
 المحاضرة السابعة والعشرون
 تضييق المعنى

( وسماه ابراىيم انيس تخصيص المعنى واتجاىا narrowingعد تضييق المعنى )ي
عكس السابق ويعني ذلك تحويل الداللة من المعنى الكمي الى المعنى الجزئي او 

 تضييق مجاليا وعرفو بعضيم بانو تحديد معاني الكممات وتقميميا .
 ذلك كثيرة منيا .واالمثمة عمى 

وكان  a pillفي امريكا منذ عشر سنوات مثال كانت المرأة تقول انيا اخذت  -1
ي غرض ؟ لمنع الحمل ؟ لعالج الصداع ؟ لعالج السامع الفضولي يتساءل أل

-birthالمعدة؟ ثم مع شيوع استخدام وسيمة منع الحمل عن طريق االقراص 
control pill  صارت كممةpill  واصبحت تعني فقط )قرص منع ضيقة المعنى

الحمل( وعمى ىذا فان اكتاب صاروا يتحرجون من استعمال ىذه الكممة في معناىا 
  tabletالعام وفضموا عمييا كممة 

االنجميزية كانت تعني )الجرعة من اي سائل( ولكن حدث ىو ان  poisonكممة  -2
و لسبب او الجرعات السامة دون غيرىا ىي التي استرعت االنتباه واستأثرت ب

االخر وبيذا تحدد مدلول الكممة واصبح مقصورا عمى اشياء تقل في عددىا عما 
 كانت تدل عميو الكممة في االصل الى حد ممحوظ .

كممة )حرامي( ىي في الحقيقة نسبة الى الحرام ثم تخصصت داللتيا واستعممت  -3
 بمعنى المص في القرن السابع اليجري في النصوص المروية. 

في ليجات الخطاب تخصصت كممة )الطيارة( واصبحت تعني الختان و  -4
تخصصت كممة )الحريم( فبعد ان كانت تطمق عمى كل محرم ال يمس اصبحت 

االن تطمق عمى النساء وكذلك كممة العيش تخصصت في مصر بالخبز وفي 
 بعض البالد العربية باالرز.



وسيع المعنى فقد كان ويمكن تفسير التخصيص او التضيق بعكس ما فسر بو ت
التوسيع نتيجة اسقاط لبعض المالمح التمييزية لمفظ واما التخصيص فنتيجة اضافة 

 قل عدد افراده. ءلشيية لمفظ فكمما زادت المالمح بعض المالمح التمييز 
 

 نقل المعنى : -1
نتقال عندما يتعادل المعنيان او يقول فندريس في تحديد المراد بنقل المعنى يكون اال

ا كان ال يختمفان من جية العموم والخصوص )كما في حالة انتقال الكممة من ذإ
مة الدالة الى الشي المدلول المحل الى الحال او من المسبب الى السبب او من العال

واطالق  –..الخ او العكس( ..وانتقال المعنى يتضمن طرائق شتى ).. االستعارة وعمي
 عام (. المجاز المرسل بوجو -البعض عمى الكل

وعمى ىذا يكون الفرق بين ىذا النوع والنوعين السابقين كون المعنى القديم اوسع او 
 اضيق من المعنى الجديد في النوعين السابقين وكونو مساويا لو في النوع الحالي .

تحت ىذا النوع  ومعنى ىذا ان جميع انواع المجاز التي يتساوى فييا الطرفان تدخل
الى ان الفرق  arlottoاو تغير مجال االستعمال ولكن ذىب ى نالمسمى بنقل المع

يتمثل في ان االولين يمتان عادة بصورة غير شعورية اما الثالث فيتم بصورة قصدية 
 لغرض ادبي غالبا .

او ابتذالو وعكسو )رقي ومن اشكال انتقال المعنى ما يعرف باسم )انحطاط المعنى( 
بل ،واالنحطاط في سمم واالستعمال االجتماعي  تردد الكممة بين الرقيتد قالمعنى( و 
مثمة ىذا أو  ،لى الحضيض في وقت واحدإالكممة الواحدة الى القمة وتيبط قد تصعد 
 تي :أوذاك ما ي

ولكنيا تميل الى ان  ء،الطيب او السي ظحقد تكون بمعنى ال luckكممة  -1
 .luckويدل عمى ذلك الصفة  ،تتخصص في المعنى االول



صل جرماني معناه خادم االصطبل أالتي ترجع الى  marechalالكممة الفرنسية  -2
 او السايس تحمل كذلك معنى المشير او البيطار.

كانت تعني)كونت االصطبالت( وىي شخصية ما سامية  constableالكممة  -3
كانت توجد في البالط الممكي في اوربا في العصور الوسطى وىذه الكممة ما تزال 

)رئيس الشرطة( ولكنيا فقدت  chief constableي مثل تحتفظ بمكانتيا الراقية ف
 )كونستابل شرطة( police constableىذه المكانة في 

عن التركية كان لو خالل القرن التاسع عشر مركز ىام  المأخوذالمقب )افندي(  -4
ن ذا قدر تافو ومثل ىذا ط قدره عمى توالي االيام وصار اآلم انحث ،ومكان مرموق

لت آراء( تم لة االندلسية )رئيس الوز التي كانت تعني في الدو  حدث لكممة )حاجب(
 الى معنى التافو الذي تدل عمية االن.

ليا ىذه كممة )رسول( كان ليا معنى الشخص الذي يرسل في ميمة ما وصار  -5
التي كانت تعبر في  knightن وقريب منيا كممة لفيا اآلأالداللة السامية والتي ت

ن مركز مرموق وقد انحدرت الى المغات االوربية من فروسية القرون الوسطى ع
 معنى اصمي ىو )ولد الخادم(.

 
 المبالغة : -2

المبالغة من اشكال تغير المعنى وعدىا مسؤولة عن تمك الشعارات  Ullmanاعتبر 
المذىبية واالصطالحات الخادعة التي تستغميا اجيزة الدعاية اسوا استغالل حتى انيا 

عكس المقصود منيا كما في نحو قولك : ىو سعيد بشكل  ال تمبث ان تؤدي الى
مخيف ورائع بكل بساطة ومثل ىذه التعبيرات الصارخة سرعان ما تفقد جدتيا وقوة 

 التعبير فييا حتى تصبح مبتذلة بالية ثم تخمفيا وتحل محميا تعبيرات اخرى.
 
 



 
 
 
 
 

 


