
 المحاضرة السادسة عشرة

 المجاز المرسل واثره في تنوع المعنى 

 والمشترك المفظي عند المحدثين

كما حدث لمفعل))ساق(( في التعبير القديم: ساق الرجل الى  :توسيع المعنى .أ 
المرأة ميرىا. فقد كان ذلك حقيقة حينما كان المير من نوع الحيوانات. ولكن 
بعد أن تغّير العرف وصار المير نقودًا أعطى الفعل معنى أوسع واحتفظ 

 بحيويتِو.
يقة ويراد بو مثل لفظ))المأتم(( الذي كان يستعمل في الحق تضييق المعنى: .ب 

اجتماع الرجال أو النساء في مناسبة حزينة أو سعيدة. ثم استعما فيما بعد في 
 المناسمة الحزينة فقط.

مثل كممة ))اإلثم(( التي تعني الذنب، ثم أصبحت فيما بعد مرادفة : السببية .ج 
 لكممة المر فأصبح لكممة))اإلثم(( معنيان مختمفان أحدىما سبب في اآلخر.

مثل كممة المسان التي تعني العضو المعروف،  الجزء عمى الكل:إطالق اسم  .د 
 ثم صارت تستعمل كذلك في معنى المتحدث الرسمي أو المتكمم عن قومِو.

كما حدث في كممة الراوية التي كانت تعني  إعطاء الشيء اسم مكانِو: .ه 
 الجمل الذي يحمل قربة الماء،ثم اصبحت تعني القربة نفسيا.

 ب. عند المحدثين:

 أنواع المشترك المفظي عند المحدثين:

 نواع األربعة اآلتية عند المحدثين:من الممكن التمييز بين اال 

 وجود معنى مركزي لمفظ تدور حولُو عدة معان فرعية أو ىامشية. .ٔ
 تعدد المعنى نتيجة الستعمال المفظ في مواقف مختمفة. .ٕ



 جانب المعنى.داللة الكممة الواحدة عمى أكثر من معنى نتيجة لتطور في  .ٖ
وجود كممتين يدلُّ كٌل منيا عمى معنى، وقد اتحدث صورة الكممتين نتيجة  .ٗ

 تطور في جانب النطق. 
في كتابو المشيور  Nidaول فقد أفاض في توضيحو اما النوع األ .ٔ

Componential Analysis of Meaning         
كزي وبعضيا وقد ذكر أن المعاني الفرعية أو اليامشية تتصل بالمعنى المر  

. (ٔ)ببعض عن طريق وجود عناصر مشتركة وروابط من المكونات التشخيصية
والمعنى المركزي عنده ىو الذي يتصل بمعنى الكممة إذا وردت منفردة مجردة عن 

 السياق، وىو الذي يربط عادًة المعاني االخرى اليامشية.

لممشترك  (ٕ)Ullmann. والنوع الثاني قريب من النوع األول، وقد ورد في تقسيم ٕ
أو ))جوانب متعددة لممعنى الواحد((.  (ٖ) المفظي، وسّماُه))تغييرات في االستعمال((

التي تتنوع مدلوالتيا بحسب مادتيا)حجر  (ٗ) )حائط(wallوقد ضرب مثاًل لذلك كممة 
طوب...( ووظيفتيا)حائط في المنزل، أو بوابة...( وبحسب خمفية المستعمل  –

 مؤرخ فنون...(.  –عالم آثار  –واىتمامو)بّناء 

. اما النوع الثالث وىو داللة الكممة الواحدة عمى اكثر من معنى نتيجة الكتسابيا ٖ
ويمكن  (٘) polysemyمعنى جديدًا أو معاني جديدة فقد سّماُه المغويون البوليزيمي 

                                                           

 .ٖٓٔص (ٔ)
 .The principles of Semanticsفي كتابو  (ٕ)
(ٖ) Shifts in application  
ومثميا كممة)رسم( عند مدير الفندق وعند تاجر الفاكية وعند الفالح..)المغة لفندريس،  (ٗ)

 .(ٕٛ٘ص
(٘) Polyكثير أو متعدد و =semy(٘ٔٔ= معنى)أنظر:دور الكممة في المغة، ص. 



–أن يسمى كذلك:))تعدد المعنى نتيجة تطور في جانب المعنى((، أو))كممة واحدة 
 معنى متعدد((. 

ين تتبعيما الكممات الكتساب معانييا ويرى أولمان أن ىناك طريقين رئيس 
 المتعددة:

التغيير في تطبيق الكممات واستعماليا، ثم شعور المتكممين بالحاجة الى  . أ
االختصار في المواقف والسياقات التي يكثر فييا تكرار الكممة تكرارًا ممحوظًا، 

وحدىا لمداللة عمى مايريدون التعبير عنو. غنو  ومن ثم يكتفون باستعماليا
أن تنص وانت في  – بل لعمو مما يوجب التندر –ليس من الضروري مثاًل 

مستشفى عمى ان العممية المشار إلييا في الحديث عممية جراحية زانيا ليست 
 عممية استراتيجية أو صفقة تجارية في سوق األوراق المالية.

وىناك طريق أقصر من ىذا يؤدي الى نفس النتيجة وىو االستعمال المجازي أو  . ب
يزية طائر الكركي ثم  استعممت تعني في المغة االنجم craneنقل المعنى. فكممة 

استعمااًل مجازيًا لآللة المعروفة بالرافعة. كما يمكن التمثيل ليذا النوع 
بكممة))لسان(( التي صارت تطمق عمى المغة. فإنَّ إعطاء اسم العضو لمنشاط 

نما ىو نقل المعنى.  الذي ينتجو ال  يوجد فيو تغيير في االستعمال، وا 
لتحقيق ىذا النوع وجود عالقة مشابية بين المعنيين. وليذا  Schoffويشترط  

 يخرج منو كممات األضداد ألن كممات األضداد التوجد بينيا عالقة مشابية. أما
Ullmann الذي يرى أن كممات األضداد تشكل تطورًا في المعنى غالبًا فقد ادخل

 .(ٙ)األضداد في ىذا النوع

                                                           

، وأنظر ٛٔٔ، ٚٔٔ، ودور الكممة في المغة، صٕ٘أنظر في قضايا المغة والنحو ، ص (ٙ)
 .في مواضيع متعددة Introduction to Semantics: Adam Schoffأيضًا كتاب 



غة العربية بالفعمين: قال يقيل، وقال يقول ويمكن التمثيل ليذا النوع من الم 
حينما يستخدمان في الماضي أو بصيغة اسم الفاعل. وكذلك بالفعمين ضاع الشيء 
يضيع وضاع)المسك( يضوع. وكذلك باسم الفاعل من الفعمين سال وسأل. ومن 

 امثمتو في العامية المصرية:

 ي ىمزتيا غير مبدلة.كممة))قمم(( التي تنطق))ألم(( فتطابق كممة))ألم(( الت .أ 
 كممة))إثم(( التي تنطق))إسم(( فتطابق كممة))اسم(( غير المبدلة عن شيء. .ب 
 كممة))قمر(( التي تنطق))أمر(( فتطابق كممة))أمر(( غير المبدلة عن شيء. .ج 

ْن لم يحدث   لكن معظم المغويين عمى الفصل بين البوليزيمي واليومونيمي، وا 
نوعين. وأىم ما ُطِرَح من آراء حول ىذا الموضوع اتفاق عمى وسيمة التمييز بين ال

 يتمخص فيما يأتي:

إذا كانت كممات المشترك المفظي تممك نفس النطق ولكن بيجاء مختمف  .ٔ
( pareمع  pairمع  pear، و  readمع  reed، و  heirمع  hair)مثل

 .(ٚ)فإنَّ اختالف اليجاء يكفي لجعل الكممات من نوع اليرمونيمي 
ومع ىذا وجد من المغويين من تشكك في صدق ىذا المعيار قائاًل أن ىناك  

من الكممات ذات اليجاء المختمف ما يمكن ردَُّه الى أصل واحد. ومثل لذلك بمفظي 
flower  وflour  المذين يختمفان معنًى وىجاًء ويردان الى أصل واحد التيني أو
 .(ٛ) فرنسي

                                                           

(ٚ) Componential Analysis ص ،ٔٔٚ. 
(ٛ) New Trendsويعيب ىذا المعيار كذلك أنو ال يتالئم مع الدراسة التزامنية وال ٖٗٔ، ص .

 Semanticsيمكن استخدامو مع المغات غير المكتوبة، أو المفردات التي ال يعرف تاريخيا)
Fieldsص ،ٛ). 



نطق واليجاء وتتعدد معانييا فقد اقترحت أما إذا كانت الكممة تممك نفس ال .ٕ
 الوسائل اآلتية:

المجوء الى المعيار الداللي: فإذا لم توجد عالقة داللية بين المعنيين فال  . أ
مشكممة ألن ُكاًل منيما كممة مستقمة حدث بطريق الصدفة أن تممكت نفس 

طورت النطق والكتابة. أما إذا وجدت العالقة أو المشابية فيما كممة واحدة ت
 إما تطورًا بطيئًا بمرور الوقت، أو سريعًا عن طريق المجاز.

 


