسة ؤلاوظاهُت جخجه باججاٍ مِسفت
الخالم حِالى وجىخُدٍ ،بُد ؤن ؤلاوظان َى الري ٌغوي وَظتر َرٍ اإلاِسفت ألطباب خازحُت
ُدة.
وفي ملابل ذلً ججد ان اللسان الىسٍم زفّ دالالث بِم ألالفاي مثل :السطىٌ ،والثىاب،
والجهاد ،والجىت وؤلاًمان ،والخلىي ..وغحرَا جسكذ داللُا لخـبذ خلُلت في اإلاِاوي اللسآهُت
الجدًدة .فـ(السطىٌ) مِىاٍ في اللغت الري ًخابّ ؤخباز الري بِثه( )39زم جوىزث لِظمي هللا به
ُ َّ َ
َ
{َ َى ال ِري ؤ ْز َط َل َز ُطىل ُه
الىبي اإلاسطل لخخابّ الىحي ُلُه بذ َى فِىٌ بمِنى مفِىٌ كاٌ حِالى:
ْ َ ّ ُ ْ ُ ََ
ّ ُ ّ َ َ ُْ ْ ُ َ
ْ َ َ
الد ًًِ و ِل ِه َول ْى ه ِس ٍَ اإلاؼ ِسهىن الخىبت  .33 /و(الثىاب) في اللغت
ِبال ُهدي و ِد ًًِ الح ِم ِلٌُ ِه َسٍ ُلى ِ
َىَ :
الِ ْى ُد ُّ
والسحىَ( )20زم جوىزث داللخه لُـبذ بمِنى ما ٌظخدم به السخمت واإلاغفسة مً هللا
حِالى.
ومً زم ًمىً جلخُف خـائف مٌاَس الخوىز الداللي بما ًإحي :
 .9بن مٌاَس الخوىز الداللي جخداخل فُما بُنها فاهً ججد ؤن السقي والاهدوان في هثحر مً
الحاالث داخلت في مٌهس الخخـُف ،فما ذهسهاٍ مً ؤلفاي (الىفس) ،و(السبا) وغحرَما مً
ألالفاي التي اهدوذ هي جخــذ وجلُلذ داللتها في الىكذ ذاجه اذ اهخلل الىفس مً الظتر
بؼيل ُام بلى طتر الحم ؤلالهي ..و بن لفٌت (اإلاامً) مثال حغحرث ؿِىدا باججاٍ السقي الداللي
وفي الىكذ ذاجه هجد ؤنها جلُلذ داللُا مً الخـدًم اإلاولم بلى الخـدًم باهلل حِالى  .ومً َىا
هجد ان بِم اللغىٍحن اكخـس مٌاَس الخوىز ُلى الخخـُف والخِمُم والاهخلاٌ.
 .4ذهسها مِنى الاهخلاٌ الداللي في الخغحر الداللي اإلااكذ ُىد جلظُمىا للخغحر الداللي وَى
الري ًدـل باإلاجاش والاطخِازة وغحرَا مً فىىن البالغت.
 .3بن الخلُِم الداللي ًدخل مظاخت واطِت مً الخوىز الداللي اللسآوي وذلً الن ول
ألالفاي طىاء ؤواهذ مىكىُت إلاِاوي خظُت ؤو مِىىٍت جلم ول ما ًىوبم ُلُه مِنى اللفٍ
وداللخه اإلاعجمُت اما في اللسان الىسٍم فان ألالفاي جلُلذ لخدٌ ُلى مِان ػسُُت خاؿت.
ً .2فخلس الخىطُّ الداللي بلى ػىاَد كسآهُت وذلً الن مً ؤطباب خـىٌ َرا اإلاٌهس َى ؤما
الجهل ببِم ألالفاي ؤو كلت الخجسبت مّ ألالفاي وَرا ما ال ًصح في طاخت اللدض ؤلالهي.
 .5بن الخلُِم الداللي في اللسان الىسٍم ًدـل مً جىحُه داللت اإلاعجم باججاٍ الازجبان
بالخالم حِالى اذ ججد ؤن ؤلفاي الِلُدة حغحرث دالتها مؼحرة بلى َرا الىىَ مً الخلُِم:
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فالسطىٌ مثال ؤؿبذ ٌِني الصخف الري ًسجبى باهلل حِالى ،والىحي َى ؤخباز هللا حِالى ،واللسان
َى هخاب هللا حِالى ،والجهاد في طبُل هللا ،واإلاامً َى اإلاـدق باهلل...
 .6بن اللفٍ ًمس بإهثر مً مسخلت في جوىزٍ اذ ؤن هثحرا مً ألالفاي وكِذ إلاِاوي مجسدة غحر
خظُت زم اهخللذ بلى اإلاِاوي الحظُت زم ُادث في اللسان الىسٍم بلى اإلاِاوي غحر الحظُت او
اإلاجسدة ،مثل (اللىح)( ،الِسغ) ،و(اإلاحزان) ،و(الـسان) ،و(البرهت).فـ(البرهت) في اللغت مً البرن
َ ٌ
الب ُرون ُ ،
وَى اطم لجماُت ؤلابل ُ
والب َر ُن :واخدتهاُ :ب ْسهت وَى مً هحر اإلااء ؤبُم( .)29كاٌ شَحر:
ُ َ ُ ()24
َ
َّزم ْ
اط َخ َغ َاز ّذ ٍ َ َ َ
اهذ في َخافا ِج ِه البرن
بماء ال ِزػاء له ...مً ألاب ِ
وَى مِنى خس ي بدظب اللغت زم جوىز في اللسان الىسٍم بلى مِنى مجسد وَى الىماء والخحر
الىثحر .وبالِىدة بلى ؤؿل اللفٍ هجد اهه ٌِني الثباث وَى مِنى مجسد للفٍ وفي اللسان الىسٍم
اطخِمل بمِىاٍ اإلاجسد فهى ؤؿل الىكّ فُه ولِع َىان جوىز في مثل َرٍ ألالفاي بل َى
الِىدة بلى ؤؿل الىكّ والخوىز مً اإلاجسد بلى الحس ي خـل في هالم الِسب.
وهرلً الحاٌ في لفٌت (الِسغ) فةنها في اللغت حِني :الظلف ،و هسس ي الظلوت ،و البىاء
ُْ
فىق البئر( ،)23وؤػاز ألاشَسي بلى ؤؿل اللفٍ اإلاجسد ولِع الحس ي فلاٌ :الِسغ :اإلالًً ،لاٌ
ُ
ُ
ز َّل ُسػه ،ؤي شاٌ ملىه وُصٍ ( )22كاٌ شَحر:
َ
ُ
َّ
ُ
َ
()25
ِوذ ْبُان بذ َشلذ بإكدامها الىِل
جدازهخما ألاخالف كد ز ّل ُسػها ...
زم اطخِحرث إلاِاوي خظُت ذهسَا اللغىٍىن ُلى ؤنها خلُلت في الِسغ .وكد ذهسث َرٍ
اإلاِاوي في اإلاعجماث ُلى ؤنها ألاؿل في الىكّ اُخمادا ُلى ما وزد منها في اللسان الىسٍم ،بُد
انها مخوىزة ًُ اإلاِنى اإلاجسد زم ُادث بلى اإلاِنى اإلاجسد في الىف اللسآوي .والري ًدٌ ُلُه
َ
ْ َ
َّ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ
اطخ َىي ( )5ل ُه َما ِفي
غ
الظُاق ان
(الِسغ) ٌِني الهُمىت في كىله حِالى {:السخمً ُلى الِس ِ
ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َّ
ُ َّ ْ َ َ َ َ
َ
َّ َ
َ
َ
ق وما بُنهما وما جدذ الثري هه  .6-5 /وكىله حِالى{ :زم اطخىي ُلى
اث وما ِفي ألاز
الظ َماو ِ
ِ
َْ
َ
ألا ْزق َو َما ًَ ْخ ُس ُج م ْن َها َو َما ًَ ْجز ٌُ م ًَ َّ
ْ َْ
الظ َم ِاء ...الحدًد  .2 /وهرلً طائس
غ ٌَ ِْل ُم َما ًَ ِل ُج ِفي
ِ ِ
ِ
ِ
الِس ِ
الالفاي التي ذهسها ُلى ان َرا الىىَ مً الخوىز اللسآوي مً اإلادظىض الى اإلاجسد ًمىً ان
هولم ُلُه الخوىز التراحعي ؤي السحىَ باللفٍ الى اؿله الحلُلي وَى اإلاجسد.
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اخلامتة
جىؿل الباخث في نهاًت البدث الى الىخائج الاجُت:
اُادة الىٌس في مـولح الخوىز الداللي واطدبداله بالخغحر الداللي فهى اهثر مىافلت ودكت مّ
مدلىٌ َرٍ اإلاىكىُت الحُىٍت.
ًيبغي الخمُحز بحن الخغحر الداللي كبل الىف اللسآوي وفي الىف اللسآوي وبِدٍ واإلاالخٍ ان
اللسان الىسٍم اػاز الى َرٍ اإلاساخل ببِم اإلافسداث.
الخوىز الداللي اللسآوي خافٍ ُلى اللغت مً مظحرة الخغُحر التي جوسا ُلى اللغاث الحُت اذ
جددد مظخىي الخغُحر وجىكف في اهثر مظخىٍاجه.
للخغحر الداللي اللسآوي ُىامل واطباب جخخلف ًُ اطباب الخغحر في اللغت بؼيل ُام وان
اجفلذ في بِم الاطباب ،بُد ان خـىؿُت الىف اللسآوي وَدفه في اؿالح الاوظان َى
الِامل السئِع الري جفسُذ ُىه دواعي واطباب اخسي واهذ وزاء بىاء مىٌىمت اللفٍ اللسآوي
الجدًد اإلاخغحر.
ان مـولح الخلُِم والخىطُّ الداللُحن اهثر دكت في جىؿُف الخغحراث الداللُت مً
مـولخي الخخـُف والخِمُم.
ًمىً جلظُم الخغحر الداللي ُلى هىُحن زئِظحن اولهما الخغحر الداللي اإلااكذ والثاوي الخغحر
الداللي الدائم والاوٌ ما ًخِلم بالجىاهب البالغُت او ما ٌظمى بخغحر مجاٌ الاطخِماٌ .والثاوي
َى ما ٌظمى بالخوىز الداللي اذ جخدىٌ الداللت الجدًدة الى خلُلت في اللفٍ اإلاظخِمل.
جخداخل مٌاَس الخغحر فُما بُنها وجخخلف باخخالف شاوٍت الىٌس اليها .اذ ججد ان لفٌا كسآهُا
واخدا ًدخل في حاهب السقي الداللي وفي الىكذ ذاجه َى مً مىازد الخلُِم الداللي.
ًدخل الخلُِم الداللي في اللسان الىسٍم اإلاظاخت الاهبر مً بحن مٌاَس الخغحر الداللي اللسآوي
وٍىدز الؼاَد اللسآوي إلاٌهس الاحظاَ.
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اهلوامش
( )9لظان الِسب ،حماٌ الدًً ؤبى ُبد هللا مدمد بً مىسم بً مىٌىز(ثَ 799ـ) ،جذ ُبد هللا ُلي الىبحر،
مدمد اخمد خظب هللاَ ،اػم مدمد الؼاذلي ،داز اإلاِازف  /اللاَسة :مادة هىز
( )4اإلاعجم الىطُى ،بخساج ببساَُم مـوفى ،اخمد خظً الصٍاث ،خامد ُبداللادز ،مدمد ُلي الىجاز،
داز لدُىة ،9989 /جسهُا570 :
(ً )3ىٌس :مجمّ البُان في جفظحر اللسان ،ؤبى ُلي الفلل بً الحظً الوبرس ي ،ن 4009/4داز اإلاسجض ى/
لبىان903 / 90 :
( )2هخاب الخِسٍفاثُ ،لي بً مدمد الجسحاوي ،داز الىخب الِلمُت  /بحروث63 :
( )5داللت ألالفاي ،د .ببساَُم ؤهِع ،مىخبت الاهجلى اإلاـسٍت943 :
(ً )6ىٌس ُلم اللغت الِام ،فسدًىاهد ٌظىطحر جسحمت ًىئُل ًىطف ُصٍص ،مى بِذ اإلاىؿل 973 :9988 /
( )7داللت ألالفاي943 :
( )8الـاخبي ،ؤبى الحظً اخمد بً فازض بً شهسٍا (ث )395جذ اخمد الـلس ،مى داز بخُاء الىخب
الِسبُت78 :،
(ً )9ىٌس الـاخبي82 :
(ً )90ىٌس ُلم الداللت الِسبي الىٌسٍت والخوبُم ،د .فاًصالداًت،ن،9996 / 4دازالفىس  /دمؼم426 :
(ُ )99لم اللغت الِام972 :
(ً )94ىٌس ألاؿىاث اللغىٍت ،د .ببساَُم ؤهِع ،مىخبت الاهجلى اإلاـسٍت925 :9999 ،
( )93لظان الِسب :مادة كسا
(ً )92ىٌس :اللغت فىدزَع جسحمت ُبدالحمُد الدواخلي ،مدمد اللـاؾ مىخبت الاهجلى /اللاَسة :9959/
426
( )95البرَان في ُلىم اللسان ،بدز الدًً مدمد بً ُبد هللا الصزهش ي (ثَ792ـ) ،جلدًم وحِلُم مـوفى
ُبداللادز ،دمؼم 498/4 :4005 /
(ً )96ىٌس اإلاصَس في ُلىم اللغت وؤهىاُها ،حالٌ الدًً الظُىهي (ث  )َ 999جذ فااد ُلي مىـىز ،ن/ 9
 ،9998داز الىخب الِلمُت ،بحروث 339 /9 :وما بِدَا
( )97لظان الِسب :مادة ػسَ
(ً )98ىٌس الخدسٍس والخىىٍس495 /2 :
(ً )99ىٌس مجمّ البُان في جفظحر اللسان،905 /5 :والىؼاف269 /4 :
(ً )40ىٌس دوز اليلمت في اللغت ،طدُفً ؤوإلاان ،جسحمت هم البؼس ،ن 9973 /3مىخبت الؼباب/اللاَسة955:
( )49داللت ألالفاي 932 :وما بِدَا
( )44لظان الِسب :مادة وحى
( )43لحً الِامت والخوىز اللغىي ،د .زملاوِبدالخىابى،4000 /4مىخبت شَساء الؼسق  /اللاَسة58:
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( )42لظان الِسب :مادة غىن
(ً )45ىٌس ُلم الداللت ،اخمد مخخاز ُمس420 :
(ُ )46لم الداللت الِسبي الىٌسٍت والخوبُم ،الداًت489 :
(ً )47ىٌسا لـاخبي38 :
(ُ)48لم اللغت ،دُ .لي ُبدالىاخد وافي،ن 4002 / 9مى نهلت مـس  /اللاَسة 392 :
(ً )49ىٌس الصحاح :مادة امً
( )30الِحن :باب الؼحن والىىن
(ً )39ىٌس دوز اليلمت فُاللغت980:
(ً )34ىٌس داللت ألالفاي952 :
(ُ)33لم الداللت ،الداًت489 :
(ً )32ىٌس فله اللغت وخـائف الِسبُت ،د .مدمد اإلابازن ،داز الفىس  /بحروث 498 :9968
(ً )35ىٌس لظان الِسب :مادة حً
( )36معجم اإلالاًِع :ههس
(ً )37ىٌس داللت ألالفاي958- 957 :
(ً )38ىٌس لظان الِسب :مادة :هفس
( )39تهرًبا للغت ،ؤبى مدمىد مدمد بً اخمد ألاشَسي (ث )370جذ ُبد الظالم مدمد َازون الداز
اإلاـسٍت :،مادة زطل
( )20لظان الِسب :مادة زىب
( )29تهرًب اللغت :مادة بسن
( )24دًىان شَحر بً ؤبي طلمى ،جلدًمِلُدظىفِىز،ن 9988 /9داز الىخب /بحروث80 :
( )23لظان الِسب :مادة ُسغ
( )22تهرًب اللغت :مادة ُسغ
( )25دًىان شَحر.86:
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املصادر واملراجع
اللسان الىسٍم.
ألاؿىاث اللغىٍت ،د .ببساَُم ؤهِع ،مىخبت الاهجلى اإلاـسٍت.9999 ،
البرَان في ُلىم اللسان ،بدز الدًً مدمد بً ُبد هللا الصزهش ي (ث َ 792ـ) ،جلدًم وحِلُم
مـوفى ُبد اللادز ،دمؼم.4005 /
الخدسٍس والخىىٍس ،مدمد الواَس بً ُاػىز ،الداز الخىوظُت لليؼس 9982 /
تهرًب اللغت ،ؤبى مدمىد مدمد بً اخمد ألاشَسي (ث )َ 370جد ُبد الظالم مدمد َازون،
الداز اإلاـسٍت.
داللت ألالفاي ،د .ببساَُم ؤهِع ،مىخبت الاهجلى اإلاـسٍت.
دوز اليلمت في اللغت ،طدُفً ؤوإلاان ،جسحمت هماٌ بؼس ،ن 9973 /3مىخبت الؼباب/
اللاَسة.
دًىان شَحر بً ؤبي طلمى ،جلدًم ُلي خظً فِىز ،ن 9988 /9داز الىخب /بحروث.
الـاخبي ،ؤبى الحظً اخمد بً فازض بً هسٍا (ث )395جذ اخمد الـلس ،مى داز بخُاء
الىخب الِسبُت.
الصحاح جاج اللغت وصحاح الِسبُت ،بطماُُل بً خماد الجىَسي (ث ،)ٌ373جذ اخمد
ُبد الغفىز ُواز ،ن ،9990 /2داز الِلم للمالًحن /بحروث.
ُلم الداللت الِسبي الىٌسٍت والخوبُم ،د .فاًص الداًت ،ن ،9996 / 4داز الفىس /دمؼم.
ُلم اللغت ،دُ .لي ُبدالىاخد وافي ،ن 4002 / 9مى نهلت مـس /اللاَسة .
ُلم اللغت الِام ،فسدًىاهد ٌظىطحر جسحمت ًىئُل ًىطف ُصٍص ،مى بِذ اإلاىؿل 9988 /
الِحن ،ؤبى ُبد السخمً الخلُل بً اخمد الفساَُدي ( ،)ٌ975جذ مهدي اإلاخصومي ،ببساَُم
الظامسائي ،ن 9297 /4مى الـدز /بًسان.
هخاب الخِسٍفاث (ُ،)ٌ 896لي بً مدمد الجسحاوي ،د.ث ن،داز الىخب الِلمُت /بحروث
فله اللغت وخـائف الِسبُت ،د .مدمد اإلابازن ،داز الفىس /بحروث .9968
لحً الِامت والخوىز اللغىي ،د .زملان ُبد الخىاب ن ،4000 /4مىخبت شَساء
الؼسق/اللاَسة.
لظان الِسب ،حماٌ الدًً ابى ُبد هللا مدمد بً مىسم بً مىٌىز(ث ،)ٌ799جذ ُبد هللا
ُلي الىبحر ،مدمد اخمد خظب هللاَ ،اػم مدمد الؼاذلي ،داز اإلاِازف/اللاَسة.
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اللغت ،فىدزَع ،جسحمت ُبد الحمُد الدواخلي ،مدمد اللـاؾ ،مىخبت الاهجلى/اللاَسة /
.9959
مجمّ البُان في جفظحر اللسان ،ؤبى ُلي الفلل بً الحظً الوبرس ي ن 4009/4داز
اإلاسجض ى /لبىان.
اإلاصَس في ُلىم اللغت وؤهىاُها ،حالٌ الدًً الظُىهي (ث )َ999جد فااد ُلي مىـىز،
ن ،9998 /9داز الىخب الِلمُت ،بحروث.
اإلاعجم الىطُى ،بخساج ببساَُم مـوفى ،اخمد خظً الصٍاث ،خامد ُبد اللادز ،مدمد
ُلي الىجاز ،داز الدُىة  ،9989 /جسهُا.
معجم ملاًِع اللغت ،اخمد بً فازض بً شهسٍا (ث )ٌ 595جذ ُبد الظالم مدمد َازون،
ن ،9979داز الفىس /بحروث.
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