
 والعشرون المحاضرة السادس
 التمييز بين انواع المجاز 

 وميز بعضيم بين االنواع الثالثة االتية لممجاز 
 ( الذي يظل في عتبة الوعي ويثير الغرابة والدىشة المسامع .  living المجاز الحي  )  - أ

( وىو النوع الذي يفقد مجازيتو  fossil( او الحفري )  dead المجاز الميت  )   - ب
 ويكتسب الحقيقة من االلفة وكثرة التردد.

( ويحتل مكانا وسطا بين النوعين  faded ( او الذاوي )  sleeping المجاز النائم )  - ت
 السابقين .

 والفرق بين المجاز الميت والمجاز النائم ىو جزئيا سؤال عن درجة الوعي المغوي .
 

 االبتداع : -1
من االسباب الواعية لتغير المعنى وكثيرا ما   creativity او الخمق    innovationتداع ويعد االب

 يقوم بو احد صفين من الناس .
الموىوبون من اصحاب الميارة في الكالم كالشعراء واالدباء وحاجة االديب الى توضيح الداللة  - أ

 اع .او تقوية اثرىا في الذىن ىي التي تحممو عمى االلتجاء الى االبد
المجاميع المغوية والييئات العممية حين تحتاج الى استخدام لفظ ما لمتعبير عن فكرة او مفيوم  - ب

م قد يخرج الى دائرة ثمر اصطالحيا ول األأذا تعطى الكممة معنى جديدا يبدأ معين وبي
تمف معناىا بحسب التي يخ rootومثال عمى ذلك كممة  ،المجتمع فيغزو المغة المشتركة كذلك

 م لغوي.أم عالم رياضيات أو مزارع أىمينة المتكمم  
 ثانيا : اشكال تغير المعنى

 ءحاول رجال القواعد وعمماء البالغة جاىدين منذ ارسطو ان يخضعوا تغيرات المعنى لشي
 ألسبابمن النظام والتقعيد وغير انيم حصروا جيودىم لقرون طويمة في تصنيف المجازات 



سموبية وحين انتقل االمر الى عمماء المغة حاولوا تنظيم البحث من عمميات انتقال أجمالية او 
 عتبار لمضموناتيا االدبية .المعنى دون ا

وقد قدم المغويون خطين لمتقسيم احداىما الخطة المنطقية واالخرى الخطة النفسية وبمزج 
 تية لتغير المعنى .اآل باألشكالالخطين ودمج تقسيماتيا نخرج 

 توسيع المعنى : -1
( عندما يحدث االنتقال من extension( او امتداده )wideningيقع توسيع المعنى )

عنى خاص الى معنى عام ويعد ىذا الشكل عمى قدم المساواة في االىمية مع الشكل م
االتي )تضييق المعنى( وان كان الدكتور ابراىيم انيس يرى ان )تعميم الدالالت اقل 

 شيوعا في المغات من تخصيصيا واقل اثرا في تطوير الدالالت وتغيرىا(.
الكممة اكثر من السابق او يصبح  ويلإسيع المعنى ان يصبح عدد ما تشير ويعني تو 

 مجال استعماليا اوسع من قبل .
 واالمثمة عمى ذلك كثيرة في المغة الصغار والكبار وفي كل المغات :

فالطفل قد يطمق كممة تفاحة عمى كل االشياء المستديرة التي تشبييا في الشكل  - أ
 مثل البرتقالة وكرة التنس واكرة الباب وثقالة الورق .

التي تعني المرتب من اي نوع كانت في اصميا الالتيني تعني  salaryوكممة  - ب
فقط مرتب الجندي بل اذا تتبعنا المفظ فب تاريخو القديم نجده كان يعني فقط 

 حصة الجندي من الممح 
كانت تطمق عمى الموحة المرسومة واالن امتدت لتشمل  pictureوكممة  - ت

 الصورة الفوتوغرافية 
تطمق االن حتى عمى تمك المصنوعة من الورق او  drinking-strawوكممة  - ث

 من البالستك 
 في السالفية الجنوبية صار اسم الوردة يطمق عمى الزىرة عموما  - ج



كثير من اسماء االعالم قد تدخل المغة ككممات عادية فيتسع مدلوليا مثل كممة  - ح
boycott   

 التمييزية لمفظ: ويمكن تفسير توسيع المعنى عمى انو نتيجة اسقاط لبعض المالمح
يزية لمفظ فالطفل الذي يستخدم كممة )عم( مع كل رجل قد اسقط المالمح التمي - أ

 الذكورة والبموغ . كالقرابة واكتفى بمممح
والذي يستخدم العبارة )صحيفو اليواء( قد راعى فقط مالمح مثل نقل  - ب

والدورية واسقط ممح الطبع عمى ورق ومثل ىذا يقال عن )مسرح  -االخبار
 ليواء( الذي الحظ فقط مممح التمثيل واسقط )بناء المسرح( ا

 


