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  االصطالحیةاالصطالحیة  التعبیراتالتعبیرات))أأ((  ::األولاألول  السؤالالسؤال  إجابةإجابة

  الال  التيالتي""  تتالتعبیراالتعبیرا  وھيوھي  ،،  IIDDIIOOMMSS  OORR  IIDDIIOOMMAATTIICC  EEXXPPRREESSSSIIOONN  اإلصالحیةاإلصالحیة  التعبیراتالتعبیرات
  ھذهھذه  منمن  فالواحدفالواحد  ""بینھابینھا  القائمةالقائمة  النحویةالنحویة  العالقاتالعالقات  ننوِموِم  ،،  مفرداتھامفرداتھا  معانيمعاني  منمن  معناھامعناھا  فھمفھمیُُی

  ماما  بأنھابأنھا  ""  لیونزلیونز  عرفھاعرفھا  وقدوقد        ،،""ألجزائھألجزائھ  الكلىالكلى  المعنىالمعنى  عنعن  معناهمعناه  یختلفیختلف  ""  التراكیبالتراكیب
    ،،""خاصةخاصة  مناسباتمناسبات  فيفي  المتكلمالمتكلم  یستخدمھیستخدمھ  للتحلیلللتحلیل  قابلقابل  غیرغیر  كًالكًال  بوصفھبوصفھ  ُیتعلَمُیتعلَم

  
    ::خصائصخصائص  جملةجملة  منمن  لھلھ  البدالبد  يياالصطالحاالصطالح  رروالتعبیوالتعبی

  ..أخرىأخرى  بكلمةبكلمة  منھامنھا  كلمةكلمة  استبدالاستبدال  إمكانیةإمكانیة  عدمعدم--١١
  ..التصاحبالتصاحب  إلىإلى  أخرىأخرى  كلماتكلمات  إضافةإضافة  إمكانیةإمكانیة  عدمعدم  --٢٢
  ..منھامنھا  تركبتتركبت  التيالتي  الكلماتالكلمات  معانيمعاني  مجموعمجموع  منمن  معناھامعناھا  استنتاجاستنتاج  یمكنیمكن  الال  --٣٣
  ..ةةحرفیحرفی  ترجمةترجمة  أخرىأخرى  لغةلغة  علىعلى  ترجمتھترجمتھ  یمكنیمكن  الال  --٤٤
  فيفي  توضعتوضع  فھيفھي  ولذاولذا  ،،""الواحدةالواحدة  المعجمیةالمعجمیة  الوحدةالوحدة  توظفتوظف  كماكما  اللغةاللغة  فيفي  یوظفیوظف  أنھأنھ""  --٥٥

  --٢٢  ،،ىىاألولاألول  الكلمةالكلمة  تحتتحت  --١١  توضعتوضع  بأنبأن  أربعةأربعة  طرقطرق  علىعلى  مكوناتھا،مكوناتھا،  أحدأحد  تحتتحت""  المعجمالمعجم
  كلتاكلتا  تحتتحت  --٤٤  الكلمتین،الكلمتین،  أبرزأبرز  تحتتحت  --٣٣  ،،""المعجمالمعجم  ترتیبترتیب  فيفي  الكلمتینالكلمتین  أسبقأسبق""  تحتتحت

      ..بینھمابینھما  للربطللربط  اإلحالةاإلحالة  معمع  لكلمتینلكلمتیناا
  :أمثلة

  انقضائھاانقضائھا  علىعلى  داللةداللة  ،،]]٤٤::محمدمحمد[[  }}َأْوَزاَرَھاَأْوَزاَرَھا  اْلَحْرُباْلَحْرُب  َتَضَعَتَضَع  َحّتَىَحّتَى{{  ::تعالىتعالى  قولھقولھ  --
یمُ   َفَالَفَال{{::تعالىتعالى  وقولھوقولھ  -- یمُ ُنِق ْومَ   مْْمَلھُ َلھُ   ُنِق ْومَ َی ةِ   َی ةِ اْلِقَیاَم اً   اْلِقَیاَم اً َوْزن ة   ،،]]١٠٥١٠٥::الكھف الكھف [[  }}َوْزن ة دالل ى   دالل ى عل ال   عل ال اإلھم   اإلھم

  طِّراحطِّراحواالواال
ع  ""  -- علم سراب  لم سرابال ذا  ""  ال ذاوھ ر  وھ رالتعبی ثًال  ببضَرضَریُُی  ""  التعبی ثًالم ا  م الم ل  الال  لم لحاص ھ  حاص ھل ن  ل نم د  م دالوع   الوع
اذب   الوعدالوعد  بتشبیھبتشبیھ  المجاز،المجاز،  طریقطریق  منمن  أتىأتى  التعبیرالتعبیر  ھذاھذا  أنأن  ترىترى  وأنتوأنت  ،،""الكاذبالكاذب اذب الك ع   الك ع بلم   بلم

    ..الوعدالوعد  ھذاھذا  مثلمثل  فیھفیھ  یتكرریتكرر  موقفموقف  كلكل  عنعن  للتعبیرللتعبیر  ،،  داللتھداللتھ  وتتسعوتتسع  ،،  السرابالسراب
دعاء   علىعلى  یدلیدل  التعبیرالتعبیر  ھذاھذا  ظاھرظاھر  ""یداكیداك  بتبتتِرتِر  ""  -- دعاء ال ة   أنأن  إالإال  ،،  ال ة الدالل ة،   الدالل ة، االجتماعی   االجتماعی

  ""والتحریضوالتحریض  الحثالحث  ""  ىىعلعل  الداللةالداللة  ييھھ  التعبیرالتعبیر  ذاذالھلھ  العربالعرب  عنعن  وردتوردت  التيالتي
  ::ملحوظةملحوظة
  ..غیرهغیره  منمن  أوأو  الدراسيالدراسي  الكتابالكتاب  منمن  أخرىأخرى  أمثلةأمثلة  یختاریختار  أنأن  للطالبللطالب  ویمكنویمكن

  
  :المتصلةالمتصلة  التخصیصالتخصیص  قرائنقرائن  ))بب((: األولاألول  السؤالالسؤال  إجابةإجابة

ستقلة،        ة م رائن جمل ذه الق ستقلة،       وھي تلك القرائن المصاحبة للفظ العام، وقد تكون ھ ة م رائن جمل ذه الق وھي تلك القرائن المصاحبة للفظ العام، وقد تكون ھ
ھ         ل قول سھ مث ام نف ظ الع ھ        لكنھا متصلة في سیاق اللف ل قول سھ مث ام نف ظ الع الى تتلكنھا متصلة في سیاق اللف الى ع ّشْھَر     { { : : ع نُكُم ال ِھَد ِم ن َش ّشْھَر     َفَم نُكُم ال ِھَد ِم ن َش َفَم

رَ          اٍم ُأَخ ْن َأّی رَ         َفْلَیُصْمُھ َوَمن َكاَن َمِریضًا َأْو َعَلَى َسَفٍر َفِعّدٌة ّم اٍم ُأَخ ْن َأّی رة [[  }}َفْلَیُصْمُھ َوَمن َكاَن َمِریضًا َأْو َعَلَى َسَفٍر َفِعّدٌة ّم رة البق اسم  اسم  " " ننفمَ فمَ ""، ، ]]١٨٥١٨٥::البق
وم     اظ العم وم    شرط من ألف اظ العم ن       ،،شرط من ألف سافر، م ة فأخرجت المریض والم ة التالی ن        وجاءت الجمل سافر، م ة فأخرجت المریض والم ة التالی  وجاءت الجمل

  . . داللة العموم ھناداللة العموم ھنا
ا     أتي التخصیص بألف د ی ا    وق أتي التخصیص بألف د ی ستقلة،    وق ر م صلة غی ستقلة،    ظ مت ر م صلة غی سة    ظ مت ى خم ذا عل شتمل ھ سة    وی ى خم ذا عل شتمل ھ وی

  الشرطالشرط) ) جـجـ((    الصفة الصفة ) ) بب((  االستثناء االستثناء ) ) أأ((  --::أنواعأنواع



  ..كلكلالالبدل البعض من بدل البعض من ) ) ھـھـ((                الغایة الغایة ) ) دد((      
صیص  --١١ ن التخ صیص   وم ن التخ تثناء وم تثناءباالس ھ باالس ھ  قول الى قول الىتع ھُ   { { : : تع ٌك ِإّال َوْجَھ ْيٍء َھاِل ّل َش ھُ   ُك ٌك ِإّال َوْجَھ ْيٍء َھاِل ّل َش    } }ُك

  ]. ]. ٨٨٨٨: : القصصالقصص[[

ھ --٢٢ صفة قول ن التخصیص بال ھ  وم صفة قول ن التخصیص بال الى وم الىتع ٍة  {{::تع ٍة ّمْؤِمَن ُر َرَقَب ٍةَفَتْحِری ٍة ّمْؤِمَن ُر َرَقَب ساء [ [}}َفَتْحِری ساءالن ، ، ]]٩٢٩٢::الن
  ). ). مؤمنةمؤمنة((فالرقبة مخصصة ھنا بالصفة فالرقبة مخصصة ھنا بالصفة 

ھ    --٣٣ شرط قول صیص بال ن التخ ھ     وم شرط قول صیص بال ن التخ الى وم الىتع َب عل { { : : تع َب عل ُكِت َدُكُم  ییُكِت َضَر َأَح َدُكُم  ُكْم ِإَذا َح َضَر َأَح ُكْم ِإَذا َح
  ].].١٨٠١٨٠::البقرةالبقرة [ [ } } ِلْلَواِلَدْیِن َواألْقَرِبیَن ِلْلَواِلَدْیِن َواألْقَرِبیَناْلَمْوُت ِإن َتَرَك َخْیرًا اْلَوِصّیُةاْلَمْوُت ِإن َتَرَك َخْیرًا اْلَوِصّیُة

ن ال--٤٤ ن ال وم ھ   وم ة قول صیص بالغای ھ  تخ ة قول صیص بالغای الىتخ الىتع ُم    { { : : تع ّیَن َلُك َى َیَتَب َرُبوْا َحّت وْا َواْش ُم    َوُكُل ّیَن َلُك َى َیَتَب َرُبوْا َحّت وْا َواْش َوُكُل
  ]. ]. ١٨٧١٨٧::البقرةالبقرة [ [}}َخْیِط األْسَوِد ِمَن اْلَفْجِرَخْیِط األْسَوِد ِمَن اْلَفْجِراْلَخْیُط األْبَیُض ِمَن اْلاْلَخْیُط األْبَیُض ِمَن اْل

َع ِإَلْیِھ َع ِإَلْیِھ َولّلِھ َعَلى الّناِس ِحّج اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَولّلِھ َعَلى الّناِس ِحّج اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطا{ { ::تعالىتعالى ومن التخصیص بالبدل قولھ  ومن التخصیص بالبدل قولھ --٥٥
  ].].٩٧٩٧::آل عمرانآل عمران [ [}}َسِبیًالَسِبیًال

  

    ::الداللي ھيالداللي ھيأشكال التغیر أشكال التغیر   ::إجابة السؤال الثانيإجابة السؤال الثاني
  . . ص الداللة أو تضییق المعنىص الداللة أو تضییق المعنىییتخصتخص  --١١
  . . تعمیم الداللة أو توسیع المعنىتعمیم الداللة أو توسیع المعنى  --٢٢
  . . انتقال الداللةانتقال الداللة  --٣٣
  . . رقي الداللةرقي الداللة  --٤٤
  ..اط الداللةاط الداللةططانحانح  --٥٥
  . . ل نحو الدالالت المضادةل نحو الدالالت المضادةالتحوُّالتحوُّ  --٦٦

  مثلة على كل شكل منھا،مثلة على كل شكل منھا،وسوف یتناول الطالب اثنین منھا بالشرح مع تقدیم أوسوف یتناول الطالب اثنین منھا بالشرح مع تقدیم أ
    -- : :  WWiiddeenniinngg::تعمیم الداللة أو توسیع المعنى  --٢٢

ى وھو عكس اتجاه التخصیص، فھو یعني تحویل الداللة من المعنى الجزئي  وھو عكس اتجاه التخصیص، فھو یعني تحویل الداللة من المعنى الجزئي   ى إل   إل
دل                  المعنى الكلي، و  المعنى الكلي، و   ت ت ا كان ر مم اني، أكث ى عدد من المع دل عل دل                بھ تصبح الكلمة ت ت ت ا كان ر مم اني، أكث ى عدد من المع دل عل بھ تصبح الكلمة ت

ل،      ییعلعل ل،      ھ من قب ا األول،        ھ من قب ى أعم من معناھ ى معن دل عل ا األول،        أو ت ى أعم من معناھ ى معن دل عل رى أو ت رى وی یس أن   وی دكتور أن یس أن    ال دكتور أن  ال
دالالت               " " التعمیم  التعمیم   ي تطور ال رًا ف ل أث ھ أق دالالت               أقل شیوعًا في اللغات من تخصصھا، وأن ي تطور ال رًا ف ل أث ھ أق أقل شیوعًا في اللغات من تخصصھا، وأن
ي            ""وتغیرھاوتغیرھا ساواة ف دم الم ى ق شكل عل ذا ال ر أن ھ ار عم د مخت دكتور أحم ي            ، ویرى ال ساواة ف دم الم ى ق شكل عل ذا ال ر أن ھ ار عم د مخت دكتور أحم ، ویرى ال

  ""األھمیة مع تضییق المعنىاألھمیة مع تضییق المعنى
د مخت        وأرىوأرى دكتور أحم ري ال د مخت         ما ی دكتور أحم ري ال ا  ؛؛ار، إذا استثنینا المصطلحات  ار، إذا استثنینا المصطلحات   ما ی ا   ألن معظمھ  ألن معظمھ

ى التخصیص   وم عل ى التخصیص  یق وم عل دالليیق دالليال صطلحًا،،ال ا م ن بینھ د م ا نج صطلحًا وقلم ا م ن بینھ د م ا نج ى   وقلم ىأت ة أت یع الدالل ة  بتوس یع الدالل  بتوس
ظ                    ة للف بعض المالمح التمییزی قاط ل ارة عن إس ھ عب ة بأن یم الدالل ظ                   ویمكن تفسیر تعم ة للف بعض المالمح التمییزی قاط ل ارة عن إس ھ عب ة بأن یم الدالل   ؛؛ویمكن تفسیر تعم

ة       ة معین ى كلی ة عل ة خاص دل دالل اھرة ت ة الق ة جامع ة الزراع ة      فكلی ة معین ى كلی ة عل ة خاص دل دالل اھرة ت ة الق ة جامع ة الزراع قطت ،،فكلی قطت  وإذا أس  وإذا أس
 أصبحت الكلمة  أصبحت الكلمة ،، الزراعة وجامعة القاھرة الزراعة وجامعة القاھرةإلىإلىالمالمح التمییزیة المتمثلة في إضافتھا المالمح التمییزیة المتمثلة في إضافتھا 

 ولذلك فھي تدل داللة عامة على أي واحدة من       ولذلك فھي تدل داللة عامة على أي واحدة من      ؛؛مجردة من جمیع المالمح التمییزیة    مجردة من جمیع المالمح التمییزیة    
    --:: ما یأتي ما یأتيالدالليالدالليكلیات أي جامعة، ومن أمثلة ھذا الشكل من التغیر كلیات أي جامعة، ومن أمثلة ھذا الشكل من التغیر 

ة  ))أأ(( ة الورط ةكلم ة الورط ى: : كلم ىبمعن ل معنبمعن الك وأص ل معن الھ الك وأص ا  الھ ا اھ ال  " " اھ نم ف ھ الغ ع فی ل تق ال  الوح نم ف ھ الغ ع فی ل تق الوح
 الخالص،  الخالص، إلىإلىتقدر، على التخلص، وقیل أصلھا أرض مطمئنة، ال طریق فیھا یرشد تقدر، على التخلص، وقیل أصلھا أرض مطمئنة، ال طریق فیھا یرشد 

  ". ". ثم استخدمت في كل شدةثم استخدمت في كل شدة
ألنھم رفضوا ألنھم رفضوا : : فرقة من شیعة الكوفة فرقة من شیعة الكوفة "" أطلقت في األصل على  أطلقت في األصل على ::الرافضةالرافضة) ) بب((

ین       : :  د ب ین       أي تركوا زی د ب صحا         ی ی  عل  عل يٍّيٍّعل عل أي تركوا زی ي ال اھم عن الطعن ف سالم حین نھ صحا         ھ ال ي ال اھم عن الطعن ف سالم حین نھ ا  ھ ال ا  بة، فلم بة، فلم



ي كل من            ب ف ذا اللق ي كل من           عرفوا مقالتھ، وأنھ ال یبرأ من الشیخین رفضوه، ثم استعمل ھ ب ف ذا اللق عرفوا مقالتھ، وأنھ ال یبرأ من الشیخین رفضوه، ثم استعمل ھ
  ". ". غال في ھذا المذھب وأجاز الطعن في الصحابةغال في ھذا المذھب وأجاز الطعن في الصحابة

ستقى عل        : : الراویةالراویة) ) جـجـ(( ذي ُی ستقى عل        كان العرب یطلقونھا على البعیر ال ذي ُی ت   ی ی كان العرب یطلقونھا على البعیر ال م أطلق ت   ھ، ث م أطلق ھ، ث
ا توسیع آخر حین                    م حدث لھ سقاء، ث ي االست ستخدم ف ة ت ل داب ا توسیع آخر حین                   على ك م حدث لھ سقاء، ث ي االست ستخدم ف ة ت ل داب ى   على ك ت عل ى   أطلق ت عل أطلق

  . . راوي الحدیث وراوي اللغةراوي الحدیث وراوي اللغة
ذي ُیحمل عل       للأصأص: :   ححالناضالناض) ) دد(( ر ال ى البعی ذي ُیحمل عل        داللتھ عل ر ال ى البعی زرع   ی ی  داللتھ عل سقى ال اء ل زرع   ھ الم سقى ال اء ل   ؛؛ھ الم

ر،       ل بعی ى ك ر،      ألنھ ینضح العطش أي یبلھ بالماء، ثم وسعت داللتھ فاستخدم للداللة عل ل بعی ى ك ألنھ ینضح العطش أي یبلھ بالماء، ثم وسعت داللتھ فاستخدم للداللة عل
  . . أي بعیركأي بعیرك" " َأطِعْمھ ناِضَحكَأطِعْمھ ناِضَحك""حمل الماء أو لم یحملھ وفي الحدیث حمل الماء أو لم یحملھ وفي الحدیث 

ظ (( ثم استعمل  ثم استعمل ،،المرأة الكریمة النفیسةالمرأة الكریمة النفیسة" "  في األصل ھي    في األصل ھي   ::العقیلةالعقیلة) ) ھـھـ(( ظ اللف ي  ) ) اللف ي  ف ف
ى    " "  من الذوات والمعاني      من الذوات والمعاني     شيءشيءالكریم من كل    الكریم من كل     ق عل ى    فاستخدم في عقائل الكالم، وأطل ق عل فاستخدم في عقائل الكالم، وأطل

  ..الكرائم من اإلبل، وعلى درر البحر وكرائم مال اإلنسانالكرائم من اإلبل، وعلى درر البحر وكرائم مال اإلنسان
    --::انتقال الداللة  --٣٣

 مجازیة، قد تكون عالقة  مجازیة، قد تكون عالقة  على وجود عالقة  على وجود عالقة الدالليالدالليیعتمد ھذا الشكل من التغیر      یعتمد ھذا الشكل من التغیر      
تعارة  ق االس شابھة، عن طری تعارة م ق االس شابھة، عن طری ي : :     MMeettaapphhoorrم ة ف تخدام الكلم ي أي اس ة ف تخدام الكلم ا غغأي اس ر معناھ ا ی ر معناھ ی

شابھة  ر الم ة غی ون عالق د تك ة، وق ذه العالق ود ھ شابھة األصلي لوج ر الم ة غی ون عالق د تك ة، وق ذه العالق ود ھ ق ،،األصلي لوج ن طری أتي ع ق  وت ن طری أتي ع  وت
ر األصلي          MMeettoonnyymmyyالمجاز المرسل   المجاز المرسل    ى غی ذا المعن سمى ھ ة، وی ھ المختلف ر األصلي         بعالقات ى غی ذا المعن سمى ھ ة، وی ھ المختلف  بعالقات

المعنى المجازي    المعنى المجازي   للكلمة ب ق المجاز،     ::  TTrraannssffeerrrreedd  MMeeaanniinnggللكلمة ب ق المجاز،      أي المحول عن طری  أي المحول عن طری
    --::ومن أمثلة انتقال الداللة لعالقة المشابھة ما یأتيومن أمثلة انتقال الداللة لعالقة المشابھة ما یأتي

على على " " ر، سمى األخیر ر، سمى األخیر عْْعللداللة على المسكن ثم أطلق على بیت الشِّ   للداللة على المسكن ثم أطلق على بیت الشِّ     ::البیتالبیت) ) أأ((
ى بعضھا  بعضھا  ) ) أجزاء التفعیلأجزاء التفعیل( ( االستعارة بضم األجزاء    االستعارة بضم األجزاء     ى إل ا      إل وع خاص كم ى ن ا       بعض عل وع خاص كم ى ن  بعض عل

  ". ". ت في عمارتھ على نوع خاصت في عمارتھ على نوع خاصتضم أجزاء البیتضم أجزاء البی
ق           : : ججمََمالَھالَھ) ) بب(( دواب، ویطل ى وجوه ال ع عل ل البعوض یق ق           ھو ذباب صغیر مث دواب، ویطل ى وجوه ال ع عل ل البعوض یق ھو ذباب صغیر مث

  ..اللفظ على الرعاع من الناس على التشبیھاللفظ على الرعاع من الناس على التشبیھ
راس،        غَسغَسإناء یُ إناء یُ : : انةانةاإلجَّاإلجَّ) ) جـجـ(( راس،        ل فیھ الثیاب، ثم أطلقت على ما حول الِغ ا  ألألل فیھ الثیاب، ثم أطلقت على ما حول الِغ ا  ن م ن م
  . .  فیھ الغراس، وما حولھ یشبھ اإلجانة فیھ الغراس، وما حولھ یشبھ اإلجانةیزرعیزرع

  . .  ثم أطلقت على أداة الطعام المعروفة ثم أطلقت على أداة الطعام المعروفة،،في األصل واحدة الشوك في األصل واحدة الشوك : : كةكةالشْوالشْو) ) دد((
ھ والتلذذ، ثم أطلق على ھ والتلذذ، ثم أطلق على في األصل تقدیم األلوان من الطعام للتفكُّفي األصل تقدیم األلوان من الطعام للتفكُّ: : التلوینالتلوین) ) ھـھـ((

  .. أسلوب آخر أسلوب آخرإلىإلىتغییر أسلوب الكالم تغییر أسلوب الكالم 
الثوب،        :  : التوشیحالتوشیح) ) وو(( ى التوشیح ب ق عل ان یطل الثوب،       ك ى التوشیح ب ق عل ان یطل ى ك ى بمعن اتق    بمعن ى الع اتق     وضعھ عل ى الع  وضعھ عل

ھ ین طرفی ًا ب ھمخالف ین طرفی ًا ب شعر  مخالف ن ال ون م ى ل ق عل م أطل شعر  ، ث ن ال ون م ى ل ق عل م أطل دى، ث دىل سیینل سیین األندل ة ؛؛ األندل ك لعالق ة  وذل ك لعالق  وذل
ف المنتظم لعناصر ذات ف المنتظم لعناصر ذات ح یتكون من التخالُ   ح یتكون من التخالُ   الموشَّالموشَّ" "  حیث إن     حیث إن    ،،المشابھة بین الداللتین  المشابھة بین الداللتین  

  ""، متفقة ومختلفة على التوالي، متفقة ومختلفة على التواليقواٍفقواٍف
  ::ملحوظةملحوظة

وللطالب الحریة االختیار في إطار األشكال الستة المذكورة، كما أن لھ أن یذكر وللطالب الحریة االختیار في إطار األشكال الستة المذكورة، كما أن لھ أن یذكر 
  ..مناسبة لإلجابة الصحیحة من الكتاب المقرر أو من اطالعھ الخارجي الحرمناسبة لإلجابة الصحیحة من الكتاب المقرر أو من اطالعھ الخارجي الحرأمثلة أمثلة 


