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التفويض
أنا الطالب عدي توفيق السيد  ،أفوض جامعة فيالدلفيا بتزويد نسخ من رسالتي للمكتبات أو
الهيئات أو األشخاص عند طلبهم حسب التعليمات النافذة في الجامعة .
التوقيع :
التاريخ :
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اإلهداء
إلى من هي في الحيا ِة حياة  ...إلى من علمتني النجاح والصبر  ...إلى من تتسابق الكلمات
ألص َل إلى ما أنا فيه ...
لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها  ...إلى من علمتني وعانت الصعاب
ِ
وعندما تكسوني الهموم أسبح في بحر حنانها لتخفف من أالمي  ...أمي الغالية .
إلى النور الذي ينير لي درب النجاح  ...إلى الذي لم يبخل علي يوما ً بشيء  ...إلى الذي أنهل
من خيره وعطائه الذي ال ينضب  ...أبي أطال هللا بعمره .
إلى رياحين حياتي في الشدة والرخاء  ...إلى المحبة التي ال تنتهي ...والخير بال حدود  ...إلى
من شاركتهم كل حياتي  ...أخوتي حماكم هللا .
إلى روح عمتَي مريم وعزيزة  ...وإلى أرواح الشهداء في فلسطين  ...رحمكم هللا .
وإلى كل من شجعني وساعدني على إتمام هذا العمل  ...وإلى كل من لم يدخر جهداً في
مساعدتي .

الباحث
عدي توفيق السيد
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الشكر والتقدير
أشكر هللا ـ تعالى ـ وأحمده  ،فهو المنعم والمتفضل قبل كل شيء  ،أشكره أن حقق لي ما
أصبو إليه في استكمال درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها  ،وبأن هيأ لي الدكتور الفاضل
(عمر الكفاوين ) فله جزيل الشكر والعرفان  .حيث رعى هذه الرسالة خطوة خطوة حتى استوت
إلى هذا الوجه .
واعترافي بالجميل والفضل لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقراءة الرسالة
ومناقشتها وهم  :الدكتور راشد عيسى ،واألستاذ الدكتور عز الدين المناصرة  ،والدكتورة هالة
العبوشي .
كما أشكر أساتذتي  ،أعضاء الهيئة التدريسية في قسم اللغة العربية وآدابها الذين تعلمت منهم
في مرحلة الدراسة وأثناء إعداد هذه الرسالة  ،فلم يبخلوا عل ّي بالتوجيه والمساعدة  ،جزاهم هللا
كل الخير .
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ألفاظ الكرم والبخل في المعاجم العربية
دراسة معجمية داللية
إعداد الطالب :عدي توفيق السيد
إشراف الدكتور
عمر الكفاوين
الملخص
تتناول هذه الدراسة ألفاظ الكرم والبخل في المعاجم العربية من حيث دراستها دراسة معجمية
داللية ذلك أن المتقصي للمعاجم يدرك أن مثل هذه األلفاظ يمكن أن تجمع في دراسة مستقلة تندرج
وفق نظرية الحقول الداللية .
ُ
تناولت في المقدمة أهمية الدراسة
وقد انتظمت الدراسة في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة ،
وسبب اختيار موضوعها وبعض الدراسات السابقة ومشكلتها وأهدافها والمنهج الذي قامت عليه ،
ُ
ُ
وقفت عند الكرم والبخل في
تحدثت عن علم الداللة بين التراث والمعاصرة  ،كما
وفي التمهيد
ُ
وأشرت إلى المعاجم العربية وارتباطها بعلم الداللة وتداخلها .
الموروث العربي ،
ُ
ُ
وفصلت
درست ألفاظ الكرم والبخل في ضوء نظرية الحقول الداللية ،
وفي الفصل األول :
بإيجاز مفهوم الحقول الداللية  ،ووقفت وقفة إحصائية هدفها البحث عن حقول الكرم وحقول البخل
في المعاجم العربية  ،معتمداً على كتاب (العين) للخليل بن أحمد ( ت171هـ )  ،ومعجم ( تهذيب
اللغة ) لألزهري ( ت 373هـ )  ،و(المخصص) البن سيده ( ت 814هـ )  ،ومعجم (لسان العرب)
البن منظور ( ت 711هـ )  ،والمعجم الوسيط .
وأما الفصل الثاني  :فقد حاولت فيه أن أدرس ألفاظ الكرم والبخل دراسة تحليلية لغوية تهدف
ُ
فبدأت في توضيح مفهوم
إلى رصد ألفاظ الكرم والبخل ودراستها في ضوء نظرية التطور الداللي ،
التطور الداللي وتطبيق ألفاظ الكرم والبخل على مظاهر ذلك التطور ،ثم البحث في وظائف
التطور الداللي وتطبيقاتها على بعض ألفاظ الكرم والبخل  .وانتهى البحث بخاتمة موجزة تحمل أهم
نتائج الدراسة وخالصتها .
الكلمات المفتاحية  :البخل  ،التطور الداللي  ،الحقول  ،الكرم  ،اللفظ  ،المعاجم  ،المعنى.
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المقدمة
يعد البحث في المعاجم مهم للدارسين الساعين للحصول على معنى جديد أو فهم معنى ما ،
والمعاجم حصيلة األلفاظ التي دونها القدماء خوفا ً من اندثارها وتواريها  ،حيث كانوا على دقة عالية
باإلحساس باللغة  ،ومشاكلها وبحثهم فيها يُعد تقدما ً كبيراً بالنسبة لعصرهم  .واستقطبت اللغة اهتمام
المفكرين منذ أمد بعيد ؛ ألن حياة مجتمعاتهم الفكرية واالجتماعية تقوم عليها  ،فأصبحت منبع
الدراسات اللغوية .
أما المباحث الداللية فقد أولت اهتماما ً كبيراً بعالقة اللفظ بالمعنى  ،وارتبط هذا بفهم طبيعة
المفردات والجمل من جهة  ،وفهم طبيعة المعنى من جهة أخرى  ،فكانت أرضها الخصبة المعاجم
 ،فالعالقة بين علم الداللة والمعاجم العربية وثيقة جداً .
وعلى الرغم من اهتمام الدارسين بعلم الداللة وعلم المعاجم  ،فلم أعثر على دراسة متخصصة
تتأمل عنوان الكرم والبخل في المعاجم العربية  ،وتحلل دور الكرم في بناء المجتمع وتقدمه  ،وإنما
هناك دراسات تعتني بألفاظ مغايرة عن ألفاظ دراستنا  ،في ضوء علم الداللة والمعاجم  .وقد جاءت
هذه الدراسة لتغني جهوداً سابقة عنيت بدراسة المعاجم وعلم الداللة  ،ومنها :
1ـ دراسة سميح أحمد محمد مقدادي  ، )0330( ،بعنوان ألفاظ الجنة في القران الكريم  :دراسة
في اللغة والداللة  :وهي دراسة تحاول تحديد األصل الداللي للجذور التي تنتمي إليها ألفاظ هذا
البحث ثم الربط بين األصل الداللي للفظ وداللته في السياق القرآني  ،مما يسهل الحكم على ما ورد
في كتب التفسير حول معنى هذا اللفظ  ،والكشف عن االحتماالت الداللية المتعددة للفظ الواحد
استناداً إلى السياق .
0ـ دراسة فادية مصطفى  ، )0338( ،بعنوان مصطلحات األسرة في القرآن الكريم دراسة
تأصيلية لغوية داللية  :وتدور حول مصطلحات األسرة في القرآن الكريم واألثر الذي أحدثه اإلسالم
على هذه المصطلحات من تطور داللي  ،فداللة األلفاظ قد تبقى ثابتة وقد تتسع أو تضيق  ،وقد
تتحول عن المعنى الذي كانت عليه لتدل على معنى آخر  .فالموضوع يستمد صلته من شؤون
الحياة  ،وعالقة األفراد بعضهم ببعض .
3ـ دراسة هند محمد عكرمة  ، ) 0337 ( ،بعنوان الكلمة بين المعجم والسياق  :وهي دراسة
داللية تميز بين معنى الكلمة الثابت الذي ارتضاه اللغوي عرفا ً واصطالحا ً  ،والمعنى المتغير
الصادر عن حرية الفرد في اختيار مفردات لغته ،وتجسيدها كالما ً للتعبير عن تجربته في الحياة.
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وجوهر البحث يقوم على دراسة العالقة بين عنصري اللفظ والمعنى ؛ ألن كل متكلم أو سامع يدور
في فلك األلفاظ ومعانيها .

مشكلة الدراسة :
تتمثل مشكلة هذا البحث في دراسة األلفاظ ضمن حقولها اللغوية  ،من خالل التساؤل أوالً عن
هذه األلفاظ من أين جاءت ؟ وهل بقيت األلفاظ في حقلها ؟ أم غادرت ولم يعد لها استعمال .
والسؤال اآلخر المهم يتمثل في البحث عن كيفية ورود هذه األلفاظ في السياقات ؟ وإذا بقي الحال
كما هو من ناحية مغادرة األلفاظ  ،هل سيصبح لها استعمال في المستقبل القادم ؟ وهل سيبقى
استعمال هذه األلفاظ مقتصراً على أهل اللغة فقط ؟

أهمية الدراسة :
ترجع أهمي ة الدراسة إلى أهمية المعاجم التي تحمل العديد من ألفاظ اللغة ومعانيها  ،وهذا ما
اليمكن أن يحيط به أي شخص مهما كان واسع االطالع  ،فأخذنا جانبا ً من هذه األلفاظ وصنفناها
إلى حقول داللية  ،ثم درسناها من نواح عديدة منها  :السياق  ،وتطور الداللة

أهداف الدراسة :
1ـ اختبار العالقة بين علم الداللة والتراث المعاصر من خالل إبراز رأي القدماء وتلميحاتهم عن
وجود هذا العلم لكن بشكل بسيط غير مقعد وغير مؤسس .
0ـ الكشف عن طبيعة العالقة بين الكرم والبخل في الموروث العربي  ،وما دوافع وأسباب الكرم
والبخل في البيئة العربية القديمة .
3ـ دراسة األلفاظ ضمن علم الداللة والحقول الداللية وتطور الداللة لهذه األلفاظ من خالل
استنباط األلفاظ من مصادرها  ،وتفسيرها وشرحها وتحليلها ضمن منهج معين .
8ـ دراسة العالقة بين المعاجم العربية وعلم الداللة وما كان لها من سبب في تقوية علم الداللة
الذي هو أرضه الخصبة في تطبيق أسس علم الداللة ونظرياته .
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منهج الدراسة :
اعتمدت الدراسة على المنهج اإلحصائي والتحليلي ؛ حيث قام الباحث بجمع األلفاظ من
مصادرها ووضعها في حقولها الداللية  ،ثم حلل هذه األلفاظ ودرسها من خالل تطبيق فروع علم
الداللة عليها .

محتوى الدراسة :
تقوم الدراسة على البحث في علم الداللة بين التراث والمعاصرة وبواكير هذا العلم الذي أشار
إليه القدماء في مؤلفاتهم  ،وقيمة كل من الكرم والبخل في الموروث العربي قديما ً وحديثا ً  ،وارتباط
المعاجم العربية في علم الداللة وكشف الصلة بينهما  .وقد انتظمت الدراسة في مقدمة وتمهيد
وفصلين وخاتمة تناول في المقدمة سبب اختيار الموضوع وأبرز الدراسات السابقة وأهداف
الدراسة ومشكلتها ومنهجها  ،وفي التمهيد أشار إلى علم الداللة بين التراث والمعاصرة  ،والكرم
والبخل في الموروث العربي  ،من ثم تحدث عن المعاجم وعالقتها بعلم الداللة  .وأما الفصل األول
فقد درس فيه ألفاظ الكرم والبخل في ضوء نظرية الحقول الداللية  .وقسمه إلى مبحثين تناول في
المبحث األول  :مفهوم الحقول الداللية  ،وأسس هذه النظرية واأللفاظ التي جمعها لتطبيق الدراسة
عليها  .أما المبحث الثاني فخصصه لحقول الكرم  ،أي األلفاظ التي سيقف عليها  ،وتحليلها
وشرحها والتعليق عليها  .وأما المبحث الثالث  :فقام على دراسة ألفاظ البخل ضمن حقولها الداللية
وشرحها  ،وقدم الشواهد عليها  ،ثم علق عليها .
وقد جاء الفصل الثاني فصالً تحليليا ً يقف على دراسة ألفاظ الكرم والبخل في ضوء نظرية
التطور الداللي الذي يصب اهتمامه على السياق التي تقع فيه الكلمة .وقد جاء في ثالثة مباحث عني
المبحث األول بدراسة مفهوم التطور الداللي  ،واألسباب الداخلية والخارجية لتطور الكلمة  ،وآراء
اللغويين في ذلك  .أما المبحث الثاني فيهتم بمظاهر التطور الداللي للفظة  ،فقام بتشريح بعض
األلفاظ وتصنيفها ضمن بعض المظاهر التي حدثت للكلمة مع مرور الزمن .
أما المبحث الثالث  :فيستكمل بحث التطور الداللي والمتمثل بوظائف هذا التطور التي تؤديها
الكلمة ضمن السياق ؛ كالوظيفة الفنية والنفسية ووظيفة توضيح المعنى وتبسيطه  .أما الخاتمة فقد
تضمنت أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة .
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التمهـيـد
ـ علم الداللة بين التراث والمعاصرة .
ـ الكرم والبخل في الموروث العربي .
ـ المعاجم العربية وعلم الداللة .
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التمهيد :
مما الشك فيه أن الحديث في علم الداللة يشكل جانبا ً مهما ً ومصيريا ً من جوانب اللغة العربية  .وال
يمكن أن يكتب ألي لغة الحياة ودوام البقاء مهما بلغت من الغنى  ،إال باستعمالها وتداولها على
ألسنة أهلها وغير أهلها ووصل ماضيها بحاضرها  ،وأكثر ما يخصنا في اللغات هي لغتنا العربية .
ولعل اختالط العرب بغيرهم  ،ومحاولة تعلم غير العربي اللغة كان سببا ً لظهور الدراسات اللغوية
التي دفعت القدماء للمحافظة على لغة القرآن الكريم من ظواهر كثيرة كاللحن  ،فنشأت تآليف
مختلطة وأخرى مستقلة حفظت اللغة العربية  ،وظهرت المعاجم بقسميها اللفظي والمعنوي في
محاولة لحصر مفردات اللغة العربية  ،وإن اختلفت منهاجها .
وقد اهتم علماء العرب بالداللة ؛ ألن لغتنا تزخر بالغنى اللغوي الواسع  ،والتصرف المعنوي
العريض  ،والتطور الذي اعترى الداللة في العصور المختلفة التي شهدت تحول المجتمع العربي .
وقد جمع العرب تراثهم في إطار مرحلة لغوية معينة تمثل عصر قوة اللغة العربية  ،وليس كما قال
البعض عند ضياعها  ،وبداية اندثارها  ،وتفشي اللحن فيها  .وتمثل اللغة حياة العرب وعاداتهم ،
وأخالقهم  ،وآثارهم  .وهي تحمل الطابع األصيل لأللفاظ ودالالتها قبل أن يختلط العرب بغيرهم .
وال نستطيع الق ول  :إن العربية جامدة  ،وثابتة ال تتحول وال تتبدل  .بل يجب القول  :إن ما يتغير
على العربية يتغير على غيرها من اللغات  ،فاأللفاظ في اللغات المختلفة ترتبط بمعانيها حسب
التدوين القديم لها  ،ثم تتطور على مر العصور  ،النتقالها بين األجيال  ،واختالف األحوال المتعاقبة
عليها .
وتبرز مكانة اللغة العربية من كونها لغة القرآن  ،فهي محفوظة من هللا جلت قدرته  ،لحفظه كتابه
العظيم الذي نزل بها  ،يقول تعالى  ( :بلسان عربي مبين) ، 1وهي معجزة محمد عليه السالم  ،ذلك
أنه جاء بكالم بالغي خالد من عند ربه  ،أعجز الناس أن يأتوا بمثله  ،وكان مدار هذا الكالم
وأساسه تلك اللغة العظيمة التي تجسدت في أعظم كتب السماء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ سورة الشعراء  ،آية . 191
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وفي حاضرنا تطغى اللغة على جوانب الحياة كافة  ،فتنعكس على تلك الجوانب من خالل قولها أو
سماعها  ،أو قراء تها  ،أو كتابتها  ،أو غير ذلك  ،فينشط أهلها والمهتمون بها لدراستها والبحث في
مكنوناتها  ،ومن هنا تبدأ اللغة بالتمدد واالتساع  ،فتظهر دالالتها المختلفة لتعبر عن مقومات الحياة
الفكرية وغير الفكرية  ،وبهذا يأتي علم الداللة ليعبر عن تفصيالت تلك الحياة من خالل استثمار
مرونة اللغة وتكييفها لتكون أداته في الفهم والتعبير .

7

علم الداللة بين التراث والمعاصرة :
تعد اللغة في بعض تجلياتها وظيفة اجتماعية لالتصال بين أفراد المجتمع الواحد بحسب البيئة
المعينة  ،وتتجسد فيما اصطلح عليه أولئك األفراد من التعابير ومعاني األلفاظ  ،وقد عرفها بعضهم
بأنها " :معنى موضوع في صوت" ، 1وعرف ابن جني اللغة فقال  " :اللغة أصوات يعبر بها كل
قوم عن أغراضهم " . 0غير أن اللفظ نفسه ليس وحدة جامدة  ،بل يتحرك معناه حسب الموقف أو
السياق  ،فالمعنى هو الهدف من أداء الصوت  ،وليس كل صوت يسمى لغة  ،بل اللغة هي نظام
اصطالحي تتناقله األجيال وتتعارف عليه بما يتناسب مع بيئة اللغة المعينة .
و إذا كان للحياة ـ في كل مظاهرهاـ أثر مهم في تطور اللغة  ،فإن الحياة في العصر الجاهلي  ،وما
تبعها من انقالب في الحياة اإلسالمية التي صنعها القرآن الكريم  ،قد أحدثت تطورا واسعا في
معاني الكلمات ومدلوالتها .
وما دام الشعر هو ديوان العرب الذي يجسد عاداتهم وأخالقهم وتقاليدهم ونظمهم وشرائعهم ،
ومادام القرآن الكريم هو األساس الذي استمدت منه كل القيم والنظم واألحكام التي تخضع لها الحياة
اإلسالمية ؛ فإننا نتوقع أن نجد تطورا واسعا في مضامين المفردات اللغوية على اعتبار أن اللغة
هي الوعاء والمستودع الذي يمثل كل مظاهر الحياة  .وليس غريبا ً أن تنفرد الكلمة باهتمام خاص
من الدارسين وأهل اللغة وعلمائها  ،فقد تعرضت الكلمة ووظائفها للبحث الدقيق  ،وسمي ذلك
( بعلم المعنى أو علم الداللة ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر :عبد التواب  ،رمضان  ،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي  ،ط ، 0مكتبة الخانجي ،القاهرة ،
1994م  .ص 38
0ـ انظر  :ابن جني
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مفهوم الداللة وعلمها :
تقع كلمة ( الداللة ) تحت الجذر ( دلل )  .فقد ورد في لسان العرب  ( :الدليل ما يستدل به ،
والدليل  :الدال  ،وقد دلهُ على الطريق يدلهُ دَاللة و ِداللة ......والدليلي الذي يدل  ......والجمع أدلة
وأدالء  ،واالسم الداللة والدِّاللة )  . 1والداللة في اللغة هي  ،الهداية والبيان  ،والداللة بفتح الدال
دال  ،ودلَه عليه داللة ودلولة فاندل سدده إليه " .0
على األصح مصدر دل يدل داللة واسم الفاعل َ

وجاء في الصناعتين أن  :الداللة هي " ما يمكن االستدالل به "  .واالستدالل ؛ هو الفعل الذي يقوم
به المستدل وهو " طلب الشيء من جهة غيره"  .وقال أيضا  :إن الداللة على شيء ما يمكن كل
ناظر فيها أن يستدل بها كالعالم لما كان داللة على الخالق كان داالً عليه لكل مستدل به  ،فإن عالمة
الشيء ما يعرف به المتعلم له ومن شاركه في معرفته دون كل واحد  ،كالحجر تجعله عالمة لدفين
تدفنه  ،فيكون داللة لك دون غيرك . 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ ابن منظور ،محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي ،جمال الدين أبو الفضل (ت711هـ)  ،لسان العرب  ،ط 3دار
صادر  ،بيروت  ،مادة ( د ل ل ) .
0ـ الفيروز أبادي  ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب(ت417هـ)  ،القاموس المحيط  ،توثيق يوسف الشيخ
محمد البقاعي  ،دار الفكر ـ القاهرة  ،باب الالم فصل الدال  ،مادة ( د ل ل )  1991،م .
3ـ العسكري  ،أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران (ت391هـ)  ،الصناعتين ط، 1
تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل  ،دار إحياء الكتب العربية  ،القاهرة 1910 ،م .ص 363
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وقد عرض التهانوي لمفهوم هذا المصطلح ـ الداللة ـ عند األصوليين والبالغيين واللغويين فقال :
"الداللة بالفتح هي ما اصطلح عليه أهل الميزان  ،واألصول  ،والعربية  ،والمناظرة أن يكون
الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر  .....والشيء األول يسمى الداللة داالً والشيء اآلخر
يسمى مدلوالً  ،والمطلوب بالشيئين ما يعم اللفظ وغيره" . 1
ويطلق عليه أيضا ً بعض الباحثين علم المعنى  ،وقد تتفق تعريفات علم الداللة على أنه علم لغوي
حديث يبحث في الداللة اللغوية ويلتزم فيها حدود النظام اللغوي والعالمات اللغوية ،من دون
سواها ،وأن مجاله دراسة المعنى اللغوي على صعيد المفردات والتراكيب .0
ويعرفه أحمد مختارعمر بأنه ( :دراسة المعنى أو " العلم الذي يدرس المعنى أو ذلك الفرع من
اللغة الذي يتناول نظرية المعنى " أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز
حتى يكون قادرا على حمل المعنى )  .3ويرى البعض أنه ال يجوز تسميته بعلم المعاني ؛ ألنه يعد
فرعا ً من فروع علم البالغة .
نقول إن تعريف أحمد مختارعمر يفترق عن غيره ؛ ألنه ينظر إلى الوحدة الداللية بوصفها رمزاً
مثيراً  ،ويبحث في كيفية حمل هذا الرمز لمعناه  ،ويوجد فيه سعة واستيعاب أكثر للمفهوم  ،فهو
يشمل الرموز والعالمات المختلفة واإليماءات  ،فكل هذه رموز تحمل معنى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر :التهانوي  ،محمد علي الفاروقي(ت 1114هـ)  ،كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  ،ط ، 1تحقيق رفيق
العجم وعلي دحروج  ،مكتبة لبنان للنشر  ،بيروت 1996،م  .ص 048
0ـ انظر :سالمي ،عبد القادر  ،التفكير الداللي عند العرب ،أبحاث الكترونية  ،منشور في ديوان االعرب  ،مجلة
فكرية 0331 ،م .
3ـ عمر ،أحمد مختار  ،علم الداللة  ،ط ، 1دار عالم الكتب  ،القاهرة  1914 ،م  .ص11
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ويعد علم الداللة من أهم جوانب علم اللغة  ،وأن هذه األهمية تتبدى في تطبيقاتها المعجمية  ،كما
تظهر أيضا في تعليم اللغات للناطقين بغيرها  " :فالداللة هي جوهر الظواهر اللغوية وبدونها ال
يتأتى لأللفاظ والتراكيب وظيفة وفاعلية " .1حتى أن األلفاظ ال داعي لها إذا لم يقصد منها شيء ،
فالغرض وراء األلفاظ البيان والتوضيح  ،وإزالة الغموض عن الكالم .
و تكمن أهميته في كونه يدرس داللة األلفاظ  ،وحياة الكلمات عبر العصور اللغوية المختلفة وما
أصابها من عوامل التغيير والبلى واالندثار ،وكذلك يهتم بالعالقة بين الدالالت والمعاني المختلفة
الحقيقية منها والمجازية  ،وأيضا نشوء الترادف واالشتراك اللفظي واألضداد .0
ولوال علم الداللة  ،وتتبع األلفاظ  ،ومعرفة المستعمل والمبتذل  ،ألصبح في كالمنا بعض الغرابة
والوحشة  ،كأن نقول كلمات قديمة  ،وصعبة من العصر الجاهلي  ،في مخاطباتنا وأحاديثنا في
العصر الحالي  ،فستصبح النتيجة عدم فهم المخاطب واستيعابه الكالم  .ومن خالل هذا العلم
نستطيع معرفة أسرار اللغة وطرائقها الخاصة في تسمية األشياء  ،وتطور األلفاظ والمعاني ،
ومعرفة عقلية الشعب المتحدث بها  ،وبيئته وعاداته  ،ومراحل تفكيره وتطوره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ عبد البديع  ،لطفي  ،التركيب اللغوي لألدب ط ،1مكتبة النهضة المصرية  ،القاهرة 1973 ،م  .ص83
0ـ انظر :عبد التواب  ،رمضان  ،المدخل إلى علم اللغة  ،ص . 74
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إن علم الداللة علم قديم وإن بدا أنه حديث  " ،فما من أمة من األمم إال وبحثت في ألفاظ لغتها ".1
محاولة تحديد المعنى الذي يحمله اللفظ عندما يكون مفردا  ،وبيان ما يؤول إليه المعنى عندما
يوضع في التركيب .
إنه علم قديم باعتبار أن البحث في المعنى من حيث الوضوح والغموض والصحة وعدمها
واالحتمال والفساد  ،وما تتعرض له داللة األلفاظ من تحول في المعنى إلى معنى آخر ،وأسباب هذا
التحول ومظاهره مشاهدة ومالحظة في أقدم ما وصل إلينا من تراث األمم .0
وسأدرج هنا بعض مالمح الدرس الداللي والمعجمي عند العرب القدماء والمحدثين منها :
ــ يقول الجاحظ  ( :فبأي شيء بلغت اإلفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك
الموضوع فالبيان على قدر وضوح الداللة وصواب اإلشارة وحسن االختصار ورقة المدخل يكون
إظهار المعنى الخفي هو البيان " " 3".ويمكننا تفسير ما قاله الجاحظ ؛ أن البيان اسم جامع لكل
كاشف عن قناع المعنى  ،والداللة الظاهرة على المعنى الحقيقي تساوي البيان ؛ أي أن كل داللة
على المعنى بيان أيضا .

ــ كان االهتمام بالقضايا الداللية في إطار الحضارة العربية اإلسالمية كبيراً  ،شغلت به عدة أسباب
متنوعة  ،فاللغويون من أصحاب المعاجم اهتموا بالداللة في إطار تحديدهم داللة األلفاظ ،
والبالغيون شغلوا بقضية الحقيقة والمجاز ،واألصوليون شغلوا بقضية الداللة في مقدمات كتب علم
أصول الفقه في إطار معرفتهم الداللة في اللغة بوصفها وسيلة لفهم النصوص واستخراج األحكام.3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر :النجار  ،نادية رمضان  ،الدرس الداللي والمعجمي قديماً وحديثا ً  ،ط ، 1مؤسسة دورس الدولية ،
االسكندرية  0311 ،م  .ص 111
0ـ المصدر نفسه  .ص116
3ـ انظر  :عمر  ،أحمد مختار  ،علم الداللة  ،ط. 1ص 03
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ــ لقد التفت القدماء إلى السياق اللغوي وغير اللغوي ؛ وذلك ألهميتهما في الوصول إلى المعنى
المراد من التركيب  ،وال يتوقف ذلك على العناصر اللغوية فقط  ،بل يعتمد على المقام المحيط
للجملة وحال المتكلم والمخاطب  ،وطبيعة الموضوع .1

ــ إن الدرس الداللي عند العرب القدماء قد جاءت فيه دراسات متقدمة  ،فاللغويون درسوا العالقة
بين اللفظ والمعنى  ،ومظاهر تطور داللة األلفاظ  ،كما وقفوا على ( المشترك اللفظي واألضداد
والترادف .........إلى غير ذلك) فجاءت مؤلفات القدماء تحمل هذه األسماء .0
وخير ما نستدل به في هذا الموضع  ،ابن خلدون في مقدمته حيث قال ( :يتعين النظر في دالالت
األلفاظ  ،وذلك أن استفادة المعاني على اإلطالق من تركيب الكالم يتوقف على معرفة الداللة
الوضعية مفردة ومركبة  .......ث َم هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكالم فكانت كلها من
قواعد هذا الفن  ،ولكونها من مباحث الداللة كانت لغوية ) .3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ رمضان النجار ،نادية  ،الدرس الداللي والمعجمي قديما وحديثا  ،ط ، 1ص . 81
0ـ أنظر :عمر  ،أحمد مختار  ،علم الداللة  ،ط ، 1ص. 03
3ـ ابن خلدون  ،عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولي الدين ( ت 1836م )  ،مقدمة ابن خلدون  ،ط ، 1تحقيق
عبد هللا محمد درويش  ،دار يعرب للنشر 0338 ،م .
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ــ اهتم القدماء بفهم معاني األلفاظ الغريبة على البيئة العربية  ،والتي وردت في القرآن الكريم ،
فأخذوا يسألون عن معانيها حبر األمة وترجمانها " عبد هللا بن عباس " ومن ذلك لفظة (أبــا) في
قوله تعالى ( :وفاكهةً وأبـا)  .1ولفظة ( سريا ) في قوله تعالى ( :قد جعل ربك تحتك سريا ) .0
وهذه المسائل اشتهرت في التراث العربي  ،وفصلها المحدثون تحت اسم علم الداللة  ،واهتموا
أيضا بأسباب النزول ألهميتها في تفسير المراد من معنى اآليات الكريمة .3
ولم يقتصر دور علماء العربية على القدماء وإنما كان للمحدثين دورهم ؛ فظهرت المجامع العلمية
والجامعات  ،وهي جميعها مؤسسات تعتني باللغة وظواهرها وتنميتها وتطورها  ،إلى كل ما يجد
من ألفاظ في المحصول اللغوي ؛ حتى ال تتهم لغتنا بالتخلف والقصور.
وبدأ البحث الداللي في العصر الحديث بمنهج وصفي  ،يعاين جزئيات الظاهرة اللغوية معاينة
وصفية  ،تعتمد على المالحظة والتحليل  ،فاالستنتاج في بعض مراحل الدراسة  ،وبخاصة فيما
يتعلق برصد الداللة وتطورها وتغيرها وبناء الحقول الداللية ،هو امتداد لمنهج البحث اللغوي
القديم .8

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ سورة عبس  ،آية . 31/
0ـ سورة مريم  ،آية . 08/
3ـ رمضان النجار  ،نادية  ،الدرس الداللي والمعجمي قديما ً وحديثا ً  ،ط ، 1ص . 63
8ـ زكريا  ،ميشال  ،األلسنية  :علم اللغة الحديث ـ المبادئ واألعالم  ،ط ، 0المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،
بيروت  1943 ،م  .ص 011
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ثم ارتقى الدرس الداللي إل ى مرحلة التنظير والتقعيد  ،فبدأ يعتمد على المنهج المعياري ؛ لنزوع
اللغويين نحو تشكيل بحث داللي يعتمد على جهود السابقين في ميراث البحوث اللغوية المختلفة.1
و لم يكن من السهل الوصول إلى مرحلة التطوير والتقعيد لهذا العلم في العصر الحديث  ،وإنما أخذ
فترة ليست بالقليلة حتى ظهر وانتشر  .فبعد أن أشار القدماء في مؤلفاتهم وكتبهم  ،وحثوا المتعلمين
على ضرورة التنبه إلى مثل هذا العلم  ،وأهميته في دراسة األلفاظ وسياق الكلمة قام المحدثون
باألبحاث  ،والدراسات للوصول إلى هذا العلم واالرتقاء به .
وأسهمت الدراسات اللغوية الحديثة في تطور اللغة وعلم الداللة ،وكان لتلك الدراسات أثر كبير في
نحو اللغة وعلومها الداللية  ،فتفرعت علوم كثيرة كعلم اللغة الوصفي  ،وعلم اللغة التاريخي
والجغرافي واالجتماعي وغيرها .
وال بد من اإلشارة إلى أن هذه العلوم كلها مرتبطة بعلم الداللة  ،ذلك أن داللة اللغة وألفاظها هي
التي تتحكم بكل مظاهر هذه العلوم آنفة الذكر  ،من خالل استيعابها مصطلحاتها وسالستها التي
تتكيف لتشكل مفهومات هذه العلوم اللغوية .
لقد تطور علم الداللة بفعل دراسات المحدثين  ،على اختالف تصوراتهم له  ،سواء أكانت نحوية أم
صرفية أم بالغية أم غير ذلك  ،فقد كان لهم الدور األكبر في جعل هذا العلم يخرج إلى حيز الوجود
من خالل تسليطهم الضوء على اللغة ومفرداتها  ،التي تعد المادة الخام لعلم الداللة فنجد التأويالت
الداللية في الشعر والنثر على حد سواء  ،كما أن أهل النقد يلجأون إلى هذا العلم أثناء تشريحهم
النصوص من خالل تطبيقهم مناهج النقد الحديث كالبنيوية والتفكيكية وغيرهما التي تتخذ من علم
الداللة أساسا ً في سبرها أغوار النصوص والغوص في مكنوناتها  ،فيغدو علم الداللة وسيلة من
وسائل الكشف عن مدلوالت تلك النصوص  ،وبذلك فإنه يتسع ليشمل معظم فنون األدب والنقد
واللغة واللسانيات  ،ذلك أن علماء هذا العصر أخرجوا علم الداللة من حيزه الضيق المتأطر
باأللفاظ وحسب  ،فامتد ليشمل كافة الفنون والعلوم واآلداب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الداية  ،فايز  ،علم الداللة العربي النظرية والتطبيق دراسة تاريخية ـ تأصيلية ـ نقدية  ،ط ، 0دار الفكر  ،دمشق
1996 ،م  .ص 94
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الكرم والبخل في الموروث العربي :
كرم الضيافة عرف تعود نشأته إلى ظهور المجتمع اإلنساني  ،و ُعد من الوسائل التي صانت
اإلنسانية من الهالك  ،ومكنت اندماج المجموعات البشرية بعضها ببعض  .وقد احتلت مع مرور
الزمن مكانا ً مهما ً بين الفضائل الحميدة  ،حتى إن الشعوب المتمدنة عدت حق الضيف مقدساً،ولقد
صورت الضيافة في قصائد كثيرة على أنها خلق نبيل  ،ولعلها كانت من أنبل الفضائل. 1
إن الضيافة والجود من الفضائل األساسية في المجتمع العربي القديم  ،وهي من أبرز القيم فيه ،
وظهرت في الشعر الجاهلي على أنها الفضيلة األهم  .وهي صفة من الصفات التي يجب على
البطل في التصور الجاهلي أن يتحلى بها  ،وبالمقابل فإن البخل يمنع النظر إلى الشخص على أنه
بطل.0
ولم تكن الضيافة لدى العرب تمارس على أنها تحسين عالقات ومصالح كما في التراث اليوناني
والروماني  ،وإنما هي مطلب أخالقي  .وقد كان الكرم من أبرز الصفات عند العرب  ،بل كانوا
يتباهون بالكرم والجود والسخاء  ،ورفعوا من مكانة الكريم  ،وكانوا أيضا يصفون بالكرم عظماء
القوم  ،واشتهر بعض العرب بهذه الصفات الحميدة حتى صار مضربا ً للمثل كحاتم الطائي  ،إذ
يقال :أكرم من حاتم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر  :نعناع  ،محمد فؤاد  ،الجود والبخل في الشعر الجاهلي  ،ط. 1دار طالس  ،دمشق 1998 ،م  .ص11
0ـ الجندي  ،علي  ،شعر الحرب في العصر الجاهلي ،ط ، 3دار صادر ـ بيروت 1966 ،م  .ص 98
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لقد عاش العرب في صحرائهم المقفرة حياة بدوية  ،حيث يسود الجدب والقحط في أغلب أوقات
السنة  ،وهذا يعني أن قسما كبيرا من الناس قد أصابته هذه الظروف  ،ولم يستطع أن يكسب غذاءه
بنفسه  ،ولكي يتغلب على هذه الحالة السيئة للناس المحتاجين  ،نشأ شعور من التضامن بينهم بأن
يذللوا معا هذه الصعوبات في الصحراء .1
إذ إن هذه الظروف الصعبة يمكن أن تصيب كل إنسان  ،وهذا يعني أنه يمكن أن يأتي وقت يحتاج
فيه كل شخص إلى مساعدة اآلخرين .وعليه فقد غدت الضيافة وكرمها وسيلة من وسائل التخفيف
عن أولئك المحتاجين .
ويمكن القول إن الضيافة والجود كانا منذ البداية حالً مالئما ً لمشاكل سببتها طبيعة األرض والبيئة
االجتماعية والحالة االقتصادية  ،وكان هذا الحل في عين المجتمع الجاهلي ضروريا ً ولكن ليس
بالقول جملةً حيث قال محمد فؤاد نعناع في كتابه الجود والبخل " :وال يجوز للمرء أن يقلل من
قيمة الضيافة والجود على أنهما حل لهذه المشاكل  ،ألن المرء ال يستطيع أن يفصل ما ُعد فضيلة
أو عاراً في مجتمع عن الظروف العامة المحيطة به" .0
ولم تكن خصلة عند العرب القدماء تفوق خصلة الكرم  ،فقد كان من سننهم أنهم يوقدون النار ليالً
على الجبال والسهول  ،ليهتدي إليها التائهون والضالون في الفيافي  ،فإذا وفدوا عليهم أمنوهم حتى
لو كانوا من أعدائهم  .ويدور في شعرهم الفخر بهذه النيران وأن كالبهم ال تنبح ضيوفهم لما تعودت
من كثر القادمين والذاهبين .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر:حتي  ،فيليب  ،وآخرون  ،تاريخ العرب  ،ط ، 1دار صادر  ،بيروت ،ج1961 ، 1م .ص 30
ـ نقالً عن  :نعناع  ،محمد فؤاد  ،الجود والبخل في الشعر الجاهلي  ،ط.1
0ـ نعناع  ،محمد فؤاد  ،الجود والبخل في الشعر الجاهلي  ،ط ، 1دار طالس  ،دمشق 1998 ،م  .ص31
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ويرى أحمد الحوفي " :أن الجود ينبع من كرم النفس وسموها  ،وإن كانت الظروف الطبيعية
واالقتصادية قد تعزز هذا الجانب  ،فإن الصحراء وما فيها من فقر ووحشية ليس المؤثر األول في
الجود عند العرب  .ولو كانت الحياة الصحراوية هي المؤثر والمسبب للجود عند العرب لكانت
الظروف المشابهة لحياة العرب في صحرائهم مولدة للجود عند األمم األخرى التي تعيش ظروفا ً
مشابهة لظروفهم".1
يريد الحوفي القول بأن  :الكرم عند العرب هو أصيل  ،وليس دخيالً وجديداً عليهم  ،فالقبيلة واألهل
واألسرة تحث أبناءها على إكرام الضيف  ،واالهتمام به  ،وتقديم أفضل ما يكون فليست الظروف
وحدها هي الدافع للكرم والضيافة .
إن طرق التصرف كالكرم نحو الضيوف  ،والجود نحو المحتاجين أصبحت بمرور الوقت واجبا ً
أخالقيا ً ينبغي على الرجل الشهم النبيل أن يقوم به أو القبيلة كلها أن تتحلى به  ،وإال فإنه سيكون
عرضة للهجاء .
وكانوا يفتخرون بنحر الجزر وإطعام الطعام في سنوات الجدب وفي الشتاء حيث البرد القارص
والرياح الشمالية التي كانت تؤذيهم  .ويفتخرون بتوزيع لحومها على األيتام واألرامل  .وهذا دليل
واضح على وظيفة الكرم االقتصادية  ،فإن المرء في هذه البيئة التي ال ترحم يخاف صروف األيام
وبنات الدهر  ،إذا ما انقلبت عليه األيام .0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر :الحوفي  ،أحمد محمد  ،الحياة العربية من الشعر الجاهلي  ،ط ، 0مكتبة النهضة ـ مصر 1910 ،م ص00
0ـ انظر :النويهي  ،محمد  ،الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه  ،ط ، 1الدار القومية  ،القاهرة  ،د.ت .ص16
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و إكرام الضيف صفة مالزمة ألهل البادية  ،وهي إحدى أركان عاداتهم وتقاليدهم التي توارثوها .
فللضيف مكانة عظيمة في نفس المضيف  ،ال يتوانى في تقديم حقه من الضيافة وذلك متى ما دخل
في مضاربهم  ،وحل في حماهم  .والضيف هو الشخص الذي وفد إلى موضع غير موضعه .1
ولعل قصيدة الحطيئة التي يصور فيها إكرام الضيف  ،وعادة العرب في احترامه وتقديم الطعام له،
وإن لم يكن عند المضيف شيء ما هي إال دليل على ما كان عليه العرب من اهتمامهم بالضيف
وإكرامهم له  ،وإن لم يملكوا شيئا ً  ،ففي هذه القصيدة يصور أسرة فقيرة تعيش في ش َعب  ،بعيدة
عن الناس  ،دخل عليها ضيف  ،وقد اندهش أب األسرة  ،ولكنه شمر عن ساعد الجد  ،وهم بذبح
ابنه  ،وطاوعه ابنه بذلك إكراما ً للضيف حتى ال يدعي الرد بالعدم والعوز فيقول 0:

وطاوي ثالث عاصب البطن مرمل

ببيداء لم يعرف بها ساكن رسمـــا

س وحشة
أخي جفوة فيه من أَنِ َ

يرى البؤس فيها من شراسته نعمى

وأفرد في شعب عجوزاً إزاءها

ثالثةُ أشبــاح تخالــــهم بهمـــــا

حفاة عراة ما اغتذوا خبز ملة

وال عرفوا للبُـر مذ خلقوا طعمـــا

رأى شبحا وسط الظالم فراعه

فلما بـدا ضيفا ً تشمر واهـتمـــــا

فقال هيا رباه ضيف وال قرى

بحقك ال تحرمه تالليلة اللحمــــا

وقال ابنه لما رآه بحيرة

ت اذبحني ويسِّر لـه طعمـــا
أيا أب ِ

وال تعتذر بالعدم عل الذي طرا

يـظن لنا مـاالً فيـوسعـنا ذمـــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر :ضيف  ،شوقي  ،تاريخ األدب العربي العصر الجاهلي  ،ط ، 01دار المعارف  ،القاهرة 0338 ،م .
ص67
0ـ الحطيئة ،أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك العبسي(ت81هـ) ،الديوان برواية وشرح ابن السكيت (ت086هـ) ،
ط ، 1تحقيق مفيد محمد قميحة  ،دار الكتب العلمية ـ بيروت 1993 ،م .
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فروى قليالً ثم أحجم برهةً

وإن هو لم يذبح فتاه فقد همــــا

فبينا هما عنت على البعد عانة

قد انتظمت من خلف مسحلها نظما

عطاشا ً تريد الماء فانساب نحوها

على أنه منها إلى دمها أظمـــــا

فأمهلها حتى تروت عطاشها

فأرسل فيها من كنانته سهمـــا

فخرت نخوص ذات جحش سمينة

قد اكتنزت لحما ً وقد طبقت شحما

بشره إذا جرها نحو قومه
فيا َ

ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدمى

فباتوا كراما ً قد قضوا حق ضيفهم

فلم يغرموا غرما ً وقد غنموا غنما

وبات أبوهم من بشاشته أبا ً

لضيفهم واألم من بشرها أمــــــا

ومن آداب تمام الضيافة  ،أن تفرح بمق ِدم ضيفك  ،وتظهر له البِشر  ،وأن تالطفه بحسن الحديث
هكذا كانت العرب  ،وهذا ما ورثوه عن أجدادهم  ،وجاء بعد ذلك اإلسالم يقر بذلك  .ويعد الكرم
واحدة من الفضائل  ،وهو نقيض البخل والحسد  .وكيف ال يكون كذلك  ،ورب العزة هو الكريم
وفي عليائه يحب الكرماء  ،وعليه فإن اإلسالم عزز هذه الصفة في نفوس الناس  ،فتمسكوا بها ولم
يتوانوا عن تجسيدها في حياتهم وتعليمها أبناءهم  ،لتتوارثها األجيال  ،جيالً بعد جيل .
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المعاجم العربية وعلم الداللة :
ال تقوم البنية اللغوية على مجرد تتابع األصوات المكونة لألبنية الصرفية في نسق الجملة ،بل البد
أن تكون هذه الرموز حاملة المعنى .وتعد قضية الداللة من أقدم قضايا الفكر في الحضارات
المختلفة  ،وقد أسهم فيها فالسفة ومناطقة ولغويون وبالغيون وأصوليون من العرب وغيرهم .
وعلم الداللة من أهم جوانب علم اللغة  ،واالهتمام به قديم  ،واتجاهاته الحديثة في تقدم مطرد
وتطبيقاته في أعداد المعاجم الكثيرة  ،وأهميته في تعليم اللغات لغير الناطقين بها تتأكد يوما ً بعد
يوم.1
وقد كان العمل المعجمي عند العرب قديما ً  ،سابقا ً على إعمال الفكر في القضايا النظرية ،فالجهد
المعجمي العربي بدأ مع بداية االزدهار الحضاري  ،أما التفكير النظري في قضايا الداللة فكان بعد
ذلك .
أي أن المنهج العربي في أول األمر كان مهتما ً بجمع المفردات وتدوينها  ،فظهرت رسائل
متخصصة في الموضوع عينه  ،مثل  ( :رسائل الشجر  ،والنخيل  ،واألنواء ) إلى غير ذلك كما
وجدت مؤلفات الفصيح مثل  ( :ألفاظ ابن السكيت )  ،ثم جاء دور اللغويين  ،الذين تفحصوا تلك
األلفاظ ؛ فظهرت المعجمات الضخمة التي وقفت على دراسة األلفاظ  ،واختالف داللتها مثل :
(المخصص لـ ابن سيده  ،واللسان لـ ابن منظور) .0
لذلك تعد المعاجم المرجع الذي يستوي في الحاجة إليه الناشئ المتعلم والباحث المنقب ،وهي الملجأ
الذي يهرع إليه إذا ما أشكل معنى مما يقرأ أو يسمع في ألفاظ اللغة  ،وخاصة إذا كانت لغة كالعربية
ظلت حية نامية عبر القرون  ،وهي تعين الباحث على تعرف اللفظة وتشرح مدلولها أو تيسر له
وسيلة العثور على مجموعة من األلفاظ يجمعها موضوع واحد .3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ حجازي  ،محمود فهمي  ،مدخل إلى علم اللغة المجاالت واالتجاهات ،ط ، 8الدار العربية  ،القاهرة ،
0336م .ص180
0ـ انظر :النجار  ،نادية رمضان  ،الدرس الداللي والمعجمي قديما وحديثا  ،ط. 1ص84
3ـ انظر:عبد السميع  ،محمد أحمد  ،المعاجم العربية دراسة تحليلية  ،ط ، 1مطبعة مخيمر  ،دمشق 1949 ،م .
ص31
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و يؤكد إبراهيم أنيس ما سبق فيقول  ( :إن جامعي األلفاظ العربية قد عمدوا في بادئ األمر إلى
النصوص التي وردت لهم من " جاهلية " أو إسالمية  ،واستخرجوا منها تلك األلفاظ ثم شرحوها ،
وفسروها في ذيل النص أو بين ثناياه  ،ولم يكن لهم من هدف سوى خدمة النصوص األدبية التي
رويت لهم واعتزموا بها وتأدبوا بآدابها  ،ثم تضخمت تلك النصوص  .........وهنا خطر في أذهانهم
القيام بحصر األلفاظ وشرح كل معن ًى مع اإلشارة في القليل من األحيان إلى شاهد أدبي لتوضيح
معنى اللفظ ) .1
وبالطريقة السابقة نقل أصحاب المعاجم بعضهم عن بعض وتأثر بعضهم ببعض  ،وهكذا تتطورت
المعاجم  ،كما نالحظ أيضا أن بعض المتأخرين قد قصرت هممهم عن مواكبة هذا التطور والسير
به إلى أوسع نطاق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ أنيس  ،إبراهيم  ،داللة األلفاظ  ،ط ، 1مكتبة األنجلو المصرية  ،مصر 1948 ،م  .ص 87

22

لقد عرف مصطلح الداللة المعجمية من خالل الدراسات األوروبية الحديثة وسُمي علم الداللة .
تبعا ً لذلك لم يعرف هذا المصطلح في كتب اللغويين العرب القدماء  .لكن اللغويين العرب درسوا
هاتين الداللتين دراسة عميقة أخذت جانبا ً كبيراً من اللغة بواسطة مفهوم (الحقيقة المعنوية لأللفاظ )
والحقيقة هي المعنى األصلي واألساسي الذي ارتكزت عليه الدراسات اللغوية العربية على اختالف
مستوياتها  ،إذ إن هذا المعنى هو الذي ارتقى بعد االتفاق على وضعيته وثبوته في الذهن  ،وشيوع
استعماله إلى تثبيته في المعجم اللغوي المعتمدة معانيه في شتى االتجاهات اللغوية في العربية .1
أي أن المصطلح والجوهر العام " للداللة المعجمية " كان موجوداً عند القدماء  ،لكن بشكل غير
مباشر  ،فالداللة المعجمية هي داللة مفهومة في الذهن عند الجميع  ،والداللة األساسية معيار
ومقياس لمعرفة اإلضافة أو االختالف الذي يطرأ على معنى اللفظة .
يقول حلمي خليل  " :إن هناك صلة وثيقة بين علم المعاجم وعلم الداللة تتضافر جميعها وتجتمع
لدراسة المعنى المعجمي للكلمة  ،حيث إن الكلمة وحدة لغوية مركبة ينبغي تفتيتها أوالً حتى يتم
تحليل مدلوالتها " .0
وعلى ذلك فإن علماء المعاجم يضيقون من دائرة علم الداللة ويجعلونه مقصوراً على دراسة
المفردات وحدها دون النظريات األخرى المتصلة بالمعنى  ،حتى أصبح هذا العلم عندهم يعني
دراسة المعنى المعجمي وحده .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر :السعران  ،محمود  ،علم اللغة مقدمة للقارئ العربي  ،ط ، 0دار الفكر العربي  ،القاهرة 1997،م
.ص043
0ـ انظر:خليل  ،حلمي ،الكلمة دراسة لغوية معجمية  ،ط ، 0دار المعرفة  ،اإلسكندرية  1993 ،م  .ص 133
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الفصل األول  :ألفاظ الكرم والبخل في ضوء
نظرية الحقول الداللية .

ـ مفهوم الحقول الداللية .
ـ حقول الكرم .
ـ حقول البخل .
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تسعى هذه الدراسة التي اتخذت من ألفاظ الكرم والبخل موضوعا ً لها  ،إلى رصد الحقول المعجمية
داخل بعض المعاجم  ،متسائلة عن الداللة التي تولدها تلك الحقول للتعبير عما يريد المتكلم إيصاله
إلى متلقيه  ،وإلى أي حد أسهمت األلفاظ المشكلة لتلك الحقول داخل المعاجم في التعبير عن حياة
متحدثيها .
إن دراسة الحقول المعجمية ترتكز على الكلمة  ،وإذا كانت الكلمة تجليات متمظهرة على مستوى
النص  ،وهي الواجهة األولى التي يحتك بها القارئ قبل سبر أغواره

فإنها تمثل منبع الداللة

وأساس بنائها  ،وهي التي تمكننا من الوصول إلى الداللة العميقة للخطاب  .ولنتمكن من فهم وحدة
معجمية ما البد من اإلحاطة بمجموع الكلمات المتصلة بها على اعتبار أن الكلمة هي مجموع
استعماالتها .
وحتى نتمكن من اإلحاطة بالبنية المعجمية للفظة  ،البد من جمع كل الوحدات وتصنيفها ضمن
حقول داللية للكشف عن عالقتها بالمحور الداللي للحقل المعجمي .
يقول علي القاسمي  :لقد توصل اللغويون العرب إلى مفهوم ( الحقل الداللي ) في القرن الثاني
الهجري دون أن ينعتوه بهذا المصطلح ؛ فقد يظهر المفهوم قبل أن يوضع المصطلح الذي يعبر
عنه ،فالمعجميون العرب األوائل صنفوا معاجم  ،يختص كل واحد منها بحقل داللي واحد مثل :
اإلبل،الخيل ،النبات ،الحشرات  ،الشجر .........،إلخ  .ثم ظهرت المعاجم العامة المرتبة مداخلها ال
حسب األلفاظ  ،بل حسب المفاهيم  ،أي حسب الحقول الداللية مثل  :كتاب " غريب المصنف "
ألبي عبيد (ت 007هـ) ؛ الذي اشتمل على كلمات الحقول الداللية التالية  :خلق اإلنسان  ،النساء
ونعوتهن  ،اللباس وضروبه  ،األطعمة و األشربة وأنواعها  ،األمراض وأعراضها  ،أسماء
الخمور ...........إلخ .1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ القاسمي  ،علي  ،صناعة المعجم التاريخي للغة العربية  ،ط ، 1مكتبة لبنان  ،بيروت  . 0318 ،ص 140
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ولعل نظرية الحقول الداللية جاءت لتحقق طريقة تسهم في سهولة التواصل بين األفراد  ،لكونها
تساعد في جمع ألفاظ وتراكيب تترادف في معانيها لتشكل معن ًى تداوليا ً كبيراً يفضي إلى غاية
واحدة أو هدف واحد مفاده أن مجموعة من األلفاظ تشترك بمدلول واحد يعكس فهم األفراد لثقافة
معينة أو نظام ما .
إن معنى الكلمات محددة وفق قائمة بمفردات اللغة  ،وترتبط بينها بمجموعة من الظواهر المتشابهة
والقابلة للمقارنة واالستبدال  ،ويتحدد المعنى أكثرمن حيث ظهوره في بنية المعجم الذي يمتلكه
المتكلم  ،أو وفق التغيرات التي تطرأ على معاني الكلمات المرتبطة بالحقل المعين .1
وألن الربط بين مدلوالت األلفاظ والصيغ المختلفة أمر مهم في حياة الناس وحياة اللغة نفسها،فال بد
من البحث في معاجم اللغة وتفصيلها للخروج بحقول داللية تجمع بين ثناياها ألفاظا ً تشترك في
مدلوالت واحدة .
لذا فإن هذه الدراسة ستحاول الغوص في المعاجم لتخرج بحقلين كبيرين يتضمنان ألفاظ الكرم
والبخل وما يندرج تحتهما من صيغ وكلمات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر  :الشبكة العالمية للمعلومات .
www.Boumans ouraeducation.ahlamountada.com/t216-lopic
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مفهوم الحقول الداللية :
الحقول كلمة تدل على الجمع  ،ومفردها (الحقل)  ،والحقل يعني في اللغة المكان الواسع الجامع
للزرع  ،أو المساحة من األرض المخصصة للفالحة ،1أو هو البستان الذي يتضمن أنواعا ً مختلفة
من النباتات  ،ولعل مفهومه هنا يستخدم مجازاً لأللفاظ  ،خاصة إذا ارتبط بكلمة (الداللة) فإنه يعني
العنوان الكبير لمكان يحوي ألفاظا ً متقاربة في المعاني  ،فيغدو بذلك ؛ " وعاء يضم مجموعة من
الكلمات ترتبط بداللتها فتوضع تحت لفظ واحد وعام يجمعها .مثل  :كلمات األلوان في اللغة  ،فإنها
تقع تحت المصطلح العام (لون) ،وتضم ألفاظا ً مثل  :أحمر  ،أزرق  ،أصفر  ،أخضر ...إلخ " .0
ويعرف الحقل الداللي بأنه " :مجموعة من األلفاظ ترتبط دالالتها المتقاربة أو المتباعدة بلفظ عام
يجمعها  ،ويجعل منها كالً واحداً متكامالً  ، 3وبهذا تشكل األلفاظ قطاعا ً متكامالً من المادة اللغوية ،
يعبر عن موضوع محدد  ،فال يدرس أو يوضع إال في مجموعة واحدة ليدل على مجال معين ،
يتألف من ألفاظ وكلمات متصلة دالليا ً  ،لتشكل مجموعة من التصورات المنتمية إلى مفاهيم داللية
تحدد الحقل  ،ويتم تشكيل ذلك الحقل برصد المفردات المنتمية إلى مفاهيم داللية متقاربة فيما بينها
أو متباعدة إلى حد ما  ,فيتشكل الترابط الداللي بينها فيفضي إلى ما يُسمى الحقل الداللي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :حقل .
0ـ عمر  ،أحمد مختار  ،علم الداللة  ،ط . 1ص 79
3ـ طحان  ،ريمون  ،فنون التقعيد وعلوم األلسنية  ،ط ، 1دار الكتاب اللبناني  ،ج ،8د.ت  ،ص 033
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وهناك فرق بين المعجم والحقل الداللي يتجسد بكون المعجم شامل وجامع لعدد كبير من مفردات
اللغة على اختالف مدلوالتها  ،إذ نجد مفردة تدل على سياق ما تليها مفردة أخرى تأتي في سياق
آخر  ،وتليها مفردة أخرى تدل على سياق مغاير تماما ً لسياق المفردة التي قبلها وهكذا  ،وهذا يعود
لكون المعاجم ال تراعي الداللة في مناهجها الترتيبية للمفردات  ،وإنما تُرتب وفق التسلسل الهجائي
لتلك الكلمات.
أما الحقل الداللي فإنه يتضمن كلمات مترابطة في الداللة فيشتمل على مجموعة كبيرة أو صغيرة
من األلفاظ التي تنتمي إلى سياق داللي واحد وتشكل في مجموعها عنوانا ً أو صنفا ً واحداً  ،لذلك
فإن؛ "مفردات كل لغة من اللغات ضرب من التصنيف للموجودات الذي يعد أساسيا ً في فهم العالقة
بينها  ،وهوإدراك لنظرية الحقول الداللية". 1
ولكن البد من القول إن المعاجم هي المنبع الصافي والمرجع األساسي للحقول الداللية  ،ذلك أن
الدارسين يذهبون إلى تلك المعاجم فيبحثون في ثناياها ويستخلصون مجموعات األلفاظ التي تشكل
الحقول الداللية الجامعة لها .
لقد أدرك الدارسون وأهل اللغة أهمية الحقول الداللية،منطلقين من مبدأ "أن اللغة ظاهرة اجتماعية
يعبر الناس بها عن أفكارهم  ،ويتخير اإلنسان عادة ألفاظه وينظمها في جمل حسب ما يحس به
داخليا ً ك الرغبة أو الكره  ،واأللفاظ تعيش مع الناس  ،وتنتقل من جيل إلى جيل  ،وهي بانتقالها
تكتسب دالالت يتعارف الناس عليها ؛ فقد يتسع مدلولها وقد يضيق ويتخصص وقد يصبح اللفظ
مبتذالً " ، 0أو منسيا ً لقلة تداوله بين الناس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ المبارك  ،محمد  ،فقه اللغة وخصائص العربية  ،ط ، 0دار الفكر  ،لبنان 1968 ،م  .ص 337
0ـ أبو شريفة  ،عبد القادر ،وآخرون،علم الداللة والمعجم العربي  ،ط ،1دار الفكر  ،عمان 1949 ،م .ص11
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وبنا ًء على ذلك ت تبين أهمية الحقول الداللية  ،لكونها ترصد تلك األلفاظ وتحفظها من االندثار حتى
وإن لم تعد مستعملة  ،خاصة أن العرب أهملوا كثيراً من ألفاظهم على مر العصور  ،لقلة استعمالها
أو ألنها مبتذلة أو لكونها ال تناسب البيئة التي يعيش فيها اإلنسان  ،ففي عصرنا ـ مثالًـ اليمكن أن
يفهم الناس تلك المصطلحات التي استخدمها العرب في العصور القديمة كالجاهلية مثالً  ،لكونها
صعبة الداللة وصعبة النطق في بعض األحيان  ،فهي تحتاج للرجوع إلى المعاجم المتخصصة
لفهمها  ،ولكن هذا ال يعني إهمالها وأنها انقرضت في ميدان اللغة  ،ألن الحقول الداللية كفيلة
بحفظها وتبيانها لمن أراد معرفتها والخوض في تفاصيلها .
وتقوم الحقول الداللية على مبدأ التصنيف اللغوي وفقا ً لمعاني األلفاظ ودالالتها ،وهذا يعني :
" تقسيم األشياء أو المعاني وترتيبها في نظام خاص  ،وعلى أساس معين بحيث تبدو الصلة واضحة
بين بعضها بعضا ً  ،مثل تصنيف الكائنات  ،وتصنيف العلوم". 1
ومهما يكن من أمر فإن نظرية الحقول الداللية من النظريات المهمة في مجال دراسة اللغة
وعلومها ،لكونها تسهم إسهاما ً فاعالً في فهم تلك اللغة ومحاورها  ،من خالل ربط األلفاظ والصيغ
وجعلها تتعالق معا ً لتخرج بمدلول واحد يساعد في فهمها ومعرفة أنساقها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر  :المعجم الفلسفي  ،مجمع اللغة العربية  ،ط ، 1الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية  ،القاهرة 1943 ،م.
ص81
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وفي الحقيقة أن هذه النظرية تقوم في األساس على المواد الخام المشكلة لها والمستخرجة من
المعاجم  ،التي " يستلهمها الدارس كمنهج تجريبي على موضوع من الموضوعات اللسانية أو
األدبية  ،أي أن النظرية هي مجموعة منظمة ومتناسقة من المبادئ والقواعد والقوانين العلمية التي
تهدف إلى وصف مجموعة من األحداث والظواهر وشرحها ". 1
على أية حال فقد اتفق معظم الباحثين على تعريف الحقل الداللي  ،ورأوا أنه يعني تلك الكلمات
المترابطة الواقعة في إطار جامع لمعانيها  ،فمثالً نجد (جورج مونان) يعرفه بقوله " :مجموعة من
الوحدات المعجمية التي تشمل على مفاهيم تندرج تحت مفهوم عام يحدد الحقل" ، 0أما (فندريس)
فيقول " :إن الذهن يميل دائما ً إلى جمع الكلمات  ،وإلى اكتشاف ُعرى جديدة تجمع بينها  ،فالكلمات
تتثبت دائما ً بعائلة لغوية" . 3
ويرى أحمد مختار عمر أن معنى الكلمة يُفهم بالنظر إلى محصلة عالقتها بالكلمات األخرى داخل
الحقل المعجمي  ،ومن ثم يهدف تحليل الحقول الداللية إلى جمع كل الكلمات التي تخص حقالً معينا ً
والكشف عن صلة الواحدة منها باألخرى  ،وصلتها بالمفهوم العام  ،وعلى هذا األساس يكون فهم
معنى الكلمة بفهم مجموعة الكلمات ذات الصلة بها دالليا ً". 8
ويمكن القول إن مثل هذه التعريفات تؤدي إلى معنى واحد يقوم على مبدأ جمع وإحصاء الكلمات
ذات الدالالت المتقاربة لتشكل حيزاً واحداً يحمل عنوانا ً شامالً لها  ،ويسهم هذا في فهم العالقات
القائمة بين تلك األلفاظ  ،كالترادف واالشتمال والتضاد والتنافر  ،وعالقة الجزء بالكل أو العكس
وغير ذلك من العالقات التي تؤكد وجود عالقة أساسها القرابة الداللية بين األلفاظ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر  :الشبكة المعلوماتية www. Boumans ouraeducation.ahlamountada.com/t216-lopic .
0ـ مونان  ،جورج  ،علم اللغة والترجمة  ،ط ، 1ترجمة أحمد زكريا إبراهيم  ،المشروع القومي للترجمة  ،العدد
0330 ، 093م  .ص 61
3ـ فندريس  ،جوزيف  ،اللغة  ،ط ، 1ترجمة عبد الحميد الدواخلي  ،مكتبة األنجلو المصرية  ،القاهرة 1913 ،م .
ص333
8ـ نقالً عن  :عمر  ،أحمد مختار  ،علم الداللة  ،ط . 1ص43
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ألفاظ الكرم في اللغة العربية :
الكرم صفة ربانية عظيمة  ،بل إن من أسمائه الحسنى جلت قدرته (الكريم)  ،قال تعالى  " :يا أيها
اإلنسان ما غرك بربك الكريم " ، 1وقال في موضع آخر  " :فتعالى هللا الملك الحق ال إله إال هو
رب العرش الكريم " ، 0وألن هللا تعال كريم بجالله وقدرته  ،فإنه يحب أن يتصف مخلوقه
(اإلنسان) بسمات تقربه إليه  ،لذا فالكريم يحب الكريم مثله  ،يقول صل هللا عليه وسلم  " :إن هللا
كريم يحب الكرم  ،ويحب معالي األخالق ويكره سفاسفها ". 3
والكرم لفظة عربية أصلها (كرم) وتعني " :الكثير الخير الجواد المعطي الذي ال ينف ُذ عطاؤه وهو
الكريم المطلق  ،والكريم الجامع ألنواع الخير والشرف والفضائل  ،والكرم نقيض اللؤم" .8يقول
الغزالي  " :الكريم هو الذي إذا قدر عفا وإذا وعد وفى  ،وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء  ،وال
يبالي كم أعطى  ،وإن رُفعت حاجة إلى غيره ال يرضى  ،وإذا جُفي عاتب وما استقصى  ،وال
يضيع من الذ به والتجأ ويغنيه عن الوسائل والشفعاء  ،فمن اجتمع له جميع ذلك ال بالتكلف  ،فهو
الكريم المطلق وذلك هلل سبحانه وتعالى فقط ". 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ سورة االنفطار  ،آية . 6
0ـ سورة المؤمنون  ،آية . 116
3ـ األلباني  ،محمد ناصر الدين  ،صحيح الجامع الصغير وزيادته  ،الفتح الكبير  ،ط ، 3المكتبة اإلسالمية ،
بيروت1944 ،م .ص / 373الحديث رقم 1430
8ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب ،ط . 3مادة  :كرم .
1ـ الغزالي  ،أبو حامد محمد بن محمد الطوسي(ت131هـ)  ،المقصد األسنى في شرح أسماء هللا الحسنى ( ،د.ط) ،
تحقيق محمد عثمان الخشت  ،مكتبة القرآن  ،القاهرة  ،د.ت .ص130

31

ويعد الكرم من الصفات الحميدة التي يحاول العربي أن يتحلى بها  ،لما يكتسبه خاللها من فضائل
وحسن سيرة  ،لذا فإن العرب على مر العصور واألزمان تحلوا بهذه الصفة واتخذوها سجية وعادة
من العادات التي يفخرون بها  ،حتى وإن قل مالهم فإنهم يسعون ألن يكونوا كرماء ال بخالء
مذمومين .
والمتأمل في مصادر وكتب التاريخ والسير واآلداب عند العرب يدرك أن الكرم وألفاظه المختلفة قد
ظهر بشكل جلي  ،مما يشيء بأهميته عندهم  ،ومكانته عند أهل العلم منهم  ،لذا فقد أُفردت للفظة
الكرم ومرادفاتها صفحات في معاجم اللغة  ،ومن الممكن حصرها ووضعها في حقل داللي واحد
يحمل اسم ( ألفاظ الكرم في اللغة العربية ) .
وسيحاول هذا الفصل رصد ألفاظ الكرم واستقصاءها معتمداً على مجموعة من المعاجم  ،أبرزها
(العين) للخليل بن أحمد  ،و(تهذيب اللغة) لألزهري  ،و(المخصص) البن سيده من ثم (لسان
العرب) البن منظور  ،وحديثا ً (المعجم الوسيط) .
وبعد النظر في هذه المعاجم وتقصيها  ،يمكن حصر ألفاظ الكرم بمجموعة من الكلمات الدالة وهي :
بحر  ،وبهلول  ،وجحجاح  ،وجواد  ،والخرق  ،وخضرم  ،وخضم  ،وخطل  ،وخير  ،ودسع ،
ورهشوش  ،وسخاء  ،وسمح  ،وغيداق  ،وغطريف  ،وفنع  ،وفياض  ،وكرم  ،وكهلول وندى .
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بَحر :
جاء في كتاب العين  :البَحْ ر ُ " :س ِّم َي به الستبحاره  ،وهو انبساطه و َس َعتُه " ، 1وفي التهذيب قال :
" يقال  :تبحر فالن في العلم  ،وتبحر في المال  ،إذا كثر مالهُ " ، 0وذكر ابن سيده  " :البحر :
الرجل الكريم " ، 3وورد في لسان العرب  " :البحر  :الماء الكثير  ،ملحا ً كان أو عذبا ً  ،وهو
خالف البرِّ  ،سمي بذلك لعمقه واتساعه  ....قال نُصيب 8:

وقد عا َد ما ُء األَرض بحراً فزادني

بحر ال َمشربُ ال َعذب
إلى َم َرضي أن أ َ

واستبحر الرجل في العلم والمال  ،وتَبحر  :اتسع وكثَر ماله ......والبحر :الرجل الكريم الكثي ُر
المعروف " ، 1وفي المعجم الوسيط  " :البحر من الرجال  :الواسع المعروف ". 6
إن المعنى الحقيقي لكلمة ( بَحْ ر )  :هو من السعة والعمق  ،ثم أخذ هذا الدال يطلق على البحر
النطباق الصفات عليه  ،وبعد تعدد استخدام لفظة ( بَحْ ر )  ،وتعدد السياقات التي وقعت بها ،
أصبحت تدل على كل ما فيه سعة وكثرة مادية أو معنوية  ،كالمال والعلم والعطاء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الفراهيدي  ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد (ت  171هـ )  ،العين  ،ط، 1تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم
السامرائي  ،مؤسسة دار الهجرة  ،ايران  ،د.ت  .مادة  :بحر .
0ـاألزهري  ،أبو منصور محمد بن أحمد ( ت 373هـ )  ،تهذيب اللغة  ،ط ، 1تحقيق فاطمة محمد أصالن  ،دار
إحياء التراث  ،بيروت  ،لبنان 0331 ،م  .مادة  :بحر .
3ـ ابن سيده  ،أبو الحسن علي بن اسماعيل األندلسي ( ت814هـ )  ،المخصص  ،ط ، 1تحقيق خليل إبراهيم جفال
 ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت ـ لبنان 1996 ،م 088/1 .
8ـ انظر  :ابن رباح  ،نصيب أبو محجن مولى عمر بن عبد العزيز(ت134هـ)ِ ،شعر نصيب بن رباح  ،ط، 1
جمع وتقديم داود سلوم  ،مطبعة اإلرشاد  ،بغداد 1997م  .ص 66
1ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط ، 3مادة  :بحر .
6ـ انظر  :المعجم الوسيط  ،مجمع اللغة العربية ،ـ ط ، 8مكتبة الشروق الدولية  ،القاهرة ـ مصر 0338 ،م ،
مادة  :بحر .
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لقد تطورت الداللة المعنوية لكلمة (بحر) الرتباط معناها بالسعة والعظمة  ،فأصبحت تدل على
اإلنسان المعطاء واستُخدمت بالغيا ً ومجازيا ً لتعطي دالالت الكرم والجود والسخاء  ،فضُرب المثل
بها لتدل على هذه الصفات  ،فأصبح يقال  :فالن كالبحر في العطاء من باب التشبيه  .يقول المتنبي
مادحا ً 1:

يا بدر يا بحر ياغمامة يا

ليث الشرى يا حمامة يا رجل

فهو يجعل من الممدوح بحراً في كرمه وجوده .
ويمكن القول إن كلمة (بحر) ما زالت مرتبطة بصفة الكرم إلى يومنا هذا  ،إذ يُقال للكريم  :كأنه
بحر في سخائه ،وهذا امتداد لداللة الكلمة منذ أقدم العصور إلى عصرنا الحديث  ،مما يدل على أنها
اتخذت السياق نفسه دون تعديل أو تحوير .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ المتنبي  ،أبو الطيب أحمد بن الحسين ( ت381هـ 961/م )  ،الديوان بشرح العكبري ( ،د.ط)  ،تحقيق مصطفى
السقا وآخرين  ،دار المعرفة  ،بيروت ( ،د.ت)  .ص 011
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بُهلول :
حيي كريم  ،وامرأة بُهلول " ، 1وأثبت ذلك األزهري في
قال الخليل في العين  " :ورجل بُهلول :
ٌّ
تهذيبه  ،وقال ابن سيده في المخصص  " :البُهلول  :الندي الكف الكريم النفس "  ، 0وجاء في
الرجل  :تركه  .....وأبهل الناقة  :أهملها ". 3والشاهد في
اللسان  " :التَبَهل  :العناء بالطلب  ،وأبهل
َ
قول الشاعر 8:

قد غاث ربك هذا الخلق َكلهُ ُم

بعام ِخصب فعاش الما ُل والنِّع ُم

غيرتودية
وأَبهلوا
َ
سرحهُم من ِ

وال ديار وماتَ الفقر والع َد ُم

وفي الوسيط  " :البهلول  :السيد الجامع لصفات الخير المرح الضحاك "  . 1يالحظ أن الكلمة كانت
تدل على الكرم  ،وبسط النفس في العطاء  ،ثم تحولت لتطلق على الرجل المهرج  ،والضحاك  ،بل
إنها أُطلقت على كل إنسان يتميز بالطرافة والظرافة  ،فنجد (أبو وهب بن عمرو الصيرفي) يُطلق
عليه لقب ( بهلول )  ،وهو من رجاالت العصر العباسي زمن هارون الرشيد  ،ومن ندمائه  ،وقد
ُعرف بالظرف والطرافة اللذين يصالن به أحيانا ً حد الجنون  ،ومنهم من جعله من عقالء
المجانين. 6
ولعل كلمة (بهلول) تطورت دالليا ً عبر العصور  ،حتى وصلت إلى ما عليه اليوم من السياقات إذ
ترتبط بكل إنسان ظريف وصاحب نكتة  ،بل إنها تتخذ مدلوالً آخر(أهبل) في الصياغات الشعبية ،
ربما يُذم صاحبه  ،كأن يقولوا عن كثير الكالم بأنه مهرج أو بهلول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الفراهيدي  ،العين  ،ط ، 1مادة  :بَهل .
0ـ ابن سيده  ،المخصص  ،ط081/1 ، 1
3ـ ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط ، 3مادة  :بهل .
8ـ انظر :ابن ثابت  ،ح سان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد األنصاري(ت بين 31ـ83هـ)  ،ديوان
حسان بن ثابت  ،ط ، 0تحقيق عبد الرحمن مهنا  ،دار الكتب العلمية ،بيروت  ،لبنان 1998 ،م 008 .
1ـ انظر  :معجم الوسيط  ،مادة  :بهلول .
6ـ انظر  :الكتبي  ،محمد بن شاكر (ت768هـ)  ،فوات الوفيات  ،ط ،1ج ، 1تحقيق إحسان عباس  ،دار صادر
بيروت 1973 ،م  .ص . 004
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حجاح :
َج
ُ
الجحْ جا ُح  :السيِّ ُد السم ُح الكري ُم  ،ويجمع  :جحاجحة
قال الخليل بن أحمد في معجمه العين َ " :
ويجوز بغير الهاء" ، 1قال أمية 0:

مـاذا ببدر فـالـعـَـقَــنــ

ــل من َمـرازبـة َجـحـاجـح
ــقَ ِ

الجحْ جاح  :السميدع"، 8
وقال األزهري :
"الجحجاح من الرجال  :الكريم"  ،3وفي المخصص َ " :
َ
الجحْ َج ُح  :بقلة تنبُت نِبتة الجزر  ،وكثير من العرب من
أي  :الكريم  ،وقد جاء في اللسان َ " :
حجح  :السيِّد السمح ؛ وقيل  :الكريم  ،وال
الحنزاب  ،والجُحجُح أيضا ً  :الكبش ،
والج َ
َ
يسميها ِ
توصف به المرأة "  1وفي المعجم الوسيط " :السيد السمح الكريم". 6
وتستخدم في العصر الحالي بمعناها أو داللتها  ،للداللة عل البطيخ في الخليج العربي  ،وهنا يالحظ
حجاح ْ
دلت على الكرم في أغلب السياقات  ،إال أنها اتخذت دالالت أخرى فارتبطت
أن لفظة َج َ
بالنبات كالبقلة والبطيخ  .ولعل هذه الكلمة لم تعد مرتبطة بسياق الكرم في زمننا هذا ذلك أنه من
المستغرب عند الناس لو قلت لكريمهم (أنت جحجاح)  ،لكونها كلمة غير مستعملة ويبدو فيها شيء
من الغرابة  ،بل إن بعضهم يحتاج للرجوع إلى المعاجم لمعرفة معناها .
وعليه فإن هذه االكلمة وغيرها لم تعد ذا داللة مرتبطة بالكرم في العصر الحديث  ،وبالرغم من
ارتباطها به في زمننا السالف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط ،1مادة  :جحجاح .
0ـ ابن أبي الصلت  ،أمية بن أبي ربيعة بن عوف بن بكر الثقفي(ت606م)  ،ديوان أمية بن أبي الصلت  ،ط، 1
تحقيق سجيع جميل الجبيلي  ،دار صادر بيروت ـ لبنان 1994 ،م .
3ـ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط ، 1مادة  :جح .
8ـ انظر  :ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 088/1 ، 1
1ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط ، 3مادة  :جحجح .
6ـ معجم الوسيط  ،ط ، 8مادة  :جحجح .
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الجواد :
ورد في العين " :وجاد الجوا ُد من الناس يجود جوداً  .وقوم أجواد"  ، 1وجاء في التهذيب  ،عن ابن
السكيت  " :قال  :هذا شيء جيد بيِّن الجودة  ،من أشياء ِجياد  ،وهذا رجل َج َواد من قوم أجواد ،
والجو َد ِة  ،وهذا مطر جود بيِّن الجود .......
وهذا فرس جواد بيِّن الجُودة
َ
وقال ذو الرمة 0:

عاطيه أحيانا ً إذا ِجي َد جودةً
تُ ِ

َرضابا ً كطعم الزنجبيل ال ُمعس ِِّل

وقال أيضا ً  :من الجود  :أي من السخاء "  ،3وفي المخصص  " :الجود  :الكرم ورجل جواد بيِّن
الجود  ،من قوم أجواد "  ،8وجاء في اللسان  " :الجيِّد  :نقيض الرديء وجاد جودة وأجاد  :أتى
بالجيِّد من القول أو الفعل  ...وأجدته النقد  :أعطيته جياد ....ورجل جواد  :سخي وكذلك األنثى بغير
هاء  ،والجمع أجواد "  ، 1وفي المعجم الوسيط  " :وفالن جاد  :سخا وبذل  ،ويقال جاد بماله ،
وجاد بنفسه ". 6
ويرى الباحث أن الجود مرتبط بالوجود من حيث داللته على الخلق  ،والجود بمعنى الكرم هو الذي
يظهر الرجل في قومه وعند اآلخرين  ،وإن الذي ال يجود قديما ً كالميت  ،ال يقترب منه  ،وال
يتعامل معه مثل الكرماء .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر  :الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط ، 1مادة  :جود .
0ـ ذو الرمة  ،غيالن بن عقبة بن تهيس بن مسعود التميمي(ت117هـ) ،ديوان ذي الرمة ،ط ، 1شرح الباهلي ،
رواية ثعلب  ،تحقيق عبد القدوس أبو صالح  ،مؤسسة اإليمان  ،بيروت 1940 ،م  .ص36
3ـ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط ، 1مادة  :جود .
8ـ ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 083/1 ، 1
1ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط ، 3مادة  :جاد .
6ـ المعجم الوسيط  ،ط ، 8مادة  :جاد .
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وفي الواقع أن هذه الكلمة ذات دالالت محددة وواضحة مهما تغيرت األزمنة وتقلبت  ،وتعددت
األمكنة  ،ذلك أن (الجود) ال يحتمل إال سياقا ً واحداً مداره الكرم والسخاء  ،فمنذ الجاهلية إلى اليوم
كان الجود داالً على اإلنسان المعطاء الذي يبذل ماله ونفسه في سبيل ضيفه وكرامته .وال يمكن أن
تحتمل هذه اللفظة أية داللة أخرى  ،فالكريم َمن اتصف بالجود سواء في زمن مضى أو في الزمن
الحاضر أو في المستقبل .
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الخرق :
ُ
ُ
بلغت أقصاها.
خرقت الثوب إذا شققته  ،وخرقت األرض إذا قطعتها حتى
قال الخليل بن أحمد " :
والخرق  :الشق في حائط  ،أو ثوب ونحوه فهو مخروق " ، 1وعند األزهري  :رجل ِمخراق
سخي "  ، 0وجاء في لسان العرب  " :الخَ رق  :الفُرجة وجمعه خروق .
وخرق  ،ومتخرِّ ق أي :
ٌّ
ِ
ِّ
والخرق  ،بالكسر :
المتمزق الثِّياب  :منخرق السِّربال  ...والخرق  :الفالة الواسعة
ويقال للرجل
ِ
الكريم المتخرق في الكرم "  ، 3وفي الوسيط  " :تخرق في الكرم  :اتسع " . 8
نجد أن الداللة المركزية لكلمة خرق هي  :الثقب ونحوه  ،وهي داللة حسية مادية  ،ثم اتسع معناها
بالمجاز لتشمل كل شيء ال يمسك مافيه  ،أو ما في يده  ،فالكريم أخرق  :مبذر ألنه ال يمسك المال
كونه ينفقه بكرمه وجوده .
ولم تعد كلمة (الخرق) في أيامنا هذه ذات استخدام بداللتها على الكرم أو السخاء  ،وإنما أصبحت
مرتبطة بداللتها األخرى  ،أي بمعنى الفجوة أو االختراق  ،فالثقب في الثوب ونحوه هو خرق ،
والفجوة في الحائط أو ألواح الخشب مثالً هي خرق وهكذا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط ، 1مادة  :خرق .
0ـ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط ، 1مادة  :خرق .
3ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط ، 3مادة  :خرق .
8ـ المعجم الوسيط  ،ط ، 8مادة  :خرق .
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خضرم :
ضرم :
ضرم  ،أي  :كثيرة الماء " ، 1وقال األزهري ِ " :
الخ ِ
ئر خَ ِ
جاء في العين  " :شبه الجواد بب ِ
الرجل الكثير العطية و قال  :وكل شيء كثير  ...فهو ِخضرم " ، 0وفي المخصص  " :الكثير
خضرم  :كثير الماء وماء
العطيِّة  ،وكل شيء كثير خضرم " ، 3وذكر ابن منظور  " :بئر
ِ
والخضرم  ،بالكسر  :الجواد الكثير العطية  ،مشبه بالبحر الخضرم ...
مخَ ضرم وخضارم  :كثير ،
ِ
وقيل السيد الحمول "  ، 8وفي المعجم الوسيط  " :الخضارم  :السيد الحمول  ،الجواد الكثير
العطاء والمعروف " . 1
ونرى أن السيل عندما يكثر ماؤه ويعمق يزداد لونه ُخضرة فهو خضرم  ،ولعل الكلمة انتقلت من
المعنى الحسي المجرد إلى المعنى الدال على الكثرة في كل شيء ؛ فالكريم خضرم  :ألنه كثير
العطاء وكثير الجود  ،وكثير المال  ،كالماء الكثير  .ولعل هذا يعود بنا إلى كلمة (بحر) الدالة على
الكرم الكثير  ،ذلك أن لفظة (خضرم) تدل في بعض سياقاتها على الماء الكثير الذي يُشبه به
اإلنسان الكريم السخي  ،وهنا يكون الماء رابطا ً بين اللفظتين من جهة الداللة الحقيقية  ،والكرم
رابط بينهما من جهة الداللة المجازية إال أن كلمة (بحر) مازالت ـ كما قلنا سابقا ً ـ تُستخدم في
سياقات الكرم والجود  ،أما كلمة (خضرم) فلم تعد تُستخدم في تلك السياقات  ،بل إن دالالتها
انحرفت كثيراً لتدل على الشيء المتعفن في بعض اللهجات  ،فيقولون للخبز المتعفن مثالً  :أنه
مخَذرم  ،أي
(خضرم) وكذلك الماء  .وفي بلدة ( بني نعيمة ـ الخليل) يقولون عن الخَبز المتعفن
ِ
كثير العفن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر  :الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط ، 1مادة  :خضرم .
0ـ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط ، 1مادة  :خضرم .
3ـ ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 083/1 ، 1
8ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط ، 3مادة  :خضرم .
1ـ المعجم الوسيط  ،ط ، 8مادة  :خضرم .
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خضم :
ضم  :الكثير
الخ َ
الخ َ
ضم  :نعت للشريف المعطاء " ، 1وعند األزهري في معجمه ِ " :
قال الخليل ِ " :
الخضِّ ُم  :الكثير العطية  ...وهو السيد الحمول الس ِري  ،وال يقال
العطية " ، 0وفي المخصص ِ " :
ذلك في النساء " ، 3وجاء في اللسان  " :الخضْ م  :األكل عامة وقيل  :هو مليء الفم بالمأكول ...
الحمول الجواد
ورجل مخضم  :موسع عليه من الدنيا  ...والخضم  ،على وزن ال ِه َجفِّ  :السيد َ
المعطاء الكثير المعروف والعطية  ،وال توصف به المرأة ....
أخضم له من العطاء  :أكثِر وأخضم
والخَ ضم  :الفرس الضخم العظيم الوسط " ، 8وفي الوسيط " :
ِ
فالنا ً  :وسع عليه في رزقه ". 1
إن الداللة المركزية لمفردة (خضم) هي العطاء والكثرة فيه  ،فضالً عن أنها مرتبطة باألكل
والطعام والعالقة بين األكل والكرم  ،عالقة سببية ؛ فالكريم هو من يقدم الطعام ويجزل فيه  .وعادة
العرب بالكرم مرتبطة في معظم التجليات بالطعام واألكل  ،فيقال فالن كريم ألنه يقدم طعاما ً
لضيوفه بسخاء  .وكل من يفعل هذا ينعته الناس حديثا ً بأنه كريم أو سخي أو جواد لكنهم لم يعودوا
يطلقون عليه لفظة (خضم) وذلك لغرابتها،وقلة استعمالها  .لذا فإنهم أهملوها في سياق كالمهم عن
الكرم وتجلياته .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر  :الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :خضم .
0ـاألزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :خضم .
3ـ انظر  :ابن سيده  ،المخصص  ،ط083/1 . 1
8ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :خضم .
1ـ معجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :خضم
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خطل :
جاء في معجم العين تحت مادة خطل  " :يقال للجواد  :خَ ِط ُل اليدين بالمعروف  ،أي  :ع َِجل "، 1
خضل بالمعروف  ،أي  :ع َِجل عند
خط ُل اليدين ،
ِ
وفي تهذيب اللغة  " :ويقال للجواد من الرجال ِ :
اإلعطاء " ، 0وجاء في المخصص  " :عن صاحب العين  :رجل خَ ِطل اليدين  ،وخَ ِطل في
المعروف  ،أي  :ع َِجل عند إعطاء النقَل والمنقبة  :كرم الفعل " . 3
وذكر ابن منظور في معجمه  " :الخطل  :خفة وسرعة  ...والخاطل  :األحمق العجل  ،وهوأيضا ً
السريع الطعن العجله  ...وقال  :رجل جواد خَ ِطل  ،أي  :سريع اإلعطاء  ،والخطل  :الكالم الفاسد
الكثير  ، 8"...قال 1 :

يُداري النهار ب َسهم لَهُ

َك َما عالج ال ُغفةَ الخَ يط ُل

الكرم والخَ طَل هي السرعة ؛ ألن الكريم من أَس َر َع في العطاء  ،ولو تأخر
ويبدو أن العالقة بين َ
قليالً ربما فك َر في المنع  ،فكأن سرعة العطاء ترفع من مكانة المعطي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :خطل .
0ـ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :خطل .
3ـ انظر  :ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 083/1 . 1
8ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة :خطل .
1ـ البيت بال نسبة  ،انظر  :لسان العرب  ،مادة خطل .
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خير :
الخ ْي ُر  :ال ِهبَة" ، 1قال 0 :
جاء في معجم العين ِ " :

امرءاً في بيتِ ِه ِحقبَةً
ُ
زرت َ

له حيـاء ولـه ِخـيـ ُر

ـرم "  ، 3وفي المخصص  " :الخير  :الكرم  ...ابن دريد  :رجل ذو
الخيـرُ :ال َك َ
وقال األزهري ِ " :
خير  ،أي  :ذو كرم وفضل " ، 8وجاء في اللسان أيضا ً  " :الخير  :ضد الشر  ،وجمعه ُخيور ...
ُ
الخيرات ) ... 1وقوله تعالى  ( :إن ت ََركَ خيراً )... 6أي ماالً " ، 7وفي
وقال تعالى  ( :أولئِكَ لَهُ ُم
الخي ُر  :الكرم والشرف واألصل " . 7
الوسيط ِ " :
ويرى الباحث أن الخير مرتبط بالكثرة  ،والكثرة والبركة سبب في الكرم  ،واللفظة بمدلولها على
العطاء والكرم مستخدمة على مر العصور  ،فيقال للرجل المعطاء الكريم  :رجل خير وبذلك تكون
من الكلمات ذات الداللة الثابتة التي لم تتغير  .ونقول في أيامنا هذه خيِّر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :خير .
0ـ المرجع السابق  ،والبيت بال نسبة .
3ـ انظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :خير .
8ـ انظر  :ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 081/1 . 1
1ـ سورة التوبة  ،آية . 44
6ـ سورة البقرة  ،آية . 143
7ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط .، 3مادة  :خير
4ـ المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :خير .
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دسيعة :
ورد في العين  " :الدسيعة  :مائدة الرجل إذا كانت كريمة  .قال أبو ليلى  :الدسيعة كل مكرمة يفعلها
الرجل" . 1قال 0:

ضخـم الدسيـع ِة حـمـال ألثـقـال
وقال األزهري  " :ومعنى قولهم  :فالن ضخم الدسيعة  ،أي  :كثير العطية ُ .س ِميَت دسيعة ؛ لدفع
المعطي إياها مرة واحدة  ،كما يدفع البعير جرته دَفعة واحدةً " ، 3وفي المخصص  " :دسيعة
الرجل  :كرم فعله " ، 8وذكر ابن منظور في اللسان  " :الدسيعة  :مائدة الرجل إذا كانت كريمة ...
وقيل  :أي كثير العطية  ،وقيل هي كرم فعله  ،وقيل  :هي الخلقة " ، 1وفي الوسيط  " :الدسيعة :
المائدة الكريمة  ،والعطية الجزيلة ". 6
إذن فمعنى الدسيعة مرتبط بوصف الطعام  ،ثم انتقل مدلولها من المعنى الحسي  ،وهو الفعل أو
السلوك الناجم عن الشبع  ،إلى وصف العطية  ،وأفعال الكرم وهو المعنى المعنوي  .والدسيعة من
األلفاظ التي لم يعد لها استعماالً لغرابتها  ،بل واستبدلت بمترادفات تدل على معناها ،كقولهم لمن
كان كريما ً يعطي بسخاء  :فالن جزل العطية  ،وغير ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :دسع .
0ـ ابن حجر  ،أوس بن مالك المازني التميمي(133هـ603م)  ،ديوان أوس بن حجر ،ط ، 3تحقيق وشرح محمد
يوسف نجم  ،دار صادر  ،بيروت 1979 ،م .
3ـ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :دسع .
8ـ ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 081/1 . 1
1ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط. 3مادة  :دسع .
6ـ المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :دسع .
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رهشوش :
الوجه " ، 1وفي التهذيب بنفس المعنى وفي
حيـي
جاء في العين  " :رجل رُهشوش :
ٌّ
ٌّ
سخي رقيق َ
المخصص  " :الرهشوش  :الغطريف  :السخي السري  ...المتغطرف والرهشوش "  ،0وورد في
اللسان تحت مادة رهش  " :الرواهش  :العصب التي في ظاهر الذراع  ،واحدتها راهشة ...
والرهيش الذي هوالنصل  ...وارتهش الجراد إذا ركب بعضه بعضا ً حتى ال يكاد يرى التراب معه
 ...وامرأة رُهشوشة  :ماجدة  ،ورجل رُهشوش  :كريم سخي كثير الحياء وقيل  :عطوف رحيم ال
يمنع شيئا ً " ،3قال الشاعر 8 :

هشوش
أنت الكـريـ ُم ِرقـةَ الـر
ِ
وناقة ره ُ
شوش  :غزيرة اللبن  ...وأنشد 1 :
الحبُ
وخوارة منها َرهيش كأنما بَ َرى لح َم َم ْتنَيها عن الصلب ِ
ولعل كلمة ارتهش الجراد  :إذا ركب بعضه بعضا ً تعطينا صورة الحركة والكثرة  ،ففيها عالقة
تربطها بما يفعله ال ُمعطي  ،فأطلقت مجازاً على الكرم والعطاء .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط. 1مادة  :رهش .
0ـ ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 081/1 . 1
3ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب ،ط . 3مادة  :رهش .
8ـ انظر  :رؤبة بن العجاج(ت181هـ)  ،شرح ديوان رؤبة بن العجاج  ،ط ، 1ج ، 0تحقيق عبد الوهاب عوض هللا
وجود حسن عبد العزيز  ،مجمع اللغة العربية  ،القاهرة 0334،م .ص034
1ـ البيت بال نسبة  ،انظر  :تهذيب اللغة  ،ولسان العرب  ،مادة  :رهش .
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سخاء :
سخي  ،وسخا يسخو سخا ًء  ،و َسخ ُ
يت نفسي وبنَفسي عن
قال الفراهيدي " :السخا ُء  :الجو ُد  ،ورجل
ٌّ
نازعك نفسُك إليه" ،1قال الخليل بن أحمد 0:
الشيء إذا تركتَه  ،ولم تُ ِ

أبلِغ سُليَمانَ أني عنه في َس َعة

غير أني لَ ُ
مال
وفي ِغن ًى َ
ست ذا ِ

أحداً
َسخى
بنفسي أنِّي ال أَرى َ
َ

ُ
حال
يموت هُزالً وال يبقى على ِ

وفي تهذيب اللغة جاء نحو  ،ما قاله الخليل  ،وقال صاحب المخصص أيضا ً  " :السخاء والكرم
والندى نظائر في اللغة " ، 3وورد في اللسان  " :السخاوة والسخاء  :الجود  ،والسخي  :الجواد
والجمع أسخياء وسخواء  ...وسخيت نفسي عنه  :تركته  ...ويقال  :إن السخاء مأخوذ من السخو ،
وهو الموضوع الذي يوسع تحت القدر ليتمكن الوقود ؛ ألن الصدر أيضا ً يتسع للعطية  ، 8"...وفي
الوسيط  " :سخا سخا ًء  :بمعنى جاد ". 1
وفي الواقع أن السخاء جاء من التوسيع تحت القدر لتتمكن النار من القدر  ،وفي المجاز تستخدم
در من أعطى ويُوسع رزق َمن أُعطي له  ،والسخاء ال يكون من
ص َ
للكرم ؛ ألن العطاء يوسع ِ
ورائه هدف مروم لطيب نفس ال ُمعطي .
وكلمة السخاء ذات داللة أحادية ثابتة ال تتغيرمهما طال الزمن أو قصر ؛ ذلك أنها من مترادفات
الكرم  ،وهي من توابع حقله  ،فإلنسان الكريم يوصف بأنه سخي على اختالف األزمنة واألمكنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :سخو .
0ـ انظر  :المرجع السابق .ص 816
3ـ ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 0/3 . 1
8ـ ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :سخو .
1ـ المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :سخو
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سمح :
قال صاحب العين  " :رجل َسمح  ،ورجال ُس َمحاء  ،وقد َس ُمح َسماحةً وجا َد بماله  ،ورجل ِمسماح
َمساميح" ، 1قال 0:

ت وسادَها
َغلَ َ
ب ال َمساميح الوليد َسماحةً و َكفَى قُريش ال ُمعضال ِ
وفي التهذيب  " :قال َ :س َم َح لي فالن  ،أي  :أعطاني " ، 3وفي المخصص  " :قال أحمد بن يحيى
 :رجل َس ْمح  :كريم  ،ورجال ُس َم َحاء " ، 8وجاء في لسان العرب  " :السماح والسماحة  :الجود ...
يقال  :سمح وأسْمح إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء  ...والمسامحة  :المساهلة  ...وتسميح الرمح :
تثقيفه " ، 1وفي الوسيط  " :سمح فالن  :بَ َذ َل في العسر واليسر عن كرم وسخاء ". 6
ويبدو أن السماحة تأتي في المال وفي األخالق  ،إذ يخرج الرجل السمح الكريم بهذه الصفة من
ال َمن واألذى للناس  ،فهو يسامح َمن اعتدى عليه عن اقتدار  ،ويعفو عمن ظلم  ،ويعطي في العسر
واليسر  .ولعل السماحة في الخلق أكثر دليالً على معنى السماحة  ،ذلك أنها ترتبط بحسن الخلق
والمعاملة أكثر من البذل وتقديم الطعام .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :سمح .
0ـ ابن الرقاع  ،عدي بن زيد بن الحارث(ت91هـ ) ،الديوان ،ط ، 1جمع وتحقيق حسن محمد نور الدين  ،دار
الكتب العلمية  ،بيروت 1993،م  .ص 104
3ـ انظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة ،ط . 1مادة  :سمح .
8ـ ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 088/1 . 1
1ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :سمح .
6ـ المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :سمح .
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غيداق :
جاء في معجم العين  " :عين غ ِدقة  ،وقد َغ ِدقَت  .وقوله تعالى  ( :ألسقيناهم ما ًء غدقا ) ،1أي فتحنا
عليهم أبواب المعيشة لنختبرهم بالشكر  .ومطر مغدودق  ،أي  :كثير " ، 0وفي التهذيب  " :أرض
غ ِدقة  ،وهي الندية المبتلة الريا  ،الكثيرة الماء  ،وعشبُها غَدق  .وغدقهُ  :بَلَلُهُ َو ِريهُ " 3وورد في
المخصص  " :الغيداق  :الكريم الجواد الواسع الخلق الكثير العطاء والخير " ، 8وقال صاحب
اللسان  " :الغدق  :المطر الكثير العام  ...والغدق أيضا ً  :الماء الكثير  ،وإن لم يك مطراً  ...وأرض
غدقة  :في غاية الري وهي الندية المبتلة الربى الكثيرة الماء  ،وعشبها غدق والغيداق  :الكريم
الجواد الواسع الخلق الكثير العطية " ، 1وفي الوسيط  " :الغيداق من الرجال  :الكريم الجواد". 6
ويبدو أن العالقة بين الغدق في دالالتها المتعددة والكريم هي الكثرة  ،فالكريم كثير المال وكثير
العطية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ سورة الجن  ،آية . 16
0ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :غدق .
3ـ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :غدق .
8ـ ابن سيده  ،المخصص  ،ط083/1 . 1
1ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 1مادة  :غدق .
6ـ المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :غدق .
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غطريف :
وردت كلمة غطريف في المعاجم تحت الجذر الرباعي ( غطرف )  ،ففي معجمه قال الخليل :
" الغطريف  :السيد الشريف " ، 1قال 0 :

يغـطـرفـوا
و َمـن يَكـونـوا قـومـه
ِ
أي يقال لهم غطاريف  ،فهم أسياد شرفاء كرماء .
ُ
طراف  :الس ِخي الس ِري الشاب"،3
وفي التهذيب " :قال ابن السكيت ،عن األصمعي :ال ِغطريف وال ِغ
وذكر صاحب المخصص  " :الغطريف  :السخي السري "، 8وجاء في اللسان " :الغطريف
والغطارف  :السيد الشريف السخي الكثير الخير"  ،1وفي المعجم الوسيط لم ترد بمعنى السخاء
والكرم  ،وإنما قال " :غطرف  :عبث واختال وتكبر وال ُغطارف  :السيد الكريم".6
وبالرغم من أن داللة كلمة (غطريف) ترتبط بالكرم عند أغلب أصحاب المعاجم  ،إال أنها ترتبط
أحيانا ً بمدلول سلبي يشي باالختيال والتكبر الذي يعر اإلنسان وإن كان كريما ً  ،فالمقصد هنا أنه
يصبح رياء ويقصد به الشهرة ليتحدث الناس في أمره وكرمه الزائف .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :غطرف .
0ـ المرجع السابق  ،والبيت بال نسبة .
3ـ انظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :غطرف .
8ـ ابن سيدة  ،المخصص  ،ط. 081/1 . 1
1ـ ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :غطرف .
6ـ انظر  :المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :غطرف .
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فنع :
سن  .يقال  :له فَنَع في الجود ".1
ورد في العين  " :الفَنَ ُع  :نش ُر
المسك ونفحتُهُ  ،ونش ُر الثنا ِء الح َ
ِ
قال 0 :

وفروع سابِغ أطرافها عللتها ري ُح ِمسك ذي فَنَع
وذكر األزهري  " :الفَنَع  :الكرم والعطاء والجود الواسع  ...قال  :الفَنَع  :الكثير من كل شيء
وكذلك الفَنِي ُع  ،والفنع  .ويقال له فَنَع في الجود  ،ومال ذو فنع  ،وفنأ  ،أي ذو كثرة ، 3" ...
قال 8 :

أظل بَيتِ َي أم َحسنا ُء ناعمةً عَي َرتني أم عطا َء هللاِ ذا الفَنَع
ِ
وجاء في لسان العرب  " :الفَنَ ُع  :طيب الرائحة  ،والفَنَع  :نفحة المسك  ...والفَنَع نش ُر الثناء الحسن
 ،والفَنَ ُع  :زيادة المال وكثرته ...والفنع الكثير من كل شيء " ، 1وفي الوسيط " :فنع الرجل فنعا ً :
كثر ماله  ،وفنع  :جاد وتفضل" . 6
والعالقة بين انتشار رائحة المسك وانتشار الصِّ يت واضحة  ،ولهذا أطلقت كلمة الفنع مجازاً على
الكرم والعطاء والجود  ،بما تسببه من ذكر طيب للمعطي  .وفي لساننا العربي حاليا ً نقول عن
الرجل الفنع  :الذي يصرف ويبذر األموال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :فنع .
0ـ اليشكري  ،سويد بن أبي كاهل (ت مابعد 63هـ ) ،الديوان  ،ط ، 1تحقيق شاكر عاشور  ،وزارة االعالم ،
1970م  .ص 16
3ـ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :فنع .
8ـ الزبرقان بن بدر  ،حصين بن بدر (توفي في حدود 81هـ)  ،شعر الزبرقان بن بدر وعمرو بن األهتم  ،ط1
تحقيق سعود محمود عبد الجابر  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت 1948 ،م  .ص89
1ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :فنع .
6ـ المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :فنع .
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فياض :
فاض الماء والدمع والمط ُر والخي ُر  ،يفيض فيضا ً  ،أي  :كثر  .وفاضت عينه
جاء في العين َ " :
وأفاض القوم من عرفات  ،أي  :رجعوا و َدفَعوا  ،وكل ُدفعة إفاضة". 1
تفيض فيضا ً  ،أي  :سالت .
َ
فاض صدر فالن بسر ِه  :إذا امتأل  ...والحوض فائض أي  :ممتلئ يسي ُل الماء من
وفي التهذيب " :
َ
أعاله  ...ويقال  :أعطى فالن فالنا ً غيضا ً من فيض  ،أي  :أعطاه قليالً من كثير " ، 0وعند ابن
سيده في المخصص قال  " :الفياض صفة للرجل الكريم " ، 3وجاء في اللسان  " :فاض الماء
والدمع ونحوهما يفيض فيضا ً وفُيوضة  ...أي  :كثر حتى سال على ضفة الوادي  ...ورجل فياض ،
أي  :وهاب جواد  ...ورجل فيض وفياض  :كثير المعروف  ، 8"...وفي الوسيط  " :رجل فياض :
كثير العطاء ". 1
يقول ال ُكميت 6:

فألفيته فيضا ً كثيراً عطاؤه

جواداً متى يذكر له الحمد يزداد

وواضح أن داللة الكلمة (فياض) مرتبطة بالكثرة واالمتالء  ،وهذا يؤكد ارتباط الكثرة بالكرم ؛
فالفيضان ناتج عن كثرة الماء  ،والكرم ناتج عن كثرة في المال والبذل والعطاء  .وهي مستخدمة
في عصرنا الحالي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :فيض .
0ـ انظر :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :فيض .
3ـ ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 081/1 . 1
8ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :فيض .
1ـ المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :فيض .
6ـ األسدي  ،ال ُكميت بن زيد(ت63هـ)  ،ديوان الكميت بن زيد األسدي  ،ط ، 1تحقيق محمد نبيل طريفي  ،دار
صادر  ،بيروت ـ لبنان  0333 ،م  .ص66
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كرم :
ُ
شرف الرجل  .ورجل كري ُم وقوم َك َرم و ِكرام  ،ورجل َكرام أي :
قال الخليل في معجمه  " :ال َك َرم :
كريم " ، 1وفي التهذيب  " :الكري ُم  :من صفات هللا عز وجل وأسمائه  ،وهو الكثير الخير الجواد
مكر َمان إذا وصف بالسخاء و َس ِعة الصدر" 0وقال ابن
المنعم المتفضل  ...ويقولون للرجل الكريم َ :
سيده  " :الكرم نقيض اللؤم يكون في الرجل بنفسه " ، 3قال المتلمس في ديوانه 8:

الجميل ولن ترى
تكرم لِتعتاد
َ

كرم إال بأن يَتكرما
أخا َ

وقال ابن منظور  " :الكرمة  :شجرة العنب  ،قال أبو بكر  :يسمى الكرْ م كرما ً ؛ ألن الخمر المتخذة
منه تحث على السخاء والكرم  ،وتأمر بمكارم األخالق  ،فاشتقوا له اسما ً من الكرم للكرم الذي يولد
منه  ،وكره النبي صلى هللا عليه وسلم  ،أن يسمى أصل الخمر باسم مأخوذ من الكرم وجعل المؤمن
أولى بهذا االسم الحسن" ، 1وهي بذلك تدخل تحت ما يسمى المناهي اللفظية في إطار التوجيه
الشرعي  ،ذلك أن الشرع ينهى عن ربط داللتها بالخمر  ،ألنها يجب أن تقترن باإلنسان المسلم
المؤمن لقوله عز وجل " إن أكرمكم عند هللا أتقاكم " ، 6وأنشد 7:

والخمر مشتقة المعنى من الكرم
وفي الوسيط َ " :ك َر َم  :أعطى بسهولة وجاد " . 4ويرى الباحث أن أصل هذه اللفظة يدل على
المجوهرات الثمينة  ،ثم اتسعت الداللة لتشمل المعاني المجردة األخرى  ،التي تعني العطاء والجود
ونحوه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :كرم .
0ـ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :كرم .
3ـ انظر  :ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 088/1 . 1
8ـ الضبعي  ،المتلمس ،جرير بن عبد المسيح(د.و) ،ديوان المتلمس الضبعي  ،ط ، 1تحقيق حسن كامل الصيرفي 1973 ،م .
ص18
1ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :كرم  .انظر  :فتح الباري  /ج .18ص . 11
6ـ سورة الحجرات  ،آية 7 . 13ـ المرجع السابق  ،والبيت بال نسبة .
4ـ المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :كرم .
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إن لفظة الكرم تحتمل دالالتين مختلفتين  ،األولى لغوية تتجسد بالخمر المتخذة من العنب  ،والثانية
شرعية تتجسد في التوجيه النبوي الشريف الذي يأمر بترك استخدام لفظة الكرم على الخمرة
وأصلها  ،بل يجب أن ترتبط باإلنسان المسلم  ،ألنها قبل ذلك مرتبطة برب اإلنسان فهو جل جالله
كريم يحب الكرم . 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3ص 118
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كهلول :
ورد في التهذيب تحت مادة (كهل) ،قال ابن السكيت  " :الكهلول وال ُوهشوش والبُهلول  :كله السخي
الكريم " 1ولم ترد في معجم العين بهذا المعنى  ،وإنما وردت بمعنى الشيخوخة والتقدم في السن ،
وفي المخصص قال  " :الكهلول  :الضحاك  ،وقيل  :الكريم " ، 0وجاء في اللسان  " :الكاهل :
وهو عظم مشرف اكتنفه فرعا الكتفين  ...قال بعضهم  :هو منبت أدنى العُرف إلى الظهر ...
والكهلول  :الضحاك  ،وقيل  :الكريم" ،3وفي الوسيط  " :الكهلول  :السخي الكريم ".8
ولم تعد هذه الكلمة ذات داللة ترتبط بالكرم  ،فأصبحت مهملة وغير مستعملة  ،إال أن بعض ما
يتفرع عنها من كلمات مستخدمة  ،ولكن بدالالت بعيدة عن داللة الكرم كقولهم  :رجل كهل أي
كبير في السن أو متعب  ،فأصبح معناها في الكرم ضعيف وقليل االستخدام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :كهل .
0ـ ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 081/1 . 1
3ـ ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :كهل .
8ـ انظر  :المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :كهل .
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ندى :
دوة السخاء  ...وأندَى الرجل َكثُ َر
جاء في العين  " :الندى  :ال َك َرم والسخاء " ،1وفي التهذيب  " :الن َ
نَدَاه  ،أي  :عطاؤه  ...وأندى إذا تسخى ...وفالن نَ ِدي الكف  ،إذا كان َس ِخيا ً " ،0وقال صاحب
المخصص  " :الندى  :الكرم  ،وهو ُمثِّ َل بالندى الساقط  ،وفالن يتندى على أصحابه كما تقول :
يتسخى  ،وال تقل  :يُندِّي  ،وفالن ندي الكف  ،أي  :سخي " ، 3وعند ابن منظور  " :الندى  :البلل ،
والندى  :ما يسقط بالليل  ،والجمع أنداء وأندية  ...تقول  :رميت ببصري فما ندى لي شيء  ،أي :
ما تحرك لي شيء ...والندى  :السخاء والكرم  ...ورجل ندي الكف  :إذا كان سخيا ً " ، 8وقال 1:

الجنبين ِمن غير بُوس
يابِسُ
ِ

ين شهم ُم ِد ُل
ونَدي ال َكف ِ

وفي الوسيط  " :ندي فالن  :جاد وسخى ". 6
ويتضح أن الداللة المركزية للندى  ،هي البلل المتساقط بالليل  ،وأُطلق مجازاً على الكرم ؛ ألن
شعور اإلنسان بالراحة والبرودة بعد الحر الناجم عن سقوط الندى مشابه لشعور اإلنسان بالراحة
عندما يحصل على المال المجاد به عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :ندى .
0ـ انظر  ،األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :ندا .
3ـ ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 083/1 . 1
8ـ انظر  ،ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :ندي .
1ـ المرزوقي  ،أحمد بن محمد بن الحسن أبو علي (ت801هـ)  ،شرح ديوان الحماسة ألبي تمام  ،ط ، 1تحقيق
غَريد الشيخ  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت 0333 ،م  .ص. 104
6ـ المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :ندي
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ألفاظ البخل في المعاجم العربية :
يعد البخل من الصفات المذمومة التي حاربها العربي منذ أقدم العصور  ،فقبل مجيء اإلسالم كان
العرب يتفاخرون بالكرم  ،ويذمون البخل وأهله  ،وقد ظهر ذلك جليا ً في كتب التاريخ والسير التي
تؤرخ للعرب في الجاهلية  ،فضالً عن بروز هذه الرؤية القائمة على نبذ البخل في أشعارهم، 1
ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى ذاما ً البخيل ومادحا ً الجواد 0 :

إن البخيل ملوم حيث كان ولـ

كن الجواد على ِعالته ه َِرم

وعندما جاء اإلسالم فإنه أكد قيمة الكرم  ،وذم البخل  ،بل وشن حربا ً عليه وعلى أهله  ،وقد زخر
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بالكثير من اآليات واآلحاديث التي تنهى عن البخل وتبشر أهله
بالعذاب  ،يقول تعالى  ( :وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ) ، 3ويقول في
موضع آخر ( :الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن هللا هو الغني الحميد) .8
ونستشهد في بيتين البن الرومي في هذا الموضوع قائالً 1:

يُقن ُر عيسى على نفس ِه
فلو يستطيع لتقتير ِه

وليس بباق وال خال ِد
تنفس من منخر واح ِد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ انظر  :نعناع  ،محمد فؤاد  ،ط . 1ص33
0ـ ابن أبي سلمى  ،زهير بن ربيعة بن قرط بن حارث المزني(103ـ639م)  ،الديوان بشرح ثعلب  ،تحقيق أحمد
زكي العدوي  ،القاهرة 1968 ،م  .ص110
3ـ سورة الليل  ،آية . 4
8ـ سورة الحديد  ،آية . 08

1ـ ابن الرومي  ،علي بن العباس بن جريج (ت043هـ)  ،ديوان ابن الرومي  ،ط ، 3تحقيق أحمد
حسن بسج  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت 0330 ،م .
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وقد عد الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ صفة البخل والشح من شر الصفات التي تنطوي عليها
أخالق الرجال  ،فعن أبي هريرة ـ رضي هللا عنه ـ قال  :قال رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ :
(شر مافي الرجل ُشح هالع  ، 1)...أي ذو هلع  ،ويعنى  :أنه يجزع في شحه أشد الجزع على
استخراج الحق منه. 0
وقد استمر العرب بعد اإلسالم في كرههم البخل وأصحابه  ،فامتألت كتب األخبار واألشعار
بالنصوص والقصائد والحكايات التي تهجو البخل وتذمه وتعده صفة كريهة يجب أن ال يتحلى بها
اإلنسان  ،وقد أفرد كتاب التراث العربي صفحات طويلة لعالم البخل والبخالء  ،حتى إن الجاحظ
أفرد كتابا ً كامالً نادراً أسماه ( البخالء )  ،درس فيه صفات البخالء ونفوسهم وحكاياتهم والعوامل
التي تجعلهم يتمسكون بهذه اآلفة المذمومة .
ومهما يكن من أمر فلسنا بصدد التأريخ للبخل والبخالء  ،إال أنه يمكن القول إن البخل صفة قبيحة ،
وخلق ذميم أنكرتها الشرائع والعادات  ،فالبخيل قد يبخل على الناس وعلى نفسه أيضا ً فيكون
شحيحا ً ال قيمة له في المجتمع .
ومن يطالع المعاجم العربية يجد أن البخل له ألفاظ ومرادفات استخدمها العرب في كالمهم ويمكن
حصرها باآلتي  ،ومرتبة ألفبائيا ً :
بخل  ،وجبز  ،وجحد  ،وحصرم  ،وخضرع  ،وشح  ،وصلد  ،وضن  ،وعزق وقتر  ،وقفل وكز ،
ولؤم  ،ومسك  ،ونحم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ ابن حنبل  ،أحمد  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل(ت411م) (،د.ط)  ،تحقيق شعيب األرناؤوط وآخرون  ،مؤسسة
الرسالة  ( ،د.ت)  .أخرجه أحمد في المسند  ،م / 0ص 330برقم 7997
0ـ الطيبي  ،الحسين بن عبد هللا بن محمد(783م)  ،شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق
السنن  ،م ، 1133/ 1تحقيق عبد الحميد الهنداوي  ،ط ، 1مكتبة نزار الباز  ،مكة 1997 ،م .
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البخل :
جاء في كتاب العين  :البخل  " :بَ ِخ َل بَخالً  ،وبُخالً  ،فهو بَخيل بَخال ُ ،مبَخل  .والبَخلةُ  :بُخل مرة
واحدة " ، 1قال عَدي بن زيد 0:

وللبخلةُ األولى ل َمن كان با ِخالً

أعف ومن يبخل يُلَم ويُكم ويُزهَ ِد

باخل  :ذو بُخل  ،ورجال باخلون  ،أي وصفوا
وفي التهذيب  " :ويجمع البخي ُل  :بُخالء  ،ورجل ِ
بالبخل  ،والولد مجبنة مجهلة مبخلة " . 3وجاء في المخصص  " :والبُخل  :كاللؤم " . 8وورد في
اللسان  " :والبَخل والبُخول  :ضد الكرم  ...والمبخلة  :الشيء الذي يحملك على البخل  ،والبَخال :
الشديد البُخل" 1؛ قال رؤبة 6:

األرز
فذاكَ بَخا ُل أرُو ُز
ِ

رز
و ُكرز يمشي بَ ِطينَ ال ُك ِ

وفي الوسيط  " :بَ ِخ َل  ،بُخالً  :ضن بما عنده ولم يَجُد . 7" ...
وفي الواقع أن لفظة البخل ذات معنى أساسي مركزي داللته ثابتة هو مسك اليد عن أي شيء وعدم
اإلسراف أبدا وهي ضد الكرم  ،وأن لفظة ( البخل ) لم يصبها أي انحراف في المعنى مع مرور
الزمن فهي وصف لكلِّ مانع للعطاء  ،وضد الكرم جملة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :بخل .
0ـ العبادي  ،عدي بن زيد (ت  31ق.هـ)  ،ديوانه  ،ط ، 1تحقيق محمد جبار المعيبد  ،وزارة الثقافة واإلرشاد ،
بغداد 1961 ،م  .ص74
3ـ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :بخل .
8ـ ابن سيده  ،المخصص  ،ط087/1 . 1
1ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :بخل .
6ـ رؤبة بن العجاج  ،شرح ديوان رؤبة بن العجاج  ،ط . 1ص 61ـ 66
7ـ المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :بخل .
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جبـز :
أكلت خبزاً
ُ
والجب ُز  :اللئي ُم البخيل " . 1وجاء في التهذيب  " :قال :
الجب ُز
َ
قال الخليل بن أحمد ِ " :
الجبز  :البخيل " ، 3وفي اللسان  " :الجب ُز من
َجبيزاً  :أي يابسا ً قفاراً " . 0وفي المخصص ِ " :
وجبَ َز له من ماله جبزةً  :قطع له منه قطعة
الرجال  :الكز الغليظ  ،وال ِجب ُز بالكسر  :اللئيم البخيل َ ...
" ، 8قال رؤبة 1 :

رز
و ُكرز يمشي بطينَ ال ُك ِ

بز
َ
أجر َد أو َجع َد اليَدين ِج ِ

والجفاف  ،وهذه صفة مالزمة للبخيل  ،فهو على شدة تمسكه
يبدو أن اللفظة تدل على اليَباس
َ
بالشيء  ،فإن أعطى كأن يقطع من جسده  ،واللفظة لم يصبها أي تحول في المعنى  ،ولكنها
أصبحت قليلة االستخدام  ،فلم نجدها في الوسيط .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين ،ط. 1مادة  :جبز .
0ـ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :جبز .
3ـ ابن سيده  ،المخصص  ،ط013/1 . 1
8ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :جبز .
1ـ رؤبة بن العجاج  ،شرح ديوان رؤبة بن العجاج  ،ط. 1ص . 68
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جحد :
والجح ُد  :من الضيق وال ُشح ،
قال الخليل في معجمه  " :الجُحود  :ضد اإلقرار كاإلنكار والمعرفة ،
َ
جحد  :قليل الخير " ، 1قال 0:
ورجل َ

ال جحداً أبتغينَه وال َجدا يعدنَ من هازَلنَه غداً غدا
ق
الجحد والجُحد  :الضِّ يق في المعيشة  ،قال َ :ج ِحد عيشهم َج َحداً إذا ضا َ
وفي التهذيب ورد َ " :
واشتد  ...وأجحد الرجل و َج َحد إذا أنفض وذهب ماله " ، 3وجاء في اللسان  " :الجُحد بالضم  :قلة
وأجح ُد إذا كان ضيقا ً قليل الخير  ...وعام جحد  :قليل المطر  ،وجحد النبت إذا قل ولم
الخير ...
َ
يَطُل " ، 8وأنشد الفرزدق 1:

وبيضا َء من أهل المدينة لم تَ ُذق

بئيسا ً ولم تتبع حمولة ُمجح ِد

وفي الوسيط َ " :ج ِحد جحداً  :قل خيره لفقر أو بخل  ...وأجح َد  :ذهب ماله وقل خيره ". 6وفي هذه
اللفظة نجد تساميا ً للمعنى  ،ذلك أنه لم يتغير وبقي مستعمالً لوقتنا الحالي  ،فعندما يذكر شخص
بخيل أمامنا  ،نقول  :هذا رجل جاحد للنعمة  ،أي يمنعها ويحبسها  ،فيعاقبه هللا بزوال النعم عنه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :جحد .
0ـ المصدر السابق  ،والبيت بال نسبة  ،ولم أعثر عليه في المصادر .
3ـ انظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :جحد .
8ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب ،ط . 3مادة  :جحد .
1ـ الفرزدق  ،همام بن غالب بن صعصعة أبو فراس (ت 118هـ)  ،ديوان الفرزدق  ،ط ، 1تحقيق علي قادور دار
الكتب العلمية  ،بيروت 1947 ،م  .ص 133
6ـ انظر  :المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :جحد .
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حصرم :
حصرم  :قليل الخير " ،1وفي تهذيب اللغة :
ورد في العين تحت مادة (حصرم)  " :رجل ُم
َ
صرم  :ح َش ُ
صرم
" ِ
ف كل شيء  ...عطاء محصرم  :قليل  ...ويقال للرجل الضيق البخيل ِ :ح ِ
الح ِ
حصرمت القربةَ  :إذا مألتها حتى تضيق  ،وكل مضيق محص َرم " ، 0وعند ابن سيده في
قال
َ
والحبل أي فَتلِه ،
الوتَر
َ
صرم  :بخيل  ،والحصرمة  :الشح وهو شدة إغارة َ
المخصص  " :رجل ِح ِ
صرم  :الثمر قبل النضج ...
وقد حصرم قو َسه  :شد وترها " ، 3وجاء في لسان العرب ِ " :
الح ِ
ومحصرم  :قليل الخير وعطاء ُمحصرم:
ق بخيل  ،وقيل ِ :حصرم فاحش ،
َ
و ُمحص َرم  :ضيق ال ُخلُ ِ
والحصرمة  :الشح ". 8
قليل ...
َ
صرم  :بخيل قليل الخير ". 1
وفي الوسيط  " :حص َر َم فالن  :بَ ِخل  ،ويقال رجل ِح ِ
وتدل لفظة حصرم في داللتها المركزية على قلة الخير والضيق  ،ثم انتقلت الكلمة من المعنى
الحسي المجرد إلى المعنى الدال على القلة ؛ فالبخيل حصرم  :ألنه قليل العطاء وقليل والخير
كالثمر قبل نضجه ال فائدة منه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :حصرم .
0ـ انظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :حصرم .
3ـ ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 084/1 . 1
8ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :حصرم .
1ـ المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :حصرم .
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خضرع :
قال الفراهيدي في معجم العين  " :ال ُخضر ُ
ع  :البخيل ال ُمتَس ِّمح وتأبى شيمته السماحة " ، 1وفي
تهذيب اللغة  " :ال ُخضارع  :هو البخيل المتسمح " ، 0وورد في المخصص  " :وال ُخضارع :
البخيل يتسمح وهي الخضرعة " ، 3وأنشد 8:

ُخضارع رُد إلى أخالقِه

لما نَهَته النفس عن إنفاقه

وجاء في لسان العرب " :الخضارع والمتخضرع  :البَخيل المتس ِّمح  ،1"...وفي الوسيط" :خضرع:
خضر َع". 6
البخيل  ...تخضرع البخي ُل :
َ
ترتبط لفظة (خضرع ) ارتباطا ً مباشراً بالبخل  ،ويبدو أنها تصف حال البخيل عند محاولة كرمه ،
فيداه تعطي  ،وأخالقه ونوازعه الداخليه تأبى ذلك فيتراجع  ،وأصاب المعنى نوعا ً من التضييق في
االنتشار والتوسع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :خضرع .
0ـ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :خضرع .
3ـ ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 014/1 . 1
8ـ المصدرالسابق  ،والبيت بال نسبة  ،ولم أعثر عليه في المصادر .
1ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :خضرع .
6ـ المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :خضرع .
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ش ّّح :
الحرصُ الزائد  ...والنعت شحيح و َشحاح  ،وقد شح
ورد في معجم العين  " :الشح  :البُخل وهو ِ
ق ُشح نَف ِس ِه فأُولئِكَ ه ُ ُم
يَ ِشح ُشحا ً " ، 1وعند األزهري في تهذيبه  " :قال هللا عز وجل  ( :و َمن يُو َ
قي ُشح نفسه " ، 3وقال
ال ُمفلِحونَ ) ، 0أي من أخرج زكاته  ،وعف عن المال الذي ال يحل له فقد ُو َ
ذو الرُمة 8:

لدن غدوة حتى إذا امتدت الضحى

ُ
الشحشحان المكلف
وحث القطينَ

الشحشح  :البخيل الممسك  .وعند ابن سيده في المخصص " :رجل َشحاح و َشحيح  ...والشحيح :
بخلت"  ،1وجاء في اللسان " :الشح والشح  :البُخ ُل
شححت كما قالوا ِ
بخيل  ،والشح كالبُخل وقالوا ِ
 ...وقيل  :هو البخل مع الحرص  ...والشح  :أشد البخل  ،وهو أبلغ في المنع من البخل  ...والشح
بالمال والمعروف"  ،6وفي معجم الوسيط ورد " :الشح  :البخل  ،وفي التنزيل ( :وأحضرت
األنفُس الشح ) ، 7ونفس شحة  :شديدة البخل  ...والشحيح  :البخي ُل" . 4
وفي الواقع أن الشح جاء من شدة المسك والمنع البليغ  ،فالشحيح أشد مسكا ً من البخيل وأعلى منه
درجات  ،فكأن هناك صراع بينهما  ،ومن سوء هذه اللفظة ذكرها هللا تعالى في القرآن الكريم في
دالالت متعددة تثير االشمئزاز  ،والمعنى المركزي لهذه اللفظة  ،شدة البخل والمسك  ،ومن ثم
أصبحت تدل مجازيا ً على سوء الخلق الفاحش .وهذه أحق كلمة في الداللة على البخل بعد الكلمة
األصيلة  .ويكون الشح في أشياء كثيرة غير المال كالشح بالعلم والشح باألخالق وغيرهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :شح .
0ـ سورة الحشر  ،آية . 9
3ـ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :شح .
8ـ ديوان ذو الرمة  ،ط . 1ص . 83
1ـ انظر  :ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 084/1 . 1
6ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :شح .
7ـ سورة النساء  ،آية 4 . 104ـ المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :شح .
4ـ المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :حصرم .
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صلد :
صلد  :أي أملَسُ يابِس  ،ورجل صلد:
صلد  ،وجبين َ
جاء في معجم العين تحت مادة (صلد)َ " :ح َجر َ
صلود أيضا ً" ، 1وفي تهذيب اللغة " :قال هللا جل
صالدةً  .ويقال  :رجل َ
أي بخيل ِجداً  ،وقد صلُ َد َ
وعز( :فَت ََركهُ صلداً ال يَق ِدرونَ على شيء) ، 0صلد  :أملَسُ يابس  ،وصلَد المسؤول المسائل  :إذا لم
يعطه شيئا ً" ، 3وفي المخصص " :عن صاحب العين  :رجل صلد وصلود  :بخيل"  ، 8وذكر ابن
ِ
صلُود :
وصلود  :بيِّن الصالدة والصلود  :صُلب أملس  ،وامرأة َ
صلد َ
منظور في اللسان " :حجر َ
قليلة الخير" ، 1قال جميل بثينة 6:

ألم تعلمي يا أم ذي الودع أنني

صلود
أضاحك ذكراكم وأنت َ

يريد أن يبين الشاعر أنه ال رحمة في قلبها .
وج َمد على ماله  ،األصلد  :الشديد
وصلوداً  :صلُب  ...وصلد  :بَ ِخ َل َ
صلداً َ
وفي الوسيط َ " :
البخل" . 7
وتتركز داللة هذه اللفظة حول الجمود واليبس  ،وفي التعبير المجازي دلت على البخل  ،فالعالقة
بين الجمود والبخل  ،عالقة تناسبية  ،كلما زاد البخل زاد جمود اليد ومسكها للشيء فالبخيل حريص
شديد على المال  .وهي مرتبطة أصالً بالحجر األملس الشديد ال خير منه  ،لكنه من باب التشبيه
البالغي والتطور الداللي ارتبط بالرجل البخيل الممسك ماله .
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :صلد .
0ـ سورة البقرة  ،آية . 068
3ـ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :صلد .
8ـ انظر  :ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 084/1 . 1
1ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 1مادة  :صلد .
6ـ جميل بثينة  ،جميل بن معمر( ت40هـ)  ،ديوان جميل شعر الحب العذري  ،ط ، 1تحقيق حسين نصار  ،دار
مصر للطباعة  ،مصر 1979 ،م  .ص89
7ـ المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :صلد .
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ضنّ :
ضنة  ،كل ذلك من اإلمساك والبُخل  ،تقول  :رجل
ورد في معجم العين  " :الضِّ ن  :والضِّنةُ وال َم ِ
ضنين ) 0يقول  :يأتيه
ضنين " ، 1وفي تهذيب اللغة  " :قال هللا تعالى َ ( :و َما هُ َو على الغيب بِ َ
ضن به عنكم  ،وقال أيضا ً  :ما هو عن الغيب ببخيل  ...ويقال :
غيب ،فال يبخل به عليكم  ،وال يَ ِ
أضطن يضطَن  :أي بَ ِخ َل يَبخل " ، 3وعند ابن سيده  " :رجل ضنين  :بخيل وقوم أضناء "، 8
وقول البَ ِعيث 1:

وضنت علينا والض ُ
نين من البُخل
َ
وجاء في لسان العرب  " :ورجل ضنين  :بخيل  ...تضنَن علي  :أي  :ال تبخل ". 6وجاء في
الوسيط  " :الضنين  :الشديد البخل  ،أو البخيل بالشيء النفيس ". 7
إن الداللة المركزية للفظة (ضن) هو إخفاء الشيء وتواريه عن األنظار واألسماع ثم اتسعت
الداللة أو المعنى ليشمل المعاني المجازية األخرى  ،كالبخل واإلمساك  .وحديثا ً مازالت تستخدم
مثل هذه الداللة عند الحديث عن بخل الناس  ،فيقال ضن الرجل  ،إذا بخل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين ،ط . 1مادة  :ضن .
0ـ سورة التكوير  ،آية . 08
3ـ انظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :ضن .
8ـ ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 084/1 . 1
1ـ البعيث المجاشعي  ،أبو مالك خداش بن بشر(ت138هـ)  ،شعر البعيث الجاشعي (،د.ط) ،تحقيق ناصر رشيد
محمد حسين  ،دار الحرية  ،بغداد 1978 ،م  .ص 19والشطر عجز لبيت صدره  :أال أصبحت خنساء جاذبة
الوصل .
6ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :ضن .
7ـ المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :ضن .
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عزق :
ورد في العين  " :ال َعز ُ
َزق و ُمتَ َع ِّزق وعَزوق  :فيه ِشدة وبُخل و ُعسر في
ق ِعالج في عسر َ .رجُل ع ِ
ُ
خلُقِ ِه " ، 1قال ذو الرُمة 0:
ق
از ِ
إذا َرعَشت أي ِدي ُكم بال َم َع ِ
َزق  :أي في ُخلقه ُعسر
وفي تهذيب اللغة " :أرض معزوقة  ،إذا شققتها بفأس أو غيرها  ،رجل ع ِ
وبُخل"  ،3وجاء في لسان العرب  " :ال َعز ُ
َزق  :فيه شدة وبخل
ق  :عالج في عسر  .ورجل ع ِ
وعسر في خلقه  ...وال ُع ُزق  :السيء األخالق  ،وعزق األرض يعزقها عزقا ً  :شقها وكربها". 8
والداللة المركزية للفظة ( عزق) هي الحديد ونحوه مما يحفر به  ،وأطلق مجازاً على البخل ،ألن
العالقة بين البخيل واألرض الجافة  ،هي عدم العطاء  ،وقلة اإلنتاج  .وبعد مرور الزمن أصاب
المعنى نوعا ً من التضييق واالنحطاط في الداللة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :عزق .
0ـ ديوان ذو الرمة  ،ط . 1ص. 33
3ـ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :عزق .
8ـ انظر  ،ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :عزق .
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قتر :
جاء في العين  " :القُتر  :الرمقةُ في النفق ِة  ،ويقال  :فالن ال ينفق عليهم إال رُمقةً  ،أي ِمساكَ َر َمق .
وهو يُقَتِّ ُر عليهم  ،فهو ُمقَتِّر  ...وأقتر الرجل  ،فهو ُمقتِر  ...واإلب ُل تقتَر بأبوالها قليالً قليالً "، 1
ُسرفُوا ولم يَقتُرُوا ) ، 0لم يقتروا :
وورد في تهذيب اللغة  " :قال هللا عز وجل ( والذينَ إذا أنفَقُوا لَم ي ِ
أي لم يقصِّ روا عما يجب عليهم من النفقة  ،وأقتَر الرجل  :إذا أقل  ،فهو ُمقتِر " ، 3وفي
المخصص " :والقاتر  :الذي يَقدر على أهله النفقة " ، 8وعند ابن منظور في اللسان  " :القَت ُر
والتقتي ُر  :الرمقة من العيش  ...وأقتر الرجل  :افتقر ،قال ال ُكميت 1:

والحصى
لكم مسجدا هللا المزوران
َ

صهُ من بين أثرى وأقترا
لكم قِب ُ

وقَت ََر على عياله  :أي ضيق عليهم في النفقة  ...اإلقتار  :التضييق على اإلنسان في الرزق  ...ويقال
أقتر هللا رزقه  ،أي  :ضيقه وقلله" ، 6وفي الوسيط  " :قتر على عياله  :بَ ِخ َل وضيق عليهم في
النفقة  ...القَتُور من الرجال  :البخيل ". 7
بهذا نجد أن المعنى الحسي لكلمة قتر  :هو القلة والمسك  ،ثم أخذ هذا الدال يُطلق على البخل
والشح ،النطباق الصفات عليه  ،وقد أصاب هذه اللفظة نوع من التوسع في المعنى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :قتر .
0ـ سورة الفرقان  ،آية . 67
3ـ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :قتر .
8ـ ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 089/1 . 1
1ـ انظر  :ديوان ال ُكميت بن زيد األسدي  ،ط . 1ص47
6ـ انظر  ،ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :قتر .

7ـ المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :قتر .
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قفل :
ورد في معجم العين تحت مادة (قفل) :
"وال ُمقتَفِ ُل من الناس  :الذي ال يخرُج من يده خَير  ،ورجل ُمقتَفِل ال يخرج من يديه شيء  ،وقَفَل
السِّقا ُء يَقفِ ُل قُفوالً فهو قافل يابس" ، 1وفي تهذيب اللغة  " :قال  :استقفل فالن  :إذا بخل فهو متقفل
 ...قفل القوم الطعام وهم يقفلون  ،وم َكر القوم  :إذا احتَ َكروا ...وأقفلتهم على كذا  :أي جمعتهم "، 0
وعند ابن سيده  " :رجل ُمقفِل اليدين  :أي بخيل " ، 3وجاء في اللسان  " :قفَ َل القوم الطعام  :إذا
احتكروا  ...والقُفل والقُفُل  :ما يغلق به الباب  ...ويقال للبخيل  :هو ُمقفل اليدين  ،ورجل مقفَل
اليدين و ُمقتُفِل  :لئيم والمقتَفِل من الناس  :الذي ال يخرج من يديه خيرا" . 8وفي الوسيط " :القَفِ ُل :
الشجر اليابس واستقفلت يدا فالن  :بَ ِخ َل  ،ويقال  :بخيل لئيم" . 1
إن المعنى الداللي لكلمة ( قفل )  ،هو القبض ومنه اليبس  ،ثم دلت على َمن ال يخرج من يده شيء
 ،كناية عن البخيل  ،فهو قابض ماسك  ،وحابس للخير والطعام .
وتتوسع داللتها لترتبط بمعنى اإلغالق كقولنا  :قفلت الباب  ،أي أغلقته  ،وألن البخيل يغلق بابه عن
الضيف وماله وطعامه عن المحتاج فإنه يأخذ صفة اإلغالق أيضا ً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :قفل .
0ـ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :قفل .
3ـ ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 089/1 . 1
8ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :قفل .
1ـ المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :قفل .

68

كز :
جاء في معجم العين  " :الكزازةُ  :اليُبسُ واالنقباض  ،ورجل َك ٌّز  :صُلب  ،قليل الخير والمؤاتاة ،
وخشبة كزة  :أي فيها يُبس واعوجاج  ،وذهب ٌّ
كز  :صُلب جداً " ، 1وقال األزهري في تهذيبه " :
ُكز فهو مكزوز  ،وقد أكزه هللا  ،وهو تشنج يصيب اإلنسان من برد شديد  ...والكزز  :البُخل "، 0
نش َد 3:
و أُ ِ
أنت لألَب َع ِد هَين لَيِّن

وعلى األقرب ٌّ
كز جافي

وذكر صاحب المخصص قال  " :رجل كز اليَدين  :بخيل بَيِّن الكَزازَ ة  ،وال ُك ُزوزة من قولهم رجل
ٌّ
كز  :أي متقبِّض  ،وأنه سيء الخلق " ، 8وجاء في اللسان  " :الكز  :الذي ال ينبسط  ،ووجه ك ٌّز :
قبيح  ...ورجل ٌّ
كز  :قليل الخير  ...والكزا ُز  :البخل  ،والكزازةُ والكزاز  :اليُبس واالنقباض  ،وكز
الشيء  :جعله ضيقا ً ". 1
وفي معجم الوسيط  " :كز الشيء كزاً  :ضيقه  ...ورجل كز اليدين  :بخيل ...اكتز الرجل :
ض" . 6
تقب َ
يرتبط المعنى الحسي أو المركزي لكلمة (كز) بالصلب واالنقباض ،ثم دلت على مسك اليد والبخل،
وفي تطور آخر للداللة في العصر الحالي دلت على سوء الخلق  .وعلى عكس البسط والكرم  ،ألنها
تدل على االنقباض والبخل وشح اليد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :كز .
0ـ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :كز .
3ـ البيت بال نسبة في العين  ،و تهذيب اللغة  ،ولسان العرب .
8ـ ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 089/1 . 1
1ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 1مادة  :كز .
6ـ انظر  :المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :كز .
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لؤم :
جاء في معجم العين  " :أل َم اللَئي ُم  :مصدره اللؤم والّلمةُ  ،والفعل  :لَ ُؤم يَل ُؤ ُم  .والّلمة  :الدِّرع...
تقول  :استألم الرج ُل  ،أي  :لَبِس ألمته  .والأل ُم من كل شيء  :الشديد " ، 1وعند األزهري في
معجمه  " :لَ ُؤ َم الرجل يَل ُؤم لُؤما ً ومألَمةً ؛ فهو لئيم  ...وال ُملئم  :الرجُل اللئيم  ...ويقال استألم الرجل
إلى ضيفه  :إذا فعل ما يُالم عليه " ، 0وقال ابن سيده  " :لئيم أعقد  :ليس بسهل ال ُخلق وال َعقَد ،
ويقال للئيم  :ما يُندِّي الرضفة "  ، 3وجاء في اللسان عند ابن منظور  " :اللؤم ضد ال ِعتق وال َك َرم ،
خصال اللؤم،
أظهر
واللئيم  :الدَنيء األصل الشحي ُح النفس  ...وقالوا في النداء يا مألمان  ...وأألَ َم :
َ
َ
ويقال  :قد أألم الرجل إآلما ً إذا صنع ما يدعوه الناس عليه لئيما ً  ،فهو ُملئِم " ، 8قال ابن األعرابي1:

يروم أذى األحراركل مألم

وينطق بالعوراء من كان ُمعوراً
ِ

وفي الوسيط  " :ل ُؤم فالن لؤما ً وآلمةً َ :دنُؤَ أصله  ،وشحت نفسه  :فهو لئيم  ،اللئيم خالف
الكريم".6
يرتبط اللؤم بالبخل من حيث داللته على ُحب الشيء  ،وعدم التخلي عنه فالداللة المركزية هي
البخل ،ثم دلت على الخلق السيء  ،والصفات الذميمة  ،وأصاب المعنى هنا نوعا ً من تسامي المعنى
وارتقائه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :الم .
0ـ األزهري  ،تهذيب االلغة  ،ط . 1مادة  :ألم .
3ـ ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 089/1 . 1
8ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :لؤم .
1ـ ابن األعرابي  ،أحمد بن محمد بن زياد بن بشر (ت031هـ)  ،معجم ابن األعرابي  ،ط ، 1تحقيق عبد المحسن
بن ابراهيم بن أحمد الحسيني  ،دار ابن الجوزي  ،القاهرة 1997 ،م .ص84
6ـ المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :ألمة
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مسك :
ورد عند الخليل في معجمه  " :ال َمسك  :اإلهاب  ،وسقاء َمسيك  :كثي ُر األخذ  ،وفي فالن إمساك
و َمساك و َم َسكة ُ :كله من البُخل  ،والت َمسك بِما لديه ضنا به  ،ومس ُ
كت بالشيء وتَمسكت به ،
األسورة من قرون أو عاج  ...وقالت طائفة:
واستمسكت به " ، 1وقال األزهري  " :وال َم َسك  :مثل
ِ
ق  ،تقول  :أمسكَ يُمسك
هو من التمسك باليد  ،وال ُمسكة من الطعام والشراب  :ما يُمسك الر َم َ
إمساكا ً .والتمسك  :استمسا ُكك بالشيء " ، 0وفي المخصص  " :ال ِمسِّيك وال ُمسكة  :البخيل ...
الشحيح المواظب على الشيء  :الممسك البَخيل " ، 3وجاء في اللسان  " :ال ُم َس ُ
ك  :األسورة
بل والقرون والعاج  ،وال ِمس ُ
ك  :ضرب من الطيب  ...و َم َسك بالشيء وأمسكَ به :
والخالخيل من ال ِّذ ِ
احتبس  ...ورجل َم ِسيك و ُم َس َكة  :أي بخيل  ،وال ِمسِّيك  :البخيل  ...وقال  :شديد اإلمساك لماله "، 8
قال جرير 1:

ساك وفارقت
ُغ ِم َرت مكرمة ال َم ِ

صلَف وال إقتار
ما شفها َ

وفي المعجم الوسيط َ " :م َسك وأم َسكَ بالشيء  :كف عنه وامتنع  ،وأمسك عن اإلنفاق  :أي اشتد
بخله ". 6
ولعله من المفيد اإلشارة إلى أن كلمة ( مسك ) تدل في معناها المركزي على األسوار المقيدة ،
والقالئد لكنها دلت مجازيا ً على البخل والتقتير  ،فالبخيل قابض على المال ال يعطيه وال يقدمه
لمحتاج  ،فهو من شدة البخل ماسك وقابض على ماله وممتلكاته  ،كالقالدة ال تنفك جزءاً .
إال أن هذه اللفظة ـ حديثا ً ـ ترتبط بمعنى الطيب والعطر  ،وانحصر مفهومها بهذا المعنى فلم تعد
تدل على القالئد أو البخل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :مسك .
0ـ األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :مسك .
3ـ انظر  :ابن سيده  ،المخصص  ،ط. 084/1 . 1
8ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :مسك
1ـ الصاوي  ،محمد اسماعيل عبد هللا  ،شرح ديوان جرير  ،ط ، 1تحقيق مصطفى محمد  ،المكتبة التجارية الكبرى  ،مصر ,
د.ت .ص 67
6ـ المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :مسك .
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نحم :
ب إليه َكثُ َر سُعالُه " ، 1وفي تهذيب اللغة :
جاء في معجم العين  " :والرجل نحام  :بَخيل إذا طُلِ َ
"النح َمةُ السعلةُ وتكون الزحرة  ...وينحم نحيما ً إذا استراح إلى شبه أنين يخرجه من صدره  ...وقال
أيضا ً  ،النَحام  :البخيل " ، 0قال طرفة 3:

بخيل بِمالِه
بر نَحام
أرى قَ َ
ِ

كقَبر غ َِويٍّ في البَطالة ُمف ِس ِد

وفي لسان العرب ورد  " :الن ِحي ُم  :الزحير والتنحنُح  ...ورجل نحام  :بخيل إذا طلِبت إليه حاجة
كثر سعاله عندها " ، 8وفي المعجم الوسيط  " :ورجل نحام  :بخيل النشغاله بالسعال عند سماعه
السؤال ". 1
إذن فـ ( نحم ) تعني الصوت الخارج من الصدر مع إغالق الفم  ،ومجازيا ً تدل على البخل فعندما
يطلب من البخيل حاجة  ،أصدر إشارة منه إلى المتحدث  ،مفادها أن الطلب غير قابل للتنفيذ  ،وأنه
منشغل في أشياء أخرى  ،وكأنها آلة ال تشعر مع حاجات الناس ومساعدتهم  .وهذا من باب توظيف
الصوت في الداللة اللغوية  :أي اصطالح المفردات من الصوت الطبيعي الصادر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ الخليل بن أحمد  ،العين  ،ط . 1مادة  :نحم .
0ـ انظر  :األزهري  ،تهذيب اللغة  ،ط . 1مادة  :نحم .
3ـ طرفة بن العبد ( ت169م )  ،ديوان طرفة بن العبد  ،ط ، 3تحقيق مهدي محمد ناصر الدين  ،دار الكتب العلمية
 ،بيروت ـ لبنان 0330 ،م  .ص33
8ـ انظر  :ابن منظور  ،لسان العرب  ،ط . 3مادة  :نحم .
1ـ المعجم الوسيط  ،ط . 8مادة  :نحم .
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الفصل الثاني  :ألفاظ الكرم والبخل في
ضوء التطور الداللي

ـ مفهوم التطور الداللي .
ـ مظاهر التطور الداللي .
ـ وظائف التطور الداللي .
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التقتصرظاهرةالتطورالدالليعلىلغةدونأخرى،بلهيظاهرةعامةتكادتشملجميع
اللغات في العالم  ،وسبب ذلك يعود إلى كون اللغة ظاهرة اجتماعية  ،تخضع لما تخضع له
الظواهراالجتماعيةكافةمنعواملالتطور،فجميعاللغاتمشمولةبهذاالقانون .
وقدالحظناذلكواضحاًعندمجيءاإلسالم،فقداستبدلكثيراًمنالكلماتالتياليحسنورودها
على األلسن  ،واستعمل أيسرها على النطق  ،وأبينها في الداللة على المعنى  والحرص على
َّ
مطابقةالقوللمقتضىالحال.وهذاماتتوخاهالفصاحةوالبالغةفياإلعرابعنالقصدوبيان
المعنى.والصِّلةمابينالمعنىوالداللةوطيدةٌ جداً ،فالمعنىهوالموضوعاألساسيلـ(علم
الداللة) .

ً
"ويمثلالتطورالداللي،الذيهوتغييرمعانيالكلمات،ظاهرةشائعةفيجميعاللغات،فقدأ َّكد
الدارسون هذه الحقيقة  ،إذ يُشبِّهون اللغة بالكائن الحي الذي ينمو ويتطور " ، 1ويكشف هذا
التطور عن جانب مهم في حياة اللغة  ،التي ال يمكن أن تعيش مهما بلغت من الغنى  ،إال
باستعمالها وتداولها على ألسنة أهلها والناطقين بها  ،ووصل حاضرها بماضيها  ،ويحتاج
معان جديدة لمتكن
المتكلمون بها ـ معتطور الحياة ـ إلى ابتكار ألفاظ جديدة يعبرونبهاعن
ٍ
معروفةمنقبل،وبذلكتكونهذهالحاجةمنأهمالعواملالتيتؤديإلىتطورالداللة .2
ولمّا كانت اللغة ظاهرة اجتماعية  ،فهي عرضة للتطور في مختلف عناصرها  :أصواتها
وتراكيبها  ،ودالالتها ،وإنَّ تطورهاهذا يجريوفقا ً التجاهات عام ٍة رئيسة ،وذلك ألنَّ اللغة
بحالمناألحوال،علىالرَّ غممنأنَّ تطورهاقديبدوبطيئاًفيبعضاألحيان .
ليستجامد ًة
ٍ







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـالثعالبي،أبومنصور(ت429م)،فقهاللغةوس ّرالعربية،تحقيقرمضانعبدالتواب،ط،1مكتبة
الغانجي،القاهرة1998،م.ص 32
2ـانظر:الشبكةالعالميةللمعلوماتعلىالرابط .
 www.alriyadn.com/787064
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"وتغيُّرالمعنىليسسوىجانبمنجوانبالتطوراللغويالذييت ُّمضمنطبيعةاللغةالخاصة 
فالشيءثابتأومستقرفيهابصورةتامَّة،فكلصوتٍ،وكلكلمةٍأوتعبيرأوأسلوب ،
يكونشكالًأوصورةمتغيرةببطء،وبقوةغيرمرئيةأومجهولةٍ،وتلكهيحياةاللغة" .1

ويمكنأنيسيرالتطورفياللغة،فيطرائقكثيرةاليمكنحصرها،ذلكأنَّ العوامل 
المؤثرةفيتطوراللغةاليمكنأنتضبطوتحصر،بلإنَّ بعضهاغيرقابلللحصربطبيعته 
الخارجةعنالنطاقاللغوي،فللحوادثالتاريخيةوالعواملالدينيةواالجتماعيةأثركبيرفي 
توجيههذاالتطور،وجهةدونأخرى .2

كماأنَّ األلفاظتتبدلمعانيهاقليالًأوكثيراًخاللالزمن.وعلىذلكفإنَّ سائرعناصراللغة 
ً
،التبقىثابتةعلىمرالزمان،بلتتحولوتتبدل،لذلك 
منألفاظوتراكيب،وقوالبومعان
ٍ
البحثفياللغةاليكونبالنظرإلىوضعهافيعصرمنالعصور،بلبالنظرإلى 
فإنَّ
ٍ
المراحلالتيمرَّ تبهامنخاللالعصور،منجوانبهاكافة،كاألصواتوالصيغوالمعاني 
وطرائقتراكيبالكالموالتعبيرعنالزمن،أوالعدد،أوالجنس .3






ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـأولمان،ستيفن،دورالكلمةفياللغة،ط،11ترجمةكمالبشر،القاهرة1986،م.ص 153
2ـانظر:المبارك،محمد،فقهاللغةوخصائصالعربية،ط.2ص 31
 3ـانظر:الجبوري،جنانمنصوركاظم،التطورالدالليلأللفاظفيالنصالقرآني(دراسةبالغية)أطروحة
دكتوراة،جامعةبغداد2115،م .
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وتخضععمليةالبحثفيالتطورالدالليلأللفاظِ ،لسُبلاليسهلحصرهالتشعبها،وقدسعى
الدارسونإلىوضعترتيبينتظمأسبابتطورال َّدالالتوالعواملالمؤثرةفيها،وعلىالرَّ غممن
كثرةتفاصيلها،يمكنناأننجملهافيقسمين :

األول :
أسبابخارجية:تهتمبدراسةالتطورفياللغاتفيكلبيئةتبعا ًللمتغيراتاالجتماعيةوالدينية
والنفسية،فالتطوراالجتماعيفيأغلباألحيانيؤديإلىتطورلغوي،فتموتألفاظوتبعث
أخرى،وتتبدلمعانيبعضها"،فاأللفاظتستعملعبراألجيالونتيجةالستعمالهايغرمأناسٌ 
بمعانياأللفاظالهامشية،ويبقىمعظمالناسيشتركونفياستعمالهابمعناهاالمركزيويرث
الجيلالتاليماشاع مندالالتهامشيةومركزية،ومعتوالياألياميتضخماالنحرافوتصبح
َ
الداللةالهامشيةشائعة،ويبدوللجيلالوارثأنللكلمةمعنيينأوداللتين،معأنالربطبينهما
ضعيف" .1
والثاني :
أسبابداخلية:وهيالم َّتصلةبالصيغواألشكالاللغويةوعالقتهافيلغةٍمناللغات،ومردذلك
إلىحاجةالناطقينبها؛ألناللغةأداةٌللتعبيرعنأفكارالناسوحاجاتهم،وألناألفكاروالحاجات
فيتطورمستمر،فالدعوة إلىالتجديدفيالتعبيريقصدإليهاقصداً ،وتتمعنعم ٍد فيألفاظ
اللغة والسبل إلى التجديد كثيرةٌ  ،منها  :التخصيص  ،والتعميم  ،وانتقال ال ّداللة والنحت
واالشتقاق،والتعريب .2
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1ـانظر:أبوشريفة،عبدالقادروآخرون،علمالداللةوالمعجمالعربي،ط.1ص .81
ـانظر:وافي،عبدالقادر،علماللغة،ط،9دارالنهضة،مصر،القاهرة1984،م.ص .228
2ـانظر:الداية،فايزأحمد،الجوانبالدالليةفينقدالشعرفيالقرنالرابعهجري(،د.ط)،دارالمالح،
دمشق1978،م.ص .213
ـأنظر:الجبوري،جنانمنصوركاظم،التطورالدالليلأللفاظفيالنصالقرآني(دراسةبالغية)،أطروحة
دكتوراة،جامعةبغداد2115.م .
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مفهوم التطور الداللي :
يرتبط مفهوم التطور الداللي بمعاني األلفاظ والكلمات  ،ويمكن القول إنه ببساطة يعني دراسة
المعنىفيضوءمتغيراتالحياةوتطوراتها،فالكلماتثابتةفيحروفهاوأنساقها،إالأنهامع
مرورالزمنتتغيربمدلوالتهاوتتحوروربماتبقىثابتة،يقولبالمر":إنَّ اللغةظاهرةٌاجتماعية
ربتطورهوتتغيربتغيره،وذلك
أنتتأثربالمجتمع،تتطو
تنشأفيظلمجتمعيتعاملبها،فالبد
ُّ
َّ
ٍ
َّرفكرمجتمع ما
حتىتستطيعأنتطلعبمهمةالتعبيروالتواصل،كذلكهيأداةالفكر،فإذاتغي
ٍ
فإنَّ اللغةتسايرهذاالتغيُّر" .1

وقدعدلبعضاللغويينعنمصطلحالتطورإلىمصطلحالتغيُّر،ويرىالمسدي":أنَّ الحقيقة
العلميةالتيالمراءفيهااليومهيأنَّ كلاأللسنةالبشريَّةمادامت ُتتداولفإنهاتتطور،ومفهوم
التطورهنااليحملشحنةمعياريةالإيجاباًوالسلبا ً،وإنماهومأخوذفيمعنىأنهاتتغير،إذ
يطرأعلىبعضأجزائهاتبدلنسبيفياألصواتوالتراكيبمنجهةٍ،ثمفيالداللةعلىوجه
الخصوص،ولكنهذاالتغيرمنالبطء،بحيثيخفىعلىالحسالفرديالمباشر" .2

وعليه فإن كلمة (التطور) ال يفهم منها  أنَّ اللغة والداللة بالتحديد تتجه نحو األفضل دائما ً في
طور إلى طور  ".فربما ال تتطور اللغة نحو
حركتها التطورية  ،بل المقصود أنها تنتقل من
ِ
مستوىمتقدمرفيع،بلتنزلإلىدركمنالتغيروالتبدلتبعاًللمستوىالحضاريوالثقافيالذي
عليهاألمة" .3
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1ـ َبالمر،ف.ر،علمالداللةإطارجديد(،د.ط)،ترجمةصبريإبراهيمالسيَّد،دارالمعرفةالجامعية،
اإلسكندرية1992،م.ص 24
 2ـانظر:المسدي،عبدالسالم،اللسانياتوأسسهاالمعرفية(،د.ط)،المطبعةالعربية،تونس1986،م
.ص .38
3ـالسامرائي،إبراهيم،التطوراللغويالتاريخي،ط،1مكتبةالمعارف،لبنان1993،م.ص 171
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وهذاالتطورأمرحتميوجبري،يحدثبحيثاليملكأحدإيقافه،ويجعلأولمانهذاالتطور
الذييصيبالمعنىفيمرحلتين :

األولى :
مرحلةالتغيُّرنفسه،أواالبتداعوالتجديد،وهوبذلكعملفرديوإنتصادفأنيتفقأفرادال
حصرلهمعلىاالبتداعفيوقتٍواحد .1

الثانية :
مرحلة االنتشار التي يترتب عليها استعمال اآلخرين للمعنى الجديد  ،وهي مرحلة اجتماعية
معتمدةعلىقوةالتقليدالذييضمنلهالدخولفيالنظاماللغوي،واليقتصرهذاالتطورعلى
األلفاظ؛فقديكونفيالقواعدوالتراكيبكاالشتقاقوالتصريف،ويكونهذاعادةفيالعاميات
وقديكونالتطورفياألساليبكمافيلغةالكتابةواآلداب،كمايكونأيضا ً فيمعانياأللفاظ
ودالالتها،وهذاماتتجهإليهالدراسةالدالليةالحديثة .2

وحينمانقررأنَّ التطورالدالليأمرحتميوجبري،فإنَّ هذاالينبغيأنيكونفيبعضحاالته
مقصوداًعلىنحوماتعتمدإليهالمجامعاللغويةوالهيئاتالعلمَّيةمنوضعدالالتجديدةلأللفاظ،
ممايتطلبمواكبةالتقدمالعلميوالتطورالتقني .3

كذلكيدخلفيالتطورالمقصودوالمتعمَّدماتجدهفيلغةاألدبعامَّةوالشعرخاصة،بهدف
خلقجو انبجماليةوإمتاعيةفيالنصاألدبي،الذيقديصلإلىحدغموضالداللةعلىنحو
مانراهاليومفيكثيرمنالمدارسالشعرية .
على أية حال  ،فيمكن القول إن التطور الداللي يرتبط ارتباطا ً مباشراً باالستعمال ـ استعمال
األلفاظـذلكأنهذااالستعمالـربماـيختلفمنزمنإلىزمن،وعليهيحدثتغيرداللةاللفظ
أوتطورها،وهذامطلبأساسيفيأيلغةحية،بلإناللغةالتكونحية،إالإذاارتبطت
معان ودالالت سامية فتتحول إلى
منطوقاتها بالتطور والتغيير  ،ولعل هذا التغيير يكون في
ٍ
وضعيةفيزمنما،والعكسصحيح .
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1ـانظر:أولمان،دورالكلمةفياللغة،ط.11ص 171
2ـانظر:المرجعالسابق .
3ـانظر:إبراهيمأنيس،داللةاأللفاظ،ط.5ص 23
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مظاهر التطور الداللي :
الب ّد مناإلشارةإلىأنمظاهرالتطورالدالليكغيرهامنقضاياالبحثالدالليموضعاختالف
فيتصنيفهاوتنظيمها،فهناكمنحصرهافيالمجازات،وذلكألنهميفصلونبينماكانمن
تغيرفيالمعنىألسبابجماليةأوأسلوبيةوماكانألسبابغيرجماليةأوأسلوبية.والشكأن
األَولَىمتعمدةويُلجأإليهافيلغةاألدبخاصة،والثانيةغيرمتعمدةتأتيفيعمليةالتواصل
اللغويبصورةعامة.ولعلهمنالممكنتصنيفهذهالمظاهروفقاآلتي :
أوالً  :تخصيص الداللة (تضييق المعنى) .
ويقصدبه تحول الداللة من المعنى العام إلى المعنى الخاص  ،أو تضييق مجالها من الكل إلى
ت عام ٍة وبمرور الوقت واالستعمال ذهب الناس
الجزء  ،فهناك ألفاظ كانت تستعمل في دالال ٍ
لتخصيصها وتضييق مجالها ؛ ألنَّ إدراك الداللة الخاصة أو التشبيه بالخاصة أيسر من إدراك
الداللةالكلية .1
ومنالنماذجالدالةعلىذلككلمة(بحر)حيثوردتاللفظةفيسياقاتع ّدة،منهامايدلعلى:
االنبساطوالسعة،وكثرةالعلموالمالوالكرمالواسع،والماءالكثير...إلخ.ثمتخصصالمعنى
ليدلعلىالرجل(الواسعالمعروف)،2مجازياً،وقدأكثرالشعراءقديماًوحديثاًمناستعارةهذه
اللفظةلتدلعلىالرجلالكريمالمعطاء،إالأنهذاالمعنىضاقحديثا ً ليأخذداللتهالحقيقية(
مساحةالماءالواسعة) .
أماكلمة(بهلول)،فهيمنألفاظالكرمالتياستخدمهاالعرب،وأطلقتعلىالرجلالكريمالنديّ
الكف،والكريمالكثيرالعطاءومعمرورالزمنتطورتداللتهاوضاقمعناهافأصبحتتدل
ُ
،كثيرالظ َرفوالمزاح .
علىالرجل(المرحالضَّحاك)3
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1ـعمر،أحمدمختار،علمالداللة،ط.5ص 245
2ـانظر:المعجمالوسيط،ط.4مادة:بحر .
3ـانظر:المرجعالسابق.مادة:بهل .
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ثكانتتدلباألصلعلىعدةمعان
ومناأللفاظالتيأصيبتبتضييقالداللةكلمة(كز)،حي
ٍ
منها:اليُبسواالنقباض،وقلةالخير،والتشنجالذييصيباإلنسانأثربردشديد،وترتبط
بسوءالخلق...إلخ.ثماعتراهاتخصيصفيالداللةفأصبحتتدلعلى(البخل)،1فحسب .
وربماتكونالداللةالخاصةأقربلألذهانمنالداللةالعامة،فاللفظكلماكانمحدداًتحديداًدقيقاً
كانواضحاًمفهوماً،2والناسيميلون،بلويفضلونفيتعاملهماللغويإلىتلكالكلمات
والمفرداتذاتالداللةالخاصةوالضيقةلسهولةفهمهاوالتعاملمعها .
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1ـانظر:المعجمالوسيط،ط.4مادة:كز 
2ـانظر:إبراهيمأنيس،داللةاأللفاظ،ط.5ص 153
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ثانيا ً  :تعميم الداللة (توسيع المعنى) .
وهومظهرمخالفلسابقه،حيثيتسعمجالالداللةواالستعمال،أكثرمماكانعليه،فبعدأن
كانتتد ّل علالجزءصارتللكل. 1وتوسيعالمعنىاليتمبينعشيةوضحاها،فالناسفي
استعماالتهماللغويةقداليعيرونالتعبيرعنالفروقالدقيقةوالجزيئاتاهتماماً،فيكتفونبأقلما
يمكنإليصالالمعنىالذييريدونوهكذابمرورالوقتترسخالدالالتالعامةفياألذهانوتشيع
،وقديُنسىالمعنىالخاصالذيانطلقتمنهالداللة .
 ومنألفاظالبخلالتيأصابهاهذاالمظهر،كلمة(الخرق)إذتدلعلى:تمزقالثوبوالشق
بالحائط،واألرضالواسعةالتيالحدودلها،ثماتسعمعناهالتشملكلشيءاليمسكفيه،
وكماجاءفيالفصحىالمعاصرة(تخرقفيالكرم:ا ّتسع) .2
وكلمة(الكرم)حيثإنأصلهافيالمعاجم:شرفالرجلوكرمه،وسعةالصدر،وأيضاًدلت
علىالخمروالشرابوكرومالعنب،ثماتسعتداللتها،فأصبحتتدلعلى(العطاءوالجود
بسهولةوكثرة).3دونارتباطهابالمالوعطائه،بلإنالكريمكريمالخلقوكريمعلموغير
ذلك .
أماكلمة(الشح)فهيمنالكلماتالمرتبطةبالبخل،ودلتفيمعاجماللغةعلى:البخلوقلة
الكرم،والحرصالشديدعلىالمال،والمنع.ثمتعممتالداللةفيالعصرالحاليودلت(:على
سوء الخلق الفاحش في كل شيء) .4وغدت اللغة مضادة للفظة الكرم  ،فإذا كانت داللةالكرم
الواسعة ترتبط بعدة أمور كالمال واألخالق  ،فإن الشح أيضا ً يرتبط بالمال واألخالق والعلم ،
فيقال:شحيحفيماله،وفيخلقهوفيعلمه .
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1ـانظر:إبراهيمأنيس،داللةاأللفاظ،ط.5ص 155
2ـانظر:المعجمالوسيط،ط.5مادة:خرق .
3ـالمرجعالسابق.مادة:كرم .
4ـالمرجعالسابق.مادة:شح .
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ثالثا ً  :انتقال الداللة  ( :انتقال المعنى ) .
ويمثلهذاالمظهرفيمايعرف(بالمجاز)،فهناكقواسممشتركةوعالقاتعامةتربطاأللفاظ
بعضهاببعض،فيلجأالناساعتماداًعلىهذهالعالقاتإلىتعديةاللفظمنمجالهإلىمجالآخر
فتنتقلالداللة.ويتمهذااالنتقالغالباًمنالداللةالحسيةإلىالداللةالمجردة؛ألنالداللةبدأت
بالمحسوساتثمتطورتإلىالدالالتالمجردةالمرتبطةبتطورالعقلاإلنسانيورقيه .1
فكلمة(جحجاح)أثبتتالمعاجمالعربيةأنهاتدلعلى:السيدالسمحالكريم،المعطاءوالكثير
الخيرومعانتقالالداللةأصبحتتدلعلى(:بقلةتنبتنبتةالجزر)،2أوالبطيخفيالخليج
ّ
،أوالدالعفياللهجةالجزائرية،فانتقلتداللتهامنالكرمإلىحقلآخربعيدكلالبعد
العربي
عنه،فارتبطتبالنباتوالزرع .
أماكلمة(المسك)فقدطرأعليهاانتقالفيالداللة،ذلكأنهاتدلفيمعناهااألصليعلى:
األساورالمقيدةوالسالسل،والخالخيل،والذبل،وأيضاًعلىالرائحةالطيبة،ثمأصبحتتدل
على(شدةالبخل).3فانتقلتداللتهاإلىمعنىمغايرتماماًللمعنىاألصلي.إالأنهايكثر
استخدامهاكرمزللرائحةالطيبة .
ويرىإبراهيمأنيسأنالسببفينقلالدالالت؛هوالرغبةفيتوضيحالمعنىوتجليهصورته
فيالذهن،كماأنرقيالحياةالعقليةيدفعاإلنسانللبحثعنالدالالتالمجردةواالعتمادعليها
فياالستعمال .4
أمالفظة(رهش)فيمكنالقولإنهاأصيبتبظاهرةاالنتقالالداللي،لكونهاتدلـفياألصلـ
على:الرجلالسخيالرقيقالوجهالكريم.وبالتاليهيمرتبطةبالكرموأهلهوأصبحتتدل
أيضاًعلى(:ارتهاشالجرادإذاركببعضهبعضاً).5وهذاانتقالصريحفيالداللة،إذال
عالقةبينالمعنىاألولوالثاني،وربمايعودذلكإلىاالستعمالاللغويالذييختلفمنزمن
إلىزمن .
إناالنتقالفيدالالتاأللفاظأمرٌ الب ّد منه،لكوناللغةوسيلةالتعبيراألولىعنحاجةالناس
ومظاهرحياتهم،وعليهفإنهيسمحبنقلاأللفاظمنمعنىإلىمعنىآخرـدونتكلفوتعقيدـ
لمواكبةالحياةومتطلباتها،ويمكنالقولإناللفظةوفقمعنىوداللةمعينةمفهومةعندقومفي
زمنما،وغيرمفهومةعندآخرينفيزمنآخرإالإذادلتعلىسياقيفهمونهويعرفونه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـانظر:إبراهيمأنيس،داللةاأللفاظ،ط.5ص 161
2ـانظر:ابنمنظور،لسانالعرب،ط.3مادة:جحجاح 
3ـانظر:المعجمالوسيط،ط.4مادة:مسك 
4ـانظر:إبراهيمأنيس،داللةاأللفاظ،ط.5ص 161
5ـانظر:ابنمنظور،لسانالعرب،ط.4مادة:رهش 
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رابعا ً  :رقي الداللة أو انحطاطها :
يعدهذاالمظهرومابعدهنتيجةطبيعيةلالنتقاالتالتيتشهدهاداللةاأللفاظ،حيثيرتفعقدر
دالالتوينخفضقدردالالتأخرى،ورقيداللةبعضاأللفاظيكونمرتبطاًبتطورالحياة
االجتماعيةورقيها،فتتطورالمدلوالتممايؤديإلىارتقاءقيمتهاوبالتالييحدثارتقاءفي
الداللة .1
فكلمة(الندى)مثالًأصابهارقيداللي،فهيباألصلوكماهومعلومتدلعلى:البللالمتساقط
بالليلعندأوقاتالفجر،والتيتبعثفيالنفسالطمأنينة،ثمأصبحتتدلعلى(السخاء).2
وهومعنىراقيرتبطبالكريمويُمتدحالناسبه .
ٍ

أماكلمة(البخل)فداللتهاذاتبعدٍانحطاطيمنذاألزلفهيتدلعلى:مسكاليدعنأيشيء،
وعدماإلسرافأبداً،ثمازدادتانحطاطاًلترتبطبأشياءأخرىغيرالمال،خاصةأناإلسالمقد
أيّدذلك،وعاداتالعرباليومتنبذالبخلوالبخيل .
أماكلمة(جحد)فإنهاتدلعلى:إنكارالفضل،والضيقفيالمعيشة،وقلةالمالوالخيروأيضاً
قلة المطر والجفاف  .وبعد تطور الداللة أصابها مظهر انحطاطي آخر  فأصبحت تدل على
(البخل)،4وهومرتبطبالجحودأيضاً .
وقد فسرالبعض اتجاه الداللة نحو االنحطاط ؛ "بأنهدليل علىوجودنزعة تشاؤمية في العقل
اإلنساني"،4وكذلكيمكنتفسيرهبارتباطاأللفاظودالالتهابالنواحيالنفسيةوالعاطفية،فاأللفاظ
المتصلةدالالتهابالقبحأوالقذارةأوالغريزةالجنسية،أكثرعرضةلالنحطاطمنغيرها،وقد
كانبعضعلماءالعربيةيشيرونإلىبعضاأللفاظبأنهامبتذلةإشارةإلىانحطاطداللتها .5



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـ انظر  :عرار  ،مهدي أسعد  ،جدل اللفظوالمعنى دراسة في داللة الكلمة العربية ،ط ، 1دار وائل للنشر
21112م.ص 148
ـانظر:أحمدمختار،علمالداللة،ط.5ص .248
2ـانظر:المعجمالوسيط،ط.4مادة:ندى 
3ـالمرجعالسابق.مادة:جحد 
4ـانظر:أولمان،دورالكلمةفياللغة،ط.11ص 199
5ـابراهيمأنيس،داللةاأللفاظ،ط .147.5
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فكلمة(كهلول)جاءتفيالمعاجملتدلعلى:السخيالكريم،والضحَّ اك.ثمأصابهاانحطاطفي
الداللة وربما سبب ذلك أهمالها وقلة استعمالها  ،فغدت تدل على( الرجل الكبير في السن ،أو
المتعب) .1
وكذلككلمة(عزق)فهيتدلعلى:الحديدونحوهممايحفربهكالفأسوغيرها،واألرض
الجافة،وأيضا ًسوءالخلق.ثممعانحطاطالداللةدلَّتمجازيا ًعلى(البخل) 2لعالقةاألرض
الجافةبالبخلوهوعدمالعطاء .
يقول أولمان  ":قد تتردد الكلمة بين الرقي واالنحطاط في سلم االستعمال االجتماعي  ،بل قد
تصعدالكلمةالواحدةإلىالقمة،وتهبطإلىالحضيضفيوقتواحد" .3














ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـانظر:ابنمنظور،لسانالعرب،ط.3مادة:كهل 
2ـانظر:المعجمالوسيط،ط.4مادة:عزق .
3ـانظر:أولمان،دورالكلمةفياللغة،ط.11ص 186
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وظائف التطور الداللي :
ثمّة مجاالت تظهر فيها التغيرات والوظائف الداللية  ،وتتمثل باألصول الحسية األولى للداللة
والمجال الحسي الذي يشهد التطور بين المحسوسات بالتخصيص والتعميم والنقل  ،والمجال
الذهنيالذيترقىإليهالداللةالحسيةعبرأشكالمتنوعة،أهمهااالستعارة .
وتعبّرهذهالمجاالتعنالتسلسلالمتدرجلتطورالداللةبدءاً منالمعنىالحقيقيالذيهوغالباً
ما يكون حسّيا ً مرتبطا ً بالبيئة التي استقرت فيها أصول اللغة  ،ثم نقالً لهذا المعنى الحسي إلى
محسوسات أخرى نتيجة لضغط الحاجة المتولدة من تطور الثقافة والعلوم إلى استخراج الداللة
المجردةوتوليدها .
والتطورالدالليلأللفاظيؤديوظائفكثيرة،منخاللاستعمالهاخارجحدودهااالعتيادية
ويساعدفيذلكالثراءالمعنويأللفاظاللغةوتعددداللتها،ويظهرذلكجلياًفيالرموزومظاهر
البالغةالمختلفةكالمجازواالستعارةوغيرهما،وعليهيمكنالقولإنالتطورالدالليأللفاظ
الكرموالبخليؤديوظائفمنها :
ــ الوظيفة الفنية :
وتبرزمنخاللانحرافالكلمةعنداللتهاالحقيقيةإلىداللةأخرى،تجسدقدرتهاالفنيةعلى
اإليماءوالرمزيةواالستعمالالمجازيأواالستعاريوبالتاليفإنهاتخلقمعنىجديداًيمكن
إدراكهمنخاللفهمالسياقمنناحيةفنيةذوقية،أساسهاالربطوتعالقالكلمةبالفكر،فينتج
عنهوظيفةأدائيةفنية.وأغلبمنيقومبهذهالوظيفةالموهوبونمنأصحابالمهارةفيالكالم
كالشعرواألدباء.1
ومنالنماذجالدالةعلىذلككلمة(سمح)حيثوردتاللفظةفيسياقاتعديدةدلَّتمنهاعلى:
العطاءوالكرموالجود،ثماستعملتفيسياقآخرلتعطيمعنىجديدمنناحيةرمزيةمعينة،
يقولابنمقبل 2:
وإنيألستحييوفيالحق َمسمحٌإذاجاءباغيالعُرفأنأتعذرا 
أيأنهإذاجاءأحديعتذرعمافعلمنخطأ،فوجبعلىصاحبالحقأنيتسمَّح .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـانظر:عمر،أحمدمختار،علمالداللة،ط.5ص 147
2ـابنمقبل،تميمبنعوفبنعجالنبنصعصعةبنقيس(ت61هـ)،ديوانابنمقبل،ط،1تحقيقعزة
حسن،دارالشرقالعربي،بيروت،لبنان1995،م.ص 91
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وهناك لفظة ( صلد ) التي استخدمت لتدلعلى  :البخل الشديد  ،وعلى الحجر األملس اليابس
والتعنت في الرأي  ،ثم استخدمت في سياقات مختلفة  ،فأصبحت لها وظيفة فنية أخرى كقول
الهذليفيوصفبقرةوحشية 1:
أش ّفتمقاطيعالرُّ ماةفؤادهاإذاسمعتصوتالمغرِّ دتصلِ ُد 
وتصلدهناجاءتلتدلعلىاالنتصاب،حيثغدتهذهالبقرةكساقالشجرةالمنتصببسبب
خوفها .


















ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـالهذلي،أبوذؤيبهوخويلدبنخالدبنمحرثبنمدركةالمضري(ت27هـ)،ديوانه،ط،1تحقيقأحمد
خليلالشال،الناشرمركزالدراساتوالبحوثاإلسالمية،بورسعيد2114،م.ص 14
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ــ الوظيفة النفسية :
لأللفاظتأثيرهاالنفسيفياإلنسان،وعادةمايكونهذاالتأثيردافعا ًللتغييرفياألساليباللغويَّة
فيضفيذلكداللةجديد ًةعلىاأللفاظ،فكثيراًمانصوغعباراتنامصحوبةبانفعاالتناومعبرةعن
حالتناالنفسية".وهوفيالحقيقةإبدالللكلمةالحادةبكلمةأقلحدةوأكثرقبوالًوهذاالتلطفهو
السببفيتغييرالمعنى" .1
وتتمثلبتلكاالستجاباتالنفسيةوردوداألفعالتجاهالكلماتومدلوالتها،فإنحققتاللفظةهذه
االستجاباتفإنهاكشفتعنالوظيفةالنفسيةلها،وبذلكيكونالحدثاللغويهوالمثيروالمعنى
هواالستجابة .
ومناأللفاظالتيلهاهذهالوظيفةفيدراستنالفظة(سخا)مأخوذةمنالسَّخو،وهوالموضع
َّعتحتالقدرليتمكنالوقود،قالالشاعر 2:
الذي ُيس
َ
ويرزمأنيرىالمعجونيلقىبسخيالنارإرزامالفصيل 
ثمتغيرتداللتهعنطريقالكنايةليدلعلىعمليةالجودوالكرم،وكثرةالعطية.ومنالمعلوم
أنكلمة(السخاء)بهذاالمعنىلهاارتدادنفسيعلىاإلنسان،وذلكأنهاتشكلدافعاًلهنحوالبذل
والعطاءحتىيرتقيالسخية.فمنيوصفبهايتشكلعندهحافزقويللكرموالجودحتىيحقق
ماقالهالواصفون .
ومناأللفاظالتيلهاوظيفةنفسيةلفظة(قتر)،وهينقيضالمكثرومنهقولهتعالى(:والَّذينإذا
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ) ، 3ثم تغيرت الداللة في سياق آخر  ،ودلَّت على الغبرة وسواد
الدخان،قالتعالى(:ووجوهٌيومئذٍعليهاغبرة،ترهقهاقترةٌ) .4
وقدأدتبذلكوظيفةنفسيةتتجسدمنخاللرداتالفعللمنيسمعها،لكونهيخافمنأنيكون
ممنترهقهمالقترة،وهذاانعكاسإيجابييدفعاإلنساننحوالعملالصالحوالبذلوالكرم .




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـاستيفن،أولمان،دورالكلمةفياللغة،ط.11ص 177
2ـالبيتبالنسبة.فيتهذيباللغة،ولسانالعرب .
3ـسورةالفرقان،آية .67
4ـسورةعبس،آية41ـ 41
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ــ توضيح المعنى وتبسيطه :
قدينحرفمستعملالكلمةبهاعنمعناهاإلىمعنىقريبأومشابهله،ويلقىقبوالً منأبناء
اللغةبسهولة.وقديكوناالنحرافنتيجةسوءالفهمأوااللتباسأوالغموضويحدثسوءفهم
حينيصادف المرءاللفظةألولمرةفيخمنمعناها،وقدينتهيبهالتخمينإلىداللةغريبةال
تكادتمتإلىمافيذهنالمتكلمبأيصلة،وحينيتكررهذااالنحرافمعأكثرمنشخص،
قديؤديهذاإلىتطوراللفظتطوراًمفاجئاً َي ِرثهالجيلالناشيءويركنإليه .1
وذلكأنالتطورالدالليللفظةمافيعصرمايوضحمعناهاويسهلالفهم،وذلكحسبمعطيات
العصرالذييعيشفيهاإلنسان،فلوبقيتالكلماتجامدةدونتطورالستعصىعلىكثيرفهمها
واستعمالها .

فلفظة(خطل)مثالً
لهاوظيفةفيالتطورالداللي،حيثكانتتدلعلىاألحمقالع ِجل،وتقال
َ
للمقاتلالسريعفيالطعن،يقولالشاعر 2:
ُ
فيالظلماءبالرُّ محالخطل 
أحوسُ
ثممعتبسيطالمعنىوتوضيحهفيمابعد،أصبحتتدلعلىكثيرالمعروفوالمعطاء .
أماكلمة(حصرم)فقدطرأعليهانوعمنتبسيطالمعنى،فكانتتدلعلى:حصرمالقوس
وحظربهاإذا ُ
ش َّدتوتيرها،وعلىالرجلالمحظربشديدالشكيمة،وقيل 3:
ل
وكائنترىمنيلمعيٍّ محظربٍوليسلهعندالعزائمجو ُ
ثمدلَّتعلىالرجلالقليلالخير،وعلىحبالعنبإذاصلبوهوحامض .






ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1ـانظر:عمر،أحمدمختار،علمالداللة،ط.5ص.241أنيس،إبراهيم،داللةاأللفاظ،ط.5ص135
2.ـالبيتبالنسبة،فيتهذيباللغة .
3ـابنالعبد،طرفة،ديوانه،ط .3
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الخاتمة

اللغةالعربيةلغةغنيةبألفاظهاومعانيها،تتسمبالجمالوالقدرةعلىالتعبير،ولعلاختالفدالالت
ألفاظهاهوماجعلهاكذلك،فضالًعنإكسابهاإياهاسمةالشاعريةوالجمال،والناظرفيمعاجم
اللغةالكثيرة،يمكنلهأنيتوصلإلىجوامعبينالعديدمنألفاظها،وينتجعنهذهالجوامعما
يسمىالحقولالداللية،القائمةعلىتوحيددالالتألفاظمعينة،تحتمسمىواحد،وقدسعت
هذهالدراسةإلىرصدحقولدالليةتتسقمعاًأللفاظالكرموالبخلوخلصتإلىالنتائجالتالية :
أوالً:أنعلمالداللةعلمحديثبالمصطلح،بلهونظريةمنالنظرياتاللغويةواللسانيةالحديثة
الً فيالتراثالعربييتجسدبتلكاإلشاراتاللغويةوالبالغيةالمبثوثةفي
إالأنلهعمقا ًوتأصي 
كتبالتراثالفكريالعربي .
ثانياً:أنالمعاجمالعربيةبحرواسعالينضبمهماتباعدتاألزمان،ذلكأنهبإمكانأيباحث
الغوصفيهذاالبحر،واستنباطمحاوردراسيةمهمةمنهتتمثلبعلمالداللةوالمعانيوالبالغة
واألدبواللغةبشكلعام .
ثالثاً :أن ألفاظ الكرم والبخل الواردة في المعاجم كثيرة يصعب إحصاؤها  ،فقد تناثرت في
صفحاتالمعاجممترادفاتهااللغوية،إالأنالدراسةسعتإلىإحصاءكثيرمنها،فشكلتجوامع
لفظيةومعنويةتجسدتتحتحقلينداللينهما:حقلالكرموحقلالبخل .
رابعاً:أنالداللةأعموأشملمنالمعنى؛ألنكلداللةتتضمنمعنىوليسالعكس،فالمعنى
يخضعللداللةوالسياقالذييقعفيه.حيثفرقاللغويونبينمصطلحالداللةومصطلحالمعنى .

خامساً:أ نأكبرصعوبةفيدراسةالحقولالدالليةأننانفسراللغةباللغة؛فأيهمانقول:الكريم
هوالسخي،أمالسخيهوالكريم؟أمالبخيلهوالشحيح،أمالشحيحهوالبخيل؟ 
سادساً :أن أكثر ألفاظ الكرم والبخل تحمل معاني مجازية ،وأن هناك كلمات غادرت الحقل
وأخرىتطورتوبقيتومرجعذلكإلىالبيئة،وثقافةمستعمليها .
سابعاً:أنهالبدأنيأتييوموتصبحفيهاأللفاظالتينتناولهااآلن،متطورةفيالداللةوالمعنى
العاموستردفيسياقاتمختلفة،تعطيمعنىمغايرمعمرورالزمن .
ثامناً :أن التطور الداللي لأللفاظ يؤدي وظائف مهمة في علوم اللغة والمعاني كالوظائف الفنية
والنفسيةوغيرهما .
راجينأننكونقدوفقنافيجنيثمارهذهالدراسة،وحققناهدفهااألساسيلتصبحمستقبالً
مرجعاًللدارسينفيهذاالميدان،وآخردعواناأنالحمدهللربالعالمين .
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Terms of Generosity and Stinginess in Arabic Dictionaries: A Semantic
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Abstract
This study dealt with the terms of generosity and stinginess in Arabic
dictionaries, exploring them from a lexical and semantic perspective. The
researcher of dictionaries would realize that such terms can be collected in
an independent study, set according to the theory of semantic fields.
The study consisted of an introduction, a preface, two chapters and a
conclusion. The introduction included the significance of the study, the
reason for choosing its subject, some previous studies, its problem, its
objectives, and the methodology on which it was based. In the preface, I
talked about semantics between ancient and contemporary times, as well as
generosity and stinginess in the Arab heritage. Moreover, I pointed to the
Arabic dictionaries and its association and overlap with semantics.
In the first chapter, I studied the terms of generosity and stinginess in light
of the theory of semantic fields, detailing briefly the concept of semantic
fields. I made a statistical process aiming at searching for the fields of
generosity and stinginess in Arabic dictionaries, based on Al Khalil bin
Ahmed's Al Ain (175 AH), Al Azhari's Tahtheb Al Loga (370 AH), Ibn
Sayyidah's Al Mokhasas (458 AH), Ibn MAndour's Lesan Alarab (711
AH), and Almojam Alwaseet.
In the second chapter, I tried to study the terms of generosity and stinginess
analytically and linguistically, aiming at collecting the terms of generosity
and stinginess and investigating them in light of the theory of semantic
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development. I started by explaining the concept of semantic development
and applying the terms of generosity and stinginess to the manifestations of
that development. After that, I searched for the functions of semantic
development and its application on some terms of generosity and
stinginess. The research ended with a brief conclusion of the main findings
of the study.
Key Words: stinginess, semantic development, fields, context, generosity,
terms, dictionaries, meaning.













