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 وأثره في إثراء اللغة التطّور الداللي بين الفصحى والعامية
  *عزالدين أحمد عبد العالي

  **ود عبداهلل رمضانـــــــــــــمسع 
 

 الملخص:
ل باضمحالله، تنمو بنمو ترقى برقّيه، وتضمحاللغة ظاهرة اجتماعية، تسري بسري اجملتمع وتتحرك حبركته، 

الت وألفاظ جديدة، ومسميات اجملتمع، ومتتد بامتداده مهما كانت األسباب، وتزداد معانيها وتقّل، فتكتسب دال
 وليدة، فهي جديدة عليه، ومن خالهلا نقيس مدى رقي اجملتمع أو احنطاطه.

معاٍن وألفاظ جديدة، يكون  التوّسع يف مدلوالهتا، وخلقواللغة الفصحى تنمو يف اجملتمع بزيادة ألفاظها، و 
از وغريه، أو أن اللفظ فيها تعميم اخلاص، وختصيص العام، ونقل ألفاظ من معىن إىل معىن آخر على سبيل اجمل

 مشرتك مع لفظ آخر وال تكون بينهما أيّة عالقيه سوى االشرتاك اللفظي.

ي لغة من لغات العامل، فإذا اللغوي ما هي إال ظاهرة طبيعية يف أهذه التبدالت اليت حتّدثت يف صلب النظام 
فإن به تقليبات ليست مستعملة  رجعنا وراء للغتنا العربية فإننا جند من خالل أقدم مصنف للغتنا وهو كتاب العني

هذا التطور ستعمال، وإن كان يف زمنه وبعد التطور والتقدم واالختالط الثقايف والفكري أصبحت ذات معىن وهلا ا
راك ومعرفة تامة ومتكن يعرتيه شيء من التعقيد والبطء فإنه ال ميكن رصد ذلك التطور إال بوعي علمي، وإد

 باهبابأدوات رصد التطّور أو التغرّي الداليل، تصل بالباحث إىل الوقوف على كنهها وأس
 

 
 

 
 

                                 
 قسم اللغة العربية، كلية الرتبية جامعة مصراتةأستاذ مشارك،  *

 حماضر قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، كلية اآلداب اجلامعة األمسرية اإلسالمية **



 ود عبداهلل رمضانـــــــــــــمسع، عزالدين أحمد عبد العالي           وأثره في إثراء اللغة التطّور الداللي بين الفصحى والعامية
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 التطّور الداللي بين الفصحى والعامية وأثره في إثراء اللغة
 

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وبعد:

ل باضمحالله، تنمو بنمو اللغة ظاهرة اجتماعية، تسري بسري اجملتمع وتتحرك حبركته، ترقى برقّيه، وتضمح
يات الت وألفاظ جديدة، ومسماجملتمع، ومتتد بامتداده مهما كانت األسباب، وتزداد معانيها وتقّل، فتكتسب دال

 وليدة، فهي جديدة عليه، ومن خالهلا نقيس مدى رقي اجملتمع أو احنطاطه.

معاٍن وألفاظ جديدة، يكون  واللغة الفصحى تنمو يف اجملتمع بزيادة ألفاظها، والتوّسع يف مدلوالهتا، وخلق
أو أن اللفظ  از وغريه،فيها تعميم اخلاص، وختصيص العام، ونقل ألفاظ من معىن إىل معىن آخر على سبيل اجمل

 مشرتك مع لفظ آخر وال تكون بينهما أيّة عالقيه سوى االشرتاك اللفظي.

فكل ما نراه اليوم يف اللهجة العامّية الليبية يف أغلب األحيان له عالقة باجلذور العربية الفصيحة، سواء أكان 
   (1)يف اللفظ أم يف املعىن.

الهتا من أهم جماالت علم اللغة، فهو يدرس الكلمة من أربعة ومبا أن البحث الداليل يف مفردات العربية ودال
جوانب رئيسة هي: بناء الكلمة، وبناء اجلملة، واألصوات، والداللة، وألن هذا اجلانب األخري هو األكثر أمهية، 
 لكونه جيمع اجلوانب الثالثة األخرى يف حبث واحد، من أجل إبراز معىن معني. وإن كان هناك من يرى أن هذا

قد استحدث حديثاً، مع أنه موجود يف منذ القدم يف طّيات الكتب من خالل تتبع ألفاظ  -علم الداللة –العلم 
العربية تارخيياً، حيث جند أن بعض املعاجم تتبع يف بعض املفردات ومعانيها عند بعض القبائل العربية يف أصوهلا، 

ره أن االهتمام بالداللة واملعىن جديد، بل على العكس وفروعها يقول جون ليونز:" وال يعين حتديدنا الذي نذك
من ذلك فعلماء النحو عنوا مبشكالت معاين الكلمات منذ أزمنة بعيدة، وحىت اليوم بأكثر ما بذلوا العناية يف 

 .(2)وظائف الرتكيب، وهناك ماال حيصى من املعاجم اليت تتبعت الكلمات تارخيياً"

يل ال يسري بشكل تصاعدي، بل على العكس من ذلك فنراه تارة يضّيق ومع ذلك نرى أن  التطور الدال 
املعىن، وأخرى يتسع،  لذا جند احملدثون حاولوا تغيري لفظ التطور الداليل إىل مصطلح آخر تغري املعىن يقول 

ا تتطور، املسدي:"إن احلقيقة العلمية اليت ال مراء فيها اليوم هي أن كل األلسنة البشرية ما دامت تتداول فإهن

                                 
غرب، الفصيح اللهجة الليبية يف فضائها العريب األوسط بني املشرق وامل ينظر أثر اللهجة الليبية يف داللة الفصيح العريب، حممد احممد الكيش، (1)

  65ص م2007املتداول يف هلجات البدو يف ليبيا، 
 .179ص م1996، 2دار الفكر املعاصر بريوت، دار الفكر دمشق،ط علم الداللة العريب النظرية والتطبيق، فايز الداية، (2)
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ومفهوم التطور هنا ال حيمل شحنة معيارية ال إجياباً، وال سلباً، وإمنا هو مأخوذ يف معىن أهنا تتغري إذ 
يطرأ على بعض أجزائها تبدل نسيب يف األصوات والرتكيب من جهة، مث يف الداللة على وجه اخلصوص ولكن 

  (1)ر"هذا التغري هو من البطء حبيث خيفى عن احلس الفردي املباش

إن هذا التطّور يف اللغة أمر حتمي يشبه أن يكون وجهاً من وجوه تطّور احلياة نفسها، وهو يف معناه القريب 
التغرّي الذي يطرأ على اللغة سواء يف أصواهتا أو داللة مفرداهتا، أو يف زيادة ما تكتسبه اللغة، أو نقصان يصيبها، 

تباطاً وثيقاً حبياة األمم يف كافة مناحيها، لذا تعّد اللغة ظاهرة اجتماعية كل هذا يُعّد نتيجة عوامل خمتلفة ترتبط ار 
تتأثر بكل ما يعرتي اإلنسان من أحواٍل عامٍة يشرتك فيها مجيع أفرادها، وال تستطيع أي أمة من األمم أن تقف 

   (2)أمام تطّور أي لغة من اللغات أو جعلها جتمد على وضع خاص

حتدثت يف صلب النظام اللغوي هي من التعقيد والبطء حبيث ال ميكن رصد ذلك إن "هذه التبدالت اليت 
إال بوعي علمي، متمكن صاحبه من أدوات رصد التطور أو التغري الداليل، مث إن اللغة ما دامت ختضع عالقتها 

قافية اليت حتدث يف اجملتمع الداللية ملعيار االعتباطية، فإهنا تتطور وتتغري وتنزع حنو احتواء التغريات االجتماعية والث
اللغوي، فما اللغة إال انعكاس للمجتمع بكل مكوناته وعناصره، وإن اجملتمع يؤثر يف اللغة سلبًا وإجيابًا وعلى 
ذلك فمسألة التطور أو التغري الداليل تأخذ يف جماهلا كل هذه االعتبارات االجتماعية والفكرية واللغوية والنفسية 

 .(3)للغوي"اليت ختص اجملتمع ا

يعرتي بعض األصوات تغريات نطقية خترج الصوت من هيئته وصورته الصحيحة إىل صورة أخرى خمالفة، 
ومعلوم أن الكلمة تتكون من جمموعة من األصوات، ومعناها األصلي والداليل يتحقق برتكب تلك األصوات يف 

ألي سبب كان يشبه عملية استبدال صوت  نظام وترتيب معني، فتغري الصوت يف الكلمة وحتّوله إىل صوت آخر،
 .(4)بنظري له يف الكلمة"

إن هذا التطور أو التغري الداليل يعترب ظاهرة طبيعية، ميكن إدراكها وتتبعها من خالل حركية النظام اللغوي 
إدراكية، أو الذي يسري ببطء يقول بيار جريو:" يتغري املعىن ألننا نعطي امساً عن عمٍد ملفهوٍم ما من أجل غاياٍت 

تعبريية، إننا نسمي األشياء ويتغري املعىن؛ ألن إحدى املشرتكات الثانوية) معىن سياقي، قيمة تعبريية، قيمة 

                                 
 .38صم.1986ر، الدار التونسية للنشر تونس، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائ اللسانيات وأسسها املعرفية، ، (1)
م، 1985، 1ينظر التطّور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي والقرآن الكرمي دراسة داللية مقارنة، عودة خليل أبو عودة، مكتبة املنار األردن، ط (2)

 .45ص
 93م ص2001علم الداللة أصوله ومباحثه يف الرتاث العريب، منقور عبداجلليل، احتاد الكتاب العرب دمشق،  ( 3)
 .47م،ص1991، 1ينظر مدخل إىل علم الداللة، فتح اهلل أمحد سليمان، مكتبة اآلداب القاهرة، ط (4)



 ود عبداهلل رمضانـــــــــــــمسع، عزالدين أحمد عبد العالي           وأثره في إثراء اللغة التطّور الداللي بين الفصحى والعامية
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       .(1)اجتماعية( تنزلق تدرجيياً إىل املعىن األساسي وحتل حمله فيتطّور املعىن"

 عن استبدال وحدة ية إمنا ينجرّ واحلرف اهلجائي هو أصغر وحدة صوتية يف الكلمة، وهذه الوحدة الصوت
خرى، ولتكن )الصاد(، ظفرنا صوتية أخرى هبا تغرّي يف املعىن؛ فالفعل )مال( إذا استبدلت مبيمه وحدة صوتية أ

 بفعل آخر. 

إننا اليوم حباجة ماسة إىل التعمق النظري يف التطور، مث استحداث أبنية وفق تطور احلياة تفصل قضايا اللغة 
ة، واحملدثة، فألفاظ اللغة العربية فصيحة، وأي تغري أو تطّور ال يتجاوز حدودها اللغوية الفصيحة، العربية القدمي

على عكس اللغات األخر، فإن أكثر ما يطرأ هذا التغري أو التطّور يف دالالت املفردات، يقول فندريس:" 
هنا تتبع الظروف، فكل متعلٍم يكّون فاملفردات على العكس من النظام الصويت عند الفرد، ال تستقر على حال؛ أل

مفرداته من أول حياته إىل آخرها مبداومته على االستعارة ممن حييطون به، فاإلنسان يزيد من مفرداته، ولكنه 
 .(2)ينقص منها أيضاً ويغرّي الكلمات يف حركٍة دائمٍة من الدخول واخلروج"

 (3)وا فيه أسبابه، ومظاهره، ومن ذلك إبراهيم أنيسلقد عقد بعض احملدثني فصاًل يف التطّور الداليل وّضح
الذي جعلها يف مخس مظاهر وهي: ختصيص الداللة، وتعميم الداللة، وتغيري جمال االستعمال)اجملاز(، احنطاط 
الداللة، رقي الداللة، وسنحاول يف هذا البحث أن نطبق بعض األلفاظ يف اللهجة الليبية اليوم على ثالثة مظاهر 

  منها.  

 توسيع الداللة من خاص اللفظة إلى مطلق العموم:
يتم هذا النوع من التغري" حني نستعمل الكلمة الدالة على فرد، أو على نوع خاص من أفراد اجلنس، أو أنواعه، 

.ويقول أمحد خمتار عمر:" وميكن تفسري توسيع املعىن على أنه (4)للداللة على أفراد كثريين، أو على اجلنس كّله"
، ويقول أيًضا حممود السعران:" إن تعميم الداللة ضد ختصيصها؛ (5)نتيجة إسقاط لبعض املالمح التمييزية للفظ"

، فكذلك -مثالً  -فكما رأينا الكلمة اليت كانت تدل على أفراد كثريين، ينحصر معناها فتدّل على فرد واحد منها
للداللة على أفراد كثريين،  –مثاًل  –انت تدّل على فرد يطرأ على الكلمة التغرّي املضاد فتستعمل الكلمة اليت ك

 ، وهذا يعين أن تكون الكلمة موضوعة ملعىن خاص، مث يشيع استعماهلا يف معىن عام، (6)أو على طبقة بأسرها"

                                 
 .99م ص1988، 1علم الداللة، بيريجريو، ترمجة منذر عياشي، طالس للدراسات والرتمجة والنشر دمشق،ط (1)
 247-246ترمجة: عبداحلميد الدواخلي، حممد القصاص، مكتبة األجنلو املصرية ص فندريس،اللغة،  (2)
 167-152صم.1984، 5إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو مصر، طينظر: داللة األلفاظ،  (3)
  204حلن العامة يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة، عبدالعزيز مطر، ص (4)
 245ص م1998، 5الكتب، طأمحد خمتار عمر، عامل  علم الداللة، (5)
   231م. ص1997، 2علم اللغة، حممود السعران، دار الفكر العريب مصر،ط (6)
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 -توسيع املعىن -ويرى أمحد خمتار عمر أن تعميم الداللة ال يقّل أمهية عن ختصيصها يقول:" ويعّد هذا الشكل 
، وذلك على خالف ما يذهب إليه إبراهيم أنيس (1)ى قدم املساواة يف األمهية مع الشكل اآليت تضييق املعىن"عل

، "وال (2)من:" أن تعميم الدالالت أقل شيوعاً يف اللغات من ختصيصها، وأقل أثراً يف تطّور الدالالت وتغرّيها"
اللة حيتاج إىل شيوع املعىن، وتداوله، ورسوخه يف أذهان يتّم التعميم دائما إال ببطء وتدرّج؛ ألن توسيع أفق الد

ويذكر اآلمدي يف  ، وقد عقد ابن دريد يف مجهرته بابًا يف اتساع املعىن بطريق االستعارات،(3)املتكلمني باللغة"
هناية مبحثه حول العموم واخلصوص القيود الشكلية اليت تعمل على تعميم الداللة فيقول: "وعلى هذا يكون 

يف مجيع الظروف املستعملة للشرط واالستفهام مثل: ما، وأي، ومىت، وأين، وكم، وكيف، وحنوها،  كالمال
ومؤكداهتا مثل: كل ومجيع فإهنا للعموم ...  واجلمع املعرف من غري العهد والنكرة املنفية نفي جنس...فلو مل 

كان التكليف به تكليًفا مبا ال يطاق وهو   يكن للعموم صيغة تفيده ملا وقع التكليف به؛ لعدم ما يدل عليه، أو
 ، ومن شواهده يف كالمنا اليوم:(4)حمال"

ستخدامه حىت أصبح يطلق واملقصود هبا العني املعروف من عاقل وغري عاقل، لكن هذا اللفظ اّتسع ا العين:
 داماتعلى كل من عني املاء وعني احلاكم وهو اجلاسوس، وعني العدو وما إىل ذلك من استخ

نطلقه اليوم على غري الرطب، سواء أكان أخضر، أم أصفر، ففي كالمنا اليوم نقول: أخذت عرجون  البلح:
قال اخلليل:" البلح اخلالل، بلح، وهو على العكس من ذلك عند العرب، فقد كان يطلق على األخضر فقط، 

قبل البسر؛ ألن أول التمر  البلح ، وذكر اجلوهري:"(5)وهو محل النخل ما دام أخضر صغارًا كحصرم العنب"
 (6)طلع، مث خالل، مث بلح، مث بسر، مث رطب، مث متر. الواحدة بلحة. وقد أبلح النخل، أي صار ما عليه بلحاً"

، سواء أكان ماشياً على رجليه أم راكباً، وهو يف األصل عكس ذلك، حيث فالن مشى إلى كذانقول: المشي: 
 الركوب، قال ابن منظور:" املشي: معروف، مشى ميشي مشيا، واالسم كان يطلق على املشي بالقدم فقط دون 

                                 
  
 243علم الداللة،ص( 1)
 154داللة األلفاظ،ص (2)
يت، حوليات كلية اآلداب تصدر عن جملس النشر العلمي جامعة الكو غازي خمتار طليمات،  نظرات يف علم داللة األلفاظ عند ابن فارس، (3)

 74م، ص1990احلولية احلادية عشرة، 
 206-204: 2اإلحكام يف أصول األحكام، تح: عبدالرزاق عفيفي، املكتب اإلسالمي بريوت،  (4)
 239: 3اخلليل بن أمحد الفراهيدي، تح: مهدي املخزومي، إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل. العني، (5)
 356: 1م،1987، 4اجلوهري، تح: أمحد عبدالغفور عطار، دار العلم للماليني بريوت، ط تاج العربية وصحاح اللغة،الصحاح  (6)
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، هذا وقد عّلل إبراهيم أنيس تعميم الداللة تعلياًل نفسّياً، وهو أن الناس يرغبون يف إراحة أذهاهنم من (1)املشية"

يث يقول:" وهم لذلك ح (2)التماس الدقّة يف التعبري، فهم لذلك ال يكادون حيرصون على الداللة الّدقيقة احملددة
    (3)قد ينتقلون بالداللة اخلاصة إىل الداللة العامة إيثاراً للتيسري على أنفسهم"

 تضييق الداللة من العموم إلى الخصوص:
والتخصيص يف معناه اللغوي االنفراد بالشيء، أو اإلفراد له فهو من )خصه بالشيء واختصه أفرده به دون 

فاللفظة حني توضع مقابل املعىن وتعرف به ويصبح املعىن هبذه احلالة معىن مركزياً  غريه، وختصص له إذا انفرد(،
معروفاً مشتهراً هبا تكون داللته عامة على ما يدل عليه، وبطريق االستعمال سيزاد عليه معىن جديداً من خالل 

تختص هبذه احلالة على ما سيقتصر عليه اللفظ من بعض أفراد املعىن العام أو على بعض ما كان يطلق عليه ف
 .(4)املعىن اجلزئي وبذلك تغريت داللة املعىن املركزي

يقول غازي طليمات:" يف اللغة ألفاظ تضيق بعد سعة، فتنتقل داللتها من العام إىل اخلاص، ويساعد على 
  (5)ذلك تنظيم احلياة، وَسنُّ القواعد، ووضع التشريعات الضابطة"

فاظ كان كل منها يستعمل للداللة على طبقة عامة من األشياء، فيدل كل جند هذا النوع عندما" ختصص أل
. وأن سبب ذلك (6)منها على حالة أو حاالت خاصة، وهكذا يضيق جمال األفراد الذي كانت تصدق عليه أوالً 

خر، وهم لقصوٍر يف الذهن أحياناً، أو بسبب الكسل والتماس أيسر السبل حيناً آ" أنه:كما يرى إبراهيم أنيس 
يعمدون إىل بعض تلك الدالالت العامة ويستعملوهنا استعمااًل خاصاً، وال يرتدد الفرد العادي يف هذا الصنيع 
مىت وثق أن كالمه سيكون مفهوماً، وأنه سيحقق الغرض أو اهلدف من النطق. فإذا قّدر ملثل هذا االستعمال يف 

تطّور داللته من العموم إىل اخلصوص، ويضيق جماهلا، الداللة أن يشيع ويذيع بني مجهور الناس رأينا اللفظ ت
، وهذا يعين أن ما وضع يف األصل عاّماً مث خّص يف االستعمال ببعض أفراده، وميكن (7)وتقتصر على ناحية منها

 تفسري ذلك على أساس انقراض بعض األشياء أو العادات أو مظاهر السلوك املعرب عنها دالليًا مما يؤدي إىل 
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، فيعمدون -يف تفامههم اليومي -وتضييق الداللة، يقول إبراهيم أنيس: "إن الناس يلتمسون أيسر السبل  احنصار

وكذلك شيوع لفظ، أو مفردة مما تصح عليه ،(1)إىل بعض تلك الدالالت العامة ويستعملوهنا استعمااًل خاصاً"
 لة:الداللة جيعلها تنفرد هذه اللفظة دون سواها  ومن أمثلة ختصيص الدال

أي ذهب ألداء فريضة احلج، وهو  أو فالن حج  ، فالن حاج  معروف اليوم أن هذه اللفظة عندما نقول: الحج: 
ركن من أركان الّدين احلنيف، وفريضة أفرتضها اهلل لعباده على من استطاع منهم وهو الركن اخلامس من أركان 
اإلسالم؛ لكن هذه اللفظة يف اللغة غري ما هو معروف عندنا، أصله الشيء قْصُد الشيء وجتريدك له مث ُخّص 

تخصيص من اللغة صلح أن يكون مثاال فيه وإن كان من الشرع مل يصلح؛ ألن بَقْصِد البيت فإن كان هذا ال
احلج: القصد،حج إلينا فالن أي قدم؛ وحجه حيجه حجا:  الكالم فيما خصته اللغة ال الشَّرْع، قال ابن منظور: "

لوا قصده. وحججت فالنا واعتمدته أي قصدته. ورجل حمجوج أي مقصود. وقد حج بنو فالن فالنا إذا أطا
 :(2)االختالف إليه؛ قال املخبل السعدي

 وأشهد من عوف حلوال كثيرة، ... يحجون سب الزبرقان المزعفرا
أي يقصدونه ويزورونه. قال ابن السكيت: يقول يكثرون االختالف إليه، هذا األصل، مث تُعورف استعماله 

حلج قصد التوجه إىل البيت باألعمال يف القصد إىل مكة للنسك واحلج إىل البيت خاصة، تقول حج حيج حجا. وا
، وال زالت هذه اللفظية مستعملة يف (3)املشروعة فرضا وسنة؛ تقول: حججت البيت أحجه حجا إذا قصدته"

( الذي ميشي به الناس على أقدامهم، فيقولون المسرب، واملقصود هبا اليوم ))الحاجّية(بعض القرى وهو لفظة 
كل هذه املسميات لشيء واحد واملقصود هبا القصد، فنسمع اليوم بني فالن   الطريق، –املسرب  –عنه احلاجية 

 وفالن حاجّية. 
: وهو يوم من األسبوع يف عصرنا هذا وقد كان يطلق على الدَّْهر مث ُخصَّ يف االستعمال لغة بأحِد أيام الس بت 

الرأس،  حلقوالسبت: الدهر، والسبت: ، يقول اجلوهري: "السبت: الراحة. (4)اأُلسبوع، وهو فرٌد من أفراد الدهر
 والسبت: إرسال الشعر عن العقص، والسبت: ضرب من سري اإلبل، قال أبو عمرو: هو العنق. قال محيد 
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 :(1)بن ثور

 ومطوية األقراب أما نهارها * فسبت وأما ليلها فذميل
وسبت عالوته سبتا، إذا ضرب عنقه. ومنه مسي يوم السبت، النقطاع األيام عنده، واجلمع أسبت وسبوت،  

وأسبتت اليهود، أي: دخلت يف  ،(2))َويـَْوَم اَل َيْسِبُتوَن( والسبت: قيام اليهود بأمر سبتها. قال اهلل تعاىل:
 .(3)السبت"

الرجال والنساء يف الغم، والفرح، مث خص به اجتماع النساء  املأمت يف األصل: جمتمع قال ابن منظور:" المأتم:
للموت، وقيل: هو الشواب منهن ال غري، وامليم زائدة. اجلوهري: املأمت عند العرب النساء جيتمعن يف اخلري 

 :(5)، وقال أبو حية النمريي(4)والشر

 رمته أناة من ربيعة عامر ... نؤوم الضحى في مأتم أي مأتم
 :(6)حمالة مقام فرح؛ وقال أبو عطاء السنديفهذا ال 

 عشية قام النائحات، وشققت ... جيوب بأيدي مأتم وخدود
أي: بأيدي نساء فهذا ال حمالة مقام حزن ونوح. قال ابن سيده: "وخص بعضهم باملأمت الشواب من النساء ال 

 :(8)؛ وقال ابن مقبل يف الفرح(7)غري، قال: وليس كذلك"

 راً والَ ُعونَامى ُحوٍر َمداِمُعها ** َلْم تـَْبَأِس الَعْيَش َأْبكاومْأَتٍم كالد  
قال أبو بكر: والعامة تغلط فتظن أن املأمت النوح والنياحة، وإمنا املأمت النساء اجملتمعات يف فرح أو حزن... واجلمع 

يف مناحة فالن، قال ابن بريِّ: املآمت، وهو عند العامة املصيبة؛ يقولون كنا يف مأمت فالن والصواب أن يقال: كنا 
 ؛ (9)ال ميتنع أن يقع املأمت مبعىن املناحة واحلزن والنوح والبكاء؛ ألن النساء لذلك اجتمعن، واحلزن هو السبب اجلامع

                                 
 .199م، ص2002، 1البيطار، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب الكويت،طديوان محيد بن ثور اهلاليل، تح: حممد شفيق  (1)
 163األعراف، من اآلية سورة (2)
 250: 1الصحاح (3)
 1857: 5الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (4)
 .75صم، 1975ديوان أبو حية النمريي، تح: حيىي اجلبوري، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي دمشق،  (5)
م، وكذلك يف لسان 1926، 2البيت نسبه القايل يف أماليه إىل أيب عطاء السندي، تح: حممد عبداجلواد األصمعي، دار الكتب املصرية، ط (6)

 .  4-3: 12العرب 
 . 517: 9احملكم واحمليط األعظم (7)
 .231م، ص1995ديوانه، تح: عزة حسن، دار الشرق العريب، (8)
 .4-3: 21ينظر لسان العرب (9)
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مأمتًا؛ وإمنا نقول عليها:  ومهما كان األمر فقد خّص هذا اللفظ يف الوقت احلايل على العزاء، فليس كل مصيبة
، فهذا اللفظ )املأمت( ، وهي من حادث شنيع، أو ما جرى جمراهصارت له كارثة، أو مصيبة كذافالن أصابت 

تعداه إىل غريه، وهو من من بعد أن كان يطلق على الشيء العام أصبح يف وقتنا هذا خمصص إىل لفظ واحد ال ي
 ظه األصلي. لفاستعمالنا اليوم، فهذا التطّور أو التغرّي الذي اعرتى هذا اللفظ مل خيرجه عن 

، يقول الرازي:" قال بعض أهل املعرفة: مسي اللوح الذي فالن انكسر من لوحة الكتفحنن نقول اليوم:  اللوح:
يكتب فيه لوحا، ألهنم كانوا يكتبون يف العظام، كعظم الكتف وغري ذلك، فكل عظم كتبوا فيه مّسوه لوًحا، مث 

حنت على تلك اهليئة، واللوح العظم، يقال: رجل عظيم األلواح، قيل لكل ما يكتب فيه من اخلشب لوحاً؛ ألنه 
 :(1)إذا كان عظيم اليدين والرجلني، وكل عظم يسمى لوًحا، قال اجلعدي

 ولوحي ذراعين في بركة    إلى جؤحؤ رهل المنكب
 (2)لوحي ذراعني يعين عظم الذراعني"

إىل اخلاص، فقد كان تطّورها الداليل سائرًا على مّر  من األلفاظ اليت طاهلا التطّور الداليل من العام المائدة:
الزمن، قال ابن منظور: "املائدة: الطعام نفسه وإن مل يكن هناك خوان؛ مشتق من ذلك، وقيل: هي نفس اخلوان؛ 

 أَْنزِلْ )قال الفارسي: ال تسمى مائدة حىت يكون عليها طعام وإال فهي خوان؛ قال أبو عبيدة: ويف التنزيل العزيز:
َنا َمائَِدًة ِمَن السََّماِء(  ، مبعىن مرضية، (4)، املائدة يف املعىن مفعولة ولفظها فاعلة، وهي مثل )ِعيَشٍة رَاِضَيٍة( (3)َعَليـْ

 :(5)وقيل: إن املائدة من العطاء. واملمتاد: املطلوب منه العطاء مفتعل؛ وأنشد لرؤبة

 ادإلى أمـــــير المؤمنــــــين الممــت     تهدى رؤوس المترفين األنداد
أي املتفضل على الناس، وهو املستعطى املسؤول؛ ومنه املائدة، وهي خوان عليه طعام. وماد زيد عمرا إذا 
أعطاه. وقال أبو إسحاق: األصل عندي يف مائدة أهنا فاعلة من ماد مييد إذا حترك فكأهنا متيد مبا عليها أي 

ة: مسيت املائدة ألهنا ميد هبا صاحبها أي أعطيها وتفضل عليه هبا. والعرب تقول: مادين تتحرك؛ وقال أبو عبيد
                                 

 .36م، ص1998، 1ديوانه، تح: واضح الصمد، دار صادر بريوت،ط (1)
: 2،م1994، 1مركز الدراسات والبحوث اليمين، ط الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية، الرازي، تعليق: حسني بن فيض اهلل اهلمذاين. (2)

147-148 
 114سورة املائدة، من اآلية (3)
 .21سورة احلاقة، من اآلية (4)
  40ديوان رؤبة بن العجاج، تح وليم بن الورد، دار ابن قتيبة للنشر الكويت، ص (5)



 ود عبداهلل رمضانـــــــــــــمسع، عزالدين أحمد عبد العالي           وأثره في إثراء اللغة التطّور الداللي بين الفصحى والعامية
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 :(1)فالن مييدين إذا أحسن إيّل؛ وقال اجلرمي: يقال مائدة وميدة؛ وأنشد

 وميدة كثيرة األلوان، ... تصنع لإلخوان والجيران
عليها. واملائدة: الدائرة من األرض. وماد الشيء  ومادهم مييدهم إذا زادهم، وإمنا مسيت املائدة مائدة ألنه يزاد

 .(2)مييد ميدا: حترك ومال"

وهي من األلفاظ اليت أصاهبا التطّور الداليل بعد أن كانت تطلق هذه اللفظة على المشط والتمشيط: 
ت، مصطلحات عّدة منها: املشط املعروف وهو الزال إىل يومنا هذا يطلق هذا اللفظ، ومنها مشط الذئب نبا

قال أبو زيد: املشط: سالميات ظهر  وهو قثاء احلمار، ومنها مشط القدم، إذا انكسر مشطه، قال األزهري:"
القدم، يقال: انكسر مشط ظهر قدميه، واملشط: نبت صغري يقال له: مشط الذئب، مثل: جراء القثد. أبو 

ذع فيدخل منه يف يده. وروى عبيد، عن األصمعي: مشطت يده متشط مشطا، وهو أن ميس الرجل الشوك واجل
، وقال ابن منظور:" لسان العرب مشط: مشط شعره (3)ابن السكيت وغريه: مشظت يده بالظاء، ومها لغتان"

ميشطه وميشطه مشطا: رجله..."، ومن املعلوم أن اللغة العربية تتطّور وتتجّدد يف كل حلظة هلا كلمات جديدة، 
: combing وهو مبعىن واحد يف العربية واإلجنليزية التمشيطها فاشتقت من هذه اللفظة ألفاظًا أخرى من

 البحث والتفتيش، فإذا أُطلق هذا اللفظ يف كالمنا اليوم انصرف الكالم إىل التفتيش والبحث، 

هو أدغم، وفيه دغمة وهي سواد اخلطم. ويف مثل ملن يغبط مبا مل ينل " الذئب أدغم " أي ترى دغمته أدغم: 
ومن اجملاز: أدغم احلرف يف احلرف. وأرغمك  ولغ وهو جائع. وأدغم اللجام يف فم الفرس: أدخله،فيظن أنه قد 
 . (4)اهلل وأدغمك

 تغير مجال االستعمال أو انتقال الداللة:
وتغري الشيء عن حاله: حتول. وغريه: حوله وبدله كأنه  التغرّي يف اللغة التحّول والتبّدل، قال ابن منظور:"

)َذِلَك بَِأنَّ اللََّه مَلْ َيُك ُمَغيـِّرًا نِْعَمًة أَنـَْعَمَها َعَلى قـَْوٍم َحىتَّ يـَُغيـُِّروا َما بِأَنـُْفِسِهْم( كان. ويف التنزيل العزيز:جعله غري ما  

                                 
، وتاج 411: 3، ولسان العرب154: 14م،2001، 1تح: حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث، ط البيت بال نسبة هتذيب اللغة، (1)

، وينظر املعجم املفصل يف الشواهد العربية، إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية 194: 9تح: جمموعة من احملققني، دار اهلداية،  العروس،
 م. 1996، 1بريوت،ط

 .411: 3لسان العرب (2)
 219: 11هتذيب اللغة (3)
 289: 1م.1998، 1وت،طالزخمشري، تح: حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية بري  أساس البالغة (4)
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 (2)قال ثعلب: معناه حىت يبدلوا ما أمرهم اهلل. والغري: االسم من التغري(1)

، أي انتقال داللة اللفظ احلقيقي أو (3)إىل حالة أخرى""هو انتقال الشيء من حالة  أما يف االصطالح:
 األصلي من معىن إىل معىن آخر ليس له عالقة باملعىن األصلي. 

يقول إبراهيم أنيس:"يؤدي االنتقال من املعىن احلقيقي إىل املعىن اجملازي إىل تغرّي يف معاين املفردات قد يؤدي 
ماً، وحلول املعىن اجملازي حمله، وليس من الضروري أن يكون االستعمال يف النهاية إىل انقراض املعىن احلقيقي متا

   (4)اجملازي مقصوداً متعمداً، بل قد يقع من عّدة أفراد يف البيئة اللغوية يف وقت واحد، دون مواضعة أو اتفاق"

العموم واخلصوص،  يقول فندريس يكون :"يكون االنتقال عندما يتعادل املعنيان أو إذا كانا ال خيتلفان من جهة
كما يف حالة انتقال الكلمة من احملل إىل احلال أو من املسبب إىل السبب أو من العالمة الدالة إىل الشيء املدلول 
عليه... إخل أو العكس...وانتقال املعىن يتضمن طرائق شىت، فاالستعارة، إطالق البعض على الكل، اجملاز املرسل 

لفرق بني هذا النوع والنوعيني السابقني كون املعىن القدمي أوسع أو أضيق من ، وعلى هذا يكون ا(5)بوجه عام"
املعىن اجلديد يف النوعيني السابقني وكونه مساوياً له يف النوع احلايل، وإن دّل هذا فإنه يدل على أن مجيع أنواع 

رّي جمال االستعمال، ولكن ذهب اجملاز اليت يتساوى فيها الطرفان تندرج حتت هذا النوع وهو انتقال املعىن، أو تغ
Arlotto  إىل أن هذا الفرق يتمثل يف أن األولني يتّمان عادة بصورة غري شعورية، أما الثالث فيتّم بصورة قصدية

 .(6)"لغرض أديب غالباً 

ولقد تناول اللغويون القدامى حتول الداللة من حالة إىل أخرى من نواحي لغوية وفنية تساعد يف توظيف  
ة يف سياقات خمتلفة من شأهنا إحداث ذلك التغري يف املعىن األويل إىل معىن إضايف، أو ثانوي أكثر فائدة املفرد

يف االستعمال من املعىن األول، وإن كان يستند اليه يف أداء املعىن اجلديد، وجند يف العربية كثرياً من األمثلة على 
 .(7)هذا التغري

يف الكالم املتداول اليوم:  والَعدو، نسمععب وصار يلهث من شّدة اجلري نستعمل هذا اللفظ مبعىن الت الدهش:
 وغريها من التعبريات اليومية املسموعة، لكن يف احلقيقة أن هذه اللفظة مغايرة جريت نين ادهشت، وأنا داهش، 
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 ود عبداهلل رمضانـــــــــــــمسع، عزالدين أحمد عبد العالي           وأثره في إثراء اللغة التطّور الداللي بين الفصحى والعامية
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الفزع وحنوه، دهش دهش: الدهش: ذهاب العقل من الذهل واْلَولِه وقيل من  قال ابن منظور:" الفصحىمتاماً عن 

دهشا، فهو دهش، ودهش، فهو مدهوش، وكرهها بعضهم، وأدهشه اهلل وأدهشه األمر. ودهش الرجل، بالكسر، 
 ، فنلحظ هذا التغري الكلي يف معىن هذه اللفظة، ومن هذه األلفاظ أيضاً (1)دهشا: حتري"

يف الفصحى انتقل املعىن احلقيقي إىل ذلك، لكن  وما منهوتأسفت ، أنا متأسفالتأسف االعتذار نقول: أسف: 
أسف: األسف: احلزن يف حال. والغضب يف حال، فإذا جاءك أمر  إىل معىن آخر خمتلف عنه متاماً، قال اخلليل:

ممن هو دونك فأنت أسف، أي: غضبان، وإذا جاءك ممن فوقك، أو من مثلك فأنت أسف، أي: حزين. ]فقوله 
ُهْم( )فـََلمَّا آَسُفونَا انـْتَـقَ جل وعز[ : آسفين امللك، أي: أحزنين. وأسف فالن  [:،أي: أغضبونا. و ]قوهلم(2)ْمَنا ِمنـْ

أشد احلزن. وقد أسف على ما فاته وتأسف أي  ، ويف الصحاح أن "األسف:(3)يأسف فهو أسف متأسف
أن هذه  ، فكل املعاجم اللغوية تدّل على(5)، وعند ابن منظور: "األسف: املبالغة يف احلزن والغضب"(4)تلهف"

 اللفظة احلزن والغضب، فانتقل معناها إىل معىن مغاير متاًما وهو االعتذار.
يكون االستحمام باملاء الساخن فقط دون البارد قال األزهري: " استحم إذا اغتسل باملاء احلميم. وقال استحم: 

، مث أصبح هذا اللفظ (6)نا"األصمعي: أحم نفسه إذا غسلها باملاء احلار قال: وشربت البارحة محيمة أي ماء سخ
 يطلق على مجيع من يغتسل باملاء سواء كان ساخناً أم بارداً.

انتقلت هذه اللفظة من معىن إىل معىن آخر خمتلف متاماً فبعد إن كانت تدّل على احلبل البايل أصبحت  الرّمة:
والرمة: قطعة من احلبل بالية، الرمة ، قال ابن منظور:"يا عليك رّمةمن السّب والشتيمة اليوم، نسمع اليوم: 

 :(7)واجلمع رمم ورمام؛ وبه مسي غيالن العدوي الشاعر ذا الرمة لقوله يف أرجوزته يعين وتدا
 لم يبق منها، أبد األبيد... غير ثالث ماثالت سود
 وغير مشجوج القفا موتود ... فيه بقايا رمة التقليد

 يعين ما بقي يف رأس الوتد من رمة الطنب املعقود فيه، ومن هذا يقال: أعطيته الشيء برمته أي :جبماعته، 
 والرمة: احلبل يقلد البعري. قال أبو بكر يف قوهلم أخذ الشيء برمته: فيه قوالن: أحدمها أن الرمة قطعة حبل يشد 
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قول اآلخر أخذت الشيء تاما كامال مل ينقص منه شيء، وال ...هبا األسري أو القاتل إذا قيد إىل القتل للقود

 :(1)وأصله البعري يشد يف عنقه حبل فيقال أعطاه البعري برمته؛ قال الكميت
 َوْصُل َخْرقاء رُم ٌة في الرِّمامِ 

، ومما يلحظ يف حاالت التطور الداليل يف العربية أن عملية التغري أو التحور يرافقها يف األغلب نشاط اشتقاقي
وذلك تبعاً للبنية العامة للغة، فاألصول تتنامى بالتفريع ومع هذا التشقيق يتسع التدقيق اللغوي والتعبري عن الطبيعة 
واجملتمع يف األحوال كافة ويف أكثر الصفات عموماً وخصوصاً، وينشأ كذلك تلوين تعبريي بفضل توسع يف بعض 

 (2)آخر يقاربه، أو يشاهبه، أو يتصل به على حنو من األحناء"الدالالت أو ختصيصها وذلك بنقلها من ميدان إىل 
هذه التبدالت اليت حتّدثت يف صلب النظام اللغوي ما هي إال ظاهرة طبيعية يف أي لغة من لغات العامل، ختاماً: 

ليست فإذا رجعنا وراء للغتنا العربية فإننا جند من خالل أقدم مصنف للغتنا وهو كتاب العني فإن به تقليبات 
مستعملة يف زمنه وبعد التطور والتقدم واالختالط الثقايف والفكري أصبحت ذات معىن وهلا استعمال، وإن كان 
هذا التطور يعرتيه شيء من التعقيد والبطء فإنه ال ميكن رصد ذلك التطور  إال بوعي علمي، وإدراك ومعرفة تامة 

بالباحث إىل الوقوف على كنهها وأسباهبا؛ إلن اللغة ما ومتكن بأدوات رصد التطّور أو التغرّي الداليل، تصل 
دامت ختضع عالقتها الداللية ملعيار االعتباطية، فإهنا تتطور وتتغري وتنزع حنو احتواء التغريات االجتماعية والثقافية 

تمع تؤثر اليت حتدث يف اجملتمع اللغوي، فما اللغة إال انعكاس للمجتمع بكل مكوناته وعناصره وإن حياة أي جم
يف اللغة سلباً أو إجياباً وعلى ذلك فمسألة التطّور أو التغرّي الداليل تأخذ يف جماهلا كل هذه االعتبارات االجتماعية 

، وكذلك إذا أضفنا أصالة األلفاظ العامية الليبية إىل أصالة (3)والفكرية واللغوية والنفسية اليت ختص اجملتمع اللغوي"
نا جلّياً أصالة هذه اللهجة يف العربية الفصحى، لذا نرى أن ما يوصف من األلفاظ بأنه ظواهرها اللغوية يظهر ل

 عامّي جند له أصاًل يف الفصحى، وهذا يسهم يف زيادة املخزون اللغوي للغة العربية.   
اليت تعكس  إن مثل هذه احلاالت كثرية يف اللغة العربية حيتاج اليها دارس اللغة؛ ألهنا توثق استعماالت املفردة

قابليتها على التنوع، وتظهر ما فيها من كوامن معنوية ميكن االستفادة منها، وهذه التغريات ليس املهم فيها 
تطورها التارخيي بقدر ما يهم ظرف االستعمال؛ ألنه يربط ما بني فكرتني: فكرة احلدث، وفكرة الكلمة اليت 

 .(4)تعماهلا يف احلالة اجلديدة.سيتولد منها معىن جديداً غري معناها املعروف باس

                                 
 .391م، ص2000، 1ديوانه، تح: حممد نبيل طريفي، دار صادر بريوت، ط (1)
 315علم الداللة العريب، فايز الداية، ص( 2)
 .72علم الداللة أصوله ومباحثه يف الرتاث العريب، ص (3)
 119ينظر الداللة املركزية والداللة اهلامشية، ص (4)



 ود عبداهلل رمضانـــــــــــــمسع، عزالدين أحمد عبد العالي           وأثره في إثراء اللغة التطّور الداللي بين الفصحى والعامية
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Abstract 
Language is a social phenomenon that follows the course of society and 

moves with its movement. It rises in its brilliance and decays with its decay. 
It grows with the growth of society and extends whatever the reasons were. 
Their meanings increase and decrease, and it acquires new connotations and 
vocabulary. As a result, the development of any society is measured through 
its language. 

The language grows in societies by increasing its vocabulary, expanding 
its connotations, and creating new meanings and words. Generalizationd 
and specifications are among its characteristics, in addition to metaphore and 
homonym. 

These changes that occurred in the linguistic system are nothing but a 
natural phenomenon in any language of the world. If we go back to our 
classic Arabic, and through the oldest book - Al-Aain, there are some 
utterences that were not used at that time. Later, these utterences bacame 
popular due to the development and cultural integration, even though this 
process was slow and complex. Therefore, it is difficult to experience this 
development without scientific awareness and thorough understanding of 
these semantic changes. 
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