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  كلمة شكـر

  .أشكر اهللا العظيم الذي وفقني إلتمام هذا العمل

فإن لم تجدوا ما  من أسدى إليكم معروفا فكافئوه،«: يقول عليه الصالة والسالم
  )رواه أبو داود(                      .»تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه

   .»ال يشكر اهللا من لم يشكر الناس«: ويقول عليه الصالة والسالم

  ) رواه أمحد وأبو داود(                                                                  

ملني حممد ه من الواجب علّي أن أقّدم شكري وتقديري جلامعة من هذا املنطلق أرى أنّ 
  .ا اليت أتاحت يل فرصة الدراسة دباغني

 كمال قادريالدكتور  األستاذ كما أتقدم خبالص شكري وتقديري إىل أستاذي الفاضل 
وما أسداه يل  ،هجهد، وتوجي على تفضله باإلشراف على هذه الرسالة وعلى ما بذله من

عوة صادقة يف ظهر لو بدمن نصح، وأرجو من اهللا أن أرّد بعض اجلميل الذي غمرين به و 
  .الغيب

أوّد أن أزجي آيات الشكر والعرفان باجلميل إىل والدي الكرميني اللذين أحاطاين  كما
، فذلك فضل ما طويالبكامل رعايتهما وعطفهما خالل سنوات دراسيت اليت امتدت زمنا 

  .بعده فضل

  .كما أقدم شكري وتقديري لكل من فاتين شكره

  



 

مــــة   مــــقــدِّ
   



 :مقدمة

 ب 
 

$  #  "       !  

الرتادف واالشرتاك اللفظي من الظواهر اللغوية اليت كثر حوهلا الكالم  اهرةظ تعد
والنقاش بني العلماء واللغويني واألدباء والباحثني قدميًا وحديثًا، وقد عدها الكثريون منهم 

ا، ومظهًرا من مظاهر العبقرية فيها   .مسة من مسات العربية، وميزة من مميزا

الثراء يف األلفاظ، والثراء يف : ور الثراء يف العربّيةيأيت هذا البحث دراسًة ألشهر ص
املعاين، وأعين باألول أن يدّل أكثر من لفٍظ على معًىن واحد، وهو ما اصطلح عليه اللغوّيون 

، والثاين أن يدّل لفٌظ واحٌد على أكثر من معىن، وهو ما اصطلح عليه اللغوّيون )الرتادف(بـ 
، )التضاد( ته ما إذا كان املعنيان متضاّدين، وهو ما أمسوه بـ، ويدخل حت)اللفظي االشرتاك( بـ

، فمع أّن عرب العصور حول وقوعهما يف اللغةعلى أّن هذين املظهرين دار خالٌف متكّرٌر 
أكثر العلماء قالوا بوقوعهما يف اللغة، وأّلفوا فيهما، لكّن بعض العلماء نفوا أحدمها أو  

  .د يف اللغة على مذهبهم يف اإلنكاركليهما، وذهبوا إىل تفسري ما ور 

الرتادف ظاهرة طبيعية يف اللغة، فهي عملية انفجارية شكلية تتم على مستوى  تعد
مثًال  )املعجم الوسيط(إذ تعرب فيها دوالٌّ كثرية عن مدلول واحد، ولذلك يعرب يف  ،اللفظ

ولواه وعطفه . هَعَقده وَشدَّ : َأْصًرا) أصره: (خبمس دوال )أصر(عن الوحدة املعجمية 
  .َأَصَره عنه: ويقال. وحبسه

من الباحثني أن املشرتك اللفظي هو القوة االقتصادية الضاربة للرصيد كثري يرى  كما 
للثروة اللغوية والفكرية واحلضارية، وهو يعترب  واألساس اللغوي، ألنه ميثل العنصر اجلوهري

 اليت )MONOSEMISME(املدلولية  فراديةالغالبة يف اللغة مقارنة باإل الحالة الطبيعية
ويعود ذلك إىل قانون عام سائد يف اللغات . حبكم الواقع اللغوي تعترب حالة ثانويةأصبحت 

وبتعبري علماء أن أفكار اإلنسان غفرية وكثرية ووسائل التعبري عنها حمدودة،  :مجيعها، ومفاده
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ين اليت ميكن أن تعقل ال تتناهى، ال جيب أن يكون لكل معًىن لفظ؛ ألن املعا« :األصول
  .»ة واملتناهي إذا وزع على غري املتناهي لزم االشرتاكواأللفاظ متناهي

وعلى الرغم من هذه األمهية توجد بعض املواقف السلبية عند احملدثني، وتدور هذه 
 املواقف يف معظمها حول احلدِّ أو التخلص من هذه الظواهر حبجة ارتباطها بكثرة الدالالت

  .تصورهم داءًا جيب استئصالهوبااللتباس الداليل الذي يعترب يف 

من خالل ما سبق نستنتج أن ظاهرة الرتادف واملشرتك اللفظي أصبحت اليوم تطرح 
فلذلك فإن تناوهلا يف إطار ، مستوى املعجم وصناعتهعلى خاصة العديد من اإلشكاالت 

تثمار هذه الظواهر يف تطوير معامجنا مبا السبل الس اللغة بالدراسة والتحليل، قد يكون أحد
  .هلذه املعاجم ملواكبة هذا العصر يوافق احتياجات املستخدمني

ونظرا ملا مت  ،ألي طالب يف السنة التحضريية الشاغل الشغلاختيار املوضوع لقد كان 
 –لغة ظاهرة الرتادف واالشرتاك اللفظي يف كتايب الفرروق اللغوية، وفقه ال(نت ذكره سابقا كا

  .موضوعا ملذكريت) –دراسة لسانية تداولية

  : وقد كان من مجلة احلوافز اليت دعتين الختيار هذا املوضوع

جديران بالوقوف عندمها؛ ملا  – اللفظي الرتادف واالشرتاك –ن ان املوضوعاهذ :أوال
  .آثرت أن يكون هذا البحث عنهماهلذا ة، هلما من صلٍة بعدٍد كثٍري من ألفاظ اللغ

ا املعجميون العرب ائالكشف عن الطر حماولة  :ثانيا ق واآلليات واألدوات اليت عاجل 
واملشرتك اللفظي؛ وكيف نستفيد من هذه اجلهود يف ضوء املعرفية الداللية  ظاهرة الرتادف

، وكتاب )هـ429ت(وقع االختيار على كتاب فقه اللغة وأسرار العربية للثعاليب  ،احلديثة هلذا
  .ليكونا مدونة هذا البحث) هـ395ت (ية أليب هالل العسكري لغو الفروق ال
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تنحصر يف دراسة رأي أيب ) الفروق اللغوية(تكاد البحوث اليت تناولت كتاب  :ثالثا
 .هالل العسكري يف موضوع الرتادف وتأكيد رفضه له

 الوصفي المنهجاعتمدت  ،ظاهرة الرتادف واالشرتاك اللفظيدراسة من أجل و 
  .التحليلي

ا مدخل ميسبقه نيإىل فصلذكرة وقد تطلبت طبيعة املوضوع ومنهجه أن تقسم هذه امل
  .وهذه اخلطة أراها كافية لطرق أهم جوانب املوضوع ورسم صورة واضحة له. ا خامتةميهلوت

التوازن بين اللفظ والمعنى ودور الترادف واالشتراك : وقد تناولت يف املدخل قضية
  : إىل مخسة مباحث وقسمته. اللفظي في تحقيقه

  . أمهية ثنائية اللفظ واملعين يف الثقافة العربية :المبحث األول

  .مفهوم اللفظ واملعىن :المبحث الثاني

  . واملعجملعالقة بني اللفظ واملعىن ا :المبحث الثالث

  .واملعىن وظاهرة الرتادف واالشرتاك اللفظي ثنائية اللفظ :المبحث الرابع

  .علماء أصول الفقه إىل ثنائية اللفظ واملعىن نظرة :والمبحث الخامس

  :ووجلنا بعد ذلك الفصول

  المعجميين العرباللُّغويين و ظاهرة الترادف عند : الفصل األول

  :حبثت فيه ظاهرة الرتادف فكانت موزعة على تسعة مباحث

  .مفهوم الرتادف وموقف العلماء من حيث اإلثبات واإلنكار :المبحث األول
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: ملفهوم الرتادف لغة واصطالحا، مث ظاهرة الرتادف بني اإلثبات واإلنكارتعرضت فيه 
  .عند علماء العربية القدامى، وعند علماء اللغة احملدثني

  .أسباب وقوع الرتادف :المبحث الثاني

  .أنواع الرتادف :المبحث الثالث

وق الفر (مفهوم الرتادف عند أيب هالل العسكري من خالل كتابه  :المبحث الرابع
  ).اللغوية

عايري واالعتبارات اليت اعتمدها أبو هالل العسكري للتفريق بني امل :المبحث الخامس
  ). الفروق اللغوية(داللة املرتادفات يف كتابه 

الفروق ( مناذج التحليل الداليل يف التفريق بني املرتادفات يف كتاب :المبحث السادس
  .أليب هالل العسكري )اللغوية

  .دور السياق يف تبيني الفروق الداللية بني املرتادفات :المبحث السابع

فقه (خصصته لظاهرة الرتادف يف معاجم املعاين من خالل كتاب  :المبحث الثامن
  .أليب منصور الثعاليب) اللغة وسر العربية

تناولت فيه ظاهرة الفروق الداللية عند أيب منصور الثعاليب من  :المبحث التاسع
  ).فقه اللغة وسر العربية(خالل كتاب 

  .المعجميِّين العربو  اللُّغويينظاهرة االشتراك اللفظي عند: الفصل الثاني

  :حبثت فيه ظاهرة االشرتاك اللفظي فكانت موزعة على سبعة مباحث

فظي وموقف العلماء من حيث اإلثبات مفهوم االشرتاك الل: المبحث األول
  .واإلنكار
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تعرضت فيه ملفهوم االشرتاك اللفظي لغة واصطالحا، مث ظاهرة االشرتاك اللفظي بني 
  .عند علماء العربية القدامى، وعند علماء اللغة احملدثني: اإلثبات واإلنكار

  .حتدثت فيه عن مفهوم املشرتك اللفظي عند األصوليني :المبحث الثاني

  .خصصته ألسباب وقوع االشرتاك اللفظي يف اللغة :لمبحث الثالثا

  .خصصته لذكر أنواع االشرتاك اللفظي :المبحث الرابع

) Homonymy(بني املشرتك اللفظي واهلومونيمي  :المبحث الخامس
  ).Polysemy(والبوليسيمي 

  .)هـ 395 ت( العسكري هالل أيب عند اللفظي املشرتك :المبحث السادس

ظاهرة االشرتاك اللفظي عند أيب منصور الثعاليب من خالل كتاب  :بعالمبحث السا
  ).فقه اللغة وسر العربية(

  .سياق وأثر يف داللة املشرتك اللفظيال :ثامنالمبحث ال

  .نتائج اليت توصلت إليها من خاللهمث ختمت البحث خبامتة تضمنت أبرز ال

اليت كانت عونا لإلحاطة بأهم  ولقد اعتمد البحث على جمموعة من الدراسات
، نذكر دراسة )فقه اللغة وسر العربية(و) الفروق اللغوية(فبعد كتايب : جوانبه، نذكر أمهها

والتحليلي الداللي في الفروق في ، الترادف في اللغة: الباحث حاكم مالك الزيادي
باحث حمي لل )دراسة في البنية الداللية لمعجم العربية(اللغة ألبي هالل العسكري 

، للدكتور عمر عبد املعطي أبو والفروق الداللية بين النظرية والتطبيقالدين حمسب، 
 دور الكلمة في اللغة: ألمحد خمتار عمر، وكتاب علم الداللة: إضافة لكتاب. العينني

  .لستيفن أوملان ترمجة الدكتور كمال بشر
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ملوضوع واتساعه وكثرة تشعب اوقد واجهتين عدة صعوبات أثناء البحث لعّل أّمهها 
اخلالف فيه سواء عند القدماء واحملدثني، فظاهرة الرتادف واالشرتاك اللفظي ال تزال حمل 
خالف إىل يومنا هذا، لذلك كان من الصعب جدا اإلحاطة بكل جوانب املوضوع، إضافة 

لساين إىل قلة املراجع والدراسات اليت تناولت موضوع الرتادف واالشرتاك اللفظي يف إطار 
تكاد تقدم نفس  اللفظي حديث، فمعظم الدراسات اليت كان موضوعها الرتادف واالشرتاك

الفروق (األطروحات حول هذه الظواهر، ناهيك عن نقص الدراسات اليت تناولت كتايب 
من الناحية املعجمية الداللية، ونود أن نشري هنا إىل أن أبا ) فقه اللغة وسر العربية(و) اللغوية
ا وفهمها لعسكري  اهالل  كثريا ما كان مييل إىل التحليالت الفلسفية والفقهية واستيعا

 )الفروق اللغوية(يستوجب العودة إىل مراجع متخصصة، وعموما كان التعامل مع كتاب 
  .صعبا إىل حد ما

الذي كان وراء هذا  ستاذ الفاضليل أن أتقدم بالشكر اجلزيل لأل ويف اخلتام يطيب
ان فكرة إىل أن استوى على سوقه، توجيًها وتقوميًا، وكان حريصا على البحث منذ أن ك

 جدا ، فقد ترك بصمات واضحةكمال قادرياألستاذ الدكتور  البحث أكثر من صاحبه، 
على الرسالة وصاحبها، وأقول صدقًا وأشهد حقا بأّن املشرف قد عامل طالبه معاملة الزميل 

، فشكرا له، وال أجد ما أجازيه به إّال دعوًة صادقة يف والصديق، ال معاملة األستاذ والطالب
  .ظهر الغيب، فجزاه اهللا خريًا

  

  

  



 

                                                                     :مدخل
التوازن بين اللفظ والـمعنى ودور الترادف واالشتراك 

  اللفظي في تحقيقه

 
  

   



 التوازن بين الّلفظ والـمعنى ودور الترادف واالشتراك اللفظي في تحقيقه                    :مدخل
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 : أهمية ثنائية اللفظ والمعنى. 1
تأيت ثنائية اللفظ واملعىن يف صدارة املباحث اليت كانت حمط اهتمام وعناية الباحثني 
م ومعارفهم، فتعددت حوهلا النظريات وتضاربت  والدارسني قدميا وحديثا على اختالف بيئا

واختلفت طرق املعاجلة، . حوهلا اآلراء، واختلفت املناهج واملصطلحات من بيئة ألخرى
اللغويني والنحاة وشغلت الفقهاء واملتكلمني واستأثرت باهتمام  هيمنت على تفكري«

البالغيني املشتغلني بالنقد، نقد الشعر ونقد النثر دع عنك املفسرين والشرَّاح الذين تشكل 
قضية اللفظ «لتصبح  )1(»العالقة بني اللفظ واملعَىن موضوع اهتمامهم العلين والصريح

استقطابي يمحضها ألن تكون من المسائل الرؤوس في والمعنى إذن قضية ذات طابع 
ا كان يستهدف )2(»التراث الفكري العربي بوجه عام ، وهذا راجع إىل أن االهتمام 

  . أساسا خدمة النص القرآين، ودراسته بغية الوصول إىل معانيه وفهمها

لغل وعن مدى أمهية وخطورة هذه القضية يقول الباحث أمحد الودرين مشريا إىل تغ
هذه القضية يف جذور الثقافة العربية اإلسالمية وهو يدرس أصول هذه القضية من مرحلة 
ا اجلنيين منذ عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصحابته رضي اهللا عنهم وصوًال إىل  تكو

فأبرز صعوبة واجهتنا ال «: اكتماهلا وبروزها كقضية من القضايا الرؤوس يف ثقافتنا العربية
بل في فقط يف الطابع اإلشكايل لقضية اللفظ واملعىن يف اخلطاب النقدي القدمي تتمثل 

، إذ هيمنت على تفكري اللغويني اختراق هذه القضية للثقافة العربية اإلسالمية بوجه عام
والنحاة وشغلت الفقهاء واملتكلمني واستأثرت باهتمام البالغيني واملشتغلني بالنقد واملفسرين 

فما من أحد من العرب القدامى من . علها حتتل موقعًا مركزيًا يف الفكر العريبوالشراح مما ج
الذين اهتموا بقضايا اللسان والنص حنوًا وبالغة وشعرًا وتفسريًا ونقدًا إالَّ وتكلم على الزوج 

                                   
. 2، ط)دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة العربية(حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب  -)1(

 .41، ص 1991: الدار البيضاء/املركز الثقايف العريب، بريوت
، )م13/هـ7ونظرية الشعر عند العرب من األصول إىل القرن (أمحد الودرين، قضية اللفظ واملعىن  -)2(
  .11 ، ص1م، جملد 2004/هـ1424: دار الغرب اإلسالمي، بريوت. 1ط
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هكذا وجدنا أنفسنا بإزاء قضية تتجاوز الرتاث النقدي والبالغي إىل الرتاث . معىن/لفظ
  .)1(»لغوي والفقهي والكالمي والفلسفيالتفسريي وال

وهكذا مل تكن بيئة اللغويني يف منأى عن دراسة طبيعة العالقة بني األلفاظ ومعانيها، 
والكشف عن بعض جوانبها، ولقد كانت معاجلتهم لظاهرة الرتادف واالشرتاك اللفظي 

ال والتضاد يف اللغة العربية، واختالفهم الواسع حول إنكار وجودها يف الل ا هو ا غة وإثبا
  .الذي أطر تناوهلم ومعاجلتهم العالقة بني اللفظ واملعىن

وملا كانت اللغة يف ظاهرها أصواتًا تعرب عن معان، لذا فإن جوهر البحث اللغوي يقوم 
على دراسة العالقة بني عنصري اللفظ واملعىن، ألن كل متكلم أو سامع يدور يف فلك 

معرفة ال تعدو أن تكون أفكاراً أو معاين حتملها األلفاظ، لذلك   األلفاظ ومعانيها، وألن كلّ 
ا إىل جانب اللغويني األدباء والنقاد  كانت األلفاظ مبعانيها حمورًا لدراسات شىت قام 
والفقهاء، والفالسفة واملناطقة، وعلى هذا فاالهتمام بالداللة وقضاياها من أقدم اهتمامات 

  . تها ختتلف باختالف وجهات النظر إىل املعىناإلنسان الفكرية، ولكن دراس

ولعل الدافع أيضًا وراء اهتمام الفقهاء واملفسرين وعلماء أصول الفقه وسبب معاجلتهم 
ملا هلا من أثر واضح يف تبيني أحكام الدين وفهم روح العقيدة «لقضية اللفظ واملعىن هو 

فسرين تبدأ بدراسة اللفظ واملعىن، وقد فهمًا صحيحاً، ومن مث جتد كثرياً من كتب الفقهاء وامل
فصلوا األمر يف ذلك تفصيًال، وقتلوه حبثاً، وهذا شأن كثري من علماء املسلمني الذين يرون 

  .)2(»أن اللغة تتصل جبميع فروع املعرفة اإلنسانية

أولـى قضايا البحث «من ) ثنائية اللفظ واملعىن(ومن الباحثني من جعل هذه القضية 
الدراسات اللغوية عامة، وهي من القضايا املهمة اليت شغلت الفكر اإلنساين ملا اللغوي يف 

                                   
  .38أمحد الودرين، قضية اللفظ واملعىن، ص  -)1(
  .18ص. 2002حممود عكاشة، الداللة اللفظية، دط، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة،  -)2(
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الغاية األساسية من «وملا كانت  .)1(»هلا من صلة وطيدة بوظيفة اللغة يف االتصال اإلنساين
استعمال اللغة هي اإلبالغ، وال يتم اإلبالغ إالَّ إذا ّمحل الدليل اللغوي املستعمل داللة ما، 

) 1(مها : اخلاصية اإلبالغية تولدت يف الدليل اللغوي ثنائية ال ينفصل مكوناها ومن هذه
احملتوى الذي ) 2[...] ((Son)) الصوت(الشكل الذي حتصره اللسانيات الغربية يف 

أي الدال : مها املكونان لوجهي الدليل فالصوت والمعنى. (Sens)) املعىن(يوافقه عادة 
، فإذا كان الصوت واملعىن مها )2(»اللسانيات احلديثة األساسيّ واملدلول اللذين كانا منطلق 

األصوات واألفكار ال تتخذ شكلها «املكونان لوجهي الدليل اللغوي فيجب أن ننوه بأن 
ومن هنا ندرك تلك العالقة بني الصوت واملعىن . )3(»احملدد إالَّ حينما تصاغ يف لساٍن حمدد

  . من جهة واللغة من جهة ثانية

كمدخل لدراسة ظاهرة ) ثنائية اللفظ واملعىن(مدى مشروعية هذا املوضوع وعن 
إن الدرس الداليل يتطلب مناقشة «: الرتادف واالشرتاك اللفظي يقول الباحث فايز الداية

اللفظ واملعىن اللذين يكونان صورتني للكلمة ال انفصال للواحدة منهما : هلذين العنصرين
ويف مضمار  . طلقًا ملعاجلة املشكالت الداللية األخرىعن األخرى، ويعد حتليلهما من

ما ذا التناول للفظ واملعىن وما يتصل    .)4(»كدراستنا للداللة ُتْسَتكمل وجوه القضايا 

                                   
  .18حممود عكاشة، الداللة اللفظية، ص -)1(
م، 1997لبنان،  –، دار الغرب اإلسالمي، بريوت 1إبراهيم بن مراد، مقدمة لنظرية املعجم، ط -)2(

  .45 -  44ص ص 
، 1987املغرب  –دار توبقال، الدار البيضاء . 1ري، طمبارك حنون، مدخل للسانيات سوس -)3(

  .42ص  
، دط، ديوان )دراسة تارخيية، تأصيلية، نقدية(فايز الداية، علم الداللة العريب النظرية والتطبيق  -)4(

  .30املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دت، ص
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  :مفهوم اللفظ والمعنى. 2
خاصا يسريون عليه يف التعريف باملصطلحات حيث يبدؤون ببيان  لعلماء منهجالإنَّ 

املعىن اللغوي للمصطلح قبل تعريفه االصطالحي؛ ليكون متهيدًا وتأصيًال للمعىن 
جاء يف  ):اللفظ واملعىن(وعلى هذا املنهج نسري يف التعريف مبصطلحي . االصطالحي

ء والظاء كلمة صحيحة تدل الالم والفا«): هـ395ت(معجم مقاييس اللغة البن فارس 
. ظالفظ بالكالم يـَْلِفظ َلفْ : تقول. على طرح الشيء؛ وغالب ذلك أن يكون من الفم

يك، ويقال الرَّحى، والبحر: ِفَظةالَّ لوا. ولفظُت الشيَء من فمي وهو شيء ملفوٌظ ... الدِّ
  .)1(»ولفيظ

كان يف فيك،   أن ترمي بشيءٍ : الّلْفظُ «): هـ711ت (ويف لسان العرب البن منظور 
وذلك الشيء ُلَفاَظٌة، . لفظُت الشيء من فمي ألفظه لفظا رميته: يُقال. والفعُل َلَفَظ الشَّيءَ 

َلَفَظ : وقال ابن سيدهْ . َلْفظٌ قال ابن برِّّي، واسم ذلك امللفوظ ُلفاظٌَة وُلَفاٌظ وَلِفيٌظ و...
  .رمى: الشيَء وبالشيِء يـَْلِفُظ َلْفظاً، فهو َمْلُفوٌظ وَلِفيظٌ 

?  M : ويف التنـزيل العزيز. تكلَّمَ : وَلَفَظ بالشيِء، يْلِفُظ َلْفظاً      >  =  <  ;  :

  A  @L ]واحُد : واللفظ. ْظُت به، أي َتَكلَّْمت بهولفظت بالكالم وتـََلفَّ ]. 18 :ق

                                   
عبد السالم هارون، : معجم مقاييس اللغة، تح ،)395ت(أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا  -)1(

  .259، ص 5، ج)لفظ(م، مادة 1979/هـ1399دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 
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: لفظه، ولفظ به، كضرب ومسع«: ويف القاموس احمليط. )1(»األلفاظ، وهو يف األصل َمْصَدرٌ 
  .)2(»نطق كتلفظ: رماه، فهو ملفوظ ولفيظ، ولفظ بالكالم

واللفظ «: )هـ1094ت (وعن التعريف االصطالحي للفظ، يقول أبو البقاء الكفوي 
مصدر مبعىن الرمي، وهو مبعىن املفعول، فيتناول ما مل يكن صوتا وحرفا،  –أصل اللغة  –يف 

لكن خص في الفم أو ال،  وما هو حرف واحد وأكثر، مهمال أو مستعمال، صادرا من
عرف اللغة بما صدر من الفم من الصوت المعتمد على المخرج حرفا واحدا أو أكثر، 

  .)3(»مهمال، أو مستعمال

وما خرج من الفم إن مل يشتمل على حرف فهو صوت، وإن اشتمل «: ويقول أيضاً 
أو مركبًا من اثنني ومل ومل يفد معًىن فهو لفظ، وإن أفاد معًىن فقول، فإن كان مفرداً فكلمة، 

  .)4(»مٌ لك فكالم، أو من ثالثة َفَكلِ ذد نسبة مقصودة فجملة، أو أفاد يُفِ 

  ):المعنى(وعن المعنى اللغوي للطرف اآلخر للثنائية 

العني والنون واحلرف ) عنـى(«): هـ395ت(جاء يف معجم مقاييس اللغة البن فارس 
ماش فيه وحرص عليه، والثاين دالٌّ على األول القصد للشيء بانك: املعتل أصول ثالثة

  .خضوٍع وذّل، والثالث ظهور شيء وبروزه

                                   
عبد اهللا علي الكبري، وحممد أمحد حسب اهللا، وهاشم حممد : ابن منظور، لسان العرب، تح -)1(

  .4053، ص 45، ج)لفظ(الشاذيل، دار املعارف، القاهرة، دت، مادة 
مكتب حتقيق الرتاث يف : ، القاموس احمليط، تح)هـ817حممد بن يعقوب، ت(الفريوزأبادي  -)2(

لبنان،  –، مؤسسة الرسالة، بريوت 6حممد نعيم العرقسوسي، ط: مؤسسة الرسالة، بإشراف
  . 698، ص )لفظ(م، مادة 1998/هـ1419

، الكليات )م1683/ هـ1094 ت أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين،( أبو البقاء الكفوي  -)3(
، مؤسسة الرسالة 2عدنان درويش وحممد املصري، ط: ، تح)معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية(

  .795م، ص 1998/هـ1419لبنان،  –بريوت 
  .562أبو البقاء الكفوي، الكليات، ص  -)4(
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وغريه قال  –عَين حباجيت وُعين : قال ابن األعرايبّ . فاألول منه ُعنيت باألمر وباحلاجة
عناية وُعِنيًّا فأنا معّىن به وَعٍن  –تعنَّيت أيضاً، كل ذلك يقال : ويقال مثل ذلك. أيضًا ذلك

  ...رجل عاٍن بأمري، أي معينٌّ به: قال الفّراء. األصمعي ال يقال َعِينَ قال . به

  .)1(»واعتنيت به وبأمره]. به[َعناين هذا األمر يعِنيين عناية، وأنا معينٌّ : ومن الباب

  ).عىن(وسنكتفي بإيراد األصل األول من األصول الثالثة اليت حددها ابن فارس ملادة 

ويف ضوء االستعماالت اللغوية برتكيب « :يقولجبل ف احث حممد حسن حسنأمَّا الب
احتباس شديد نقرر أن املعىن الشامل أو العام الستعماالت الرتكيبني هو ) عنا/عنو(
دراسة عربية مؤصلة (املعىن اللغوي : ، وهو يف كتابه)2(»مع ظهور ما) تضييقًا أو استمراراً (

حسب تعبريه ويرى ) عنا/عىن(يعرض لثالثة استعماالت خمتلفة للرتكيب ) نظريًا وتطبيقياً 
ا ال خترج عن معىن شامل هو    :)3(مع ظهور ما) تضييقًا أو استمراراً (االحتباس شديد بأ

: فالٌن أسريًا يعنو، وعِين فيهم يعىنعنا فيهم «: يف صحاحه) هـ292ت(يقول اجلوهري   .أ 
وَعنَـْوُت فيهم وَعنَـْيُت «: ، وجاء أيضًا يف لسان العرب)4(»أقام فيهم على إساره واحتبس

. الَعناء احلبس يف شدَّة وُذلٍّ : وقال أبو اهليثم. َأَسْرتُهُ : وأَْعنَـْيُته. صرت َأسرياً : ُعنُـّوًا وَعَناء
وعنـَّْيُتُه أعنيه تـَْعِنَيًة، إذا : قال. وَعناًء إذا ذلَّ لك واستأسرعنا الّرجل يعنو ُعنُـّوًا : يقال

                                   
  .146، ص 4، ج)لفظ(معجم مقاييس اللغة، مادة  ،ابن فارس -)1(
مكتبة  ،2، ط)دراسة عربية مؤصلة نظريًا وتطبيقياً (حسن حسن جبل، املعىن اللغوي حممد  -)2(

  .62، ص2009 اآلداب، القاهرة،
  .62املرجع نفسه، ص  -)3(
أمحد عبد : ، الصِّحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تح)هـ292ت(إمساعيل بن محَّاد اجلوهري  -)4(

، )عنـا(، مادة 1990يناير / لبنان، كانون الثاين –وت ، دار العلم للماليني، بري 4الغفور عطَّار، ط
  .2440، ص 6جملد 
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اتقوا اهللا يف النِّساء فِإنـَُّهنَّ ِعُنَدُكْم َعَواٍن، أي : ويف احلديث. َأَسْرتُُه وحَبْسُته ُمَضيِّقًا َعَلْيه
  .أسرى أو كاألسرى؛ واحدة الَعواِين عانَِيٌة، وهي األسريةُ 

  .)1(»ُه َحْبساً طويًال، وكلُّ حبٍس طويٍل تـَْعِنَيةٌ َحَبْستُ : وَعنـَّْيُته

 :وعن حتقق معىن االحتباس والظهور يف هذا االستعمال يقول حممد حسن جبل
. وقد قيد بالشدة والذل والتضييق مرة، ووصف بالطول أخرى. هنا هو األسر فاالحتباس«

م يف أن األسري مل يكن ُخيَفى يف بطن سجن مثًال، فقد كانو  والظهور م أو يسخرو ا يقيدو
م ّن َعَوان عند . العمل، مكتفني بأن الظروف احمليطة حتيل َهَرَ ّ ذا ُوِصَف النساء بأ و

  .)2(»أزواجهن، أي مقيدات إليهم بعقد النكاح، هذا مع ظهورهّن وتصرفهنّ 

 فيه ما يعَىن : ، الفراء...َجنَع؛ مل حيكها غري أيب عبيد: وعىن فيه األكل يعَىن، شاذة«  .ب 
  .)3(»َشِرَب اللََّنب شهراً فلم يْعَن فيه: الفراء. األكل أي ما يـَْنَجُع، َعَىن يـَْعَىن 

فالطعام يكون يف «: وعن حتقق معىن االحتباس والظهور يف هذا االستعمال يقول
على البدن ِمسَنًا  ظهور أثره، وجنوُعه االحتباس الشديدالبطن ويبقى أثره فيها، وهذا هو 

 .)4(»وانتبارا

َعَنت األرض بالنبات تـَْعُنو : قال ابن السكيت«: نقل اجلوهري عن ابن السكيت  .ج 
إذا : مل تـَْعُن بالدنا بشيء ومل تعنِ :يقال. ُعنُـّواً، وتعِين أيضًا عن الكسائي، إذا ظهر نبتها

  :قال ذو الرمة. مل تـُْنِبْت شيئاً 

ــــــْت بــــــه ــــــا َعَن ــــــَق بِالَخْلَصــــــاء ِممَّ ْب ــــــْم يـَ   َو َل

  
ـــــــــــِب ِإالَّ يـُْبُســـــــــــَها َوَهِجيُرهـــــــــــامـــــــــــن    الُرْط

   

                                   
  .3144، ص 30، ج)عنا(لسان العرب، ابن منظور، مادة  -)1(
  .62، ص)دراسة عربية مؤصلة نظرياً وتطبيقياً (حممد حسن حسن جبل، املعىن اللغوي  -)2(
  .3145ص ص  30، ج)عنا(لسان العرب، ابن منظور، مادة  -)3(
  .62، ص)دراسة عربية مؤصلة نظرياً وتطبيقياً (حممد حسن حسن جبل، املعىن اللغوي  -)4(
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  .)1(»أي ما أَنـَْبَتت: ما أْعَنت األرض شيئاً 

فالنبات ظاهر على «: وعن حتقق معىن االحتباس والظهور يف هذا االستعمال يقول
ا، ولوالها ما  –أو أصوله  –وجه األرض، لكن بذوره  حمتبسة يف باطن األرض ُمتِْسُكه 

  .)2(»نبت النبات

وكل هذا يعين أن «: وعن مدى االتساق بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي يقول
احملتبس وراءه، وال يكون ذلك االحتباس إال يف الذهن؛ ألننا نشعر ) الشيء(معىن اللفظ هو 

بوجود معىن الكلمة يف أذهاننا، ونتعامل بذلك يف غياب املقابل املادي املسمى باللفظ، 
ومن هنا جاء يف التعريف . ع أو مقروء، واملعىن حمتبس وراءه وإزاءهفاللفظ ظاهر مسمو 
فالصورة ) املعاين هي الصورة الذهنية من حيث وضع بإزائها األلفاظ: (االصطالحي للمعىن

، وإمنا نريد أن نلفت إىل أن هذا املعىن اللغوي لكلمة ...الذهنية هي احملتبسة يف الذهن
، وهو الداللة على احتباس شيء على )عين/عنو(رتكيب متسق مع املعىن العام ل) معىن(

أي وجود احملبوس يف ذلك  –شّدة أو كره يف باطن، حبيث يظهر ما يدل على وجوده فيه 
أفاد : (َجنَعَ : عىن فيه األكل كرمى وسعى: ومن أوضح ما يؤخذ ذلك منه قوهلم. الباطن

أظهرته : َعَنت األرض بالنبات، و )واستقر أثره يف باطنه بقوة ووضوح حىت ظهر على بدنه
قبلت الَبذر، فنبت له ِجذر أمسكه وشّده إىل باطنها، ومنا سائره فظهر على وجه (

ذا يكون املعين االصطالحي لـ . )3(»)األرض متسقا مع مع املعىن اللغوي ومع ) املعىن(و
  ).عىن(املعىن العام للرتكيب 

  :اللفظ والمعنى وعالقتهما بالمعجم. 3
كان وما زال القرآن الكرمي نقطة االنطالق يف الدرس اللغوي العريب قدميا إذ لطاملا  

يعد تفسري معاين القرآن الكرمي نواة البحث اللغوي عند العرب، أو بداية البحث اللغوي «
، وما يعرف مبسائل نافع بن األزرق، واألخرية عبارة عن مناظرة ...وباكورة البحث الداليل، 

                                   
  .2440، ص )عنـا(، مادة 6اجلوهري، الصِّحاح تاج اللغة وصحاح العربية، جملد  -)1(
  .63حممد حسن حسن جبل، املعىن اللغوي، ص -)2(
  .64املرجع نفسه، ص -)3(
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وهي مسائل عن معاين . ق اخلارجي، وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهمابني نافع بن األزر 
عنها عبد اهللا بن عباس ) هـ65ت (ألفاظ من غريب القرآن الكرمي سأل نافع بن األزرق 

، وطالبه بأن يأيت بشواهد على ما فسره من معاين األلفاظ من )هـ68ت (رضي اهللا عنهما 
  ...شعر العرب

ا أول ما يعرف من آثار التفسري اللغوي للقرآن الكرمي، وأول ما وترجع أمهيتها إىل أ
وأن ما فيها من تفسري ألفاظ من  باب االحتجاج لمعاني ألفاظ القرآن بالشعريعرف يف 

وأن هذا . غريب القرآن واالستشهاد عليها مسند إىل عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما
  .)1(»العمل جاء يف حقبة صدر اإلسالم

وهكذا توسع البحث اللغوي يف عصر التابعني، وانفصل التفسري اللغوي عن التفسري 
املتعلق باملسائل الدينية، ومشل البحث اللغة من مجيع جوانبها، ومجع الشعر وما أثر عن 
العرب، وبدأت مرحلة مجع اللغة ووضع قواعد العربية، واهلدف من وراء ذلك فهم القرآن 

وذلك عن طريق اإلملام باللغة وعلومها وهلذا نشأت فروع . الالتهالكرمي وكشف أسراره ود
وتنوع البحث الداللي إلى عدة فروع جميعها املعرفة األوىل يف أحضان القرآن الكرمي، 

  .تقوم على المعنى واللفظ

ونتيجة لكل ما سبق ويف حماولة لربط هذه القضية مبباحث املعجمية وتلمس مظاهر 
يف قضايا املعجم وصناعته عند ) معىن/لفظ(ى حضور هذه الثنائية اخرتاق أو بعبارة أخر 

املعجميني العرب كان ال بد لنا أن ننطلق من مفهوم اللغة عند لغويينا العرب القدامى ومن 
ا كل قوم عن  أصواتاللغة «: أشهر هذه التعريفات وأدقها، تعريف ابن جين بقوله يعّرب 

                                   
  .48 ،47 ص ص حممود عكاشة، الداللة اللفظية، -)1(
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وهلذا جند كل التعريفات . لغة واملعاين شطرها اآلخرأي أن األلفاظ شطر ال )1(»أغراضهم
  ).اللفظ واملعىن(اليت تناولت اللغة بالتعريف ال ختلو من هذه الثنائية أي 

وعلى النظرية اللغوية أن ترصد املبادئ والقواعد اليت تتحكم يف . اللغة صوت ومعىن«
حني ينتج متواليات . املتكلم وهلذا تفرتض النظرية اللغوية أن. الربط بني األصوات واملعاين

متثيل صويت ومتثيل داليل، ويعكس التمثيل الصويت الكيفية اليت : لَُغِتِه، ينطلق من متثيلني
ا اجلملة صوتيا، ويعكس التمثيل الداليل ما تفيده من معىن ذا املعىن تعترب النظرية . تؤدى 

أو (بني الصورة الصوتية والصورة الداللية اللغوية نسقاً من املبادئ والقواعد النحوية اليت تربط 
ذا يكون املشكل هو معرفة طريقة إسقاط املعاين فيما يقابلها من صور صوتية، ). املنطقية و

غري أن . األصوات بالدالالت) امتالء(وبعبارة استعارية، فإن على النظرية أن ترصد كيفية 
وباعتبار . )2(»سقاط وأشكاله وضوابطهالنظرية حتتاج، قبل كل هذا، أن حتدد طبيعة هذا اإل

ويتبني من تعريف املعجم «علم املعاجم جزءاً ال يتجزأ من النظرية اللغوية وفرعًا من فروعها، 
فإن الوحدات اليت ... أن املفردات أو الوحدات املعجمية هي املكونة له،  – )(مبفهوميه –

                                   
  .33، ص 1حممد علي النجار، املكتبة العلمية، ج: ابن جين، اخلصائص، تح -)1(
يد جحفة، مدخل إىل الداللة احلديثة، ط -)2(  –، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء 1عبد ا

  .9، ص 2000املغرب، 
)( - » ملصطلح)األول عاّم، وهو جمموع الوحدات املعجمية : يف اللسانيات احلديثة مفهومان) معجـم

اليت تكون لغة مجاعية لغويّة ما تتكلم لغة طبيعية واحدة، أي أنه جمموع املفردات املكونة للغة ما من 
ا عن أغراض ذا . همواللغات والقابلة لالستعمال بني أفراد اجلماعة اللغوية ليعربّوا  وإذن فإن املعجم 

املفهوم األول هو رصيد املفردات املشرتك بني أفراد اجلماعة اللغوية املشتمل على ما حتصل هلا من 
ا وإما مقرتنة بغريها منتظمة يف سياق ما ذا املفهوم . جتربتها يف الكون من مفردات دالة، إّما بذا وهو 

وهو يقابل املصطلح الفرنسي . ماعة اللغويةاجل (Compétence)» مقدرة«معّرب عّما يسمى 
(Lexique) واملصطلح اإلنغليزي (Lexicon).  

املفردات املعجمية يف كتاب، ومرتبة  (Corpus)ومفهوم املصطلح الثاين خاص، وهو أنه مدونة 
مثل (وقد تكون املفردات املدونة مفردات مؤلف من املؤلفني . الترتيب والتعريفومعرفة بنوع من 

ا )معجم اجلاحظ، أو معجم ابن خلدون مثل معجم عربية (، أو مفردات اللغة يف فرتة من فرتات حيا
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ال: تتأسس على ركنني –وهي األدلة  –تكونه  واملدلول  (Signifiant) مها الدَّ
(Signifié)،  ال ال يتحقق إالَّ من خالل صلته باملدلول  –وهو رمز لغوي حمض  –والدَّ

  .)1(»من حيث هو ُمْرِجع إىل املوجود الواقعي أو من حيث هو ُمرجع إىل مفهوم

وحدة كبرى من خالل ما سبق ميكننا القول بأن املعجم ينتهي به املطاف بأن يكون 
املفردات أو (، انطالقًا من وحداته الصغرى األخرى على ركنين أساسيين تتأسس هي

هلذا كانت قضية املداخل وطريقة ترتيبها وقضية التعريف داخل املعجم ). الوحدات املعجمية
مها الركنان األساسيَّان اللذان يقوم عليهما وجود املعجم، فقضية وضع املداخل وترتيبها واليت 

وهذا األخري له ارتباط وثيق باللفظ وبعبارة أخرى ) الوضع(يسمى بـ تعاجل على مستوى ما
ا ترتبط بـ ا تندرج أو  )2(»وجه دايلٍِّّ مشتمل على بنية صرفية وتأليف صويت«فإ وهذا يعين أ

، حنن هنا إذ )اللفظ(تنضوي حتت الطرف األول من الثنائية اليت حنن بصددها ونقصد 
ا يسمى بـ ميثل  –كما رأينا من قبل   –فإذا كان مبدأ اجلمع «، )لفاظمعاجم األ(نتكلم عمَّ

... اخلطوة األوىل يف فن صناعة املعجم فإن مبدأ الوضع ميثل اخلطوة احلامسة يف هذا الفن، 
وقد عرفت املعاجم العربية الرتاثية طرقًا خمتلفة يف الوضع، حبيث تصلح هذه الطرق معيارًا يف 

                                                                                                          
مثل (، أو فن من الفنون )مثل معجم الطب(، أو مصطلحات علم من العلوم )القرن الثالث اهلجري= 

الكتاب ذا منحى استيعايب يراد به مجع ما استطاع املؤلف مجعه من مفردات وقد يكون ). معجم البناء
، ويطلق )مثل لسان العرب البن منظور، والقاموس احمليط للفريوزآبادي(اللغة اليت عرفت يف االستعمال 

ذا املفهوم مصطلح  ، ويقابله يف الفرنسية مصطلح »القاموس«البعض على املعجم 
Dictionnaireنغليزية مصطلح ، ويف اإلDictionary. «) إبراهيم بن مراد، مقدمة لنظرية

  )..8، 7املعجم، ص ص 

  .9، 8إبراهيم بن مراد، مقدمة لنظرية املعجم، ص ص  -)1(
م، 1997لبنان،  –، دار الغرب اإلسالمي، بريوت 1إبراهيم بن مراد، مسائل يف املعجم، ، ط -)2(

  .16ص 
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أمَّا الركن الثاين للمعجم فهو التعريف باعتباره . )1(»خمتلفةتقسيم هذه املعاجم إىل مدارس 
وهلذا . األداة الرئيسية يف تقدمي املعلومات الداللية عن اللفظ يف خمتلف استعماالته وحاالته

ذا فإن املعجم مبكوناته ). املعىن(يرتبط التعريف بالطرف الثاين من ثنائية اللفظ واملعىن أي  و
  .خيرج عن العالمة اللغوي وما تتكون منه من دال ومدلول املدخل والتعريف مل

إن احلديث عن ثنائية اللفظ واملعىن وعالقتها باملعجم يدفعنا إىل التطرق كذلك حلقيقة 
ا تسجيًال للجانب الداليل للغة، وهو «املعجم؛ فـ املعجم يرصد كلمات اللغة ومورفيما

، أي أن الظاهرة املعجمية داللية يف بذلك يتصل أول ما يتصل باجلانب الداليل للغة
إن حلظة االتصال «: ، ولعل هذا ما يؤكده الباحث عبد السالم املسدي بقوله)2(»جوهرها

كلتاهما تستكمل الوعي بإيبستيمية : بالقاموس كلحظة التعامل مع أي مادة معجمية
عقب ) املعىن(واملدلول عليه ) اللفظ(، وهو وعي مأتاه اإلحساس بتماهي املدلول به المعنى

  .)3(»بقدرة كليهما على االنفصال عن اآلخراإلحساس 

متاهي املدلول به واملدلول (أو ) اللفظ واملعىن(فالوحدة احلاصلة بني الدال واملدلول أو 
ي، ختتفي وينفصل اللفظ عن املعىن على على مستوى العالمة اللغوية أو الدليل اللغو ) عليه

مستوى املعجم مؤقتا، ويف حلظة معينة وهي حلظة االتصال بالقاموس على حد تعبري عبد 
ويف كل األحوال فأنت حبضرة قاموس اللغة ال يفتأ أمرك مرتاوحًا بني «السالم املسدي، 

وٌظ ال غري، املدلول به من حيث هو ملف اللفظيتحدث إليك وكأنك عامل بـ: خطابني
شيئاً، فكأنك على صلة باملدلول به  معناهوُحيّدثك عنه كما لو أنك ال تعرف من أمر 

وبغري . فيخاطبك فاصًال لك هذا عن ذاك، )املعىن(وعلى غري صلة باملدلول عليه ) اللفظ(
                                   

، ص 2003اث املعجمي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، حلمي خليل، مقدمة لدراسة الرت  -)1(
  .119 ،118ص 

، دار السالم، القاهرة، 1حممد عبد العزيز عبد الدامي، النظرية اللغوية يف الرتاث العريب، ط -)2(
  .249، ص 2006/هـ1427

  .58ص  .2003عبد السالم املسدي، العربية واإلعراب، مركز النشر اجلامعي، تونس،  -)3(
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 –يف كل األلسنة  –هذا التأويل الغائص يف إيبستيمية املعىن ال يستساغ أن معاجم اللغة 
يك باللفظ، وتأتيك بداللته، وتأتيك بالشواهد املنتقاة من فحول الَكَتبة تقدم لك تأت

التعريف املستخلص من الشاهد، مث تأتيك بذاك الشاهد استدالال على صواب ما 
  .)1(»اسَتْخَلَصْته سلفاً منه

وانطالقًا من هذا الشاغل «: وغري بعيد عن هذا يقول الباحث حممد عابد اجلابري
مولوجي نسّجل، بادئ ذي بدء، أنَّ أول ما لفت االنتباه يف الدراسات واألحباث االبستي

البيانية، سواء يف اللغة أو النحو أو الفقه أو الكالم أو البالغة أو النقد األديب هو ميلها 
العام والواضح إىل النظر إىل اللفظ واملعىن ككيانني منفصلني، أو على األقل كطرفني يتمتع  

جند هذا واضحا يف الطريقة اليت سلكها . نسبة واسعة من االستقالل عن اآلخركل منهما ب
اللغويون يف مجع اللغة ووضع املعاجم هلا، وهي بصورة عامة طريقة اخلليل بن أمحد اليت 
انطلق فيها من حصر األلفاظ املمكن تركيبها من احلروف اهلجائيَّة العربيَّة والبحث فيها عما 

لقد كرست هذه الطريقة النظر ). املهمل(وعما ليس له معىن أي ) عملاملست(له معىن أي 
إىل األلفاظ كفروض نظرية أو ممكنات ذهنية ميكن أن يكون العرب قد استعملوها يف 

م لألشياء وميكن أن يكونوا قد أمهلوها م وتسميا وملا كان حتقيق تلك الفروض يتم . خماطبا
االستقراء لكالم العرب، ومبا أن هذا االستقراء مل  بالرجوع إىل السماع، أي إىل نوع من

ا  يكن، وال كان باإلمكان أن يكون، استقراًء متاما نظرًا لتعدد القبائل العربيَّة واختالف هلجا
مل يكن، يف عصر التدوين على األقل، ينظر إليه على أنه ) املهمل(فإن .. وتباعد منازهلا إخل 

ائية، بل فقط ب أو ) الوجود(، وبالتايل فلقد كان يتمتع بنوع من )مؤقتة(صفة مهمل بصفة 
ما انتظم (وهلذا جند بعض اللغويني يعّرفون الكالم بأنّه . حىت ولو مل يكن له معىن) الكيان(

دون أن يشرتطوا فيه أن يكون مفيًدا ملعىن وال وقوع املواضعة ) من احلروف املسموعة املتميزة
وصفو املهمل بأنه كالم وإن مل يوضع (همل واملستعمل وقد عليه، وإمنا قسموه إىل امل

                                   
  .61 ،60ص ص  عبد السالم املسدي، العربية واإلعراب، -)1(
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ومعىن ذلك أّن اللفظ العرّيب يتمّتع منذ البدء بكيان خاص به يف استقالل عن ). لشيء
ومن هنا ستكون العالقة بني اللفظ واملعىن من تلك العالقات اليت ميكن أن تأخذ ). املعىن(

  .)1(»اجتاهات متعّددة وختضع حملددات خمتلفة

وملا كانت القضية املعجمية قضية داللية يف جوهرها فإن مشاكل املعىن أو علم الداللة 
ولقد دعا هذا األمر اللغويني إىل التساؤل هل «إن صح التعبري قد انسحبت على املعجم، 

المعجم مثة بنية للمعجم ونظام ملفرداته أم ال؟ تقرر بعض الدراسات يف ذلك أن كال من 
ما زاال يستعصيان على احملاوالت الرامية إىل إخضاعهما إىل  الذي يتصل به وعلم الداللة

  .)2(»بنية أو نظام مثلما هو الشأن يف العلوم الصحيحة وبعض العلوم اللسانية واإلنسانية

ومع كل ما سلف يبقى إشكال الداللة قائمًا من الناحية املبدئية، ويبقى معه «هلذا 
كة املنهجية اليت آلت إليها األحباث يف الكلمة وهي قائمة التشتت املعريف بفعل املماح

وذلك . ككتلة متجّمعة من المعنى عناصره شتَّى وبناؤه واحدالكيان، مستوية الرتكيب، 
من جمع ألفاظ اللغة وترتيب جداولها، : المعجمية بكل وجهاتها العمليةما حصل مع 

وغري بعيد عن هذه املماحكة  .يهإلى صناعة المعجم، إلى ضبط التعريف وقضايا الحد ف
ا كل حقل علمي، وكيف تنشأ  املعرفية البحث يف خصائص املصطلحات اليت ميتاز 

ا مواضعة عرفيَّة قد زرعت بني حنايا مواضعة عرفية أخرى . )3(»املصطلحية داخل اللغة وكأ
االت اليت تعكس مشاكل املعىن ال مسيا قضية ذا يكون املعجم من أبرز ا أو  )4(التعريف و

                                   
، ص )دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة العربيَّة(حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب  -)1(

  .42، 41ص 
  .248، 247حممد عبد العزيز عبد الدامي، النظرية اللغوية يف الرتاث العريب، ص ص  -)2(
  .51 ،50ص ص  بد السالم املسدي، العربية واإلعراب،ع -)3(
اجلياليل حالم، تقنيات التعريف يف املعاجم العربية املعاصرة، احتاد الكتاب العرب، : ينظر -)4(

  .1999دمشق، 
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ما يسمى شرح املعىن، ومما يؤكد هذا أكثر أن جل الدراسات اليت كتبت عن املعاجم العربية 
ا، قد ركز اهتمامه على قضية  القدمي منها واحلديث، وأظهر الكثري من نقائصها وعيو

. اتهالتعريف يف املعجم، ويف املقابل فإن قضية املداخل من حيث ترتيبها مل تنل االهتمام ذ
ألن املعجم ظهر أول مرة بوصفه ) املعىن(كما ال ننسى أن ننوه بأن سبب وجود املعجم هو 
صناعة املعاجم كانت رائدة «وهلذا فإن . وسيلة لشرح معاين املفردات، وتيسري فهم النصوص

فاملعاجم والقواميس قائمة على تقدمي معاين . يف التطرق ملشكل املعىن داخل احلقل اللغوي
إالَّ أنَّ هذه الصناعة مل تقدم نظرية حول طبيعة املعىن يف اللغة، . اللغة اليت ترصدها ألفاظ

ا زودتنا بأحكام وصفية تتضمن فكرة معينة حول ما هو معىن وما ليس كذلك   .)1(»رغم أ

. فكل النصوص السابقة ال تفتأ تؤكد حقيقة اعتبار مشاكل املعىن واملعجم شيئًا واحداً 
املعىن على النمذجة النسقية على غرار بعض العلوم اللسانية، ُطرحت أيضًا فلما استعصى 

مسألة غياب النظام عن املعجم وعدم صالحيته للجدولة على حد تعبري الباحث متام 
، وأما عن طريقة املعجم يف التعامل مع الكلمة لفظًا ومعًىن يقول الباحث عبد )2(حسان

عن معىن األلفاظ وتريد منك أن تصطنع لنفسك  فكل املعاجم حتدثك«: السالم املسدي
كّله أو      –حالة ذهنية تقَبل فيها أنك تعرف اللفظ فتبحث عنه، ولكنك جتهل املعىن 

مث تأخذ سبيلك إىل معمار الدالالت خطوة خطوة، ومع كل اخلطى تزيح عن  –بعضه 
وهو  –ول به لديك نفسك ستائر اجلهل باملعىن سرتًا فسرتاً، حىت تنتهي وقد أصبح املدل

، فتنجح يف اختبار قراءة القاموس وتوّقع المضمونمتماهيا مع املدلول عليه وهو  – اللفظ
. )3(»بالتايل على فالح أهل املعجم يف االمتحان الذي اجتازوه عند تأليفهم للقاموس

                                   
يد جحفة، مدخل إىل الداللة احلديثة، ص ص  -)1(   .14 ،13عبد ا
، 1994املغرب،  –متام حسان اللغة، العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء : ينظر -)2(

  .334إىل  311املعجم، من الصفحة : الفصل السابع
  .61ص  عبد السالم املسدي، العربية واإلعراب،-)3(
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وهو يتحدث عن استعصاء املعىن  )1(واملتأمل هلذا النص ونصوص غريها للباحث نفسه
ة الظفر به خاصة على مستوى املعجم الذي يعترب من الناحية النظرية اخلالصة، من وصعوب

فعلى الرغم من . )2(أفضل املصادر اليت حتدد املعىن، على حد تعبري الباحث حلمي خليل
ا يف  ةهذا فهو يرى أن طريقة معاجل املعاجم للمعىن ال ترقى إىل تأسيس معرفة صارمة يوثق 

  .أمرها

املعىن من جهة واملعجم من جهة أخرى، - وضيح العالقة بني ثنائية اللفظولنستكمل ت
واملعجم العريب حتديداً، رأينا أن يكون هذا من خالل أول وأهم عمل معجمي عريب وهو  

فإذا . وخاصة مقدمة هذا الكتاب) هـ175ت(للخليل بن أمحد الفراهيدي ) العني(كتاب 
) الكلمة(درس «فإن اخلليل قد ) الدال واملدلول(كانت الكلمة تقوم على اللفظ واملعىن أو

ال يعترب فيه ما للمفردة  –هو املعجم  –منتمية إىل نظام : وحدة معجمية(من حيث هي 
بل ينظر  –أي من حيث هي ذات بنية صرفية وتأليف صويت فحسب  –فقط ) شكل(من 

ية صرفية وتأليف صويت، يكونه وجه داّيل مشتمل على بن) كيانا معقداً (فيه إليها باعتبارها 
وهذان . ووجه مدلويل تربزه الداللة املستفادة منها باجتماع املكونني الدايل واملدلويل فيها

  .)3(»دليًال لغوياً ) الوحدة املعجمية(املكونان مها اللذان جيعالن من 

إن املدقق يف املقدمة اليت وضعها اخلليل ملعجمه، جيد أن اخلليل قد اهتم بأربع نقاط 
وكلها أمور ال خترج عن ثنائية اللفظ . الصوت، والبناء، والتقليب، واملستعمل واملهمل: هي

  .واملعىن

                                   
اللغوية وقضية الداللة املعرفة : عبد السالم املسدي، العربية واإلعراب، الفصل األول: ينظر -)1(
  ).الداللة واإلشكال املعجمي(
  .80حلمي خليل، مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي، ص  -)2(
  .16إبراهيم بن مراد، مسائل يف املعجم، ص  -)3(
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فالبنسبة للصوت مل يتوقف اهتمام اخلليل مبخارج ومواضع نطقها وإمنا جتاوز ذلك إىل 
ألن حتديد احليز واملدرج ضروري لفهم طبيعة التأليف يف بنية «دراسة األحياز واملدارج 

مة العربية، أي إن تصنيف اخلليل ألصوات العربية تصنيفًا علميًا نظريًا مل يكن هدف الكل
اخلليل األول، وإمنا كان هدفه معرفة خصائص البناء الصويت للكلمة العربية لكي مييز بني 

  .)1(»املستعمل واملهمل، وبني األصيل والدخيل من الكلمات يف العربية

وليس للعرب بناء يف األمساء وال يف األفعال أكثر من «: وأما عن البناء فيقول اخلليل
ا زائدة  مخسة أحرف، فمهما وجدت زيادة على مخسة أحرف يف فعل أو اسم، فاعلم أ

هذا بالنسبة للحد األقصى يف بناء األمساء  )2(»وليست من أصل الكلمة. على البناء
أ به، وحرف حيشى به الكلمة، حرف يُبتد. االسم ال يكون أقلَّ من ثالثة أحرف«. واألفعال

واحلد األدىن يف األمساء ثالثة أحرف أما األفعال فأدىن ما تكون  )3(»وحرف يوقف عليه
  . عليه هو حرفان

فإن الوجه «أما الداللة فلقد كانت حاضرة من خالل املستعمل يف مقابل املهمل 
غوي، بل ال بّد من ارتباطه الّدايل مبكونيه الصويت والصريف غري كاف وحده لتكوين الدليل الل

ذه اخلصيصة منطية الوحدات . بوجه مدلويل ليكون الدليل دليًال حبق وقد حدد اخلليل 
املعجمية اجلذرية واجلذعية اليت يشتمل عليها معجم اللغة من حيث الداللة يف عالقتها 

نائيا أو فإن أي مركب صويت صاميت وإن توفرت فيه اخلصيصة الصرفية فكان ث. باالستعمال
ثالثيا أو رباعيا أ مخاسيا ال قيمة له إال إذا صار وحدة معجمية مستعملة، أي إذا كان له 

  ...امتداد يف االستعمال فكان داال 

                                   
  .133حلمي خليل، مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي، ص  -)1(
مهدي املخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار اهلالل، : اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، تح -)2(
  .48، ص 1ج
  .49املرجع نفسه، ص  -)3(
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: وميكن بعد هذا أن نستخلص من هذه اخلصيصة قاعدة عامة، تصاغ كما يلي
  . )1(»لة، مهملةمركبات دالة، مستعملة، ومركبات غري دا: مركبات حروف املعجم صنفان(

ميكن عّد عمل اخلليل هذا مرحلة من «وهلذا ذهب الباحث إبراهيم بن مراد إىل أنه 
، فقد تفطن إىل صلة األصوات والبنية الصرفية بالنظرية المعجمية العاّمةمراحل االهتمام 

والداللة باملعجم، فهي املكونات األساسية للمفردات، ومنها تستمد خصائصها الذاتية، مبا 
فإن مكونات المفردات تصبح من مكونات النظرية أن قوام املعجم املفردات 

  .)2(»المعجمية

  :اك اللفظيثنائية اللفظ والـمعَنى وظاهرتا الترادف واالشتر . 4
تعترب قضية املشرتك اللفظي وقضية الرتادف، قضيتان دالليتان متقابلتان؛ فإذا كان 
الرتادف هو اشتمال عدة ألفاظ على معىن واحد، فإن االشرتاك هو اشتمال لفظ واحد على 

والرتادف واملشرتك، مبحثان ينتميان إىل موضوع واسع، وكبري، وشامل، يف . عدة معان
  . اإلسالمي، يف ما يسمى غالبا بقضية اللفظ واملعىنالرتاث العريب

لقد تناول علماء العربية القدامى ظاهرة الرتادف واالشرتاك اللفظي ضمن مباحث فقه 
اللغة وعاجلوها بطريقة عملية ومباشرة بعيدا عن أية نظرية مركزية، وهذا ما يراه الباحث حممد 

جلوا، يف مستوى فقه اللغة الكثري من قضايا أن العرب القدامى قد عا«: رشاد احلمزاوي من
، فلقد أتت ودون أن يصلوها بالمعجم، بنظرية مركزيةعنصرنا األول، دون أن يربطوها 

) املزهر(البن جين، ويف ) اخلصائص(البن فارس، ويف ) الصاحيب يف فقه اللغة(مذكورة يف 
للزبيدي، ) لعروستاج ا(للسيوطي، كما جاءت مذكورة يف مقدمات بعض املعاجم مثل 

لفارس الشدياق الذي ) سر الليال يف القلب واإلبدال(للشرتوين، ومعجم ) أقرب املوارد(و

                                   
  .21 ،20إبراهيم بن مراد، مسائل يف املعجم، ص ص  -)1(
  .25إبراهيم بن مراد، مسائل يف املعجم، ص  -)2(
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أما جممع اللغة العربية بالقاهرة، وغريه من . أسس فيه لنظرية املعىن املركزي، كما سيأيت ذكره
امع العربية األخرى، فلقد عاجلت كثريًا من قضايا الرتادف واألضداد وا الشرتاك اللفظي، ا

على غرار القدماء يف دراسات خمصصة أساسا لوضع املصطلحات العلمية الفنية، وبالتايل 
ما، ويشهد بذلك  ما ومبستلزما لتحديث الرصيد اللغوي واملعجم العربيني، دون ربطها 

، وقد جاءت خالية من كل )معجم فيشر(، و)املعجم الكبري(، و)املعجم الوسيط(مقدمات 
بة نظرية داللية تأسيسية، وميكن أن ندرج، يف هذا السياق، كثريًا من الدراسات العربية مقار 

وغياب نظرية  .)1(»املعاصرة اليت اقتصرت على الوصف والتاريخ للمعجم إىل يوم الدين هذا
عربية حول ظاهرة الرتادف واالشرتاك اللفظي، تنضوي حتت مشكلة أعم وأمشل هي غياب 

  .ةنظرية لغوية عربي

محلوا «) علماء أصول الفقه(ويرى الباحث حممد حسن حسن جبل أن األصوليني 
يبدو أن هذا «، ليس هذا فقط ولكن )2(»على املشرتك ِحفظ التوازن بني املعاين واأللفاظ

اإلحساس بتعدد داللة اللفظ الواحد يف القرآن، قد تطور لدى املفسرين فيما بعد، إىل فرع  
لكن موضوع التعدد ) [...] الوجـوه والنظائر(آنية، يشار إليه بـ كامل من الدراسات القر 

ا، ليهتم به فقهاء اللغة يف  الداليل يتجاوز نطاق الدراسات القرآنية، وإن ظل وثيق الصلة 
از،  م اللغوية(أبواب املشرتك اللفظي واألضداد وا ، والبالغيون يف )واألصوليون يف مقدما

  .)3(»أبواب البيان خاصة

ومن خالل ما سبق ميكننا القول إن هؤالء الدارسني على اختالف آرائهم قد اتفقوا 
  :على تقسيم وجوه العالقة بني اللفظ واملعىن إىل ثالثة أقسام هي

                                   
ا ومفاهيمها(حممد رشاد احلمزاوي، املعجمية  -)1( ، مركز النشر )مقاربة نظرية ومطبقة، مصطلحا

  .45، 44ص ص  2004اجلامعي، تونس، 
  .10حممد حسن حسن جبل، املعىن اللغوي، ص  -)2(
–، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء 1حممد غاليم، التوليد الداليل يف البالغة واملعجم، ط -)3(

  .13، ص 1987املغرب، 
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اختالف اللفظني الختالف املعنيني، وهذا هو األصل، وهو ما يصطلح عليه يف   .أ 
 )1(»األحاديةاملدلولية أو املعنوية «الدراسات اللغوية احلديثة بـ

»Monosémisme«)2(.  
 ).الرتادف(اختالف اللفظني واملعىن واحد، وهذا هو الفرع األول،   .ب 

 ).املشرتك اللفظي والتضاد(اتفاق اللفظني، واختالف املعنيني، وهذا هو الفرع الثاين   .ج 

وهذه حقيقة واقعة يف لغتنا العربية، اليت خيتلف منطقها عن منطق العقل، الذي «
يكون للمعىن الواحد لفظ واحد والعكس صحيح، غري أنه منطق اللغة، فهي يقضي بأن 

ا جعلت للمعىن الواحد ألفاظًا كثرية، ومن  أحيانًا تضع للفظ الواحد معاٍن متعددة، كما أ
 .)3(»يف تبيان املعىن املراد_ كما سلف القول_مث تأيت أمهية احملدد الداليل 

إن : باخلضوع للقانون العقلي القائل) املعنيني اتفاق اللفظني واختالف(فإذا فسرنا 
أو  )(األلفاظ متناهية واملعاين غري متناهية، واملتناهي إذا وزع على غري املتناهي لزم االشرتاك

لدرجة التعبري عن املعنيني ) كلفظ العني مثالً (إذا قلنا إن التعبري عن عدة معاين بلفظ واحد 

                                   
ا ومفاهيمها(حلمزاوي، املعجمية حممد رشاد ا -)1(   .45، ص )مقاربة نظرية ومطبقة، مصطلحا

(2)- Monosémique: un morphème ou un mot sont monosémiques quand 
ils n'ont qu'un seul sens, par opposition aux mots qui ont plusieurs sens 
(polysémiques). La plupart des termes appartenant aux terminologies 
scientifiques n'ont qu'un sens: laryngologie, appendicectomie, névralgie, 
etc. (Jean Dubois et autres, dictionnaire de linguistique et des sciences du 
langage , Ed Larousse, Paris: 1994. P 309. 

، 1، ط)دراسة تطبيقية(والرتاث البالغي العريب  عبد الواحد حسن الشيخ، العالقات الداللية -)3(
  .42، 41ص ص. م1999/هـ1419مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، مصر، 

)( - لكن الواقع أن األلفاظ «: عن هذه الفكرة جند تعليقًا للباحث حممد حسن حسن جبل يقول
فكل ألفاظ العربية املدونة يف املعاجم يتفرع من كل منها عشرات األلفاظ : أيضًا تكاد ال تتناهى

اضية يف حني أن اإلمكانات الري. املستعملة فعالً، وتصل بالقياسيات إىل حنو مئيت كلمة لكل تركيب
حممد حسن حسن جبل، (» تصل برتاكيب العربية الثنائية إىل اخلماسية إىل أكثر من عشرين مليوناً 

  ).10املعىن اللغوي، ص 
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وهو الذي «جتسيد ملا يسمى بقانون االقتصاد األدائي  املتضادين باللفظ الواحد بأن هذا
يدفع بكل مستعمل للسان الطبيعي إىل أن يركب كالمه مبا يسمح له بإبالغ أكرب كمية من 
هود األدائي يف استخدام جهاز التصويت، وبناء على هذا  املعلومات بأقل ما ميكن من ا

  .)1(»هود األدنـىالقانون حتدد استعماله للغة مبا يعرف بنزعة ا

) اختالف اللفظني واملعىن واحد(ويف املقابل جند أن التعبري بعدة ألفاظ عن معىن واحد 
، وكان هذا القسم يف املقابل جتسيداً حلاجة )قانون االقتصاد األدائي(قد خالف هذا القانون 

واحد، ليدّلوا إمنا أوقعت العرب اللفظتني على املعىن ال«: التوسع يف االستعمال يقول قطرب
على اتساعهم يف كالمهم، كما زاحفوا يف أجزاء الشعر ليدلوا على أن الكالم واسع عندهم، 

  .  )2(»وأن مذاهبه ال تضيق عليهم عند اخلطاب واإلطالة واإلطناب

): باب اللفظ للمعاين(يف الكتاب يف ) 180ت(وعن هذا التوازن يقول سيبويه 
ظني الختالف املعنيني، واختالف اللفظني واملعىن اعلم أن من كالمهم اختالف اللف«

ذا التوازن . )3(»واحٌد، واتفاق اللفظني واختالف املعنيني ويف السياق نفسه فإن هذا الوعي 
يف كتابه فقه اللغة وسر العربية قد تناول يف ) هـ430ت(بني اللفظ واملعىن جند الثعالبـي 

ها إىل الق من التقسيم السابق ذكره، فكانت عناوين ) ج(سم ثالثة فصول متتالية ميكن َضمُّ

                                   
، مؤسسات عبد الكرمي بن عبد )حبث يف اخللفيات املعرفية(عبد السالم املسدي، ما وراء اللغة  -)1(

  .55، 54اهللا للنشر والتوزيع، تونس، دت، ص ص 
حممد جاد املوىل بك : ل الدين السيوطي، املزهر يف علوم اللغة و أنواعها، شرح و تعليقجال -)2(

، ص ص 1، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، ج3وحممد أيب الفضل إبراهيم وعلي حممد البجاوي، ط
400 ،401.  

بة ، مكت3عبد السالم هارون، ط: ، الكتاب، تح)سيبويه(أيب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب  -)3(
  .24، ص 1م، ج1988/هـ1408اخلاجني، القاهرة، 
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فصل يف وقوع اسم (، )فصل يف وقوع فعل واحد على عدة معانٍ : (كالتايل  )1(هذه الفصول
  ).فصل يف تسمية املتضادين باسم واحد(و) واحد على أشياء حمتلفة

ذا اجلدل وبالتايل فإن ظاهرة الرتادف واالشرتاك اللفظي ما مها إالَّ انعكاس أو نتيجة هل
أو التناسب أو التوازن احلاصل بني األلفاظ واملعاين على مستوى الكلمة املفردة من حيث 

حالتني «هي لفظ مفرد وجمرد دون أن يدخل يف تركيب أو تأليف، وذلك باعتبار أن للكلمة 
األوىل إذا كانت فردًا لغوياً، أي وحدة معجمية ذات موقع يف : من الوجود ال ثالثة هلما

ُدوَّن، والثانية إذا كانت ذرة تركيبية صاحلة مع
جم اللغة العام وحيز بني مداخل املعجم امل

لالنتظام يف الرتاكيب ومحل اخلصائص النحوية، وهي يف حالتها األوىل تنتمي إىل املعجم ويف 
، )2(»حالتها الثانية تنتمي إىل النحو، فاملعجم والنحو إذن مها املكونان األساسيان لعلم اللغة

وبالتايل فنحن عندما نتحدث عن املعىن يف هذا املستوى فإننا نتحدث عن املعىن املعجمي 
  .)3((Sémantique lexicale)أو الداللة املعجمية 

ا  ولطاملا أثار التقابل بني اللفظ واملعىن نشاطا لغويا ملعرفة الكيفية أو اآللية اليت اعتمد
ين وصف أحدمها باحملدودية وهو األلفاظ يف مقابل اللغة إلجياد نوع من التوازن بني عنصر 

فمع الرتادف جند أنفسنا مع عدة . العنصر اآلخر الذي وصف بالالحمدودية وهو املعاين
ألفاظ تعرب عن معىن واحد ومع االشرتاك اللفظي جند أنَّ اللفظ الواحد يعرب عن عدة معان، 

                                   
مصطفى السقا، إبراهيم األبياري، عبد احلفيظ : أيب منصور الثعاليب، فقه اللغة وسرُّ العربية، تح -)1(

  .371 إىل الصفحة 367، مطبعة مصطفى بايب احلليب وأوالده، من الصفحة 3شليب، ط
  .57 إبراهيم بن مراد، مقدمة لنظرية املعجم، ص -)2(
هي مبحث املعاين اليت تستفاد من الوحدات املعجمية يف حالة تفردها ويف حالة انتظامها يف « -)3(

السياق، أي إذا كانت مفردة، وإذا كانت مرتبطة بوحدة معجمية أخرى، أو أكثر، بعالقة معجمية ما، 
داللة ) 1: (ثالثة مستويات للداللة املعجمية_ حديد الذي قدمناهانطالقًا من الت_وميكن أن نتصور 

ا خارج السياق داللة اجلملة  ) 3. (داللة املفردة يف اجلملة، أي من خالل السياق) 2. (املفردة بذا
   ).46إبراهيم بن مراد، مقدمة لنظرية املعجم، ص . (»كلها، أي يف السياق
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تواء هذا اجلدل القائم بني اللفظ فمن خالل هاتني الظاهرتني تفرض اللغة منطقها يف اح
وهذه حقيقة واقعة يف لغتنا العربية، اليت خيتلف منطقها عن منطق «واملعىن عند تعددمها، 

العقل، الذي يقضي بأن يكون للمعىن الواحد لفظ واحد، والعكس صحيح، غري أنه منطق 
ا جعلت للمع ىن الواحد ألفاظا  اللغة، فهي أحيانا تضع للفظ الواحد معان متعددة، كما أ

  .)1(»يف تبيان املعىن املراد –كما سلف القول   –كثرية، ومن مث تأيت أمهية احملدد الداليل 

 )2(كما أن املتأمل يف ظاهرة الرتادف واالشرتاك من خالل تعريفات اللغويني القدامى
ما نتيجة لتعدد أحد طريف الثنائية اليت حنن بصددها ثنائية  تعدد ؛ فإذا والمعنىاللفظ جيد أ

دون اللفظ كنا أمام ظاهرة  تعدد المعنىدون املعىن كنا أمام ظاهرة الرتادف، وإذا  اللفظ
وهذا جيرنا إىل احلديث عن مدى التوازن يف العالقة . االشرتاك اللفظي وضمنها ظاهرة التضاد

الرتادف بني األلفاظ واملعاين، كما ذهب الباحث أمحد خمتار عمر إىل اعتبار كل من 
ويعلل  Ulmannواالشرتاك اللفظي من باب تعدد املعىن متَّبعًا يف ذلك وجهة نظر اللغوي 

ووجهة النظر يف هذا نقتبسها من تعريفني وردا يف كتاب أوجدن وريتشاردز «: ذلك بقوله
(the Meaning of Meaning) وإىل الصورة ) أ(إذا رمزنا للفظ بالرمز : للمعىن، ومها

. نفسها؟ رأيان) ب(، أو هو )ب(و) أ(فهل املعىن هو العالقة بني ). ب(رمز الذهنية بال
فإذا اعتمدنا التعريف الثاين للمعىن، فإن الرتادف سيخرج من دائرة تعدد املعىن، وذلك 

أما على . باعتبار أن الصورة الذهنية واحدة يف الرتادف وبالتايل فإن املعىن هنا مل يتعدد
لرتادف يف تعدد املعىن؛ ألن املعىن هو العالقة بني الرمز والصورة، التعريف األول فيدخل ا

ويتحقق التعدد له بتعدد العالقة بني اللفظ والصورة، وتعدد العالقة يتحقق بتعدد أحد 

                                   
  .42 – 41الرتاث البالغي، ص ص حسن الشيخ، العالقات الداللية و  -)1(
  .413إىل الصفحة  369، من الصفحة 1السيوطي، املزهر يف علوم اللغة و أنواعها، ج: ينظر -)2(
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كان من ) ب(كان من املرتادف وإن كان التعدد يف ) أ(فإن كان التعدد يف . طرفيها
  .    )1(»املشرتك

  :علماء أصول الفقه اللفظ والمعنى عند. 5
كما جيب أن ننوه  جبهود علماء أصول الفقه يف دراسة الداللة عمومًا وثنائية اللفظ 

أكثر الطوائف العلمية اإلسالمية عناية بدراسة «واملعىن على وجه اخلصوص، فلقد كانوا من 
نصوص املعىن، وكانت عنايتهم يف ذلك تفوق عناية اللغويني والبالغيني، وقد حاولوا فهم 

القرآن الكرمي والسنة النبوية باالعتماد على استقراء األساليب واملفردات العربية ودراستها مع 
االستعانة بالنتائج اليت توصل إليها البالغيون واللغويون، وقد انتهوا من ذلك كله إىل قواعد 

ا إىل فهم األحكام من النصوص الشرعية فهمًا صحيحًا يطابق ما  ميكن وضوابط يتوصل 
ذه النصوص وكانت العربية لغته سليقة، أي قبل أن  أن يفهمه العريب الفطن الذي خوطب 

وفيما يلي نورد نصًا للسيوطي على الرغم من طوله إالَّ أن . )2(»يعرتي التغري لغة اخلطاب
اللفظ واملعىن : قال أهل األصول«: فيه إمجاًال لنظرة علماء األصول لنسبة األلفاظ للمعاين

ا واحدة، ومدلوهلا واحد، ويسمى هذا إمَّ  ؛ بالمفردا أن يتحدا فهو الـُمْفرد كلفظة اهللا، فإ
كاإلنسان والفرس وغري ذلك من   المتباينةالنفراد لفظه مبعناه؛ أو يتعّدَدا فهي األلفاظ 

األلفاظ املختلفة، املوضوعة ملعاٍن خمتلفة؛ وحينئٍذ إما أن ميتنع اجتماعهما؛ كالسواد 
؛ أو ال ميتنع كاالسم والّصفة؛ حنو السيف والصارم، المتباينة المتفاضلةاض، وتسمى والبي

؛ أو يتعدد اللفظ المتباينة المتواصلةأو الصفة وصفة الصفة كالناطق والفصيح، وتسمى 
؛ أو يتحد اللفظ ويتعدد املعىن؛ فإن كان قد وضع األلفاظ المترادفةواملعىن واحٌد فهو 

، أو لعالقة المرتجلوإال فإن وضع ملعًىن مث نقل لغريه ال لعالقة فهو ، المشتركللكل فهو 

                                   
  .146، 145، ص ص 1998، عامل الكتب، 5أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ط -)1(
سليمان طاهر محودة، دراسة املعىن عند األصوليني، دار املعرفة اجلامعية للنشر والطباعة والتوزيع،  -)2(

  .11دت، ص: اإلسكندرية
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فإن اشتهر يف الثاين كالصالة َمسيَّ بالنسبة إىل األول منقوال عنه، وإىل الثاين منقوال إليه؛ وإن 
  . )1(»مل يشتهر يف الثاين كاألسد فهو حقيق بالنسبة إىل األول جماز بالنسبة إىل الثاين

ومتثل هذه «األصوليون داللة األلفاظ على املعاين حسب عدة اعتبارات ولقد قسم 
األقسام اجلانب األكرب من دراسة األصوليني للداللة اللغوية، ويف ثناياها تتناثر قضايا داللية 

  .)2(»أخرى

فباعتبار املتكلم واملخاطب أو املستمع هناك الداللة احلقيقية، «: وهذه األقسام هي
وهي ما يفهمه السامع أو ) النسبية(ملتكلم بألفاظه، والداللة اإلضافية وهي ما يقصده ا

املخاطب، وباعتبار كمال املعىن املوضوع له اللفظ هناك داللة املطابقة والتضمن وااللتزام، 
والعتبار مشول اللفظ ألفراده حمصورين أو غري حمصورين هناك العام واخلاص واملشرتك، 

يد كما يشمل األمر والنهي، وباعتبار االستعمال وشيوعه وتغري واخلاص يشمل املطلق واملق
از، ومن حيث الوضوح واخلفاء  املعىن من زمن إىل زمن أو من بيئة إىل بيئة هناك احلقيقة وا
مل  يف املعىن تقسم األلفاظ إىل الواضح والغامض، وهذا األخري ينقسم بدوره إىل املتشابه وا

ىل ظاهر ونص ومفسر وحمكم، ومن حيث طرق الداللة هناك واخلفي، والواضح ينقسم إ
  . داللة بعبارة النص وداللة بإشارته وثالثة بفحواه ورابعة باقتضائه

والشافعية يقسمون الداللة يف هذا املوضع إىل داللة املنطوق، وداللة املفهوم، وتنقسم 
ويسمى داللة العبارة،  ما يدل صراحة على متام املعىن: داللة املنطوق إىل قسمني أحدمها

أوهلما : يتمثل يف الداللة غري الصرحية على الزم املعىن، وهي تنقسم إىل قسمني: واآلخر
  . مقصودة باللفظ اقتضاًء وإمياًء، واآلخر غري مقصودة باللفظ وتسمى إشارة

                                   
  .368، ص 1جالل الدين السيوطي، املزهر يف علوم اللغة و أنواعها، ج -)1(
  .12سليمان طاهر محودة، دراسة املعىن عند األصوليني، ص  -)2(
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داللة موافقة وتسمى بالفحوى، وداللة خمالفة، : أما داللة املفهوم فتنقسم إىل قسمني
  .)1(»مل املخالفة باللقب أو بالوصف أو بالشرط أو بالغاية أو بالعددوتش

  

                                   
  .13، 12ر محودة، دراسة املعىن عند األصوليني، ص ص سليمان طاه -)1(
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  :)(داللة األلفاظ على المعاني عند علماء أصول الفقه

                                   
)( -  15 ،14، 13سليمان طاهر محودة، دراسة املعىن عند األصوليني، ص ص.  

من حيث املتكلم  .1

ما يقصده 
املتكلم داللة 

ما يقصده السامع 
 )نسبية(داللة إضافية 

 من حيث كمال املعنـى .2

 تضمن التـزام مطابقـة

 من حيث الشمول واحلصر .3

 خـاص مشرتك عـام

 مقيد أمر نـهـي مطلق

تغري (من حيث االستعمال  .4

 مـجاز حقيقة

 من حيث الوضوح واخلفاء .5

غري واضح 

 مشكل جممل متشابه خفي

 واضح

 مفسر نص ظاهر حمكم
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ولتوضيح منهج علماء أصول الفقه يف دراسة داللة األلفاظ، وكمثال على ذلك نورد 
وهو الذي ظهرت فيه «اخلالف الواقع يف بعض صيغ العموم كصيغة مجع املذكر السامل، 

كاملسلمني واملؤمنني وكذلك واو اجلماعة يف حنو ) الواو والنون أو الياء والنون(عالمة التذكري 
هل هو ظاهر يف دخول اإلناث فيه أم ال؟ غالب الفقهاء يرون أنه ال يشمل ) قاموا(

وذهب احلنابلة وقليل من األصوليني من . لق حقيقة على أفراد الذكور فقطاإلناث، وأنه يط
ناتج «يرى الباحث سليمان طاهر محودة أن هذا اخلالف . )1(»غريهم إىل أنه يشمل اإلناث

                                   
  .25سليمان طاهر محودة، دراسة املعىن عند األصوليني، ص  -)1(

 طرق الداللة عند الشافعية .7

 داللة املفهومداللة 

 غري صرحية )عبارة(صرحية 

غري مقصودة مقصود 
 )إشارة(

 اقتضاء إيـماء

داللة موافقة 
 )فحوى(

 خمالفةداللة 

 باللقب بالوصف بالشرط بالغاية بالعدد باحلصر

 طرق الداللة عند اجلمهور .6

 ةدال بالعبار  دال بالفحوى دال باالقتضاء دال باإلشارة
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عن حماولة دراسة األلفاظ مبعزل عن السياق والقرائن تارة، ومن خالهلا تارة أخرى، فصيغ 
السياق املتنوعة أي على املستوى املعجمي ال تدل على دخول  اجلمع املذكر مبعزل عن قرائن

ذه القرائن املتنوعة يف خطابات الشارع تدل على مشوهلن  أفراد اإلناث فيها، لكنها حمتفة 
أيضاً، وال شك أن هذه القرائن تكشف عن قصد املتكلم وتبينه، وهو أمر مسلم عند 

راد اإلناث يرون إمكان مشوهلا بدليل من خارج، والذين ينفون مشول هذه الصيغ ألف. الفريقني
  .)1(»وحنن نرى يف هذا الدليل عنصراً هاماً من عناصر الوقوف على املعىن

باإلضافة إىل الداللة املعجمية ) الصوتية والصرفية والنحوية(إنَّ الداللة الوظيفية للصيغة 
يه اجلمهور الذين يريدون تقضي بأن أفرادها من الذكور وفق نظام اللغة، وهو ما يذهب إل

بيان داللتها األصلية، أي قبل دخوهلا يف السياق، بيد أن هذه الداللة تشكل جانبًا واحداً 
من جانيب املعىن املقايل، أو املعىن احلريف، واجلانب اآلخر هو املعىن املقامي وهو مكون من 

النص وهلا دخل يف ظروف أداء املقال من متكلم وخماطب وظروف ومالبسات كثرية حتيط ب
بيان قصد املتكلم، وفصل أحد اجلنبني عن اآلخر هو سبب اخلالف الذي بيناه آنفاً، وحنن 
نرى ضرورة تناول اجلانبني معًا جبميع عناصرمها للوصول إىل املعىن الداليل للصيغة يف سياق 

  .معني

ر فقط فهم كانوا فاجلمهور عندما قالوا بداللة صيغة مجع املذكر السامل على أفراد الذكو 
يقصدون حبث داللة هذه الصيغ على املستوى الوظيفي واملعجمي، أي قبل دخوهلا يف «

ا يف هذه املرحلة  ا، وقد ذكرنا أن دالال السياق واحتفافها بالقرائن اليت تغري من مدلوال
لة من مقصورة على أفراد الذكور، كما أن اجلمهور ال خيالفون يف مشوهلا ألفراد اإلناث بأد

  .اخلارج أي بالقرائن

                                   
  .26سليمان طاهر محودة، دراسة املعىن عند األصوليني، ص ص  -)1(
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يدل على حماول األصوليني دراسة الصيغ  –وهو كثري  –إن هذا النوع من اخلالف 
  .)1(»واأللفاظ املفردة على مرحلتني أو مستويني، مرحلة املعجم ومرحلة السياق

وهو ما نراه كثرياً عند األصوليني  –بيد أن هلذا التجريد عن القرائن يف دراسة الصيغ «
أمهية يف حتديد املعىن، ألن هذه الداللة هي املرحلة األوىل يف دراسة املعىن، تليها مرحلة  –

السياق بنوعيه اللفظي واحلايل وهي ذات دخل يف تعميم املعىن إذا كان خاصًا أو ختصيصه 
  .)2(»إذا كان عاماً 

ا يف الرتاث العريب اإلسالمي، أمر ليس يف حا جة إىل أن وقضية اللفظ واملعىن وجتليا
يبني أو يستدل عليه، لوضوحه فيه، وكثرة ما كتب حوله، يف مجيع مناحي هذا الرتاث، حنوا، 
وبالغة، وصرفا، ومعجما، وفقها، وفلسفة، ومنطقا، وأصوال، وفقه لغة، وحديثا، وعقيدة، 

 إىل غريها من العلوم، اليت تشهد بكثرة ما قيل يف موضوع الداللة بصفة. ..وقراءات قرآنية
عامة، ويف قضية اللفظ واملعىن بصفة خاصة، وهو موضوع أكرب من أن حياط به يف هذه 

   .الصفحات، أو أن يدرس من وجهة نظر واحدة

 
 

   

 

    

                                   
  .27سليمان طاهر محودة، دراسة املعىن عند األصوليني، ص ص  -)1(
  .32، 31املرجع نفسه، ص ص  -)2(



 

                                                            : الفصل األول
  المعجميِّين العرباللغويِّين و  درادف عنالتّ ظاهرة 
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 :مفهوم الترادف وموقف العلماء من حيث اإلثبات واإلنكار. 1

  :مفهوم الترادف. أ

  :الترادف لغة
الراء والدال والفاء أصل واحد مطَّرد، يدل على «: يقول ابن فارس يف مقاييس اللغة

ادف. اتباع الشيء . ومسيت العجيزة رِدفًا من ذلك. الذي يرادفك: والرديف. التتابع: فالرتَّ
م أمٌر فَرِدَف هلم أعَظُم منه، أي تِبع األوَّلَ : ويقال : والرِّداف. ما كان أعَظَم منه نـََزل 

. تواليها: وأرداُف النُّجوم. وهذا ِبرَذوٌن ال يُراِدُف، أي ال َحيِمل َرديفاً . موضع َمرَْكب الرِّدف
النجم الذي ينوء من املشرق : والرَّديف. ويقال أتينا فالنًا فارتدْفناُه ارِتَدافاً، أي أخذناه أخذاً 

الرِّدفان . الذين كانوا َخيُْلُفون امللوك: داف امللوك يف اجلاهليةإذا انغمس رقيبه يف املغرب، وأر 
وهذا أمر ليس له رِدٌف، أي . ، وهو مالح السفينة)الردف(ويف شعر لبيد . الليل والنهار
  .)1(»تعاونوا عليه وترادفوا وترافدوا: قال األصمعيّ . ليس له تَِبعه

  ): ردف(وجاء يف لسان العرب البن منظور يف مادة 

وكل شيء تبَع شيئاً، فهو ردفه، وإذا تتابع شيٌء خلف شيٍء . ما تبَع الشيءَ : الرِّْدفُ «
  .فهو الرتادف، واجلمع الرُّداىفَ 

  .الرداىفَ : ويقال للحداة. ويقال جاء القوم رداَىف، أي بعُضهم يتبع بعضاً 

  .والرتادُف التتابع. وتـََراَدَف الشيُء تبَع بعضه بعضاً 

كل قافية اجتمع يف آخرها ساكنان وهي متَفاِعالْن وُمْستَـْفِعالْن وُمفاعالْن   :والـُمتَـَراِدفُ 
، ومسي بذلك ألن غالب العادة يف أواخر األبيات أن يكون فيها ...وُمْفتِعالْن وفاعلتان

                                   
 ،503، ص ص )ردف(مادة ، 2أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج -)1(

504.  
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ساكن واحٌد، رويًّا مقيَّدًا كان أو وصًال أو ُخروجاً، فلما اجتمع يف هذه القافية ساكنان 
  .)1(»َأَحُد الساكنني رِْدَف اآلخر والحقاً بهمرتادفان كان 

  :الترادف اصطالحاً 
هو : وقيل. عبارة عن االحتاد يف املفهوم«: بأنه) هـ816ت(عرَّفه الشريف اجلرجاين 

  .)2(»توايل األلفاظ املفردة، الدالة على شيء واحد، باعتبار واحد

االحتاد يف املفهوم، ال االحتاد الرتادف «: بأنه) هـ1094ت(ويعرِّفه أو البقاء الكفوي 
هذا خمتار . وحق املرتادفني صحة حلول كل منهما حمل اآلخر. يف الذات، كاإلنسان والبشر

إن كانا من لغة : وخمتار البيضاوي. وهو أنه جيب ذلك مطلقا). أصوله(ابن احلاجب يف 
ن غري تفاوت، والتابع واملرتادفان يفيدان فائدة واحدة م. واحدة وخمتار اإلمام أنه غري واجب

  .قاله فخر الدين. ال يفيد وحده شيئاً، بل بشرط كونه مقيَّداً بتقدم األول عليه

 M  ²  ±L ] 86: يوسف[ M  Î   ÍL : واملرتادفان مثل

 ]28: املدثر[ MQ  P  O  NL  ]48: املائدة[ M  on  mL          ]78: التوبة[

M   ED  C  BL ]171: البقرة[  M V  U  TL ]67: األحزاب[  M

 ON  M  L  KL ]157: البقرة[  M r     q  pL ]6: املرسالت[.  

واملخلص يف هذا أن يعتقد أن جمموع املرتادفني ُحيصِّل معىن ال يوجد عند انفرادمها؛ 
وإذا كانت كثرة احلروف تفيد زيادة املعىن فكذلك كثرة . فإن الرتكيب حيدث معىن زائدا

  . األلفاظ

                                   
  .1625، ص )ردف(مادة ، 6ابن منظور، لسان العرب، ج -)1(
اين، ضبط جمموعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، اجلرجاين، التعريفات اجلرج -)2(

  ).ردف(مادة . م1983/هـ1403
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واملرتادفان قد يكونان مفردين كالليث واألسد، وقد يكونان مركبني كجلوس الليث 
  .وقعود األسد

  .)1(»وقد يكون أحدمها مفرداً واآلخر مركباً، كالـمـّز، واحللو احلامض

الَِّة َعَلى ُمَسمى «: بأنه) هـ1250ت (وعرفه الشوكاين  ُهَو تـََواِيل اْألَْلَفاِظ اْلُمْفَرَدِة الدَّ
فيخرج عن هذه األدلة اللَّْفَظْنيِ َعَلى َشْيٍء َواِحٍد َال بِاْعِتَباٍر . اِحٍد، بِاْعِتَباِر َمْعًىن واحدوَ 

َفِة َوِصَفِة الصَِّفِة، َكاْلَفِصيحِ   َواِحٍد َبْل بِاْعِتَباِر ِصَفتَـْنيِ َكالصَّارِِم َواْلُمَهنَِّد، َأْو بِاْعِتَباِر الصِّ
َدِة، َأنَّ اْلُمتَـَراِدَفَة تُِفيُد فَاِئَدًة َواِحَدًة ِمنْ َواْلَفرْ . َوالنَّاِطقِ   ُق بـَْنيَ اْألَْمسَاِء اْلُمتَـَراِدَفِة َواْألَْمسَاِء اْلُمؤَكِّ

َدةُ . َغْريِ تـََفاُوٍت َأْصًال  ِد َأْو َفِإنَّ اِالْسَم الَِّذي َوَقَع بِِه التَّْأِكيُد يُِفيُد تـَْقِويََة اْلُمؤَكَّ : َوأَمَّا اْلُمؤَكِّ
ُمولِ  ْهِو َأْو َعَدِم الشُّ ِم التََّجوُِّز، َأِو السَّ َوَقْد َذَهَب اجلُْْمُهوُر ِإَىل ِإثـَْباِت التـََّراُدِف ِيف . َدْفَع تـََوهُّ

  .)2(»اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة، وهو احلق

الكلمة املرادفة هي اليت تتقارب داللتها «: بقوله حممد ياس خضر الدوريويعرفه الباحث 
مع غريها يف املعىن العام، لكنَّ هلا من خصوصيات الداللة ماال نكتشفه إالَّ يف سياقها الذي 
ترد فيه، أما متام االحتاد والتطابق يف املعىن فقد منعه كثري من اللغويني العارفني بدقة 

  .فسحة للبحث عن املعاين الدقيقة بني املرتادفاتاالستعمال، وهذا القول هو الذي يرتك 
وإن كان أصحاب  –ولعلَّ الرتادف مبعىن التقارب له شاهد من القرآن الكرمي 

¬  ®     ¯  °  ±  M   ³  ² : وهو قوله سبحانه –املعجمات قد أغفلوا هذا األصل 

  µ  ´L  )اقرتب لكم بعض الذي تستعجلون: أي ) 72: النمل.  

                                   
  .316 ،315أبو البقاء الكفوي، الكليات، ص ص  -)1(
، 1سامي العريب األثري، ط: الشوكاين، إرشاد الفحول غلى حتقيق احلق من علم األصول، تح -)2(

  .123م، ص 2000 -هـ 1421دار الفضيلة الرياض، 
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حنا على الرتادف معىن التقارب له ما يعضده من لغة التنزيل، وهو أدقُّ إًذا اصطال  
  .)1(»من حيث املفهوم واملصطلح من التعريف السابق الذي يرى يف الرتادف معىن التتابع

ذين التعريفني للرتادف؛ ألننا سنتطرق لتعريفات خمتلفة أثناء احلديث عن  نكتفي 
ثبات واإلنكار، ألن مواقفهم تلك بنيت على مفهوم مواقف العلماء من الرتادف بني اإل

معني لظاهرة الرتادف، وهذا هو السبب وراء ربطنا يف عنوان هذا العنصر بني مفهوم الرتادف 
  .وموقف العلماء من هذه الظاهرة بني اإلثبات واإلنكار

  :ظاهرة الترادف بين اإلثبات واإلنكار. ب

  :عند علماء العربية القدامى. 1. ب
الباحث إبراهيم أنيس أن اخلالف حول ظاهرة الرتادف مل يكن له وجود بني رواة  يرى

اللغة وجامعيها يف القرن الثاين اهلجري، وإمنا كانوا يسلمون بوجوده يف اللغة، وال يرونه حمال 
قال أبو زيد قلت : ويف اجلمهرة«: ا إىل ما قاله السيوطيذ، ويستند يف ه)2(لنـزاع أو جدل

ما : قلت. املتآزف: قلت، ما املتكأكىء؟ قال. املتكأكىء: احملَنْبطىء؟ قال ألعرايب ما
  .)3(»أنت أمحق: املتآزف؟ قال

كان ال يرى غضاضة «من خالل هذا النص يرى إبراهيم أنيس أن أبا زيد األنصاري، 
يف أن يعرب على املعىن الواحد، بأكثر من لفظ، بل كان فيما يظهر يؤمن أن األعرايب قد 

  .)4(»فظ يف ذاكرته بألفاظ عدة، للتعبري عن معىن واحدحيت

                                   
حممد ياس خضر الدوري، دقائق الفروق اللغوية يف البيان القرآين، رسالة دكتوراة، بإشراف  -)1(

  .34م، ص 2005/هـ1426لرتبية، جامعة بغداد، األستاذ الدكتور خليل بنيان احلسُّون، كلية ا
  .151، ص2003إبراهيم أنيس، يف اللهجات العربية، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة،  -)2(
لد -)3(   . 413، ص 1جالل الدين السيوطي، املزهر يف علوم اللغة و أنواعها، ا
  .151إبراهيم أنيس، يف اللهجات العربية، ص -)4(
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ذا يكون  العلماء والرواة القدامى قد فطنوا إىل فكرة الرتادف يف اللغة، معربين عنها «و
  .)1(»بتسميات وعبارات متقاربة، ناهيك عن متثلها يف تصانيفهم بصورة ال تقبل الشك

قد جاء متأخرا بعض التأخر، وذلك بعد أن ) الرتادف(فاملالحظ أن مصطلح « 
اتضحت معامل هذه الظاهرة وأصبحت من املواضيع اللغوية اليت يعرض هلا العلماء يف  

مل يرد يف مصنفات األقدمني ومل يكن ) الرتادف(أن مصطلح (والدليل على هذا . كتبهم
ممع مالحظتهم لفك. معروفا لديهم آنذاك   .)2(»رة الرتادف ومتثلها يف أقواهلم ومصنفا

م عربوا عنه بألفاظ  وعلى الرغم من عدم التصريح مبصطلح الرتادف عند األوائل إال أ
فتمثلت فكرة الرتادف عندهم أول األمر يف اختالف األلفاظ للمعىن الواحد أو «خمتلف 

كما مّر . وحتديد مفهومها للشيء الواحد، وذلك قبل االصطالح عليها وتطور البحث فيها
بنا آنفا يف تعبريهم عنها باختالف اللفظني واملعىن واحد تارة، ومبا اختلفت ألفاظه واتفقت 

فكل هذه التسميات والتعبريات . معانيه تارة أخرى، أو باألمساء املختلفة للشيء الواحد
  .)3(»هلا متقاربة يف داللتها على فكرة الرتادف بصورة واسعة وبغري حتديد دقيق

ومنْت هذه الفكرة حىت غدت مدعاة فخٍر واعتزاز لدى بعض اللغويني، وهذا التفاخر 
هو الذي أوقد نار اخلالف، وظهور املنكرين له وَوَضع كّل فريق مصنفات خاصة أو أجزاء 
تدعم رأيهم وأغلب املثبتني للظاهرة ال يظهر لديهم رأي صريح يف ذلك، فالرتادف عندهم 

  .ه، وال حاجة للنقاش بهشيء مسّلم ب

فقد بقي مفهوم الرتادف «وحىت بعد وضع احلدود واالعتبارات وحصر مفهوم الرتادف 
وقد . عندهم يتسع لكثري من األلفاظ ويسمح لطوائف أخرى بالدخول يف هذه الظاهرة

                                   
 - هـ 1400ك الزيادي، الرتادف يف اللُّغة، د ط، دار احلرية للطباعة والنشر، بغداد، حاكم مال -)1(

  .44م، ص 1980
  .24حاكم مالك الزيادي، الرتادف يف اللُّغة، ص  -)2(
  .48املرجع نفسه، ص  -)3(



 ظاهرة الترادف عند اللغويِّين والمعجميِّين العرب    :                                      الفصل األول

- 38  - 

أدى هذا إىل اخللط واالضطراب يف حبوثهم وإىل جدل كثري حول جواز الرتادف يف ألفاظ  
  .)1(»ىت عند القائلني بالرتادف، إضافة إىل الغلو فيهكثرية ح

ولو حاولنا تطبيق مفهوم الرتادف على األلفاظ اليت أوردوها وعدوها من املرتادف 
كما «لوجدنا أنه ال يصدق على كثري منها، وهي خارجة عن احلد الذي شرطوه للرتادف 

. الفريوزآبادي وأمثلة السيوطي وغريهاللرماين، ويف مرتادفات ) األلفاظ املرتادفة(هي احلال يف 
. فلو رجعنا إىل املعاجم للكشف عن هذه، لوجدنا فروقا يف الداللة بني طائفة كبرية منها

وهذا ما يدلل على أن جامعي الرتادف والسيما املتأخرين منهم، مل يلتزموا عمليا مبفهوم 
 املعىن اليت ذكرها ابن ونعين بذلك مسألة االتفاق يف. الرتادف الصحيح يف كل األحوال

ولعل . فارس وثبتها اجلرجاين وابن كثري وفخر الدين الرازي والتهانوي يف تعريفهم للرتادف
الدافع األساسي للخروج عن هذا التحديد يكمن يف التفاخر واملباهاة جبمع أكرب عدد ممكن 

ون فيه لغاية لغوية من أمساء الشيء الواحد، وهذا يعين أن مجعهم هلذه األلفاظ مل يكن يهدف
  .)2(»معينة

   

  

                                   
  .53حاكم مالك الزيادي، الرتادف يف اللُّغة، ص  -)1(
  .53املرجع نفسه، ص  -)2(
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  :القائلون بالترادف من علماء العربية. 1. 1. ب
  ):هـ 180ت (سيبويه . 1

اعلم أّن من كالِمهم اختالف اللفظِني الختالف «: يقول سيبويه مقسما األلفاظ
ذلك وسرتى . املعنيِني، واختالَف اللفظِني واملعىن واحٌد، واتفاق اللفظني واختالف املعنيني

  .إن شاء اهللا تعاىل

واختالف اللفظني . جلَس وذهبَ : فاختالُف اللفظني الختالف املعنيني هو حنو
وَجدُت عليه من : واتفاق اللفظني واملعىن خمتِلف قولك. ذهَب وانطلقَ : واملعىن واحٌد حنو

  .)1(»وأشباه هذا كثريٌ . الـَمْوِجدة، ووَجدت إذا أردت وِجدان الّضالَّة

  :ه إىل تقسيم وجوه العالقة بني األلفاظ واملعاين إىليذهب سيبوي

  جلَس وذهبَ : ، مثل له بــ)متباين(اختالف اللفظني الختالف املعنيني.  
  ذهَب وانطلقَ : ، مثل له بـ)ترادف(اختالف اللفظني واملعىن واحٌد .  
  ْوِجدة، وَجدُت عليه من الـمَ : ، مثل له بـ)اشرتاك لفظي(اتفاق اللفظني واملعىن خمتِلف

  .ووَجدت إذا أردت وِجدان الّضالَّة
إن هذا النص من النصوص اللغوية املهمة اليت أشارت إىل فكرة الرتادف يف اللغة من «

إذ تناقل تقسيم سيبويه هذا  . غري حتديد، وأصبح من الشهرة مبكان يف كتب اللغة الالحقة
فقد عرض . الزيادة والشرحكثري من العلماء والدارسني من بعده وذلك بشيء من التصرف و 

  .)3(»وابن فارس واألنباري وابن األثري والسيوطي وغريهم )2(له قطرب واملربد

                                   
  .24الكتاب، ص : سيبويه -)1(
ه 1415حممد عبد اخلالق عظيمة، دط، وزارة األوقاف، القاهرة، : املربد، املقتضب، تح: ينظر -)2(
  .184، ص 1م، ج1994 –
  .25حاكم مالك الزيادي، الرتادف يف اللُّغة، ص  -)3(
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  ):هـ 206ت (قطرب . 2
إمنا أْوَقعت العرُب اللَّفظتني «: أما قطرب فيوضح موقفه ورأيه يف مسألة الرتادف بقوله

زَاحفوا يف أجزاء الشعر ليدلوا على على املعىن الواحد ليدلوا على اتََّساعهم يف كالمهم، كما 
  .)1(»أن الكالَم واسٌع عندهم، وأن مذاهَبه ال تضيُق عليهم عند اخلطاب واإلطالة واإلطناب

  ):هـ 215ت (أبو زيد األنصاري . 3
: ويف اجلمهرة«: يتضح رأي أيب زيد االنصاري من خالل ما أورده السيوطي يف املزهر

: قلت، ما املتكأكىء؟ قال. املتكأكىء: قال أبو زيد قلت ألعرايب ما احملَنْبطىء؟ قال
  .)2(»أمحقأنت : ما املتآزف؟ قال: قلت. املتآزف

ة يف أن يعرب على كان ال يرى غضاض«ويرى إبراهيم أنيس أن أبا زيد األنصاري، 
املعىن الواحد، بأكثر من لفظ، بل كان فيما يظهر يؤمن أن األعرايب قد حيتفظ يف ذاكرته 

  .)3(»بألفاظ عدة، للتعبري عن معىن واحد

  ):هـ 216ت (األصمعي . 4
أن الرشيد سأله عن شعر «): الصاحيب يف فقه اللغة(روى أمحد ابن فارس يف كتابه 

ُر غريب، فقال: فسره، فقالالبن حزام الُعْكِلّي ف يَا أمري : يَا أصمعي، ِإن الغريب عندك لَغيـْ
  .)4(»املؤمنني، أال أكون كذلك َوَقْد حفظُت للَحَجر سبعني امسا

فهو ) ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه(كما أن لألصمعي كتابا يف الرتادف امسه 
  .من هذه املسألة إذن أحد املؤلفني يف الرتادف، وهذا دليل واضح على موقفه

                                   
  .401 – 1/400السيوطي، املزهر،  -)1(
  .1/413السيوطي، املزهر، -)2(
  .151م أنيس، يف اللهجات العربية، صإبراهي -)3(
حممد : ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، دط، الناشر -)4(

  .22م،  ص 1997-هـ1418علي بيضون، 
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  ):هـ 370ت (ابن خالويه . 5
ميكننا التعرف على رأي ابن خالويه يف مسألة الرتادف من خالل املناظرة املشهورة اليت 

كنُت مبجلس سيف «): املزهر(دارت بينه وبني أيب علي الفارسي واليت أوردها السيوطي يف 
أحفظ : خالويه فقال ابن خالويهالدولة حبَلب وباحلضرة مجاعة من أهل اللغة وفيهم ابن 

قال . ما أحفظ له إال امسا واحدا وهو السيف: للسيِف مخسني امسا فتبسم أبو علي وقال
هذه صفات وكأن الشيخ ال : فأين الـُمَهنَّد والصَّارِم وكذا وكذا فقال أبو علي: ابن خالويه

  .)1(»يفرُق بني االْسِم والصِّفة

يف (، وآخر )يف أمساء األسد(الرتادف، فله كتاب كما أن ابن خالويه قد ألف يف 
  .وهذا دليل واضح على قوله بالرتادف والتأليف فيه). أمساء احلية

  ):هـ392ت (ابن جني . 6
وابن جين جعل الرتادف من خصائص العربية اليت تستحّق النظر والتأّمل، فخّص له 

، وجيعله دليًال على شرف )ملباينباب يف تالقي املعاين على اختالف األصول وا(بابًا أمساه 
العربية، فيصفه أنه قوّي الداللة على شرف هذه اللغة، وميزان الرتادف عنده أن تتالقى 

  .معاين األلفاظ عند التأّمل يف جذورها
باٌب يف إيراد املعىن املراد، بغري (إىل القول بالرتادف يف  )هـ392ت (وذهب ابن جين 

. أن هذا موضع قد استعملته العرب، واتبعتها فيه العلماء اعلم«: ، يقول)اللفظ املعتاد
والسبب يف هذا االتساع أن املعىن املراد مفاد من املوضعني مجيعاً، فلّما آذنا به وأّديا إليه 

  .)2(»ساحموا أنفسهم يف العبارة عنه؛ إذ املعاين عندهم َأشرف من األلفاظ
لواحد لفظ واحد، ولكن ختصيص يوحي عنوان الباب بأن األصل أن يكون للمعىن ا

  .ابن جين هذا الباب دليل على قوله بالرتادف

                                   
  .1/405السيوطي، املزهر  -)1(
  .466/ 2ابن جين، اخلصائص  -)2(
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م بألفاظ _ عندنا_وهذا وحنوه «: ويقول هو الذي أّدى إلينا أشعارهم وحكايا
وكان أحدهم إذا أورد املعىن املقصود بغري لفظه املعهود، كأنه مل . خمتلفة، على معاٍن متفقة

 غريه؛ إذ الغرض فيهما واحد، وكل واحد منهما لصاحبه يأت إالَّ به، وال عِدل عنه إىل
  . )1(»مراِفد

وأخربنا أبو بكر حممد بن احلسن عن أيب العباس أمحد بن حيىي  «: ومن أمثلة ذلك قوله
  :قال أنشدين ابن األعرايب: قال

  َوَمْوِضــــــــــــــِع زَبْــــــــــــــٍن َال ُأريــــــــــــــُد َمِبيَتــــــــــــــهُ 

ِة الـــــــرَّْوِع آنِـــــــسُ      َكـــــــَأنِّي بِـــــــِه ِمـــــــْن ِشـــــــدَّ

   
: وموضع ِضيٍق، فقال: ليس هكذا أْنَشْدتنا، إمنا أنشدتنا: فقال له شيخ من أصحابه

  .)2(»؟.واحد) الِضيق(و) الَزْبن(تصحبنا منذ كذا وكذا وال تعلم أن ! سبحان اهللا

                                   
  .468، ص 2ابن جين، اخلصائص، ج -)1(
  .467املرجع نفسه، ص  -)2(
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  :المنكرون والقائلون بالفروق من علماء العربية. 2. 1. ب
  ):هـ 231ت (ابن األعرابي . 1

يب إىل أن جهلنا بالفروق بني األلفاظ اليت تقاربت معانيها ال يلزمنا يذهب ابن األعرا
ُهما العرُب على معىن واحد يف كلِّ واحد منهما معىن «بالقول برتادفها  كلُّ حْرفني أوقـََعتـْ

: وقال .ليس يف صاحبه رمبا عرفناه فأْخبَـْرنا به ورمبا غمض علينا فلم نلزم العرب جهله
قال (من العلل ما نعلمه ومنها ما جنَهُله  .صَّت العرُب ما خصَّت منهااألمساء كلها لعّلٍة خ

إىل أن مكة مسِّيت مكة جلْذِب الناس إليها والبصرة مسِّيت ) أبو بكر يذهب ابُن األعرايب
ا من قوهلم ا والكوفة مسِّيت الكوفة الْزِدحام الناس  : البصرة للحجارة البيض الرِّْخوة 

  .)1(»إذا ركب بعُضه بعضا: تكوف الرمل تكوُّفاً 

وهذا يعين أن كل لفظ منهما مشتمل على معىن خمتص به ال يشاركه فيه اللفظ 
  .اآلخر، حىت وإن مل نكن نعرف هذا املعىن الذي اختص به هذا اللفظ

  ):هـ 291ت (أبو العباس ثعلب . 2
ففي : الواق... «يظهر موقف أبو العباس ثعلب جليا يف تصريح تلميذه أمحد ابن فارس 

ذا نقول، وهو مذهب شيخنا أيب . وكذلك القول فيما سواهُ ) جلس(معىن َلْيَس ِيف ) قعد( و
  .)2(»العباس أمحد بن حيىي ثعلب

  ):هـ 347ت (ابن درستويه . 3
: يعترب ابن درستويه من أشد املنكرين واملانعني للرتادف والقائلني بالفروق حيث يقول

 واحد، كما مل يكونا على بناء واحد إال أن جييء ذلك يف لغتني ال يكون فَعل وأفـَْعل مبعىن«
فأما من لغة واحدة فمحاٌل أن خيتلف اللفظان واملعىن واحد كما يظنُّ كثري من . خمتلفتني

                                   
  .400 - 1/399السيوطي، املزهر  -)1(
  .59ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، ص  -)2(
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اللغويني والنحويني، وإمنا مسُعوا العرب تتكلُم بذلك على ِطباعها وما يف نفوسها من معانيها 
ا وتعارُفها ومل يعرف السامعون لذلك العلة فيه والفروق املختلفة، وعلى ما جرت به  ُ عاد

ما مبعىن واحد، وتأوَُّلوا على العرِب هذا التأويل من ذات أنفسهم، فإن كانوا قد  فظنوا أ
صَدقوا يف رواية ذلك عن العرب فقد أخطؤوا عليهم يف تأويلهم ما ال جيوُز يف احلكمة وليس 

لى لغتني متباينتني كما بينا أو يكون على معنَـيَـْني خمتلفني جييء شيء من هذا الباب إال ع
  . )1(»أو تشبيه شيء بشيء على ما شرحناه يف كتابنا الذي ألفناه يف افرتاِق معىن فعل وأفعل

  ):هـ 395ت (أحمد بن فارس . 4
يف احلقيقة أن .... املهند، والصارم والعْضب،: يرى ابن فارس أن كثرة أمساء السيف كـ

امسا واحدا وما بعده من ألقاب إمنا هي صفات، ويف كل صفة معىن ليس يف األخرى له 
). السيف واملهّند واحلسام: (حنو. ويسمى الشيء الواحد باَألمساء املختلفة«: حيث يقول

َوَما بعده من األلقاب صفات، ) السيف(إن االسم واحد وهو : والذي نقوله ِيف َهَذا
ا . عناها غري معىن األخرىومذهبنا أن كل صفة منها فم َوَقْد خالف ِيف َذِلَك قوم فزعموا أ

ا ترجع ِإَىل معىن واحد سيف وعضب : (وذلك قولنا. وإن اختلفت ألفاظها فإ
  .)2(»)وُحسام

  ):هـ 395ت (أبو هالل العسكري . 5
يذهب أبو هالل العسكري إىل أن منع الرتادف والقول بالفروق هو مذهب احملققني 

فكل امسني جيريان على معىن من املعاين وعني من األعيان يف لغة واحدة . ماءمن العل
  .يقتضي كل واحد منهما خالف ما يقتضيه اآلخر

الفروق (وسنقف على رأي أيب هالل العسكري وقفة تفصيلية عند احلديث عن كتابه 
  ).اللغوية

                                   
  .385 -  1/384السيوطي، املزهر  -)1(
  .59ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، ص  -)2(
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  :الترادف عند علماء اللغة المحدثين. 2. ب
ار عمر إىل أنه ال يوجد خالف بني علماء اللغة املعاصرين يشري الباحث أمحد خمت

شبه الرتادف، التقارب الداليل، االستلزام، استخدام التعبري : حول أنوع الرتادف التالية
وإمنا اخلالف واقع يف ما يسمى بالرتادف . )1(املماثل، أو اجلمل املرتادفة، الرتمجة، التفسري

، ومن يقول غالبية الباحثني ينكرون وجوده يف اللغةحيث يصرح بأن  الكامل أو التماثل
ال خالف بني «: بوجوده إما بتضييق شديد مع شيء من التجوز أو بشروط خاصة 

أنواع (السابق ذكرها حتت ) 7 – 2من رقم (اللغويني املعاصرين يف وجود األنواع الستة 
  .)2(»الكامل أو التماثلادف أما اخلالف يف احلقيقة فيتعلق بالرت ). الرتادف وأشباه الرتادف

  :رأي إبراهيم أنيس. 1. 2. ب
ومن هؤالء اللذين يقولون بوجود الرتادف الكامل الدكتور إبراهيم أنيس الذي وضع 

  :لتحققه شروطا هي
  :االتفاق في المعنى بين الكلمتين اتفاًقا تاما. 1
في اللغوي احلديث على األقل يف ذهن الكثرة الغالبة ألفراد البيئة الواحدة، ويكت«

فإذا تبني لنا بدليل قوي . بالفهم العادي ملتوسطي الناس حني النظر إىل مثل هذه الكلمات
، قلنا حينئذ )قعد(شيئا ال يستفيده من كلمة ) جلس(أن العرّيب كان حقا يفهم من كلمة 

  .)3(»ليس بينهما ترادف

  :االتحاد في البيئة اللغوية. 2
ميان إىل هلجة واحدة أو جمموعة منسجمة من أي أن تكون الكلمتان تنت«

فالرتادف مبعناه الدقيق هو أن يكون للرجل الواحد يف البيئة الواحدة، احلرية يف ...اللهجات

                                   
  .223 – 219أمحد خمتار عمر، علم الداللة ص ص  : ينظر -)1(
  .224أمحد خمتار عمر، علم الداللة ص ص   -)2(
  .154إبراهيم أنيس، يف اللهجات العربية، ص  -)3(
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استعمال كلمتني أو أكثر يف معىن واحد، خيتار هذه حينا، وخيتار تلك حينا آخر، ويف كلتا 
   .)1(»القوليسمح به جمال  احلالتني ال يكاد يشعر بفرق بينهما إال مبقدار ما

  :االتحاد في العصر. 3
فاحملدثون حني ينظرون إىل املرتادفات ينظرون إليها يف عهد خاص وزمن معني، وتلك «

، ال تلك النظرة التارخيية اليت تتبع Synchronicهي النظرة اليت يعربون عنها بكلمة 
الكلمات املستعملة يف عصور خمتلفة مث تتخذ منها مرتادفات، وهذه النظرة األخرية هي اليت 

ا    .)Diachronic«)2يسمو
  :أال يكون أحد اللفظين نتيجة تطور صوتي للفظ اآلخر. 4
مبعىن النمل، نلحظ أن إحدى الكلمتني ميكن أن ) اجلثل واجلفل(فحني نقارن بني  « 

. ليست يف احلقيقة إال كلمة واحدة) اجلثل واجلفل(فـ ... تعترب أصال واألخرى تطور هلا،
  .)3(»املرتادفاتوهكذا يتبني لنا مغاالة أولئك الذين اعتربوا مثل هذه الكلمات من 

  :ر عمررأي أحمد مختا. 2. 2. ب
  :)4(نقاط هيويلخصه يف مخس 

إذا أردنا بالرتادف التطابق التام الذي يسمح بالتبادل بني اللفظني يف مجيع السياقات،  -1
األساسي، واإلضايف، (دون أن يوجد فرق بني اللفظني يف مجيع أشكال املعىن 

، ويف ، ونظرنا إىل اللفظني يف داخل اللغة الواحدة)واألسلويب، والنفسي، واإلحيائي
 –مستوى لغوي واحد، وخالل فرتة زمنية واحدة، وبني أبناء اجلماعة اللغوية الواحدة 

  .فالرتادف غري موجود على اإلطالق

                                   
  .155 - 154إبراهيم أنيس، يف اللهجات العربية، ص ص  -)1(
  .155املرجع نفسه، ص  -)2(
  .155املرجع نفسه، ص  -)3(
  .231 – 227أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص ص : ينظر -)4(
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إذا أردنا بالرتادف التطابق يف املعىن األساسي دون سائر املعاين، أو اكتفينا بإمكانية  -2
يف لغتني خمتلفتني أو يف  التبادل بني اللفظني يف بعض السياقات، أو نظرنا إىل اللفظني

  .فالرتادف موجود ال حمالة_ أكثر من فرتة زمنية واحدة، أو أكثر من بيئة لغوية واحدة 
كما أن الرتادف ميكن أن يتحقق بالنسبة للكلمات اليت تبدو متقاربة جدًا ويعجز  -3

ويكثر هذا حني ال يكون أحد اللفظني ضمن . الشخص عن حتديد الفروق بينها
 . ملستخدمة يف مفردات الشخصالكلمات ا

وميكن أن يتحقق الرتادف كذلك عند أصحاب النظرية التحليلية الذين يعرفونه بأنه  -4
ألن ما عدا مكونات املعىن . اشرتاك اللفظني يف جمموع الصفات التميزية األساسية

 .األساسية ال تعد من الصفات التميزية األساسية، ولذا تستبعد عند التحليل

 –أخريًا أن كثريًا من الكلمات ال شفافية فيها، وهي ذات طبيعة معتمة وال ننسى  -5
من أي معان إضافية أو  –أو تكاد ختلو  –ولذا فهي ختلو  –على حد تعبري أوملان 

ومثل هذه يسهل التبادل بينها يف املوقع الواحد دون حرج، وذلك مثل  . إحيائية
 ...حة وفناءوراء وخلف، قدام وأمام، غرفة وحجرة، سا: كلمات

 :رأي الدكتور  كمال بشر. 3. 2. ب

يف البداية يقوم الباحث كمال بشر بتفسري وتعليل هذا االختالف واالضطراب الكبري 
  :)1(احلاصل يف مسألة الرتادف بسببني

  .عدم االتفاق بني الدارسني على املقصود بالرتادف. 1
  .اختالف وجهات النظر أو اختالف املناهج بني الدارسني. 2

ذا يكون الباحث كمال بشر قد رسم لنفسه منهجا لدراسة ظاهرة الرتادف   .و

                                   
، دار غريب، 12دكتور كمال بشر، ط: ستيفن أوملان، دور الكلمة يف اللغة، ترمجة: ينظر -)1(

  ).اهلامش( 130القاهرة، ص 
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: فيما تقد، وهو Ulmannأما من حيث التعريف فإننا خنتار الذي ذكره أوملان «
وأما من حيث ) املرتادفات ألفاظ متحدة املعىن، وقابلة للتبادل فيما بينها يف أي سياق(

  .)1(»املنهج فإننا خنتار املنهج الوصفي

مث حيدد أسس املنهج الوصفي الذي اعتمده لدراسة ظاهرة الرتادف يف ثالث نقاط 
  :)2(هي

سة خاصة بلهجة عربية واحدة مثال أم جيب أن حندد بيئة الكالم املدروس، الدرا. 1
ا عامة تشمل العربية بوجه عام، للدارس أن خيتار بشرط حتديد ما يدرس   .أ

أسلوب : حتديد الصيغة، واملعروف أنه يوجد يف البيئة الواحدة عدة أساليب. 2
  .إخل...املثقفني مثال، وأسلوب العمال أو العامة

اليت يقال فيها الكالم املدروس مع االهتمام  مراعاة املوقف والظروف واملالبسات،. 3
  .بوجه خاص حبال املتكلمني، والسامعني واألشياء املوجودة يف املوقف

وكأنه بوضعه هلذه األسس املنهجية اخلاصة بالدراسة الوصفية وكأنه هو أيضا وضع 
  .شروطا لوقوع الرتادف مثلما جند ذلك عند إبراهيم أنيس

إذا نظرنا إىل الرتادف نظرة عامة وبدون : األول. همنيبقي أن نذكر لك شيئني م«
إذا نظرنا إىل الرتادف يف اللغة العربية : الثاين. حتديد منهج معني فالرتادف موجود وال شك

قدميها وحديثها دون حتديد الفرتة فالرتادف أيضا موجود، ولكن من اجلائز ختريج بعض 
ن يعلم القارئ أننا ال نقصد مبنهجنا هذا حماولة ويف النهاية جيب أ. األمثلة أو إخراجها منه

. الوصول إىل رأي مفروض من بداية األمر، إننا مل نقصد إنكار الرتادف لذاته أو إثباته لذاته

                                   
 131- 130دكتور كمال بشر، ص ص : ستيفن أوملان، دور الكلمة يف اللغة، ترمجة -)1(
  ).اهلامش(
  ).اهلامش( 131دكتور كمال بشر، ص : أوملان، دور الكلمة يف اللغة، ترمجةستيفن : ينظر -)2(
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وإمنا قصدنا رسم خطة حمددة، وما أتت به هذه اخلطة من نتائج فهي مقبولة صحيحة، 
  .)1(»الوقوعذا سواء أكانت النتيجة إثبات وقوع الرتادف أم إنكار ه

  :أسباب وقوع الترادف. 2

  ):الصفات الغالبة(فقدان الوصفية . 1. 2
ا إىل «هي ) الصفات الغالبة( شيوع هذه األلفاظ وكثرة تداوهلا وغلبتها حىت يصار 

َوَقْد َكثـَُر ِذْكُر : ومن هذا ما جاء يف اللسان حول احلسنة والسيئة قوله. أمساء يف االستعمال
َكِلَمٌة َحَسنٌة وََكِلَمٌة َسيِّئٌة، : يـَُقالُ .  احلَِْديِث، َوِهَي واَحلَسنُة ِمَن الصفاِت اْلَغالَِبةِ السَّيِّئة ِيف 

َأي : وَحَجَبه... البَـوَّاُب، ِصفٌة غالِبٌة : واحلاِجبُ : وكذلك قوله. وفـَْعلة َحَسنة وفـَْعلٌة سيِّئة
ُخولِ  عظمني اللذين فوق العينني بلحمهما وحنو هذا قوله يف تسمية ال. َمنَـَعه َعِن الدُّ

ا صفة غالبة ومثلها كلمة جهنم اليت استخدمت نعتا يشري إىل ... وشعرمها، باحلاجبني، وإ
فقد ذكر ابن منظور أن اِجلهَنام تعين . معىن العمق مث أصبحت من أمساء النار بعد ذلك

بئر : يث يقالالقعر البعيد وأن لفظة جهنم استخدمت صفة تشري إىل معىن العمق ح
وبه مسيت جهنم لبعد : وبعد بيان أصلها يقول. أي بعيدة القعر وجهنام كذلك: جهنم
  .)2(»قعرها

ذا تكون الصفة إحدى سبل تسمية األشياء، وإحدى طرائق إطالق األلفاظ على  و
وكثرية هي أمساء األعالم اليت هي على هذه الشاكلة، أي ما كان أصله صفة مث . املسميات

لما للمسمى عالوة على امسه احلقيقي الصريح، وعندئذ يكون للشيء الواحد أكثر صار ع
  .من اسم واحد

                                   
  ).اهلامش( 132دكتور كمال بشر، ص : ستيفن أوملان، دور الكلمة يف اللغة، ترمجة -)1(
  .140 - 139حاكم مالك الزيادي، الرتادف يف اللُّغة، ص ص  -)2(
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لقد عرفت احلياة العربية القدمية الكثري من املسميات اليت كانت من أبرز معاملها وكان 
وغريها من املسميات ... اجلمل، والسيف، واخلمر، : هلا شأن كبري يف حياة العريب قدميا مثل

  . ال تذكر إال وتربط مباشرة بالعريب وحبياته قدميا اليت

ليس من الغريب إذن أن جند «: وما يؤكد ذلك هو قول األستاذ صبحي الصاحل
يف دراسته للغات السامية تأخذه الدهشة وهو ينقل عن األستاذ  Rénan) رينان(باحثا كـ 
جلمل، رفيق لفظا لشؤون ا 5644أنه توصل إىل مجع أكثر من  De Hammerدوهامر 

وليس من الغريب هذا؛ فإن دوهامر مل يقصر حبثه . األعرايب يف الصحراء ومؤنسه يف وحشته
على أمساء اجلمل ومرادفاته، بل مجع كل ما يتعلق بشؤونه، وهو الكائن احلي الذي ال 

وإذن تكون هذه األمساء الكثرية نعوتا للجمل يف أحواله . يستغين عنه العريب حلظة يف حياته
يف حسنه ومتام خلقه، وهزاله وقلة حلمه، وإقامته يف املرعى، وخطره بذنبه وِورده، : ملختلفةا

  .)1(»وشدته يف السري ورفقه

إذن هناك عالقة قائمة بني كثرة أمساء الشيء الواحد من جهة وأمهيته ومكانته يف  
أمساء الشيء الربط بني كثرة «حياة األفراد من جهة أخرى، ومن هنا يصبح من الضروري 

فبني االثنني عالقة وثيقة نلمحها . وتعدد نعوته وبني ما له من مكانة وأمهيَّة يف حياة القوم
م، أثري املنزلة عندهم   .)2(»متمثلة يف كثرة األلفاظ اليت تعرب عنه، مىت كان وثيق الصلة حبيا

دف يف ظاهرة حدوث الرتا«من خالل هذه العالقة ميكننا تلمس الطريق إىل تفسري 
، فكان ال بد من النظر إىل تعدد األلفاظ والصفات اليت تدل على ...طائفة من األلفاظ

فإذا ما أضفنا إىل هذا األمر الذي . هذه املسميات يف ضوء أمهيَّتها وعالقتها بالبيئة العربيَّة

                                   
، ص 2004علم للماليني، بريوت لبنان، ، دار ال16صبحي الصاحل، دراسات يف فقه اللغة، ط -)1(

  .294 – 293ص 
  .130حاكم مالك الزيادي، الرتادف يف اللُّغة، ص  -)2(
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أوجد كثريًا من الصفات واأللفاظ للمسمى الواحد، التطور اللغوي، أمكننا معرفة عالقة 
  .)1(»الصفة بنشأة الرتادف يف اللغة

من الناحية اللغوية التارخيية، يظهر لنا جبالء أنَّ «إنَّ استقراء وتأمل األلفاظ املرتادفة 
طائفة كبرية منها قد كانت صفات للمسمى مث جرت جمرى األمساء له على وجه الغلبة، 

جدًال واسًعا لدى علماء  فعّدت من باب املرتادف بفعل االستعمال وقد أثارت هذه املسألة
ومبعث خالفهم فيها أنَّ االسم يدل على ذات املسمى ... اللغة، أمساء هي أم صفات؟ 

على سبيل التجريد ال ملعىن فيه، يف حني تدل الصفة على الشيء وتشري إىل معىن خاص 
  .)2(»فيه

وحدة وهذا ما جعل بعض العلماء عند حّده وتعريفه للرتادف يعّرب عن هذا الفرق ب
دالَّ على شيء واحد، ولكن باعتبارين أحدمها على (فالسيف والصَّارم مثًال، وإن «االعتبار 

وعلى هذا كانا متباينني وليسا مرتادفني الشرتاط حتقق وحدة ) الذات، واآلخر على الصفة
  .)3(»االعتبار يف املرتادفني

هلا الغلبة والشهرة كتب   «ونظرا لشيوع هذه الصفات يف االستعمال وكثرة تداوهلا، 
رد  ) السيف(فغلبت غلبة األمساء، ورمبا طغى بعضها يف االستعمال على االسم احلقيقي ا

حىت صارت طائفة ... وخاصة تلك األلفاظ اليت تشري إىل صفات مستحسنة حممودة فيه، 
  .)4(»منها مرتادفة ال يلحظ فيها معىن الوصف بقدر داللتها العامة على السيف

ب اإلشارة إليه أن طائفة أو بعض الصفات هي اليت غلبت غلبة االسم وخاصة ومما جي
احلسام، والصارم، : تلك اليت تدل على الصفات املستحسنة واليت اشتهر استعماهلا مثل
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والعْضب، واملشريف واملهند، واليماين، والبتار، وغريها، وليست كل األلفاظ اليت تدل على 
معىن الوصف قد تنوسي متاما يف هذه األلفاظ كلها اليت «ن صفات السيف، وهذا ال يعين أ

تريب على املائة، فصارت تدل على السيف داللة واحدة ذلك أن القسم األغلب منها مازال 
  .يشعر بشيء من التباين يف معانيها وإن كان ذلك طفيًفا

اليت واملشهورة هي  –وعلى وجه اخلصوص الصفات الغالبة  –والواقع أن القلة منها 
غلبت األمساء وتنوسي فيها معىن الوصف فانتقلت إىل االمسية وصارت أعالما عليه يستدل 

فهي مبنزلة العباس واحلارث واحلسن يف تسمية أشخاص . ا عند إطالقها على السيف
م   .)1(»وإمنا أصل هذه أوصاف مث نقلت إىل العلمية عليهم. بأعيا

حبسب صفاته والعتبارات أخرى فيه، مث مثل هذه األلفاظ كانت تدل على السيف 
أباح الناس ألنفسهم من بعد استعماهلا استعمال السيف وتوسعوا فيها فشاع وكثر استعماهلا 
ذا التفسري  ا السيف ومن هنا عدت من املرتادف، و فغلبت عليه وصارت تطلق ويراد 

هم ترادفها نتيجة تطورها ميكن أن نوجه التباين والفرق يف هذه األلفاظ تبًعا لألصل وأن نف
ا املعاين الوصفية بفعل االستعمال وغلبته   . وفقدا

وتبًعا ملبدأ انتقال الصفة إىل االمسية نتيجة التطور اللغوي كما بينا ميكن أن نقرر أن «
ذا املعىن هي من أسباب وقوع الرتادف يف اللغة ويثبت هذا أن البحث يف األلفاظ . الصفة 

احية اللغوية التارخيية يكشف لنا بوضوح أن كثريا من األلفاظ إمنا هي يف املرتادفة من الن
واحلق أن الصفة تعلل لنا الكثري من . أصوهلا صفات مث صارت أمساء بفعل االستعمال

ترادف األلفاظ، وهلا أثر كبري يف ذلك كما يف مرتادفات السيف واخلمرة والعسل واألسد 
نا ما ذهب إليه دارسون حمدثون يف عدهم الصفة سببا وعلى هذا يصح عند. والذئب وغريها

وهذا القول صحيح يف مجلته ولكن فيه شيء من اإلطالق، ينبغي ... يف نشأة الرتادف، 
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حتديده وحصره بالصفة الغالبة غلبة االسم اليت تطورت فبلغت مرحلة االمسية وتنوسي فيها 
فليست كل صفة مسببة . صفاتحىت عدت من باب األعالم املنقولة عن . معىن الوصفية

  .)1(»للرتادف ما مل تستعمل استعمال األمساء دون أي اعتبار آخر

  :اختالط اللهجات العربية. 2. 2 
اللغة العربية ذات هلجات متعددة، واللغة العربية املشرتكة تشكلت من هلجات القبائل 

فات واخلصائص العربية املختلفة، ومن املعلوم أن هذه اللهجات ختتلف يف بعض الص
اللغوية، ولعل املسائل الصوتية وطرائق نطق الكلمات هي اجلانب األبني الذي تظهر فيه 

وما يهمنا من هذا االختالف هو ما يتعلق باملستوى الداليل لأللفاظ «. االختالفات
إذ يالحظ أن لغة من اللغات قد تسمي شيًئا باسم معني، على . والسيما يف مسألة التسمية

وعلى هذا النحو . ميه لغة أخرى باسم آخر، وقد تسميه لغة ثالثة باسم ثالثحني تس
وعندما . القبائل) هلجات(تتعدد األمساء للمسمى الواحد وذلك حبسب اختالف لغات 

إذ ترتب على تداخل . نشأت اللغة املشرتكة من هذه اللغات املختلفة ظهر أثر ذلك فيها
مسمى الواحد عدة أمساء يف اللغة املشرتكة وهذه هذه اللغات واخللط بينها، أن وجد لل

ومن هنا كان اختالف اللغات . نتيجة طبيعية لتداخل هذه اللغات وامتزاجها يف لغة واحدة
  .)2(»سببا من أسباب وقوع الرتادف يف اللغة العربية املوحدة

يف ليس من الرتادف يف شيء تلك االختالفات القبلية «ومما جتدر اإلشارة إليه أنه 
صاعقة وصاقعة، وجذب وجبذ، ومتىت ومتطى، واخلزف واخلزب، : الكلمة الواحدة حنو

واجلدث واجلذف، والزقر والصقر والسقر، خالفا ملا تومهه معظم القدامى وكثري من احملدثني، 
ا لغات خمتلفة متاما وإمنا الكلمة واحدة يف  فال أصالة يف مثل هذه األلفاظ تدل على أ
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فيها تغيري صويت بسبب القلب واإلبدال يف حروفها، وال أدل على ذلك األصل مث حصل 
  .)1(»من العالقة الصوتية بني هذه احلروف اليت يسرت حلدوث القلب واإلبدال فيها

ويذهب الباحث حاكم مالك الزيادي إىل أن اللغويني قدميا قد عولوا كثريا على 
: يف تفسري ظاهرة الرتادف بقوله )اختالف الوضع(اختالف اللهجات الذي عربوا عنه بـ

وال يفوتنا هنا أن نعرض ملوقف قدامى اللغويني وغريهم من هذا السبب حيث جند الغالبية «
منهم قد عولوا كثريا على اختالف لغات القبائل يف تفسري الرتادف وجعلوه السبب الرئيسي 

لذي عربوا عنه أحيانا حلدوثه، بل كادوا يقصرون وقوع الرتادف يف اللغة على هذا السبب ا
  .)2(»بتعدد الوضع

ولعل تعويلهم على تعدد الوضع مرده إىل اشرتاطهم الوضع يف «: ويعلل ذلك بقوله
  .)3(»حدهم للرتادف

ولعل اهتمامهم البالغ جبمع األلفاظ املرتادفة وتدوينا، قد شغلهم عن النظر يف نشأة 
  . وكيفية حدوثه وتعليل أسبابه العديدة

اختالف اللهجات من بني أوضح أسباب وقوع الرتادف وأكثرها وجاهًة ولكن يعترب 
ذلك أن القلة من «هذا ال يدفعنا إىل تفسري عدد كبري من املرتادفات باختالف اللهجات 

ذا السبب، وأما الكثرة منها فال يصدق عليها هذا  األلفاظ املرتادفة هي اليت ميكن تفسريها 
السبب وإن كان وجيها وواضحا كما ذكرنا ال يفسر لنا هذه الكثرة  والواقع أن هذا. التفسري

  .)4(»من املرتادفات اليت قد تصل إىل املئات واأللوف
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  ):المعرَّب والدَّخيل(االقتراض من اللغات األعجمية . 3. 2
اللغة العربية وعرب تارخيها الطويل وبسبب العوامل املختلفة لالحتكاك اللغوي، اقتبست 

اورة هلا، ولطاملا وصفت اللغة العربية بامتالكها الكثري م ن األلفاظ من اللغات األجنبية ا
قد يتبادر سؤال «ثروة لغوية وانطوائها على حمصول لغوي، ال نظري له يف لغات العامل، وهلذا 

مل استعارت العرب مثل هذه األلفاظ الدخيلة ويف وسعهم االستغناء عنها لتوافر ما : وهو
ا يقابلها يف  لغتهم من حيث املعىن والداللة؟ وللجواب عن هذا نقول إنَّ اللغة يف حيا

وتطورها ال ختضع هلذه النظرة العقلية، فالواقع اللغوي يدل على خالف ذلك، ألن العرب 
قد اخذوا ألفاظا وهم يف غىن عنها وذلك بسبب خفة اللفظ املستعار وسهولة نطقه بالقياس 

  .)1(»بسبب جدته وطرافتهإىل املرادف العريب أو 

إذن فاللغة العربية اقتبست ألفاظ من اللغات األجنبية وهي متلك نظائر هذه األلفاظ 
يعنينا من أمر املعرب والدخيل تلك األلفاظ اليت اقتبستها العربية من «وهذا بالتحديد ما 

ب والدخيل ومن هنا كان املعر . اللغات األعجمية، وهلا نظائر عند العرب من حيث الداللة
ا  من أسباب وقوع الرتادف يف العربية، وذلك باستعمال الكلمة املعربة والدخيلة مع نظري

ا ذا يصبح للمعىن أو املسمى الواحد ألفاظ عديدة . )2(»العربية اليت حتمل الداللة ذا و
  .أحدها أصيل والثاين معرب أو دخيل

حىت من أنكر الرتادف قال  املعرب والدخيل سبب واضح حلدوث الرتادف يف اللغة
برتادف األلفاظ اليت جاءت على هذا السبيل، أي إذا كان من لغتني، وقد صرح العسكري 

فإذا اعتربت هذه املعاين وما شاكلها يف الكلمتني، ومل يتبنيَّ لك الفرق بني «: بذلك قائال
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ما من لغتني مثل ) اهللا: (املكية ومثل قولناب) البُـْرَمة(بالبصرية و) القدر: (معنييهما، فاعلم أ
  . )1(»بالفارسية) أزر(بالعربية و

ومع وضوح هذا السبب وقوته ينبغي أال نبالغ يف أثره كثريا فنفسر به العديد من «
األلفاظ املرتادفة كما بدا لبعض الباحثني احملدثني الذين جعلوا املعرب والدخيل من أسباب  

 األسباب احلقيقية للرتادف وبني أسباب  كثرة الرتادف يف العربية فخلطوا بذلك بني
  .)2(»كثرته

  :الـمجاز. 4. 2
از مفتاح باب الرتادف، ذلك أن  ازات املنسية(ا ، تعترب سببا مهما من أسباب )ا

ا تصبح مفردات أخرى جبانب املفردات األصلية يف حقبة من تاريخ حدوث الرتادف ؛ أل
ازية والظرف اللغوي اخلاص  ومهما يكن السبب الذي يكمن خلف« اللغة، التسمية ا

الذي استعملت فيه أول مرة، ومهما تكن األسباب واالعتبارات املتباينة اليت أوحت للناس 
از، فإنه مبرور  أن يسموا الشيء بأمساء خمتلفة ويطلقوا عليه العديد من األلفاظ على سبيل ا

ازية لطول . حدالوقت خيلق الكثري من األمساء املختلفة للشيء الوا إذ إن هذه األمساء ا
ازية، مث تصبح دالة على املسمى  ا ولكثرة استعماهلا وشيوعها، تُنسى فيها الناحية ا العهد 

از إىل احلقيقة بفعل االستعمال بل إن . داللة حقيقية ال جمازية، وذلك ما بيناه من انتقال ا
صلية لشيوع املعىن اجلديد وانتشاره بعد طول داللتها عليها أقرب إىل الذهن من داللتها األ

ذا االستعمال وهكذا يصبح أمامنا يف آخر األمر العديد من األمساء املرتادفة . العهد 
از سببا مهما من أسباب ترادف األلفاظ. للمسمى الواحد   . )3(»وهلذا كان ا
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ازات املنسية(وعن مدى دقة مصطلح  : زيادي بقولهيعلق الباحث حاكم مالك ال) ا
ازات املنسية(وهذا ما عرب عنه بعض اللغويني احملدثني بـ « ويبدو أن هذا التعبري غري ) ا

از نفسه ليس سببا للرتادف ما مل يتحول إىل حقيقة بفعل االستعمال وألنَّ . دقيق ألنَّ ا
از إىل احلقيقة هو السبب املباشر يف حدوث الرتادف   .)1(»انتقال ا

  :تطور الدالليال. 5. 2
ا من الناحية  إن دراسة األلفاظ املرتادفة على أساس تطور الداللة ومالحظة استعماال
التارخيية، يثبت لنا أن التطور الداليل بأهم وجوهه ومالحمه املتمثلة يف تعميم اخلاص 

يل وختصيص العام ويف انتقال جمال الداللة وتغريها، وغري ذلك من مظاهر التطور الدور الدال
وسبله الكثرية هو سبب ترادف الكثري من األلفاظ، والسيما تلك األلفاظ املتقاربة يف املعىن 

ذلك أّن ظاهرة الرتادف يف جوهرها مسألة داللية قبل كل شيء، وهي غالبا ما تكون «
نتيجة التطور يف داللة األلفاظ فهي تؤلف موضوعا لغويا تارخييا من حيث علم الداللة 

ذا التفسري ميكن أن نرد كثريا من املرتادفات إىل هذه احلقيقة يف التطور . التارخيية و
وهنا تربز احلاجة إىل ضرورة تتبع استعماالت األلفاظ ملعرفة تطورها الداليل . واالستعمال

الذي جعلها مرتادفة، مع األخذ باحلسبان تفاوت الزمان واملكان والبيئة يف مثل هذا 
  .)2(»التطور

لك سنجد كثريا من ألفاظ اللغة قد ترادفت بسبب التطور، والسيما ومن أجل ذ«
األلفاظ املتقاربة يف املعىن، واأللفاظ اليت تدل على معاين كلية أو عامة، واأللفاظ اليت تدل 

إذ  . وقد تصبح مثل هذه األلفاظ مرتادفة نتيجة تطورها الداليل. على معىن خاص أو جزئي
م أو أن يعمم اخلاص، أو أن يتغري جمال الداللة، بفعل كثريا ما حيدث أن يتخصص العا

االستعمال اللغوي، فيختفي ذلك التباين بالتدريج، مث تصبح دالة على معىن واحد، مبرور 
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وهكذا حيدث الرتادف يف مثل هذه األلفاظ بسبب تطور الداللة فيها ضيقا واتساعا . الزمن
  .  )1(»وبتغري جماهلا من حميط إىل آخر

نتحدث عن التطور الداليل كسبب يف وقوع الرتادف بني األلفاظ فنحن نقصد  وعندما
ذا  ا عرضة احتماالت التطور الداليل أكثر من غريها، و األلفاظ ذات املعاين املتقاربة أل

  .      تؤول إىل معىن واحد بفعل االستعمال

  :أنواع الترادف. 3 
، ولكننا سنكتفي )2(ادف إىل عدة أقساملقد ذهب علماء اللغة احملدثون إىل تقسيم الرت 

ويضم هذا « بإيراد نوعني مها الرتادف الكامل أو التام، وشبه الرتادف أو الرتادف اجلزئي،
القسم الثاين احلاالت اليت تتشابه أو تتقارب أو تتماثل بدرجة ما فيها املفردات أو الرتاكيب 

واضح بني كلمة أو أكثر سواء فيما  وهو يضم أيضا احلاالت اليت يقع بينها تشابه داليل
  .)3(»تشري إليه يف اخلارج أو يف الدالالت املوحية واملتضمنة يف الكلمة

  :الترادف الكامل. أ
هي ألفاظ متحدة املعىن وقابلة «: بقوله Stephen Ulmannيعرفه ستيفن أوملان 

نادر   –على الرغم من عدم استحالته  –الرتادف التام . للتبادل فيما بينها يف أي سياق
ا يف سهولة  الوقوع إىل درجة كبرية، فهو نوع من الكماليات اليت ال تستطيع اللغة أن جتود 

ك لفرتة قصرية حمدودة، حيث إن فإذا وقع هذا الرتادف التام، العادة أن يكون ذل. ويسر
الغموض الذي يعرتي املدلول، واأللوان أو الظالل املعنوية ذات الصبغة العاطفية أو 

ذا املدلول ال تلبث أن تعمل على حتطيمه وتقويض أركانه وكذلك . االنفعالية اليت حتيط 
ث يصبح كل لفظ سرعان ما تظهر بالتدريج فروق معنوية دقيقة بني األلفاظ املرتادفة، حبي

                                   
  .81 - 80حاكم مالك الزيادي، الرتادف يف اللُّغة، ص ص  -)1(
  .223إىل الصفحة  220أمحد خمتار عمر، علم الداللة، من الصفحة : ينظر -)2(
  .44عمر عبد املعطي أبو العينني، الفروق الداللية بني النظرية والتطبيق، ص  -)3(
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منها مناسًبا ومالئًما للتعبري عن جانب واحد فقط من اجلوانب املختلفة للمدلول 
  .)1(»الواحد

أو  complete synonymy(«: أما أمحد خمتار عمر فيذهب إىل تعريفه بقوله
perfect synonymy  أوgenuine synonymy  أوfull synonymy( أو ،

تطابق اللفظان متام املطابق، وال يشعر أبناء اللغة بأي ، وذلك حني ي(sameness)التماثل 
فرق بينهما، ولذا يبادلون حبريّة بينهما يف كل السياقات، وسنعرض فيما بعد رأي احملدثني 

  .)2(»حول وجود أو عدم وجود هذا النوع يف اللغة الواحدة

  :شبه الترادف. ب
)near synonymy  أوquasi synonymy  أوapproximate 

synonymy  أوless-than-full synonymy( أو التشابه ،(likeness) أو ،
وذلك حني يتقارب اللفظان . (overlapping)، أو التداخل (contiguity)التقارب 

التفريق بينهما، ولذا _ بالنسبة لغري املتخصصني _ تقاربًا شديدًا لدرجة يصعب معها 
الفرق، وميكن التمثيل هلذا النوع يف العربية  يستعملهما الكثريون دون حتفظ، مع إغفال هذا

وثالثتها قد وردت يف مستوى واحد من اللغة، وهو ... حول_ سنة _ عام : بكلمات مثل
وحيمل على هذا النوع كثري من الكلمات اليت توصف بالرتادف مثل . القرآن الكرمي

answer  معreplyو ،ill  معsickو ،own  معpossess«)3(. 

  

                                   
  .120 – 119دكتور كمال بشر، صص : ستيفن أوملان، دور الكلمة يف اللغة، تر -)1(
  .220أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص  -)2(
  .221 - 220املرجع نفسه، ص ص  -)3(
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الفروق (الترادف عند أبي هالل العسكري من خالل كتاب . 4
  ):اللغوية

، ذلك أن )الفروق اللغوية(قد يكون من الغريب الربط بني ظاهرة الرتادف وكتاب 
الكثري من الدراسات اللغوية اليت تناولت هذه الظاهرة قد صنفت أبو هالل العسكري ضمن 

فراده مصنفا يبني فيه الفروق الداللية بني أشد املنكرين لوقوع الرتادف يف اللغة وذلك بإ
  .الكلمات اليت تقاربت معانيها وقيل برتادفها

 الرتادف والكثري من الدراسات بـََنْت موقف أيب هالل العسكري املتمثل يف إنكار وقوع
على الرغم من أن مقدمة الكتاب والباب األول منه ) الفروق اللغوية(من خالل كتابه 
م الرتادف الذي كان ينكره أبو هالل، وعمل طوال كتابه على تأكيد حيتويان على مفهو 

وأبو «فكرة أن الرتادف التام أو املطلق بني كلمتني هو أمر تأباه اللغة وترف ال تسمح به، 
ام، أما الرتادف النسيب  هالل يرفض القول بالرتادف الكامل ألنه يؤدي إىل الغموض واإل

  .)1(»أو القارئ، فهو أمر مقبول وقوعهالذي قد ال يفطن إليه السامع 
أحد أهم أسباب االختالف يف قضية الرتادف غموض مصطلح الرتادف «لذلك فإن 

مبعىن أن الذين تناولوه مل حيددوا بدًءا ما املقصود بالرتادف، هل هو الرتادف التام أم الرتادف 
بدقة يؤدي إىل تضييق ) الرتادف(اجلزئي أم شبه الرتادف، حيث إن حتديد املقصود مبصطلح 

  .)2(»دائرة اخلالف وعدم اخللط بني شيئني أو أكثر حال تناولنا لشيء بعينه
لعل نقطة االنطالق األوىل هي حتديد الغرض الذي استهدفه أبو هالل من هذا 

ا األصول النظرية . التأليف وهذا ما جنده يف مقدمة الكتاب والباب األول منه اللذين ضمَّ
  : ها أبو هالل يف تبيني الفروق الداللية حيث يقولاليت استند إلي

                                   
  .22عمر عبد املعطي أبو العينني، الفروق الداللية بني النظرية والتطبيق، ص  -)1(
  .198املرجع نفسه، ص  -)2(
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ما رأيت نوعا من العلوم، وفنا من اآلداب ، إال وقد صنف فيه كتب جتمع مث إين «
، الفرق بين معاٍن تقاربت حتى أشكل الفرق بينهاأطرافه، وتنظم أصنافه، إالَّ الكالم يف 

شيئة، والغضب والسخط، واخلطأ والغلط، العلم واملعرفة، والفطنة والذكاء، واإلرادة وامل: حنو
والكمال والتمام، واحلسن واجلمال، والفصل والفرق، والسبب واآللة، والعام والسنة، والزمان 
واملدة، وما شاكل ذلك، فإين رأيت يف الفرق بني هذه املعاين وأشباهها كتابًا يكفي 

فة بوجوه الكالم، والوقوف على الطالب، وينفع الراغب، مع كثرة منافعه فيما يؤدي إىل املعر 
  .)1(»حقائق معانيه، والوصول إىل الغرض فيه

الغاية اليت من أجلها وضع أبو هالل كتابه هي استعراض الكلمات املتقاربة املعاين أو 
اليت يظن ترادفها ليبني ما بينها من فروق يف الداللة وما انفردت به كل منها مبعىن دون 

اللة فهذا ال حيول دون افرتاقها بشكل من األشكال، حقا قد يتداىن اآلخر وإن تقاربا يف الد
  .املعنيان وقد يتباعدان ولكن من املؤكد أن الفرق بينهما قائم والتطابق حمال

ولعل أول . إذن هي الرغبة يف الوضوح الداليل، ودفع إشكال ما مسي بالرتادف«
بني لفظ ولفظ ولكن هذا ) اليلالتقارب الد(هو أن أبا هالل يقر بوجود  –هنا  - ملحظ 

، بل أن مثة مساحة داللية للتمايز؛ قد تكون هذه املساحة أقل )التطابق(التقارب ال يعين 
من مساحة االشرتاك الداليل، وقد تكون أكرب، ولكن ذلك ال يعين إلغاءها حلساب فكرة 

ا ) التطابق( رض األساسي من إىل تبديد الغ –يف احملطة األخرية  –اليت يؤدي التسليم 
  . )2(»)حقائقها(حتديداً دقيقاً، وصوًال إىل ) املدلوالت(وجود هذه األلفاظ؛ وهو حتديد 

: أن أبا هالل يقر بالرتادف اجلزئي هو قوله منه ولعل النص الذي ميكننا أن نستخلص
رد على  دللفظين اْلُمْخَتِلفين معنى َواحِ ِإن امتناعك من َأن يكون : َوَلَعلَّ َقاِئال يـَُقول«

م ِإذا َأرَادوا َأن يفسروا اللب َقاُلوا يع أهل اللَُّغة، َأل ُهَو : ُهَو اْلعقل، َأو اْجلْرح قَاُلوا: مجَِ

                                   
  .29الل العسكري، الفروق اللغوية، ص أبو ه -)1(
  .10حمي الدين حمسب، التحليل الداليل يف الفروق يف اللغة، ص  -)2(
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اْلكْسب َأو السكب َقاُلوا ُهَو الصب، َوَهَذا يدل على َأن اللب َواْلعقل ِعْندهم َسَواء وََكَذِلَك 
  .اجلرح والكسب، والسكب والصب، وما أشبه ذلك

ْولَناوحنن أيضا كذلك نقول، : لناق وإن َكاَن ُهَو ) اللب: (ِإالَّ َأنا َنْذَهب ِإَلى َأن قـَ
  .)1(»)اْلعقل: (اْلعقل َفِإنَُّه يُِفيد خالف َما يُِفيد قَـْولَنا

ميكننا القول بأن أبا هالل يتطلع بأن يكون لكل لفظ معىن خاص أو بتعبري آخر 
يؤكده من خالل هذا النص الذي أورده يف الباب  للدال الواحد مدلول واحد، وذلك ما

يف اإلبانة عن كون اختالف العبارات واألمساء موجبا (األول من الكتاب والذي عنوانه 
  ):الختالف املعاين يف كل لغة والقول يف الداللة على الفروق بينها

، َأن اِالْسم  الشاهد على أن اْخِتَالف اْلعبارَات واألمساء ُيوجب اْخِتَالف اْلمَعاِين «
َشاَرة، َوِإذا ُأشري ِإَىل الشَّْيء مّرة َواِحَدة َفعرف، فاإلشارة ِإَلْيِه  كلمة تدل على معىن دَالَلة اْإلِ
ثَانَِية وثالثة غري مفيدة، وواضع اللَُّغة َحِكيم َال َيْأِيت ِفيَها ِمبَا َال يُِفيد، َفِإن ُأشري ِمْنُه ِيف الثَّاِين 

فَـَهَذا يدل على َأن كل اْمسَْنيِ .  خالف َما ُأشري ِإَلْيِه ِيف األول، َكاَن َذِلك َصَواباَوالثَّاِلث ِإَىل 
جيريان على معىن من اْلمَعاِين َوعني من اْألَْعَيان ِيف ُلَغة َواِحَدة، َفِإن كل َواِحد منهما يـَْقَتِضي 

  .)2(»ْحيَتاج ِإَلْيهِ  خالف َما يـَْقَتِضيِه اآلخر َوِإالَّ َلَكاَن الثَّاِين فضال َال 

يتضح مما سبق أن أبا هالل العسكري، يقول بالرتادف ولكن بشرط أن يكون املقصود 
ويف ضوء ذلك نستطيع القول . بالرتادف التقارب بني معىن اللفظتني وليس التطابق بينهما

 أن أبا«وهذا يعين ). منع الرتادف التام(بأن كتاب أبو هالل العسكري يقوم على فكرة 
فكرة الرتادف مبعناه التام، أي  –ومن مث دائرة الكتاب برمته  –هالل خيرج من دائرة معايري 

وهو يكتفي إزاء مثل هذه املرتادفات بأن حييلها  .Strict synonymyما يقابل مصطلح 
بصرية ومكية (، أو اختالف اللهجات )عربية وفارسية مثال(إما إىل اختالف اللغات 

                                   
  .37 - 36أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص ص  -)1(
  .33أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص  -)2(
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ولقد ترتب على املؤشر السابق أن أصبح كتاب أيب هالل حبثا «: أيضاويضيف . )1(»)مثال
يف املكونات الداللية الفارقة بني ألفاظ تقاربت معانيها؛ أي حبثا فيما نسميه اآلن بـ 

   .)2(»Partial synonymy) الرتادف اجلزئي(

أي أن أبا هالل ال يرفض الرتادف مطلقا، الذي يقصد به تقارب معاين الكلمات، 
وإمنا رفض الرتادف الذي يقصد به االتفاق التام والتساوي املطلق يف املعىن بني الكلمات 

  .املرتادفة

  

                                   
  .52 - 51حمي الدين حمسب، التحليل الداليل يف الفروق يف اللغة، ص ص  -)1(
  .52املرجع نفسه، ص  -)2(
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معايير واعتبارات التفريق بين داللة المترادفات في كتاب . 5
 ):هـ395ت (الفروق اللغوية ألبي هالل العسكري 

ية بني الكلمات إن الذي حنن بصدده هو كتاب قائم على فكرة حتديد الفروق الدالل
وهلذا فإن هذا التحديد أو هذا التفريق سوف حيتكم . اليت جتمع بينها مساحة داللية مشرتكة

وإدراكا من أيب هالل هلذه الضرورة املنهجية . موعة من األسس واملعايري واالعتبارات
َهاَفَأما َما يعرف ِبِه اْلفرق َبني َهِذه اْلمَعاِين وأشبا«استهل كتابه بإيراد  : هها فأشياء َكِثريَة ِمنـْ

َها اْعِتَبار ِصَفات  اْخِتَالف َما يْستَـْعمل َعَلْيِه اللفظان اللََّذان يـَُراد اْلفرق َبني معنييهما، َوِمنـْ
َها اْعِتَبار  َها اْعِتَبار َما يؤول ِإَلْيِه املعنيان، َوِمنـْ اْلَمْعنيني اللَّذين يْطلب اْلفرق بَينهَما، َوِمنـْ

َها َما احلُُْرو  َها اْعِتَبار االشتقاق، َوِمنـْ َها اْعِتَبار النقيض، َوِمنـْ َعال، ِمنـْ َا اْألَفـْ ف الَِّيت تعدى 
َها اْعِتَبار َحِقيَقة اللَّْفَظْنيِ أَو َأحدَمها  يُوِجبُه ِصيَغة اللَّْفظ من اْلفرق بَينه َوَبني َما يـَُقارِبه، َوِمنـْ

  : ضع االعتبارات التالية للتفريقومن مث فهو ي. )1(»ِيف أصل اللَُّغة
 اعتبار اختالف االستعمال اللغوي.  
 اعتبار اختالف صفات املعنيني.  
 اعتبار اختالف ما يؤول إليه املعنيان.  
 ا األفعال   .اعتبار اختالف احلروف اليت تعدى 
 اعتبار اختالف النقيض.  
 اعتبار اختالف االشتقاق.  
 اعتبار اختالف صيغة اللفظ.  
  حقيقة اللفظني يف أصل اللغةاعتبار.  

                                   
، 2حممد باسل عيون السود، ط: أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، علق عليه ووضع حواشيه -)1(

  .37، ص 2003/ هـ 1424لبنان،  –دار الكتب العلمية، بريوت 
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وتوحي عبارة أبو هالل بأن هذه املعايري واالعتبارات ال تنحصر يف هذه الثمانية اليت 
يف احملصلة  –إًذا فهو خمطط معياري مفتوح، الغاية منه «ذكرها وإمنا هي أشياء كثرية، 

  .)1(»إقرار مبدأ الفروق الداللية –األخرية 

  :عمال اللغوياعتبار اختالف االست. 1. 5
) العلم(ميثل أبو هالل هلذا االعتبار أو املعيار باالختالف الواقع بني استعمال كلميت 

َفَأما اْلفرق الَِّذي يعرف من ِجَهة َما تْستَـْعمل َعَلْيِه الكلمتان فكالفرق َبني «: بقوله) املعرفة(و
املعرفة تتعدى ِإَىل مفعول َواِحد فتصرفهما اْلعلم واملعرفة َوَذِلَك َأن اْلعلم يتَـَعدَّى ِإَىل مفعولني و 

على َهَذا اْلَوْجه َواْسِتْعَمال أهل اللَُّغة إيَّاُمهَا َعَلْيِه يدل على اْلفرق بَينهَما ِيف اْلَمْعىن َوُهَو َأن 
ر من لفظ اْلمعرَفة يُِفيد َمتِْييز اْلَمْعُلوم من َغريه َوَلفظ اْلعلم َال يُِفيد َذِلك ِإالَّ ِبَضْرب آخ

  .)2(»التَّْخِصيص ِيف ذكر اْلَمْعُلوم

وهذا يعين أن اختالف النمط الرتكييب للفعلني يؤدي دورا يف التفريق بني داللة الفعلني 
متييز املعلوم بصفة  –من الناحية الداللية  –يقتضي ) علم(ذلك أن الفعل «املتقاربة، 

). قائًما(ادة الداللية منه مع كلمة إمنا تقع اإلف) علمت زيدا قائماً : (فالرتكيب: خمصصة له
علمت : (اليت ختصص إحدى جهات العلم بزيد، ومن مث فال ميكن االقتصار على الرتكيب

  . )3(»فهو صحيح من الوجهتني الرتكيبية والداللية) عرفت زيداً (أما الرتكيب ). زيداً 

  

  

                                   
يف البنية دراسة (حمي الدين حمسب، التحليل الداليل يف الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري  -)1(

  .24، ص 2001مصر،  –، دط، دار اهلدى للنشر والتوزيع، املنيا )الداللية ملعجم العربية
  .37أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص  -)2(
دراسة يف البنية (حمي الدين حمسب، التحليل الداليل يف الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري  -)3(

  .25، ص )الداللية ملعجم العربية
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  :اعتبار اختالف صفات المعنيين. 2. 5
َوأما اْلفرق «: بقوله) اإلمهال(و) احللم(أو املعيار بكلميت ميثل أبو هالل هلذا االعتبار 

الَِّذي يعرف من ِجَهة ِصَفات اْلَمْعنيني، فكالفرق َبني اْحللم واإلمهال َوَذِلَك َأن اْحللم َال 
  .)1(»يكون ِإالَّ حسنا واإلمهال يكون حسنا وقبيحا

ما ميكن أن ) املعىن صفة(يذهب الباحث حمي الدين حمسب إىل أن أبا هالل يقصد بـ 
ذا يف القيم املستحسنة، ) احللم(ذا يكون ). القيمة الداللية(نسميه  صفة مدح ويدخل 

قد يدخل يف القيم املستحسنة، وقد يدخل يف القبيحة ألنه يعين التأخري ) اإلمهال(أما 
  .)2(مطلقا

  :اعتبار ما يؤول إليه المعنيان. 3. 5
َوأما اْلفرق « :بقوله) االستهزاء(و) املزاح(أو املعيار بكلميت ميثل أبو هالل هلذا االعتبار 

الَِّذي يعرف من ِجَهة اْعِتَبار َما يؤول ِإَلْيِه املعنيان، فكالفرق َبني املزاح واالستهزاء، َوَذِلَك َأن 
ح املبتوع من َال يـَْقَتِضي حتقري املمازح، َوَال اْعِتَقاد َذِلك ِفيِه، َأال ترى أن التابع مياز ) املزاح(

الرؤساء وامللوك، َفَال يدل َذِلك ِمْنُه على حتقريهم، َوَال اْعِتَقاد حتقريهم، َوَلِكن يدل على 
م، و يـَْقَتِضي حتقريه املستهزأ ِبِه، َفظهر الفرق َبني اْلَمْعنيني بتباين َما ) االستهزاء(استئناسه 
  .)3(»دالَّ َعَلْيِه وأوجباه

ما يؤول إليه (ويعلق الباحث حمي الدين حمسب على هذا االعتبار بكون عبارة 
ا غامضة، فإذا كان الكالم يدور بني طرفني مها ) املعنيان فهل املعىن ) املتكلم واملتلقي(أ

ما (وأول ملحظ هنا هو أن عبارة «يؤول إىل ما يعتقده املتكلم أو إىل ما يعتقده املتلقي، 

                                   
  .37أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص  -)1(
دراسة يف البنية (حمي الدين حمسب، التحليل الداليل يف الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري  -)2(

  .30، ص )الداللية ملعجم العربية
  .38أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص  -)3(
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فهل يقصد أبو هالل أن املعىن قد يؤول إىل . يف هذا املعيار عبارة غامضة) يانيؤول إليه املعن
. ؟)مزاح(، وإال فهو )استهزاء(فذلك ) التحقري(اعتقاد املتكلم، فإذا كانت عبارته على نية 

أو أنه يعين أن املعىن قد يؤول إىل ما يعتقده املخاطب، فإذا أحس يف الكالم حتقريًا فذلك 
  .)1( »)مزاح( فهو وإال) استهزاء(

وميكن اعتبار هذا املعيار أو االعتبار عنصرا سياقيا غري لغوي أي أحد العناصر املكونة 
  . للموقف الكالمي

  :)2(وفيما يلي املفردات اليت مت التفريق بني معانيها باعتبار ما يؤول إليه املعنيان

 األمارة –الداللة  اخلطأ –اللحن  الغلط –اخلطأ  العبارة –الكلمة 

 احلفظ –العلم  الذكاء –الفطنة  العني –البصر  األثر –العالمة 

 –قادر على الشيء  التبيني –العلم  التنبيه –التذكري 
 املالك له

 الصالبة –الشدة 

 املشيئة –اإلرادة  التقحم –اإلقدام  اإلقدار –التمكني  البسالة –الشجاعة 

الذي توجبه الغضب  السخط –الغضب  البغض –الكراهة 
الغضب  –احلكمة 

 الذي توجبه احلمية

إرادة  –الغضب 
 االنتقام

 التناول –األخذ  الصنع –العمل  االبتداع –االخرتاع  اإلحداث –احلدوث 

                                   
دراسة يف البنية (الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري حمي الدين حمسب، التحليل الداليل يف  -)1(

  .32، ص )الداللية ملعجم العربية
ط، منشأة املعارف، .عمر عبد املعطي أبو العينني، الفروق الداللية بني النظرية والتطبيق، د -)2(

  .111 – 109، ص ص 2003اإلسكندرية، 
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 اجلمع –الضم  التصنيف –التأليف  اجلزء –البعض  اجلمع –الكل 

 القط –القد  الفصم –القصم  الزوال –االنتقال  املصاكة –االعتماد 

مل يربح  –مل ينفك  التفريق –الفرق 
 مل يزل –

 –كاف التشبيه  النظري –املثل 
 املثل

 –االختالف 
 التفاوت

 فوق –األعلى  االرتفاع –الصعود  األصل –األس 

 اإلحكام –اإلتقان  الضمان –الكفالة  التمتع –اإلنعام  القضاء –احلكم 

ينبغي   –جيب كذا  احلكم –الفرض  املقالة –املذهب 
 كذا

 الغفران –العفو 

 –تبديل الشيء 
 اإلتيان بغريه

 اهللع –الفزع  االحرتاز –احلذر  الوجع –األمل 

 اخلضوع –اخلشوع  التيه –الكرب  احلياء –اخلجل  اخلوف –الوجل 

ون –املزاح  اهلزل –املزاح  اللعب –اللهو  القليل –اليسري   ا

 اإلنقاذ –اإلرسال  الغم –اهلم  الوحش –القبيح  الكيد –اخلدع 

 احلجة –السنة  السنة –العام  النيب –الرسول  النشور –البعث 

 الورى –الناس  اخللق –الناس  اليوم –النهار  احلقبة –السنة 

 اجلبلة –الناس  الربية –الناس  البشر –الناس  الناس –األنام 

 الزوج –البعل  االبن –الولد  الثلة –الزمرة  الشيطان –اجلن 
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 –االصطفاء 
 االختيار

 الكتب –الزبر  الغطاء –الغشاء  اجلهر –اإلعالن 

 السفر –الكتاب  املصحف –الكتاب  الدفرت–الصحيفة  الكتاب –املنشور 

لة –الكتاب   اكتفى به –اجتزأ به  الغاية –األمد  املدى –غاية الشيء  ا

 –الطريق  –الصراط 
 السبيل

 املس –اللمس  حري به –قمني به  اخلالص –احملض 

 الفيء –الظل  احلرج –الضيق  حاق به –نزل به  البدنة –اهلدى 

جاء  –أتى فالن  الوسط –البني  اإلقامة –العكوف 
 فالن

 املاضي –اخلايل 

 –السعري  –النار 
 احلريق –اجلحيم 

 الذنب –الدلو  املين –النطفة  متاما عليه –متاما له 
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  :اعتبار الحروف التي تعدى بها األفعال. 4. 5
َوأما اْلفرق «: بقوله) الغفران(و) العفو(ميثل أبو هالل هلذا االعتبار أو املعيار بكلميت 

َا اْألَفـَْعال فكالفرق َبني  َذِلك ) الغفران(و) العفو(الَِّذي يعلم من ِجَهة احلُُْروف الَِّيت تعدى 
) غفرت َلهُ : (َوتقول. فـَيَـْقَتِضي َذِلك أَنَّك حموت الذَّم َواْلِعَقاب َعنهُ ) َعنهُ َعَفْوت : (أَنَّك َتقول

  .)1(»فـَيَـْقَتِضي َذِلك أَنَّك سرتت َلُه َذنبه وَمل تفضحه ِبهِ 

  :اعتبار النقيض. 5. 5
) احلفظ(ميثل أبو هالل هلذا االعتبار أو املعيار باالختالف الواقع بني استعمال كلميت 

وأما اْلفرق الَِّذي يعرف من ِجَهة اْعِتَبار النقيض، فكالفرق َبني احلِْْفظ «: بقوله) ةالرعاي(و
اإلمهال، َوِهلََذا يـَُقال للماشية ) الرَِّعايَة(اإلضاعة ونقيض ) احلِْْفظ(َوالرَِّعايَة َوَذِلَك أَن نقيض 

) احلِْْفظ(ة، فعلى َهَذا يكون واإلمهال َما يـَُؤدِّي ِإَىل اإلضاع). َمهل: (ِإذا مل يكن َهلَا رَاع
فعل السََّبب الَِّذي يصرف بِِه املكاره ) الرَِّعايَة(صرف املكاره َعن الشَّْيء لَِئالَّ يْهلك، وَ 

  .)2(»َعنهُ 

مرتادفتني ترادفا متاما ) الرعاية(و) احلفظ(حبسب أيب هالل العسكري لو كانت كلمتا 
لوجود فرق داليل بينها كان لكل كلمة  وداللتهما متطابقة لكان نقيضهما واحد، ولكن

  .نقيض

                                   
  .38أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص  -)1(
  .38أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص  -)2(
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 احلفظ

 سبب

 اإلمهال الرعاية

 اإلضاعة

 سبب

 نقيض

 نقيض

 ومن الواضح أن أبا هالل يلجأ هنا إىل استدعاء عالقة داللية أخرى لنفي عالقة«

  : الرتادف

ما )اإلضاعة(و) اإلمهال(وكان أبو هالل يرى أن وضوح العالقة السببية بني  يف  –، وكو
يكشف عن عالقة سببية مماثلة بني هاتني  –) الرعاية(و) احلفظ(نقيضني لـ –الوقت نفسه 

  .)1(»الدالتني األخريتني

  :اعتبار االشتقاق. 6. 5
َوأما «: بقوله) التدبري(و) السياسة(ميثل أبو هالل هلذا االعتبار أو املعيار بكلميت 

) السياسة(عرف من ِجَهة اِالْشِتَقاق، فكالفرق َبني السياسة َوالتَّْدِبري، َوَذِلَك َأن اْلفرق الذي ي
ِقيق من أُُمور الّسوس مشتقه من السوس، َهَذا احلَْيَـَوان اْلَمْعُروف، َوِهلََذا َال  ِهَي الّنظر ِيف الدَّ

ُمْشَتّق من الّدبُر وُدبـُُر كل ) ْدِبريالتَّ (يُوصف اهللا تـََعاَىل بالسياسة؛ ِألَن اْألُُمور َال تدق َعنُه، و
َشْيء آِخره، وأدبار اْألُُمور عواقبها، فالتدبري آخر اْألُُمور وَسْوُقها ِإَىل َما يصلح بِِه أدبارها 

                                   
دراسة يف البنية (حمي الدين حمسب، التحليل الداليل يف الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري  -)1(

  .37 -  36، ص ص )الداللية ملعجم العربية
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ِإذا كثر َواْستمّر عرض ) التَّْدِبري(، َوَذِلَك أَن )سياسة(عواقبها، َوِهلََذا قيل للتدبري املستمر : َأي
  . )1(»َتاج ِإَىل دقة الّنظر فَـُهَو َراجع ِإَىل األولِفيِه َما حيْ 

بأصل االشتقاق فقط، بل ) التدبري(و) السياسة(ال يكتفي أبو هالل يف التفريق بني 
معىن ذلك «). االستمرار(يضيف عنصرا أو مكونا دالليا آخر جنده يف السياسة وهو عنصر 

ويتحصل لنا مما سبق أن ]. الستمرارا[أن شرط حتول التدبري إىل سياسة أن يكون له صفة 
) التدبري(وتشارك دالة ]. االستمرار]+[دقة النظر: [مها) سياسة(املكونني الدالليني للدالة 

  .)2( »]االستمرار[، وال تشاركها يف ]دقة النظر[يف املكون الداليل األول ) السياسة(دالة 

ن إليه أبو هالل كثريًا يف  الذي يرك –االشتقاق  –وأول ملحظ هنا أن هذا االعتبار «
ففي ظل . يضعنا أمام مشكلة ما يزال يواجهها البحث يف دالليات الكلمة العربية –كتابه 

غياب معجم تارخيي ملفردات العربية يظل من الصعب على الباحث أن يعطي ثقته العلمية 
  .)3(»لتلك االشتقاقات اليت يضعها اللغويون العرب

  :اعتبار صيغة اللفظ. 7. 5
ميثل أبو هالل هلذا االعتبار أو املعيار باالختالف الواقع بني استعمال كلميت 

َوأما اْلفرق الَِّذي توجبه صيغة اللَّْفظ، فكالفرق َبني «: بقوله) السؤال(و) االستفهام(
يشك ِفيِه،  َال يكون ِإالَّ ملا جيهله املستفهم أَو) اِالْسِتْفَهام(اِالْسِتْفَهام َوالسَُّؤال، َوَذِلَك َأن 

ا يعلم، َوَعما َال يعلم،  اِئل َعمَّ ِألَن املستفهم طَالب ِألَن يفهم، َوقد جيوز َأن يْسَأل ِفيِه السَّ
. للطلب ينبئ عن الفرق بينه وبني السؤال) االستفعال(و) استفعال(ِهَي ) اِالْسِتْفَهام(فصيغة 

                                   
  .38أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص  -)1(
دراسة يف البنية (حمي الدين حمسب، التحليل الداليل يف الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري  -)2(

  .44، ص )الداللية ملعجم العربية
  .43املرجع نفسه، ص  -)3(
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الضَّْعف والضُّْعف (ْعَناه ُخمَْتلف مثل وكذلك كل ما اختلفت صيغته من األمساء َواْألَفْـَعال، َفمَ 
 .)1(»واَجلهد واُجلهد َوغري َذِلك ِممَّا ْجيرِي ْجمَراه

يعترب هذا املعيار من أوضح وأعم املعايري اليت استند إليها أبو هالل يف كتابه، فهو 
  .)2(»إن اختالف العبارات يوجب اختالف املعاين«: يدخل يف ما عرب عنه بقوله

يعين تلك اهليئة الصرفية اليت ) صيغة اللفظ(يقصده أبو هالل من مصطلح ولعل ما «
ا اللفظ، أو ما يسمى يف الرتاث اللغوي العريب  ). معاين األبنية(معاين املثل؛ أي (يرد 

وبطبيعة احلال فإن فكرة دالالت األبنية متثل جتريدات عامة استقصاها اللغويون من دالالت 
  .)3(»متأل هذه القوالباملفردات الفعلية اليت 

  :حقيقة اللفظين في أصل اللغة. 8. 5
) احلنني(ميثل أبو هالل هلذا االعتبار أو املعيار باالختالف الواقع بني استعمال كلميت 

َوأما اْلفرق الَِّذي يعرف من ِجَهة اْعِتَبار أصل اللَّْفظ ِيف اللَُّغة َوَحِقيَقته « :بقوله) االشتياق(و
ِيف اللَُّغة ُهَو َصوت من أصوات ) احلنني(فرق َبني احلنني واشتياق، َوَذِلَك َأن أصل ِفيَها، َفكالْ 

ا، مثَّ كثر َذِلك َحىتَّ ُأْجري اْسم كل َواِحد منهما على  اإلبل، حتدثها ِإذا اشتاقت ِإَىل أوطا
  .)4(»اآلخر

للفظ يف أصل حقيقة ا(ومعيار ) االشتقاق(ال بد من اإلشارة هنا إىل الفرق بني معيار 
هي الرجوع بالصيغة إىل داللة اللفظ الذي اشتقت ) االشتقاق(املسألة يف معيار «) اللغة

) حقيقة اللفظني يف أصل اللغة(أما يف معيار . منه، مث تبيان العالقة بني املشتق واملشتق منه

                                   
  .39أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص  -)1(
  .33أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص  -)2(
دراسة يف البنية (حليل الداليل يف الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري حمي الدين حمسب، الت -)3(

  .46 -  45، ص ص )الداللية ملعجم العربية
  .39أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص  -)4(
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از حسب مفهومه ازي، أي من باب العالقة بني احلقيقة وا ما يف فهو من باب التحول ا
يف استعماهلا على صوت معني لإلبل ) حقيقة(كانت ) احلنني(فدالة . النظر الداليل العريب

ازي ). حالة االشتياق إىل الوطن(عندما تكون يف حالة معينة  مث حتولت بعامل التعميم ا
ودالة ) احلنني(فهنا ليس مثة عالقة اشتقاقية بني دالة . إىل داللة على حالة االشتياق

  . )1(»)السوس(و) السياسة(كتلك العالقة بني ) شتياقاال(

   :)2(ولقد قام الباحث حمي الدين حمسب بإعادة صياغة هلذه املعايري على النحو التايل

 الصياغة الجديد لهذه المعايير معايير أبي هالل العسكري

 اختالف االستعمال اللغوي. 1
ا اعتبار احلروف اليت . 2 املعيار الرتكييب. 1 تعدى 

 األفعال

 معيار القيمة الداللية. 2 اختالف صفات املعنيني. 3

 معيار القصد. 3 اعتبار ما يؤول إليه املعنيان. 4

 معيار العالقات الداللية. 4 اعتبار النقيض. 5

 اعتبار االشتقاق. 6
 املعيار التارخيي. 5

 اعتبار حقيقة اللفظني يف أصل اللغة. 7

 معيار اهليئة الصرفية. 6 الصيغةاعتبار . 8

                                   
دراسة يف البنية (حمي الدين حمسب، التحليل الداليل يف الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري  -)1(

  .47، ص )العربيةالداللية ملعجم 
دراسة يف (حمي الدين حمسب، التحليل الداليل يف الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري : ينظر -)2(

  . 58 - 54، ص ص)البنية الداللية ملعجم العربية
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يف ) الفروق اللغوية(وهو يرى بأن اجلهد الذي قدمه أبو هالل العسكري يف كتابه 
وبطبيعة احلال مل «: حاجة إىل صياغة جديدة وفق منظور املعرفة اللسانية احلديثة إذ يقول

اليت جندها اآلن كل صرامة إجراءات التحليل الداليل   –يف عصره  –يكن أبو هالل ميتلك 
بل . ومن مث ال حيسن أن نلومه إذا وجد خلل هنا أو هناك. أصحاب هذه املناهج التحليلة

ان تعاد صياغة هذا اجلهد صياغة دقيقة جديدة من منظور حتليل  –فيما أرى  –األفضل 
ال الداليل الواحد   .)1(»املكونات الداللية للمفردات اليت تنتمي إىل ا

  

                                   
  .54حمي الدين حمسب، التحليل الداليل يف الفروق يف اللغة، ص  -)1(
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حليل الداللي في التفريق بين المترادفات في كتاب نماذج الت. 6
  :الفروق اللغوية ألبي هالل العسكري

نظرا لكثرة أبواب الكتاب اليت يبلغ عددها ثالثني بابا، ولغزارة األلفاظ اليت قام أبو 
ا أبو هالل  هالل العسكري بالتماس الفروق بينها، فإننا سنحاول التطرق للمواد اليت مّثل 

أثناء عرضه ملعايري واعتبارات التفريق بني الكلمات اليت تقاربت معانيها، ونعين العسكري 
  :ا

 العلم واملعرفة.  

 احللم واإلمهال.  

 املزاح واالستهزاء.  

 العفو والغفران.  

 احلفظ والرعاية.  

 السياسة والتدبري.  

 االستفهام والسؤال.  

 احلنني واالشتياق)(.  

الداليل الذي قدمه أبو هالل العسكري وهو سنحاول إلقاء الضوء على التحليل 
  .يلتمس الفروق بني هذه األلفاظ اليت تقاربت معانيها وأشكل علينا معرفة الفروق بينها

                                   
)( -  ونشري إىل أن أبا هالل العسكري قد تطرق للفرق بني)عند متثيله للفرق الذي ) احلنني واالشتياق

يعرف من جهة اعتبار أصل اللفظ يف اللغة وحقيقته فيها، ومل يتعرض هلا مرة ثانية على غرار األلفاظ 
  .السابقة
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  :وسنتبع اخلطوات املنهجية التالية

  . إثبات نص أيب هالل العسكري :أوال

و هالل ذكر الباب الذي وردت فيه اللفظتان املرتادفتان، وهذا أمر مهم فأب :ثانيا
العسكري على وعي بأن وقوع اللفظتني حتت جمال داليل واحد قد يؤدي إىل استعماهلما 

  .مبعىن واحد وبالتايل ترادفهما

حماولة إلقاء الضوء على التحليالت الداللية اليت قدمها أبو هالل العسكري يف  :ثالثا
  .ضوء املعرفة اللسانية احلديثة

لسمات الداللية الفارقة بني اللفظتني وضع جدول يلخص ويبني أهم ا :رابعا
  .   املرتادفتني
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  :الفرق بين العلم والمعرفة. 1. 6
ْيء «: يقول أبو هالل العسكري َأن اْلمعرَفة أخص من اْلعلم ِألَنـََّها علم ِبَعني الشَّ

ُه َعاِرف َوَال َال أصف اهللا بَِأنَّ : مفصال َعمَّا سواُه، َواْلعلم يكون ُجممال ومفصال، قَاَل الزُّْهِريّ 
َا،  ار يـَْعِين أثارها الَِّيت تعرف  أعّنف من يصفه بذلك ِألَن اْلمعرَفة مأخوذة من عرفان الدَّ

لِيل: قَالَ  واملعرفة َمتِْييز : قَالَ . َوَال جيوز َأن يكون علم اهللا تـََعاَىل باألشياء من ِجَهة اْألَثر َوالدَّ
  .بذلك، َكَما َال يصفه بَِأنَُّه ُممَّيز املعلومات َفَأْومأ ِإَىل أَنه َال يصفة

ار ِإن َكاَنت مسيت عرفانا فسميت بذلك ِألَنـََّها  َوَلْيَس َما قَاَله ِبَشْيء، ِألَن آثَار الدَّ
لِيل ا َوَلْيَس ِيف َذِلك َدلِيل على َأن كل معرَفة تكون من ِجَهة اْألَثر َوالدَّ   .َطرِيق ِإَىل اْلمعرَفة 

اْلَعاِرف ِبَأنَُّه يُِفيد َمتِْييز املعلومات ِيف علمه فَـَلو جعله َدلِيال على َأن اهللا َوأما وصف 
َا مل يسم علمه  َعاِرف َكاَن أوىل من املعلومات متميزة ِيف علمه، ِمبَْعىن أَنـََّها متخيلة َلُه، َوِإمنَّ

فكر اللَّذين يؤديان ِإَىل متييز املعلومات، متييزا ألن التَّْمِييز ِفيَها ُهَو اْسِتْعَمال اْلعقل بِالّنظِر وال
َفلم ميَْتنع أَن ُتوَصف معلوماته بَِأنـََّها متميزة َوِإن َكاَن َال ُيوصف ِبَأنَُّه ُممَّيز ِألَن متيزها صفة َهلَا 

َا تِفيد َذِلك ِفيَها َال ِفيِه، َفكل معرَفة علم َوَلْيَس كل علم معرَفة، َوَذلِ  َك َأن َال َلُه، واملعرفة 
لفظ اْلمعرَفة يُِفيد َمتِْييز اْلَمْعُلوم من َغريه َوَلفظ اْلعلم َال يُِفيد َذِلك ِإالَّ ِبَضْرب آخر من 

ِإن اْلعلم يتَـَعدَّى إىل مفعولني َلْيَس : التَّْخِصيص ِيف ذكر اْلَمْعُلوم، َوالشَّاِهد َقول أهل اللَُّغة
َال تـَْعَلُمونـَُهم اهللا : (يكون ِمبَْعىن اْلمعرَفة، َكَقْولِه تـََعاَىل  َلك اِالْقِتَصار على َأحدمهَا ِإالَّ َأن

َا َكاَن َذِلك َكَذِلك َالن لفظ اْلعلم ] 60: األنفال) [يعلمُهمْ  م اهللا يعرفُهْم، َوِإمنَّ َأي َال تعرفو
َهم، َفِإذا قلت : ِفد، فَِإذا قلتعلمت زيدا، َفَذكرته بامسه الَِّذي يعرفُه بِِه اْلُمَخاطب مل يَ : ُمبـْ

َها َمَع  قأئًما، أفدت ِألَنَّك دللت بذلك على أَنَّك علمت زيدا على صفة َجاَز َأال تعلمه َعَليـْ
َعلمته متميزا من َغريه، : َوِإذا قلت عرفت زيدا، أفدت ألنه ِمبَْنزَِلة قَـْولك: علمك بِِه ِيف اجلُْْمَلة
  . لفظ اْلمعرَفة من الّدَالَلة على َذِلكمتميزا من َغريه، ملا ِيف : فاستغىن َعن قَـْولك
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َا يَتبَـنيَّ ِيف اْلموضع الَِّذي يكون ِفيِه مجَلة غري ُمْبهَمة َأال . َواْلفرق َبني اْلعلم واملعرفة ِإمنَّ
  .)1(»عرفت َأن لزيد ولدا جيريان ْجمرى َواِحًدا: علمت َأن لزيد ولدا، وقولك: ترى َأن قولك

يف الفرق بني : يف الباب الرابع من الكتاب وعنوانه) املعرفة –م العل(وردت هذه الثنائية 
أقسام العلوم وما جيري مع ذلك من الفرق بني اإلدراك والوجدان ويف الفرق بني ما يضاد 

  .العلوم وُخيالفها

إن أول ما نالحظه يف تفريق أيب هالل بني كلميت العلم واملعرفة، أنه إىل جانب 
االستعمال اللغوي يف تفريقه استعان أيضا مبعيار االشتقاق، وذلك استعماله معيار اختالف 

ار ِإن َكاَنت مسيت «: يف قوله تعليقا على كالم الزهري َوَلْيَس َما َقاَله ِبَشْيء، ِألَن آثَار الدَّ
ا َوَلْيَس ِيف َذِلك َدلِيل على َأن كل معرفَ  ة عرفانا فسميت بذلك ِألَنـََّها َطرِيق ِإَىل اْلمعرفَة 

لِيل   .»تكون من ِجَهة اْألَثر َوالدَّ

اليت هي آثارها، ) عرفان الدار(فأبو هالل ال خيالف الزهري يف كون املعرفة مشتقة من 
وإمنا خالفه يف كون ليست كل معرفة تكون من جهة األثر والدليل، أي أن أبا هالل يرفض 

  .التعميم يف هذا

منطلقا ) عرف(و) علم( للفعلني جعل أبو هالل العسكري اختالف النمط الرتكييب
  :للتفريق بني داللتيهما

مفعول به + مفعول به أول + فاعل ) + علم(فعل : هو) علم(النمط الرتكييب للفعل 
  ثان

  مفعول به+ فاعل ) + عرف(فعل : هو) عرف(النمط الرتكييب للفعل 

                                   
  .94 - 93أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص ص  -)1(
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ذا يكون أبو هالل العسكري قد أسند للنمط الرتكييب دورا ووظيفة يف  التفريق بني و
  ). عرف(و) علم(داللة الفعلني 

  

ذا يكون هلما نفس ) عرف(يكون مبعىن ) علم(مث يصرح أهالل العسكري بأن  و
  .مفعول به+ فاعل + فعل : النمط الرتكييب

ِإن اْلعلم يتَـَعدَّى إىل : َوالشَّاِهد َقول أهل اللَُّغة«مبهم ) علم(ويفسر ذلك بكون الفعل 
َال : (، َكَقْولِه تـََعاَىل ِإالَّ َأن يكون ِبَمْعنى اْلمعرَفةك اِالْقِتَصار على َأحدمهَا مفعولني َلْيَس لَ 

َا َكاَن َذِلك َكَذِلك َال تعرفونهم اهللا يعرفُهمْ َأي ] 60: األنفال) [تـَْعَلُمونـَُهم اهللا يعلمُهمْ  ، َوِإمنَّ
َهم   .»َألن لفظ اْلعلم ُمبـْ

) علم(استشهاد أبو هالل العسكري باآلية الكرمية دليل على وجود أمناط تركبية للفعل 
ا االستعمال اللغوي«، )عرف(تشبه النمط الرتكييب للفعل  . إن مثة أمناطاً تركيبية أخرى ورد 

  :وذلك كقوله تعاىل

M     ¿¾  ½  ¼  »L  60: األنفال    

 M  _^  ]  \  [  ZL  60: البقرة  

 M  ±          ´  ³   ²L  41: النور  

 M    5   4  3  2  1L  1(»05: االنفطار(.  

                                   
دراسة يف البنية (ين حمسب، التحليل الداليل يف الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري حمي الد -)1(

  .26 – 25، ص ص )الداللية ملعجم العربية
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َأال ترى َأن «: بقوله) عرف(و) علم(ويقر أبو هالل العسكري برتادف الفعلني  
  .»عرفت َأن لزيد ولدا جيريان ْجمرى َواِحًدا: علمت َأن لزيد ولدا، وقولك: قولك

قبل هذا قد أكد ووضح الفرق بينهما وكأننا حىت وإن أقر أبو هالل برتادفهما فهو 
بأيب هالل ال خيرج عن فكرة األصل والفرع اليت سادت يف الدرس اللغوي القدمي، فاألصل 

  .، والفرع هو القول برتادفهما)عرف(و) علم(هو القول بوجود الفروق بني كلميت 

ورمبا يعود ذلك إىل ]. حيوان[+ال يسند إىل فاعل يتسم باملكون الداليل ) علم(الفعل « 
باإلدراك املباشر للمدرك الظاهر، ولنتأمل السياقات القرآنية التالية بالنسبة ) املعرفة(ارتباط 
  ):عرف(للفعل 

 M  &%  $L  ]30: حممد[  
 M  o  n  mL  ]58: يوسف[  

 M      ¨  §  ¦   ¥  ¤     L]24: املطففني[  

  M    +*  )   (  'L ]30: حممد[  
 M  TS    R     Q  PL ]20: األنعام[  

 M     #  "  !L ]41: الرمحن[  
  .)1(»]مدرك باحلس[+هذه السياقات مجيعاً يتسم بكونه فمفعول املعرفة يف 

  :جدول يبين الفرق بين العلم والمعرفة

  ):المعرفة(و) العلم(القول بالفرق بين . 1

ام(+) ثان مفعول به (+) مفعول به أول (+) فاعل = (+) العلم    إ

                                   
دراسة يف البنية (حمي الدين حمسب، التحليل الداليل يف الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري  -)1(
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ام) - (مفعول به ثان ) - (مفعول به أول (+) فاعل = (+) املعرفة    إ

 اإلبهام مفعول به ثان مفعول به أول فاعل الكلمة
 + + + + العلم

 -  -  + + المعرفة

  :القول بترادف العلم والمعرفة. 2

ام) - (مفعول به ثان ) - (مفعول به أول (+) فاعل = (+) العلم    إ

ام) - (مفعول به ثان ) - (مفعول به أول (+) فاعل = (+)  املعرفة   إ

 اإلبهام مفعول به ثان مفعول به أول فاعل الكلمة
 -  -  + + العلم

 -  -  + + المعرفة
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  :الفرق بين الحلم واإلمهال. 2. 6
َأن كل حلم إمهال َوَلْيَس كل إمهال حلما، ِألَن تـََعاَىل َلو «: يقول أبو هالل العسكري

أْمهل من َأخذه مل يكن َهَذا اإلمهال حلما ِألَن اْحللم صفة مدح، واإلمهال على َهَذا اْلَوْجه 
َمْذُموم، َوِإذا َكاَن اْألَْخذ واإلمهال َسَواء ِيف االستصالح، فاإلمهال تفضل واالنتقام عدل، 

ِضّده استفساد، فَـَلو  وَعلى َهَذا جيب َأن يكون ضد اْحللم السَّفه ِإذا َكاَن احللم َواِجبا ِألَن
فعله مل يكن ظلما ِإالَّ أَنه مل يكن حكمة، َأال ترى أَنه قد يكون الشَّْيء سفها َوِإن مل يكن 
ِضّده حلما، َوَهَذا َحنْو صرف الثـََّواب َعن املستحق ِإَىل َغريه ِألَن َذِلك يكون ظلما من 

ِيف غري َمْوِضعه، َوَلو أعطي مثل َحْيُث حرمه من اْسَتَحقَّه، َويكون سفها من َحْيُث وضع 
ثـََواب املطيعني من مل يطع مل يكن َذِلك ظلما ألحد، َوَلِكن َكاَن سفها ِألَنَُّه وضع الشَّْيء ِيف 
غري َمْوِضعه، َوَلْيَس جيب َأن تكون إثابه اْلُمْسَتحّقني حلما، َوِإن َكاَن خالف َذِلك سفها 

احلِْْكَمة، َوَأن السفة يضاد َما َكاَن من اْحللم َواِجبا، َال  فـَثَبت بذلك َأن اْحللم يـَْقَتِضي بعض
اهللا َحِليم من ِصَفات : َما َكاَن منه تفضال، َوَأن السفة نقيض اْحلكمة ِيف كل َوجه، َوقَـْولَنا

ات ِمبَْعىن   .أهل ِألَن حيلم ِإذا عصي: اْلِفْعل، َويكون من ِصَفات الذَّ

َوجه آخر، َوُهَو َأن اْحللم َال يكون ِإالَّ َعن اْلُمْسَتحق  َويفرق َبني اْحللم واإلمهال من
ة َوَال يكون َذِلك ِمْنك  ْمَهال، َأال ترى أَنَّك متهل غرميك ِإَىل ُمدَّ لالنتقام َوَلْيَس َكَذِلك اْإلِ

  .)1(»حلما، َوَقاَل بَعضهم َال جيوز َأن ُميْهل أحد َغريه ِيف َوقت ِإالَّ ليأخذه ِيف َوقت آخر

يف : يف الباب الرابع عشر من الكتاب وعنوانه) اإلمهال –احللم (وردت هذه الثنائية 
الفرق بني اإلنعام واإلحسان وبني النعمة والرمحة والرأفة والنفع واخلري وبني احللم والصرب 

  .والوقار والتؤدة وما بسبيل ذلك

                                   
  .228 -  227سكري، الفروق اللغوية، ص ص أبو هالل الع -)1(
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ني اللفظتني هي  من خالل كالم أبو هالل العسكري يتضح أن أهم مسة داللية فارقة ب
يكون بتأخري العقاب ملستحقه، ) احللم(مذموم، ) اإلمهال(صفة مدح و) احللم(كون 

ذا يكون ) اإلمهال(و وهذا ). احللم(أعم من ) اإلمهال(يكون ملستحق العقاب وغريه، و
قد يدخل يف القيم املستحسنة وقد يدخل يف القيم  ) اإلمهال(العموم هو الذي جعل 

  . املستقبحة

ومن الالفت «: يعقب الباحث حمي الدين حمس على حتليل أبو هالل العسكري بقولهو 
إىل االختالف الرتكييب يف الصور اليت ترد فيها هاتان  –هنا  –للنظر أن أبا هالل مل يشر 

اختالف ما يستعمل عليه (إنه مل ينظر إىل ما أمساه يف املعيار األول بـ: الّدالتان، أو لنقل
إىل مفعوله ) يتعدى(قد يأيت الزماً، وقد يتجاوز ) حلم(حني أن الفعل  ففي). اللفظان

  :ويتضح ذلك يف األمثلة التالية. متعٍد إىل مفعوله مباشرة) أمهل(فإن الفعل . حبرف

 حلم الرجل.  
 حلم الرجل عن ظامله. 

 ]17: الطارق[ M     m  l   k  jL : ويف القرآن الكرمي

، )اإلمهال(و) احللم(الرتكيبية يعكس الفرق الداليل بني  ورمبا كان هذا الفرق يف الصورة
من دالة ) أمهله(، وتقريب دالة )عفا عنه(من دالة ) حلم عنه(من حيث تقريب دالة 

  .)1(»)أنظره(

  ):اإلمهال –احللم (جدول يبني الفرق بني 

 صفة مدح مستحق العقاب الكلمة
من صفات  صفة ذم

 اهللا عز وجل

                                   
دراسة يف البنية (حمي الدين حمسب، التحليل الداليل يف الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري  -)1(
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 + -  + + الحلم

 اإلمهال
 -  
+ 

 - 
+  
 - 

 - 

  :الفرق بين المزاح واالستهزاء. 3. 6
َأن املزاح َال يـَْقَتِضي حتقري من ميازحه َوَال اْعِتَقاد َذِلك، َأال «: يقول أبو هالل العسكري

ترى َأن التَّاِبع ميازح اْلَمْتُبوع من الرؤساء وامللوك، َوَال يقتضي َذِلك حتقريهم َوَال اْعِتَقادهم 
م على َما ذَكْرنَاُه ِيف أول اْلكتاب َناس  واالستهزاء يـَْقَتِضي . حتقريهم، ولكن يـَْقَتِضي اِالْسِتئـْ

  .)1(»حتقري املستهزأ بِِه واعتقاد حتقريه

يف الباب احلادي والعشرون من الكتاب ) االستهزاء –الـمزاح (وردت هذه الثنائية 
  .واملزاح واالستهزاء والسخرية وما خيالف ذلك يف الفرق بني العبث واللعب واهلزل: وعنوانه

من خالل عنوان الباب الذي وردت فيه هذه الثنائية ميكننا القول بأن املقولة الداللية 
  ).القول الساخر(اليت جتمع هاتني الكلمتني هي مقولة 

من أجل التفريق بني الكلمتني يقحم أبو هالل العسكري عنصرا ثالثا وهو اعتقاد أو 
ملرسل وهذا العنصر خارج عن إطار اللغة وأنظمتها، فأبو هالل العسكري اكتفى يف قصد ا

تفريقه بني الكلمتني بإبراز ما حيّسه املتكلم، وال ميكن للمرسل إليه أو املخاَطب أن يدرك 
وهذه الطريقة يف التفريق خترج عن إطار . حقيقة شعوره، إال إذا أظهر املتكلم شيئا من ذلك

إلطار النفسي، فقد نتفطن للفرق أثناء الكالم أو يف املوقف التخاطيب، إال أننا اللغة، إىل ا
سنعجز عن ذلك عند وجود اللفظني أو الكلمتني يف نص مكتوب، إال إذا تدخل السياق 

  .اخلارجي بكل مكوناته

                                   
  .284أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص  -)1(
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وهلذا فإن معرفة اللغة بأنظمتها املعروفة وحدها، لن يغين املرسل إليه يف معرفة قصد «
سل مبعزل عن السياق، ألن مدار األمر ينصّب على ماذا يعين املرسل خبطابه، ال ماذا املر 

تعنيه اللغة، حىت لو كان اخلطاب واضحا يف لغته، ألّن معرفة قصد املرسل هو الفيصل يف 
  .)1(»بيان معناه

يعلق الباحث حمي الدين حمسب على االعتبار الذي اعتمده أبو هالل العسكري 
ا غامضة، فإذا كان الكالم يدور بني طرفني مها ) ما يؤول إليه املعنيان(بكون عبارة  أ

وأول «فهل املعىن يؤول إىل ما يعتقده املتكلم أو إىل ما يعتقده املتلقي، ) املتكلم واملتلقي(
فهل يقصد أبو . يف هذا املعيار عبارة غامضة) ما يؤول إليه املعنيان(ملحظ هنا هو أن عبارة 

فذلك ) التحقري(عىن قد يؤول إىل اعتقاد املتكلم، فإذا كانت عبارته على نية هالل أن امل
أو أنه يعين أن املعىن قد يؤول إىل ما يعتقده املخاطب، فإذا . ؟)مزاح(، وإال فهو )استهزاء(

  .)2(»)مزاح(وإال فهو ) استهزاء(أحس يف الكالم حتقرياً فذلك 

صرا سياقيا غري لغوي أي أحد العناصر املكونة وميكن اعتبار هذا املعيار أو االعتبار عن
 . للموقف الكالمي

ونشري هنا إىل أن أبا هالل العسكري يف موضع آخر من الكتاب يلتفت إىل أن الفعل 
كان . يتعدى إىل مفعوله مباشرة) مازح(، والفعل )3(يتعدى إىل مفعوله بالباء) استهزأ(

كما مل يلتفت إىل معىن ). ستعمال اللغوياختالف اال(باإلمكان هنا  أن يعتمد اعتبارا 
  ).  مازح(اليت تقتضي االشرتاك يف الفعل ) فَاَعل(البنية الصرفية 

                                   
، دار الكتاب 1، ط)مقاربة لغوية تداولية(عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب  -)1(

  .196، ص 2004لبنان،  –اجلديد، بريوت 
دراسة يف البنية (حمي الدين حمسب، التحليل الداليل يف الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري  -)2(

  .32، ص )الداللية ملعجم العربية
هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص الفرق بني االستهزاء والسخرية، أبو : ميكن الرجوع إىل -)3(

285.  
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  ):االستهزاء(و) المزاح(جدول يبين الفرق بين 

 االستئناس التحقير الكلمة
 + -  المزاح

 -  + االستهزاء
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  :الفرق بين العفو والغفران. 4. 6
ِإْسَقاط اْلعَقاب، َوِإْسَقاط اْلعَقاب ُهَو ِإَجياب الثـََّواب، َفَال يْسَتحق أن الغفران يـَْقَتِضي «

غفر اهللا َلك، َوَال : الغفران ِإالَّ اْلُمؤمن اْلُمْسَتحق للثَّواب، َوِهلََذا َال يْستَـْعمل ِإالَّ ِيف اهللا فـَيُـَقال
أَنه َال يَتَصرَّف ِيف ِصَفات الَعْبد  غفر زيد َلك ِإالَّ شاذا َقِليال، َوالشَّاِهد على شذوذه : يـَُقال

: استغفرت اهللا تـََعاَىل، َوَال يـَُقال: َكَما يَتَصرَّف ِيف ِصَفات اهللا تـََعاَىل، َأال ترى أَنه يـَُقال
استغفرت زيدا، َواْلَعفو يـَْقَتِضي ِإْسَقاط اللوم والذم َوَال يـَْقَتِضي ِإَجياب الثـََّواب، َوِهلََذا 

َعفا زيد َعن َعْمرو، َوِإذا َعفا َعنُه مل جيب َعَلْيِه إثابته، ِإالَّ َأن : ْبد فـَيُـَقاليْستَـْعمل ِيف العَ 
اْلَعفو والغفران ملا تَقارب معنيامها تداخال واستعمال ِيف ِصَفات اهللا جّل اْمسه على َوجه 

للفظان يدل على َما قـُْلَنا َعفا اهللا َعنُه َوغفر َلُه ِمبَْعىن َواِحد، َوَما تعدى بِِه ا: َواِحد، فَـيُـَقال
َعفا َعنُه، فـَيَـْقَتِضي َذِلك ِإزَاَلة َشْيء َعنُه، َوتقول غفر َلُه، فـَيَـْقَتِضي َذِلك : َوَذِلَك أَنَّك َتقول

  .)1(»إثبات َشْيء َلهُ 
يف : يف الباب الثامن عشر من الكتاب وعنوانه) الغفران –العفو (وردت هذه الثنائية 

  .لة والعبادة والفرض والوجوب واحلالل واملباح وما جيري مع ذلكالفرق بني الدين وامل

وجند يف االستخدام القرآين نفسه إسناد . على اهللا تعاىل فقط) يغفر(قصر أبو هالل 
  :إىل غري اهللا سبحانه وتعاىل، وذلك مثل) يغفر(

  M  Í  Ì  ËL  ]43: الشورى[  

  M   k  j  i  h   g  f  e  dL ]14: التغابن[  

  M  g  f  e   d  cL  ]37: الشورى[  

  M  )  (  '  &  %  $  #  "  !L ]14: اجلاثية[  

                                   
  .264أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص  -)1(



 ظاهرة الترادف عند اللغويِّين والمعجميِّين العرب    :                                      الفصل األول

- 89  - 

ومن ). إجياب الثواب(البعد الكالمي املستمد من اعتزالية أيب هالل العسكري  حضور
  .يبدو مستمدا من حتديد مذهيب لداللة اللفظ) الغفران(مث فإن هذا املكون الداليل يف كلمة 

على اختالف احلرف الذي يتعدى به ) والغفران) العفو(ريق بني بني أقام أبو هالل التف
دليل ) مبعىن واحد) (غفر اهللا له(، و)عفا اهللا عنه(وإشارة أيب هالل نفسه إىل أن . الفعل

 .على أن مثة سياقات يرتادف فيها هذان الرتكيبان

  ):الغفران(و) العفو(جدول يبين الفرق بين 

 الكلمة
إسقاط 
 العقاب

اللوم  إسقاط
 والذم

 يستحقه الثواب
خاص باهللا 

 عز وجل
 -  -  -  + -  العفو

 + + + -  + الغفران
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  :الفرق بين الحفظ والرعاية. 5. 6
َأن نقيض احلِْْفظ اإلضاعة، ونقيض الرَِّعايَة اإلمهال، َوِهلََذا «: يقول أبو هالل العسكري

واإلمهال ُهَو َما يـَُؤدِّي ِإَىل الّضَياع، فعلى َهَذا يكون َمهٌَل، : يـَُقال للماشية ِإذا مل يكن َهلَا رَاع
َبب الَِّذي يصرف املكاره َعنُه،  احلِْْفظ صرف املكاره َعن الشَّْيء لَِئالَّ يْهلك، َوالرَِّعايَة فعل السَّ

َمعَها  فَالن يْرَعى العهود بَينه َوَبني فَالن َأي حيفظ اْألَْسَباب الَِّيت تبقى ت: َومن مثَّ يـَُقال
َها الّضَياع  تِْلَك العهود، وَوِمْنه راعي اْلَمَواِشي لتفقده أمورها َونفي اْألَْسَباب الَِّيت ْخيَشى َعَليـْ

ِإنَّه يْرَعى النجوم، فَـُهَو َتْشِبيه براعي اْلَمَواِشي ألنه يراقبها َكَما : َفَأما قَـْوهلم للساهر. منها
  .)1(»يراقب الرَّاِعي مواشيه

يف : يف الباب اخلامس عشر من الكتاب وعنوانه) الرعاية –احلفظ (الثنائية وردت هذه 
الفرق بني احلفظ والرعاية واحلراسة وما جيري مع ذلك، ويف الفرق بني الضمان والوكالة 

  .والزعامة وما يقرب من ذلك

) احلفظ(يستدعي أبو هالل العسكري عالقة داللية أخرى لبني الفرق بني كلميت 
  ): الرعاية(و
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 احلفظ

 سبب

 اإلمهال الرعاية

 اإلضاعة

 سبب

 نقيض

 نقيض

، )اإلضاعة(و) اإلمهال(يرى أبو هالل العسكري أن وضوح العالقة السببية بني 
ما يف الوقت نفسه نقيضني لـ يكشف عن عالقة سببية مماثلة بني ) الرعاية(و) احلفظ(وكو

  .األخريتنيهاتني الكلمتني 

من لفظة ) الرعاية(وبعد هذا يقدم أبو هالل املكونات الداللية اليت متيز لفظة 
، وهذا من خالل ما قدمه أبو هالل العسكري من تفريق بن لفظة احلفظ وألفاظ )احلفظ(

، يقول إن )احلفظ واحلماية(و) احلفظ واحلراسة: (أخرى تشاركها مساحة داللية كبرية مثل
تتضمن معىن ) الرعاية(، ولعل هذا يعين أن )1(»من معىن االستمراراحلفظ ال يتض«

  .االستمرار

  :ورمبا يتضح ذلك يف الرتكيبني التاليني
 حفظ الرجل ماله.  
 رعى الرجل ماله. 

تشري إىل ) الرعاية(هو مطلق صيانة الشيء كما هو، يف حني أن ) احلفظ(فهنا يبدو 
 .ستمرار يف ذلكداللة صيانة الشيء باإلضافة إىل داللة اال
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ا تدخل يف ) الرعاية(يف لفظة ] االستمرار[ونتيجة لوجود هذا املكون الداليل  فإ
فالن : (ويشري أبو هالل إىل أحد هذه الرتاكيب وهو. الرتاكيب اليت تقتضي هذه الداللة

حيفظ األسباب اليت تبقى معها «ويعلق عليه بأن معناه أنه ). يرعى العهود بينه وبني فالن
  . »تلك العهود

  ].االستمرار] + [احلفظ: [على مكونني دالليني مها) رعى(ذا اشتملت لفظة و

احلفظ «: بقوله) حفظ(مث يشري أبو هالل إىل مكون داليل آخر من مكونات الفعل 
فالن يرعى عدد : (؛ وال نقول)فالن حيفظ عدد درامهه: (نقول. )1(»يكون ملا حيرز وحيصر

قولة حصرية بالنسبة ملعدود معني ال يتطلب إّال ،  وذلك ألن العدد من حيث هو م)درامهه
  .حتصيله يف الذاكرة بانتهاء عملية العد

  ):الرعاية(و) الحفظ(جدول يبين الفرق بين 

 االستمرار الكلمة
يكون لما يحرز 

 ويحصر
 + -  الحفظ
 -  + الرعاية
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 :الفرق بين السياسة والتدبير. 6. 6
السياسة ِيف التدبر املستمر، َوَال يـَُقال للتدبري الواحد َأن «: يقول أبو هالل العسكري

ِقيق من أُُمور  سياسة، َفكل سياسة َتْدِبري َوَلْيَس كل َتْدِبري سياسة، والسياسة أَْيضا ِيف الدَّ
َا لَذِلك   .)1(»الـَمُسوِس على َما ذكرنَا قبل، َفَال ُيوصف اهللا تـََعاَىل 

: يف الباب الثالث عشر من الكتاب وعنوانه) تدبريال –السياسة (وردت هذه الثنائية 
يف الفرق بني العز والشرف والرياسة والسؤدد وبني امللك والسلطان والدولة والتمكني والنصرة 
واإلعانة وبني الكبري والعظيم، والفرق بني احلكم والقضاء والقدرة والتقدير وما جيري مع 

  .ذلك

حتليله أن لفظة السياسة حتوي مكونني دالليني  يتضح مما أورده أبو هالل العسكري يف
دقة (يف ) السياسة(فهي تشارك لفظة ) التدبري(أما لفظة ) االستمرارية(و) دقة النظر(مها 

ذا تكون ) النظر   .هي السمة الداللية الفارقة بينهما) االستمرارية(و

لفرق بني وإىل جانب اعتبار االشتقاق الذي اعتمده أبو هالل العسكري لتبيني ا
، يرى الباحث حمي الدين حمسب أن أبا هالل مل يشر إىل مسة داللية )السياسة والتدبري(

ويالحظ هنا  «: حيث يقول) احلكم(أو ) السلطة(وهي مفهوم ) السياسة(فارقة يف لفظة 
) السلطة(وهو عالقتها مبفهوم ) السياسة(أن أبا هالل مل يعرض جلانب داليل آخر يف دالة 

وحىت عندما فرق بني ). سياسة الرعية(، وهو األمر الذي تتضمنه فكرة )احلكم(أو 
أنه ينظر يف (شيئاً؛ إذ معناها عنده ) يسوسهم(مل يزد يف توضيح ) يسودهم(و) يسوسهم(

  ).أنه يلي تدبريهم(فهي ) يسودهم(، أما )تدقيق أمورهم مأخوذة من السوس

  :]التدبير –السياسة [جدول يبين الفرق بين 

 السلطة االستمرار دقة النظر الكلمة
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 + + + السياسة
 -  -  + التدبير
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  :الفرق بين االستفهام والسؤال. 7. 6
َأن اِالْسِتْفَهام َال يكون ِإالَّ ملا جيهله املستفهم أَو يشك «: يقول أبو هالل العسكري

ا يعلم وعن ما ِفيِه، َوَذِلَك َأن املستفهم طَالب ِألَن يفهم، َوجيوز أَن يكون  السَّاِئل يْسَأل َعمَّ
َهل َواْأللف َوأم َوَما َومن َوأي وََكيف وَكم : وأدوات السَُّؤال. َال يعلم، فَاْلفرق بَينهَما ظَاهر

َما مذهبك ِيف حدث : َوأَْيَن َوَمىت، َوالسَُّؤال ُهَو طلب اإلخبار بأداته ِيف اإلفهام، َفِإن َقالَ 
أخربين عن مذهبك يف حدث : ِألَنَُّه قد أََتى ِبِصيَغة السَُّؤال، وإن قالاْلَعامل؟، فَـُهَو ُسؤال 

  .)1(»العامل، فمعناه معىن السؤال َوَلفظه لفظ اْألَمر

يف : يف الباب الثاين من الكتاب وعنوانه) السؤال –االستفهام (وردت هذه الثنائية 
  .الفرق بَني ما كان من هذا النوع كالما

، وهو التفريق الذي اعتمد فيه على معيار )السؤال(و) االستفهام(يفرق أبو هالل بني 
كما أشرنا إىل ذلك عند احلديث عن معايري الفروق عنده، وجيعل املكون الداليل ) الصيغة(

اعتمادا على قانون القصد الصحيح يف ]. طلب الفهم[هو ) استفهم(األساسي للفظة 
ومن مث كان . يطلب ما هو متحصل لديهاستعمال اللغة فإن طالب الفهم ال ينبغي أن 

  ).طلب اخلرب فقط(هو ) االستخبار(، وكان ]طلب ما جيهله املستفهم[هو ) االستفهام(

، إمنا يكون باعتماد أدوات االستفهام )السؤال(و) االستفهام(مث يبني بأن الفرق بني 
  ).استفهام(وإال فهو ) سؤال(فعندما يستعملها السائل فهو 

هي مقولة ) االستفهام(و) السؤال(الداللة اليت يشرتك فيها كل من  ولعل املقولة
  ).الطلب(
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فإنه يرى أن السائل قد يسأل عما ، )الفاعل(كما يشري أبو هالل العسكري إىل 
وبطبيعة احلال سيكون سؤال السائل عن شيء يعلم هو . يعلم، وقد يسأل عما ال يعلم

  .ة املسئولجوابه مرتبطا بسياق معني وهو اختبار معرف

  ]:السؤال –االستفهام [جدول يبين الفرق بين 

 معرفة الطالب بالمطلوب طلب الكلمة 
استعمال أداة 

 االستفهام
 -  -  + االستفهام

 + السؤال
 -  
+ 

+ 
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  :الفرق بين الحنين واالشتياق. 8. 6
اللَّْفظ ِيف َوأما اْلفرق الَِّذي يعرف من ِجَهة اْعِتَبار أصل «: يقول أبو هالل العسكري

ِيف اللَُّغة ُهَو ) احلنني(اللَُّغة َوَحِقيَقته ِفيَها، َفكاْلفرق َبني احلنني واشتياق، َوَذِلَك َأن أصل 
ا، مثَّ كثر َذِلك َحىتَّ ُأْجري اْسم كل  َصوت من أصوات اإلبل، حتدثها ِإذا اشتاقت ِإَىل أوطا

  .)1(»َواِحد منهما على اآلخر

باعتبار أصل اللفظ يف اللغة كما ) احلنني واالشتياق(ري بني يفرق أبو هالل العسك
ذكرنا سابقا، وال يتطرق هلذه الثنائية مرة أخرى خالل الكتاب كما هو احلال مع الثنائيات 

  .اليت مرت بنا

هلذا يقدم ) احلنني(و) االشتياق(مل يشر أبو هالل العسكري ألي مسة داللية فارقة بني 
  :  فارقا استنبطه من كالم أبو هالل العسكري، حيث يقول الباحث حمي الدين حمسب

). االشتياق(إىل املكونات الداللية الفارقة لدالة  –هنا أو يف موضع آخر  –مل يشر «
أعم ) االشتياق(أن نقول إنه يرى أن هذه الدالة  –باالستنباط من كالمه  –ورمبا كان لنا 

) االشتياق(و لنقل إن العالقة الداللية بني أ. فاحلنني اشتياق خمصوص). احلنني(من دالة 
حيث إن ما تدل  Inclusionهي عالقة االشتمال  –وفق تفسري أيب هالل  –) احلنني(و

مع كون الدائرة الداللية لالشتياق ) االشتياق(مشتمل فيما تدل عليه دالة ) احلنني(عليه دالة 
  :أوسع من الدائرة الداللية للحنني

  

  

 
 

                                   
  .39أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص  -)1(



 ظاهرة الترادف عند اللغويِّين والمعجميِّين العرب    :                                      الفصل األول

- 98  - 

 االشتياق

 الـحنني

 
 

  
  
  
  

ويندرج ) مقولة الرغبة(ومن الواضح أننا هنا أمام مقولة داللية عامة ميكن أن نطلق عليها 
واملكون الداليل العام . إخل...التمين، واحملبة، والود، واهلوى، والتوق، واألمل: حتتها دوال مثل

ا مجيعًا تدل على رغبة شعورية من  ، ويؤدي حتقق )ب(تتعلق بـ )أ(الذي جيمع هذه الدوال أ
  .)1(»املتعلق به إىل شعور مريح
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  :دور السياق في تبيين الفروق الداللية. 7
تتحدد أمهية السياق من كون أّن الكلمة ال معىن هلا خارج السياق الذي ترد فيه، فرمبا 

تكلمني يتحد املدلول وخيتلف املعىن طبقا للسياق الذي قيلت فيه العبارة أو طبقا ألحوال امل
وملا كانت طبيعة املعىن املعجمي التعدد واالحتمال وكل «. والزمان واملكان الذي قيلت فيه

من هاتني الصفتني تؤدي إحدامها إىل األخرى ألنه إذا تعدد معىن الكلمة، تعددت بالتايل 
ذلك أن الكلمة يف . احتماالت القصد منها وتعدد احتماالت القصد يقود إىل تعدد املعىن

ولذلك توصف الكلمات . عجم أو يف حالة اإلفراد ال تفهم معزولة عن السياق أو املقامامل
ا مفردات بل إن وجود الكلمات يف املعجم هو وجود مصطنع ألن الكلمات  يف املعجم بأ

ومن مث فإن وضع الكلمات يف املعجم هو اخلطوة . وجدت ليك تستعمل ال لكي حتفظ
  .)1(»يس من أجل حفظهااألوىل يف سبيل استعماهلا، ول

ومل يكن أبو هالل العسكري غافال عن أمهية السياق ودوره يف حتديد املعىن بدقة 
وذلك من خالل املعايري واالعتبارات اليت قدمها ليبني الفرق بني األلفاظ املرتادفة، فكل هذه 

أبو هالل املقاييس اليت استعملها أبو هالل العسكري ال خترج عن إطار اللغة وأنظمتها، ف
مقصورا على األلفاظ املفردة على حنو ما نراه يف «العسكري كان مدركا بأن حبث املعىن ليس 

املعاجم، وإمنا يشمل دراسة املعىن على املستوى الرتكيب، أي أن املعىن هنا ينكشف من 
  . )2(»خالل السياق الذي يرد فيه أن النظم الذي ينتظمه

واحلق أن أبا هالل مجع يف مقاييسه «: وهذا ما يؤكده الباحث أمحد حممد قدور بقوله
هذه كّل ما اتصل بالكلمة من جوانب اللغة، فهناك جمال االستعمال، وأصل الداللة، 
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والقرائن اللفظية والسياقية، وقياس املعىن بالنظر إىل الضد، وهناك أيضا بناء الكلمة وداللتها 
  .)1(»ها االشتقاقيالصرفية، وأصل

إذن فلقد كان السياق هو الفيصل يف حتديد وتبيني الفروق الداللية بني األلفاظ 
  .املرتادفة عند أيب هالل العسكري

ونشري إىل أن أبا هالل العسكري يعتمد يف تبيني الفروق الداللية بني املرتادفات على 
لغوية يف تفسري بعض معاين سياق احلال أو سياق املوقف، أي يستعني بالعناصر غري ال

معرفة اللغة بأنظمتها املعروفة وحدها، لن يغين «ألن . الكلمات أو حتديد الفروق الداللية
املرسل إليه يف معرفة قصد املرسل مبعزل عن السياق، ألن مدار األمر ينصّب على ماذا يعين 

لغته، ألّن معرفة قصد املرسل خبطابه، ال ماذا تعنيه اللغة، حىت لو كان اخلطاب واضحا يف 
  .)2(»املرسل هو الفيصل يف بيان معناه

اعتمد أبو «: وهذا ما انتهى إليه الباحث عمر عبد املعطي أبو العينني حيث يقول
هالل يف تفسري معاين بعض املفردات على تفسريات غري لغوية فرأيناه مثال يعتمد على أثر 

) واحلياء –اخلجل (ض مقارنته بني ففي معر . الكلمات على اإلنسان ويف مالمح وجهه
اخلجل معىن يظهر يف الوجه لغم يلحق القلب، وهو تفسري غري لغوي حيث يعتمد : يقول

كما هو واضح، ومثال . على األثر الذي حيدثه اخلجل يف الوجه وهذا األثر أمر غري لغوي
ويعتمد  . لغويوهو كسابقه تفسري غري ) ... والكآبة –احلزن (ذلك أيضا عند مقارنته بني 

كذلك على سياق احلال وسياق املوقف يف التفرقة بني املعاين وذلك عند مقارنته بني 

                                   
أمحد حممد قدور، مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي حىت القرن العاشر اهلجري، منشورات وزارة  -)1(

  .103، ص 1996الثقافة، دمشق، 
  .196، ص )مقاربة لغوية تداولية(عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب  -)2(
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ونرى ذلك أيضا عند ) ... الغضب الذي توجبه احلمية(و) الغضب الذي توجبه احلكمة(
  . )1(»)املصاكة –االعتماد (مقارنته بني 

هو مقياسا ) يه املعنيانما يؤول إل(ويذهب الباحث حمي الدين حمسب إىل أن مقياس 
فارقًا سياقيًا ) االستهزاء –املزاح (ومن مث يبدو الفارق الداليل بني الدالتني «: سياقيا، يقول

حيث يعتمد تأويل الكالم إىل هذه أو تلك وفق طبيعة املوقف الكالمي والعناصر الداخلية 
 »)ما يؤول إليه املعنيان(ولعل هذا التأويل السياقي هو الذي يقصده أبو هالل بعبارة . فيه

)2(.  

ومن األمثلة اليت اعتمد فيها أبو هالل العسكري على عناصر غري لغوية تفريقه بني 
أن اْلَغَضب يكون من الصغري على اْلَكِبري َومن اْلَكِبري على «: يقول) السخط –الغضب (

سخط اْألَِمري على احلَْاِجب، : الصَِّغري، والسخط َال يكون ِإالَّ من اْلَكِبري على الصَِّغري، يـَُقال
  .)3(»سخط احلَْاِجب على اْألَِمري: َوَال يـَُقال

فللتفريق بني هذين اللفظني جيب االحتكام إىل نظام اللغة مع معطيات السياق، إذ 
هلا دور ) احلاجب –األمري ) (الصغري –الكبري (نالحظ أن درجة العالقة بني طريف اخلطاب 

سخط احلاجب : ال يقال: (رتادفات، ففي املثال الذي قدمه أبو هالليف تبيني الفرق بني امل
يظهر عدم التناسب بني داللة  لغة اخلطاب الشكلية وبني معطيات السياق ) على األمري

  .)4(على حد تعبري عبد اهلادي ظافر الشهري

  

                                   
  .10بد املعطي أبو العينني، الفروق الداللية بني النظرية والتطبيق، ص عمر ع -)1(
  .32حمي الدين حمسب، التحليل الداليل يف الفروق يف اللغة، ص  -)2(
  .148أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص  -)3(
  .115، ص )مقاربة لغوية تداولية(عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب  -)4(
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فقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي (الترادف في معاجم المعاني . 8
  ):وذًجانم) هـ429ت(

العالقة بني معاجم املعين وظاهرة الرتادف وثيقة جدا، وتعود إىل كتب املوضوعات اليت 
هي عبارة عن رسائل ألفها العلماء والرواة يف شىت املوضوعات كاملطر واخليل واإلبل 

، وغريها من املوضوعات، وتعد هذه الكتب أو الرسائل املرحلة األوىل يف تدوين ...والسالح
ا، كما تعد نواة املعاجم الكربى اليت ظهرت يف وقت الحق، وعن هذه اللغة و  مجع مفردا

وليس كل ما ورد يف «: العالقة اليت تربط ظاهرة الرتادف مبعاجم املعاين يقول إبراهيم أنيس
هذه الكتب من املرتادفات، وإمنا هي كتب جتمع يف ثناياها جمموعة كبرية جدا من تلك 

وليس يتصور أن . وصفها مرتبة على حسب املوضوعات أو الدالالتاأللفاظ املرتادفة، ب
مثال دون أن يكون بني هذه الكلمات » باملطر«يضم كتاب مستقل كل الكلمات اخلاصة 

دون أن يتضمن قدراً » اللنب«عدد من املرتادفات، كما ال يعقل أن كتابًا خيصص أللفاظ 
املخصص البن سيدة، فهو سبعة عشر وأوسع هذه الكتب وأمشلها هو كتاب . من الرتادف

ذا فإن كتب املعاين  .)1(»جملدا تضم يف ثناياها أكرب جمموعة من تلك الكلمات املرتادفة و
هذه ال تكاد ختلو املرتادفات فكثريا ما جند فيها عدة أمساء خمتلفة للمعىن أو للمسمى 

  .الواحد

باأللفاظ املرتادفة وهذا دليل  للثعاليب حافال) فقه اللغة وسر العربية(لقد جاء كتاب 
ذه الظاهرة، واملتصفح لكتاب  سوف ) فقه اللغة وسر العربية(على أن الثعاليب كان مهتما 

يلفت انتباهه كثرة األمثلة اليت أوردها واليت من خالهلا سنحاول الوقوف على منهجه يف 
  .عرض هذه الظاهرة

                                   
  .216، ص 1963، مكتبة األجنلو املصرية، 2إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، ط -)1(
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ذلك ) ترادف(دون التصريح مبصطلح إيراد اللفظتني أو األلفاظ اليت هلا معىن واحد 
  ...).كذلك (... ، ...)وهو (... ، ...)و : (... باستعمال بعض املفردات مثل

  :، كثيرة جدا، ومنها)الواو(األلفاظ المترادفة التي استخدم فيها الثعالبي . 1

األلفاظ  
 المترادفة

 الصفحة الفصل الباب النص من الكتاب

كلُّ ثوب يُبَتَذُل فهو ِمْبَذلَة « ]ِمْعَوز –ِمْبَذلَة [ -01
 .»وِمْعَوزٌ 

الباب األول 
يف الكلّيات 

وهي ما أطلق (
أئمة الًلغة يف 
تفسريه لفظة 

 )»كلّ «

الفصل اخلامس 
 )يف الثـَِّيابِ (

39 

يل –ُصهارة [ -02 كلُّ ما أِذيَب ِمَن الشَّْحِم « ]مجَِ
 .»وَجـِميل) ُصهارة(فهو 

الباب األول 
يف الكلّيات 

ما أطلق وهي (
أئمة الًلغة يف 
تفسريه لفظة 

 )»كلّ «

الفصل 
يف (السادس 
 )الطََّعامَ 

39 

فهو : كلُّ وْسم بـمكواة« ]َحزُّ  –َحْرق [ -03
: ناٌر، وما كاَن بغِري ِمْكواة

 »فهو َحْرٌق َوَحزٌّ 

الباب األول 
يف الكلّيات 

وهي ما أطلق (
أئمة الًلغة يف 
تفسريه لفظة 

 )»كلّ «

الفصل السابع 
فـُُنوٍن  يف(

  )ُخمَْتِلَفِة التّـْرتِيبِ 
عن أكثر (

  )األئمة
 

42 

نَتوٌج : وكلُّ ذاِت حافرٍ « ]َعقوق –نَتوج [ -04
 .»وَعقوقٌ 

الباب األول 
يف الكلّيات 

وهي ما أطلق (
أئمة الًلغة يف 
تفسريه لفظة 

الفصل احلادي 
َعِن ابِن (عشر 

 )قـَُتيبةَ 

43 
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 )»كلّ «
يُقاُل َمْأزِق ومْأِقط إالّ وال « ]َمْأِقط –َمْأزِق [ -05

يف اَحلْرِب، وإّال فهو 
 .»َمِضيق

الباب الثالث 
يف األشياء 

ختتلف أمساؤها 
وأوصافها 
باختالف 

 أْحواهلا

الفصل الثاين 
يف اْحِتَذاِء (

سائِر األئمِة 
متثيَل أيب ُعبيدَة 

 )مْن هذا الَفنّ 

51 

 –الَفِسيط [ -06
 ]الُقالمة

ما : الَفِسيُط، والُقالمةُ «
َيْسُقُط ِمَن الظُّْفِر ِعْنَد 

 .»التـَّْقلِيمِ 

الباب العاشر 
يف سائر 
األوصاف 
واألحوال 
 املتضادة

الفصل السابع 
َأظُنُّهُ (عشر 

يـَُقارِبُُه فِيَما 
يـََتَساَقُط 

َويـَتـََناثـَُر ِمْن 
 )أْشَياَء َمتَـغَاِيرَةٍ 

80 

 –االبتهاج [ -07
 ]اَجلَذل

 اَجلَذلُ : أوَُّل َمرَاتِِبهِ «
 .»واالبِْتَهاجُ 

الباب الثامن 
عشر يف ذكر 
أحوال وأفعال 
اإلنسان وغريه 

 من احليوان

الفصل اخلامس 
يف (والعشرون 

  )تـَْرتِيِب السُُّرْورِ 
 

190 

إذا َكانُوا َأْخَالطًا وُضروباً « ]أَْعَناق –أَْوزَاع [ -08
ُمتَـَفرِِّقَني فـَُهْم أفْـَناءُ، وأْوزَاٌع، 

 .»وأَْعَناق، وأَشاِئبُ وأْوبَاٌش، 

الباب احلادي 
والعشرون يف 

  اجلماعات
 

الفصل الثاين 
يف تـَْفِصيِل (

ُضُروٍب ِمَن 
 )اَجلَماَعاتِ 

225 

 –الـَمْنتُ [ -09
 ]الصَّْمدُ 

فإذا َمجََعِت االْرتَِفاَع «
: والصَّالبََة والِغَلَظ، َفِهيَ 

 .»الـَمْنتُ والصَّْمدُ 

الباب السادس 
والعشرون يف 

األرضني 
واجلبال والرمال 
واألماكن وما 
ا،  يتَّصل 
 وينضاف إليها

الفصل األول 
يف تـَْفِصيِل 

أْمساِء األْرِضني 
َا يف  وِصَفاِ
االّتَساِع 
واالْسِتَواِء 

والبـُْعِد والِغلِظ 

285 
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والصَّالَبَِة 
والسُُّهولَِة 
واحلُُزونَِة 
واالْرتَِفاِع 
واالْخنَِفاِض 
وَغْريَِها َمَع 

 ِب أْكَثرَِهاتـَْرتِي
 –الرَّْهُج [ -10

 ]الَقْسَطل
ُغباُر : الرَّْهُج، والَقْسَطلُ «

 .»اَحلْربِ 
الباب السادس 
والعشرون يف 

األرضني 
واجلبال والرمال 
واألماكن وما 
ا،  يتَّصل 
 وينضاف إليها

الفصل اخلامس 
يف تـَْفِصيِل 
أْمسَاِء الغُبَاِر 

 وأْوَصافِهِ 

288 

 :)وهو(المترادفة التي استخدم فيها الثعالبي األلفاظ . 2

األلفاظ  
 الصفحة الفصل الباب النص من الكتاب المترادفة

 –أَْغَبس [ -01
 ]السََّمْند

فإذا َكاَنْت ُكْمتَُتُه بني «
البَـيَاِض َوالسَّواِد فـَُهَو َوْرد 
َمْنُد  أْغَبُس ، َوُهَو السَّ

 .»بالفارِِسيَّةِ 

الباب الثالث 
عشر يف 

ضروب من 
 األلوان واآلثار

الفصل الثامن 
يـَّتِصُل بِِه يف 
تـَْفِصيِل أَْلَوانِِه 

َعَلى (وِشَياتِِه 
ما ُيْستـَْعَمُل يف 

 )ِديَواِن الَعْرضِ 

101 

 –الَغْرب [ -02
 ]الّناسور

َورٌَم : الَغْرُب ِعْنَد أَئِمَِّة اللَُّغةِ «
: يف املآقي، َوُهَو ِعند األِطبَّاءِ 

َمآِقي الَعْنيِ، أْن تـَْرَشَح 
َها إذا ُغِمَزْت  َويِسيُل ِمنـْ

 .»َصِديٌد؛ وهو الّناُسوُر أيضا

الباب اخلمس 
عشر يف 
األصول 
والرؤوس 
واألعضاء 

الفصل الرابع 
يف أْدَواِء (عشر 

 )الَعْنيِ 

124 
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واألطراف 
وأوصافها وما 
َها وَما  يـُتَـَوّلُد ِمنـْ

َا  يـَّتِصل ِ
ويُذَكُر َمَعَها 
 عن األئمةِ 

َمتْالُ ) الناقة(فَإذا َكاَنْت « ]الَقَدح –الرِّْفد [ -03
الرِّْفَد وهو الَقَدح يف َحْلبٍَة 

 .»َواِحَدٍة َفِهَي رَفُود

الباب السابع 
عشر يف ذكر 
 ضروب احليوان

الفصل السابع 
يف (والثالثون 

أْوَصاِفَها يف 
 )اللََّنبِ واحلَْلبِ 

176 

َمرَاِتِب احلَاَجِة ِإىل أوَُّل « ]القاتل –اجلُواد [ -04
ُشْرِب الـَماِء الَعَطُش، ُمثَّ 
الظََّمأ، ُمثَّ الصََّدى، ُمثَّ الغُلَّةُ، 
ًمثَّ اللُّْهَبة، ُمثَّ اهلُيام، ُمثَّ األُوام، 

 .»ُمثَّ اجلُواُد، َوُهَو اْلقاتل

الباب الثامن 
عشر يف ذكر 
أحوال وأفعال 
اإلنسان وغريه 

 من احليوان

الفصل الرابع 
يف تـَْرتَيِب (

 )الَعَطشِ 

182 

–االستبشار [ -05
 ]االهتزاز

اَجلَذُل : أوَُّل َمرَاتِِبهِ «
  .واالبِْتَهاجُ 

. ُمثَ االْسِتْبَشار، وهو االهِتزَازُ 
اْهتَـزَّ الَعرُش : (ويف احلديث

 »)ِلَمْوِت َسْعد بِن مَعاذ

الباب الثامن 
عشر يف ذكر 
أحوال وأفعال 
اإلنسان وغريه 

 من احليوان

الفصل اخلامس 
يف (والعشرون 

 )تـَْرتِيِب السُُّرْورِ 

190 

ثوبُّ ُمزَبـَْرٌق إذا َكاَن « ]القمر –الزِّْبرقان [ -06
مصبوغًا بلْوِن الزِّْبرِقان وهو 

 »الَقَمر

الباب الثالث 
والعشرون يف 
اللباس وما 
يتصل به 

والسالِح وما 
يـَْنَضاف اليه، 
وَسائِِر اآلَالِت 
 َواألَدَواِت وَما
 يأخُذ ْمأَخَذَها

الفصل التاسِع 
يف الثـَِّياِب 

ْصُبوَغِة اّليت 
َ
امل

 تْعرِفـَُها الَعَربُ 

245 
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 –اهلَْوَجل [ -07
 ] األْجنَر

اهلَْوَجُل اَحلَجُر الِذي يـُثـَقَُّل «
رَْكُب وُهَو 

َ
ِبِه الَزْوَرُق وامل

 .»األْجنَر

الباب السابع 
والعشرون يف 

  احلجارة
َقْد َمجََع (

 أمساَءَها
األْصَبهاين يف 
َوازَنَِة 

ُ
ِكَتاِب امل

وََكّسَر 
الّصاِحُب َعَلى 
تَألِيِفَها ُدفـَْيرتاً، 
وَجَعَل أواِئَل 

الَكِلَماِت َعَلى 
توايل ُحُروِف 

اِهلَجاِء ِإال َما َملْ 
يُوَجْد ِمنها يف 

. أََواِئل األْمسَاءِ 
وَقْد أْخَرْجُت 

ِمنها وِمْن َغْريَها 
َما اْسَتْصَلْحتُهُ 

لِكَتاب لِ 
َوَوفـّْيُت 

التَـْفِصيَل َحَقهُ 
بإْذِن الّله َعزَّ 

 ).اْمسُهُ 

الفصل األول 
يف اِحلَجارَِة (

اّليت تتََّخذ أد 
َواٍت وآَالٍت أو 
َجتْرِي َجمْرَاَها 
َوُتْستـَْعَمُل يف 
أْعَمال وأْحَوال 

 )ُخمَْتِلَفةٍ 

297 

الرَْيَع أرَاَع الطََّعاُم، مَن «  ]النُّرول –الريع [ -08
 .»وهَو النـُُّزولُ 

الباب الثالثون 
يف فنون خمتلفة 
الرتتيب يف، 

األمساء 
واألفعال 
 والصفات

الفصل التاسع 
يف (والعشرون 

 )تـَْقِسيَم الزِّيَاَدةِ 

320 
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  :)كذلك(األلفاظ المترادفة التي استخدم فيها الثعالبي . 3
األلفاظ  

 المترادفة
 الصفحة الفصل الباب النص من الكتاب

 –َشْقذ [ - 01
 ]َجَلْعبَـي

َشِديُد : َرُجل َشْقذٌ «
الَبَصِر، َسرِيُع اإلَصابَِة 

، وَكَذِلَك َجَلْعَىب  . بالَعْنيِ
 .»عِن اللَّيِث وَغريِهِ 

الباب الثامن 
يف الشدة 

والشديد من 
 األشياء

الفصل 
الثالث يف 
تـَْفِصيِل َما 
يُوَصُف 

ِة  عن (بالشِّدَّ
األصمعي، 
وأيب زيد، 

وأيب والليث 
 )عبيد

69 

 –اللُّباب [ - 02
 ]الصَّميم

اللُّباُب اخلَاِلُص ِمن ُكلِّ «
 .»َشْيٍء وَكَذِلَك الصَِّميمُ 

الباب العاشر 
يف سائر 
األوصاف 
واألحوال 
 املتضادة

الفصل 
التاسع يف 
تـَْفِصيِل 

اخلَاِلِص ِمْن 
ةٍ   أْشَياَء ِعدَّ

77 

 –الَعْيَطُموس [ - 03
َمْرَدَلة  ]الشَّ

النَّاَقُة : الَعْيَطُموس«
اَحلَسَنُة اخلَْلِق الَفِتيَّة، 

َمْرَدَلة  .»وَكَذِلَك الشَّ

الباب العاشر 
يف سائر 
األوصاف 
واألحوال 
 املتضادة

الفصل 
التاسع عشر 
يف تـَْفِصيِل 
أْمساٍء تـََقُع 

َعَلى اِحلَساِن 
 ِمَن اَحلَيوانِ 

80 

 –البَـْرزَخ [ - 04
 ]الـَمْوِبق

ما بـَْنيَ ُكلِّ : البَـْرزَخُ « 
َشْيَئِني؛ وَكَذِلَك الـَمْوِبق، 

 .»وقْد َنَطَق َِِما الُقْرآنُ 

الباب الثاين 
عشر يف 

الشيء بني 

الفصل األّول 
يف تـَْفِصيَل 

 َذِلكَ 

93 
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 الشيئني

ْنخ [ - 05  –السِّ
 ]الـِجذم

؛ « ْنُخ َأْصُل السِّنِّ السِّ
 »وَكَذِلَك الـِجْذمُ 

الباب 
اخلامس عشر 

 يف األصول
والرؤوس 
واألعضاء 
واألطراف 

وأوصافها (
وما يـُتَـَوّلُد 
َها وَما  ِمنـْ
َا  يـَّتِصل ِ
) وُيذَكُر َمَعَها
 عن األئمةِ 

الفصل األول 
 يف اُألُصول

117 

 –التـَّْفتيش [ - 06
 ]والَفحصُ 

طََلب يف : التـَّْفِتيشُ «
 .»َحبْث؛ وَكَذِلك الَفْحصُ 

الباب الثامن 
عشر يف ذكر 
أحوال وأفعال 

اإلنسان 
وغريه من 

 احليوان

الفصل الثامن 
والعشرون يف 

تـَْفِصيِل 
ضُروِب 
 الطََّلِب 

191 

 –االْزِدَمال  - 07
 ]واالْسِتغشاء

التـََّغطِّي : االْزِدَمالُ «
بالثـَّْوِب َحىت َيستُـَر الَبَدَن  
ُكلَّه؛ وََكَذِلَك 

 .»االْسِتْغَشاءُ 

الباب التاسع 
عشر يف 
احلركات 
واهليئات 
واألشكال 

وضروب (
الرمي 

الفصل 
التاسع 

والعشرون يف 
 هيئات اللبس

207 
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 )والضرب

 –التـََّغْمُغم [ - 08
 التََّجمُجم

الصَّْوُت : التـََّغْمُغم«
بالَكالم اّلذي ال يـُبَـنيَّ 

 »وكذلك التََّجْمُجم

الباب 
العشرون يف 
األصوات 
ا  وحكايا

الفصل الرابع 
يف اَألْصَواِت (

 )اّليت ال تـُْفَهمُ 

215 

 –الضَّوضاء [ - 09
 ]اجلَلَبة

اْجِتَماُع : الضَّْوَضاء«
 ، َوابِّ أْصَواِت النَّاِس والدَّ

 .»وكذلك اَجلَلَبةُ 

الباب 
العشرون يف 
األصوات 
ا  وحكايا

الفصل الرابع 
يف اَألْصَواِت (

 )اّليت ال تـُْفَهمُ 

215 

 –اَجلأجأة [ - 10
 ]واإلهابة

الصَّْوُت : اَجلْأَجَأةُ «
لُدَعاِئَها إىل باإلِبِل 

ْرِب، وَكَذِلَك  الشُّ
 .»اإلَهابَةُ 

الباب 
العشرون يف 
األصوات 
ا  وحكايا

الفصل 
يف (اخلامس 

األْصَواِت 
َعاِء  بالدُّ

 )والنِّداءِ 

215 
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  :الفروق الداللية عند أبي منصور الثعالبي. 9
مينعه من إن إثبات الثعاليب لظاهرة الرتادف من خالل سرده ألمثلة كثرية يف ذلك، مل 

ا كلمات قريبة من بعضها، من  تتبع الفروق الداللية بني معظم األلفاظ يف معجمه، أل
حيث الداللة لذلك تعمق يف إيضاح الفروق الداللية بينها، فكان كتابه ميدانا فسيحا ينتقل 

  .فيه القارئ عرب حمطات متقاربة ومتنوعة

كننا أن نلمس وجهة نظره يف ظاهرة وانطالقا من هذا املبدأ الذي اعتمده الثعاليب مي
الرتادف أال وهي عدم التسليم بالرتادف املطلق وذلك من خالل تتبعه الدقيق للفروق 
الداللية بني األلفاظ املتقاربة يف املعىن، وتوجد يف كتابه أمثلة كثرية ولعل الباب الثالث من 

ونظرا ) ها باختالف أحواهلايف األشياء ختتلف أمساؤها وأوصاف: (الكتاب والذي حيمل عنوان
للفروق الدقيق اليت أوردها الثعاليب اقرتب كتاب فقه اللغة من دائرة كتب الفروق اللغوية، 
ونورد فيما يلي جمموعة من األمثلة من هذا الباب توضح ذلك أذكر منها مدعمة جبدل 

  :يوضح الفروق اليت بينها الثعاليب

  :)1(»َراب، وإال فهي زَُجاجةال يُقاُل كأٌس إّال إذا كان فيها شَ «
 وجود الشراب الكلمة

 + كأسٌ 

 -  ُزَجاجة

  :)2(»وال يـَُقاُل مائدٌة إّال إذا كان عليها َطَعاٌم، وإّال فهي ِخَوان«
 وجود الطعام الكلمة

 + مائدةٌ 

                                   
  .50أبو منصور الثعاليب، فقه اللغة وسر العربية، ص  -)1(
  .50أبو منصور الثعاليب، فقه اللغة وسر العربية، ص  -)2(
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 -  ِخَوان

  :)1(»ال يُقاُل ُكوٌز إال إذا كاَنْت له ُعْرَوة، وإال فهو ُكوب«
 العروةوجود  الكلمة

 + ُكوزٌ 

 -  ُكوب

  :)2(»ال يُقاُل قَلٌم إّال إذا كاَن مبريا، وإّال فهو أُْنبوَبة«
 إذا كان مبريا الكلمة

 + قَلمٌ 

 -  أُْنبوبَة

 :)3(»وال يُقال ُرْمح إّال إذا كاَن َعَليِه ِسَناٌن، وإال فهو قناة«

 وجود السنان عليه الكلمة

 + ُرْمح

 -  قناة

َفذ، وإّال فهو َسَربٌ ال يُقاُل «   :)4(»نـََفٌق إّال إذا كان له َمنـْ
 وجود المنفذ الكلمة

 + نـََفقٌ 

 -  َسَربٌ 

                                   
  .50أبو منصور الثعاليب، فقه اللغة وسر العربية، ص  -)1(
  .50املرجع نفسه، ص  -)2(
  .50املرجع نفسه، ص  -)3(
  .50املرجع نفسه، ص  -)4(
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ُوغًا وإال فهو ُصوفٌ «  :)1(»وال يـَُقاُل ِعْهن إّال إذا كان َمْصبـُ

 وجود الصباغة الكلمة

 + ِعْهن

 -  ُصوفٌ 

 :)2(»فهو طَِبيخٌ  وال يُقاُل لحم قديٌد إّال إذا كان ُمعالجًا بتواِبَل، وإالّ «

 المعالجة بالتوابل الكلمة

 + حلم قديدٌ 

 -  طَِبيخٌ 

 :)3(»وال يُقاُل ِخْدٌر إّال إذا كاَن ُمَشَتِمًال على جارَِيٍة ُمَخَدرٍَة، و إّال فهو ِسْتر«

 االشتمال على جارية الكلمة

 + ِخْدرٌ 

 -  ِسْرت 

  :)4(»ُعّقاَفة وإّال فهو َعًصاوال يُقال ِمْحَجن إّال إذا كاَن في َطرِفِه «
 وجود عقَّافة في طرفه الكلمة

 + ِحمَْجن

 -  َعًصا

   

                                   
  .50أبو منصور الثعاليب، فقه اللغة وسر العربية، ص  -)1(
  .51املرجع نفسه، ص  -)2(
  .51املرجع نفسه، ص  -)3(
  .51املرجع نفسه، ص  -)4(
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  :)1(»وال يُقاُل َوُقود إّال إذا اتَّقَدْت فيِه الناُر، وإّال فهو َحَطب«
 اتقاد النار فيه الكلمة

 + َوُقود

 -  َحَطب

الفروق الدقيقة بني وضمن هذا املسار الذي انتهجه أبو منصور الثعاليب يف إظهار 
الفصل (األلفاظ تلك الفصول اليت عقدها ألشياء ختتلف أمساؤها باختالف أحواهلا، ومنها 

يف تفصيل كيفية النظر وهيئاته يف اختالف : الثالث عشر من الباب اخلامس عشر
يف تقسيم اآلثار : الفصل اخلامس والعشرون من الباب الثالث عشر(، وكذلك )2()األحوال
  .)3()يدعلى ال

ومما سبق ميكن القول أن الرتادف عند أيب منصور الثعاليب ال يقصد به التطابق التام 
بني الدالالت والدليل على ذلك هو حرصه على إظهار الفروق الدقيقة بني األلفاظ إىل 

ومن ) فقه اللغة وسر العربية(جانب األلفاظ املرتادفة اليت كانت موجودة بكثرة يف كتابه 
  :األمثلة اليت قدمها الثعاليب، ميكننا أن نستخلص ما يليخالل 

عدم تصريح  الثعاليب مبصطلح الرتادف والنص عليه باالسم، وإمنا استخدم بعض األلفاظ  - 
، وقد يورد الرتادف بني لفظتني وقد يورد سلسلة )الواو، هو، حنوه، مثله(للداللة عليه وهي 

 .من املرتادفات

لظاهرة الرتادف فقد كان حريصا على إبراز الفروق الداللية الدقيقة بني مع إثبات الثعاليب  - 
  .الكلمات املتقاربة يف املعىن

                                   
  .51أبو منصور الثعاليب، فقه اللغة وسر العربية، ص  -)1(
  .124 -  123 – 122املرجع نفسه، ص ص  -)2(
  .108املرجع نفسه، ص  -)3(
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ام والغموض -    .اختذ الثعاليب الرتادف وسيلة إلزالة اإل

 
  



 

                                                          :الفصل الثاني
  المعجميِّين العرباللغويِّين و ظاهرة االشتراك اللفظي عند 
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مفهوم االشتراك اللفظي وموقف العلماء من حيث اإلثبات . 1
  :إلنكاروا

  :مفهوم االشتراك اللفظي. أ
  :لغة

ُني َوالرَّاُء َواْلَكاُف َأْصَالِن، َأَحُدُمهَا َيُدلُّ َعَلى « :يقول ابن فارس يف مقاييس اللغة الشِّ
  .ُمَقاَرنٍَة َوِخَالِف اْنِفَراٍد، َواْآلَخُر َيُدلُّ َعَلى اْمِتَداٍد َواْسِتَقاَمةٍ 

َفرُِد بِِه َأَحُدمهَُا ْيُء بـَْنيَ اثـْنَـْنيِ َال يـَنـْ رَْكُة، َوُهَو أَْن َيُكوَن الشَّ َشارَْكُت : َويـَُقالُ . فَاْألَوَُّل الشِّ
ْيِء، ِإَذا ِصْرَت َشرِيَكهُ  قَاَل اللَُّه َجلَّ . َوَأْشرَْكُت ُفَالنًا، ِإَذا َجَعْلَتُه َشرِيًكا َلكَ . ُفَالنًا ِيف الشَّ

َعاءِ ]. 32: طه[ MÊ  É  ÈL : ُه ِيف ِقصَِّة ُموَسىثـََناؤُ  اللَُّهمَّ َأْشرِْكَنا ِيف : َويـَُقاُل ِيف الدُّ
  .هُ الرَُّجَل ِيف اْألَْمِر َأْشرَكُ ُدَعاِء اْلُمْؤِمِنَني، َأِي اْجَعْلَنا َهلُْم ُشرََكاَء ِيف َذِلَك، َوَشرِْكُت 

َركُ  ََذا. َقُم الطَّرِيِق، َوُهَو ِشَراُكُه أَْيًضالَ : َوأَمَّا اْألَْصُل اْآلَخُر فَالشَّ . َوِشَراُك النـَّْعِل ُمَشبٌَّه ِ
  .)1(»َوِمْنُه َشَرُك الصَّاِئِد، مسَُِّي ِبَذِلَك ِالْمِتَداِدهِ 

  ):ش ر ك(وجاء يف لسان العرب البن منظور يف مادة 
رَْكُة والشَّرِكة سواء« َتشارَكنا، وقد اشرتك : ا مبعىناشرتَكن: يقال. خمالطُة الشريكني: الشِّ

واْشرتكنا . صْرُت شريَكه: وشارْكُت فالنًا... الرجالن، وَتشارَكا وشاَرك َأحُدمها اآلخرَ 
ورأَيت فالنًا ُمشرتًكا، إذا كان ُحيَدِّث : قال... وَتشاركنا يف كذا، وَشرِْكُته يف البيع واملرياث

  .)2(»نفسه أنَّ رأيه ُمْشتَـَرٌك ليس بواحد
  :اصطالحا

  :للمشرتك اللفظي حدود شىت أمهها

                                   
  .265 ، ص)شرك(مادة ، 3أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج -)1(
  .2249 -  2248ص  ، ص)شرك(مادة ، 4ابن منظور، لسان العرب، ج -)2(
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وقد حدَّه أهل األصول بأنه اللفُظ الواحُد الدالُّ على معنيني «: عرفه السيوطي بقوله
  .)1(»خمتلفني فأكثر داللة على السواء عند أهل تلك اللغة

وأما املشرتك، فكل لفظ يشرتك فيه معان، أو أسام، ال على «: يف ما قال السرخسي
وإذا تعني . نتظام، بل على احتمال أن يكون كل واحد، هو املراد به على االنفرادسبيل اال

فإنه للناظر، ولعني املاء، وللشمس، ) العني(مثل اسم . الواحد مرادا به، انتفى اآلخر
وللميزان، وللنقد من املال، وللشيء املعني، ال على أن مجيع ذلك مراد مبطلق اللفظ، ولكن 

ل واحد مرادا بانفراده عند اإلطالق، وهذا ألن االسم يتناول كل واحد على احتمال كون ك
وقد بينا أن لفظ الواحد ال ينتظم املعاين . من هذه األشياء، باعتبار معىن، غري املعىن اآلخر

 .)2(»املختلفة

اللفظة املوضوعة حلقيقتني خمتلفتني، أو أكثر، وضعا أوال، «: أما الشوكاين فحده بقوله
از. ا كذلكمن حيث مه . فخرج بالوضع، ما يدل على الشيء باحلقيقة، وعلى غريه با

فإنه يتناول املاهيات املختلفة، لكن ال من حيث هي كذلك، . وخرج بقيد احليثية، املتواطئ
ا مشرتكة يف معىن واحد   .)3(»بل من حيث إ

للمشرتك، يالحظ تفاوت يف  ةاالصطالحيأو التعريفات  ودحلدهذه اوبالنظر إىل 
 :احرتاز العلماء ملا يدخل ضمن حد املشرتك حقيقة، مما ال يدخل ضمنه، وفقا لضابط

 .الوضع، أو االستعمال، أو احلمل

                                   
  .1/369السيوطي املزهر  -)1(
أيب الوفاء األفغاين، دط، دار املعرفة، بريوت، لبنان، دت، : تح السرخسي، أصول السرخسي، -)2(
  .126، ص 1ج
، 1، طالشيخ أمحد عزو عناية: الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلّق من علم األصول، تح -)3(

  .57، ص 1، جم1999 -هـ 1419، دار الكتاب العريب



 ظاهرة االشتراك اللفظي عند اللغويِّين والمعجميِّين العرب    :                            الفصل الثاني

- 119  - 

: ومن تعريفات احملدثني تعريف الباحث عبد الواحد وايف حيث يقول عن املشرتك
ها على طريق احلقيقة ال وذلك بأن يكون للكلمة الواحدة عدة معان تطلق على كل من«

از الذي يطلق على أخي األم، وعلى الشامة يف الوجه، وعلى ) اخلال(، وذلك كلفظ ا
  .)1(»...السحاب، وعلى البعري الضخم، وعلى األكمة الصغرية

  
   

                                   
ضة مصر 3علي عبد الواحد وايف، فقه اللغة، ط -)1( ، 2004للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ، 

  .145ص 
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  :ظاهرة االشتراك اللفظي بين اإلثبات واإلنكار. ب
الّلفظّي وذهبوا فيها مذاهب  كاشرت غة قدامى وحمدثون يف ظاهرة االاختلف علماء اللُّ 

ا وقال بوجودها يف الّلغة العربّية، وقد ذهب فريٌق آخر للقول بعدم  شىت، فبعضهم اعرتف 
  .وجودها يف الّلغة الواحدة، ولكٍل رأيه وحجته اليت استند عليها

  :عند علماء العربية القدامى 1. ب

  :من علماء العربية االشتراك اللفظيالقائلون ب. 1. 1. ب
تشهد كتب اللغة خالفا وقع بني العلماء يف إثبات االشرتاك اللفظي وإنكاره، غري أن 
الرعيل األول من اللغويني أثبته، وضرب عليه أمثلة، بل وأفرد له مصنفات جتمع ألفاظه، 

  . وكان على رأس هذا الفريق اخلليل وسيبويه وأبو عبيدة والثعاليب واملربد وغريهم

  ):هـ 180ت (سيبويه . 1
اعلم أّن من كالِمهم اختالف اللفظِني الختالف «: يقول سيبويه مقسما األلفاظ

وسرتى ذلك . املعنيِني، واختالَف اللفظِني واملعىن واحٌد، واتفاق اللفظني واختالف املعنيني
  .إن شاء اهللا تعاىل

واختالف اللفظني . جلَس وذهبَ : فاختالُف اللفظني الختالف املعنيني هو حنو
وَجدُت عليه من : واتفاق اللفظني واملعىن خمتِلف قولك. ذهَب وانطلقَ : واملعىن واحٌد حنو

  .)1(»وأشباه هذا كثريٌ . الـَمْوِجدة، ووَجدت إذا أردت وِجدان الّضالَّة

  :يذهب سيبويه إىل تقسيم وجوه العالقة بني األلفاظ واملعاين إىل

 جلَس وذهبَ : ، مثل له بــ)متباين(عنيني اختالف اللفظني الختالف امل.  
  ذهَب وانطلقَ : ، مثل له بـ)ترادف(اختالف اللفظني واملعىن واحٌد .  

                                   
 .24الكتاب، ص  ،سيبويه -)1(
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  وَجدُت عليه من الـَمْوِجدة، : ، مثل له بـ)اشرتاك لفظي(اتفاق اللفظني واملعىن خمتِلف
 .ووَجدت إذا أردت وِجدان الّضالَّة

ذه اإلشارة إىل امل« شرتك من غري تقعيد أو تنظري للمصطلح، وهكذا واكتفى سيبويه 
  .)1(»شأن البدايات، إذ تكون غري واضحة املعامل

  ):هـ 395ت (أحمد بن فارس . 2
ومنه اتفاق اللفظ واختالف «: وسع ابن فارس يف مفهوم سيبويه السابق ذكره بقوله

: ومنه يف كتاب اهللا جل ثناؤه ،عني املاء وعني املال وعني الرّكبة وعني امليزان :املعىن، كقولنا

: وقضى مبعىن ،]42: الزمر[ M  F  E  DL : َحَتم كقوله جّل ثناؤه: مبعىن )َقَضى(

ويكون . أي أمر ]23: اإلسراء[ M  l  k  j  i  h  gL : أمَر كقوله جّل ثناؤه

: اإلسراء[ M U  T  S  R    Q  PL : أَعَلم كقوله جّل ثناؤه: قضى مبعىن

: طه[ M  ±  °  ¯  ®L: َصَنع كقوله جّل ثناؤه: وقضى مبعىن. أي أعلمناهم ]04

. أي اعملوا ما أنتم عاملون ]71: يونس[ M@     ?  >L : وكقوله جّل ثناؤه ]72
  .)2(»َقَضى أي فرغ :ويقال للميت. فَـرَغ: وقضى

، جاء مبثاٍل ليوضح  فابن فارس يف النَّص أعاله بعد أن أوضح مفهوم املشرتك اللَّفظيِّ
  .حتمل عدداً من املعاين املختلفة )قضى(ما ذهب إليه، فلفظة 

  ):هـ392ت (ابن جني . 3

                                   
، دار 1حممد نور الدين املنّجد، االشرتاك اللفظي يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، ط -)1(

  .29م، ص 1999/ه1419لبنان،  –الفكر، بريوت 
، الناشر حممد 1أمحد ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، ط -)2(

  .149، ص م1997-هـ1418علي بيضون، 
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ا وحنو ذلك مل يُ  ،وإن ،وال ،من«: يقول ابن جين ا على معىن واحد؛ أل قتصر 
عارض الصوت، دى؛ فإنه ما يُ كما وقعت األمساء مشرتكة؛ حنو الصَّ   ،حروف وقعت مشرتكة

وهو أيًضا  ،من رأس القتيل إذا مل يؤخذ بثأره عونوهو بدن امليت، وهو طائر خيرج فيما يدّ 
وكما . مما اتفق لفظه واختلف معناه ...هو صدى مالٍ : الرجل اجليد الرعية للمال يف قوهلم
 ،ووجدت يف الغىن ،ت يف احلزن، ووجدت يف الغضبوقعت األفعال مشرتكة، حنو وجد

فكذلك جاء حنو هذا يف  ،وحنو ذلك ،الة، ووجدت مبعىن علمتووجدت يف الضّ 
ذا يثبت ابن جين االشرتاك للحروف، واألمساء، واألفعال على حد سواء .)1(»احلروف   .و

  ):ه911(السيوطي . 4

إّن «: ك اللَّفظيِّ املؤيدين هلا السُّيوطيُّ الذي عرفها بقولهاشرت ومن املعرتفني بظاهرة اال
داللة على السواء عند  املشرتك الّلفظّي هو الّلفظ الواحد الّدال على معنيني خمتلفني فأكثر،

  .»أهل تلك الّلغة

فهو . »السَّواء عند أهل تلك اللُّغةعلى « :ُيالحظ هنا أّن السُّيوطيَّ أضاف قوله
اللُّغة الواحدة ميكن أن جتعل من اللَّفظ الواحد معنيني خمتلفني يف زمٍن واحٍد  يذهب إىل أنّ 

از أو أن تأيت به من لغات خمتلفة   .دون أن يكون هنالك تطور عن طريق ا

  :من علماء العربية لالشتراك اللفظيالمنكرون . 2. 1. ب
عل هذا التَّكثر من دفع احلرص اللغويني الرواة إىل مجع مادة كبرية من املشرتك، ول

املعاين من غري متحيص أو تقييد دفع فريقا من اللغويني إىل إنكار املشرتك أو تضييق دائرته 
  .تضييقا شديدا

  ):هـ 347ت (ابن درستويه . 1

                                   
  .113 – 112/ 3ابن جين، اخلصائص  -)1(



 ظاهرة االشتراك اللفظي عند اللغويِّين والمعجميِّين العرب    :                            الفصل الثاني

- 123  - 

ضيَّق ابن درستويه مفهوم املشرتك، وأخرج منه كل ما ميكن رّد معانيه إىل معىن عام 
وقد ذكر لفظه  –ابن درستويه يف شرح الفصيح  –قال «: جيمعها، جاء عنه يف املزهر

هذه اللفظة من أْقوى ُحَجج من يزعُم أن من كالم العرب ما  - واختالف معانيها ) َوَجد(
 ؛وجعله من األصول املتقدمة ،ألن سيبويه ذكره يف أول كتابه؛ يتَِّفُق لفظه وخيتلف معناه
وإمنا  ،هذا لفٌظ واحد قد جاء ملعاٍن خمتلفةومل يتحقق احلقائق أن  ،فظنَّ من مل يتأمل املعاين

ولكن فرقوا بني ، وهو إصابُة الشيء خريا كان أو شرا ،هذه املعاين كلُّها شيٌء واحد
ا أيضا مفعولة ،ألن املفعوالت كانت خمتلفة؛ املصادر واملصادر   ،فجعل الَفْرق يف املصادر بأ

ها نوعِللها خفية واملفتُِّشون ع ،وقياُسها غامضٌ  ،وأمثلتها كثرية خمتلفة، كثرية التصاريف جدا
ا تأيت على غري قياس؛ عليها معدوم والصربُ  ،قليلون م مل  ،فلذلك توهَّم أهُل اللغة أ أل

هذا «ويذهب الباحث نور الدين املنجد إىل أن  .)1(»يضبطوا قياسها ومل يَِقفوا على َغْورها
ستويه، أال وهو املعىن العام الذي يستغرق أبعاضه، جديد يف معامل املشرتك عند ابن در  ملمح

واحد يضم تلك الفروع، ويعتمد عليه يف  فكان ابن درستويه يرّد املعاين املختلفة إىل أصل
  .)2(»املشرتك رإنكا

  :)3(سامل مكرم رأي ابن درستويه يف النقاط التالية العال ويلخص األستاذ عبد

  :ال يقع يف كالم العرب لألمور التالية يرى ابن درستويه أن املشرتك اللفظي«

ليس من احلكمة والصواب أن يقع املشرتك اللفظي يف كالم ألنه يلبس، وواضع  .أ
  .اللغة وهو اهللا عز وجل حكيم عليم، فقد وضع اهللا تعاىل اللغة لإلبانة عن املعاين

                                   
  .1/384السيوطي، املزهر  -)1(
  .32لتطبيق، ص حممد نور الدين املنّجد، االشرتاك اللفظي يف القرآن الكرمي بني النظرية وا -)2(
، عامل الكتب، 1عبد العال سامل مكرم، املشرتك اللفظي يف ضوء غريب القرآن الكرمي، ط -)3(

  .13 – 12، ص ص 2009القاهرة، 
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لو جاز وضع لفظ واحد للداللة على املعنيني املختلفني ملا كان ذلك إبانة، بل  .ب
  .تعميم وتغطية

الذين جوزوا وقوع املشرتك اللفظي متومهون خمطئون، واملثل على ذلك جميء فَعل  .ج
وزين فمن ال يعرف العلل، ويتعمق يف دراسة الكلمات  وأفَعل ملعنيني خمتلفني يف نظر ا

ما ملعنيني حيكم هذا ا ما يف احلقيقة ملعىن واحد، وإذا وقع يف كالم العرب أ حلكم مع أ
  .خمتلفني، فإمنا يرجع ذلك إىل لغتني متباينتني، او حلذف واختصار وقع يف الكالم

وزين بلزوم الفعل وتعديته وذلك أن الفعل ال يتعدى  .د ويضرب مثال على توهم ا
ز تعديته على لفظه الذي هو عليه حىت يتغري إىل لفظ آخر فاعله إذا احتيج إىل تعديته مل جت

  .بأن يزاد يف أوله اهلمزة، أو يوصل به حرف جر ليستدل الّسامع على اختالف املعنيني

ويرى ابن درستويه أن بعض هذا الباب، رمبا كثر استعماله يف كالم العرب حىت  .هـ
املادة، وكثرة االستعمال، وثبوت  حياولوا ختفيفه، فيحذفوا حرف اجلر منه، فيعرف بطول

  .املفعول وإعرابه فيه خاليا عن اجلار احملذوف
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  :االشتراك اللفظي عند علماء اللغة المحدثين. 2. ب
أقّر احملدثون وقوع املشرتك اللفظي يف العربية، بل يف مجيع اللغات، وعلل األستاذ حممد 

لة على معان جديدة ذات معان عامة؛ أكثر األصول اليت تشتق للدال«املبارك ذلك بأن 
لذلك فقد تستعمل للداللة على مسميات خمتلفة تشرتك يف تلك الصفة، أو ذلك املعىن 

  .)1(»العام

ويرى بعض احملدثني أن من التعسف إنكار االشرتاك يف العربية، وتأويل مجيع األمثلة 
 املعاين اليت يطلق عليها تأويال خيرجها من مفهوم االشرتاك، ففي بعض الشواهد ال جند بني

  .اللفظ الواحد أية رابطة تسّوغ هذا التأويل

ائرته ضيقا واتساعا وعلى هذا فاحملدثون مل ينكروا االشرتاك، وإن كانوا قد اختلفوا يف د
  .بل كانوا أبعد أفقا؛ إذ تعمقوا يف أثر السياق يف حتديد داللة املشرتك على وجه خمصوص

أمام ظاهرة االشرتاك اللفظي موقف املتشدد فأخرج منه كل ومن احملدثني من وقف 
از، ومن هؤالء عبد الواحد وايف والذي ذهب إىل  علي: األلفاظ اليت آلت إليه عن طريق ا

  .)2(»ميكن تأويلها على وجه آخر خيرجها من هذا الباب«أن كثريا من أمثلة املشرتك اللفظي 

إذا اتضح أن أحد املعنيني هو «: فقالكما ذهب إبراهيم أنيس إىل نفس املذهب 
األصل، وأن اآلخر جماز له، فال يصح أن يعد هذه من املشرتك اللفظي يف حقيقة أمره، وقد  
كان ابن درستويه حمقا حني أنكر معظم تلك األلفاظ اليت عّدت من املشرتك اللفظي، 

از   .)1(»واعتربها من ا

                                   
، دط، مطبعة جامعة دمشق، دت، )دراسة حتليلية مقارنة للكلمة العربية(حممد املبارك، فقه اللغة  -)1(

  .172ص 
  .146اللغة، ص  علي عبد الواحد وايف، فقه -)2(
  . 214 – 213إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، ص ص  -)1(
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ي يف صورته الصحيحة ال يُتصور إىل حني املشرتك اللفظ«وذهب إبراهيم أنيس إىل أن 
اخلال حني يُعرب عن الشامة يف الوجه وعن أخي األم كتنقطع الصلة بني الداللتني،  

  . )1(»مثال

از ال يعدُّ  از واالشرتاك، فقد ذكر أن ا ويبدو أن إبراهيم أنيس وقع يف تناقض إزاء ا
املشرتكة حقيقة نادرة، وال تكاد تتجاوز  يف حقيقة األمر من املشرتك، وبالتايل فإن األلفاظ

أصابع اليد عدا، وأن ما وقع من املشرتك يف القرآن قليل جدا، وجلُّه إن مل يكن كله تلحظ 
ازية هفي ، مث صرح يف موضع آخر بالرغم من هذا التضييق الشديد لدائرة )2(الصلة ا

، )4(شأ عن التطور الصويت يبلغ املئات، وأن ما ن)3(االشرتاك أن املعاجم العربية قد امتألت به
از أهم العوامل يف نشوء معظم  بل وأكثر من هذا أنه جعل االنتقال من احلقيقة إىل ا

ذا نرى )5(املشرتك از من املشرتك، وأخرى جعله من أهم أسبابه، و ، فمرة أنكر أن يكون ا
  ).يف اللهجات العربية(و) لفاظداللة األ(التناقض الذي وقع فيه إبراهيم أنيس بني كتابيه 

: وقد رد أمحد خمتار عمر على هذا الرأي، معلقا على ما ذهب إليه إبراهيم أنيس قائال
 :وإذا كان لنا من تعليق على رأي الدكتور أنيس فإنه يتلخص فيما يأيت«

، وقصره )داللة األلفاظ(إنه رغم تضييقه الشديد ملفهوم املشرتك اللفظي يف كتابه  - 1
املشرتك احلقيقي على كلمات ال تتجاوز أصابع اليد، واملشرتك مبعناه الواسع على كلمات ال 

يف اللهجات العربية يصرح أن املعاجم العربية قد امتألت (تتجاوز العشرات، جنده يف كتابه 
  .املئاتيبلغ  وأن ما نشأ عن التطور الصويت ا،

                                   
  .221إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، ص  -)1(
  .215 – 213إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ، ص ص : ينظر -)2(
  . 173املرجع نفسه، ص  -)3(
  .175املرجع نفسه، ص  -)4(
  .168املرجع نفسه، ص  -)5(
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سبة لكلمات املشرتك اليت نشأت عن تطور صويت أنه مل يستقر على وضع واحد بالن - 2

فمرة اعتربها من املشرتك ومرة عّد من اإلسراف واملغاالة جماراة املعاجم العربية يف اعتبارها من 
ا من قبيل التطور الصويت  .املشرتك وذكر أن األقرب إىل الصواب أ

 عوامل نشوء املشرتك، مل يشريوا إىل التطور الصويت كعامل من القدماءادعى أن  - 3
  .وحدوثه

، وكان األوىل أن يقتصر هذه الظاهرةمزج بني املنهجني الوصفي والتارخيي يف عالج  - 4
 .)1(»على أحدمها

فقد انتصر لوقوع املشرتك اللفظي يف اللغة، إذ  أما صبحي الصاحل من احملدثني أيضا،
اخذ يلتمس روابط مشرتكة بني املعاين املتعددة للفظ الواحد، وتكلف يف ذلك كثريا، وكأنه 

ولقد يكون يف التماس هذه الروابط املشرتكة بعض التكلف، «: أحس بذلك عندما قال
لتثبت، فما أمثالنا بأهل لكيل ولكنه يظل خريا ألف مرة من التسرع يف رمي القدماء بقلة ا

امات جزافا ألمثاهلم    .)2(»اال

 

     

   

                                   
  .179أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص  -)1(
  .308صبحي الصاحل، دراسات يف فقه اللغة، ص  -)2(
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  :مفهوم المشترك اللفظي عند األصوليين. 2
 صوهخ إذ اللغويني عند منه أضيق األصول علماء عند املشرتك مفهوم أن ويبدو

م أي .)1(»وضع للفظ كثري بوضع كثري« الذي باللفظ  املشرتك اسم إطالق يف يشرتطون أ

 يف أخذنا وإذا .املعىن لتعدد تبًعا فيه الوضع يتعدد أن معىن من أكثر له الذي اللفظ على
 اليت احلالة أن نستنتج )2(»املعىن بإزاء اللفظ جعل«وهو  ،اللغة يف للوضع تعريفهم اعتبارنا

 معان الكلمة على لعختُ  حني أي اللغة، متكلمي الستخدام تبًعا الكلمة معىنفيها  يتعدد

 ذلك يؤكد ومما اللفظي، املشرتك قبيل من ليست للكلمة، األصلي باملعىن صلة هلا جديدة

م  علی كاملشرت  لفظ داللةصفون وي. األول بالوضع شرتاكاال حال يف الوضع يقيدون ّأ

ا املختلفة معانيه  من بأوىل ليس معانيه أحد على داللته أن مبعنی السواء علی داللة بأ

  .األخرى معانيه على داللته

وقد حّد أهل األصول بأنه «: وقد نسب السيوطي إليهم تعريفا يف هذا الصدد فقال
  .)3(»اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني فأكثر، داللة على السواء عند أهل تلك اللغة

ميثل مفهوم املشرتك ليس عند األصوليني فحسب بل عند كثري ويبد أن هذا التعريف 
ني املتقدمني واحملدثني، فقد تردد ذكره يف كثري من املباحث األصولية والدراسات من اللغوي
  . خرة واملعاصرةأاللغوية املت

وهذا التعريف خمرج أيضا لأللفاظ املتباينة، واملتواطئة، وللمجاز، فاقتصر على ما كان 
از، أ و النقل، لن اللفظ الواحد فيه موضوعا على احلقيقة ملعان متعددة ال على سبيل ا

تعدد املعاين يف هذا جاء من تنوع الوضع، فليس الوضع فيها من قبيل واحد، والشرط يف 

                                   
  .113اجلرجاين، التعريفات، ص  -)1(
  .132اجلرجاين التعريفات، ص  -)2(
  .1/369السيوطي، املزهر  -)3(
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ازات أو  املشرتك اللفظي أنه يوضع وضعا أوليا، فإذا وضع مث نقل آلخر لعالقة كما يف ا
 غريها كما يف األلفاظ املنقولة، ال يكون من املشرتك، ويدخل يف هذا ما كان تعدد املعاين

  .اليت وضع هلا اللفظ متضادة، وهو يف العربية قليل

املشرتك يف األصل هو االسم الذي يعّرب به عن مسميني ال يكون «: وعرفه الغزايل بأن 
بل ال يكون أحدمها بأن  ،ومستعارا منه لآلخر أو منقوًال منه إىل اآلخر ،موضوعا ألحدمها
وىل من نقيضه كلفظ املشرتي، إذ ال ميكن أمنه بخر منقوًال إليه أو مستعارًا جيعل أصال واآل

أو العاقد من الكوكب أو وضع ألحدمها أوَال مث حدث  ،أن يقال استعري الكوكب من العاقد
  .)1(»الثاين بعده

َوأَمَّا «: كما تناول الغزايل املشرتك اللفظي ضمن حديثه عن األلفاظ املتعددة فقال
َياٍت ُخمَْتِلَفٍة َال َتْشَرتُِك ِيف احلَْدِّ َواحلَِْقيَقِة أَْلَبتََّة، اْلُمْشتَـرََكُة َفِهَي اْألََساِمي  الَِّيت تـَْنطَِلُق َعَلى ُمَسمَّ

ُر ِمْنُه اْلَماُء َوِهَي اْلَعْنيُ الْ  َفوَّاَرُة َكاْسِم اْلَعْنيِ لِْلُعْضِو اْلَباِصِر َوِلْلِميَزاِن َوِلْلَمْوِضِع الَِّذي يـَتَـَفجَّ
َهبِ    .)2(»َوالشَّْمِس وََكاْسِم اْلُمْشَرتِي ِلَقاِبِل َعْقِد اْلبَـْيِع َولِْلَكوَْكِب اْلَمْعُروفِ  َوِللذَّ

العضو (يف إطالقه على ) العني(وهكذا فإن ما يفهم من كالم علماء األصول أن لفظ 
مثال ليس من املشرتك اللفظي؛ ألن إطالقه على الثاين إطالق ) اجلاسوس(وعلى ) الباصرة
  .، أما اللغويني فيعدونه من املشرتك اللفظيجمازي

واألصوليون انقسموا طوائف أربعا، طائفة تقول بوجوب وقوعه يف اللغة، وطائفة ترى 
وهم  –انه مستحيل الوقوع فيها، والطائفة الثالثة ترى انه ممكن غري واقع، والطائفة الرابعة 

  .ترى أنه ممكن واقع –األكثرية 
                                   

العلمية،  دار الكتب، دط، أمحد فريد املزيدي: أبو حامد الغزايل، حمك النظر يف املنطق، تح -)1(
  .201، دت، لبنان –بريوت 

، دار الكتب العلمية، 1، طحممد عبد السالم عبد الشايف: أبو حامد الغزايل، املستصفى، تح -)2(
  .26، ص م1993 -هـ 1413لبنان،  –بريوت 
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كما خدموا الشريعة نفسها، فحققوا   –يف مباحثهم  –ة العربية فاألصوليون خدموا اللغ
  .قواعد اللغة، كما حرروا قواعد األحكام

فاألصوليون درسوا ما انتهى إليه أهل العربية يف مسألة من املسائل، مث خلصوه 
واختصروه وغريوا فيه، حبيث أصبح يفي بالنتيجة اليت أرادها اللغويون، وحيقق الغرض منه يف 

صول، وهذه األلفاظ ذوات مدلوالت لغوية حّددها أهل اللغة، وتناولتها املعاجم وتناقلتها  األ
كتب األدب، والبيان، والتفسري واحلديث واألصوليون تناولوها وهم بصدد البحث يف 

  .الكتاب والسنة

اللفظي عامة، ورأينا  صوليني يف موقفهم من املشرتكتلك كانت جولة قصرية مع األ«
م أثبتوا املشرتك اللفظي، واعرتفوا به حقيقة واقعة يف لغتنا، ودارت معه أحكامهم فيها أ

م على هذه األحكام حّال وحرمة، وجوازا ومنعا، وحتما واحتماال، ويقينا وشكا،  وتفريعا
وترجيحا وتغليبا، ورأيناهم يف حبثهم هذا أكثر تنظيما، وأشد احتياطا، واحكم تقسيما، 

  .)1(»ومجعا ومنعاوأذكى أخذا وردا، 

  

   

                                   
 -هـ 1400، مكتبة وهبة، القاهرة، 1توفيق حممد شاهني، املشرتك اللغوي نظرية وتطبيقا، ط -)1(

  .123م، ص 1980
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  :أسباب وقوع االشتراك اللفظي. 3

  :السبب اللهجي. 1
بعض أمثلة املشرتك باعثها تباين اللهجات العربية القدمية، وملا جامعو اللغة ضموا هذه 
األلفاظ املشرتكة صارفني النظر يف كثري من األحيان عن رجع كل معىن إىل القبيلة اليت كانت 
تستخدمه، والناظر يف املعجمات أو كتب العربية جيد هذا التباين يف بعض أمثلتها، ومن 

ب املصنف قال أبو يقال يف الغر : ومن املشرتك بالنسبة إىل لغتني«: كره السيوطيذلك ما ذ 
: وقال األصمعي، األعسر: واألْلفت يف كالم متيم، األْمحق: األْلَفُت يف كالم قيس :زيد

  .)1(»هن السمسمد: وعند أهل اليمن، الزيت: السَِّليط عند عامة العرب

املعاين قد تكون لغري قبيلة؛ إذ إن الشك قد يتبادر ويرى رمضان عبد التواب أن هذه 
أما إبراهيم أنيس فهو يذهب . )2(إىل الذهن يف استعمال قبيلة واحدة كل معاين هذا اللفظ

يتغري معىن الكلمة يف هلجة من اللهجات، مث مير زمن طويل، خالله ينسى فيه قد «إىل أنه 
ه الكلمات يف معناها اجلديد دون سواء، املعىن األصلي، وتلتزم تلك اللهجة استعمال هذ

وهنا نرى هلجات اللغة الواحد تستعمل كلمات متحدة الصورة يف نعان خمتلفة، ويظهر أن 
هذه الظاهرة قد لعبت دورا مهما يف اللهجات العربية، إذ تغريت معاين بعض الكلمات يف 

ة ُخيِّل جلامعيها فلما مجعت اللغ. بعض اللهجات دون البعض اآلخر لظروف لغوية خاصة
أن إحدى القبائل تستعمل هذه الكلمة يف معىن من املعاين، يف حني أن قبيلة أخرى 

                                   
  .1/381السيوطي، املزهر  -)1(
 -هـ 1420، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 6رمضان عبد التواب، فصول يف فقه اللغة، ط -)2(

  .329م، 1999



 ظاهرة االشتراك اللفظي عند اللغويِّين والمعجميِّين العرب    :                            الفصل الثاني

- 132  - 

واحلقيقة أن معىن هذه الكلمة قد تغري يف هلجة من اللهجات دون . تستعملها يف معىن آخر
  .)1(»أن يطرأ عليه تغيري يف اللهجة األخرى

قرد يف لغة أهل احلجاز، وتعرب عن الثعلب عند اليت تعين ال) اِهلْجِرس(وميثل هلذا بكلمة 
متيم، وال يكاد يشك يف أن الكلمة كانت تطلق على احد احليوانني وحده، ألن البيئة 
هولة، فأصبح  الصحراوية تناسبه ويكثر فيها أمثاله، مث إن هذا تغري لظرف من الظروف ا

جامعو اللغة وذكروا معنيني اثنني يعين عند قبيلة من القبائل شيئا آخر غري الشائع، مث جاء 
  .)2(هلذه الكلمة

ومن املرجح أن هذا الزعم املتقدم تنقصه شواهد كثرية، وأدلة صرحية؛ غذ إنه قائم على 
التخمني واحلدس، ورمي النظر إىل حقب من التاريخ املظلم اليت ال نقف عليها إال بالتوهم، 

  .ولعل هذا جيعل الباحث غري مستأنس مبا تقدم

  ):الداللي والصوتي( التطور اللغوي .2
  :ويتخذ هذا السبب أشكاال خمتلفة، ومنها 

  :االستعمال المجازي. أ
للمجاز دور يف وقوع االشرتاك اللفظي؛ فالعرب كانوا مييلون إىل التلويح دون التصريح، 

عان واإلمياء باإلشارة اللطيفة الدالة ثقة منهم بفهم املخاطب، وملا كثر نقل ألفاظ إىل م
جمازية أصبحت معاين هذه األلفاظ معاين حقيقية، ومن التكرير ولكنه من التذكرة أن يشار 

                                   
  .170 إبراهيم أنيس، يف اللهجات العربية، ص -)1(
  .170إبراهيم أنيس، يف اللهجات العربية، ص : ينظر -)2(
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أو تكون كل لفظة تستعمل مبعىن مث تستعار لشيء فتكثر ... «: إىل قول ابن سيده ثانية
  .)1(»وتغلب فتصري بنزلة األصل

الراجع إىل أما و «: يقول. العنيومن أمثلة ذلك حديث السيوطي عن اشرتاك معىن 
وعني ، ألنه يطلع على األمور الغائبة؛ اجلاسوس تشبيها بالعني :العني: التشبيه فستة معان

َواِحُد : والَعْني  ،سيدهم: وَعْني القوم ،وهو الذي يرقب القوم ،الرَّبيئة: والعني، ِخياره: الشيء
  .)2(»بالعني لَشَرِفهاكلُّ هذه مشبهٌة   .احلر :والَعْنيُ  ،األعيان وهم اإلْخَوُة األِشقَّاء

والَقْطُب أَن ُتْدَخَل ِإْحدى ُعْرَويت اُجلواِلِق ِيف  ...َمجَعه: َقَطَب الشيَء يـَْقِطُبُه َقْطباً «
نَـُهَما َقَطَب الرجُل ِإذا ثـََىن ِجْلدَة َما : ِمْنُه يـَُقالُ ... اُألخرى ِعْنَد الَعْكم، مثَُّ تـُْثىن، مثَُّ ُجيَمع بـَيـْ

نَـْيهِ  َها  احلديدة: الُقْطُب والَقْطُب والِقْطُب والُقُطبُ و .. .بـَْنيَ َعيـْ اْلَقاِئَمُة الَِّيت َتُدوُر َعَليـْ
كوكٌب بـَْنيَ اَجلْدِي والَفْرَقَدْين : َمَداره؛ َوِقيَل الُقْطبُ : وُقْطُب الَفَلك وَقْطُبه وِقْطُبه.. .الرََّحى

الرََّحى، َوِهَي احلَِْديَدُة الَِّيت ِيف الطََّبِق اَألْسَفل ِمَن وِإمنا ُشبِّه بُقْطِب  ...َيُدوُر َعَلْيِه الَفَلُك،
َها الطََّبُق اَألْعلى، وَتُدور الكواكُب َعَلى َهَذا اْلَكوَْكِب الَِّذي يـَُقاُل َلهُ  ، َيُدوُر َعَليـْ : الرََّحيَـْنيِ

َوُفَالٌن ُقْطُب َبِين . همسيدُ : وُقْطُب اْلَقْومِ . وصاحُب اجلَْْيِش ُقْطُب َرَحى اَحلْرب.. .الُقْطبُ 
  .)3(»ُفَالٍن َأي سيُدهم الَِّذي َيُدوُر َعَلْيِه أَمرهم

از  من هذا النص املقتبس يتجلى للقارئ أن سبب اشرتاك كلمة الُقطب هو ا
) ُقْطب(ومنه قيل لتلك احلديدة اليت جتمع الرحى بشقيها ) اجلمع(والتشبيه، غذ إن معناها 
، لنه )ُقطب(، ولسيد القوم )ُقطب(يدور عليه الفلك تشبيها وجتوزا ولذلك الكوكب الذي 

                                   
لبنان،  – بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب، 1خليل إبراهيم جفال، ط: ابن سيدة، املخصص، تح -)1(

  .173، ص 4، جم1996 - هـ1417
  .1/375السيوطي، املزهر  -)2(
  .3669، ص )قطب(، مادة  5ابن منظور، لسان العرب، ج -)3(
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جيمعهم فيلتقون حول رأيه، وجيتمعون إليه كما جتمع الُقطب الرحى، أو كما تدور األفالك 
از«: ويف هذا يقول الزخمشري) القطب(حول    .)1(»لسيدهم: هو ُقطب قومه: ومن ا

  :تغيير المعنى المقصود. ب
داللة قدمية داللة اصطالحية جديدة ذات عالقة باألوىل ومن أجلى  كتحميل لفظ له

أمثلة هذا املطلب األلفاظ اإلسالمية كالصالة والصوم والزكاة، وهذه كلمات ظهرت 
ا اجلديدة يف اإلسالم   .بدالال

  :التطور الصوتي. ج
ا، وقد يؤذن هذا با حتاد  قد حيدث أن يعرتي الكلمة التطور اللغوي، فينال من أصوا

كلمة مع أخرى يف املبىن، مع بقاء االفرتاق يف املعىن، ومبكنة الناظر يف كتب اإلبدال أن 
ا يف دعم هذا امللحظ، ولكن القول فيها سيبقى قائما على  يستخرج أمثلة يستأنس 

  ).نثر ونثل(أمثلة ذلك كلمتا الرتجيح ومن 

، ويف »لبس الدرع«) هـ 351ت (إن هاتني الكلمتني تعنيان عند أيب الطيب اللغوي 
رُْع : والنْثرةُ ... النَّثْـُر نـَثْـُرَك الشيَء بَِيِدَك تـَْرمي بِِه ُمتَـَفرًِّقا مثَل نـَْثِر اَجلْوِز واللَّْوزِ «: اللسان الدِّ

ْلَبس، َوِقيلَ 
َ
نْثرٌة : َصبَّها، َويـَُقاُل للدِّرعِ : ونـََثر ِدْرَعه َعَلْيهِ . ِهَي الدرُْع الواِسعةُ : السَِّلسُة امل

ِم ِلَقْوهلِِْم نـََثَل َعَلْيِه ِدْرَعه وَملَْ : قَاَل اْبُن ِجينِّ . ونـَثـَْلةٌ  يـَْنَبِغي َأن َتُكوَن الرَّاُء ِيف النَّثْـَرِة َبَدًال ِمَن الالَّ
ُم َأعّم َتَصرًُّفا، َوِهَي اَألصل   .)2(»...يـَُقوُلوا نـَثـََرَها، َوالالَّ

ا، َواْسُم التـَُّراِب النَِّثيَلُة : الرَِّكيَّة يـَْنِثُلها نـَْثًال  نـََثلَ : نثل«: فيقال) نثل(أما معىن  َأخرج تُرا
رْع َعامًَّة، َوِقيلَ : والنَّثْـَلةُ  .والنُّثَاَلةُ  َها، َوِقيلَ : الدِّ اِبَغُة ِمنـْ َها ِمْثُل النَّْثرةِ : ِهَي السَّ . ِهَي اْلَواِسَعُة ِمنـْ

                                   
 –، دار الكتب العلمية، بريوت 1حممد باسل عيون السود، ط: الزخمشري، أساس البالغة، تح -)1(

  .86، ص 2م، ج1998 -هـ 1419لبنان، 
  .4339، ص )نثر(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -)2(
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يتِ . َصبَّها ونـََثل َعَلْيِه ِدْرعه يـَْنثـُُلها يـَُقاُل َقْد نـََثَل ِدْرعه َأي أَلقاها َعْنُه، َوَال يـَُقاُل : اْبُن السِّكِّ
   .)1(»نـََثرها

بشهادة ابن السكيت ) نثل(ولعله يستقيم للناظر بعد ما تقدم أن يقال إن األصل 
راء،  وابن جين، وملا كان هناك تقارب يف املخرج وصفة التحكم بني الالم والراء أبدلت الالم

معنيان، معىن أصلي، ومعىن آخر قادم من اإلبدال الذي أفضى إىل ) نثر(فصار للفعل 
مطابقة هذا الفعل فعال آخر ذا معىن مفرتق عن األول، فاشرتكا يف هيئة واحدة، مع وجود 

  .معنيني

  :االقتراض من اللغات األجنبية. د
للفظي، وقد دخلت بعض هذا من العوامل اليت تفضي إىل وقوع الرتادف واالشرتاك ا

ا الصوتية مع ألفاظ موجودة يف العربية، مث استعملت  األلفاظ األجنبية اليت اتفقت يف صور
الدخيلة واألصلية، وقد آذن هذا بوقوع االشرتاك، ومن أمثلة ذلك : تلك األلفاظ بالداللتني

، واملعىن األول عريب، اليت جيعل فيها املاء لفظة مشرتكة) اجلرة(، و)الوداد(مبعىن ) احلب(أن 
  .واألخري فارسي مأخوذ من كلمة فارسية مماثلة للفظ العريب، ومثل هذا النوع قليل الوقوع

  :داللة األصل على المعنى العام. ه
إن بعض األصول اليت قد تشتق منها األلفاظ للداللة على معان جديد ذات معان 

تشرتك يف تلك الصفة أو ذلك املعىن عامة، لذلك تستعمل يف الداللة على مسميات خمتلفة 
فهي تشرتك بني خفة اخلط، وسرعة ) املشق(العام، ولعل من األمثلة اليت توضح هذا كلمة 

السري، وتطويل الشيء، ومد الوتر، واخذ اإلبل الكأل بسرعة وعليها امحاهلا، وضرب من 
  .النكاح

                                   
  .4341، ص )نثل(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -)1(
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فـََرٌس َمِشيٌق «: لكولعل نظرة فيما يسوقه صاحب اللسان يف هذه املادة تبني عن ذ
وُمِشق . َحَسَنُة الَقَوام قَِليَلُة اللَّْحمِ : َوَجارِيٌَة َممْشوقة. َممْشوق َأي ِفيِه طُوٌل َوِقلَُّة حلَْمٍ ] ممَُشِّق[ممَُشَّق 

َل َعَلْيِه ِيف البَـْرِي لَيِدقّ : القدُح َمْشقاً  ق اخلطَّ وَمشَ . َسرِيُع اجلَْْرِي ِيف الِقْرطاس: َمّشاقوقلم .. .محُِ
ُه، َوِقيَل َأسرع ِفيهِ : َميْشُقه َمْشقاً  ْشقُ . َمدَّ

َ
ْرَعُة ِيف الطَّْعِن َوالضَّْرِب واَألكل َواْلِكَتابَِة،: وامل وَمَشقت .. السُّ

  .)1(»وامتشق الشيء اختطفه.. .ُكلُّ ُسْرَعٍة َمْشق: َأسرعت، َوِقيلَ : اِإلبل ِيف َسْريَِها َمتُْشق َمْشقاً 

داللة عامة، وهي السرعة واخلفة، وملا كانت ) املشق(املقتبس يظهر أن  من هذا النص
كالسرعة يف األكل أو السري أو (السرعة واخلفة تتجليان يف مظاهر خمتلفة يف العامل اخلارجي 

اقرتن كل مظهر من املظاهر املذكورة  –ملا كان ذلك كذلك  –) الطعن، أو خفة اجلارية
  ).املشق(آنفا بلفظة 

إىل أن تلحقها بركب ) املشق(فت هذه الداللة املائعة العامة اليت تكتنف وقد أض
  .االشرتاك اللفظي

  :أسباب صرفية. 3
قد حيدث أن تؤدي القواعد التصريفية إىل أن تتفق لفظتان يف صيغة صرفية واحدة، 
ا إىل أن تكون ماثلة يف مضمار ما هو  فينشأ عن ذلك تعدد يف معىن هذه الصيغة يفضي 

كهروب وخروج، ) على ُفعول(مشرتك لفظي، وقد حيدث أن تكون صيغة املصدر الثالثي 
أيضا كسيوف وأمور، ولكن يعرض يف اللغة أن جتيء ) ُفعول(وان تكون صيغة اجلمع على 

اليت ) ظهور(صيغة املصدر وصيغة اجلمع متطابقتني يف املبىن، مفرتقتني يف املعىن؛ وذلك حنو 
  .أخوذا من صيغة املصدر، ومعىن آخر من صيغة اجلمعمعىن م: تفيد معنيني

وقد حيدث أن تشرتك أفعال ثالثية يف الفاء والالم، ويكون العني يف بعض هذه 
، وإذا ما )زأر، سأل(، و)زار، وسال: (األفعال حروف علة، ويف بعضها مهزة، وذلك حنو

                                   
  .4210 ، ص)مشق(ابن منظور، لسان العرب، مادة  -)1(
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فإنه سيجد أن هناك قالبا  أراد املرء أن يعود إىل قالب اسم الفاعل لصوغه من هذين الفعلني
واحد حيتمل معنيني اثنني، وبذلك يقع اشرتاك يف العربية مرده إىل العوارض التصريفية، 

، وكال الفعلني مفرتق يف معناه عن )سأل(وللفعل ) سال(اسم فاعل للفعل ) سائل(فكلمة 
  .اآلخر
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  :أنواع االشتراك اللفظي. 4
م للم  :شرتك اللغوي بني أنواع أربعةمييز اللغويون احملدثون يف نظر

  :)1(وجود معىن مركزي للفظ، تدور حوله عدة معان فرعية أو هامشية - 1

واملعىن املركزي هو الكلمة اليت ميكن أن تدرج حتت معناها كلمات أخرى هلا معان 
، »فالن ال يبصر هالل حذائه«، و»رأيت هالل الليلة«: جزئية أو هامشية حنو كلمة هالل

، فاملعىن املركزي هو )العراق والشام(» اهلالل اخلصيب«، و»هالل أصابعه ال يقطع«و
  .بشكله املعروف، والبقية ذوات معان هامشية) اهلالل(

  :)2(تعدد املعىن، نتيجة استعمال اللفظ يف أوضاع خمتلفة - 2

أن يتعدد املعىن نتيجة استعمال اللفظ يف مواقف خمتلفة، وهو قريب من السابق، 
، وميكن متثيل هذه الكلمة يف )الصرف(مثل كلمة ) تغيريات االستعمال(ا ويسمى أيض
  :اجلمل اآلتية

  .يهتم طلبتنا بعلم النحو، ويزهدون يف دراسة الّصرف - 

  .تم اهليئات البلدية بالصرف كثريا، يف برنامج هذه السنة - 

  ).اهليدروليك(الري والّصرف موضوعان أساسيان يف  - 

  .ة من سوق الصرف هذه األيامال تكاد ختلو مدين - 

  .نالحظ تغري معانيها بتغري استعماهلا

   

                                   
  .163أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص  -)1(
  .163املرجع نفسه، ص  -)2(
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داللة الكلمة الواحدة على أكثر من معىن، نتيجة حلدوث تطور يف جانب  - 3
  :)1(املعىن

أن تدل الكلمة الواحدة على أكثر من معىن، نتيجة لتطور يعرتيها يف املعىن، وهو 
اليت تطّور ) عمليَّة(تطور معىن الكلمة، حنو كلمة  بسبب) تعدد املعىن(الذي يسميه اللغويون 

  ).عملية جراحية، عملية اسرتاتيجيَّة، عملية يف صفقة جتارية(معناها إىل 

ا معانيها املتعددة   :)2(ورأى اوملان أن هناك طريقني رئيسني تتبعهما الكلمات الكتسا

  باحلاجة إىل االختصار التغيري يف تطبيق الكلمات واستعماهلا، مث شعور املتكلمني
  .يف املواقف والسياقات اليت تتكرر فيها الكلمة تكرارا ملحوظا

 ازي أو نقل املعىن   .االستعمال ا

وجود كلمتني يدل كل واحد منهما على معىن، وقد احتدت صورة الكلمتني  - 4
 .نتيجة تطور يف جانب النطق

ملشرتك، وعدها طريقا إىل من اوهناك من اللغويني من أخرج األنواع الثالثة األوىل «
از ازا واعتربمها نوعا  الثالث والرابع نيهناك من أدمج النوعكما أن . ، أو نوعا من ا

 .)3(»واحدا

   

                                   
  .163أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص  -)1(
  .166املرجع نفسه، ص  -)2(
  .169 – 168املرجع نفسه، ص ص  -)3(
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) Homonymy(بين المشترك اللفظي والهومونيمي . 5
  :)Polysemy()1( والبوليسيمي

، ويعين Polysemy: لالشرتاك بني مصطلحني، مهايف دراستهم  الغربيونيفصل 
، وهو Homonymy: تعدد املعىن للكلمة، وهذا أقرب ملعىن املشرتك يف العربية، والثاين

جمموعة من الكلمات ال عالقة بينها سوى اتفاقها يف الصيغة أو الشكل، وهو أقرب إىل 
  .اجلناس التام عندنا

مة الواحدة قد نطلق على الكل): (باملر(يقول ) البوليسيمي(عن املصطلح األول « 
املرور عرب : يف املعجم عدة معان، وهي Flightعدة معان خمتلفة ومتعددة، فتجد لكلمة 

األجواء، وقوة الطريان، ورحلة جوية، وحدة قوة جوية، سلسلة من اخلطوات، الكرة الطائرة 
كلمات عدة متحدة يف : (بقوله): باملر(فيعرفه ) اهلومونيمي(، أما املصطلح الثاين )وغريها

، ويبدو أن )الكلمات املتعددة املتحدة الصيغة: (أنه): أوملان(، ويرى )شكلها أو صيغتها
العربة عندمها يف االتفاق يف النطق واألصوات بغض النظر عن صورة الكتابة، واألمر يف 

  .)2(»العربية خمتلف الختالف طبيعة اللغة؛ إذ الغالب فيها تطابق النطق مع الكلمة املكتوبة

                                   
) = املعىن( semyو) كثري أو متعدد( poly: من أصل إغريقي polysemyالكلمة « -)1(

polysemy )والكلمة ). تعدد املعىنhomonymy من أصل إغريقي أيضا :homo  أي
مث تطورت الكلمتان يف اللغة اإلجنليزية وصارتا ) لفظ( omonaو) الذات أو نفس(

homonymy ستيفن أوملان، دور الكلمة يف اللغة، . »أي، ذات اللفظ أو نفسه، يف اللغة العربية
  ).اهلامش( 134ص 

  .38حممد نور الدين املنّجد، االشرتاك اللفظي يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، ص  -)2(



 ظاهرة االشتراك اللفظي عند اللغويِّين والمعجميِّين العرب    :                            الفصل الثاني

- 141  - 

معظم اللغويني على الفصل بني البوليزميي واهلمونيمي، وإن «د خمتار عمر أن ويرى أمح
مث يعرض بعد ذلك ألهم معايري . )1(»مل حيدث اتفاق على وسيلة التمييز بني النوعني

  .)2(الفصل بني البوليسيمي واهلمومونيمي

ا وختتلف يف كتابت ها، من املالحظ يف بعض اللغات أن الكلمات قد تتفق يف أصوا
ا وتتفق يف كتابتها، فإذا حبثنا عن هاتني الظاهرتني يف العربية، فسنرى  وقد ختتلف يف أصوا
أن وجودمها نادر فيها إىل احلد الذي ال يشكالن فيه أمهية تذكر، وذلك ألن العربية متتاز 
على غريها من اللغات بالتطابق بني املنطوق واملكتوب، وما خرج عن ذلك فيها نادر ال 

  .به لهيؤ 

ويسمي الغربيون العالقة بني الكلمتني املتفقتني من الناحية األصواتية املختلفتني كتابة 
، كما يسمون العالقة بني الكلمتني املتفقتني كتابة Homophonyبالتماثل الصويت 

  .Homographyاملختلفتني من الناحية األصواتية بالتماثل اإلمالئي 

كما ميكن التمثيل ) عال(و) على(يف العربية بني الكلمتني  وميكن أن أمثل للتماثل الصويت«
) سّلمت على جار يل(يف حنو ) جار(و) جار(للتماثل اإلمالئي بالعالقة بني الكلمتني 

األوىل وترقق يف الثانية، وما يربط التماثل ) جار(حيث تفخم األلف يف ) مررت بنهر جار(و
أن كال من التماثل الصويت واإلمالئي تتفق فيه  الصويت والتماثل اإلمالئي بالتماثل اللفظي

يف املبىن وختتلف يف املعىن، وإن كان االتفاق يف ) ذات الصلة(الكلمتان أو الكلمات 
  .التماثل الصويت من الناحية األصواتية ويف التماثل اإلمالئي من الناحية اإلمالئية

   

                                   
  .169أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص  -)1(
  .174إىل الصفحة  169أمحد خمتار عمر، علم الداللة، من الصفحة : ينظر -)2(
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املنطوق دون املكتوب، فغن التماثل ونظرا إىل أن اهتمام اللغويني منصب على الكالم 
  .)1(»الصويت يُعدُّ من باب التماثل اللفظي، أما التماثل اإلمالئي فال يعد من هذا الباب

   

                                   
، دار املدار 2يف العربية، طحممد حممد يونس على، املعىن وظالل املعىن أنظمة الداللة  -)1(

  .393 – 392، ص ص 2007لبنان،  –اإلسالمي، بريوت 
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 ):هـ 395ت (المشترك اللفظي عند أبي هالل العسكري . 6
يؤيد أبو هالل العسكري ابن درستويه، فينقل رأيه من غري تصريح بامسه يف الباب 

، وحىت يف إنكاره للرتادف تَاَبع ابن درستويه، ولعل علة )الفروق اللغوية(به األول من كتا
اإلنكار عندمها أن االشرتاك اللفظي ينايف حكمة الوضع، وهذا مبين على كون اللغات 

َال جيوز َأن يدل اللَّْفظ اْلَواِحد على َمْعنيني : َوقَاَل بعض النَّْحِويني«: توقيفية، يقول أبو هالل
ُهَما، َفِإن مل يكن ِفيِه لَذِلك َعالَمة، أشكل وألبس ُخمْتَ  لفني َحىتَّ ُتَضاف َعالَمة لكل َواِحد ِمنـْ

على اْلُمَخاطب، َوَلْيَس من احلِْْكَمة وضع اْألَِدلَّة املشكلة ِإالَّ َأن يْدفع إىل ذلك َضُروَرة أو 
قل، وكما َال جيوز َأن يدل اللَّْفظ اْلَواِحد علة، َوَال جيَِيء ِيف اْلَكَالم غري َذِلك ِإالَّ َما َشذَّ وَ 

َعلّي َمْعنيني، َفَكَذِلك َال جيوز َأن يكون اللفظان يدالن على معىن َواِحد ِألَن ِيف َذِلك َتْكِثريا 
  .)1(»للغة ِمبَا َال َفاِئَدة ِفيهِ 

 عنه تزيل عالمة له تضاف الذي النادر القليل يف إال يقع ال املشرتك ذلك أن ومعنی

 منوذج من أکثر يذکر جيده )الفروق اللغوية( کتابه يف املتأمل املخاطب، ولکن عند اللبس

 :احلديث من مسعته ملا يقال امسًا للمسموع، فيکون السماع وأما«: اللغة، يقول يف لالشرتاك
 :تقول امک مساًعا، مسعت: تقول السمع، مبعنی ويکون مساع، للغناء ويقال مساعي، هو

   .)2(»مسًعا مسعت

   

                                   
 .35أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص  -)1(
  .103أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص  -)2(
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االشتراك اللفظي عند أبي منصور الثعالبي من خالل كتاب . 7
  ):فقه اللغة وسر العربية(

من األلفاظ اليت تعد من  )وسر العربية فقه اللغة(عند استقصاء ما ورد يف كتاب 
إىل هذه الظاهرة باالسم، وإمنا اكتفى بذكر املعاين  املشرتك اللفظي يتضح أن الثعاليب مل يشر

املختلفة للكلمة الواحدة، وذلك يف أماكن متفرقة من الكتاب وقد ال يشري مطلقا إىل أن 
  .الكلمة من املشرتك اللفظي

ومن األلفاظ اليت أوردها الثعاليب يف معجمه ميكن استخراج بعض النماذج اليت ميكن 
  :ظاهرة االشرتاك اللفظي مبنهج ميكن ذكر أهم مميزاته حتليلها و تفسريها حتت

  :النص صراحة على أن اللفظة تدل على معنيين أو أكثر. 1

 الصفحة الفصل الباب النص من الكتاب المشترك اللفظي 
َماِء وَكثْـرَُة ـوالضََّفُف قلَُّة ال« الضفف -01

والضََّفَف أيضًا ِقلَّةُ  الَورَّادِ 
 .»الَعْيشِ 

تاسع الباب ال
 يف القلة والكثرة

الفصل 
عن ( السادس

الفارايب 
صاحب كتاب 

 )ديوان األدب

72 

فَإذا َكاَنْت ال َتْدنُو ِمَن « رقوب -02
اَحلْوِض َمَع الزَِّحام َوَذِلَك 

ِلَكَرِمَها، َفِهَي رَقُوٌب، وهي 
اّليت ال يـَبْـَقى هلا  :ِمَن النَِّساءِ 

 .»َوَلد

السابع الباب 
عشر يف ذكر 
 ضروب احليوان

الثامن الفصل 
يف ( والثالثون

سائر أوصافها 
 ))اإلبل(

178 

 ،اخلَِليُط السَّْمُن بالشَّْحمِ «  اخلليط -03
ُمْخَتِلُط ـوُهَو أْيضًا الطُِّني ال

 .»بالتِّْنبِ أو بالَقتِّ 

الرابع الباب 
والعشرون يف 

األطعمة 
واألشربة وما 

الثالث الفصل 
فيما خيتص 
باخللط من 

الطعام 

266 
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  والشراب يناسبها
 

 ،َخْلُط َلْوٍن بَِلْونٍ  :ُمقاناةُ ـال« املقاناة -04
وِهَي أْيضًا َخْلُط الصُّوِف 

 .»أو الشََّعِر بالَغْزلِ  ،بالَوبَرِ 

الرابع الباب 
والعشرون يف 

األطعمة 
واألشربة وما 

 يناسبها

الرابع الفصل 
يناسبه يف 

 اخللط

266 

نبات َأْخَضُر  :اخلَلِيسُ « اخلليس -05
وُهَو  ،َخيَْتِلُط بِِه نـََباٌت أْصَفرُ 

أْيضًا الشََّعُر األبـَْيُض خيَتِلُط 
 .»بالشََّعِر األْسَودِ 

الرابع الباب 
والعشرون يف 

األطعمة 
واألشربة وما 

 يناسبها

الفصل اخلامس 
يقاربه من 

جهة، ويباعده 
من جهة 

 .أخرى

268 

النَِّساء والظَِّباِء  ةَمجَاعَ « ِسْرب -06
  .ِسْربٌ  :والَقطَا
البَـَقِر الَوْحِشيَِّة  َمجَاَعة

 .» إْجٌل َورَبـَْرب :والظَِّباءِ 

احلادي الباب 
والعشرون يف 

 اجلماعات

الثاين الفصل 
عشر فصل 

جممل يف سياقه 
مجاعات 

  خمتلفة

228 

: ذلك يف ويقول خمتلفان، معنيان هلا ضفف كلمة أن على الثعاليب نص :الضفف
َفُف قلَُّة الـَماِء وَكثْـَرُة «  املاء على تطلق كلمة فهي ،»الَورَّاِد والضََّفَف أيضًا ِقلَُّة الَعْيشِ والضَّ

 قلة على كذلك تطلق كما ،عليه كثر الطلب قل إذا الشيء ألن عليه الوراد وكثرة القليل

 .والعيش الزاد

اْزِدحام النَّاِس َعَلى : والضََّففُ «: اللسان يف جاء ما ويقويه الثعاليب كالم يعضد وما
: اْبُن ِسيَدهْ . الضََّفُف َما ُدوَن ِمْلء املِْكياِل ودوَن ُكلِّ َممُْلوء، َوُهَو اَألكل ُدوَن الشَِّبعِ : ِمشْرٌ .. .اْلَماءِ 

َوقَاَل  ...الضََّفُف َأن َتُكوَن اْلِعَياُل َأكثر ِمَن الزَّاِد،: َوقَاَل ثـَْعَلبٌ . الضََّفُف ِقلَُّة املْأكول وََكثْـرَُة اَألَكلة
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ُة،: الضََّفُف َكثـْرَُة األَْيدي َعَلى الطََّعاِم، َوقَاَل أَبو َزْيدٍ : اْخلَِليلُ  : اْبُن اَألعرايب ... الضََّفف الضِّيق َوالشِّدَّ
  .)1(»...الضََّفُف الِقلُة،

 يكتمل مل شيء كل على يدل كما لقلته، املاء على الناس ازدحام على يدل فالضفف

 ميكن وما. األكلة وكثرة املأكول قلة وعلى ،الطعام لقلة يشبع ومل أكل الذي وعلى امتالؤه

 ومن شيء كل من القليل على تدل اكو  يف تشرتك املعاين هذه كل أن سبق مما استنتاجه

  .واحلاجة والشدة الضيق على يدل وهذا طالبوه كثر الشيء قل إذا البداهة

 ،والقلة واحلاجة الضيق هي )الضفف( لكلمة املباشرة األصلية الداللة تكون أن واملرجح
 كل لتشمل ،أخرى دالالت يف اشرتاكها يف املسبب هو اخلاص إىل العام من الداليل والتطور

 عليها تدل اليت املعاين كل بني عالقة لوجود داللتها يف التوسيع بطريق يكون وهذا قليل شيء

  :التايل بالشكل ذلك توضيح وميكن الضفف، كلمة

  

                                   
  .2597 - 2596ص  ، ص)ضفف(مادة ، 4ابن منظور، لسان العرب، ج -)1(

 الضفف

: الداللة األصلية
الضيق واحلاجة 

 )القلة(

 الداللة املتطورة

قلة األكل 
وكثرة األكلة 

 )القلة(

قلة املاء 
وكثرة الوارد 

 )القلة(

ما دون ملء 
املكيال ودون  

 )القلة(كل مملوء 
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  :عدم النص صراحة على أن الكلمة تدل على معنيين مختلفين. 2

  :أوردها الثعاليب جندومن األلفاظ اليت 

 الصفحة الفصل الباب النص من الكتاب المشترك اللفظي 

  القصب -01

كلُّ نـَْبٍت كانْت ساقُه «
فهو  :أنابِيَب وُكُعوباً 

  .»َقَصبٌ 

الباب األول 
  يف الكليات

الفصل الثالث 
يف النَّبات 
  والشجر

36  

 :كل عْظم مستَديٍر أْجَوف«
  .»فهو َقَصب

الباب األول 
  الكلياتيف 

الفصل السابع 
يف فنون خمتلفة 

  الرتتيب
40  

  قهب -02

إذا َشاَخ الرَُّجُل َوَعَلْت «
  »بهْ َوقَـ  ،رٌ َقحْ  :ِسنُُّه، فـَُهوَ 

الباب الرابع 
عشر يف أسنان 

الناس 
والدواب، 

وتنقل األحوال 
وذكر ما (ما 

ما،  يتصل 
وينضاف 

  )إليهما

الفصل 
السادس يقاربه 

يف الشيخوخة (
  )والكرب

112  

وُهَو الَعِظيُم َمَع  ،ُمثَّ الَقْهبُ «
  .»الطُّولِ 

الباب السادس 
والعشرون يف 

األرضني 
والرمال واجلبال 

وما (واألماكن 
ا،  يتصل 
  )وينضاف إليها

الفصل الثاين 
يف ترتيب ما 
ارتفع من 

األرض إىل أن 
يبلغ اجلُبيل مث 
ترتيبه إىل أن 
يبلغ اجلبل 

  العظيم الطويل

287  

  117الفصل األول الباب اخلامس َأْصُل  :اجلُْرثُوَمةُ واَألُروَمةُ «  الجرثومة -03
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 ،َمْنِصبُ ـوَكَذِلَك ال ،النََّسبِ 
 ،والعْنُصرُ  ،َمْحِتدُ ـوال

َجاُر والنِّ  ،يصوالعِ 
  .»والضِّْئِضئ

عشر يف 
األصول 
والرؤوس 
واألعضاء 
واألطراف 

وأوصافها وما (
يتولد منها وما 

ا  يتصل 
 –ويُذكر معها 
  )عن األئمة

  يف األصول

التـُّرَاُب الِذي  :اجلُْرثُوَمةُ «
  .»َجتَْمعُه النَّْمُل ِعْنَد قـَْريَِتها

الباب السادس 
والعشرون يف 

األرضني 
والرمال واجلبال 

وما (واألماكن 
ا،  يتصل 
  )وينضاف إليها

الفصل الرابع 
يف تفصيل 
أمساء الرتاب 

  وصفاته

288  

فلفظ قصب قد وقع فيه االشرتاك، فكما تطلق هذه الكلمة على كل نبت  :قصب
  .ساقه أنابيب وكعوب، تطلق كذلك على كل عظم مستدير أجوف

وقد وردت لفظة قصب يف األحاديث النبوية الشريف، يقول جمد الدين املبارك يف 
ْبُط ِبسُ  )َسْبط الَقَصب(ِيف ِصَفِتِه َعَلْيِه السََّالُم «: ذلك مَتدُّ الَِّذي  :ُكوِن اْلَباِء وكْسرِهاالسَّ

ُ
امل

َا سَاِعَديه وساََقيه ِيف ِصَفِتِه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه « .)1(»َلْيَس ِفيِه َتعقُّد َوَال نـُتُـّو، والَقَصب يُريد ِ
...  َصبةقَ : كلُّ َعْظٍم أْجَوَف ِفيِه ُمخٌّ، واحَدته: الَقَصب ِمَن الِعظام )َسْبُط الَقَصب(َوَسلََّم 

                                   
، املكتبة حممود حممد الطناحيو  يطاهر أمحد الزاو : ، تحيف غريب احلديث واألثر النهايةجمد الدين املبارك،  -)1(

  .334، ص 2، جم1979 -هـ 1399لبنان،  –العلمية، بريوت 
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ُلْؤُلٌؤ : الَقَصب ِيف َهَذا احلَِْديثِ  )َبشِّْر َخِدَجيَة ببَـْيٍت ِمْن َقَصٍب ِيف اجلَْنَّةِ ( :َوِيف َحِديِث َخِدَجيةَ 
  .َما اْسَتطال ِمْنُه ِيف َجتْويف: والَقَصب ِمَن اَجلْوهر. ُمِنيفـُجمَوَّف َواِسٌع كالَقْصر ال

َأرَاَد أَنَُّه َذرَع  )أَنَُّه َسبَق بـَْنيَ اخلَْيل فَجَعَلَها ِماَئَة َقَصبة( َوِيف َحِديِث َسِعيِد ْبِن اْلَعاصِ 
َويـَُقاُل ِإنَّ تِْلَك الَقَصبة تـُرَْكز ِعْنَد أْقَصى اْلَغايَِة، َفمن . الغايَة بالَقَصب فَجَعلها ِماَئًة َقَصبة

َها أخَذها واْسَتَحقَّ اَخلَطر، َفِلَذِلَك يـَُقالُ  حاَز َقَصب السَّْبق، واْستَـْوَىل َعَلى : َسَبق ِإَليـْ
  .)1(»األَمدِ 

وما يستشف من هذه األحاديث أن كلمة قصب هلا عدة معان خمتلفة قد تستعمل 
مبعىن عظم أجوف فيه مخ وقد تستعمل مبعىن لؤلؤ جموف، والقصب من اجلوهر ما استطال 

، )2(عاين ذكرها ابن منظورمنه يف جتويف وقد يستعمل مبعىن نبات وهو معروف، وكل هذه امل
ثياُب  : والَقَصب. عروق الرئة، وهي خمارج النَـَفس وجماريه: والقصب.. .«: وأضاف اجلوهري

  .)3(»كتَّاٍن رِقاقٌ 

وسبب االشرتاك يف كل هذه األلفاظ هو االستدارة والتجويف، واملرجح أن تكون 
وان التطور الداليل من . والتجويفاالستدارة : هي) قصب(الداللة األصلية املباشرة لكلمة 

العام إىل اخلاص هو السبب يف اشرتاكها اللفظي يف دالالت أخرى بطريق االتساع ذلك 
  :لوجود عالقة بني املعاين اليت تدل عليها كلمة قصب، وميكن توضيح معانيها مبا يأيت

                                   
  . 4/67 النهاية يف غريب احلديث واألثرجمد الدين املبارك،  -)1(
  .3640، ص 5، ج)قصب(ابن منظور، لسان العرب، مادة : ينظر -)2(
، دار العلم للماليني، 4، طأمحد عبد الغفور عطار: ، تحالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري -)3(

  .202،  ص 1، ج)قصب(، مادة م1987 -  هـ1407لبنان،  – بريوت
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 قصب

: الداللة األصلية
 االستدارة والتجويف

 الداللة املتطورة

كل ما اختذ 
من فضة 
 وغريها

اجلوهر وهو 
ما استطال 

منه يف 
 جتويف

كل نبات  لؤلؤ جموف واسع
ساقه أنابيب 

 وكعوب

كل عظم 
مستدير 
 أجوف

جماري املاء 
 من العيون

ثياب كتان  عروق الرئة
 رقاق
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  :ميكننا استنتاج ما يلي) فقه اللغة(من خالل هذه النماذج اليت وردت يف كتاب 

ا أو - 1 ينص عليها،  التفات الثعاليب إىل ظاهرة االشرتاك اللفظي دون أن يصرح 
وإمنا اكتفى بذكر الكلمة املشرتكة واملعاين املختلفة هلا وذلك يف أماكن مواضع متفرقة من 

  .الكتاب

االشرتاك اللفظي عامل مهم من عوامل املسامهة يف إضافة معان جديدة للكلمة  - 2
ا كما أنه وطيد الصلة بالسياق إذ ال ميكن حتديد معىن كلماته إال  الواحدة وتعدد دالال

بوجودها داخل تراكيب معينة كما أن األلفاظ العربية اليت تعد من املشرتك اللفظي ميكن أن 
نلحظها بصورة ملفتة لالنتباه، وهي تكون قدرا ال يستهان به من الثروة اللفظية، وهذا دليل 

  .على ثرائها، وعلى سعتها يف التعبري

التغري الداليل وهذا ما يراه اللغويون أغلب كلمات املشرتك اللفظي يعود سببها إىل  - 3
  .يف اللغة عامة يف معظم حاالته
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 :السياق وظاهرة االشتراك اللفظي. 8
حتدث القدماء عن مسألة السياق وأثره يف حتديد داللة املشرتك حتديدا يكشف 

ما اتفق لفظه (مثال أشار يف مقدمة كتابه ) هـ286ت (اللبس، ومينع الغموض، فاملربد 
يد إىل أمهية السياق، وإىل ضرورة أن يذكر مستخدم املشرتك ) واختلف معناه من القرآن ا

يقول الباحث أمحد خمتار عمر واصفا كتاب  .اللفظي من الدالئل ما حيدد املعىن الذي يريده
يمته ليست يف املادة اليت ومع هذه التجاوزات ظل حجم الكتاب صغريا، ولذا فإن ق«: املربد

وإمنا يف مقدمته اليت أشار فيها إىل أمهية السياق، وإىل ضرورة أن ينصب مستخدم  حيويها،
  .)1(»املشرتك اللفظي من الدالئل ما يدل السامع أو القارئ على املعىن املعني الذي يعنيه

، إذ يقول مبينا أثر )األضداد(يف مقدمة كتابه ) هـ328ت (وكذلك فعل ابن األنباري 
هذا كتاب ذكر احلروف اليت توقعها العرب على املعاين «: اللةالسياق يف حتديد الد

املتضادة، فيكون احلرف منها مؤديًا عن معنيني خمتلفني، ويظن أهل البدع والزيغ واالزدراء 
م،  بالعرب، أن ذلك كان منهم لنقصان حكمتهم، وقلة بالغتهم وكثرة االلتباس يف حماورا

م، فيسألون عن  ذلك، وحيتجون بأن االسم منبئ عن املعىن الذي حتته وعند اتصال خماطبا
ودال عليه، وُموضح تأويله، فإذا اعتور اللفظة الواحدة معنيان خمتلفان، مل يعرف املخاَطب 

فُأجيُبوا عن هذا الذي . أيهما أراد املخاِطب، وبطل بذلك معىن تعليق االسم على املسمى
ن أن كالم العرب يصحح بعضه بعضًا، أحده: ظنُّوه وسألوا عنه بضروٍب من األجوبة

ويرتبط أوله بآخره، وال يعرف معىن اخلطاب منه إالَّ باستيفائه، واستكمال مجيع حروفه، 
ا يتقدمها ويأيت بعدها ما يدل على  فجاز وقوع اللفظة على املعنيني املتضادين، أل

                                   
  . 150أمحد خمتار عمر، علم الداللة، ص  -)1(
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ا يف حال اإلخبار أو ا لتكلم إالَّ معىن خصوصية أحد املعنيني دون اآلخر، وال يراد 
  .)1(»واحدا

إن هذه املقدمة مؤذنة بأن السياق هو العمدة يف معرفة األضداد، فال ميكن بأي 
حال، يف ظل هذا التفسري، أن يعرف املخاطب املعىن مضاًدا لآلخر يف املقام الواحد، وعلى 

يصعب برأيه تتقلب معانيها وفقًا للمقامات، ولكن يف السياق ) اجللل(ذلك فإن لفظة 
اجلمع بني املعنيني املتضادين للفظة الواحدة، ويف هذه الناحية تسقط الظاهرة مؤقًتا أثناء 

م  )األضداد(كتب عد  تكما االستعمال،   املنطلق الذي انطلق منه الدارسون يف دراسا
  .اللغوية احلديثة والسّيما يف السياق والداللة

معىن الكلمة يدلُّ على فهم عميق، وبعد وتنبُّه القدماء على أمهية السياق يف حتديد «
نظر يف التحليل اللغوي، خصوصا إذا عرفنا أن السياق وأثره يف داللة األلفاظ أصبح أمرا ذا 
شأن عظيم يف الدراسات اللغوية احلديثة، حىتَّ اختذ طابع النظريات اللغوية، تؤلف فيه 

  .)2(»املصنفات، أو ختصَّص له أبواب من كتب

القدامى جعلوا االشرتاك اللفظي من أساسيات تقسيم الكالم ونسبة  اللغويني«إن 
األلفاظ إىل املعاين، فعرفوه، ولكن تعريفهم كان عاما سهل املنهال، ومل يكن جامعا مانعا، 
تتمايز فيه معامل املشرتك ومفرداته، مما أوقعهم يف خالف حول كثرته وقلته، واألسباب اليت 

م سبقوا عصرهم تدعو إىل القول به، واألسب اب اليت تدعو إىل القول به، أو إنكاره، بيد أ
  .)3(»يف احلديث عن أثر السياق يف حتديد داللة اللفظ املشرتك، وختصيصه بأحد معانيه

                                   
لبنان،  –حممد أبو الفضل إبراهيم، دط، املكتبة العصرية، بريوت : ابن األنباري، األضداد، تح -)1(

  .2 – 1، ص ص م1987 - هـ1407
  .36حممد نور الدين املنّجد، االشرتاك اللفظي يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، ص  -)2(
  .37 - 36ص  ، ص املرجع نفسه -)3(
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منذ عصر جد  –بعد ذكرنا معرفة العرب السياق  –نريد أن نوضح هنا «وبعد هذا 
حظ السياق يف جمالنا هذا، أي ترجيح  أن هذا هو –بنوعيه رافدا من روافد املعىن  –مبكر 

هول املعىن   .)1(»املعىن املقصود من اللفظ احملتمل ملعاٍن، أو ا

وعندما نتكلم عن السياق وأثره يف داللة املشرتك اللفظي فهذا يدفعنا إىل احلديث عن 
عد هل حيسن أن ي: حتديد نظرتنا أو منطلقاتنا املنهجية اليت ختص مقاربة املشرتك اللفظي

الباحث ظاهرة االشرتاك اللفظي مسألة معجمية صرفة، أم حيتاج إىل أن يأخذ بعني االعتبار 
ا الرتكيبية  هل تدرس الوحدة اللغوية القائمة على : السياقية؟ أو بعبارة أخرى –امتدادا

  .املشرتك معزولة عن اجلملة والنص أو تتناول بالدرس يف سياقيها الرتكييب واخلطايب؟

ث كثري من احملدثني عن أمهية السياق يف تعيني املعىن املقصود من املشرتك وقد حتد
أننا حينما نقول بأن إلحدى الكلمات أكثر من معىن واحد يف وقت واحد نكون «وذلك 

إذ ال يطفو يف الشعور من املعاين املختلفة اليت تدل عليها . ضحايا االخنداع إىل حد ما
أما املعاين األخرى مجيعها فتمحى . نه سياق النصيعيِّ إحدى الكلمات إال املعىن الذي 

  .)2(»وال توجد إطالقا ،دوتبدّ 

والسياق . الكلمة توجد يف كل مرة تستعمل فيها يف جو حيدد معناها حتديدا مؤقتا«
هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من املعاين املتنوعة اليت يف وسعها أن 

ياق أيضا هو الذي خيلص الكلمة من الدالالت املاضية اليت تدعها الذاكرة تدل عليها، والس
ولكن الكلمة بكل املعاين الكامنة توجد  ،)حضورية(وهو الذي خيلق هلا قيمة  ترتاكم عليها،

                                   
  .236حسن حسن جبل، املعىن اللغوي، ص  -)1(
مكتبة األجنلو املصرية، ، ، حممد القصاصيعبد احلميد الدواخل: فندريس، اللغة، تعريب -)2(

  .228، ص م1950
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يف الذهن مستقلة عن مجيع االستعماالت اليت تستعمل فيها مستعدة للخروج والتشكل 
  .)1(»حبسب الظروف اليت تدعوها

إذا تصادف أن اتفقت كلمتان «: يف حديثه عن أثر السياق، فيقول) أوملان(يذهب 
ا اتفاقا تاما، فإن مثل هذه الكلمات ال يكون هلا معىن البتة، دون السياق  أو أكثر يف أصوا

: قائال) أوملان(ويعلق الباحث حمّمد نور الدين املنّجد على كالم . )2(»الذي تقع فيه
ال يكون هلا معىن البتة، وكان حريا به أن : جانب الصواب حني قال) نأوملا(ونعتقد أن «

ا حتتمل مجيع املعاين املمكنة، والسياق الذي تقع فيه حيدد لنا املراد من تلك : يقول إ
  .)3(»املعاين

ويضاف إىل هذا أن تعدد املعاين للمبىن الواحد وظيفيا أو معجميا يتالشى يف «
طابعه التتابعي، ومن تعالقه الوظيفي، فال يبقى بناء على ذلك إال السياق اللغوي بتأثري من 

هناك دائما معىن واحد لكل حالة، إنه املعىن : (معىن واحد، أو كما يقول بيري غريو
  ).السياقي، فالكلمة ضمن سياقها تقابلها صورة مفهومية واحدة

عل املعاين إن السياق اللغوي هو الذي يعطي للكلمة مدلوال واحدا هو الذي جي
 Substisution countersاألخرى للكلمة، أو الكلمات األخرى مقابالت استبدالية 

ا يف احملور التعاقيب  ، وعلى هذا يتحقق أن ليس )Paradigmatic(هلا تأثريها وعالقا
) املبىن(للكلمة إال املعىن الذي يف السياق، وأن ال معىن خارجه، وحينئذ تكون الكلمة 

الذي ال معىن له مفردا، أو بتعبري أدق ) Phoneme(جميا تشابه الفونيم وظيفيا أو مع

                                   
  .231فندريس، اللغة، ص  -)1(
  .72ستيفن أوملان، دور الكلمة يف اللغة، ص  -)2(
  .40لقرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، ص حممد نور الدين املنّجد، االشرتاك اللفظي يف ا -)3(
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يبقى معىن الفونيم حضوريا يف مستوى التحليل السياقي للسلسلة املتتابعة يف حنو الكلمات 
  .)1(»...)مال  –جال  –قال (

السياق هو الذي يعني أحد املعاين املشرتكة للفظ «ويذهب صبحي الصاحل إىل أن 
وهذا السياق ال يقوم على كلمة تنفرد وحدها يف الذهن، وإمنا يقوم على تركيب الواحد، 

وعلى هذا ال جيد . ، فيخلع، على اللفظ املعىن املناسبجزاء اجلملةأيوجد االرتباط بني 
يرتدد ثالث مرات يف ثالثة أبيات على قافية ) الغروب(الباحث كبري عناء يف فهم لفظ 

  : معناهاواحدة يستوي لفظها وخيتلف 
  يـــــــا َويـــــــَح َقلبـــــــي ِمـــــــن َدواعـــــــي الَهـــــــوى

  ِإذ رََحـــــــــــَل الجيـــــــــــراُن ِعنـــــــــــَد الُغـــــــــــروب   

    
  َأتَبعــــــــــــــتـُُهم َطرفــــــــــــــي َوقَــــــــــــــد َأمَعنــــــــــــــوا

ـــــــــــــروب    ـــــــــــــيَّ َكَفـــــــــــــيِض الُغ   َوَدمـــــــــــــُع َعيَن

    
  بـــــــــــــــــانوا َوفـــــــــــــــــيهم طفَلـــــــــــــــــٌة حـــــــــــــــــرَّةٌ 

ـــــــــروب    ـــــــــِل َأقـــــــــاحي الُغ ـــــــــن ِمث ـــــــــرُّ َع   َتفتـَ

    
غروب الشمس، والثاين : أن الغروب األولفليس متعذرا أن يفهم من وحي السياق 

  .)2(»وهو الوهاد املنخفظة: وهو الدلو العظيمة اململوءة، والثالث مجع غرب: مجع غرب

وغري بعيد عن ما مت ذكره عن السياق وأثره يف داللة املشرتك، وبنظرة أكثر عمقا لدور 
القول الطبيعي جمردا ن أ ومعلوم«: السياق يف اللغة بشكل عام يقول الدكتور طه عبد الرمحن

عن مقامه تصري حمامله كثرية، وال يتعني واحد منها إال بتعيني املقام، حىت إنه يصح االدعاء 
بأن األصل يف القول الطبيعي أن تتعدد معانيه إىل أن يثبت بالدليل خالف ذلك؛ وإذا كان 

                                   
، جامعة أم القرى، مكة املكرمة 1ردة اهللا بن ردة بن ضيف اهللا الطلحي، داللة السياق، ط -)1(

  .210هـ، ص 1424
  .308صبحي الصاحل، دراسات يف فقه اللغة، ص  -)2(
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قوميها ضمن األمر كذلك، فقد وجب أن تكون صوره املمكنة متعددة، وان ال ينحصر ت
  .)1(»قيمة واحدة

 معنوية قرائن أکانت سواء املقالية، التعليق قرائن جمموعة يشمل اللغوي السياق أعم وبتعبري
 اللغوي، باحلدث تتصل اليت املقامية العناصر جمموعة فيشمل املوقف سياق وأما لفظية، أم

 .الشاملة صورته يف املعنی إىل للوصول يتکامالن فالسياقان

   

  

   
 

                                   
 –لثقايف العريب، الدار البيضاء ، املركز ا1طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، ط -)1(

  .45، ص 1998املغرب، 



 

  خـــــاتــــــــمــــة
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  :انتهى البحث إىل مجلة من النتائج

 فإذا كان الرتادف ك اللفظي، قضيتان دالليتان متقابلتان؛ اشرت االو  الرتادف ظاهرة اعتبار
هو اشتمال عدة ألفاظ على معىن واحد، فإن االشرتاك هو اشتمال لفظ واحد على 

والرتادف واملشرتك، مبحثان ينتميان إىل موضوع واسع، وكبري، وشامل، يف . عدة معان
  .الرتاث العريب اإلسالمي، يف ما يسمى غالبا بقضية اللفظ واملعىن

 ي ما مها إالَّ انعكاس أو نتيجة هلذا اجلدل أو التناسب ظاهرة الرتادف واالشرتاك اللفظ
 لفظمن حيث هي أو التوازن احلاصل بني األلفاظ واملعاين على مستوى الكلمة املفردة 

  .دخل يف تركيب أو تأليفيمفرد وجمرد دون أن 
  ا أثار التقابل بني اللفظ واملعىن اللغة نشاطا لغويا ملعرفة الكيفية أو اآللية اليت اعتمد

إلجياد نوع من التوازن بني عنصرين وصف أحدمها باحملدودية وهو األلفاظ يف مقابل 
فمع الرتادف جند أنفسنا مع . العنصر اآلخر الذي وصف بالالحمدودية وهو املعاين

عدة ألفاظ تعرب عن معىن واحد ومع االشرتاك اللفظي جند أنَّ اللفظ الواحد يعرب عن 
تني الظاهرتني تفرض اللغة منطقها يف احتواء هذا اجلدل عدة معاين، فمن خالل ها

  .القائم بني اللفظ واملعىن عند تعددمها
  اخلالف حول ظاهرة الرتادف مل يكن له وجود بني رواة اللغة وجامعيها يف القرن الثاين

  .اهلجري، وإمنا كانوا يسلمون بوجوده يف اللغة، وال يرونه حمال لنـزاع أو جدل
 ب االختالف يف قضية الرتادف غموض مصطلح الرتادف مبعىن أن أحد أهم أسبا

الذين تناولوه مل حيددوا بدًءا ما املقصود بالرتادف، هل هو الرتادف التام أم الرتادف 
بدقة يؤدي إىل ) الرتادف(اجلزئي أم شبه الرتادف، حيث إن حتديد املقصود مبصطلح 

  .كثر حال تناولنا لشيء بعينهتضييق دائرة اخلالف وعدم اخللط بني شيئني أو أ
 اخلالف الواقع بني علماء اللغة احملدثني واقع يف ما يسمى بالرتادف الكامل أو التماثل 

، ومن يقول بوجوده إما بتضييق حيث جند أن غالبية الباحثني ينكرون وجوده يف اللغة
  .شديد مع شيء من التجوز أو بشروط خاصة
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 يب هالل العسكري املتمثل يف إنكار وقوع من الكثري من الدراسات بـََنْت موقف أ
على الرغم من أن مقدمة الكتاب والباب األول منه ) الفروق اللغوية(خالل كتابه 

حيتويان على مفهوم الرتادف الذي كان ينكره أبو هالل، وعمل طوال كتابه على 
رف ال تسمح تأكيد فكرة أن الرتادف التام أو املطلق بني كلمتني هو أمر تأباه اللغة وت

هلذا فإن أبا هالل العسكري، يقول بالرتادف ولكن بشرط أن يكون املقصود . به
ويف ضوء ذلك نستطيع . بالرتادف التقارب بني معىن اللفظتني وليس التطابق بينهما

  ).منع الرتادف التام(القول بأن كتاب أبو هالل العسكري يقوم على فكرة 
  ،الذي يقصد به تقارب معاين الكلمات، وإمنا أبو هالل ال يرفض الرتادف مطلقا

رفض الرتادف الذي يقصد به االتفاق التام والتساوي املطلق يف املعىن بني الكلمات 
  .املرتادفة

  مل يكن أبو هالل العسكري غافال عن أمهية السياق ودوره يف حتديد املعىن بدقة وذلك
ق بني األلفاظ املرتادفة، فكل هذه من خالل املعايري واالعتبارات اليت قدمها ليبني الفر 

كما . املقاييس اليت استعملها أبو هالل العسكري ال خترج عن إطار اللغة وأنظمتها
نشري إىل أن أبا هالل العسكري يعتمد يف تبيني الفروق الداللية بني املرتادفات على 

عض معاين سياق احلال أو سياق املوقف، أي يستعني بالعناصر غري اللغوية يف تفسري ب
  .الكلمات أو حتديد الفروق الداللية

  العالقة بني معاجم املعين وظاهرة الرتادف وثيقة جدا، وتعود إىل كتب املوضوعات اليت
هي عبارة عن رسائل ألفها العلماء والرواة يف شىت املوضوعات كاملطر واخليل واإلبل 

ائل املرحلة األوىل يف ، وغريها من املوضوعات، وتعد هذه الكتب أو الرس...والسالح
ا، كما تعد نواة املعاجم الكربى اليت ظهرت يف وقت الحق،  تدوين اللغة ومجع مفردا
ألن كتب املعاين هذه ال تكاد ختلو املرتادفات فكثريا ما جند فيها عدة أمساء خمتلفة 

 .للمعىن أو للمسمى الواحد
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  وإمنا استخدم بعض  ،باالسموالنص عليه الرتادف  تصريح الثعاليب مبصطلحعدم
، وقد يورد الرتادف بني لفظتني وقد )الواو، هو، حنوه، مثله(األلفاظ للداللة عليه وهي 
 .يورد سلسلة من املرتادفات

  مع إثبات الثعاليب لظاهرة الرتادف فقد كان حريصا على إبراز الفروق الداللية الدقيقة
 .بني الكلمات املتقاربة يف املعىن

 ام والغموضاختذ الثعاليب ا  .لرتادف وسيلة إلزالة اإل

  ا أو ينص عليها، وإمنا التفات الثعاليب إىل ظاهرة االشرتاك اللفظي دون أن يصرح 
اكتفى بذكر الكلمة املشرتكة واملعاين املختلفة هلا وذلك يف أماكن مواضع متفرقة من 

 .الكتاب

 ان جديدة للكلمة االشرتاك اللفظي عامل مهم من عوامل املسامهة يف إضافة مع
ا كما أنه وطيد الصلة بالسياق إذ ال ميكن حتديد معىن كلماته  الواحدة وتعدد دالال
إال بوجودها داخل تراكيب معينة كما أن األلفاظ العربية اليت تعد من املشرتك اللفظي 
ميكن أن نلحظها بصورة ملفتة لالنتباه، وهي تكون قدرا ال يستهان به من الثروة 

 .، وهذا دليل على ثرائها، وعلى سعتها يف التعبرياللفظية

  أغلب كلمات املشرتك اللفظي يعود سببها إىل التغري الداليل وهذا ما يراه اللغويون يف
  .اللغة عامة يف معظم حاالته

  

  



 

  والمراجعقائمة المصادر 
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