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علي باقر طاهري نيا ،1ابوبكر محمودي

*2

 .1أستاذ ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران
 .2طالب الدكتورا  ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران
(تاريخ االستالم 2017/11/21 :؛ تاريخ القبول)2018/8/5 :

امللخّص
تشب اللّغة يف منوّها كائنا حيّا ،رغم أن منوّها قـد يبـدو بطيئـا يف بعـض األحـايني إال أنـ لـيس هامـدا بأ ّيـة حـال مـن
األحوال ،فاللّغة جبميع عناصرها من األصوات واألبنيـة والنحـو واأللفـاظ مع ّرضـة للتطـوّر مـن مكـان إىل مكـان ومـن
زمـان إىل زمــان ،إالأن سـرعة هــذا التغـيري هــي الـل متلــف مـن فتــرة إىل أخـرى ومــن قطـاع إىل آخــر .يعـد التطـوّر
ي جانبا من جوانب التطوّر اللغويّ ،وميدان األساس ألفـاظ ال ّلغـة .تسـلّط هـذ الدراسـة الضـوء علـى أحـد أهـ ّم
الدال ّ
أسب اب التطوّر الدالي لأللفاظ ،وهي املشاعر النفسيّة ،وعلى دورها امللحوظ يف ذاك التطوّر ع القرون ،باماذهـا
املنهج الوصفي -التارخيي ن اسا يف طريقها ،وذلك بعد حتديد داللة املفردات خالل العصور القدمية ،مث مقارنتـها
بداللتــها احلديثــة اليوميّــة الســتخراج وجــو التطـوّر يف الــدالالت ،وحصــل الباحثــان أخــريا علــى النتيجــة أن للمشــاعر
النفسـيّة املتمثّلــة يف اللّامسـاس (التــابو) والتفـاؤل واملبالغــة واإلعجـاب باأللفــاظ املسـتعارة مــن اللغـات األجنبيــة ،يــدا
طوىل يف تغيري داللة األلفاظ وتطوّرها ،ويلعب عنصـر الالمسـاس لكثرتـ ومشولـ الـدور الـرئيس يف التطـوّر الـداليّ
بني تلك املظاهر.

الكلمات الرئيسة
التطوّر الداليّ لأللفاظ ،التفاؤل ،اللّامساس ،املبالغة ،املشاعر النفسيّة.
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مقدمة
تعــد اللّغــة ظــاهرة اجتماعيّــة تســتمدّ حيارــا مــن أحضــان اجملتمــع ،وهــي تتطـوّر بفعــل الــزمن
مثلما تتطوّر بقيّة الكائنات احليّة ومضع ملا خيضع ل الكائن احلـيّ يف نشـأت وتطـوّر  .فـإذا
تغيّر اجملتمع وتطوّر النعكس هذا التغيّر وذاك التطوّر علـى اللّغـة سـلبا وإجيايـا ،إلّـا أن سـرعة
التطـوّر ونتائجـ متلــف مــن وقـ لوقـ ومــن زمــان لزمــان .فــأين حيــاة األمــم القدميــة مــن
حياتنــا الراهنــة؟ أيــن أدوارــم ومواصــالرم وبيــورم ومالبســهم مــن أدواتنــا ووســائط نقلنــا
وبيوتنا ومالبسنا؟ ولعلّ ما مل تتطوّر منذ تلـك العصـور القدميـة إىل أيامنـا ،مظـاهر الطبيعـة
والقمر واألشجار والنجـوم واألرض ، ...وحـىت لـو تأمّلنـا يف تلـك املظـاهر لوجـدنا فيهـا تغـيريا
نسبيّا ،فناهيك عن غريها من املظاهر الل تتّصـل حبيـاة اإلنسـان مـن قريـب كلغتـ وملبسـ
ومطعم ومشرب و...؟ إن اللّغة اإلنسانية كأهمّ مظهر مـن مظـاهر احليـاة اإلنسـانيّة مل تكـن
مبعــزل عــن هــذا التط ـوّر املتنــامي ،ومــن هــذا املنطلــق فقــد وجــد اإلنســان نفس ـ مضــطرّا أن
يواكب هذا التطوّر يف األلفاظ املعبأرة عن كل ما هو جديد وحديف.
كان الداللة من أهمّ ما شغل فكر اإلنسان ع العصور لكوهنـا وسـيلةا للتواصـل بـني أبنـاء
ال ّلغــات ،كمــا هــي اليــوم مــن أه ـ ّم أركــان علــم ال ّلغــة احلــديف بأضــلع األربعــة املتم ّثلــة يف علــم
األصوات وعلـم الصـرف وعلـم النحـو وعلـم الداللـة .فقـد كـان البحـف يف مشـكلة الداللـة وتطـوّر
األلفاظ الداليّ قدميٌ قدَمَ اللّغة نفسها ،وتناوهلا اهلنود واليونان قَبْلَ اآلخـرين ،وسـ املسـلمون
كذلك أغوارها منـذ عصـورهم القدميـة إىل اليـوم ،والكـ ّل وجل يف أبواهبـا وفقـا لزاويتـ اخلاصـة
ورؤيت احملدّدة ،فلألصويّ رؤيت وللبالغيّ رؤيت وللنحويّ والفيلسوف واللغويّ رؤيتهم...
للتطوّر الداليّ أسبابٌ وعوامل ،قد تكون اجتماعيّـة ونفسـيّة وتارخييّـة وعاطفيّـة ،...فلكـلّ
منها دور وأ ر يف حركيّة اللّغة وديناميّتها ،فال خيفي أ ر األحدال الكبرية أو ظهور األديـان
اجلديـدة أو احلـروب الطاحنـة أو الغــزو الفكـريّ والثقـايف وغريهـا علــى اللّغـة ،فاإلسـالم علــى
سبيل املثال بعد أن طلع جنم أتى بدالالت مل يكن للعرب عهد هبا ،فمثال لفظة الزكاة كانـ
تعين يف العصر اجلاهليّ النمو والزيادة ،إال أنأها يف القرآن الكرمي حتمل مالمح جديـدة غـري
مــا كانـ عليهــا يف ذلــك العصــر ،إذ تفيــد تلــك املــال الــذي جيــب دفعـ للفقــراء واملســاكني أو
للحكومة اإلسالميّة ،فهذا التغيري الشك منـوط بالعامـل التـارخييّ واالجتمـاعيّ مـثال ،وكـذلك
مجع غفري من املفردات األخرى الل ظهرت إ ـر العوامـل املختلفـة كظهـور لفـظ اخلـارجيّ أو

دور المشاعر النفسية في التئور الداللي لأللفاظ

265

املارقيّ يف عصـر اإلمـام علـي  ...فهـذا شـأن األسـباب التارخييّـة واإلجتماعيّـة والثقافيّـة
وقد سُلقطَ عليها الضوء يف خمتلف الكتب واملقاالت ،إال أنّ دور األسباب النفسيّة أو الوجدانيّة
غاب عن حبول الباحثني أو كاد ،وهي أسباب تؤ ّر على اللّغة وديناميّتها بشكل مـن األشـكال.
حتاول هذ الدراسة أن تزيل الستار عن دور املشاعر النفسيّة يف التطوّر الداليّ على مستوى
األلفاظ ،على أمل أن متأل الدراسة فجوة غياب البحول والدراسات املعمّقـة يف هـذا امليـدان،
بإجابتها عن السؤالَيْن التاليَيْن:
 ما هي املشاعر النفسيّة؟ وما هو دورها يف تطوّر األلفاظ الداليّ؟أتـ املقالــة يف قســمني ،قســم نظــريّ وهـو التعريــف بــالتطوّر الــداليّ ،واملشــاعر النفسـيّة،
وقس ــم تطبيقـ ـ ّي وه ــو جتس ــيد دور املش ــاعر النفسـ ـيّة املتم ّثل ــة يف الت ــابو واملبالغ ــة والتف ــاؤل
واإلعجاب باأللفاظ اجلديدة ،يف التطوّر الداليّ لأللفاظ.
خلفيّة البحف والدراسات السابقة:
فقد صُنِّف العديد من الكتب واملقاالت يف جمال تطـوّر األلفـاظ الـداليّ ،غـري أن املالحـظ يف
تلك األعمال واملصنّفات أهنا مل تتناول املشاعر النفسـيّة ودورهـا يف التطـوّر الـداليّ لأللفـاظ
بتمــام جوانبــها وزواياهــا ،وكــأن هــذا املوضــوع مل يــألُ اهتمــام الدارســني واأللســنيني بالقــدر
الكايف .فمعظم الدراسات يف هذا اجملال اكتف باشارات عـابرة وجيـزة .هـا هـو عمـر خمتـار
يف كتاب ـ "علــم الداللــة" مل يتنــاول هــذ املســألة إال يف صــفحة واحــدة دون تفصــيل والشــرح
مبسأط ،واحلكاية هي نفسها يف كتـاب رمضـان عبـدالتّواب بعنـوان" :التطـوّر اللّغـويّ ،مظـاهر
وعلل وقوانين " وكتـاب "دراسـات يف علـم اللّغـة" لكمـال بشـر ،و"علـم الدّاللـة العـريبّ ،النظريّـة
والتطبي ــق" لف ــايز داي ــة وك ــذلك "عل ــم الدّالل ــة أص ــول ومباحثـ ـ يف الت ــرال الع ــريب" ملنق ــور
عبداجلليل ويف غريها من الكتب املدوّنة وحىت املترمجة عـن اإلنكليزيـة هبـذا املضـمار ،وهـذا
واضــح كــذلك يف كتــب املترمجــة يف علــم الدّاللــة إىل اللّغــة الفارس ـيّة كــذلك ،كمــا يف أعمــال
كورش صـفوي املترمجـة ،منـها" :درآمـدي بـر معـىن شناسـي" جلـون ليـونز .وهـذا -كمـا قلنـا-
الينفي وجود إشارات خاطفة عن هذ املسـألة يف تلـك الكتـب أو غريهـا ،وهـي بطبيعـة احلـال
مبثو ة هنا وهناك ،وال تغنينا عن مزيد الدراسة يف هـذا اجملـال .ولعـل كتـابَيْ "دور الكلمـة يف
اللغــة " ألوملــان بترمجــة عبداجمليــد املاشــطة و"داللــة األلفــاظ" إلبــراهيم أنــيس ،أكثــر الكتــب
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احتواء لدور املشاعر النفسيّة يف التطوّر الداليّ .أما األول فيشتمل على عدد مـن األمثلـة عـن
ص بعــض املشــاعر النفس ـيّة ،واملالحــظ أن
ال ّلغــة اإلجنليز ّيــة والفرنس ـيّة واألملانيــة فيمــا خي ـ ّ
الكتــاب مل يتنــاول كافّــة أنــواع اجلوانــب النفس ـيّة ،بــل غفــل عــن بعضــها كالتفــاؤل والتشــاؤم
واملبالغــة .والثــاين "داللــة األلفــاظ" رغــم أن الكاتــب أشــار فيـ إىل أمثلــة قيّمــة هبــذا الصــدد،
ولكنّ مل يستوعب مجيع الوجو واألشكال .إن أهم ما كتب يف هذا اجملال كتـاب عـامل الـنفس
زيغموند فرويد حت عنوان "الطوطم والتابو" بترمجة :بوعلي ياسني ،والكتاب كما يتّضـح مـن
عنوان مصنّف يف جمال علم النفس قبل علم اللّغة ،رغم أن دراسات الكاتب فيها تتّجـ حنـو
الدرسات اللغويّة ،ولكنّها يف هنايـة املطـاف فارغـة عـن ذكـر األمثلـة والشـواهد .مث إن الكتـاب
مهمــا كــان قيّمَــا ونافعــا اكتفــى بتســليط الضــوء علــى دور التــابو يف اللّغــة األملانيّــة واإلجنليزيّــة
فحسبّ ،ا الجيعل دراستنا مكرورة يف اللّغة العربيّة بشكل من األشكال.
وقد كتب سامل اخلمّاش مقالة حتمل عنـوان "أسـباب التغيّـر الـداليّ" وهـي دراسـة وجيـزة
التشمل كافّة أسباب التطوّر الداليّ واملشـاع ر النفسـيّة علـى وجـ التحديـد .وقـد نشـر فاضـل
عبود يف جملة مركز بابل للدراسـات احلضـاريّة والتارخي ّيـة حبثنـا معنونـا بــ":مظاهر التطـوّر
ي ومظـاهر  ،وهـو ق أسـمَها إىل
ي يف كتب حلن العامّة" ،وتناول فيـ مفهـوم التطـوّر الـدّال ّ
الدال ّ
ــالل وهــي التخصــيص والتعمــيم وتغيّــر جمــال الداللــة أو انتقــال الداللــة ،واملالحــظ أن ـ مل
يتنــاول أســباب التغيّــر الــدالي إال باإلقتضــاب ،وذكــر منــها اخــتالف هلجــات القبائــل ،وســوء
الفهم (القياس اخلاطئ) ،وتطوّر احلياة وتقدمها ،واكتفى بذكر اجلوانب النفسيّة الل نريد
أن نضع عليها النور يف سطرين دون مثال وال حتليل!!
وعلى هذا األساس مل صل الباحثان رغم حبثهمـا املعمّـق يف الكتـب والرسـائل ،ناهيـك
عــن املقــاالت والكتيِّبــات ،علــى دراســة مســتقلّة كانـ قــد تناولـ أو تطرّقـ إىل دور املشــاعر
النفسيّة يف التطوّر الداليّ على حدَة ،رغم أن هناك ـ كما أحملنـا ـ ـ كتـب ومقـاالت مـرأت علـى
املسألة مرورا خاطفاّ ،ا اليغنينا عن الدراسة املفصليّة املعمّقة يف هذا امليدان.
منهجيّة البحف وأمهيّت :
تعـدّ مســألة التطـوّر الــداليّ مــن املباحــف الــل اتّخــذ املنــهج الوصــفيّ– التــارخييّ أســلوبا يف
الدراسة والتحليل .حيـف أن البـاحثَيْن يبحثـان عـن دالالت ألفـاظ اللّغـة قـدميا وحـديثا ،سـواء
كان ـ اللّغ ــة ه ــي اللّغ ــة العربيّ ــة املعاص ــرة املس ــتعملة يف اإلع ــالم والتلف ــاز ،أم اللّغ ــة العربيّ ــة
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القدمية كلغة العصر اجلاهليّ واإلسالميّ مثالا ،والميكن استكشاف التطـوّر أو التغيّـر الـداليّ
إلّا عند مقارنة الدأاللة القدمية مع الدأاللة احلديثة.
وحســبنا هــذا املوضــوع أمهيّــة أن العلمــاء واأللســنيني تنــاولو منــذ عصــور قدميــة إىل أيامنــا
الراهنة والتزال اجلهود تصب يف هذا امليـدان باسـتمرار .وكفـى ألمه ّيـة الدراسـة حتـذير أسـتاذ
األدب اإلنكليــزيّ طالبـ الــذين يدرســون أدب شكســبري ،فقــال هلــم« :إنــين ال أخشــى علــيكم يف
أدب شكسبري من تلك األلفاظ الغريبة الل مل تصادفوها يف نصوص أخرى ،أو مل تسـمعوا هبـا
من قبل ،ولكين أخشى عليكم من تلك األلفاظ الل ال تـزال شـائعة بصـوررا القدميـة يف األدب
االجنليزيّ والل خيطر يف أذهانكم ألوّل وهلة أن داللتها مألوفة لكم مجيعا ،فهي حمـطد الزلـل
واخلطأ؛ ألن كثريا منها قد تطوّرت داللت  ،وتغيّرت مع الزمن» (أنيس.)93 :1984 ،

التطوّر الداليل (التغيُّر الداليل)
إن "التط ـوّر اللغــويّ" بصــفة عامّــة هــو :تغــيري يطــرأ علــى اللّغــة ،ســواء مــن ناحيــة الصــوت أو
الدال لة ،أو من ناحية النحو أو البنية الصـرفيّة ،إذن ،هنـاك تطـوّرٌ حنْـويّ ،وصـرْيفّ ،وصـوْيتّ،
وداليّ .إن التطوّر اللغويّ قلّما يلحق باجلمل والعبارات والنحو واألصوات ،ولكن لـيس حدو ـ
بــاألمر احملــال ،وإمنــا يلحــق يف كــثري مــن األحــايني مبعــاين الكلمــات ومداليلــها أكثــر مــن بقيّـة
أجزاء اللّغة الل تكون شب ابتة إىل حـ لد بعيـد ،وذلـك ألن األلفـاظ مع ّرضـة للتغ ّيـر والتبـديل
بنفسها أو بداللتها وكأهنا ضيوف تأيت وتترك أ رهـا يف عـامل اللغـة ،مث ـلد حملـها اجلديـد
من نفسها (عبد التواب .)9 :1990 ،مت تعريف املعىن (الداللة) بأنّ "عالقة متبادلـة بـني اللفـظ
واملــدلول" (اســتيفن ،دون تــا )152 :ويقــع التط ـوّر الــدالي يف اللّغــة إذا وُجــد أي تغــيري يف هــذ
ري يف عالقـة اللفـظ واملـدلول .واملالحـظ هبـذا
ي ـدل إذا حـدل تغـي ٌ
العالقة ،فالتطوّر الدال ّ
الصدد أن شأن اللّغة فيما خيـصّ التطـوّر سـواء يف داللتـها أم يف غريهـا مـن األجـزاء اليكـون
دائمــا مبعــىن التقــد م واإلرتقــاء ،ومــن مث فــإ َّن البحــف يف أطــوار ال ّلغــة اليفيــد احلكــم دومــا
باحلسن على الطور املتأخّر يف الـزمن وبـالقبح علـى املتقـدِّم ،فـإن البحـف العلمـ ّي يتجـرأد عـن
مثل هذا احلكم ،وإنّما يدرس واقعا ويصوِّر حقيقة حمسوسة و اول حتليلها وتعليلها دون أن
كم عليها بالصّحة والفساد (مبارك ،دون تا.)34 :
فالتطوّر كما عرّفنا تغيري يف عالقة اللفظ واملدلول وهذا التغيري يف العالقة "إما أن يكون
مــن إضــافة مــدلول جديــد إىل كلمــة قدميــة وإمــا مــن إضــافة كلمــة جديــدة إىل مــدلول قــدمي"
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(ينظر :استيفن ،دون تا .)152 :وقد اطلـق العلمـاء والكتـاب والنقـاد منـذ القـدم عنـان الكـالم يف
موضوع اللفظ واملعىن وحىت موضوع التطور الدالي والذي يطـرأ علـى كـل منـهما معـا (ينظـر:
طاهري نيا وآخرون.)676 :1438 ،
والصورة األوىل من صور التطوّر الدالي ـ وهو بوت اللفظ وتطوّر داللت ـ قد استحوذت
علــى اهتمــام الدارســني ،ففــي هــذا الضــرب مــن التطــور يــتمّ اإلعتمــاد علــى األلفــاظ القدميــة
املند رة ويُنفخ فيها احلياة من جديد بإعطاء دالالت جديد هلـا ،علـى غـرار مـا نالحـظ عـن
مجع غفري من األلفاظ القدمية الل ظهرت بدالالت جديدة ،كألفـاظ السـيارة والقطـار و،...
فمن منّا اآلن إذا نع كلمـة السـيّارة خيطـر ببالـ صـورة القافلـة يف الصـحراء؟ أو إذا نـع
كلمة القطار يتبادر إىل ذهن حركة مجاعـة اإلبـل واحـدة تلـو األخـرى علـى نسـق معـني؟ ففـي
ي تند ر الدأاللة القدميـة وحتـ دل حم َّلهـا داللـة جديـدة نابعـة عـن
هذا الضرب من التطوّر الدال ّ
حاجة اجملتمع اللغويّ.
وقد تتطوّر داللة كلمة من الكلمات وتبقـى الداللـة القدميـة أو تعـيش مـع الداللـة احلديثـة،
فتستمران يف حيارما خالل قـرون وأزمـان ،ومـن مث إذا حتـدأ نا عـن التطـوّر الـدّاليّ يف هـذا
البحــف ،اليعــين ذلــك أن الدّاللــة الســابقة للكلمــة الــل طــرأت عليهــا التطـوّر ،تصــبح مهجــورة
متروكـة وتتسـنّم الداللـة اجلديــدة علـى الكرســي ،كـال ،بــل قـد يقــع أن تعـيش الداللــة الســابقة
للكلمة مع الداللة احلديثة هلا فتستمران يف حيارما لسنني بل لقرون ،مثلُ كلمة "الرهيب" إذ
تعين يف األصل ما يُخاف من وكذلك تعـين اجلميـل واخلـالب ،فتعـيش هـاتني الـداللتني معـا،
ومثل كلمة "السليم" حيف تطلق على املعاع من املرض وعلى اللـديغ تفـاؤال بسـالمت وصـحت .
ومن مث إن املراد بالتطوّر الداليّ هو حدول التغيّر يف داللة الكلمة ،سـواء أفضـى هـذا التغيّـر
إىل اند ار الداللة القدميـة وتر ّبـع الداللـة اجلديـدة علـى العـرش مثـل كلمـة القطـار أم إىل أن
تعيش الداللتان معا وتستمران يف حيارما مثل كلمتَيْ "السليم" و"الرهيب".
أمــا الصــورة الثانيــة كمــا قلنــا وهــي إضــافة كلمــة جديــدة إىل مــدلول قــدمي ســواء كان ـ الكلمــة
احلديثة مستعارة أم غري مستعارة فلم حتْظَ بقدرب كاف مـن االهتمـام .لالسـتقراض أو اإلسـتعارة يـد
طوىل يف هذا الضرب من التطوّر الداليّ .هذا اإلستقراض قد يكون حلاجة م مـة ّـا الميـ ّ إىل
موضــوع املقالــة احلال ّيــة بصــلة ،وقــد يكــون جملــرد اإلعجــاب بــاللفظ ،علــى حنــو ألفــاظ "االســت ق"
و"الديباج" و"السندس" الفارسيّة ،حيف عاش وتعيش إىل جانب لفظ "احلرير" العريبّ.
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ي إىل قسـمني :أحـدمها تطـوّر الشـعور ّي يـت ّم يف كـ ّل اللغـات والبيئـات
ينقسم التطوّر الدال ّ
وال يُفطَــن إليـ إال ملــن يقــوم مبقارنــة دالليّـة بــني خمتلــف عصــور اللّغــة ،ليقــف علــى مــا حصــل
عليهـا مـن تغـيري وتطـوّر .و انيهمـا :التطـوّر املقصـود الـذي يقـوم بـ املهـرة يف صـناعة الكــالم
كاألدباء والشعراء أو تقوم ب اجملـامع اللغويّـة بوضـع مصـطلحات جديـدة (ينظـر :أنـيس:1984 ،
134؛ خمتار عمر.)242 :1998 ،
اليهمّنا يف هذ الدراسة التطـوّر املقصـود أو الـذي يقـوم بـ مهـرة النـاس أو اجملـامع العلم ّيـة
لوضــع الكلمــات أو إضــفاء املــداليل اجلديــدة عليهــا ،بــل يهمّنــا القســم األول مــن التطــور -أي:
التطور الالشعوريّ الذي اليتمّ احلصول علي إال عند مقارنة دالالت الكلمة يف خمتلـف العصـور.
ــدل هــذا الضــرب مــن التطــور بفعــل عوامــل كــثرية كالعوامــل اللغويّــة والتارخييّــة والسياسـيّة
والنفسيّة ...إال أننا أغْضَضْنَا الطرف عن كلق العوامل ،وقصرنا احلديف على األسـباب النفسـيّة
فحسب ،لكي نتمكّن من استيعاهبا ودراستها بالتعمّق ولكي اليغيب النقاط عن مرأى الباحثني.

املشاعر النفسيّة والتطوّر الداليل
املشاعر النفسـيّة هـي تلـك املشـاعر اللّاشـعورية مـن حيـاة اإلنسـان النفسـيّة كـالطوطم والتـابو
والل تؤ ّر على حياتـ ولغتـ بكافّـة مظاهرمهـا (فرويـد )49 :1983 ،ومـن مثَّ هـي تلـك العوامـل
الداخليّة الل تؤ ّر يف وجدان الناس وعقليارم ،وتدفع هبم يف عامل اللّغة إىل أن يعزفوا عـن
اســتعمال بعــض الكلمــات نظــرا ملــا تــرتبط ب ـ يف أذهــاهنم مــن معــاين القــبح ،أو اخلــوف ،أو
املخالفــة للحيــاء العــام وغريهــا ،ومــن مث ينصــرفون عنــها إىل ألفــاظ أخــرى تكــون هلــا معــاين
األلفاظ املعزوف عنها.
ففي كل لغة من اللّغات هناك كلمات مبتذلة التُستعمل إال يف قالـب مـن الغمـوض لداللتـها
املشمئزة أو غري احملبّبة لدى األوساط ،وهذا يف احلقيقة أمـر نسـلّ خيتلـف مـن جمتمـع إىل
جمتمع ومن وسط إىل وسط ومن زمان إىل زمان .قد تبتذل بعـض األلفـاظ لداللتـها املبتذلـة
أو املنحطّة لدى بعض اجملتمعـات ،بينمـا التكـون هـي بـنفس اإلبتـذال يف جمتمـع آخـر ،فالـذي
يقط ع بكـون الكلمـة الئقـة أو غـري الئقـة ،قبيحـة أو غـري قبيحـة إمنـا هـو العـرف .والكاتبـان مل
ص أ ـر
يبحثا عن سبب هـذا اخلـالف ،ألنـ الميـ ّ إىل البحـف احلـاي بصـلة ،وأمـا فيمـا خيـ ّ
اجلوانـب النفسـيّة علــى التطـوّر الــداليّ كإحــدى أهــم أســباب تطـوّر األلفــاظ ،فاستفضــنا فيـ
احلديف ،وبيّننا مظاهرها املختلفة وهي كالتاي:
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اللّامساس (حظر االستعمال أو التابو:)1
يطلق اللّامساس أو حظر االستعمال أو التابو على كل مـا هـو مقـدّس ،أو ملعـون ،ـرم ملسـ  ،أو
يف يف سـحر الكلمـة ،فتـهجر بعـض
اإلقتراب من  ،من األشـياء وأنائهـا ،بسـبب اإلعتقـاد اخلـرا ّ
األلفــاظ علــى ح ـدّ تعــبري إبــراهيم أنــيس ،و«يســتعاض عنــها بغريهــا ،لتكــون أخفــى داللــة علــى
األشياء الل اليريد املتكلّم التعبري عنها بصراحة» (أنيس .)138 :1984 ،يتشعّب معىن التابو عنـد
فرويــد إىل اجتــاهني متعاكســني ،إتّجــا مقــدس مبــارك ،واتّجــا رهيــب خطــري حمظــور (فرويــد،
 ،)41 :1983فإذا ما «اص طدم كلمـة مـا حبظـر اإلسـتعمال حتـ تـأ ري عامـل الالمسـاس ح ّلـ
حملّها كلمة أخرى خالية من فكرة الضرر واألذى .يعت حتـرمي اسـتعمال الكلمـات بتـأ ري فكـرة
اللّامساس نتيجـة طبيع ّيـة للخرافـات اللغو ّيـة وأ ـرا مـن آ ـار اإلعتقـاد يف سـحر الكلمـة» (اسـتيفن،
دون تــا 177 :و ،)193وهــذ العــادة ليسـ مقصــورة حبــال مــن األحــوال علــى اجملتمعــات البدائيــة،
فهي معروفة يف كل البيئات ويف كل أنواع احلضارات مبستويارا املختلفة.
إن املصطلح البديل يكون ل معىن قدمي يف معظم األوقـاتّ ،ـا يـؤدي إىل وقـوع التلطّـف
يف الكلمة ،وهو يف حقيقت إبـدال الكلمـة احلـادّة ،بكلمـة أقـلد حـدأة .واحلـق أن مقيـاس احلكـم
بالقبح والشناعة يف كثري من األمور خيتلف من جيـل إىل آخـر ومـن جمتمـع إىل جمتمـع ومـن
مكــان إىل آخــر ،وفقــا ملــا فيهــا مــن تقاليــد وأمنــاط الســلوك والــدين« .إن احملظــورات التابويّــة
تفتقر إىل أيِّ تعليل ،واليُعرَف هلا مصدر ،هي غري مفهومة بالنّسبة لنا ،يف حني تبدو بديهيـة
مل ــن يق ــع حت ـ س ــلطاهنا» (فرويــد .)42 :1983 ،للق ــدماء مباح ــف يف ه ــذا الب ــاب ،فق ــد وض ــع
الثعالل كتابا صـغري اا يف الكنايـة والتعـريض مشـريا يف مقدمتـ إىل الكنايـات "ع ّمـا يسـتهجن
ذكر  ،ويستقبح نشر  ،أو يستحيا من تسـميت  ،أو يتطيّـر منـ أو يُصـان عنـ  ،بألفـاظ مقبولـة
تؤدّي املعىن ...فيحصل املـراد ويلـوح النجـاح ،مـع العـدول عمـا ينبـو عنـ السـمع ،واليـأنس بـ
الطبع ،إىل ما يقوم مقام  ،وينوب مناب ( "...الثعالل.)10 :1995 ،
يُدرج ضمن عامل اللّامساس الوجو الل تأيت يف التاي:
الت ك والتيمن:
يــذكر أوملــن يف كتاب ـ "دور الكلمــة يف اللّغــة" مثــاال هلــذا العامــل ،وهــو كلمــة "اهلل" يف الديانــة
اليهوديّــة يف اللّغــة الع يّــة ،حبيــف أن اســم اهلل جــل وعــال ،يُكتَــب ولكنـ اليُنطــق تقديســا ل ـ
1. Taboo
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وتكرميا ،وإمنا الـذي يُنطـق لفـظ آخـر وهـو سـيدي ،مث يقـول :و" لقـد انتشـرت هـذ العـادة يف
ديانـات خمتلفــة منــها ال امهــة واليهوديّــة واإلســالم" (اســتيفن ،دون تــا .)174 :واحلــق أن ذلــك
لــيس ملحوظ ــا يف دي ــن اإلس ــالم ،ب ــل إنَّ يف كــثري م ــن املواض ــع يتك ـرّر اس ــم اهلل أو األن ــاء
املشــاهبة للتـذّذ والتـ ّك علــى حنــو مــا ورد أمثلتــها يف كتــب البالغــة كــرارا وتكــرارا ،والنــدرى
كيف اتّخذ مترجم الكتاب كمال بشر هذا املوقف صحيحا مقبوالا ،حيف قال" :إن لفظ اهلل يف
اللّغة الع يّة يكتب والينطق تقديسا ل وإمنا الذي ينطق لفظ آخر وهو سيّديّ ،مث خلـص إىل
القول :لع ّل ما يفسر هـذا اإلجتـا نفسـ يف اإلسـالم إمجـاع النحـاة علـى حـذف الفاعـل وبنـاء
الفعــل اجملهــول تعظيمــا لـ بصــون انـ عــن لســانك ،كخــالق اخلزنيــر" (انظــر :أوملــن ،دون تــا:
 . )174نعـم فقـد حـدل ذلـك يف املثـال الـذي جـاء بـ كمـال بشـر ،غـري أن ماجـاء بـ املع قلـق مل
مل على حمملـ الصـحيح ،وذلـك ألن كلمـة اهلل جـل شـأن أعظـم وأكـ مـن أن ُتـذكر بعـد
اخلزنير الحنطاط مفهوم اخلزنيـر ،وعـدم الـذكر لـيس مـن أجـل التـيمّن أو التـ ّك ،بـل علـى
العكس متاما ،حيف هنـاك تكـرار ملحـوظ يف اسـم اهلل يف القـرآن الكـرمي واالحايـف الشـريفة
وحـىت الكـالم املعتــاد بـني النــاس إذا تعلّـق األمــر بـالتيمّن أو التـ ّك ،وذلـك ألنـ لـيس هنــاك
ســبب يُحتَ ـرَز ب ـ اللســان عــن ذكــر ال ـرأب يف الــدين اإلســالميّ ،وبنــاء علــى ذل ـك مل صــل
الكاتبان ـ حبد حبثهم يف الكتب ـ على كلمة كان قد تطوّرت داللتها بفعل الت ّك التابويّ.
اخلوف واهليبة:
وهو يشتمل على أوج كثرية ،قد يكون اخلوف من احلسد والعني ،أو من الشيء الذي يتّصـف
كون شريرا ،وقد يكون اخلوف مـن هيبـة املـوت أو احليـوان ومـا إىل ذلـك .يشـيع عنـد العـرب
اإلعتقاد يف السحر واإلصابة بالعني ،وتقوم الكلمـة بـدور مهـ ّم يف هـذا اإلعتقـاد ،فـال يصـفون
األشياء باحلسن لئلّا تصيبها عني احلسود ،وعن طريق هذا العامـل فسّـر العلمـاء وقـوع بعـض
كلمــات األضــداد ،منـ مثــل اطالقهــم كلمــة "الشــوهاء" لوصــف امــرأة رائعــة مجليــة ،وهــي يف
األصل امرأة قبيحة (ابن منظور ،دون تا :ج ،508 :13باب شو ).
ال يصرّح العرب بكثري من الكلمات واأللفاظ الل تدلّ على املوت واألمراض املستعصية
املهلك ــة ّ ،ــا ي ــثري مش ــاعر اخل ــوف واهلل ــع يف نفوس ــهم ،فينف ــرون م ــن ناعه ــا .فه ــم
"اليصرّحون يف بعض األحايني بكلمة "السرطان" خوفا من ذكرها صـراحة ،بـل يستعيضـون
عنها بلفظة "اخلبيف" ،وكـلّ ذلـك يـد خل يف نطـاق مـا يسـمّى بـاحملظور اللغـويّ الـذي ـرم
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استخدام بعض األلفاظ إميانا بقـدررا السـحريّة علـى األذى يف حـال نطاقهـا" (ينظـر :عبـد

اجلليل.)71 :2001 ،
وهلذا السبب كَثُرَما جتد هذ األلفاظ معرّضة للتغيري والتطوّر ،فمنها تند ر والتبقـى هلـا
قائمــة ومنــها تنــد ر وتــزنوي وتصــبح نــادر االســتعمال ،ويف كل ـلْ احلــالتني يســتعيض أبنــاء
اجملتمع عنها بكلمات أخرى معبّرة عن نفس الدالالت يف رفق وأناة ،ويف لفّافة من القـول أقـلد
وض ــوحا ليحـ ـ أد م ــن تأ ريه ــا غ ــري احمل أب ــب يف األذه ــان .وانظ ــر ك ــذلك إىل "امل ــوت" حبي ــف
التُستَخدم يف كثريب من اجملاالت ويُستعَاض عنـها بكلمـة الـذهاب أو الوفـاة والرحلـة أو فاضـ
روحـ وانتــهى وغريهــا مــن الكلمــات .ومثــال آخــر هبــذا الصــدد كلمــة "اهلــالك" مبعــىن املــوت،
والكلمــة "اهلــالك" كان ـ يف أصــلها تعــين الــذهاب ،واســتخدم مبعــىن املــوت مفيفــا لشــدة
املصاب ،ولكنها اليوم حتمل ما مل املوت من الدالالت واإل اءات السـلبيّة املـثرية ملشـاعر
اخلوف واخلزن (أبوشريفة وآخرون.)68-66 :1989 ،
واخلــوف مــن املفهــوم الســحريّ للكلمــات مل ينحصــر علــى األلفــاظ املــذكورة فحســب ،بــل
اشتمل على أناء اجلانق والشياطني وبعض احليوانات كابن عرس ،والذئب والثعبـان واحليـة
و ،...وحلَّـ حمـلَّ تلــك األلفــاظ والكلمــات ألفــاظٌ خاليــة مــن فكــر الضــرر واألذى .وامللحوظــة
اجلديرة باإلهتمام أن هذا النوع من التطوّر الداليّ مشترك يف عـدد كـبري مـن لغـات العـامل،
وليسـ حبــال مــن األحــوال حكــرا علــى اللّغــة العربيّــة ،حيــف هنــاك بعــض أنــاء احليوانــات
خضع حلظر اإلستعمال يف مجع من اللغات .يذكر أوملن أن حيوان "ابـن عـرس" مـل دالالت
مشؤومة عند كثري من أبناء خمتلف اللغاتّ ،ا حدا بأبنائهـا أن يسـتعريوا ألفـاظ أو كلمـات
أخــرى بــدل التصــريح باســم هــذا احليــوان الصــريح ،فمــثال الفرنس ـيّون يس ـمّون ب ــ" اجلمــال
الصغري" فرارا من شؤم الكلمة والتصـريح هبـا واألملـان يدعونـ ب ـ "احليـوان الصـغري اجلميـل"
وهو عند اإليطاليني وال تغاليني "السيدة الصغرية " وعنـد الـدمناركيني "اجلميـل" (أوملـن ،دون
تـا ،)176 :كما لوحظ ذلـك يف اللّغـة العربيّـة كـذلك ،إذ أن مجاعـة مـن العـرب يـأىب أن يسـمي
هـذا احليــوان "ابـن عــرس ومجعـ بنــات عـرس" بانـ  ،وهـي كلمــة حمظـورة اإلســتعمال لــدى
بعض املناطق واألماكن العربيّة وذلك بتأ ري عامـل اللّامسـاس ،حيـف يشـار اليهـا ب ـ "املخيفـة"
يف بعض البالد وبـ "أم أمحد" يف بعض اآلخر (أوملن ،دون تا :176 :تعليق املترجم (كمال بشر) علـى
رأي الكات ــب) .واحلقيق ــة أن أح ــد أهــمّ أس ــباب كث ــرة املترادف ــات يف اللّغ ــة العربي ــة يف بع ــض
اجملــاالت كــاملوت وأن ــاء احليوانــات الشرســة والش ــيطان ...إخل تكمــن يف ذل ــك ،أي :يف أن
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يُخفَف صدمتها ووقعها على الناس وعلى آذاهنم .ومن املعروف أننا نلجـأ دائمـا إىل العبـارات
الرقيقــة والتلميحــات اللطيفــة إذا تعلّــق األمــر باألخبــار الســيئة وخاصــة أخبــار املــرض واملــوت
واإلصطدام واجلا ّن وما إىل ذلـك مـن األخبـار غـري السـارّة .يقـول فهمـي احلجـازي إن التـابو
اللغويّ جيعل بعض الكلمـات موضـع حـرج ،فالتـذكر يف احلـديف العـاديّ ،فكـأنّ النطـق باسـم
احليوان املفترس أو املرض استدعاء هلمـا ،يتجنّبـهما اإلنسـان خوفـا مـن بطشـهما ،وقـد أدّت
هذ الظاهرة إىل تنوعب كبري يف أناء احليوان املخيفة لإلنسان يف كـل بيئـة لغويّـة ،ومـا أكثـر
تسميّات األسد يف العربيّة ،وما أكثر تسميات الثعابني يف لغات كثرية ،وهـي تسـميات نشـأت ـ ـ
على ما يلوح ـ لتكون صفات هلذا احليوان أو ذاك ،مث استقرّت على ذلك (فهمي احلجازي ،دون
تــا .)139 :فكلمــة األســد يف اللّغــة العربيّ ـة علــى ســبيل املثــال هلــا أكثــر مــن عشــرين مترادفــا،
كاحليدر ،والغضنفر والقسورة واللبوءة وفدوكس وهيصر وما إىل ذلك من األنـاء األخـرى،
وهي يف معظمها صفات هذا احليوان املفترس حتوّل فيما بعد إىل أناء لـ  ،فأحـد أسـباب
تلك الكثرة املفرطة يف أناء هذا احليوان تكمن يف ذلك اخلوف أو الفزع الذي يُثـار مبجـرد
نــاع انـ  ،فاســتعاض أبنــاء اللّغــة العربيّـة بكلمــات أخَــر أكثــر تلطيفــا وأقـلّ إ ــارة ملشــاعر
اخلوف .وجدير بالذكر أن تلك الكثرة يف توظيف األنـاء التُفَسأـر مبجـرد املشـاعر النفسـيّة،
بل هلا أسباب كثرية منها اختالف هلجات القبائل والوضع...
قبح داللة األلفاظ عند اجملتمع:
أحيانا تبتذل بعض األلفاظ وميجّها اجملتمع ،ويعافها الذوق ،يكثر ذلك يف األلفاظ الل تعبّـر
عن احلاجات اإلنسانيّ ة والغرائـز ،واأللفـاظ الـل تـرتبط بالقـذارة والـدنس وتلـك الـل تشـري
إىل التبوّل والت ّز وإىل العمليّة اجلنسـيّة وأعضـاء التناسـل إخل ،فـال يكـاد اللفـظ منـها يشـيع
حىت ميجّ الذوق اإلجتماعي وتأبا اآلداب العامّة ،فيستعاض عن بآخر مـن اللّغـة نفسـها ،أو
مــن لغــة أجنبيّ ـة ،ولــذلك كــثريا مــا يكــىن عــن تلــك املفــاهيم بكنايــات معيّنــة ،غــري أن كثــرة
استعمال تلـك الكنايـات يـؤدّي إىل شـيوعها ،مث إىل ابتـذاهلا بعـد أن مـ أر مـن شـيوعها زمـن أو
أزمـان حـىت تصـبح أشـ ّد مــن التصـريح ،فتـهجر تلـك األلفــاظ وتنـد ر مـن االسـتعمال كــذلك،
وحتلّ حملّها ألفاظ جديدة أكثر تعمية عن املقصود ،وهكذا دواليك .وهذا هو الـذي حـدل يف
العربيــة يف أنــاء متعلقــة باحلمامــات وأمــاكن قضــاء احلاجــة ،إذ كثــرت هــذ األنــاء كثــرة
مفرطــة يف وهلــة زمنيّــة غــري بعيــدة ،وشــاع ألفــاظ كــ" :املرحــاض" و"بيـ األدب" و"احلمــام"
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و"دورة امليـا " و"الكنيـف" و"الكرسـي" و"املسـتراح" و"بيـ الراحـة" وغريهـا وهـي التـزال ح أيــة يف
البالد العربية ،وهذ األلفاظ أت من اللّغة نفسها ،كما هناك ألفاظ أجنبيّـة اسـتحوذت علـى
الساحة يف هذا اجملال كـ" :الكابينة" و"التوالي " و"الدبليوسـي" ( )w.cو"الششـمة" (مـن كلمـة
جشم الفارسية) ،واملالحظ أن هذ الظاهرة مشل األفعال واجلمـل كـذلك .انظـر إىل قـول
النــاس يف اللــهجات فيمــا خي ـص عمليّــة التب ـوّل أو الت ـ ّز :يشــخ ،أو يعمــل زيّ النــاس ويــروح
احلمام ،ويعمل كابينة ،ويروح التوالي و( ...ينظر :أنيس142 :1984 ،؛ عبدالتواب.)202 :1990 ،
إن اللغــة العرب ّيــة بعــد اإلســالم تل ّمس ـ أحســن احليــل للتعــبري عــن العــورات وعمــا يتع ّلــق
بالشؤون اجلنسيّة ومواضعها ،ومن أمثلتها اسـتعمال كلمـة "الصـدر" مبعـىن الثـديني يف املـرأة،
إذ أن ـ م ــن الواض ــح متام ــا أن الصــدر اليع ــين الث ــدي وإمن ــا اســتعري الكلم ــة مبع ــىن الث ــدي،
جملاوررا ل  .ولقد كان هبذا الصدد يف ألفاظ القرآن الكرمي واحلديف الشـريف أسـوة حسـنة
للمقتدي هبما ،فقد كنّى القرآن عن العالقة اجلنسيّة مثال بألفاظ كرمية أقـرب إىل احلشـمة
واألدب للتعبري عن هذ الشؤون ،منها:
رسا ﴾ (املائدة.)6/
املالمسة يف قول جلّ وعالْ :
﴿أو َال َم ْستُ ُم الن َ
ِ
ِ ِ ِ
ود ْو َن لِ َم ا قَ ال ُْوا فَ تَ ْح ِريْ ُر َرقَ بَ ة ِم ْن قَ ْب ِل أ ْن
س ائِ ِه ْم ثُ َّم يَ ُع ُ
واملسّ يف قول َ :
﴿والذيْ َن يُظَاه ُرْو َن م ْن ن َ

اسا﴾ (اجملادلة.)4/
يَتَ َم َّ

والدخول يف قول تعاىلِ :
﴿م ْن نِ َسائِ ُك ُم ال َالتِي َد َخلْتُ ْم بِ ِه َّن﴾ (النساء.)23/

ث إلَى نِ َسائِ ُكم﴾ (البقرة.)187/
والرَفَف يف قول جلّ شأن ﴿ :أ ُِح َّل لَ ُك ْم ل َْي لَةَ ال ر
صيَ ِام َّ
الرفَ ُ

ِ
ِ
وهن َوأن تُ ْم َع اكِ ُفو َن فِ ي
وه َّنتتت َوَالتُبَاش ُر ُ
واملباشـ ــرة يف قول ـ ـ جـ ــل جالل ـ ـ ﴿ :فَ اْل َن بَاش ُر ُ
الم َس ِاجد﴾ (البقرة.)187/
َ

ض ُك ْم إلَى بَ ْعض﴾ (النساء.)21/
ضى بَ ْع ُ
﴿وقَ ْد أفْ َ
واإلفضاء يف قول تعاىلَ :

وكذلك كلمة الغائط الل وردت يف القرآن الكرمي داللة على قضاء احلاجة ،فقد كان يف
أصل وضعها تعين الغياب واإلختفاء عن أعني الناس ،كما ورد يف "تـاج العـروس" وغريهـا مـن
املعاجم املعتمدة ،إال أن القرآن الكرمي قد استخدم اللّفظة مبعىن قضاء احلاجة يف قول جـل
أح د ِم ْن ُك ْم ِم َن الغَ ائِ ﴾ (النســاء ،)43/تلمســا للحشــمة واألدب .يقــول صــاحب
﴿أو َج ا َ َ
وعــالْ :
تاج العروس :وكـان الرجـل إذا مسأـتْ احلاجـة « إرتـاد غائطـا مـن األرض يغيـب فيـ عـن أعـني
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الناس» (تاج العروس ،مادة غوط ،ج ،)522 :19مث أطلق املكان على الفعل نفس كما الحظتم.
جدير بالذكر أن هذ املسألة قد نالـ اهتمـام الدارسـني والعلمـاء األقـدمني ،هـا هـو قـول
الثعاللّ يف كتابـ الشـهري "فقـ اللّغـة وسـرّ العربيّـة" يقـول يف الكنايـة عمّـا يسـتقبح ذكـر مبـا
يستحس ــن لفظــ  :ه ــي م ــن س ــنن الع ــرب ويف الق ــرآن﴿ :وقَ الُوا لِجلُ ِ
ود ِه ْم﴾ (فص ــل  )21/أي:
ُ
َ
أح َد ُك ْم ِم َن الغَائِ ﴾ (النساء 43/واملائـدة ،)6/فكنّى عن احلدل،
﴿أو َجا َ َ
فروجهم ،وقال تعاىلْ :
وقال﴿ :فََتُوا َح ْرثَ ُكم أنَّى ِش ْئتُ ْم﴾ (البقر  )223/وقال عزّ وجلّ﴿ :فَ لَ َّما تَغَ َّ
اها﴾ (األعـراف)189/
شَ
فكنّى عن اجلماع ،واهلل كرمي يكنّي (الثعالل .)300 :2006 ،وقال أبو حيـان التوحيـدي يف كـالم
بــارع لـ عنــدما ســئل عــن كثــرة الكلمــات الدالّـة علــى مفهــوم الفــرج يف العربيّـة« :مــاذا أرادت
العرب بتكثريهـا مـع قبحهـا ؟ فقـال :ملـا رأوا الشـيء قبيحـا جعلـوا يكنـون عنـ  ،وكانـ الكنايـة
عند فشـوها تصـري إىل حـدّ اإلسـم األول فينتقلـون إىل كنايـة أخـرى ،فـإذا ا ّتسـع أيضـا رأوا
فيهــا مــن القــبح مثــل مــا كنــوا عنـ مــن أجلـ  ،وعلــى هــذا ،فكثــرت الكنايــات ولــيس غرضــهم
تكثريُها» (التوحيدي.)387 :1992 ،
قلما جتـد اليـوم عالمـا دين ّيـا مل يعـرف املـراد مـن كلمـة "التغشـي" بأ ّنـ هـو اجلمـاع ،بينمـا
التغشي يف األصل هو وضع الغطاء على الشيء وستر  ،فتطوّر معناها من السـتر والغطـاء إىل
اجلماع كذلك وهذا هو التطوّر بعين  ،حيف أن داللة الكلمة فضال عن الغطـاء والسـتر مشلـ
ص كلمـة "املباشـرة" ،إذ هـي تعـين املبـادرة إىل
اجلماع كـذلك .واحلكايـة هـي عينـها فيمـا خيـ ّ
ين والنصـوص الفقه ّيـة الدين ّيـة،
ص القـرآ ّ
شيء واتّسع دا ئررا لتشمل اجلمـاع كـذلك يف الـن ّ
فيتّضح من األمثلة أن داللة الكلمتني السابقة مل تُلْغ ،بل بقي على حاهلا وعاش مـع الداللـة
احلديثة واحلال أن الداللة السابقة لكلمة الغائط والل وردت يف القـرآن الكـرمي يف قولـ جـل
أحد ِمْن ُك ْم ِم َن الغَ ائِ ﴾ ألغي  ،فاليوم اليعـرف أحـد بـأنّ الغـائط هـو املشـرف
﴿أو َجا َ َ
جالل ْ :
أو املرتفع من األرض ،فكان الرجل يذهب إليها ليغـب عـن أعـني النـاس ليقضـي حاجتـ  ،فـال
يفهمون مـن الكلمـة إال قضـاء احلاجـة فحسـب ،فالداللـة احلديثـة يف هـذ احلالـة ح ّلـ حمـ ّل
الداللة السابقة متاما.
التفاؤل:
ض طرف ـ عــن دور هــذا املظهــر يف
ال ينبغــي للــدراس يف شــؤون تط ـوّر دالالت األلفــاظ أن يغ ـ ّ
التطوّر الدالي يف اللّغة العربيّ ة ،حيـف إن هنـاك ألفـاظ قـد تغ ّيـرت معانيهـا ودالالرـا مبجـرد
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التفاؤل .وقد ملح اللّغويون القدماء إىل أ ر ذلك على اللغة .وهو بالشك ـ كما ذهب إلي كـثري
من العلماء قدميا وحديثا ـ من األسباب املؤدّية إىل تكـوين ظـاهرة األضـداد يف اللّغـة العربيّـة
(عبدالتواب .)345 :1999 ،وأمثلت كثرية يف اللّغة العربيّة ،لنأخذ بعض منها إيضاحا للموضوع.
فقد أطلق العرب على اللديغ اسم "السليم" أو على الصحراء املهكلة الضالّة اسم "املفازة"
أو على األعشى أو األعور أو الذي اليتمتّع بقوّة البصر أو يعاين من ضعف  ،اسم "أيب البصري"
وما إىل ذلك من خمتلف الكلمات الل استعمل يف اللّغـة العربيّـة .فيـاترى مـا هـو السـبب يف
هذ التسمية العكسيّة متاما؟ أما تظن أن تسمية السـليم علـى اللـديغ تكمـن يف تفـاؤل املـتكلم
بسالمة املريض وبرء ومعافات من املرض؟ كَثُرما ضـلَّ النـاس يف الصـحاري املهلكـة احلـارّة
الىت قد تبلغ درجة حراررا سني وأكثر ،فماتوا ومل يرجعوا ،فسمّى العرب هذ الصحاري
املهلكــة باملفــازة أو املفــازات تفــاؤال بــالفوز والســالمة والنجــاح ملــن يــدخل فيهــا .والقضـيّة هــي
نفســها يف إطــالق "أيب البيضــاء" علــى األحبــاش الســود و"العافيــة" علــى النــار تفــاؤال بالصــحة
والســالمة و"امل وكــة" علــى احلمــى تفــاؤال بال كــة والســالمة و"الكرميــة" علــى العــني العــوراء
تفاؤال بالسالمة والشفاء و"املعافـى" على املريض تفاؤال بالسالمة واملعافاة.
وكذلك كلمة "اليسرى" تعين يف أصلها تلك اليد الل تتسهّل العمل ،غريأهنا تأيت مبعـىن
اليد الشمال أو العسرى ،وكما الخيفى عليكم هي أقلّ سهولة وتيسّـرا لإلسـتفادة منـها قياسـا
باليمىن (املبارك ،دون تا .)216 :وقد أشار ابن قتيبة يف"تأويل مشكل القرآن" إىل التفاؤل ودور
يف املعــىن ،قــائال« :ومــن املقلــوب أن يوصــف الشــيء بض ـدّ صــفت للتطيــر والتفــاؤل ،كقــوهلم
للــديغ :ســليم ،تطي ـرا مــن الســقم ،وتفــاؤالا بالســالمة ،وللعطشــان ناهــل ،أي ســينهل ،يعنــون:
يروي ،وللفالة مفازة ،أي منجاة ،وهي مهلكة» (ابن قتيبة .)185 :1973 ،واحلقيقة أن استخدام
أمثال هذ الكلمات يف معانيها الطارئة أمر متعلّق بسياقات التخاطّب أكثر من تعلّقـ بـاطّراد
الداللة ،أي :أن املعاين األصلية لتلك الكلمات هي معانيها اللغوية املطّردة ،وأما ما عداها من
املعــاين كاملعــاين الــل الحظناهــا لســبب ظهــور أغــراض نفسـيّة أو التعامــل مــع النــاس ،فــذلك
خارج عن الدّالالت املطّردة ،غري أهنا مبرّ الزمان تؤ ّر على الدّاللـة األصـليّة وتتلـبّس بالدّاللـة
الثانويّة غري املطّردة ،لدرجة تصبح الثانية كأنّها هي األوىل ،على غرار مـا الحظنـا عـن كلمـة
املفازة أو اهلالك وغريمها.
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املبالغة:
ال حت ــدل املبالغ ــة إال إذا ش ــعر اإلنس ــان أن األلف ــاظ العاديّ ــة التف ــي ب ــالتعبري ع ــن مكنون ــات
الضمري وعن انفعاالت الباطنيّة ،فيعمد إىل استعمال األلفاظ ذات املبالغة للتعبري عن مجـال
األشياء ،كلفظ "الرهيب" عنـد مشـاهدة منظـر مجيـل أو شـيء مقتـدر ،فهـو يف األسـاس يعـين
املخيف ولكنّ يستعمل اليوم يف بعض األحايني مبعىن اجلميل يف قاموس الناس وعند التحاور
ومبعىن الشيء املقتدر كذلك ،قد يؤدّي ذلك مبرّ الـزمن إىل أن يتسـلّل هـذ الدّاللـة اجلديـدة
يف جوف املعاجم ،لتجد من معاين الرهيب اجلميلَ واخللّاب واملقتدر.
قد مرّت عليكم وعلينا جتربة مشاهدة مباراة كرة القدم يف التلفـاز ،فحاملـا يسـجل العـب
هـدفا بضـربة قويـة يعبّـر املعّلـق الرياضـيّ عـن ضـربت تلـك بــ"الصاروخ" مـثال ،فهـذ التعـابري
ومثلها تنبع عن مصدر نفسي ،كـأن املقـدِّ م يـرى أن األلفـاظ املعتـادة التفـي بـاملراد ،بـل جيـب
استعمال الصاروخ بـدل غريهـا مـن األلفـاظ .ومـن ذلـك أيضـا اسـتعمال األلفـاظ الدّالـة علـى
اخلوف والرعب للتعبري عن مجـال األشـياء ،مـن ذلـك" :رائـع" مبعـىن اجلميـل ،وهـو مشـتق يف
أصلها من الروع وهو اخلوف ،ومنها كلمة "اهلولـة" مبعـىن املـرأة اجلميلـة الغانيـة ،حيـف تـأيت
الكلمة يف أصـلها مـن اهلـول وهـو اخلـوف .يقـول صـاحب تـاج العـروس« :اهلولـة ،املـرأة ،رـول
الناظر حبسنها ومجاهلا وحليها ولباسها» (زبيدي ،دون تا ،ج.)169 :31
ومثال آخر هبذا الصدد استعمال كلمة "القتل" ملن يهدّدك ،أو ردّد  ،حيـف ماطبـ واهلل
أقتلنك .هذا اخلطاب موج إىل السامع دون أن يصدر منـك فعـل القتـل واإلماتـة ،فالقتـل يف
السياق املذكور احنصر داللت على الضرب دون املوت ،وعامل التهديد واملبالغـة الكالميـة هـو
الذي ألبس على الكلمة هذ الدّاللة اجلديدة غري املطّردة.
اإلعجاب باأللفاظ اجلديـدة :املسـتعارة مـن اللّغـات األجنبيّـة كاإلنكليزيّـة والفارسـيّة و...
إخل .سبق أن أشرنا أن مفردات اللّغة هي أهم ناحية يظهر فيهـا التطـوّر اللغـويّ ،وقـد ـدل
هــذا التط ـوّر بفعــل التبــادل بــني اللّغــات ،مبعــىن أن تقتــبس بعــض اللغــات مــن األخــرى وهــذا
المناص من يف خمتلف اللّغات ،وقد تذهب بعض منها بعيدا يف هذا السبيل ،فتقتـبس قسـما
كــبريا مــن مفردارــا مــن غريهــا ،كمــا فعلـ التركيــة مــع الفارسـيّة والعربيّــة ،والســريانيّة مــع
اليونانيّــة ،والفارس ـيّة مــع العربيــة" (وايف .)253 :2004 ،وهــذا األمــر يف احلقيقــة قــد يعــود إىل
مسألة احلاجة أو إىل اإلعجاب باللفظ املستعار أوغريها من األسـباب .فالـذي يهمنـا يف هـذ
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الدراسة هو اإلقتراض جملرد اإلعجاب ،ألن ينبثـق عـن جـذور نفسـيّة .فقـد عقـد ابـن خلـدون
هلذ الظاهرة يف مقدمت فصـالا خاصّـا معنونـا بــ( :وَلـعُ املغلـوب باالقتـداء بالغالـب يف مأكلـ
ومشــرب وملبس ـ ولغت ـ  )...وقــد أشــار في ـ إىل مــا يقتبس ـ املغلــوب مــن الغالــب يف خمتلــف
املظاهر (ابن خلدون.)284-283 :2004 ،
فاســتعارة اللفــظ األجــنل رغــم وجــود نظــري أصــيل لـ يف اللغــة يــؤدي إىل تطـوّر يف داللــة
اللفظ األصيل وإىل تكـوين ظـاهرة التـرادف .مـن ذلـك مـا ورد يف اللّغـة العربيّـة القدميـة مـن
بعــض األلفــاظ الفارس ـيّة الــل عاش ـ إىل جانــب األلفــاظ العربيّ ـة األصــليّة ،وهــي اســتمرت
وتستمرّ يف حيارا إىل أيامنا الراهنـة .انظـر مـثال إىل كلمـة "احلريـر" يف اللّغـة العربيّـة وهـي
معروفة للجميع ،غري أن العـرب ومنـذ العصـر اجلـاهلي أعـا َر ْت هلـذا املعـىن كلمات"السـندس"
و"اإلســت ق" و"الــديباج" الفارســية ،وهــي اآلن تعــيش مــع كلمــة احلريــر كمــا عاشـ يف القــرون
الغابرة ،وقد دخلـ يف القـرآن الكـرمي يف غـري موضـع ،منـ قولـ جـلّ جاللـ ِ ِ َ :
﴿ع اليُ ُه ْم ثيَ ا ُ
استَْب َرا﴾ (اإلنسان.)21/
ُس ْن ُدس ُخ ْ
ضر َو ْ

والــديباج يف ال ّلغــة الفارس ـيّة تعــين قمــاش مزخــرف مــن احلريــر ،وهــي مشــتقة مــن كلمــة
ين أطلـق
( )Depakالبهلويّة (ينظـر :آذرنـوش ، )134 :1374 ،أمـا السـندس نـوع مـن القمـاش الكتـا ّ
فيمــا بعــد علــى األقمشــة احلريريّــة ،والتســتبعد أن تكــون الكلمــة يونانيّــة كــذلك (آذرنــوش:1374 ،
 .)136والسندس عند املفسّرين هو احلرير الرقيق النـاعم واإلسـت ق هـو احلريـر الغلـيظ الـذي
يُلبَس من فوق املالبس وفيـ بريـق (ينظـر :ابـن كـثري ،1999 ،ج .)293 :8فكمـا هـو معلـوم أن اللّفظـة
العربيّــة "احلريــر" أصــبح هــي الشــاملة ومل تكــن هبــذا الشــمول مــن قبـلُ واإلســت ق والــديباج
والسندس هي املشمولة الـل تنـدرج ضـمن احلريـر ،بعـد أن دخلـ يف ال ّلغـة العرب ّيـة ،وأصـبح
ترادف احلرير يف بعض دالالرا .وكذلك من أمثلتها ما جند اليوم من كثرة اسـتعمال األلفـاظ
األجنبيــة لــآلالت واملخترعــات ويف جمــال الطــب والصــناعة واهلندســة رغــم وجــود نظــري هلــا يف
العربيــة ،مثــل كلمــات" :كــامبيوتر" وهلــا بالعربيّــة معــادل احلاســوب ،و"البنــك" ومعادهلــا بالعربيّــة
املصرف ،و"لب تاب" ومعادهلا احلاسوب اليدوي ،وغريها من الكلمات ،واملالحظ أن هـذا النـوع
مــن التط ـوّر لــيس جملــرد اإلعجــاب فحســب ،بــل قــد تتط ـوّر مــداليل الكلمــات بفعــل احلاجــة ،أو
السلطة أو األسباب السياسيّة واإلقتصاديّة كذلك .قـد يـؤدّي هـذا الضـرب مـن االسـتقراض إىل
انزواء الكلمة األصيلة أو إىل أن تعيش الكلمة اجلديدة مع الكلمة القدمية على األقل وتسـتمرّ يف
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ي الـذي سـبق أن أشـرنا إليـ عنـد
حيارا إىل جنبها ،وهذا هو الضرب الثاين من التطـوّر الـدال ّ
ي إما أن يكـون مـن إضـافة مـدلول جديـد إىل كلمـة قدميـة وإمـا
أوملان ،حيف قال" :التطوّر الدال ّ
مــن إضــافة كلمــة جديــدة إىل مــدلول قــدمي" (ينظــر :اســتيفن ،دون تــا )152 :وهــذا مــا أوضــحنا يف
قسم التنظري .جيدر اإلشارة أن الكلمة املستعارة إذا مل تكن هلا نظرية يف اللّغـة العربيّـة ،فهـذا
من باب احلاجة ،وليس ّا حنن بصدد القول في .
أما اآلن وبعد أن انتيهنا من شرح املشاعر النفسيّة يف تطوّر معاين مفردات اللغـة ،ينبغـي
أن نوضّح بأن التطوّر الداليّ الذي يلحق بالكلمات الل تطوّرت بفعل املشاعر النفسيّة يندرج
ضمن أي مظهر من مظاهر التطوّر الداليّ؟ هل هي ضمن تعميم الداللة أم مصيصـها؟ أم
أهنا تندرج يف خانة احنطاط الداللة أو رقيها؟ أم أهنا من ضمن نقل الدالالت؟ فلنجـب علـى
هذ اإلشكاليّة خالل السطور التالية إن شاء اهلل.
قبل الولوج يف اإلجابة مباشرة البد من تسليط الضوء على املفاهيم اخلمسة املذكورة ولـو
باإلجيــاز واإلقتضــاب .اتســاع الداللــة (أو تعميمهــا) هــو اخلــروج مــن معــىن خــاص إىل معــىن
عـام .فالكلمــة يف اتســاع الداللـة يصــبح عــددها أكثـر مــن الســابق أو يصـبح جمــال اســتعماهلا
أوســع مــن قبــل (عبــدالتواب194 :1990 ،؛ خمتــار عمــر .)243 :1998 ،ومــن أمثلتـ يف العربيّـة كلمــة
"الورد" ،حبيـف كـان مبعـىن إتيـان املـاء فحسـب ،مث صـار إتيـان كـل شـيء وردا ،كـذلك كلمـة "
السبب" ،حبيف أن أصلها هو احلبل الذي يصعد ب إىل النخل ،مث عمّ داللتها لتشمل كل ما
يتوسّل ب لغري .
ض ــيق الدالل ــة عك ــس اإلتس ــاع ،إذ ــدل تض ــييق يف جم ــال اس ــتخدام الدالل ــة األوىل
واخلروج هبا من معىن عام إىل معىن خاص ،وعلى حدّ تعبري رمضان عبد التواب" :التضـييق
هو اخلروج من معىن عام إىل خاص" (عبدالتواب .)194 :1990 ،ومن أمثلت كلمة "املـأمت" حيـف
كان تطلق على جملـس النسـاء حـني اجتمـاعهن ،سـواء كـان اإلجتمـاع شـ ّرا أم خـريا ،غـريأن
اآلن يطلق على اإلجتماع يف املوت ،سواء شارك في النساء أم الرجال ،وكذلك كلمـة "السـب "
حيــف كانـ يف مرحلــة مــن مراحــل اللغــة العربيّــة تعــين الــدهر بــاملعىن العــام ،مث خُصِّـصَ يف
اإلستعمال بأحد أيام األسبوع.
أما يف اإلحنطاط الدالي فتتحوّل معاين الكلمات ّا كان عليها من نبل وشرف يف نظر
اجلماعة إىل ما دون املرتبة السابقة الل كان عليهـا هـي ،أو أصـبح هلـا ارتباطـات يزدريهـا
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ِ
اجملتمـع .مـن أمثلتـ لفظـة "الكرســي" يف القـرآن الكـرمي يف قولـ عـ أز مــن قائـلِ :
﴿وس َ ُك ْرس يُّهُ
َ
َّ ِ
اْلرِ﴾ ويف مواضــع أخــرى مــن القــرآن الكــرمي .و"الكرســي" علــى مــا ذهــب إلي ـ
الس َم َوات َو ْ

العلماء واملفسرون خملوق مـن خملوقـات اهلل ،كـالعرش ،وهـو أصـغر مـن العـرش بكـثري وأكـ
مــن الســموات واألرضــني بأضــغاف .يقــول البيهقــي« :إن الســموات واألرض يف جــوف الكرســي
والكرســي بــني يــدي العــرش» (البيهقــي ،دون تــا .)296 :مــن الواضــح متامــا أن الكلمــة كان ـ يف
العصر اإلسالمي راقية ،غريأن داللتها يف عصرنا الراهن احنطّ ،ليدلّ على كرسي املطبخ أو
كرســي الســفرة وغريمهــا .ومثــال آخــر هبــذا الصــدد تركيــب"طول اليــد" يف احلــديف النبــويّ
الشريف مبعىن السـخاء واجلـود ،حـني قالـ نسـاء الـنلّ صـلوات اهلل وسـالم عليـ لـ  :أينـا
أســرع حلاقــا بــك يــا رســول اهلل؟ فقــال" :أطــولكن يــدا" (ابــن ســعد ،1968 ،ج .)55 :8ولكن ـ إذا
وصف شخص يف عصرنا الراهن بطول اليد لوُصف بالشر ،إذ يعين السرقة.
والرقي عكس اإلحنطاط ،ويعرِّف إبراهيم أنيس بأهنا تقوية الداللة ورفعتها (أنيس:1984 ،
 ،)158ومثال كلمة "الرسول"،إذ كان مبعىن الشخص الـذي يرسـل يف مهمّـة مـا ،مث انتقـل مـن
هذ الداللة إىل داللتها السامية الل نألفها اآلن (ينظر :خمتار عمر.)249 :1998 ،
أما نقل الداللة (إنتقال الداللة  -تغيري جمال استعمال الكلمة) فيحدل إذا كان املعنيـان
"القــدمي واجلديــد" متســاويني عــددا ومرتبــة ،فداللــة اللفــظ يف انتقــال الداللــة علــى حـدّ تعــبري
حممد قدور «تتعادل مع داللتها قبل اإلنتقال ،مبعىن أن املعىن اجلديـد هنـا لـيس بـأخصّ مـن
املعىن القدمي وال أعمّ منـ  ،بـل هـو مسـاوب لـ متامـا» (حممـد قـدور ،)392 :2008 ،وأمثلتـ كـثرية
يندرج ضمنها كافّة اجملـازات املرسـلة مبختلـف عالقارـا واإلسـتعارات كـذلك .ومثالـ إطـالق
كلمة "الذقن" مبعـىن اللحيـة والـذقن يف األصـل موضـع اللحيـة ،ولكنـها انتقلـ داللتـها لتشـمل
اللحية وذلك جملاورت هبا وكذلك "الظعينة" إذ كان تعـين املـرأة الـل يف اهلـودج وهـي مـرأة
بالغة متزوجة ،مث اطلق على البعري أو الراحلة الصاحلة لألسفار واألمحال ،مث على اهلـودج
نفس وهو أداة توضع على ظهر اجلمال والرواحل وتُحمل فيها النسوة.
يتضح للمتعّن يف الدراسات األلسنية أن التطوّر احلـادل بسـبب األسـباب النفسـيّة لـيس مـن
صـص ،ألن
قبيل توسـيع الدال لـة والمـن تضـييقها ،ألن مالمـح الكلمـات املتطـوّرة مل تع ّمـم ومل م ّ
الكلمة الـل تسـخدم يف موضـع قضـاء احلاجـة مـثال تسـاوي داللتـها مـع الداللـة القدميـة يف كـل
شــيء ،إال يف أهنــا أكثــر تلطيفــا وقبــوالا عنــد أبنــاء اللغــة مــن الكلمــة الســابقة هلــا ،فتصــبح غــري
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ّجوجة على اآلذان وغري مسـتقبحة علـى القلـوب واأللبـاب ،وي ّتضـح مـن هـذا املقـام أن الكلمـة
الل تُستخدم لقضاء احلاجة ـ لنأخذ كلمة الغائط مثال ـ كان هلا داللة أرفـع وأعلـى مـن الـل
حتوّل عليها اآلن ،ذلـك ألن الغـائط يف األصـل يعـين مرتفـع األرض ،فـإذا كـان االنسـان يـذهب
لقضاء احلاجة إىل مكـ ان مشـرف ليغيـب عـن أعـني النـاس ،مت اطـالق املكـان علـى الفعـل نفسـ
علــى حنــو مــا شــاهدنا .ومــن الواضــح اجللـيّ أنّ اطــالق املكــان علــى قضــاء احلاجــة كمــا أشــرنا
يندرج ضمن نقل الداللة .زد على ذلك أن الكلمة "الغائط" حتوّل من معىن غري وضـيع "مرتفـع
األرض" إىل معىن وضيع "قضاء احلاجـ ة" ،وهـو بالشـك ينـدرج يف خانـة احنطـاط الداللـة .بيـد
أن معظم الكلمات املتطوّرة بفعل املشاعر النفسيّة ليس هبذ الثنائية ،أي أهنا التنضوي ضـمن
ط داللتـها فحسـب ،انظـر
انتقال الداللـة واحنطاطهـا يف الوقـ نفسـ  ،بـل هـي يف معظمهـا تـنح ّ
مــثال إىل كلمــة اهلولــة مــثال وهــي وصــف للمــرأة اجلميلــة يف األصــل ،ولكنّهــا أطلقـ علــى املــرأة
القبيحة خوفا من العني أو احلسد ،ففي هذ احلالة أصبح الكلمة الل كان هلا داللـة رفيعـةٌ
(داللــة اجلميلــة) ،منحطـةا وضــيعةا (داللــة القــبح) علــى حنــو مــا رأينــا ،ولــيس يف املثــال املــذكور
شيء من نقل الداللة ،األمر الذي الحظنا يف كلمة الغائط.

النتائج
نظرا ملا أوردنا خالل املقال حصلنا على النتائج التالية:
 .1للّغة كيان وحياة وكأهنا كائن حيّ ينمو ويتطوّر بفعل عديد من األسباب ،فكيان اللّغـة
ليس مستقال أبدا ،بل هو متأ ّر بأسباب تارخييّة واجتماعيّة و قافيّـة ونفسـيّة ولغويّـة
إخل ،ولكل منها دور على تطوّرها وحركيّتها وديناميّتها.
 .2لألسباب أو املشاعر النفسية يد طوىل يف حدول التطوّر اللغويّ الـدّاليّ .تتمثّـل تلـك
األســباب يف التفــاؤل والالمســاس (التــيمّن ،قــبح الداللــة ،اخلــوف مــن التصــريح)
واملبالغة واإلعجاب باأللفاظ املستعارة أو اإلقتراضيّة.
 .3يعد اللّامساس أو التابو أهمّ األسباب يف حدول التطوّر الداليّ الناجم عـن املشـاعر
النفسية ،إذ أن هناك ألفاظااا عديدة حتمل دالالت مكروهة ميجها الـذوق اإلنسـاين،
وتأباه ــا األنف ــس كاأللف ــاظ الدّال ــة عل ــى اخل ــوف والف ــزع وعمل ّي ــة التـ ـ ّز والتبـ ـوّل
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ومتعلّقارـا ومــا إىل ذلـك ،فيلجــأ أبنـاءل اللدغــة إىل تبديلـها بألفــاظ أخـرى ،ذات داللــة
يستحسنها الذوق ومل يأباها اجملتمع اللغوي.
 .4قــد تقـوّى شـدّة احلساسـيّة وخمالفــة اجملتمــع لــبعض الكلمــات إ ــر عامــل اللّامســاس
درجة جتعل الكلمة األصليّة احملظورة حمرّمـة اإلسـتعمال متامـا ،ويغلـب علـى داللتـها
كلمة أخرى ملدّة زمنيّة ،وهـذ الثانيـة كـذلك إذا بلغـ فيهـا احلساسـيّة درجـة كـبرية
يســتعاض عنــها بكلمــة أخــرى لتح ـلّ حملّهــا مــن جديــد ،وتســتمر العمليّــة هــذ حــىت
تنتشر كثري من الكلمات املرادفة حول داللة واحدة ،على حنو ما ذكرنـا عـن األلفـاظ
الدالّة على الت ّز واملوت والشياطني وبعض احليوانات.
 .5إن الداللـة النامجـة عـن املشــاعر النفسـيّة ينـدرج ضــمن احنطـاط الداللـة يف معظــم
األحيان ،وذلك ألن املعىن احلديف تنحط داللتها مقارنة بداللتها السابقة.
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