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 سم هللا الرحمن الرحيم ب

 مقدمة: 
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد: 

الكرمي   القرآن  وجّل  عّز  هللا  أنزل  مبنيفقد  عريب  العرب ،  بلسان  جهابذة  بفضله   فاعرتفت 
وغريها،    وخطب  أشعار  من  دونوا  ما  أجود  فاقت  اليت  وفصاحته  على   فتبارىوبالغته  العلماء 

العناية  به حفظا ودراسة، كل منهم يرتوي من    يفالعصور    اختالف مذاهبهم وختصصاهتم على مرّ 
ينضب-معينه   ال  اليت  حسب    -الذي  لغته  مقدمتها  يف  فكان  فيه،  برع  الذي  علىالفن    استولت 

أبأللباب،  ا النواةاليت    لفاظهبدًء  فحاو   األوىل  ُتشكل  نصوصه،  خاصةجلميع  اللغويون  ما    ل  فك 
غ من  سيما  رابةفيها  الذهيب    ال  العصر  تراجع  العريببعد  فنال  للسان  والتضاد ،  والرتادف  االشرتاك 

وحنوها والتناوب  والتضمني  واالشتقاق  معناه  اللفظ  ظاهر  جهودهم  وخمالفة  من  وافرا  وذلك ،  حظا 
 .  أسرار بالغته  وسحر بيانه  واستكشافتفرد أساليبه،   سرّ وبيان  ،تراكيبه لفك ما استغلق من

قبل   الكرمي  القرآن  فهم  حبال  ميكن  ال  أنه  معاينومبا  فإنّ   إدراك  "  ألفاظه  دراسات  مقياس 
 الصلة الوثيقةبعض املوضوعات ذات  إىل  طالب املاسرت    ليليب حاجة جاء    " لغوية يف القرآن الكرمي

يُ   لغة القرآن الكرمي، هذه األداةب هبا  اليت  أغوارهتوسل    ؛ استكناه مقاصده و   أحكامهواستخراج    لسرب 
وهو ما أدركه السلف  لغوية.    مباحثه ال ختلو آية من آايته من  ، ألنّ خطابهإذ ال ميكن دوهنا فهم  

ووصاايهم أقواهلم  يف  مالك  فهذا    .وترمجوه  هللا)إلمام  على   ابلنكال كل  يتوعد  (رمحه  يتجرأ    من 
  لغة العرب.  جاهالتفسري القرآن 

املذكرة "اليت انتخبتها من صفوة "جاءت هذه    املقياس،    يف  بناء على ما قُ ّرر من مفردات و 
و  وأُِلف  لتكونعصارة  ما ُكتب  والتأمل  الفكر  إليه  توصل  يف    ما  املتخصص  املاسرت،  لطالب  عوان 

القرآن"   وعلوم  العلمية   تهدييس "التفسري  احلياة  سلم  يف  يرتقى  وهو  العليم سائلة    اجلامعية.  هبا، 
 ويثّقل مبا فيها ميزان احلسنات. وأن ينفع هبا من تقصري، أن يتجاوز عّما فيها  الغّفار

 (صلى هللا عليه وسلم)   وصّل اللهم وابر ك على نبينا حممد  
 أ.د. نورة بن حسن
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اللغة يحسن التوقف عند مصطلح اللغة الذي له صلة قبل الحديث عن تاريخ ظهور 
 وثيقة بموضوع المحاضرة. 

 1مفهوم اللغة: أال:  
  2".  اللغة: عبارة عن "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم

كما تعرف بأّنها: "نظام صوتي يمتلك سياقًا اجتماعيًا وثقافيًا، له دالالته ورموزه، وهو قابل  
 3والتطور". للنمو 

أّن المقصود باللغة الصوت الذي يحمل رموزًا تعارف    ويتضح من هذين التعريفين
 جماعة من الناس على دالالتها. وبالتالي يخرج عن ذلك لغة اإلشارة.

 لغة أهمية الثانيا: 
وما   البشرية،  النفس  تكنه  ما  عن  والتعبير  والتخاطب  التفاهم  "وسيلة  اللغة  تعتبر 

األشياء".   وتجاه  اآلخرين  تجاه  ومشاعر  اإلنسان من عواطف  لكلِّّ  يحمله  بالنسبة  فاللغة 
 أمَّة هي أداة َتواُصل، وطريقة تفكير، ورمُز عزٍَّة. فكيف نشأت اللغة؟ 

 ثالثا: المذاهب في نشأة اللغة 
 4فت مذاهب العلماء والباحثين في نشأة اللغة إلى ثالثة، وهي: اختل

 المذهب األول: مذهب الوحي واإللهام، أو مذهب "التوقيف"

 
اللغة   -  1 العربية ،  كتب  اللغة  لدراسة  الرتبوية  اآلاثر  احلازمياملؤلف:  ،  الكتاب:  حامد  بن  اإلسالمية  ،  خالد  اجلامعة  الناشر: 

 . ه 1424(  35( , السنة ) 121الطبعة: العدد ) ، ابملدينة املنورة

 ( . 33/ 1أبو الفتوح عثمان بن جين، اخلصائص، ص )  - 2

 . 24حممد صاحل الشنطي، املهارات اللغوية، ص - 3

  -ه   1417الطبعة: الثالثة ،  مكتبة اخلاجني ابلقاهرة ،  اللغوي  املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث،  رمضان عبد التواب   -  4
 ، ص............. م 1997
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اللغوي. فارس  ابن  يقول  كما  "التوقيف"  مذهب  أو  واإللهام،  الوحي    1مذهب 
عليه   آدم  ألهم  األشياء،  خلق  لما  وتعالى،  سبحانه  هللا  أّن  في  المذهب،  هذا  ويتلخص 

 السالم، أن يضع لها أسماء فوضعها. 
 5أدلة القائلين بالتوقيف: 

 يعتمد القائلون بالتوقيف على أدلة نقلية وأخرى عقلية وهي: 
 األدلة النقلية: 

كُ   -1 َماَء  َسأ األأ َآَدَم  }َوَعلََّم  تعالى:  ابن  31لََّها{)البقرة:قال  قول  في  سبق  كما  ويعتمدون   )
فارس على تفسير ابن عباس الذي يفسر األسماء بأّنها أسماء كّلها من دابة وأرض وسهل  

 وجبل وحيوان. 
{)الروم:    -2 َوَألأَوانُِّكمأ َنتُِّكمأ  َألأسِّ تِّاَلُف  َواخأ َرأضِّ  َواألأ َمَواتِّ  السَّ َخلأُق  َآَياتِّهِّ  }َومِّنأ  تعالى:  قال 

أكثر،  22 غيرها  في  الصنع  بدائع  وألّن  اختالفها؛  لعدم  مرادة  غير  اللحمانية  واأللسنة   )
 فالمراد منها اللغات.

يأُتُموَها{)النجم:    -3 َماٌء َسمَّ َي إِّالَّ َأسأ ( فذم قوًما في إطالقهم أسماء  23قال تعالى: }إِّنأ هِّ
 غير توقيفية، وذلك يقتضي كون البواقي توقيفية. 

 األدلة السابقة يستدل بها أصحاب هذا الرأي من المسلمين. وهذه 
التاسعة    -4 الفقرتين  في  بما ورد  الرأي  فيستدلون على هذا  والنصارى  اليهود  أما علماء 

عشرة والعشرين من الفصل األول من سفر التكوين وهما يدالن على أن هللا تعالى بعد أن  
م ليرى كيف يسميها فوضع أسماء لهذه  خلق الحيوانات والطيور والدواب عرضها على آد 

 المخلوقات.
 األدلة العقلية: 

إجماع العلماء على االحتجاج بلغة العرب، ولو كانت اللغة مواضعة لم يكن العرب    -1
في االحتجاج بأقوالهم بأولى منا في االحتجاج لو اصطلحنا على لغة اليوم وال فرق. ولم  

المساواة وهذا يدل على أن اللغة التي وصلت إلينا توقيفية ليس  يقل أحد من العلماء بهذه  
 لنا أن نغير أو نبدل فيها. 

 
 الطبعة: * ، الناشر: *، املؤلف: إبراهيم حممد أبو سكني،  الكتاب: دراسات لغوية يف أمهات كتب اللغة - 5
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ما روى عن أبي األسود أن امرأ كلمه ببعض ما أنكره أبو األسود فسأله أبو األسود    -2
فعرفه  يبلغني  لم  فيما  لك  خير  أخي ال  ابن  يا  له:  فقال  تبلغك"  لم  لغة  "هذه  فقال:  عنه 

 يتكلم به مختلق مخترع.  بلطف أن الذي
قول ابن فارس: أنه لم يبلغنا أن قوًما من العرب في زمان يقارب زماننا أجمعوا على    -3

تسمية شيء من األشياء مصطلحين عليه، فكنا نستدل بذلك على اصطالح كان قبلهم.  
من البلغاء والفصحاء، وما علمناهم اصطلحوا    -رضي هللا عنهم-وقد كان في الصحابة  

اختراع لغة أو إحداث لفظة لم تتقدمهم. وهذا يدل على أن اللغة توقيف من صنع هللا    على
 وأنه ال يد لإلنسان فيه. 

لو كانت اللغات اصطالحية الحتيج في التخاطب بوضعها إلى اصطالح آخر من    -4
لغة أو كتابة يعود إليه الكالم، ويلزم إما الدور والتسلسل في األوضاع وهو محال، فال بد  

 من االنتهاء إلى التوقيف. 
 مناقشة األدلة: 

َماَء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهمأ َعَلى الأَماَلئَِّكةِّ{   َسأ يمكن أن نقول في قوله تعالى: }َوَعلََّم َآَدَم األأ
يحتمل أن تكون علم بمعنى أقدر أي أن هللا سبحانه وتعالى أقدر آدم على النطق بهذه  

جادها بنفسه ويمكن أن يكون معناه ألهم كما في قوله  األسماء، وجعل فيه القدرة على إي 
)األنبياء:   َلُبوٍس{  َصنأَعَة  َناُه  }َوَعلَّمأ به  80تعالى:  بطل  االحتمال  دخله  إذا  والدليل   )

 االستدالل.  
فإن اعترض عليهم معترض بأن الضمير في عرضهم للعاقل ولو كان األمر كما  

ن ذلك من باب التغليب ونظير ذلك قوله  تدعون لقال عرضهن أو عرضها. ردوا عليه بأ
ي َعَلى   نأُهمأ َمنأ َيمأشِّ نِّهِّ َومِّ ي َعَلى َبطأ نأُهمأ َمنأ َيمأشِّ تعالى: }َوَّللاَُّ َخَلَق ُكلَّ َدابٍَّة مِّنأ َماٍء َفمِّ

)النور:   َبٍع{  َأرأ َعَلى  ي  َيمأشِّ َمنأ  نأُهمأ  َومِّ َليأنِّ  غير  45رِّجأ على  العاقل  فغلب  "منهم"  فقال   )
 ل.العاق

وما ذكر من أن اللسان المراد منه اللغة نقول: بأّنه مجاز يعارضه مجازات أخرى   
كأن يكون المراد مخارج الحروف أو القدرة عليها فلم يثبت الترجيح وذم هللا القوم؛ ألنهم  

 سموا األصنام آلهة واعتقدوها كذلك. 
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ال   الوالدين  تعليم  بدليل  آخر  اصطالح  تقدم  يستدعي  ال  دون  واالصطالح  طفل 
 سابقة اصطالح هناك. 

والدواب   والطيور  الحيوانات  خلق  أن  بعد  أن هللا  من  التكوين  بسفر  ورد  ما  أما 
عرضها على آدم ليرى كيف يسميها فوضع آدم أسماء لهذه المخلوقات فيرد عليه بعض  
الطرافة  من  شيء  أيًضا  وفيها  السذاجة  من  نوًعا  تحوي  القصة  هذه  إن  بقوله:  الباحثين 

البعيد أن نتصور أن هللا أحضر هذه الحيوانات وهذه الطيور أمام آدم كما يحضرها  ومن  
التسمية لكل   شخص لشخص آخر كما هو ظاهر القصة، ثم تساءل كيف حصلت هذه 

 6هذه الحيوانات وتلك الطيور في مشهد قصير بهذه الصورة التي تروى بها القصة؟ ".
بن  التوقيف  الباحثين مذهب  أنكر بعض  تعالى:  ولقد  تفسير أصحابه قوله  اء على 

جميع   أسماء  مباشر  بطريق  آدم  وتعالى  سبحانه  هللا  بتعليم  ُكلََّها{  َماَء  َسأ األأ َآَدَم  }َوَعلََّم 
األشياء المحيطة به عن قرب أو عن بعد والموجودة في عصره والتي ستوجد في العصور  

أن هللا علم آدم بالقوة أو بالفعل    المقبلة ويعللون سبب هذا اإلنكار بقولهم: قد يوافق العقل
أسماء ما يحيط به من أشياء وما كان قريًبا منه، ولكن من الصعب بل من المستحيل أن  
يوافق على أنه علمه أسماء ما ليس محيًطا به. وما كان بعيًدا عنه إذا ما الفائدة المترتبة  

آدم أن يحيط بأسماء كل  على هذا التعليم وما الهدف منه؟ ثم لنا أن نتساءل هل يستطيع  
محدودة   مقدرة  له  عادي  بشر  فآدم  بالنفي  أظنه  الجواب  ومستقبلها؟  حاضرها  األشياء 

 وإمكانات معينة. 
وهذا ال يخالف ما ذهب إليه ابن فارس من أن هللا علم آدم ما شاء أن يعلمه إياه  

لم تأت دفعة    مما احتاج إلى علمه في زمانه وانتشر من ذلك ما شاء هللا ) أي أّن اللغة
 واحدة وفي زمان واحد بل يذهب إلى أّن اللغة في تطورها واكتمالها كانت توقيفية أيًضا(. 

 المذهب الثاني: مذهب المواضعة واالصطالح
وهذا المذهب ذكره ابن جني، فقال: "إن أصل اللغة ال بد فيه من المواضعة، وذلك  

اإلبانة عن األشياء، فيضعوا لكل  كأن يجتمع حكيمان أو ثالثة فصاعدا، فيحتاجون إلى  
منها سمة، ولفظا يدل عليه، ويغني عن إحضاره أمام البصر. وطريقة ذلك أن يقبلوا مثال  
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أرادوا سمة  له، وإن  اسما  الكلمة  إنسان! فتصبح هذه  قائلين:  إليه  على شخص، ويومئوا 
 قدم ... إلخ.   عينه أو يده أو رأسه أو قدمه، أشاروا إلى العضو وقالوا: يد، عين، رأس، 

ويسيرون على هذه الوتيرة، في أسماء بقية األشياء، وفي األفعال والحروف، وفي المعاني  
الكلية، واألمور المعنوية نفسها، وبذلك تنشأ اللغة العربية مثل، ثم يخطر بعد ذلك لجماعة  

 7.منهم كلمة: "مرد" بدل إنسان، وكلمة: "سر" بدل رأس، وهكذا فتنشأ اللغة الفارسية"
وليس لهذا المذهب، أي سند عقلي أو نقلي أو تاريخي، بل إّن ما يقرره ليتعارض  
مع النواميس العامة، التي تسير عليها النظم االجتماعية، فعهدنا بهذه النظم أنها ال ترتجل  
التواضع على   تلقاء نفسها. هذا إلى أن  بالتدريج من  ارتجاال، وال تخلق خلقا. بل تتكون 
يتفاهم بها المتواضعون. فكيف   التسمية، يتوقف في كثير من مظاهره، على لغة صوتية 
نشأت هذه اللغة الصوتية إذن؟ وهكذا نرى أن ما يجعله أصحاب هذه النظرية منشأ للغة،  

 يتوقف هو نفسه على وجودها من قبل. 
 المذهب الثالث: مذهب المحاكاة. 

ماء مقتبسة من أصواتها، أو بعبارة أخرى وخالصته أّن اإلنسان سمى األشياء، بأس  
أو   اإلنسان  عن  صادرة  طبيعية  مباشر ألصوات  تقليد  نتيجة  الكلمة،  أصوات  تكون  أن 

 الحيوان أو األشياء. 
وقد عرض لهذا الرأي من علماء المسلمين ابن جني، فقال: "وذهب بعضهم إلى  

المسموعات، كدوي   األصوات  إّنما هو من  كلها،  اللغات  الرعد، أن أصل  الريح، وحنين 
وخرير الماء، وشحيج الحمار، ونغيق الغراب، وصهيل الفرس ... ونحو ذلك. ثم ولدت  

بعد".  فيما  ذلك  عن  "وهذا    8اللغات  عليه:  معقبا  فقال  الرأي  هذا  جني  ابن  ارتضى  وقد 
 عندي وجه صالح ومذهب متقبل". 

الع بالتفصيل  الغرب  علماء  من  المذهب،  هذا  عن  دافع  من  األلماني  وأول  الم 
 م. 1772في كتابه "بحوث في نشأة اللغة" الذي نشره سنة  Harder"هردر" 

بعض   في  اشتراك  من  األحيان،  بعض  في  نجده  ما  النظرية،  هذه  يؤيد  قد  ومّما 
األصوات، في الكلمات التي تحاكي الطبيعة في عدة لغات، غير أن اشتراك اللغات في  

 
7   
8 - 



 

8 

 

. ولو كانت هذه النظرية صحيحة، لالحظنا اشتراكا  الكلمات المحاكية للطبيعة، أمر نادر 
والصهيل،   والقطع،  والدق،  الشق،  مثل:  الطبيعة؛  تحاكي  التي  الكلمات  في  اللغات  بين 

 والعواء، والمواء، وما إلى ذلك. 
األلمان،   بالد  في  األلماني  والديك  العرب،  بالد  في  العربي  الديك  سمعت  ولقد 
الديك فنقول: كوكوكو!   أننا نحاكي صوت  يصيحان بطريقة واحدة دون أدنى فرق، غير 

 !kikerikiويقول األلمان "كيكيركي" 
باأللفاظ،   النطق  في  اإلنسان،  تأثر  مبلغ  لنا  يشرح  بأنه  المحاكاة،  مذهب  ويمتاز 

في  بال اللغة،  نشأة  أساس  يحصر  أنه  عليه،  يؤخذ  ما  أهم  أن  غير  به،  تحيط  التي  بيئة 
المالحظة المبنية على اإلحساس بما يحدث في البيئة، ويتجاهل الحاجة الطبيعية الماسة  
إلى التخاطب والتفاهم، والتعبير عما في النفس، تلك الحاجة التي هي من أهم الدوافع إلى 

 . نشأة اللغة اإلنسانية
هذا إلى أن هذا المذهب، ال يبين لنا كيف نشأت الكلمات الكثيرة، التي نجدها في  
اللغات المختلفة، وال نرى فيها محاكاة ألصوات المسميات، ويتضح ذلك بوجه خاص في  

 أسماء المعاني، كالعدل، والمروءة، والكرم، والشجاعة، وغير ذلك. 
األول عن هذه النظرية، إلى العدول  وقد دعا هذا النقص، العالمة "هردر" المدافع  

"مكس موللر"   حياته، كما سخر منها  أخريات  األلماني    Max Mullerعنها في  اللغوي 
باب   للباحثين،  فتحت  أنها  في  الفضل  النظرية،  هذه  فإن ألصحاب  ذلك  ومع  المشهور. 

في بعض  البحث الفلسفي في نشأة اللغة، كما أنها ال تبعد كثيرا في إرجاعها نشأة اللغة،  
 األحيان، إلى مالحظة خاصة.

 المذهب الرابع: نظرية التنفيس  
مرحلة  سبقتها  قد  األلفاظ،  مرحلة  أن  في  وتتلخص  النفس،  عن  التنفيس  نظرية 
أو   ألمه  عن  للتعبير  اإلنسان،  عن  التي صدرت  االنبعاثية،  التلقائية  الساذجة  األصوات 

س المختلفة، فهذه األصوات الساذجة،  سروره أو رضاه أو نفوره، وما إلى ذلك من األحاسي 
 قد تطورت على مر الزمن، حتى صارت ألفاظا.
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أمر ذاتي،   إلى  اللغة اإلنسانية  بأنها تعزو نشأة  النظرية عن سابقتها  وتمتاز هذه 
أي أنها تعتد بالشعور الوجداني اإلنساني. ولذلك فإّن هذه النظرية تشرح لنا منشأ بعض  

 النظرية السابقة، عن شرح منشئها. الكلمات، التي تعجز 
منشأ  تبين  ال  فألنها  نقصها،  أما  وغامضة.  ناقصة  نظرية  فإنها  هذا  كل  ومع 
الكلمات الكثيرة، التي ال يمكن ردها إلى أصوات انفعالية. وأما غموضها، فألنها ال تشرح  

قطعية،  لنا السر في أن تلك األصوات الساذجة االنفعالية، تحولت إلى ألفاظ أو أصوات م
 فلهذين األمرين انصرف عنها اللغويون، وسخر منها "مكس موللر" كذلك. 

 المذهب الخامس: نظرية االستعداد الفطري.
"دنج    اللغوي األلماني: "مكس موللر"، ودعاها نظرية:  أذاعها  التي  النظرية  وهي 
األلفاDing Dongدونج"   بالقدرة على صوغ  بفطرته،  اإلنسان مزود  أن  ظ  . وخالصتها 

الوسائل،   بأية وسيلة من  التعبير عن أغراضه،  الرغبة في  أنه مطبوع على  الكاملة، كما 
غير أن هذه القدرة على النطق باأللفاظ، ال تظهر آثارها إال عند الحاجة، أو في الوقت 

 المناسب.
أن   يريد  كان  إنما  دونج"  "دنج  بنظرية  هذه،  نظريته  موللر"  "مكس  سمى  وحينما 

القوة   ببندول  يشبه هذه  الزمن  باطنها، ويشبه حوادث  الملتف في  الساعة  بلولب  الفطرية، 
الساعة، الذي يتحرك، فيخرج بتحركه القوة الكامنة في الساعة، التي ينطوي عليها اللولب، 
الفعل.   القوة إلى حيز  المقدرة من حيز  التي تخرج هذه  فالزمن ومقتضيات األحوال، هي 

ممتلئ   البشرية مخزن  النفس  ومقتضيات  وكأن  الزمن  بمفتاح  فشيئا  شيئا  ينفتح  باأللفاظ، 
 الحياة الواقعية.

ولعل الذي دعا "مكس موللر" إلى وضع هذه النظرية، مالحظة األطفال،  دواعي النظرية:  
التي  لألشياء،  أسماء  وضع  إلى  تواقون  أنهم  على  تدل  التي  الحرة،  اليومية  حياتهم  في 

يبتكرون أسماء لم يسمعوها من قبل، إرضاء لرغبتهم    يرونها وال يعرفون لها أسماء، وأنهم
فاستنبط من مالحظته هذه أن اإلنسان مزود   التكلم والتعبير عن أغراضهم،  الفطرية في 

 بتلك القوة، التي تنشأ عنها األلفاظ. 
 مناقشة النظرية: 
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زود    ومتى  كيف  صاحبها:  نسأل  أن  لنا  فإن  المشكلة،  تحل  ال  النظرية  وهذه 
ه الذخيرة اللغوية؟ وكيف انطوت نفسه على تلك األلفاظ الكاملة؟ وإذا كان قد  اإلنسان بهذ

زود بفطرته بهذه األلفاظ، فلم اختلفت اللغات وتعددت اللهجات؟ فإننا نكاد نجزم بأن آثار  
بد أن تكون متحدة إلى حد ما. ثم كيف تسنى لإلنسان أن يخرج تلك   الفطرية ال  القوى 

 قها على المسميات المختلفة؟األلفاظ من مكانها، ويطل
وأشد غموضا   منها،  أعمق  إلى مشكالت  الباحث من مشكلة  تنقل  النظرية،  فهذه 
لدى   األولى  الكلمات  أو  الكلمة  ظهور  تفترض  أنها  عيوبها  أبرز  من  كان  وربما  ولبسا. 

 اإلنسان، كاملة غير خاضعة لسنة التطور. 
 المذهب السادس: نظرية المالحظة  

العالم األلماني: "جيجر"    نظرية المالحظة، ، فقد برهن هذا Geigerصاحبها هو 
العالم على أن أقدم ما أمكنه الوصول إليه، من األصوات اللغوية األولى، يعبر عن أعمال  
ال   كانت  واإلشارات،  األعمال  تلك  أن  استنبط  الحقيقة،  هذه  ومن  إنسانية.  إشارات  أو 

وأ اإلنسان األول،  نظر  لفتت  التي  أول ما عرف محالة، هي  وأنها كانت  اهتمامه،  ثارت 
منها   وحلت  نفسه  من  تمكنت  ولذا  اهتمامه،  وأثارت  األول،  اإلنسان  أخيه  عن  اإلنسان 
أو   الهامة،  األعمال  من  بعمل  متلبس  وهو  لغيره،  اإلنسان  مشاهدة  فإن  حصينا،  مكانا 

تأثرا به  يتأثر  وجعلته  اهتمامه،  أقصى  أثارت  قاسية،  انفعالية  بحال  بطريق    متأثر  آليا، 
 المحاكاة العكسية، فتظهر على وجهه عالمات التأثر نفسها، البادية على وجه زميله. 

أن تصدر    يعمل، على  أخاه وهو  العمل، ومالحظته  إلى  االنتباه  هذا  وقد حمله 
منه، إشارة تلقائية، أو صوت ساذج معبر عن هذه المالحظة. وعلى مر األيام، وبتكرار  

المتشابهة،  أو    التجارب  كلها،  اإلشارات  عن  واستغني  كلمات،  إلى  األصوات  تطورت 
 بعضها على األقل. 

وقد أقبل "جيجر" على كثير من الكلمات المستعملة في اللغات األوربية، وأرجعها 
إلى أصول "إغريقية، سنسكريتية"، تدل على عمل من أعمال اإلنسان، مثال ذلك: األصل  

"الكشط" أو   "السلخ"، اشتقت منه كلمات معانيها: الجلد والخشب  اإلغريقي، الذي معناه: 
يسلخ،   ما  هو  الجلد  فإّن  وأصلها،  الفروع  هذه  بين  واضحة  العالقة  نرى  وهنا  والشجر. 

 والخشب شجر كشط لحاؤه، والشجر ما يكشط ليؤخذ منه الخشب. 
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ومما قد يؤيد هذا المذهب، أن جميع أسماء اآلالت تقريبا، مشتقة من كلمات تدل  
عمال إنسانية. وإنك لترى هذه الحقيقة ماثلة في لغتنا العربية، فلدينا مثال: المنشار،  على أ 

والمفتاح، والمقراض، والمقص، والمخرز، وكلها مشتقات من أصول يدل كل واحد منها،  
 على عمل من األعمال اإلنسانية الهامة. 

ف وضعت  ولكن هذه النظرية لم تستطع أن توضح لنا، بأسلوب مفهوم معقول، كي
النظرية، إّنها تتعلق بأعمال اإلنسان أو   تلك األصول العامة األولى، التي يقول صاحب 
إشاراته، والتي يعدها الكلمات األولى، التي اشتقت منها غيرها من الكلمات. على أنه من  

 المتعذر، إرجاع جميع الكلمات التي تتكون منها اللغات كلها، إلى تلك األصول العامة. 
 السابع: نظرية التطور اللغوي. المذهب 
"دارون   أذاعها  التي  العام،  التطور  بنظرية  النظرية،  هذه  واضعو  تأثر  وقد 
Darwin  ،النظرية ادعاء أصحاب هذه  إلى  الطفل،  اللغوي عند  النمو  أدت دراسة  . وقد 

بأن هذا النمو يشبه تطور لغة النوع اإلنساني. وهم يزعمون أن لغة اإلنسان األول، سلكت  
 راحل فطرية متعددة، متمشية مع مراحل نموه العقلي. م

 وهذه المراحل هي: 
مرحلة األصوات الساذجة االنبعاثية، التي صدرت عن اإلنسان في العصور األولى،    -1

 حين كانت أعضاء النطق لديه غير ناضجة، وميوله ورغباته غير محددة.  
باإلشارات   -2 المصحوبة  والرغبات،  األغراض  عن  المنبئة  المكيفة  األصوات  مرحلة 

تساعد األصوات، مساعدة فطرية، التي  اإلبانة عن األغراض. وقد ساعد   المتنوعة،  في 
اإلحساس   ونمو  النطق من جهة،  أعضاء  نمو  وتكيفها،  في األصوات  التطور  هذا  على 

 والشعور الذاتي لدى اإلنسان من جهة أخرى.  
إلى    -3 المعالم،  محددة  غير  أصوات  من  اإلنسان  لغة  انتقلت  وفيها  المقاطع.  مرحلة 

م قصيرة،  مقاطع  صورة  في  محددة،  الظواهر أصوات  أو  األشياء  أصوات  من  ستنبطة 
 الطبيعية، أو على األقل متأثرة بها إلى حد بعيد. 

 مرحلة الكلمات المكونة من المقاطع.   -4
إلى    -5 يذهب  عندما  الطفل،  عند  المرحلة  هذه  ويوازي  واالصطالح.  الوضع  مرحلة 

 المدرسة، ويتعلم بعض المصطلحات العلمية والفنية المختلفة. 
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 هب التطور اللغوي: ويمتاز بعدة أمور: مميزات مذ
 األول: أنه يخضع نشأة اللغة وتطورها، إلى سنة التطور العام. 

 الثاني: أنه يشرح لنا السر في نمو اللغة، من حيث متنها وأساليبها.  
 الثالث: أنه ال يمنع أن يكون هناك أكثر من عامل واحد في نشأة اللغة وتطورها. 

على الرغم مما يبدو فيه من ثوب علمي، فإن فيه كذلك عيبا  وإن هذا المذهب األخير،  
خطيرا، وهو أنه يتخذ الطفل أساسا، لتطبيق مراحل نمو اللغة عند اإلنسان األول، مع أن  
هناك فارقا مهما بين لغة الطفل، ولغة هذا اإلنسان األول، ذلك ألن الطفل يكتسب هذه  

 أمر متيسرا لإلنسان األول. اللغة من أبويه، والمحيطين به، ولم يكن هذا 
في   البحث  إلى  العلمية،  الحقائق  نطاق  عن  الباحث  يخرج  اللغة  نشأة  فموضوع 

 أمور ال توجد حوله مستندات أو وثائق. 
 9الكريم  لغة القرآنرابعا: خصائص ومميزات  
َتواُصل،     أداة  هي  أمَّة  لكلِّّ  بالنسبة  العربيَّة  فاللغة  ا  أمَّ ورمُز عزٍَّة،  تفكير،  وطريقة 

بادات  فهي بالنسبة للعرب كلُّ هذا، وَتزِّيد عليه أنها لغُة ديٍن وكتاٍب ُموًحى به، وهي لغة عِّ
لغٌة محفوظٌة   ثم هي  َيعلمها،  ُمثاٌب َمن  يتعلَّمها،  َمن  َسة، مأجوٌر  ُمقدَّ لغٌة  وشعائر، فهي 

 بحفظ هللا للكتاب الذي نزل بها. 
الوحيدة  وت  اللغة  بها، وهي  المتكلِّمين  السادس من حيث عدد  المركز  العربيَّة  حَتلُّ 

التي داَمتأ ألكثر مِّن خمسة عشر قرًنا مِّن الزمان، فكلُّ اللغات القديمة قد انقَرَضتأ إال  
لغٍة   ًعا في  ُمجَتمِّ ُيوَجد  لم  الميزات والخصائص ما  فيها مِّن  تجمَّع  قد  العربيَّة  هي، واللغة 

  10ها، ومن أهم خصائصها وميزاتها: غير 
 الميزة األولي: التخفيف:  

 
هـ    1431/ 7/ 5 -م2010/ 6/ 17 تاريخ اإلضافة:، حسن محمد فؤاد فضائل وميزات لغة القرآن،  -9

 .131753زيارة:  
chttps://www.alukah.net/sharia/0/22749/#ixzz6VVwBEvM 

اللغةكتاب   فقه  في  )المتوفى:  ،  دراسات  الصالح  إبراهيم  د. صبحي  للماليين،  هـ(1407المؤلف:  العلم  دار  ،  الناشر: 
 . م1960 -هـ  1379الطبعة: الطبعة األولى  

،  للماليين الناشر: دار العلم ، هـ(1407المؤلف: د. صبحي إبراهيم الصالح )المتوفى:  ، دراسات في فقه اللغةكتاب  -10
 . م1960 -هـ  1379الطبعة: الطبعة األولى  

https://www.alukah.net/authors/view/home/3215/
https://www.alukah.net/sharia/0/22749/#ixzz6VVwBEvMc
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ونقصد هنا التخفيف في الحروف، فاللغة العربية تغلب عليها األصول الثالثيَّة ثم  
 الرباعية فالخماسية، أمَّا اللغات األخرى فال نجد هذا األمر فيها، فالكلمات الثالثية قليلة 

 
 العربية. فيها بالمقارنة باللغة 

ت بِّهِّ لغُة العرب قلبهم الحروف عن جهاتها؛ ليكون   يقول ابن فارس: )وممَّا اختصَّ
ل، نحو قولهم: )ميعاد( ولم يقولوا: )مِّوأعاد(، وهما من )الوعد(، إالَّ   الثاني أخفَّ من األوَّ

اكنين، وقد تجتمع فِّي لغة  ، ومن ذلك ترُكهم الجمَع بين السَّ العجم    أنَّ اللفظ الثاني أخفُّ
 ثالث سواكن(. 

استعمااًل   فأكثرها  وخماسي،  ورباعي  ثالثي  ثالثة:  األصول  )إنَّ  جني:  ابن  يقول 
؛ وذلك ألنَّه حرف ُيبَتدأ به، وحرف ُيحَشى به، وحرف ُيوَقف عليه(.   وأعدلها تركيبا الثالثيُّ

ن الثالثي إنما هو لقلَّة    11حروفه(. ثم يقول ُمبيًِّّنا الحكمة من غلبة الثالثي: )فتمكُّ
ومن المعروف أنَّ أقصى ما تصل إليه الكلمات العربيَّة بالزيادة سبعة أحرف في  
أنَّ   حين  في  )استعمر(،  في:  كما  األفعال  في  وستَّة  )استعمار(،  في:  كما  األسماء؛ 
في   كما  أكثر،  أو  حرًفا  عشر  خمسة  إلى  تصل  قد  األوربية  اللغات  في  الكلمات 

internationalism  وincomprehensible  معنى غامض في اإلنجليزية. ب 
على   أخفُّ  الصغيرة  بالكلمات  فالنطق  والمال؛  والجهد  للوقت  توفيٌر  يَّة  الخاصِّ هذه  وفي 

 اللسان، وأحبُّ للقلب، وأسرع في الوقت، وأخصر في الكتابة من الكلمات الطويلة. 
 الميزة الثانية: سعة المفردات 

يَ  ما  قاموسها  يحوي  األرض  وجه  على  لغٌة  توجد  من  ال  العربي  المعجم  يه  حوِّ
مفردات، وهذه حقيقة واقعة شهد بها المستشرقون، كما شهد بها المسلمون، فاللغة العربية  

َنى والثَّراء.   هي لغة الغِّ
  12قال اإلمام الشافعي: )لسان العرب أوسع األلسنة مذهًبا، وأكثرها ألفاًظا(. 

سماء األسد والحّية والعسل.  ففي اللغة العربية كثيٌر من األسماء لمسمًّى واحد؛ كأ
يقول ابن فارس: )وممَّا ال ُيمكِّن نقله البتَّة أوصاف السيف واألسد والرمح وغير ذلك من  

 
 . 65/ 1اخلصائص،  - 11
 . 46-45/ 1الرسالة،   - 12
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األسماء المترادفة، ومعروٌف أنَّ العجم ال َتعرِّف لألسد أسماء غير واحد، فأمَّا نحن فنخرج  
   13له خمسين ومائة اسم(". 

 14ائة اسم، وللحية مائتين". وقال ابن خالويه: "جمعت لألسد خمسم
رون من الشرق والغرب   ره علماء اللغة الُمعاصِّ وهذا الذي ُيصرِّح به ابن فارس ُيقرِّ

  15كالمستشرق األلماني نولدكه. 
ألًفا   وتسعون  وتسعة  ماليين  خمسة  العربية  اللغة  مِّن  الُمسَتعَملة  األلفاظ  وعدد 

ماليين   ستَّة  جملة  مِّن  لفظ،  نجد  وأربعمائة  بينما  لفظ،  وأربعمائة  ألًفا  وتسعين  وستمائة 
  16غيرها من اللغات األوربية ال يبلغ عدد مفرداتها معشار ما بلغتأه مفردات العربية". 

 الميزة الثالثة: التراُدف
من   عدد  داللة  عن  عبارة  والترادف  لها،  ونتيجة  سابقتها  على  ُمترتِّّبة  ميزة  وهذه 

المختلفة على   د،  الكلمات  الَوجأ الترح،  والشجن،  الغم، األسى،  الحزن،  مثل:  معنى واحد؛ 
 الكآبة، الجزع، األسف، اللهفة، الحسرة، الجوى، الحرقة، واللوعة. 

ثم   عام،  معنى  في  تشَترِّك  المترادفات  إنما  تامٌّ،  ترادف  العربية  اللغة  في  وليس 
كان هذا المعنى دقيًقا قد تختصُّ كلُّ مفردة عن األخرى بزيادة معنى ليس في غيرها، وإنأ  

 ال ُيَؤثِّّر على المعنى العام. 
وهنا تظهر فصاحة وبالغة اللغة العربية؛ فهي ُلغة دقيقة في تعبيراتها، ال تحتاج  

 إلى كلماٍت كثيرة إليصال المعنى؛ بل الكلمة الواحدة تحمل معاني كثيرة. 
 الميزة الرابعة: اإليجاز 

 م، ويحتفظ بالمعنى الُمراد".اإليجاز: "ما يستغني عن زوائد الكال
 الحروف،  والكلمات،  والتراكيب والُجَمل. واقع في  واإليجاز 

: في الحروف:   أوالا

 
 . 21الصاحبي، ص  - 13
 نفسه.   -14
 . 133نذير حمدان، ص  - 15
العدد    -  16 الفيصل"  رمضان  255"مجلة  شهادات   1418/  خصائصها،  بعض  العربية  "اللغة  هـ، 

 . 70نعمان الدين الندوي، الصفحة:  أجنبيَّة بأهميَّتها"؛ محمد 
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ُتكَتب الحركات في العربية فوق الحرف أو تحته، فال تأخذ حيًِّّزا في الكتابة، بينما في    -أ  
وقد   عليه،  َيزِّيد  أو  الحرف  حجم  ُيساوِّي  حجًما  تأخذ  األجنبية  اللغة  اللغات  في  نحتاج 

 (. KHاألجنبية إلى حرفين مقابل حرف واحد في العربية ألداء صوت ُمَعيَّن؛ كالخاء )
فوق    -ب   نضعها  )الشدة(،  منها:  اإليجاز؛  هذا  ز  ُتَعزِّ وعالمات  إشارات  العربيَّة  وفي 

ر في النُّط  د، في حين أنَّ الحرف المكرَّ ر أو مشدَّ ق  الحرف للداللة على أنَّ الحرف مكرَّ
ر أيًضا في الكتابة على نحو ) (، وفي العربيَّة قد نسَتغنِّي  frapperفي اللغة األجنبية مكرَّ

ونكتب:   فنقول  حروف،  حذف  إلى  نلجأ  وقد  بكاملها،  حروف  كتابة  عن  غام  باإلدأ كذلك 
َوًضا عن )بما( َوًضا عن )عن ما(، و)بَِّم( عِّ  .)َعمَّ( عِّ

 ثانياا: اإليجاز في الكلمات 
ل بها إلقامة المعاني، فنقول: )أنا سعيد(، والفعل  ليس في    -أ   دة نتوسَّ العربية أفعاٌل ُمساعِّ

ل بالفعل نفسه فيكون ضميًرا.   قد يسَتتِّر فاعله فال ُيكَتب، وقد يتَّصِّ
والفاعل    -ب   الفعل  منها  نفَهم  واحدًة،  ُجملًة  ُيشكِّل  األحيان  بعض  في  الواحد  الحرف 

 )  الذي يمثل ُجملة. والمفعول؛ مثال ذلك قولنا: )فِّ
الكلمات    -ج   بين  التفريق  يع  نسَتطِّ بالحركة  إذ  اإليجاز؛  من  نوٌع  هي  أيًضا  الحركات 

المختلفة؛ كـاالسم، والفعل، وبين فعٍل معلوم وآَخر مجهول، وإذا ترجمنا هذه الكلمات إلى  
 أيَّة لغٍة من لغات العاَلم سنجد أنَّنا نحتاج إلى أكثر من كلمٍة. 

العربية قد نسَتغنِّي بحرَفيأن عن كلمات كاملة؛ ففي حالة )التثنية(، فالعربية  في اللغة    -د  
ليست كاللغات التي ُتهمِّل حالة التثنية لتنتقل من المفرد إلى الجمع، وتكون التثنية بإضافة 

)الباب   مثنى  ليصبح  المفرد  إلى  في    -البابان    -حرَفيأن  ُبدَّ  ال  أنَّه  حين  على  البابين(، 
 اإلنجليزية من ذكر العدد مع ذكر الكلمة وذكر عالمة الجمع بعد الكلمة. الفرنسية و 

وكأنَّه جزء    -و  الكلمة،  إلى  الضمير  بإضافة  العربية  في  نكتفي  الضمائر(  )إضافة  وفي 
الفرنسية مثاًل: ) تقول في  ( وفي االنجليزية   son livreمنها، فنقول: )كتابه(، على حين 

(his book .) 
يف حركة إعرابية؛ أي: صوًتا  أمَّا في   )إضافة الشيء إلى غيره( فَيكفِّي في العربية أن ُنضِّ

الفرنسية   (، على حين تستعمل في  التلميذِّ إليه، فنقول: )كتاب  ر المضاف  بسيًطا إلى آخِّ
ة لذلك، فنقول: )  (.  le livre des élèveأدوات خاصَّ
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في في العربيَّة أن تذكر المسن  د والمسند إليه، فتقول مثاًل:  وكذلك في )اإلسناد( يكأ
 )أنا سعيٌد(، بينما تحتاج في الفرنسية واإلنجليزية إلى أفعال مساعدة على الربط. 

الفعل في اللغة العربية يمتاز باستِّتار الفاعل فيه حيًنا، وكونه جزًءا منه حيًنا آَخر ،    -هـ  
األم هو  كما  الفعل  على  مقدًما  منفصاًل  به  ء  البدأ إلى  نحتاج  وفي  فال  الفرنسية،  في  ر 

 اإلنجليزية. 
فتقول:   حروفه،  بعض  حركة  ُتغيِّّر  أن  العربيَّة  في  يكفي  للمجهول(  )البناء  عند  وكذلك 

( مثاًل:  الفرنسية  في  تقول  حين  في  ُقرَِّئ(،  )a ete ecrit)ُكتَِّب،  اإلنجليزية  وفي   ،)it 
was read .) 

 ها إال في ُجَمل كاملة. في العربية كلمات يصعب ترجمتها أو التعبير عن معنا -و 
 les deux portes.  the twoومن اإليجاز حالي التثنية والجمع: البابان،  -ه

doors 
 ثالثاا: اإليجاز في التراكيب والجمل 

واإليجاز أيًضا في التراكيب، فالجملة والتركيب في العربية قائمان  اإليجاز في التراكيب: 
يف الضمير إلى الكلمة، وكأنَّه   أصاًل على الدمج أو اإليجاز؛ ففي اإلضافة َيكفِّي أن ُتضِّ

 .  son livreجزٌء منها: كتابه 
ة  وأمَّا في اإلسناد فَيكفِّي في العربية أن تذكر المسند والمسند إليه بال رابطة ملفوظ

د   أو مكتوبة، فنقول مثاًل: )أنا سعيد(، على حين البد في الفرنسية أو اإلنكليزية، ممَّا ُيساعِّ
 على الربط. 

من   القرآن  في  المؤلَّفة  )الفاتحة(  اإلنكليزية    31فمثاًل سورة  إلى  ترجمتها  استغرقت  كلمة 
 كلمة.  70

 وكذلك النفي أسلوٌب في العربية يدلُّ على اإليجاز 
 سة: اإلعراب وداللته على المعنى الميزة الخام

اإلعراب هو: اإلبانة عن المعاني باأللفاظ؛ فمثاًل عندما نقول: )يحترُم أحمُد أباه(،  
كان   ولو  المفعول،  الفاعل من  اآلخر  أحدهما ونصب  برفع  أبوه(، علمت  و)شَكر سعيًدا 

ًدا الستبهم أحدهما من صاحبه.   الكالم شرًجا واحِّ
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ُيدانِّي أهميَّة اإلعراب    واإلعراب موجوٌد في بعض اللغات؛ مثل الالتينيَّة؛ لكنَّه ال 
كان   بل  لها،  واقِّع  ال  التاريخ  من  لغًة  وصارت  انَدثرت  قد  الالتينيَّة  إنَّ  ثم  العربيَّة،  في 
وفوائد   ميزات  ة  عدَّ فله  العربية  في  هو  أمَّا  صعوبتها،  أسباب  من  الالتينية  في  اإلعراب 

 ز واالختصار: نذُكر منها على سبيل اإليجا
 اإلعراب دليل التخفيف واإلبانة عن المعاني بسهولة وُيسر.  - 1
اهتماًما    -  2 والتأخير  التقديم  يع  نسَتطِّ فبه  والبالغة؛  اإلبداع  وسائل  من  وسيلٌة  اإلعراب 

ع لقواعد النحو.  م وإبراًزا له، وال يختلُّ المعنى أو يلَتبِّس طالما أنَّ هذا التقديم خاضِّ  بالمتقدِّّ
ب معاني    -  3 اإلعراب هو ضرٌب من ضروب اإليجاز في اللغة؛ ألنَّنا بالحركات نكَتسِّ

 جديدة دون أن نضطرَّ لزيادة حجم الكلمة أو رفدها بمقاطع أخرى أو بأفعال مساعدة. 
األساليب،    -  4 في  والتفنُّن  المعاني  عن  التعبير  في  هائلة  قدرًة  للعربيَّة  ُيتِّيح  اإلعراب 

ًفا في بناء التراكيب.  وتجعلها أكثر مرونةً   وتصرُّ
اإلبانة عن المعاني، وكثيٌر من الُجَمل في العربية ال يبين معناها إال باإلعراب نحو:    -  5

 كيف أنت ومحمٌد؟ وكيف أنت ومحمًدا؟ 
ة، وتكون اإلجابة مثاًل: أنا ومحمد   حَّ فبَِّرفأع محمد معناها السؤال عن الحال أو الصِّ

 ل عن العالقة، وتكون اإلجابة: إنَّ عالقتنا جيدة. بخير، أمَّا بالنصب فالسؤا
يير المعنى تغييًرا تامًّا: سمع أحد األعراب قارًئا يقرأ قول   ومثال يبيِّّن خَطر اإلعراب في تغأ
مِّنَ  َبرِّيٌء  َّللاََّ  َأنَّ  َبرِّ  َكأ األأ الأَحجِّّ  َم  َيوأ النَّاسِّ  إَِّلى  َوَرُسولِّهِّ   ِّ َّللاَّ َن  مِّ َوَأَذاٌن   ﴿ تعالى:    هللا 

رِّكِّيَن َوَرُسوُلُه ﴾ ]التوبة:   [. 3الأُمشأ
من   هللا  أبرأ  األعرابي:  فقال  مرفوعٌة،  أنها  والصحيح   ،﴾ رسوله   ﴿ كلمة  بكسر  فقرأها 

 رسوله؟
ويبيِّّن ابن فارس هذه الخاصيَّة الخصيصة في لغة العرب فيقول: )إنَّ مِّن العلوم الجليلة 

هو   الذي  اإلعراَب  العرب  بها  ت  اختصَّ اللفظ...  التي  في  المتكافئة  المعاني  بين  الفارق 
استفهام، وال   مِّن  تعجُّب  مِّن منصوب، وال  مِّن مفعول، وال مضاف  فاعٌل  ميز  ما  ولواله 

 . 76صدر مِّن مصدر، وال نعت مِّن توكيد(؛ "الصاحبي" ص 
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بين   التمييز  في  عموًما  الحركات  دور  إلى  مهمَّة  إشارة  فارس  ابن  من  الكالم  هذا  وفي 
البنأية  المعاني   مستوى  على  أيًضا  ولكن  اإلعراب،  مستوى  على  فقط  ليس  المختلفة، 
 المفردة.

 الميزة السادسة: األصوات وداللتها على المعاني
 الميزة السابعة: الفصاحة  

 الفصاحة في اللغة هي خلوُّ الشيء ممَّا َيُشوبه، وهي الظهور والبيان. 
بالفصاحة   الكلمة  ف  لَوصأ مخالفة وُيشَترط  الغرابة،  الحروف،  تناُفر  من:  خلوُّها 

 القياس الصرفي، الكراهة في السمع. 
ويشترط لفصاحة الكالم خلوُّه من: تناُفر الكلمات، ضعف التأليف اللفظي، التعقيد  

 اللفظي، التعقيد المعنوي. 
 الميزة الثامنة: الثبات الحر  

يَ  ال  الثبات  وهذا  بالثبات،  العربية  اللغُة  فهي  تميَّزت  ر،  التطوُّ وعدم  الجمود  عنِّي 
متطوِّرة في إطاٍر ثابت، طيِّّعة صالحة لكلِّّ زمان ومكان، لكلِّّ عصر ومصر، مِّن خالل  
مِّن   األخرى  اللغات  طال  ما  يُطلها  لم  لذلك  وأصولها؛  روَنَقها  عليها  تحفظ  وقواعد  ُأُطر 

ًرا نش رِّها تطوُّ ثارها، أو تطوُّ ر أدَّى في النهاية إلى اندِّ َيفَهم  تطوُّ أ عنه مراحل مِّن اللغة ال 
دة،   المتعدِّّ األوربية  اللغات  عنها  ونشأ  الالتينية  اللغة  انَدَثرت  فقد  السابَق،  منها  الالحُق 
وتطوَّرت اللغة اإلنجليزية فصار َمن يدرس اإلنجليزية الحديثة ال َيفَهم اإلنجليزيَّة الوسيطة،  

كسبير لَيفَهمها، أمَّا العرب فهم يقرؤون ما  فاحتاج دارِّس اإلنجليزيَّة إلى ترجمة روايات ش
ل.   ُكتَِّب من خمسة عشر قرًنا ويفهمونه، بل يشعرون به ويعيشون مشاعر قائِّلِّه األوَّ

ثبات داخلها    ويعود سبب  مِّن  نفَسها  د  ُتَجدِّّ تجَعلها  مات  تحوي سِّ أّنها  إلى  العربية 
ديد. وهذه المميزات هي: االشتِّقاق و  ب العصر والتجأ التراُدف والتعريب... وغيرها مِّن  لُتناسِّ

ب العصر والُمحَدثات، مع   د َخالياها حتى ُتناسِّ اآلليَّات التي تستخدمها اللغة العربية لُتجدِّّ
 احتفاظها بُأُصولها وألفاظها وقواعدها، ومع هذا الثبات فهي لغة حرَّة َمرَِّنٌه. 

 الميزة الثامنة: ِعلم الَعُروض
ُتعَرف   به  الذي  لم  العِّ العربي.وهو  الشعر  من   أوزان  واحد  غيُر  أشار  وقد 

لم الَعُروض، كالمستشرق الفرنسي لويس ماسينيون.   المستشرقين إلى اختِّصاص العربية بعِّ
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"اللغة   كتابه  في  العربية"  للغة  الموسيقيَّة  "الخاصية  بحث  في  العقاد  األستاذ  وأفاض 
 الشاعرة". 
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 أوال: تعريف الغريب 

 18هو البعيد عن أقاربه. أو المنفرد.  :  الغريبلغة
عن  واصطالحا:   البعيدة  األلفاظ  من  القرآن  في  وقع  "ما  منها:  تعريفات،  عدة  عرف 

 19الفهم".
بأّنه: أيضا  والمفسر  "  وُعّرف  القارئ،  على  معناها  ُيبأَهم  التي  القرآنية،  األلفاظ 

 20معانيها، بما جاء في لغة العرب، وكالمهم". وتحتاج إلى توضيح  
 سمي بذلك لبعده عن ظاهر الفهم، أو ألنه كالمنفرد عن األلفاظ األخرى القريبة للفهم. 

وسبب الغرابة قد يكون لقلة استعمال الكلمة، أو الستعمالها في كناية أو استعارة أو  
جدا، كثير  وهو  باللغة،  والسامع  القارئ  علم  لقلة  أو  العرب    مجاز،  باختالط  كثرة  وازداد 

 بالعجم، وبعد العهد عن عصر الصحابة رضي هللا عنهم. 
 21هـ( "على قسمين : 745وألفاظ القرآن، كما يقول أبو حيان األندلسي )ت

السماء،  - كمدلول  وخاصتهم،  المستعربة،  عامة  معناه،  في  يشترك  يكاد  قسم: 
 واألرض، وفوق، وتحت. 

الع وتبحُّر في اللغة العربية، وهو الذي َصّنف  وقسم: يختص بمعرفته، من له اط -
 أكثر الناس فيه، وسمَّوه: غريب القرآن. 
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 ثانيا: أهمية معرفة غريب القرآن 

ن، لمن يريد   الُمَعاوِّ التفسير، ألنها من أوائل  القرآن من أهم أدوات  ومعرفة غريب 
، في كونه من أول  ن، في بناء ما يريد أن يبنَيه. أن يدرك معانيه، كتحصيل اللَّبِّنِّ  الُمعاوِّ

وليس ذلك نافعًا في علم القرآن فقط، بل هو نافع في كل العلوم الشرعية، فألفاظ 
في   والُحكام  الفقهاء،  اعتماد  وعليها  وكرائُمه،  وُزبأدُته،  العرب،  كالم  ُلبُّ  هي  القرآن: 

في  والبلغاء،  الشعر،  ُحّذاق  وإليها مفزع  َكمِّهم،  نظمهم وشعرهم، وما عداها    أحكامهم، وحِّ
ُلبوب  إلى  باإلضافة  والتبن،  وكالحثالة  الثمرة،  أطايب  إلى  باإلضافة  والنوى،  كالقشور 

 22الحنطة. 
)ت الزركشي  نبه  فقد  ذلك:  أجل  الغريب،  794ومن  معرفة  ضرورة  إلى  هـ( 

ُأوَتى  هـ( : "ال  179واإلحاطة باللغة، بالنسبة للمفسر، وساق قول اإلمام مالك بن أنس )ت
  23برجل يفّسر كتاب هللا، غيَر عالم بلغة العرب، إال جعلته نكاال". 

أن يتكلم في كتاب    -ُيؤمن باهلل واليوم اآلخر    -هـ(: "ال يحل ألحد104ثم قوَل مجاهد)ت
 24هللا، إذا لم يكن عالمًا بلغات العرب".

معرفة علم اللغة: كما ذكر الزركشي: أن الكاشف عن معاني القرآن، يحتاج "إلى  
فالحروف   وحرفًا،  وفعاًل،  األسماء    -لقلتها    -اسما،  وأما  معانيها،  على  النحاة  تكلم 

 25واألفعال: فيؤخذ ذلك من كتب اللغة". 
 ثالثا: تفاوت نظرة المفسرين إلى الغريب 

نظرة   الغريب،  ذلك  إلى  القرآن،  غريب  بأمر  والمهتمون  اللغة،  علماء  ينظر  ولم 
 تت نظراتهم إليه، فما يعده بعضهم غريبًا، قد يكون عند غيره غير غريب. واحدة، بل تفاو 

ولذلك لم تتفق كتب الغريب، فيما أوردته من ألفاظه، فبعضها يذكر ألفاظا على أنها من  
في رأي مصنفي    -الغريب، وبعضها ُيهمل بعض هذه األلفاظ، ويذكر ألفاظًا أخرى، هي  

 26من الغريب.  -تلك الكتب  
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يقابله المشهور، وهما    وهذا مما الهائم: "ال شك أن الغريب  يتفق مع ما قاله ابن 
 27أمران نسبيان، فرّب لفظ يكون غريبًا عند شخص، مشهورًا عند آخر". 

وقد ظهر ذلك واضحًا، في كتب األوائل، التي ألفت في الغريب، حيث كان صغر  
 حجمها، وقلة موادها، الفتًا للنظر. 

هـ(  210هـ( لكتاب أبي عبيدة )ت1067خليفة )ت  ويتجلى ذلك في وصف حاجي 
لجهله   قلته  تكن  "ولم  قائاًل:  استدرك  ثم  كتابًا صغيرًا،  أنه جمع  أخبر  الغريب، حيث  في 

 بغيره، وإنما ذلك ألمرين: 
 أحدهما: أن كل مبتدئ بشيء لم ُيسبق إليه يكون قلياًل ثم يكثر. 

 28معرفة، فلم يكن الجهل قد عّم". بقية، وعندهم   -يومئذ -واآلخر: أن الناس كان فيهم  
إلى   بدايتها،  من  كبيرًا،  تطورًا  تطورت  قد  القرآن،  غريب  في  التأليف  حركة  إّن 

 عصرنا الحاضر، وسيظهر هذا واضحًا جليًا، عندما نستعرض مؤلفات غريب القرآن.
تتعلق  756ولكن السمين الحلبي )ت التي  العلمية،  بتفاوت  هـ( لم يفطن إلى هذه الحقيقة 

)ت   األصفهاني  الراغب  على  أخذ  قد  نجده  ولذلك  الغريب،  إلى  الغريب،  أهل  نظرات 
هـ( إغفاله بعض ألفاظ الغريب القرآني، في كتابه: )مفرادات ألفاظ القرآن( حيث قال  425

تصنيفه   في  أشار  يتكلم عليها، وال  لم  كثيرة،  ألفاظًا  كتابه  في  أغفل  "قد  الحلبي:  السمين 
شدة مع  التي    إليها،  المواد  بعض  أورد  ثم  ولغتها(  معناها،  وشرح  معرفتها،  إلى  الحاجة 

 أغفلها األصفهاني . 
يلتفت   مأخذا  ليس  األصفهاني،  الراغب  على  الحلبي،  السمين  أخذه  ما  أّن  وأعتقد 
إليه، ألن المسافة الزمنية بينهما، أو بين عصريهما: طويلة، حيث تزيد على ثالثة قرون،  

نية: كفيلة بتغير اللغة، والعلم بها، حتى إّنه ما كان معروفا في عصر  وهذه المسافة الزم
في عصر   مجهواًل  أضحى  تفسير،  إلى  يحتاج  وال  الهجري(  الخامس  )القرن  األصفهاني 

 السمين )القرن الثامن الهجري( ويحتاج إلى تفسير. 
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 رابعا: المؤلفات في غريب القرآن 

ها يحمل في عنوانه عبارة "غريب القرآن"، ألفت في هذا العلم مؤلفات كثيرة، معظم 
اإلعراب،   من  شيئا  عليها  أدخلوا  ثم  الغامضة،  الكلمات  بشرح  تكتفي  البداية  في  وكانت 
ونحوه، في كتب حملت اسم: "معاني القرآن"، ثم توسعوا وشرحوا كل مفردات القرآن تقريبا،  

ا في  ورودها  ترتيب  على  وأكثرها مرتب  واتساعها،  الحاجة  وبعضها مرتب  لعموم  لسور، 
 على نظام المعاجم، مثل كتاب: المفردات للراغب األصفهاني. 

 ومن أهم هذه الكتب المطبوعة: 
 وإجاباته عنها.  مسائل نافع ابن األزرق البن عباس   - 1
 (. 207معاني القرآن، للفراء، يحيى بن زياد )ت  - 2
 (. 276الّدينوري )ت غريب القرآن، البن قتيبة عبد هللا بن مسلم  - 3
كتاب الغريبين: غريب القرآن وغريب الحديث، للهروي: حمد بن محمد أبو عبيد )ت    -  4

 (. وهو من أنفعها. 401
(، وهو  502المفردات في غريب القرآن، للراغب األصفهاني: الحسين بن محمد )ت    -5

 من أحسن ما ألف في هذا الباب.
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 أوال: تعريف اللهجة:  
َوَج، وَألأَهَج كِّاَلُهَما: ُأولَِّع "    جاء في لسان العربفي اللغة:  -أ َج باأَلمرِّ َلَهجًا، وَلهأ َلهِّ

بِّهِّ  ُموَلٌع  َأي  اأَلمأر  بَِّهَذا  ُملأَهٌج  ُفاَلٌن  َوُيَقاُل:  بِّهِّ.  ُته  وَألأَهجأ تاَده،  واعأ :  ،  بِّهِّ  ءِّ يأ بِّالشَّ واللََّهُج 
ُس الكالمِّ، والفتُح أَعلى.  الُولوُع بِّهِّ. و  جُة واللََّهجُة: َجرأ َجُة واللََّهَجُة: َطَرُف اللِّسان. واللَّهأ اللَّهأ

َي ُلَغُتُه الَّتِّي ُجبَِّل َعَليأَها فاعتاَدها ونشَأ َعَليأَها".  َجةِّ واللََّهجةِّ، َوهِّ   29َوُيَقاُل: ُفاَلٌن فصيُح اللَّهأ
  "  : الأَجوأَهرِّيُّ جُة:  وقال  واللَّهأ َعَليأهِّ.  َفثابَر  بِّهِّ  أُغأرَي  إِّذا  َلَهجًا  َيلأَهُج  بِّهِّ   ، رِّ بِّالأَكسأ َج،  َلهِّ

 30اللَِّساُن، َوَقدأ ُيَحرَُّك". 
 فالمالحظ من التعريفات: إّن اللهجة واللغة في االستعمال اللغوي ال فرق بينهما.   

 : وضعت لها عدة تعريفات من بينها: في االصطالح-ب
تنتمي إلى بيئة خاصة هي " طا اللغوية ذات نظام صوتي خاص  ئفة من المميزات 

 6ويشترك في هذه المميزات جميع أفراد تلك البيئة".
أو هي " مجموعة من الصفات الصوتية التي تتصف بها منطقة من المناطق، وكثيرا  

 7ما تتضمن اللغة العامية الواحدة عدة لهجات متباينة".
مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة، بحيث يشترك  فاللهجة هي"  

 31في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة، وقد تتباعد فتصبح لغات مع مرور الزمان".
من   طائفة  عن  عبارة  االصطالح  في  اللهجة  كون  في  التعريفات  هذه  فتتفق 

وتنتمي   خاص،  صوتي  نظام  يجمعها  اللغوية،  المميزات  أو  خاصة،  الصفات  بيئة  إلى 
 يشترك أفرادها في تلك الصفات أو المميزات.  

 
 

 .359/ 2ابن منظور، لسان العرب،  - 29

 . 339/ 1اجلوهري، الصحاح،   - 30
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 تعريف اللغة: 
ها َأنها َأصوات ُيعبِّّر بها كل   جاء عند ابن منظور أّن "   لغة: -أ ُن، وَحدُّ اللَُّغة: اللِّسأ

ُكلَُّها   وُثبٍة،  وُقلٍة  وة كُكرٍة  ُلغأ َأصلها  تكلَّمت،  َأي  ت  َلَغوأ لٌة مِّنأ  ُفعأ َي  َوهِّ هم،  أَغراضِّ َعنأ  ٍم  َقوأ
ُعَها   َوَجمأ َوٌض،  َوالأَهاُء عِّ ُلَغٌو،  َأو  ُلَغٌي  َأصلها  َوقِّيَل:  َواَواٌت،  وُبًرى،  اَلَماُتَها  ُبرة  ثأَل  مِّ ُلًغى 

ُع ُلغات وُلغوَن".  َكمِّ: الأَجمأ  32َوفِّي الأُمحأ
 فاللغة في االستعمال المعجمي أصوات تعبر عن أغراض المتكلم.  

بسيكولوجية،  اصطالحا  -ب "ظاهرة  هي  اللغة  أّن  على  االصطالح  أهل  تواضع   :
تتأل للفرد،  مالزمة  بيولوجية  صفة  ال  مكتسبة  ثقافية  رموز  اجتماعية،  مجموعة  من  ف 

صوتية لغوية اكتسبت عن طريق االختبار معاني مقررة في الذهن. وبهذا النظام الرمزي 
 33الصوتي تستطيع جماعة ما أن تتفاهم  وتتفاعل". 

بأفراد منها،    لغوية خاصة ألمة معّينة، وال تختص  بأّنها: "ظاهرة  أيضا  كما عرفت 
 34وتختلف عن غيرها من األمم األخرى". 

هر أّنه ال فرق بين اللغة واللهجة في االستعمال اللغوي، لذلك كانت العرب قديما  ويظ 
هي   والمعنى:  العرب،  بعض  لغة  أو  العرب،  لغة  هي  فيقولون  لغة،  اللهجة  على  تطلق 
االستعمال   إلى  يعود  الفرق  وإّنما  الحديث.  اللغوي  باالصطالح  لهجاتها،  من  لهجة 

 االصطالحي المتواضع عليه. 
 ثانيا: العالقة بين اللهجة واللغة الفصحى 

إّن العالقة بين اللهجة واللغة هي عالقة الجزء بالكل، ومن الطبيعي أن توجد في   
 35اللغة العربية عدة لهجات تختلف عن اللغة الفصحى في بعض المزايا والخصائص. 

تشمل   حيث  والفرع  األصل  بين  العالقة   " مثل  واللهجة  اللغة  بين  اللغة فالعالقة 
إال   األخرى.  اللهجات  في  شقيقاتها  يميزها عن  ما  منها  لكل  لهجات،  عادة على مجموع 

 36أنها جميعا لها صفات لغوية عامة مشتركة". 

 
 . 15/252ابن منظور، لسان العرب،   - 32
 . 334، ص   1اللغوية  واألدبية ، ط  قاموس املصطلحاتإمييل يعقوب وآخران،   - 33

 : http://iswy.co/e17oj6   رابط املادة، هلجات العرب يف القرآن الكرمي،  غازي خريان امللحم  - 34
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 ثالثا: اللهجة التي نزل بها القرآن الكريم 
يرى   فريق  فريقين؛  إلى  الكريم  القرآن  بها  نزل  التي  اللهجة  حول  الباحثون  انقسم 

بلهجة   القدامى  نزوله  بالرأي األول من  القائلين  أكثر  قريش وآخر يرفض ذلك. وقد كان 
 المؤيدين بعدد من المعاصرين الذين ينظرون لقريش بقدسية لكون الرسول من قريش. 

خطى    على  ساروا  الذين  المعاصرين  من  الفكرة  لتلك  المعارضين  أكثر  كان  فيما 
لرأي األول من األقدمين الذين يشكلون  المستشرقين أو بموازاتهم، كما أّن هناك من رفض ا

 37أقلية في هذا المجال. 
المقصود   إلى االختالف في  يعود  القرآن،  بها  نزل  التي  اللهجة  وسبب اختالفهم في 

)إبراهيم:    )وما أرسلنا من رسول إاّل بلسان قومه ليبين لهم  (بكلمة "قوم" في قوله تعالى:  
( فالقائلون بنزوله بلسان قريش يعتبرون قوم الرسول هم قريش، والفريق اآلخر يعتبرهم  4

 38العرب جميعا. 
ويرجع الفريق األول سبب نزوله بلهجة قريش إلى كونها أفصح اللهجات العربية،  

 " تفحيث  الواحدة  القبيلة  لهجة  القبائل، وكانت  لغة  العربية عند ظهور اإلسالم  ترق  كانت 
اللغة،   بتهذيب  قريش  واختصت  بها.  النطق  كيفية  وفي  اللغة  مادة  في  لهجة غيرها  عن 
في   فيجتمعون  كافة،  العربية  للقبائل  ومجمع  الكعبة،  سدانة  على  قائمة  كانت  لما  فإّنها 
موسم الحج، وفي أسواقهم األدبية، فتسمع من لهجاتهم ما لم يتسن لسواها، فتأخذ ما رق  

اللغ تلك  مشهور  مما  من  لالتجار  والحبشة  وفارس  واليمن  الشام  إلى  ترحل  وكانت  ات، 
لغة   انتقت من  التي  قريش  لغة  التهذيب ألسلوبها. وعلى  دوام  لها  أحسنها،  العرب  سمح 

الكريم، ويسره على سبعة أحرف كلها شاف كاف، رحمة بأمة محمد، فهم  القرآن  أنزل هللا  

 
36 -  https://ar.islamway.net/article/64379/ ،  08-2016القرآن الكرمي واللهجات العربية منذ-

09 . 

 رؤية جديدة،...........................   –اللهجة اليت نزل هبا القرآن   - 37
 . 27ص   اللهجة اليت نزل هبا القرآن:  رؤية جديدة، - 38
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تعالى:   قال  مختلفة  وأمم  شتى  قبائل  يسرنا  (من  من  القرآن  ولقد  فهل  للذكر 
  39(". 17)القمر:)ُمدكر 

تجتبي أي تختار أفضل لغات العرب حتى صار أفضل  قال قتادة: "كانت قريش  
 40لغاتِّها لغُتها فنزل القرآن بها ". 

وما أرسلنا من رسول   (ويستند القائلون بنزول القرآن بلسان قريش إلى قوله تعالى:  
 (. 4)إبراهيم: )إاّل بلسان قومه ليبّين لهم 

أّن   الجندي  الدين  علم  أحمد  منهم  المعاصرين  بعض  يرى  حين  اللهجات في 
بلغت   أن  إلى  وتالقحت  أخرى،  بعد  سنة  واالحترام  والمودة  الثقافة  من  جو  في  تعايشت 
ذروتها في األعوام التي نزل فيها القرآن الكريم. وقد كانت لغته عامة بين القبائل العربية  
مفهومة تضمنت كثيرا من مفردات لهجاتها، وحملت نسيجا واسعا من خصوصياتها. أي  

عايشت وفق مبدأ األخذ والعطاء والتأثير والتأثر إلى  أن اجتمعت اللهجات  أّن اللهجات ت 
 في مصب واحد، وهو لغة القرآن.

بها   القرآن ونزل  فتخّيرها  اللغة ازدهرت ونمت  أّن  التواب  ولهذا يرى رمضان عبد 
 41ليفهمه الّناس جميعا في شّتى القبائل العربية. 

نزل   بل  بلهجة خاصة  ينزل  لم  بها  فالقرآن  يتحدث  أو فصحى شائعة  بلغة عامة 
 ويدعمون هذا الرأي بدليلين:  42جميع العرب وبها يتفاهمون. 

الشعراء   - بين  المكاني  الفاصل  رغم  الجاهلي  الشعر  في  الكبير  التشابه  األول: 
 واختالف قبائلهم. 

الصوتي،    - اللغوي،  الجانب  من  الجاهلية  شعراء  لدى  الثقافي  التشابه  الثاني: 
 43 ألسلوبي،... والفهم والتذوق والرضا في حال الحكم من الجميع. البالغي، ا

 
39 -  https://ar.islamway.net/article/64379/ ،  09-08-2016القرآن الكرمي واللهجات العربية منذ . 

 مادة: "عرب".  2865ابن منظور، لسان العرب،    - 40
 . 79رمضان عبد التواب، فصول يف فقه العربية، ص - 41

 . 20اللهجة اليت نزل هبا القرآن: قراءة جديدة، ص   - 42
 . 21اللهجة اليت نزل هبا القرآن: قراءة جديدة، ص   - 43

http://www.mathandsci.org/vb/thread675.html
https://ar.islamway.net/article/64379/
https://ar.islamway.net/article/64379/
https://ar.islamway.net/article/64379/


 

28 

 

" إّنه نزل بلسان قريش، أي معظمه،    وذهب الباقالني إلى أّن معنى قول عثمان  
ولم يقل قرشيا،    )قرآنا عربيا  (ولم يقم دليل على أّن جميعه بلغة قريش، قال هللا تعالى:  

 44قال واسم العرب يتناول جميع القبائل تناوال واحدا، يعني حجازها ويمنها". 
وهوازن    وقال أبو حاتم السجستاني: " نزل بلغة قريش وهذيل وتميم واألزد وربيعة

 45وسعد بن بكر". 
 وقد ذهب جواد علي إلى أّن القرآن نزل بلسان العرب مستدال بدليلين: 

تعالى:    - قوله  لهم   (األول:  ليبين  قومه  بلسان  إال  رسول  من  أرسلنا          )وما 
( دليل على نزول القرآن بلسان العرب، ال بلسان قريش أو بلسان قبيلة  4)إبراهيم:  

 معينة، أو قبائل خاصة. 
الّنبي    - إّن  العرب،    الثاني:  وهم  األميّين  إلى  أرسل  في  (أمّي  أرسل  الذي  هو 

وجب أن يكون الوحي بلسانهم ال بلسان طائفة منهم،    )2)الجمعة:   )األميين رسوال 
  46ويؤيده ما جاء في القرآن أّنه أنزل بلسان عربي مبّين. 

 47وأضاف شاكر العامري أدلة أخرى تشهد لرفض سيادة لهجة قريش، هي: 
النبي   - والمدينة)  حياة  مكة  بين  البعثة  مكي    30بعد  قسمان:  والقرآن  سنة(، 

 وما له؛ قريش أم األنصار؟ وأي لسان هو لسان قومه؟ ومدني، فأي منهم ُيعد ق
القوة  - تدعمها  التي  اللغوية  السيادة  خصائص  كافة  تحمل  والعراق  الحيرة  كانت 

على   الثقافي  نفوذها  بسطت  وقد  االقتصادي.  والتقدم  السياسي  والنفوذ  العسكرية 
 شبه الجزيرة العربية. 

 وكذلك كانت الشام المركز السياسي واالقتصادي؛ بالط الغساسنة.   -
وسواء انتصرنا للرأي القائل بأّن القرآن نزل بلغة قريش التي تأثرت بلهجات سائر  
القبائل وانتخبت أفضل ما فيها إلى أن بلغت ذروة االزدهار في وقت نزول القرآن 

األغلب  قريش  لهجة  أّن  معناه  وهذا  بها.  في    ألنّ   فنزل  قريش موجودة  لغة  غير 

 
44 -   
45 - 

 . 608 -607/ 8جواد علي،  املفصل يف اتريخ اإلسالم قبل العرب،  - 46
 . 23اللهجة اليت نزل هبا القرآن : قراءة جديدة، ص  - 47
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أو أّن اللهجات القبلية تعايشت وتالقحت إلى أن اجتمعت في لغة    جميع القراءات
واحدة عامة هي اللغة المشتركة، فإّن الحاصل هو أّن القرآن الكريم احتوى ألفاظا 

 من لهجات القبائل العربية. 
 48رابعا: اللهجات العربية في القرآن الكريم 

العرب، وقد أحصت كتب اللغة  لهجات  ألفاظا مختلفة من مختلف  الكريم  القرآن  شمل  
الحجاز وتميم وهذيل وطئ وكنانة وبني   فذكرت:  بلهجتها،  اللغة  تأخذ منها  التي  القبائل 
وزبيد وخثعم وهمدان   وائل  بن  وبكر  وربيعة  الهيجم  وبني  العنبر  وبني  بن كعب  الحارث 

وحم وقضاعة  وعزرة  وأسد  وعقل  وفقعس  شنوءة  وأزد  سليم  وبني  العالية  وأهل  وعقيل  ير 
وبني كالب   وبني ضبة  الطائف  وأهل  اليمن  وأهل  نجد  وأهل  وقيس  وفزارة  اليمامة  وأهل 

 .وهبيل وغطفان، وكثير غيرها
 49  خامسا: جوانب اختالف اللهجات في القرآن

I. اختالف اللهجات من الجانب الصرفي 
قبيلة   من  الكلمات  تصريف  اختالف  يعني  الصرفية  المسائل  في  اللهجات  اختالف 

قبائل. نكتفي  بوجوه كثيرة للتصريف على مختلف لهجات الالكريم  القرآن  ألخرى، وقد جاء  
 :بذكر بعضها على النحو اآلتي 

 :اإلبدال والقلب  -1
آخر -أ حرف  من  حرف  إبدال  بعض    :اإلبدال:  في  شائع  مثل  العرب  لهجات  وهو 

 "عتى" من "حتى"، و"تكهر" من "تقهر" ونحوه. 

 
من:    -  48 خريان  الدرس كله  الكرمي،  امللحمغازي  القرآن  يف  العرب  هلجات  املادة،      :http://iswy.co/e17oj6رابط 

للتأكد(،     يراجع  ،  المنارة اإلسالمية :من قسم - ميةمنارات الرياضيات والعلوم التعلي:  المصدر،) 
 لهجات العرب في القرآن، 

http://www.mathandsci.org/vb/post5483.html#post5483 

من:     -  49 والع:  المصدرالدرس كله  الرياضيات  التعليميةمنارات  قسم - لوم  اإلسالمية  :من  ، المنارة 
القرآن،   في  العرب  لهجات 

http://www.mathandsci.org/vb/post5483.html#post5483 
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الكلمة  -ب في  مكانه  تغيير  أو  آخر،  حرفا  حرف  قلب  ألف    :القلب:  قلب  ذلك  من 
تعالى:   قوله  نحو  في  المتكلم:  ياء  في  وإدغامها  ياًء  هذا   (المقصور  بشرى  يا 

وحمزة  19)يوسف:  )غالم عاصم  غير  قراءة  ففي  وهذيل،  قيس  بعض  بلهجة   )
قوله   فنحو  المكاني  التغيير  وفي  الياء،  بنصب  غالم"  هذا  بشراي  "يا  والكسائي: 

(  ففيها لهجتان للعرب:  16)الحديد:)قلوبهمألم يأن للذين آمنوا أن تخشع    (تعالى: 
 يأن ويئِّن. 

 :تحقيق الهمزة وترك تحقيقها  -2
الهمزة وتركها -أ دابة    :تحقيق  إال  موته  دلهم على  "ما  تعالى:  قوله  في  ذلك  من 

منسأته")سبأ: تأكل  هو  14األرض  بالذي  أدنى  هو  الذي  و"أتستبدلون   ،)
 (. 61خير")البقرة:

أيضاً   الحجاز، وقد ُقرئ  المهموزة على لهجة أهل  األلفاظ  التهميز في   : إّن ترك 
 منساته" وأدنأ""

إّن بني تميم وقيس وبني أسد ومن جاورهم من سكان البوادي كانوا يحققون الهمز،    
 .بالهمز القرآن وهذه الظاهرة قد اكتسبتها منهم أهل الحجاز، خاصة بعد نزول 

الهمزة  -ت حركة  تعالى:    :نقل  قوله  نحو  في  معي  (ذلك  فأرسله 
 ."( وأهل المدينة يقولون "ردا34)القصص:)ردءا

لكنا هو هللا  (من ذلك قوله تعالى:    :إسقاط همزة أنا وإثبات ألفها والوقف عليها -ج
 .هللا ربي (، معناه: لكن أنا هو 138)الكهف:)ربي 

أأنذرتهم أم  (من ذلك قوله تعالى:    :زيادة ألف بين همزة االستفهام وهمزة أخرى  -د
 (، وقد قرئ أيضًا: "آأنذرتهم" بلغة تميم. 6)البقرة:)لم تنذرهم

وأفعل  -3 تعالى:    :فعل  قوله  ذلك  الليل  (من  عليه  جّن  إذا 76)األنعام: )فلما  "والليل   ،)
أخرى من هذه اآليات: "فلما أجن عليه الليل"، "والليل إذا  (. وفي لهجة  33أدبر" )المدثر: 

 .دبر"
فـ "فعل" لهجة أهل الحجاز، و"أفعل" لهجة تميم، ففي أدبر مثاًل يقال بلهجة أهل    

لغًة،   الوجهان  فيصح  دبر، وهكذا.  إذا  والليل  نجد:  أهل  وبلغة  أدبر،  إذا  والليل  الحجاز: 
 .الوجه المروي لهاولكن ال تقرأ اآليات إال على 
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 :تغيير حركة الحرف األول من الكلمة -4
من ذلك قوله تعالى: "ما لك ال تأمنا    :كسر أحرف المضارعة: لهجة غير الحجازيين  -أ

يوسف")يوسف:  غير  11على  لغة  على  تيمنا"  التاء:"ال  بكسر  قرئ  فقد   ،)
بعض  في  الياء  في  إال  المضارعة،  أحرف  يكسرون  عموما  والعرب    الحجازيين. 

 .األبنية
سليم  -ب بني  لهجة  األمر:  الم  تعالى:    :فتح  قوله  نحو  ذلك  تفثهم  (من  ليقضوا    )ثم 

لهجة  22)الحج: الالم وتسكينها، وفتحها جلي  بكسر  الثالثة:  باألوجه  فقد قرئ   ،)
 .بني سليم

الكلمة:  -ج أول  البادية   كسر  أهل  تعالى:    :لهجة  قوله  نحو  ذلك  شيئا    (من  جئتم  لقد 
ومن  89)مريم:)إدا "إدا"،  وقرئ  الحجازية  العرب  (،  القبائل  لهجة  فالفتح  آدا،  يقول:  من 

 المتحضرة، والكسر لهجة القبائل البدوية مثل تميم وبني أسد وغيرهما. 
II.  اختالف اللهجات من الجانب النحوي 

الكلمة في  اختال النحوية يعني اختالف في نظام تركيب  اللهجات في المسائل  ف 
جاء   وقد  إعرابها،  وأحكام  اختالف  القرآن  الجملة  على  المسائل  هذه  في  مختلفة  بوجوه 

 :العرب، وأبرزهالهجات 
لهجة الحارث بن كعب: ومن ذلك قوله تعالى:    :إلزام المثنى األلف في كل أحواله   -1
 (. 63)طه: )إن هذان لساحران(
الجملة -2 أول  بالفعل  والجمع  التثنية  عالمة  عالمة    :إلحاق  إلحاق  وأزد  طئ  لهجة 

تعالى:  الت  قوله  ذلك  فمن  الجملة،  أول  بالفعل  والجمع  الذين  (ثنية  النجوى  وأسروا 
 .(3)األنبياء:)ظلموا

والذين هم ألماناتهم   (لهجة كثير من العرب: الذين، نحو قوله تعالى:  :الذين واللذون  -3
 (، وفي لهجة كنانة اللذون.31)المعارج:)وعهدهم راعون 

البادية خاصة تميم استعمال أن بمعنى لعل،  لهجة أهل     :استعمال أن بمعنى لعل  -4
تعالى: قوله  ذلك  يؤمنون (من  ال  جاءت  إذا  أنها  يشعركم  أي  109)األنعام: )وما   ،)

 .لعلهم ال يؤمنون 
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ليس -5 عمل  تعمل  الحجازية  ذلك    :ما  ليس، من  ما عمل  إعمال  الحجاز  أهل  لهجة 
 (،  31)يوسف:)ما هذا بشرا (قوله تعالى:

إال -6 بمعنى  لمٌا   :لمٌا  نفس  كل  تعالى:"إن  قوله  ذلك  من  إال،  بمعنى  لمٌا  هذيل  لهجة 
 .( أي: ما كل نفس إال عليها حافظ4عليها حافظ")الطارق:

من يستعمل كاد وظن بمعني القين، من ذلك  العرب  من    :استعمال كاد وظن لليقين -7
 (،  15)طه:)أكاد أخفيها (قوله تعالى:  

والواو -8 الياء  قوله    :حذف  نحو  في  الكلمة  آخر  والواو  الياء  حذف  هذيل  لهجة 
 (. 15)الفجر: )ربي أكرمن (تعالى: 

الخوف-9 موضع  الرجاء  ذلك    :وضع  الخوف، من  الرجاء موضع  تهامة وضع  لهجة 
 .(، أي: ال تخافون له عظمة13)نوح: )مالكم ال ترجون هلل وقارا(قوله تعالى:  

III.  اختالف اللهجات من الجانب الداللي 
أي اختالف األلفاظ في المدلول الواحد، وذلك كأن ُيطَلق على شئ كذا، ويكون له  

 :في القرآن بلهجات مختلفة للقبائل العربية في قبيلة أخرى مسمى آخر. ومما جاء 
تعالى:   ✓ قوله  جاء  ربيعة  أنفسهم (فبلهجة  به  اشتروا  اشتروا  90)البقرة:)بئسما   ،)

  وابتاعوا: شروا وباعوا
 .(، الحقب السنة60)الكهف: )أو أمضي حقبا(وبلهجة قيس:   ✓
الحجازيين  (، وهي عند 24)التكوير:)وما هو على الغيب بضنين (وبلهجة قضاعة:   ✓

 ."ظنين"، أي: بخيل
ننشزها")البقرة: ✓ كيف  العظام  إلى  "وانظر  الحارث:  بني  نعيدها  259وبلهجة   :)

 .ونحييها
(: إقض بيننا. وهم يسمون القاضي: 89وبلهجة عمان: "ربنا افتح بيننا")األعراف: ✓

 .الفاتح
منيب")هود: ✓ أواه  لحليم  إبراهيم  "إن  عامر:  بني  دع75وبلهجة  وتعني  أواه،   اء(، 

(: هلم لك. قيل بالقبطية أو بالسريالية 23وبلهجة حوران: "وقالت هيت لك")يوسف:
 .أو بالعبرانية

 .(: األسرة35األرائك")المطففين: وبلهجة اليمن: "على ✓
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نسأته")سبأ: ✓  .(: عصاه14وبلهجة حضرموت: "مِّ
 (: تغنون،  61وبلهجة حمير:" سامدون")النجم:  ✓
 (: تخطئوا خطًأ بينًا. 27)النساء:وبلهجة سبأ: "تميلوا مياًل عظيمًا" ✓
 .(: رجع48وبلهجة سليم: "نكص")األنفال: ✓
 (: يصيح. 171وبلهجة طئ: "ينعق")البقرة: ✓
 (: حسدا. 90وبلهجة تميم: "بغيا")البقرة: ✓
 .(: فامض72وبلهجة مدين: "فاقض ما أنت قاض")طه: ✓
 (: الجهالء. 13وبلهجة كنانة: " السفهاء")البقرة: ✓

إلى  مختلفة، ولكن لم ينسبها اللغويون  لهجات  من  الكريم  القرآن  وهناك ألفاظ كثيرة في  
 العرب.  لهجات قبيلة معينة واكتفوا بالقول بأّنها لهجة من 

IV.  اختالف اللهجات من الجانب الصوتي 
وهو اختالف في نطق اللفظ، فالقبائل العربية قد تختلف في نطق بعض األلفاظ،  

القبيلة األخ  رى في نطقها، وأبحاث هذا الجانب يهتم بها علم  فتصدر صوتًا تختلف عن 
والتفخيم   والترقيق  واإلشمام،  واإلمالة،  الفتح  مسائلها:  ومن  التجويد.  وعلم  القراءات، 

وقال اركبوا فيها   "واإلظهار واإلدغام ونحوه. ونعرض مثااًل في الفتح واإلمالة، قوله تعالى:
 (. 41)هود:بسم هللا مجريــها ومرساها إن ربي لغفور رحيم"

قراءة بالفتح: "مجراها"، وقراءة باإلمالة: "مجريها" بحركة متوسطة ما بين األلف والياء في 
 .حركة الراء
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 الوجوه والنظائرتعريف أوال: 
 الوجوه لغة: 

ه(: "وجه الكالم: السبيل التي تقصدها به، وصرفت الشيء 321قال ابن دريد)ت
سننه.   عن  أي  وجهه  ووجوه  عن  أوجه  على  وجه  ويجمع  وجهان،  له  موّجه:  وكساء 

 50وأجوه".
َيُدلُّ َعَلى  ه(: "  395وقال ابن فارس)ت   ٌد  َواحِّ ٌل  َوالأَهاُء: َأصأ يُم  َوالأجِّ الأَواُو  )َوَجَه( 

ُه الرَُّجلِّ َوَغيأُرُه. َورُ  ُيَقاُل َوجأ ٍء.  بٌِّل لُِّكلِّّ َشيأ َتقأ ُه ُمسأ ٍء. َوالأَوجأ بََّما ُعبَِّّر َعنِّ الذَّاتِّ ُمَقاَبَلٍة لَِّشيأ
. هِّ هِّ َي تِّلأَقاَء َوجأ هِّ ُت ُفاَلًنا: َجَعلأُت َوجأ ي إَِّليأَك....َوَواَجهأ هِّ هِّ. ]َو[ َتُقوُل: َوجأ  51"بِّالأَوجأ

ُع الُوُجوهه(:  711وجاء عند ابن منظور)ت   ُروٌف، َوالأَجمأ ُه: َمعأ وفي الحديث  .  الَوجأ
أي يشبه بعضها بعضًا ألن وجوه البقر تتشابه كثيرًا.. وفي    52}أنه ذكر فتنا كوجوه البقر{

أي ترى له معاني يحتملها فتهاب    53حديث أبي الدرداء: }ال تفقه حتى ترى للقرآن وجوهًا{
الَّذِّي  اإلقدام عليه. ورجل ذو وجهين إذا لقي بخالف ما في قلبه.   السبيُل  الأَكاَلمِّ:  ُه  وَوجأ

ُدُه بِّهِّ. وَصَرَف الش هِّ َأي َسَننِّهِّ. َتقأصِّ هِّ  54"يَء َعنأ َوجأ
أّن   في  تتفق  اللغوية   والوجوه،  فالتعريفات  واألوجه،  الوجوه  جمعه  مفرد  الوجه  

 واألجوه،  ووجوه الكالم مقاصده ومعانيه. 
 النظائر لغة: 

والنظائر: جمع نظير، وهو المماثل والشبيه، يقال: فالن نظير فالن إذا كان مثله  

 
 م ، مادة )وجه(.........1987بيروت، الطبعة: األولى،  –هـ(، المحقق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين 321انظر: جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )المتوفى:  - 50

 هـ(، المحقق: عبد السالم محمد هارون 395معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:   - 51

 . مادة )وجه(.6/88م.، 1979 -هـ  1399الناشر: دار الفكر، 

  -هـ    1416القاهرة، الطبعة: األولى،    –هـ(، المحقق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث  241حنبل، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى:    أخرجه مسند اإلمام أحمد بن  -  52

 .......سراجع 391/ 5م  1995

 ء كان يقول: ))إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها((...............يراجع.ولفظه ))عن أبي قالبة((: أن أبا الدردا 2/357انظر: الطبقات الكبرى البن سعد   -53

 ، مادة )وجه(.556 -13/555هـ،    1414 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –هـ(، دار صادر 711انظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور اإلفريقى )المتوفى:   -54
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نظراء والجمع  مسعود  55وشبيهه  ابن  قول  ذلك  ومن   ،  َكاَن الَّتِّي  النََّظائَِّر  َعَرفأُت  }َلَقدأ   :
، ُسوَرَتيأ   النَّبِّيُّ   لِّ َن الُمَفصَّ رِّيَن ُسوَرًة مِّ شأ ، َفَذَكَر عِّ ُرُن َبيأَنُهنَّ َعٍة { َيقأ ، "يريد  56نِّ فِّي ُكلِّّ َركأ

ي   ور المتماثلة فِّي المعانِّي كالموعظةِّ أو الحكمِّ أو الَقَصصِّ ال الُمتماثلَة فِّي عدد اآلأ السُّ
 57لما سيظهر عند تعيينها". 

بِّيُه    ه(: "1205وفي تاج العروس للزبيدي)ت ُر: الَمثِّيُل والشَّ النَّظيُر ـ كأميٍر ـ والُمَناظِّ
شيٍء،   كلِّّ  رآهما في  ُر  النَّاظِّ إليهما  َنَظَر  إذا  ألنَّه  ثأُلَك؛  مِّ أي:  يُرَك؛  َنظِّ فالٌن  يقال: 

واألفعالِّ   األخالقِّ  في  ببعٍض  بعضهم  تَِّباهِّ  الشأ واألَماثُِّل؛  ُل  األَفاضِّ سواًء...والنََّظائُِّر: 
.  58"واألقوالِّ

األمثال   هي  النظائر  أّن  في  تتفق  اللغوية  التعريفات  أّن  كل  فالمالحظ  في  واألشباه 
 شيء، فاألشباهِّ والنََّظائرِّ تأتي في اللُّغة لمعنًى واحٍد. 

 الوجوه والنظائر اصطالحاا: 
هـ(  في علم الوجوه والنظائر إاّل أّنه ال  597رغم تقدم التأليف على ابن الجوزي )ت

أحد من المؤلفين قام بتحرير تعريف له، فكل الدراسات السابقة له اقتصرت على الجانب  
العلم في كتابه النواظر في علم الوجوه    التطبيقي، فهو أول من عّرف هذا  "نزهة األعين 

 والنظائر في القرآن الكريم" حيث قال: 
"واعلم أن معنى الوجوه والنظائر: أن تكون الكلمة الواحدة قد ذكرت في مواضع   

لمة غير معناها من القرآن الكريم على لفظ واحد وحركة واحدة، وُأريد بكل مكان معنى للك 
ما  الكلمة األخرى، هذا  يناسبها غير معنى  بمعنى  كلمة  اآلخر، وتفسير كل  المكان  في 
للمعاني،   اسمًا  الوجوه  تكون  هذا  وعلى  لأللفاظ،  اسم  "فهو  النظائر:  أما  "لوجوه"،  يسمى 

  59ومن هنا كان األصل في وضع كتب الوجوه والنظائر." 

 
 ...................2/379ظر: جمهرة اللغة البن دريد، مادة )نظر( ان -55

 البخاري ، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق  انظر: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا  -56

 (.775، كتاب األذان، باب الجمع بين السورتين في ركعة، )ح155/ 1هـ،  1422النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األولى، 

به وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب  ه، رقم كتبه وأبوا1379بيروت،    -فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن حجر أبو الفضل العسقالني، دار المعرفة    -  57

 .2/259الدين الخطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز، 

 .254، 252/ 14تاج العروس، الزبيدي،  - 58

لبنان/ بيروت،   -هـ(، المحقق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة  597الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:    نزهة األعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، جمال الدين أبو الفرج عبد  -59

 .83م، ص 1984  -هـ 1404الطبعة: األولى، 
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 60يف نفسه في كشف الظنون. واقتفى أثره حاجي خليفة فنقل التعر 
اللفظ  في  النظائر  "وقيل:  فقال:  ينسبه،  لم  وإن  تضعيفه  نقل  ثّم  الزركشي  وذكره 
المشتركة، وهم   األلفاظ  في  الجمع  لكان  هذا  أريد  لو  َف ألنه  ُوّضعِّ المعاني.  في  والوجوه 
نوع الوجوه  فيجعلون  في مواضع كثيرة،  الذي معناه واحد  اللفظ  الكتب  تلك  ًا  يذكرون في 

  61ألقسام والنظائر نوعًا آخر كاألمثال". 
إلى   فانتهى  الجوزي،  ابن  تعريف  على  الزركشي  استدرك  النقد،  هذا  على   وبناء 
أّن: "الوجوه: اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفظ "األمة"، والنظائر كاأللفاظ  

 ".62المتواطئة 
فقال:   والتعريف،  النقد  في  السيوطي  يستعمل  "فالوجوه:وتابعه  الذي  المشترك  للفظ 

في   األقران  معترك   " سميته  كتابا  الفن  هذا  في  أفردت  وقد  األمة  كلفظ  معان  عدة  في 
المتواطئة كاأللفاظ  والنظائر  القرآن  أيضا كل من طاش كبري زادة   63". مشترك   64ونقله  

 65والتهانوي. 
أنّ  فوجد  الميدان،  هذا  في  العلماء  كتبه  ما  القرعاوي  الكلمة  وتتبع  "يذكرون  هم 

الواحدة، ثم يذكرون معانيها المتعددة، ويستدلون على كل معنى باآليات القرآنية، مما يدل  
وجهًا..   عشر  سبعة  وفيها  ويقولون..  الكلمة،  إلى  يشيرون  إذ  للمعاني،  الوجوه  أن  على 

عن معنى    وفيها أربعة وجوه.. وهكذا نجد أنهم يريدون بهذا الوجه معنى يختلف قربًا وبعداً 

 
الحاج خليفة )المتوفى:    -  60 أو  باسم حاجي خليفة  المشهور  القسطنطيني  الكتب والفنون، مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي  الظنون عن أسامي  المثنى  1067كشف  بغداد )وصورتها عدة دور    -هـ(، مكتبة 

 .2/2001م،   1941ر الكتب العلمية(، لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودا

 .1/102البرهان في علوم القرآن، الزركشي،  - 61

 واأللفاظ تنقسم إلى أقسام:  األول: المتباين: إن تعدد اللفظ والمعنى: كاإِلنساِن، والفرِس.  - 62

ا، )ألنه للقدر ال القدر مشترك من المعنى بين أفراده، يستوي معناه في أفراده( كاإِلنسان فِإنَُّه ُمتساِوي المعنى ِفي أفرادِه ِمْن زيٍد وعمٍرو وغيرهما، و الثاني: المتواطئ: إن اتحدا اللفظ والمعنى: َأْي: كان كلٌّ منهما واحدا

 المشترك في المثال هو اإلنسانية. )فالتواطؤ اشتراك معنوي(.

د المعنى كأن يكون للَّفظ معنياِن )إن كان( أي اللَّفظ )حقيقةا فيهما(، أي: ِفي المعنيين مثال كالُقْرِء للحيض، و   أي أن يتَّحد  الثالث: المشترك: إن اّتحد اللفظ دون المعنى فهو المشترك: الط هر )فمشترك( ؛  اللَّفُظ ويتعدَّ

َجاِع. ُجِل الش   الشتراك المعنيين فيه )َوِإالَّ فحقيقٌة، ومجاٌز( كاأَلسد للحيواِن المفَتِرس َوِللرَّ

ْنَساِن، َواْلَبَشِر.] ينظر: حاشية العطار على شرح الجالل ا هـ(، دار الكتب العلمية، د.ط.ت،  1250لمحلي على جمع الجوامع، حسن بن محمود العطار الشافعي )ت  الرابع: المترادف: ِإْن اتََّحَد اْلَمْعَنى ُدوَن اللَّْفِظ: َكاإلِْ

 [.30م، ص  1973  -هـ  1393هـ(، المحقق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة: األولى، 684اب الدين القرافي المالكي )ت، شرح تنقيح الفصول، أبو العباس شه2/358-362

 .2/144م،   1974هـ/  1394هـ(، المحقق: محمد أبو الفضل،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: 911اإلتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  - 63

 .2/415م،  1985بيروت،  العلمية، الكتب دار .ط  زادة، كبري  السياد،  طاش ومصباح السعادة مفتاح -64

هـ(، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. 1158والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محّمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )المتوفى: بعد    الفنون   موسوعة كشاف اصطالحات  -  65

 .2/1703م،  1996 -بيروت، الطبعة: األولى  –نان ناشرون علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد هللا الخالدي، الترجمة األجنبية: د. جورج زيناني، مكتبة لب
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 66آخر مرادًا من آية أخرى.. وهللا أعلم". 
النظائر،   في  الخالف  إّنما  العلماء  بين  مرادها  في  الوجوه ال خالف  أّن  والظاهر 

 وهو ما لم يشر إليه القرعاوي.
احتكم   فقد  والنظائر،  الوجوه  علم  تعريف  في  والباحثين  العلماء  الختالف  ونظرا 

هذ في  تأليف  أول  إلى  الطيار  البلخي)ت  مساعد  سليمان  بن  مقاتل  كتاب  وهو  العلم،  ا 
(،  بغية تصحيح التعريفات التي وضعت بعده بناء على ما كتبه مقاتل، ألّن كل من  150

فقام عليه،   عالة  بعده  العلم  هذا  في  نماذج    أّلف  من  فيه  ُضرب  وما  الكتاب  باستقراء 
   تطبيقة؛ وتوصل إلى تحرير تعريف لعلم الوجوه والنظائر، فقال: 

 " الوجوه: المعاني المختلفة للفظة القرآنية في مواضعها من القرآن.
فيكون   اللفظ،  معنى  فيها  اتفق  التي  الواحد  للوجه  المتعددة  القرآنية  المواضع  والنظائر: 
معنى اللفظ في هذه اآلية نظير )أي: شبيه ومثيل( معنى اللفظ في اآلية األخرى، وهللا  

 67أعلم."
فإّن ")الوجوه( من باب المشترك اللفظي غالبًا، وأما النظائر فليست  وبناء على هذا  

إال مجرد أمثلة أخرى للوجه الواحد، ولكن في مواضع أخرى، وال تعد حينئٍذ من المشترك  
المترادف من    68".وال 

المعاني    عن  عبارة  باتفاق  الوجوه  أّن  يتبّين  التأليف  وواقع  التعريفات  في  وبالنظر 
المختلفة للفظة القرآنية الواحدة في مواضعها بسياقاتها المختلفة، مثل األمة، فمن وجوهها:  
العصبة، الملة، قوم، سنين، إمام، األمم الخالية... واللفظ الدال على تلك الوجوه )األمة(  

 مشترك بينها. 
اللفظ واحدا وعلى حركة واحدة، وهذا    يكون  الجوزي فاشترط أن  ابن  لكن خالف 

جميع  مس يشمل  الذي  نفسه،  الجوزي  ابن  كتاب  في  حتى  التأليف  واقع  لمخالفته  تبعد 
من   ليس   " فقالت:  شلبي  هند  أيضا  إليه  نبهت  الذي  وهذا  مادته.  أو  اللفظ  اشتقاقات 

على لفظ    -  69خالفا لما ذهب إليه حاجي خليفة  -الضروري أن تكون الكلمة المشتركة  

 
 الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، سليمان بن صالح القرعاوي، ص............... - 66

 .94  -89هـ، ص 1432التفسير اللغوي للقرآن الكريم، د مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، دار ابن الجوزي، الطبعة: األولى،  - 67

    pm print.html-https://vb.tafsir.net/forum2/thread3033 10:12 ,12/02/2005 03/01/1426المراد بالوجوه والنظائر ، أحمد معاضة الشهري، ملتقر أهل التفسير،  ما  -68

 نسبت التعريف لحاجي خليفة، ولكن تبين بعد التتبع أّنه البن الجوزي كما سبقت اإلشارة. - 69

https://vb.tafsir.net/forum2/thread3033-print.html
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نالحظه  الذي  ألن  واحدة،  وحركة  اللفظة    واحد،  استعمال  والنظائر،  الوجوه  كتب  في 
   70ومشتقاتها على السواء".

الزركشي  يقيده  بينما  لأللفاظ،  اسم  أّنه  الجوزي  ابن  فيرى  للنظائر  بالنسبة  أّما 
باأللفاظ المتواطئة. مثل لفظ "اإلنسان" تتواطأ فيه عدة مسميات مختلفة، هي: زيد، عمرو،  

 لقرية" ونحوها. علي، هدى،....ولفظ "المدينة"، و"ا
وجه   على  الوارد  اللفظ  كون  بها  يقصد  الجوزي  ابن  عند  النظائر  أّن  أي 
في   آخر  وجه  على  يرد  عندما  نفسه  نظير  اآليات  من  مجموعة  في  معين  واحد)معنى( 
مجموعة أخرى من اآليات؛ مثال ذلك لفظ أمة ووجهه الجماعة في سورة آل عمَران: }أمة  

َدة{(، فالنظائر هي  َقائَِّمة{ نظير لفظ "أمة" بمع  نى "الملة" في  الأَبَقَرة: }َكاَن النَّاس أمة َواحِّ
بغض   الوجوه  عدد  يساوي  النظائر  عدد  أّن  عنه  وينتج  الوجوه،  عن  تعبر  التي  األلفاظ 

 النظر عن عدد اآليات.  
وللتأكد من صحة ذلك تّم االحتكام إلى كيفية استعمال ابن الجوزي لكلمة النظير   

 ا لم ترد عنده إال مرة واحدة في التعريف فقط، مّما صعب الحكم بالقطع. لكن تبين أّنه
بينما النظائر عند الزركشي فترى هند شلبي أّنه يقصد بها اللفظ الواحد الذي يرد  

في مواضع مختلفة من القرآن على وجه واحد، أي تشترك في المعنى) اشتراك معنوي(،  
وجه. مثاله: لفظ "األمة" في قوله تعالى: }َكاَن  فتلك المواضع نظائر لبعضها البعض في ال

أمة   أمتُكم  ه  َهذِّ }َوإِّن  تعالى:  قوله  في  األمة  لفظ  نظير   ) َدة{)البقرة:  َواحِّ أمة  النَّاس 
الزركشي.   قال  كما  أمثال  فهي  الملة.  وهو  الوجه  في  نظائر  (أي  األنبياء:  َدة{)سورة  َواحِّ

 71في الوجه.    وعدد النظائر يتوقف على عدد المواضع المتفقة 
يعني   والتواطؤ  المتواطئة،  األلفاظ  بالنظائر   يقصد  إنما  الزركشي  أّن  يبدو  ولكن 
اتفاق اللفظ والمعنى، بحيث يتساوى أفراده في إطالق المسمى عليها، ومثاله لفظ اإلنسان،  
في   ويتساوون  هؤالء   ويشترك  فاطمة،  زيد،  علي،  على  يصدق  ولمن  واحد  معنى  له 

 اإلنسانية.  
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ل إلى ما توصلت له هند شلبي، وإن زاد قيد االتفاق في معنى  أّما الطيار فتوص
الواحد   للوجه  المتعددة  القرآنية  المواضع  استنتج، هي  فالنظائر كما  اللفظ فقط،   اللفظ ال 
يخالف  إذا  فهو  الجنة.  بمعنى  واإلحسان كالهما  كالحسنى  اللفظ،  معنى  فيها  اتفق  التي 

والسيوطي. الزركشي  يع  تعريف  الخالف  الذي  وسبب  التأليف،  في  مقاتل  مرتكز  إلى  ود 
يلتزم   فلم  مبناه،  أو  النظر عن صورته  بغض  اإلحسان(  اللفظ)الحسنى،  مادة  كل  تناول 

 صورة اللفظ الواحدة.
يصدقه   االختالف  النظر عن  بغض  والطيار  والسيوطي  الزركشي  إليه  ذهب  وما 

المعاني والنظائر اللغوي للوجوه في  التأليف، واالستعمال  التماثل والتشابه، وهو    واقع  في 
  72ما رجحته هند شلبي في كتابها أيضا. 

   :الفرق بين الوجوه والنظائر
ه( ضّعف القول بأّن النظائر في اللفظ  794لقد سبقت اإلشارة إلى أّن الزركشي)ت

" لو أريد هذا لكان الجمع في األلفاظ المشتركة، وهم  والوجوه في المعاني مبررا ذلك بأّنه  
نوعًا   الوجوه  فيجعلون  في مواضع كثيرة،  الذي معناه واحد  اللفظ  الكتب  تلك  يذكرون في 

  73ًا آخر كاألمثال". ألقسام والنظائر نوع
ه( الذي صرح  728ولعّل الزركشي نقل التضعيف عن شيخ اإلسالم ابن تيمية)ت

"واألسماء المشتركة في اللفظ" هي من المتشابه، وبعض "المتواطئة" أيضا  به في قوله: "
"الوجوه والنظائر"؛   "الوجوه والنظائر"، وصنفوا كتب  التفسير:  المتشابه. ويسميها أهل  من 

 . جوه في األسماء المشتركة والنظائر في األسماء المتواطئة فالو 
وقد ظن بعض أصحابنا المصنفين في ذلك أّن الوجوه والنظائر جميعا في األسماء  

وليس األمر على ما قاله،   المشتركة، فهي نظائر باعتبار اللفظ، ووجوه باعتبار المعنى. 
ويبدو أّن ابن تيمية يشير يقصد ابن الجوزي    74بل كالمهم صريح فيما قلناه لمن تأمله ".

 في كتابه "الوجوه والنظائر".

 
اإل  -  72 ثم  البصري  ربيعة،  تيم  بالوالء، من  التيمي  ثعلبة،  أبي  بن  سالم  بن  يحيى  معانيه،  أسماؤه وتصرفت  اشتبهت  القرآن مما  لتفسير  )المتوفى:  التصاريف  القيرواني  له وحققته: هند  200فريقي  هـ(،قدمت 

 م   1979شلبي،الشركة التونسية للتوزيع، 

 .22-17، ص  
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ولم يختلف موقف تلميذه ابن القّيم الذي يرى أّن اللفظ في القرآن يكون له نظائر  
كتب    ُصنَِّّفتأ يعرف معناه باطراد ذلك المعنى في تلك األلفاظ النظائر، ثّم يضيف "وفيها  

 الوجوه والنظائر. 
 فالوجوه: األلفاظ المشتركة.  
 والنظائر: األلفاظ المتواطئة. 

  75" .األول: فيما اتفق لفظه واختلف معناه، والثاني: فيما اتفق لفظه ومعناه"
ومما سبق يمكن القول أّن " الوجوه تتعلق باأللفاظ المتحدة في النطق المختلفة في  

ف المتحدة  باأللفاظ  تتعلق  فهي  النظائر  أما  هذا  المعنى،  ولكن  معًا،  والمعنى  النطق  ي 
 76المعنى يصلح ألفراد كثيرة."

في   الواردة  التواطؤ  كلمة  فسر  الذي  السيوطي  نص  لوال  به  يسلم  االستنتاج  وهذا 
 تعريف  خالف ما قاله ابن القيم وعلماء األصول؛ حيث قال:  
المشتركة(... وقد صنف في  " الوجه الخامس والثالثون من وجوه إعجازه )ألفاظه  

عكسه   وفي  النوع  معناه    -هذا  واتحد  لفظه  اختلف  ما  المتقدمين    -وهو  من  كثير 
الجوزي،...".  ابن  منهم  الترادف ال    77والمتأخرين،  هو  المعنى  اتفاق  مع  اللفظ  واختالف 

 التواطؤ.  
باب  من  األّول  "وكأن  قال:  حيث  استنتاجه  عليه  بنى  العايد   سليمان  أّن    ويبدو 

   78المشترك الّلفظي، والثاني من باب الترادف."
أّن   الهامش، وهو  في  البيان  والمترادف كما سبق  المتواطئ  بين  ولكن هناك فرق 
أّما  واالبتالء،  واالمتحان  كاالختبار  ألفاظه  دون  معانيه  اتحدت  ما  المترادفة،  األلفاظ 

 المتواطئ فما اتحد لفظه ومعناه، وهو الذي ذكره ابن القيم. 
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   التمثيل للوجوه والنظائر في القرآن:
 أوالا : الوجو  

يل   صِّ لَتحأ ُهود  الأَمعأ لإلنار  م  اسأ التعارف  فِّي  السراج  السراج":"  "باب  في  الجوزي  ابن  قال 
 االستضاءة ثمَّ استعير فِّي كل َما يستضاء بِّهِّ. 

َهيأن:  ُروَن َأن السراج فِّي الأُقرأآن على َوجأ  -َوذكر الأُمَفسِّّ
َراًجا وقمرا منيرا{، َوقد فسر  َقان: }َوجعل فِّيَها سِّ له َتَعاَلى فِّي الأفرأ نأه َقوأ مأس. َومِّ َأحدهَما: الشَّ

َراًجا{ .  مأس سِّ له: }َوجعل الشَّ  َذلِّك فِّي َقوأ
َزاب: }وداعيا إَِّلى هللا َحأ له َتَعاَلى فِّي األأ نأه َقوأ نِّهِّ  َوالثَّانِّي: ُمَحمَّد صلى هللا َعَليأهِّ َوسلم. َومِّ   بِّإِّذأ

 79وسراجا منيرا{". 
 وجاء في التصاريف: "تفسير الرحمة على أحد عشر وجها:...  

 الوجه الثالث: الرحمة يعني المطر
المطر.   ام  قدَّ يعني  َمتِّهِّ{  َرحأ َيَديأ  َبيأَن  رًا  ُبشأ الرياح  ُل  سِّ }ُيرأ اأَلعراف:  في سورة  قوله  وذلك 

َمَتُه{ يعني المطر. وكقوله في سورة ونظيرها   في الفرقان. وقال في حم عسق: }َوَينُشُر َرحأ
َمتِّ هللا{ يعني المطر. وقال: }ُثمَّ إَِّذآ   َمًة{ يعني  الّروم: }فانظر إلى آَثارِّ َرحأ نأُه َرحأ َأَذاَقُهمأ مِّّ

َمتِّهِّ{ يعني المطر...  يَقُكمأ مِّّن رَّحأ  المطر. وقال: }َولُِّيذِّ
 الوجه الخامس: الرحمة يعني النعمة 

َمُتُه{ يعني ونعمته. ] ُل هللا َعَليأُكمأ َوَرحأ في    ونظيرهاوذلك قوله في سورة النِّّساء: }َوَلوأاَل َفضأ
النُّ  البقرة. وفي سورة  يعني ونعمته. ومثله  سورة  َمُتُه{  َوَرحأ َعَليأُكمأ  ُل هللا  }َوَلوأاَل َفضأ قال:  ور 

 80كثير[ . ونحوه كثير". 
أشباه وأمثلة أخرى   له  اللفظ  في موضع  النظير أن يكون معنى  التصاريف  ففي 

 يرد فيها اللفظ بنفس المعنى. وهذا الذي أشار إليه الطيار. 
  ثانياا: مثال على النظائر في القرآن بناء على تعريف ابن تيمية والزركشي  

م لما يجمع جماعة كثِّيرة  لفظه)قرية( له معنى واحد حيثما ورد في القرآن، وهو   اسأ
النَّاس،   فيهامن  ورد  التي  المواضع  تلك  في  منها  المراد  الخمسين  والتي   لكن  عن  تزيد 
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في   فالقرية  تعالى: يختلف،  َمئِّنَّةً   (  قوله  ُمطأ َنًة  آمِّ َكاَنتأ  َيًة  َقرأ َمَثاًل  َّللاَُّ  )النحل:  )َوَضَرَب 
112  (} رِّ الأَبحأ َرَة  َحاضِّ َكاَنتأ  الَّتِّي  َيةِّ  الأَقرأ َعنِّ  َألأُهمأ  َواسأ تعالى:}  قوله  وفي  مكة،  هي   )

َراف:  َعأ  ( أيلة.   163األأ
َية{) البقرة:   ه الأقرأ فمعنى القرية في كل  ( أريحا.  106وفي قوله تعالى: }َوإِّذ ُقلأَنا ادُخُلوا َهذِّ

 .هذه المواضع واحد، لكن المراد منها يختلف في كل موضع عن اآلخر
أّما في هذا المثال فيبرز التواطؤ في لفظ القرية، أي اتفاق اللفظ والمعنى، فمكة،  

ي كونها قرى، وهو اللفظ الكلي وتتساوى في القدر المشترك بينها من  وأيلة، وأريحا تتفق ف
معنى االسم الكلي؛ القرية. ولعّل التساوي هو الذي جعلها نظائر لبعضها البعض فضال 

 عن التماثل والتشابه بسب ذلك القدر.
 نشأة علم الوجوه والنظائر 

والنظائر مّر بمرحلتين أساسيتين،  من خالل التتبع، يمكن أن نقول أن علم الوجوه  
 وهما: 

 أوال: مرحلة ما قبل التدوين أو مرحلة اإلرهاصات األولى )البذور( 
والصحابة رضي هللا    نشأة علم الوجوه والنظائر إلى عهد النبي    81يرجع الباحثون 

عنهم والتابعين،  حيث ظهرت في هذه المرحلة المالمح األولى لعلم الوجوه والنظائر، من  
بعض   بيان  في  والتابعين  عنهم   هللا  رضي  الصحابة  واجتهادات  النبوية  السنة  خالل 

الفقه حتى  : }ال يكون الرجل فقيهًا كل  األلفاظ وتفسير اآليات القرآنية ويستشهدون بقوله  
 82يرى للقرآن وجوهًا كثير{". 

 فالحديث صريح في أّن للقرآن الكريم وجوها، ال يتوصل إليها بالفقه والفهم. 
في الوجوه والنظائر، فيمكن تصنيفها إلى نوعين؛    أّما جهود الصحابة والتابعين  

 نظرية وتطبيقة، فالنظرية منها: 
أبي طالب رضي هللا بن  أن علي  ابن عباس  الخوارج ما رواه  إلى  أرسله   عنهما 
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خاصمهم   ولكن  وجوه،  ذو  فإنه  القرآن  في  تحاجهم  وال  فخاصمهم  إليهم  }اذهب  فقال: 
 83بالسنة{. 

بكتاب هللا   أعلم  فأنا  المؤمنين  أمير  }يا  له:  قاله  عباس  ابن  أن  آخر  ومن طريق 
و  ويقولون،  تقول  وجوه،  ذو  حمال  القرآن  ولكن  قال: صدقت،  نزل،  بيوتنا  في  لكن  منهم 

خاصمهم بالسنن، فإنهم لن يجدوا عنها محيصًا. فخرج إليهم فخاصمهم بالسنن، فلم تبق  
 84بأيديهم حجة{ 

لها  فتشهد  بوجوه متعددة،  الواحدة  القرآنية  اللفظة  بيان  االتفسيرية في  أّما جهودهم 
ت،  نماذج كثيرة، يمكن الوقوف عليها باستقراء بعض التفاسير األثرية التي ُتعنى بالمرويا

 ومن ذلك ما جاء عند السيوطي: 
َأله َعن "الأَعفو" َفَقاَل:} "العفو"   َوان كتب إَِّلى سعيد بن ُجَبير يسأ َأن عبد الأملك بن َمرأ
النفقة:   في  القصد  في  ونحو  الذنب،  عن  تجاوز  نحو  أنحاء:  ثالثة  على  القرآن  في 

وَ ( الَعفأ ُقلِّ  ُينفُِّقوَن  َماَذا  َئُلوَنَك  بين    219)البقرة:    )َوَيسأ فيما  اإلحسان  في  ونحو   .)
َدةُ (الناس: ُعقأ هِّ  بَِّيدِّ ي  الَّذِّ ُفَواأ  َيعأ َأوأ  ُفوَن  َيعأ َأن  ذكر  85({ 237)البقرة:   )إِّالَّ  جبير  بن  فسعيد 

 للفظة "العفو" ثالثة وجوه، وإن سماها أنحاء.  
ّد"، ما صنع الناس فهو  ّد."وأخرج عكرمة، قال:  "ما صنع هللا فهو "السُّ  86"السَّ

تعالى:   قوله  في  الداني  أبو عمرو  َرَة وذكر  َحاضِّ َكاَنتأ  الَّتِّي  َيةِّ  الَقرأ َعنِّ  َئلُهمأ  َوسأ
رِّ  بمعنى  163)األعراف:  الَبحأ بالظاء  وهو  قال:  المشاهدة.  هنا  بالحضور  المراد  أن   .)

َفَكاُنواأ  (ى:  المنع والتحويط، قال: ولم يأت بهذا المعنى إاّل في موضع واحد، وهو قوله تعال
رِّ  َتظِّ يمِّ الُمحأ  87(".  31)القمر: )َكَهشِّ

وقال أحمد بن فارس: " كل ما في القرآن من ذكر األسف، فمعناه الحزن إال: "َفَلمَّا 
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في    ، وابن كثير65  –  5/64، كما أخرجها الطبري في تاريخه  3/32( إلى ابن سعد، غير أني لم أجد هذا اللفظ في طبقات ابن سعد، بيد أنه ساق القصة مطولة  122/ 2هذا اللفظ عزاه السيوطي في اإلتقان ) -84

، وعزاها ألحمد والطبري، وكلهم ذكروا  6/239وذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد    .588، والذهبي في تاريخ اإلسالم ص1/148، واليافعي في مرآة الجنان  3/327، وابن األثير في الكامل  7/304البداية والنهاية  

 إلتقان.القصة مطولة، ومختصرة، ولم يذكر أحدهم اللفظ الذي ساقه السيوطي في ا

 .1/607بيروت،  –هـ(، دار الفكر  911الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  - 85

 االتقان،  السيوطي،........ - 86

 البرهان ، الزركشي،...........- 87
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 88[ فمعناه أغضبونا". 112َءاَسُفوَنا"]
إاّل أّنه لم    والصحابة    ورغم ظهور بذور علم الوجوه والنظائر في عهد النبي  

القرآن، فضال عن   العربي وبلغتهم نزل  اللسان  ُيدون لعدم الحاجة إلى ذلك، لكونهم أهل 
تواجد المفسر األول بين أظهرهم، يتولى مهمة البيان متى أشكل عليهم شيء من القرآن 

 الكريم، إلى أن ظهرت دواعي التأليف، وانتقل علم الوجوه والنظائر إلى مرحلة التدوين.  
 : نيا: مرحلة التدوين في علم الوجوه والنظائرثا

والصحابة بعلم الوجوه والنظائر، ومن    اعتنى العلماء والباحثون بعد عصر النبي  
مظاهر العناية به االتجاه إلى التأليف والتدوين فيه منذ وقت مبكر،  حيث يعود إلى بداية  

لبها للمتقدمين؛ ولعّل السبب في  القرن الثاني للهجرة، فظهرت مؤلفات كثيرة،  يلحظ أّن أغ
النضج  مرحلة  العلم   هذا  بلوغ  إلى  يرجع  المتأخرين،  عند  العلم  هذا  في  التأليف  قلة 
واالستواء التي يصعب معها اإلضافة واالستدراك غالبا، والتخلي عن النظرة التجزيئية إلى  

العلمية التطورات  وما فرضته  للقرآن،  الكلية  بالنظرة  للعناية  إلى علوم     االتجاه  النحو  من 
يمكن أن   إليه االكتشافات،  وبناء على ذلك  توظيف آخر ما توصلت  أكثر على  تعتمد 

 نميز في هذه المرحلة بين جهود القدامى والمعاصرين وفق ما يلي:  
التدوين في هذه المرحلة نشاطا كبيرا وتأليفا غزيرا، وأبرز  التأليف عند المتقدمين:   شهد 

   89الجهود هي : 
هـ ( لم تصلنا  143هـ( ، وعلي ابن أبي طلحة )ت  105عكرمة مولى ابن عباس ) ت   -

 مؤلفاتهما. 
، وهو أول ما وصل إلينا في 90"األشباه والنظائر "  وكتابه (150ومقاتل بن سليمان )ت    -

 هذا العلم.
 

 ابن فارس  - 88

هـ(، قدمت له وحققته: هند  200معانيه"، يحيى بن سالم بن أبي ثعلبة، التيمي بالوالء، من تيم ربيعة، البصري ثم اإلفريقي القيرواني )المتوفى:  مقدمة "لتصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت   - 89

 .94مساعد الطيار، ص   . الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، القرعاوي، ص....التفسير اللغوي،48 -44م، ص 1979شلبي، الشركة التونسية للتوزيع، عام النشر: 

( مذكورا  80ور: عبد هللا شحاتة، وتجده في مقدمة المحقق )ص:قال الطيار: " األشباه والنظائر، لمقاتل بن سليمان، وهذا هو العنوان الموجود على ظاهر النسخة المطبوعة من كتاب مقاتل بتحقيق الدكت  -  90

( ذكر مصطلح الوجوه، ثم ذكر تحته أنه وجد على النسخة الوحيدة التي اعتمدها في التحقيق عنوان: األشباه 81قق عند حديثه عن مخطوطات الكتاب )ص:باسم: الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، ثم إن المح

 والنظائر.

رآن الكريم عن مقاتل بن سليمان مما استخرج ...«. وهذا يعني أن كتاب مقاتل والظاهر أن هذا ليس من تسمية المؤلف، بل من تصرف غيره، إذ جاء في أول صفحة من المخطوط: "مما ألف أبو نصر من وجوه الق

 (.1، هامش )90الوجوه وليس األشباه".ينظر: التفسير اللغوي، مساعد الطيار، ص 
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 هـ ( وكتابه "الوجوه والنظائر في القرآن الكريم". 170هارون بن موسى األعور )ت  -
ب   - )ت  ويحيى  مفيدا  200ن سالم  تحقيقا  شلبي  هند  حققته  وقد  "التصاريف"  وكتابه:  هـ( 

 ونافعا. 
)ت - الترمذي  أبو   ه(255الحكيم  يزيد  بن  محمد  وألف  القرآن"،  نظائر  "تحصيل  وكتابه: 

 وكتابه: "ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد" .  ه( 286عباس المبرد)ت
 به "الوجوه والنظائر في القرآن الكريم".  هـ ( وكتا478الحسين الدمغاني )ت  -
)ت  - الثعالبي  منصور  التي  429أبو  القرآنية  األلفاظ  في  والنظائر  وكتابًا:"األشباه  ه( 

 ترادفت مبانيها وتنوعت معانيها". 
الجوزي )ت - القرآن  597ابن  في  والنظائر  الوجوه  علم  في  النواظر  األعين  هـ(كتابه:"نزهة 

 الكريم".
 هـ ( كتابه "وجوه القرآن". 658بن علي المقرئ )ت أبو العباس أحمد    -
)ت    - المصري  العماد  واألشباه  887أبو  الوجوه  معنى  في  السرائر  "كشف   : كتابه  هـ( 

 والنظائر". 
:  911السيوطي )ت - بعنوان  القرآن" وهو مطبوع  األقران في مشترك  "معترك   : كتابه  ه( 

 "معترك األقران في إعجاز القرآن".
 المعاصرين : التأليف عند 

تراجعت حركة التأليف عند الباحثين المعاصرين في علم الوجوه والنظائر، كما يتجلى   
من قراءة سريعة لما تضمنته المكتبة الشاملة من كتب علوم القرآن، إذ فاجأني غياب هذا  
يستغرب   وقد  واإلتقان،  كالبرهان  القلة   إاّل  المؤلفات  تلك  كل  أقل  لم  إن  ُجل  في  العلم 

التي البا الدراسات  ذلك، ومن  وراء  آنفا كانت  التي ذكرتها  األسباب  ولعّل  ذلك،  حث من 
    أولت عناية لهذا العلم رسالتين:

دراسة   - القرآن  في  والنظائر  الوجوه  بعنوان:  القرعاوي  صالح  بن  لسليمان  دكتوراه  رسالة 
 هـ .  1410وموازنة"، جامعة اإلمام، وطبعت عام 

ليم العوا بعنوان : ) الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ( ،  ورسالة سلوى بنت محمد بن س -
  م1998رسالة ماجستير من جامعة عين شمس، طبعت عام 
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والنظائر   - الوجوه  في  إسالمية  موسوعة  "نحو  بعنوان:  الحسن  علي  محمد  للدكتور  ومقال 
الس العدد  دبي،  في  والعربية  اإلسالمية  الدراسات  كلية  مجلة  في  نشره  ابع  القرآنية"، 

 م. 1993
)ت - العسكري  مهران  بن  الحسن  هالل  أبي  كتاب  القدامى  كتب  إلى  هـ(  395ويضاف 

حسب    -المسمى "الوجوه والنظائر". والذي وجدته ضمن كتب الشاملة ولم يذكره الباحثون 
 في هذا المجال.  -علمي

 دواعي التأليف في علم الوجوه والنظائر:
  91والنظائر عدة أسباب لظهوره، تتمحور في ما يلي: ذكر الباحثون في علم الوجوه  

 أوال: نشاط حركة التأليف والتدوين
شهد نهاية عصر الدولة األموية  وظهور الدولة العباسية نشاطا في الحركة العلمية   
صحبه تنافس في حركة التأليف في شّتى العلوم خاصة الحديث والتفسير واللغة، فكانت  

فسير عن الحديث بالتبويب والترتيب. وذلك ألسباب عدة كاالستقرار  العناية  باستقالل الت 
الذي   الّنبوة  عصر  عن  االبتعاد  وبداية  اإلسالم،  في  األعاجم  بعض  ودخول  السياسي، 

 يدعو إلى الحفاظ  على القرآن خاصة من التحريف.
 ثانيا: تيسير فهم القرآن الكريم   

ي موضع واحد، وبيان معناها في كل  وذلك بجمع اآليات التي تتفق في لفظة واحدة ف
في   ُتعينه  حتى  بينها  الفروق  وإدراك  معانيها،  مختلف  استيعاب  من  القارئ  ليتمكن  آية 

 استحضارها بسهولة.   
 ثالثا: التأليف في التفسير اللغوي ومعاني القرآن.  

القر  معاني  بيان  ألّن  وثيقا؛  ارتباطا  اللغوي  بالتفسير  والنظائر  الوجوه  علم  آن  يرتبط 
التفسير خاصة   واأللفاظ الغريبة والمشتركة  مرحلة ال يمكن تجاوزها في جميع اتجاهات 
للتفسير األثري، وصنفت فيه مؤلفات كثيرة،   اللغوي منها، هذا االتجاه الذي ظهر موازيا 
اهتم فيها المؤلفون بالمسائل اللغوية  والنحوية التي انطوى عليها القرآن، فنحوا إلى بيان  

ا اللغة، معاني  في  مثارة  كانت  كثيرة  إشكاالت  واستوقفتهم  مواضعها،  مختلف  في  أللفاظ 
القرآن  في  المتفرقة  اآليات  من  نظائره  وجمعوا  التعارض  عليه  يبدو  ما   في  وبحثوا 

 
 .45 -44مكرم، ص  ،  المشترك اللفظي في الحقل القرآني،  عبد العال سالم  28-24التصاريف ليحي بن سالم، تقديم وتحقيق هند شلبي، ص  - 91
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 وعالجوها في ضوء السياق، كانت من بين أسباب  ظهور  التأليف في الوجوه والنظائر. 
 يم رابعا:بيان وجوه إعجاز القرآن الكر 

إّن البحث في إعجاز القرآن الكريم السيما اإلعجاز البياني من خالل داللة اللفظ  
الوجوه والنظائر   تبعا للسياق، أسهم في ظهور مالمح  القرآن على وجوه كثيرة  الواحد في 

 وتطورها، وقد أدرجه السيوطي ضمن كتابه "معترك القرآن في إعجاز القرآن".
 امسا: الحث على معرفة الوجوه والنظائر   خ

ر   النبي  ُفسِّ إلى  المرفوع  يرى  الحديث  حتى  الفقه  كّل  فقيها  الّرجل  يكون  »ال   :
معاني   يحتمل  الواحد  الّلفظ  القرآن"  فقيه  يرى  أن  به  المراد  بأّن  كثيرة«   وجوها  للقرآن 

 92معنى واحد". متعّددة، فيحمله عليها إذا كانت غير متضاّدة، وال يقتصر به على  
 فائدة معرفة الوجوه والنظائر سادسا: 

 من خالل تعريف الوجوه والنظائر، يمكن أن نستنبط الفوائد اآلتية: 
التي توظف في العملية التفسيرية، قصد  *إّن علم   الوجوه والنظائر من أهم األدوات 

اللفظة هي أصغر وحدة ُتبنى منها    فهم القرآن واستنباط أسراره والكشف عن مقاصده؛ ألنّ 
مقاصدها  واستخراج  والتراكيب،  لآليات  اإلجمالية  المعاني  فهم  يمكن  وال  القرآنية،  اآليات 
الواردة في  األلفاظ  بيان وجوه  والنظائر   الوجوه  أّن موضوع علم  وبما  األلفاظ.  فهم  دون 

ها المختلفة، فإّنه ال  عدة مواضع من القرآن في إطار السياق؛ وذلك بعد جمعها من موارد
يمكن إذن فهم القرآن دون إلمام بعلم الوجوه والنظائر، خاصة أن اللفظ الواحد قد يختلف  
معناه من موضع إلى آخر، ولو حمل اللفظ على معنى واحد في كل المواضع ألدى إلى  

 التعارض والتناقض واالنحراف في التفسير.   
 في األقران السيوطي جزءا في كتابه "معترك له*بيان إعجاز القرآن الكريم،  وقد أفرد  

 إذ "، المشتركة ألفاظه إعجازه: وجوه من والثالثون  الخامس الوجه" فقال: "   القرآن إعجاز
 93البشر".  كالم في ذلك يوجد  وال  وأقل، وأكثر  وجًها، عشرين إلى تنصرف الواحدة الكلمة

 
 .144/ 2اإلتقان في علوم القرآن، السيوطي،  - 92

 

هـ    1408لبنان، الطبعة: األولى    –بيروت    -هـ(، دار الكتب العلمية  911معترك األقران في إعجاز القرآن، وُيسمَّى )إعجاز القرآن ومعترك األقران(، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:    -  93

 .390 -387/ 1م،    1988 -



 

48 

 

وجوهها الفجر، ومع ذلك ال يمكن   وقد مثل لذلك الشربجي بلفظة الصبح التي من  
األخرى، محل  تحل  أن  حروف إلحداهما  في   الصبح كلمة ألن صفات   غاية جاءت 

)االستعالء  االنسجام  الحياة  يبعث على  الذي  والهدوء  واالنبساط   واالرتياح  التنفس   مع 
الصاد، والهمس  في  واالنفتاح  والصفير  الباء، والقلقلة  في  في   والهمس اإلذالق  والرخاوة 

عليها  الفجر حروف  أما ..(،  الحاء  والتفخيم واإلصمات الشدة حروف  فالغالب 
  94والتعطيش. 

 95وهناك من أضاف فائدتين أخريين، وهما: 
 *الدفاع عن القرآن ورد الشبهات الواردة على ألفاظه ومعانيه.   

المخالفين فيها إلى الحق المجرد  *القدرة على تأصيل األصول ورد الفروع إليها، ومحاكمة  
 عن الهوى. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .471م، ص  2003العدد الثاني ،  19محمد يوسف الشربجي،  مجلة جامعة دمشق ، المجلد علم الوجوه والنظائر في القرىن الكريم،  - 94

 601م، ص  2002  -هـ  1423الموسوعة القرآنية المتخصصة، مجموعة من األساتذة والعلماء المتخصصين، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، مصر،   - 95
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 المشترك الّلفظيّ  تعريف أوال:
 باستقراء بعض المعاجم اللغوية نجد أّن:   :المشترك لغة  -أ

: ")شرك( الشين والراء والكاف أصالن، أحدهما يدل على مقارنة  يقول  ابن فارس
 واستقامة. وخالف انفراد، واآلخر يدل على امتداد 

 96". فاألول الشركة، وهو أن يكون الشيء بين اثنين ال ينفرد به أحدهما
ال في  مرجعها  إذن  والراء  الشين  اإلفمادة  خالف  أحدهما   ، معنيين  إلى  وهو  لغة  نفراد، 

 المقصود في هذا الموضوع، أّما الثاني فيدل على االمتداد واالستقامة، وهو غير مراد هنا.   
ه  فإنّ   ،كثيرة كالعين ونحوها  تشترك فيه معانٍ   اسم مشترك:   " فقال:  ابن منظور    أّما

 97."يجمع معاني كثيرة
منظور   ابن  الواحد فيتفق  اللفظ  داللة  عن  عبارة  المشترك  أّن  في  فارس  ابن  مع 

 على معان كثيرة.  
 اصطالحا: المشترك  -ب

 ُعّرف المشترك عدة تعريفات، من بينها: 
   98عرفه عبد الكريم النملة بأّنه: " اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين فأكثر وضعًا أواًل"

يحتمل أكثر من معنى من المعاني  هو كل لفظ  "  جاء عند خالد العك أّن المشترك:و 
 99. "المختلفة، على وجه ال يثبت إال واحدا من جملة تلك المعاني

ي معنيين أو أكثر بأوضاع  المشترك: هو الّلفظ المستعمل ف"وعّرفه الجديع بقوله:  
 .ومثل له بلفظ " القرء" ولفظ " اللمس" 100. "متعّددة

 
 .265/ 3معجم مقاييس اللغة،   - 96

 449/  10لسان العرب  - 97

 اْلُمَهذَُّب في ِعْلِم ُأُصوِل الِفْقِه اْلُمَقاَرِن، )تحريٌر لمساِئِله ودراستها دراسةا نظريَّةا تطبيقيَّةا( - 98

 .2/519م،    1999  -هـ  1420الرياض، الطبعة األولى:  –عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد 

 .392ص   أصول التفسير وقواعده، - 99
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 فقال:  "فقه اللغة"ناقال عن ابن فارس في  في "المزهر" حّدد معناه الّسيوطي و 
وقد حّده أهل األصول بأنه اللفظ الواحد الداّل على معنيين مختلفين فأكثر داللة على  "

   101."الّسواء عند أهل تلك اللغة
الجاسوس،    بمعنى مصدر الماء، الجارحة الباصرة، تأتي  ومثلوا له بلفظ "العين" فإنها  

 عين الشمس،... الذهب 
فإنها   "مولي"  الحليف،  تأتي  ولفظ  "النصير،  "العبد"،  "السيد"،    ،المعتق العصبة،  بمعنى 

 الوراث. 
ّثم   أّن تعريف أهل األصول للمشترك هو أدق ما يحد به،  ويرى صبحي الصالح 

 102معناه". أتبعه بوضع تعريف مختصر، فقال: "المشترك هو ما اتحدت صورته واختلف 
أحد  و  لتخلف  األصوليين  تعريف  مستوى  إلى  يرقى  ال  الصالح  صبحي  تعريف 

 القيود األساسية في التعريف، لذلك نؤيده في كون تعريف األصوليين أدق التعريفات. 
أن عمود المشترك اللفظي هو الداللة،   ":  أنّ   وبالنظر في التعريفات السابقة يتبين 

 103اللفظ الواحد يدّل على معنى أو اثنين أو أكثر". ألنّ 
 : موقف العلماء من وقوع المشترك اللفظي في اللغةّ 

ينكر  ففريق  العربّية،  الّلغة  في  اللفظي  المشترك  وقوع  في  اللغة  علماء  ،  اختلف 
ّتجاه. وعلى رأس المنكرين للمشترك الّلفظّي في اللغة من  وفريق يجّوز، ولكل فريق رأي و 

وسنلخص رأي ابن    ذ الدكتور إبراهيم أنيس، ومن المعاصرين األستاالقدماء ابن درستويه  
 في إيجاز فيما يلي:  درستويه

 رأي ابن درستويه:  -
 التالية: يرى ابن درستويه أن المشترك اللفظّي ال يقع في كالم العرب لألمور 

بينما وضع  ه يلبس،  مخالف للحكمة والصواب ألنّ   وقوع المشترك اللفظّي في كالم العرب .أ
 الشارع الحكيم اللغة لإلبانة عن المعاني.  

 
 .410م(، ص  2001 -هـ  1422بريطانيا، الطبعة: األولى، )  –عبد هللا بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي، مركز البحوث اإلسالمية ليدز المقدمات األساسية في علوم القرآن،  - 100

.  9م، ص 1998هـ  1418الطبعة: األولى،  بيروت،    –هـ(، المحقق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية  911المزهر في علوم اللغة وأنواعها،  عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:    -  101

 ..........يراجع..(13/ 1النقد اللغوي في تهذيب اللغة لألزهري" و"تاج العروس" )

 .302م، ص 1960  -هـ 1379هـ(، دار العلم للماليين، الطبعة األولى 1407راسات في فقه اللغة، صبحي إبراهيم الصالح )المتوفى:  د -102

 .9ه، ص 1417بيروت، الطبعة: الثانية،  –المشترك اللفظي في الحقل القرآني، عبد العال سالم مكرم، موسسة الرسالة  - 103
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إبانة، بل تعميم    .ب المختلفين لما كان ذلك  المعنيين  للداللة على  لو جاز وضع لفظ واحد 
 وتغطية. 

 .رأي المحدثين في المشترك اللفظي
 104أربعة أنواع: يميز اللغويون المحدثون بين 

 للفظ معنى محوري، تتفرع عنه عدة معان.  .1
 .تعدد المعنى، نتيجة استعمال اللفظ في أوضاع مختلفة .2
 تعدد المعنى، نتيجة التطور في جانب المعنى.  .3
 معنيان لكلمتين متغايرتين، اتحدت صورة الكلمتين نتيجة تطور في النطق.  .4

 رأي الدكتور إبراهيم أنيس:
ال أّن  أنيس  إبراهيم  لفظةيرى  في  إال  يقع  ال  اللفظّي  معنيين    مشترك  إلى  تؤّدي 

عالقة مثل كلمة: "األرض"  فهي الكرة مالبسة أو مختلفين كّل االختالف، ليس بينهما أّية  
الوجه، وهو   الشامة في  أخو األم، وهو  "الخال" هو  الّزكام، وكلمة  أيضا  األرضّية، وهي 

لفظ  األكمة الصغيرة . في المقابل ينفي كون المجاز من المشترك اللفظي، ويمثل لذلك ب 
 .  ألّن المعنى واحد في كل هذاالهالل هالل السماء، وحديدة الّصيد، وهالل الّنعل،  

النوع الثالث، إال ما    اني من المشترك نهائيا، وال يعتبريخرج النوع األول والث فهو  
 105. تباين فيه المعنيان كل التباين

 : دليل إبراهيم أنيس 
القرآن،   في  اللفظي  المشترك  وقوع  بعدة  قلة  جاء  حيث  األمة،  بلفظ  لذلك  ويمثل 

 معان؛ جماعة من الناس، الحين، والدين. 
 مناقشة هذا الرأي: 

المشترك  يرون وقوع  ن  ألّن األقدمين والمتأخري   ،إبراهيم أنيس مردود عليه إن ما ذكره  
بكثرة    فياللفظّي   الكريم  ذكره  ،  القرآن  ما  مع  يّتفق  ال  ما  واألخبار  اآلثار  من  ،  وهناك 

 منها: 

 
 / http://alantologia.com/blogs/5825، ٢٠١١آذار )مارس(  ٣٠، األربعاء  موالي إدريس ميمونيبقلم العربية بين األصوليين واللغويين، الحلقة الثانية،قضايا الداللة في اللغة  - 104

 / http://alantologia.com/blogs/5825قضايا الداللة في اللغة العربية، موالي إدريس ميمون، - 105

http://www.diwanalarab.com/spip.php?auteur1178
http://alantologia.com/blogs/5825/
http://alantologia.com/blogs/5825/
http://alantologia.com/blogs/5825/
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فقد قال مقاتل بن سليمان في صدر كتابه، المصّنف في هذا المعنى حديثا مرفوعا، وهو:   .1
وقد فّسر بعضهم هذا     106{ ال يكون الرجل فقيها كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة}

واحد يحتمل معاني متعّددة، فيحمله عليها إذا الحديث المرفوع بأن المراد أن يرى اللفظ ال
 كانت غير متضاّدة وال يقتصر به على معنى واحد. 

ابن عّباس إلى    رسل علّي  أمعروفة في التاريخ اإلسالمي، فحينما    وقصة علي   .2
قال:   ولكن  }الخوارج،  وجوه،  ذو  فإنه  بالقرآن،  تخاصمهم  وال  وخاصمهم،  إليهم،  اذهب 

يا أمير المؤمنين، فأنا أعلم بكتاب هللا، وفي  }وفي رواية أخرى قال له:    {بالّسّنةخاصمهم  
حاّجهم   ويقولون، ولكن  تقول،  القرآن حّمال على وجوه،  قال: صدقت، ولكن  نزل،  بيوتنا 
بأيديهم   يبق  فلم  بالسنة،  فحاّجهم  إليهم،  فاخرج  محيصا،  عنها  يجدوا  لن  فإنهم  بالسنة، 

لماء اللغة المحدثين أن ظاهرة المشترك اللفظي تقع في كثير من  وقد قّرر بعض ع {.حّجة
 : »استيفن أولمان«.  أمثالاللغات، 

 األستاذ الدكتور أحمد مختار   كما رد عليه.4
»داللة األلفاظ«، وقصره   »أنه رغم تضييقه الشديد لمفهوم المشترك اللفظّي في كتابه:   - 

الحقيقي على كلمات ال   اللهجات  المشترك  نجده في كتابه »في  اليد ...  تتجاوز أصابع 
 ".  العربّية« يصّرح بإن المعاجم العربّية قد امتألت به

 المجوزين لوقوع المشترك اللفظّي: اللغويين  رأي 
 استدلوا بعدة أدلة، منها: 

اللغوّي:    -  1 لفظا    الوضع  أحدهما  يضع  بأن  واضعين،  من  إّما  يقع  أن  لجواز  وذلك 
إفادته   في  الطائفتين  بين  اللفظ  ذلك  واشتهر  آخر،  لمعنى  اآلخر  يضعه  ثم  لمعنى، 

  107توقيفية«   ين، وهذا بناء على أن اللغات غيرالمعني
واألكثرون على أنه واقع  "  نقل أهل اللغة كثيرا من األلفاظ المشتركة قال الّسيوطي:  -  2

  108.لنقل أهل اللغة ذلك في كثير من األلفاظ«
محدودة،  -  3 األلفاظ  ألن  الوقوع،  واجب  العقلية  الناحية  من  أما    ومتناهية،   االشتراك 

 109.المعاني، فتتوالد، وتتكاثر وتتنقل من حالة إلى حالة
 

106- ........................................... 

 .369/  1المزهر، السيوطي،  -107

 .369/ 1المزهر،  - 108
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 موقف العلماء من وقوع المشترك اللفظي في القرآن الكريم 
الكريم،    القرآن  في  اللفظي  المشترك  النملة مسألة وجود  الكريم  وأجمل  بحث عبد 

 110  : مرجحا مذهب الجمهور  مذهبين اختالف العلماء في ذلك إلى
األول: العلماء    المذهب  جمهور  اليرى  واستدلوا   لفظيالمشترك  وقوع  الكريم،  القرآن  في 
   بعدة أدلة، منها:

األول: العرب  الدليل  بلغة  نزل  القرآن  أّن  تعالى:  بما  قال   ،مبين عربي  ولغة  بلسان   ،
 القرآن قد اشتمل على المشترك؛ ألنه نزل بلغتهم.  فإنّ العرب يرد فيها المشترك، 

والدليل على أن لغة العرب يرد فيها المشترك: التردد في المراد من لفظ " القرء " و" العين  
   111دليل على وقوع االشتراك في اللغة، ألّن تردد الذهن بين معنيين عالمة االشتراك.

"عسعس" الذي  بين معنيين فأكثر في بعض ألفاظ القرآن كلفظيتردد الذهن    الدليل الثاني: 
وأدبر، ولفظ  أقبل  المطلقة    "القرء"    يأتي بمعنى  العلماء في عدة  إلى اختالف  أدى  الذي 

   112مّما يدل على وقوع المشترك في القرآن.  الحائض،  
 : االستدالل اعتراض على 

المشترك    - للقدر  بل هو موضوع   ،" و"الحيض   ،" الطهر   " بين  مشتركًا  ليس  القرء  إن 
 بينهما، واختلف في تعيين ذلك المشترك على أقوال. 

: أنه " الجمع " من: " قريت الماء في الحوض ": إذا جمعته فيه، والدم يجتمع في  أولها
 زمن الطهر في الجسد، وفي زمن الحيض في الرحم. 

للحيض،    أنه  ثانيها: الطهر  من  تنتقل  فالحائض  لغة،  قرءًا  ُيسمَّى  فاالنتقال  االنتقال، 
 وتنتقل من الحيض للطهر. 

أنه الزمان تقول العرب: " جاءت الريح لقرئها " أي:  لزمانها، والحيض له زمان،    ثالثها: 
 والطهر له زمان، فسميا قرءًا لذلك.

 
 369/ 1المزهر،  -109

هـ(، تقريظ: عبد هللا بن عبد العزيز بن    885تحرير المنقول وتهذيب علم األصول، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى: ينظر تفاصيل المسألة في كتاب   - 110

 .74م، ص  2013 -هـ   1434مية، قطر، الطبعة: األولى، عقيل، تحقيق: عبد هللا هاشم، د. هشام العربي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسال

111 - 2 /519. 

112 - 2 /520. 
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هو  بل  مشتركا،  ليس   " عسعس   " لفط  إن  قالوا:  المشترك   وكذلك  للقدر  نظرًا  متواطئ، 
 بينهما، وهو: اختالط الظالم بالضياء. 

 وفعلوا ذلك في كل مشترك فردوا ذلك إلى التواطؤ، أو الحقيقة والمجاز. 
 : الجواب على االعتراض

هذه التأويالت يمكن أن تسوغ وتقبل لو امتنع ثبوت المشترك في اللغة، وهذه   نّ إ
    113التأويالت التي ذكرها المانعون متكلَّفة، وليس ألحد أن يتعسف التأويل. 

، ومن  إلى داود الظاهري   ذلك سب  نُ و ه ال يوجد في القرآن مشترك.  أنّ يرى    المذهب الثاني: 
 أدلته:

 القرآن لوقع إن المشترك لو وقع في  -
: " ثالثة  كما يقال مثالً ا مبيَّنًا بأن يذكر معه قرينة تفيد المعنى المراد من المعاني  إمّ   **

بغير فائدة " ألنّ  التطويل  ه يمكن أن يعبر عن ذلك المعنى  قروء وهي األطهار ": فيلزم 
 بلفظ مفرد وضع له فقط. 

الوإمّ ** يقع  فيكون غير  ا أن  الخطاب،    مفيد، مشترك غير مبيَّن  به  يقع  المفيد ال  وغير 
 ولو وقع لكان عبثًا، وهللا َعزَّ وَجلَّ منزه عن العبث. 

 : الجواب
دة ه إذا وقع غير مبيَّن لم يكن مفيدًا، وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الفائ ال نسلِّم أنّ  -

ا  غير المبيَّن في القرآن مفيد، وهو إمّ   ممنوع، وذلك ألنّ   منحصرة في الفهم التفصيلي وهو 
 . األحكام، أو يقع في غير األحكام أن يقع في 

 ن. فإن وقع في األحكام ففائدته االستعداد لالمتثال إذا بيّ ** 
الفهم    ** وهو  األجناس  أسماء  في  الفائدة  مثل  ففائدته  األحكام  غير  في  وقع  وإن 

 اإلجمالي. 
 بيان نوع الخالف: 

 114ه راجع إلى اصطالح كل من الفريقين. ألنّ   الخالف في هذه المسألة لفظي

 
113 - 2 /521. 

اْلُمَقاَرِن،  )تحريٌر لمساِئِله ودراستها دراسةا نظريَّةا تطبيقيَّةا(،  عبد الكريم بن  -  114 /  2م،  1999  -هـ    1420الرياض،  الطبعة األولى:    –علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد    اْلُمَهذَُّب في ِعْلِم ُأُصوِل الِفْقِه 

519- 523. 
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 األول: داللة المشترك اللفظي)حكمه( 
داللة المشترك مبهمة، وال خالف بين العلماء أنه من قبيل المجمل؛ وذلك لوجود   

التي   المعاني  من  معنى  المفسر  يرجح  أن  أجل  ومن  الواحد،  اللفظ  في  معنى  من  أكثر 
 115: ما يلياشتركت في هذا اللفظ ال بّد أن يراعي 

 : األصل عدم االشتراكأوال
اللغة عدم   بالمعنى  إّن األصل في  اللفظ بين احتمال اإلنفراد  االشتراك، فإذا تردد 

واحتمال االشتراك، فالراجح اإلنفراد، مع بقاء احتمال االشتراك، فإن ورد لفظ في القرآن أو  
 السنة يحتمل االشتراك وعدمه ترجح عدم االشتراك. 

 : الترجيح بالقرينة ثانيا 
المراد يستدعي البحث عن القرينة ؛ ألن  إذا تحقق االشتراك في النص، فإّن تعيين  

 مراد الشارع معنى واحدا، وعلى المفسر التوسل بالقرائن واألدلة لتعيين هذا المراد.
 ثالثا: المشترك المطلق 

ال خالف بين العلماء في أّن المشترك اللفظي من قبيل المجمل، و تعيين المراد به  
إذا وذلك  اللفظ؛  نفس  عن  خارج  دليل  إلى  يمكن    يحتاج  ال  متضاّدة  المعاني  كانت 

  116اجتماعها، أّما إذا أمكن حمله على جميع معانيه فاختلفوا فيه إلى مذهبين: 
األول:   والمالكيَُّة،  المذهب  أصحابهِّ  وجمهوُر  افعيُّ  والشَّ األصوليين  جمهور  مذهب  وهو 

 المانع. ومفاده أن المشترك حكمه العموم، أي يحمل على جميع معانيه إذا انعدم 
[، فلفظ "الصالة" 56قوله تعالى: }إن هللا ومالئكته يصلون على النبي{ ]األحزاب:  مثاله:  

بين المغفرة واالستغفار، واستعمل فيهما دفعة واحدة، ألن النص أسندها إلى هللا   مشترك 
 . وإلى المالئكة، والصالة من هللا المغفرة، ومن المالئكة االستغفار

أّن  القول الثاني:   افعيَّة، ومفاده  الشَّ الحنفيَّة والحنابلة وبعضِّ األصوليين من  وهو مذهب 
أّنه ال يصح   أي  تعيين معنى من معانيه.  الدليل على  يقوم  التوقف حتى  المشترك  حكم 

 
 

-282م، ص    1997  -هـ    1418لبنان، الطبعة: األولى،    –تيسيُر علم أصول الفقه،  عبد هللا بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت    -115

284. 

 ، عبد هللا بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي. أصول الفقهتيسيُر علم  -116

، أصول الفقه للخضري، ص 212،  211. ينظر أيضا: أصول الفقه، عبد الوهاب خالف، ص  283م، ص  1997  -هـ    1418لبنان، الطبعة: األولى،    –الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  

 .69، ص2006اإلسكندرية،  –في أصول واتجاهات التفسير، عماد علي عبد السميع، دار اإليمان  . التيسير175
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إن  قالوا:  ولذلك  اإلثبات،  أو  النفي  استعماله في كل معانيه في إطالق واحد، سواء في 
وأنّ  العموم.  يفيد  ال  بين    المشترك  مشترك  قدر  في  استعملت  السابقة  اآلية  في  الصالة 

 المغفرة واالستغفار. 
 أسباب االشتراك اللفظي: 

القبائل:1 لهجات  اختالف    .اختالف  إلى  الغالب  في  االشتراك  مرجع  أّن  العلماء  يرى 
لهجات القبائل العربية القديمة في وضع األلفاظ للمعاني، فيكون اللفظ واحدا وتطلقه قبيلة  

المعنيين عالقة،    على بين  تكون  ال  وقد  وهكذا،  آخر،  معنى  على  أخرى  وتطلقه  معنى 
 117وتنقل كل استعماالت اللفظ.  

يقول عبد الوهاب خالف: " وأسباب وجود األلفاظ المشتركة في اللغة كثيرة، وأهمها  
اليد   القبائل تطلق  للداللة على معان، فبعض  استعمال األلفاظ  القبائل في  على  اختالف 

خاصة،   الكف  على  تطلقها  وأخرى  والكف،  الساعد  على  اليد  تطلق  وأخرى  كله،  الذراع 
 118فنقلة اللغة يقررون أّن اليد في اللغة العربية لفظ مشترك بين المعاني الثالثة".

األلفاظ من معناها الذي وضعت له أوال    وُيراد بذلك انتقال بعض .الحقيقة والمجاز:  2  
ثم   مجازية  معان  أنها  إلى  على  فتنقل  مجازات،  أّنها  بالتقادم  وُينسى  المجازية،  تشتهر 

المجازية   والمعاني  األول  المعنى  بين  اللفظ مشتركا  فيصبح  يطلق  حقائق،  النكاح؛  كلفظ 
 على العقد، وعلى الوطء، واختلف العلماء أيهما الحقيقة وأيهما المجاز. 

األلفاظ وجود  أسباب  إلى  مشيرا  خالف  الوهاب  عبد  اللغة:    يقول  في  المشتركة 
له   وضع  ما  غير  في  يستعمل  ثم  لمعنى،  الحقيقة  سبيل  على  اللفظ  يوضع  أن  "ومنها 
مجازًا، ثم يشتهر استعمال هذا اللفظ في المعنى المجازي حتى يتناسى أنه مجازي، فيقرر  

  119علماء اللغة أن اللفظ موضوع لهذا ولهذا: كلفظ السيارة، ولفظ الدراجة، ولفظ المسرة".
العوارض التصريفية التي تطرأ على لفظين متقاربين في    ويقصد بهاالعوارض الصرفية:  .3    

صيغة واحدة، فينشأ عنها تعدد في معنى هذه الصيغة، ومن األمثلة على هذا النوع من  

 
تفسير، ، التيسير في أصول واتجاهات ال2/72م،    2006  -هـ    1427سوريا، الطبعة: الثانية،    –الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي، محمد مصطفى الزحيلي، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق    -117

 .69عماد علي عبد السميع ، ص

 .117شباب األزهر )عن الطبعة الثامنة لدار القلم(،  عن الطبعة الثامنة لدار القلم، ص -هـ(، مكتبة الدعوة 1375علم أصول الفقه، عبد الوهاب خالف )المتوفى :  - 118

 .117علم أصول الفقه، عبد الوهاب خالف، ص  -119
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عليه   ووجد  عليه،  عثر  إذا  وجدانًا  أو  وجودًا  الشيء  وجد  فيقال  وجد(   ( لفظ  االشتراك 
 120موجدة إذا غضب ووجد به وجدًا إذا تفانى في حبه. 

 تطور االستعمال:  -4
اللفظ على   يتطور إطالق  ثم  "لمعنى،  يكون  قد  اللفظ  أّن  بتطور االستعمال  وُيراد 
الكلمة   فتصبح  المشترك،  المعنى  عن  الناس  يغفل  ثم  بينها،  يجمع  لمعنى  أخرى  معان 
للوقت  لغة  فقد وضع  لفظ )قرء(،  للمعاني، مثل  لفظي  استعملوها كمشترك  التي  للمعاني 

ألمر خاص، ثم استعمل في الحيض، ألن له مدة معلومة، وأطلق على الطهر،  المعلوم  
مشتركا،   فكان  والحيض،  للطهر  وضعا  مشتركا  اللفظ  صار  ثم  معلوما،  وقتا  له  ألن 

 121واستعمل في القرآن لوقت العدة الذي تمكث فيه المرأة بدون زواج بعد طالقها".
معان، وهذا الّتوالد هو ما يسمى    فاللفظ إذن يوضع لمعنى واحد ثم تتولد منه عدة

بتطور المعنى. وهذا الّتطور قد يستغرق وقتا طويال، إذ يحدث عادة تدريجيا فينتقل إلى  
البعد   الكلمة أحيانا إلى معنى بعيد كل  معنى آخر قريب منه، وهكذا دواليك حتى تصل 

  122عن معناها األول. 
   123والتطور مرتبط بعالقتين يحكمانه، وهما:  

 لى: عالقة المجاورة، وهي نوعان: األو 
:  "كتحّول" معنى "ظعينة" من المرأة في الهودج إلى معنى الهودج نفسه وإلى  مكانّية   - 

 معنى البعير". 
كتحّول معنى "العقيقة" من الشعر الذي يخرج على الولد من بطن أّمه إلى     وزمنية:     -

 معنى الذبيحة التي تنحر عند حلق الشعر.  
كتحول معنى »األفن«، من قّلة لبن الناقة إلى معنى قّلة  وأما الثانية: عالقة المشابهة :  

 العقل والّسفه".
 المعنى الحقيقي والعرفي:  -5

 
 .  69م، ص  2006اإلسكندرية،  –لتيسير في أصول واتجاهات التفسير، عماد علي عبد السميع )معاصر(، دار اإليمان ، 178،179فقه اللغة العربية وخصائصها للدكتور إميل بديع يعقوب، ص:   - 120

 .78/ 2الوجيز في أصول الفقه، الزحيلي،  - 121
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لشرعية، حيث انتقلت بالتقادم من الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة  وُيلحق بهذا الحقائق ا
العموم كالصالة   وُتنوسي منها  الخصوص،  إلى  العموم  االنتقال من  الشرعية، سواء كان 
إلى   خاص  حقيقي  معنى  من  باالنتقال  أيضا  العكس  )النماء(،....أو  والزكاة  )الدعاء( 

وا الشدة(  إلى  الحرب  من  كالبأس)  عام  عرفي  كل  معنى  طالب  إلى  الكأل  )طالب  لرائد 
 124حاجة(. 

 125: أهم المؤلفات في المشترك اللفظي عند القدامى  
  200"التصاريف: تفسير القرآن بما اشتبهت أسماؤه واختلفت معانيه"ليحيى بن سالم)ت-

 هـ(. 
 هـ(.  285"ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد" للمبّرد )ت-
الهنائي المشهور  لفظه واختلف معناهفيما اتفق  "المنجد  - " ألبي الحسن علي بن الحسن 

   .عد من أهم المؤلفاتويُ هـ(، 310)ت النمل  بكراع 
 (. هـ 911)تالدين السّيوطي   جاللل "معترك األقران في مشترك القرآن"  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
عالء    -  124 محمد،  بن  أحمد  بن  العزيز  عبد  البزدوي،  أصول  شرح  األسرار  )المتوفى:  كشف  الحنفي  البخاري  ،  730الدين  تاريخ  وبدون  طبعة  بدون  الطبعة:  اإلسالمي،  الكتاب  دار  هـ(، 

 2/1283.......التأكد من الصفحة فقط، البحر المحيط،  1/39

 

 وما بعدها.   31المشترك اللفظي في الحقل القرآني، عبد العال سالم مكرم، ص  - 125
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  األضدادتعريف أوال: 

   اللغوية نجد ما يلي:بتتبع مادة "ضد" في المعاجم  لغة:  -أ
البياض،   دُّ  ضِّ واد  والسَّ ليغلَبه،  شيًئا  ضادَّ  شيء  كلُّ  دُّ  الضِّ "ضد:  الخليل:  قال 
دُّ النهار إذا جاَء هذا ذهَب ذاَك،  ه وَضديُده، واللَّيل ضِّ دُّ دُّ الحياة؛ تقول: هذا ضِّ والموُت ضِّ

 126. وُيجمع على األضداد"
ويفهم من كالم الخليل أّن الضّد مفرد جمعه أضداد، واألضداد عبارة عن لفظين  

"      لهما معنيين مختلفين، فال يجتمعان لالختالف، وهو ما أشار إليه الزبيدي في قوله:  
والنهار".  كالليل  يجتمعانِّ  اللذان ال   : انِّ يجتمعان    127الُمَتَضادَّ والنهار متضادان ال  فالليل 

 لالختالف. 
وهما  وعن  القوم،  ه  ضادَّ وقد   ....، دادِّ األضأ واحد   : الضدُّ "ضدد:  الجوهري  د 

دَّ له وال َضديَد له؛ أي ، وُيقال: ال ضِّ انِّ   128ال نظير له وال ُكفَء له".  :ُمَتضادَّ
ان، والضد النظير   فالضد بالكسر، واحد جمعه أضداد، وضاده القوم وهما ُمتضادَّ

 والكفء. 
الشيء. والمتضادان: الشيئان ال يجوز اجتماعهما في  الضد ضد    قال ابن فارس "

 129وقت واحد، كالليل والنهار".

 

هـ(،  666مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى:  الخليل بن أحمد؛ "معجم العين"؛ مادة "ضد"، وانظر "لسان العرب"؛ البن منظور نفس المادة،   -126

 م، ص.......................1999هـ / 1420الطبعة: الخامسة،  صيدا، –الدار النموذجية، بيروت  -المحقق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية  

 .المادة نفسها 

نحو    -  127 )المتوفى:  العباس  أبو  الحموي،  ثم  الفيومي  بن علي  بن محمد  الكبير، أحمد  الشرح  المنير في غريب  هـ(،   770المصباح 
 ."مادة: "ضد بيروت،د.ط.ت،   –المكتبة العلمية 

تاج    -  128 )المتوفى:  الصحاح  الفارابي  الجوهري  حماد  بن  إسماعيل  نصر  أبو  العربية،  وصحاح  للماليين  393اللغة  العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  م  1987  -  هـ1407بيروت،    –هـ(، 

 (.....التأكد من الصفحة.1/406................." ) 

 .3/360معجم مقاييس اللغة،  -129



 

60 

 

أي القول بأحد المعنيين يسقط    فضابط التضاد عنده عدم االجتماع في وقت واحد. 
 الليل والنهار. كالثاني،  
دٌّ ويكوُن  "وفي القاموس:    ديُد: المثأُل والمخالُف ضِّ دُّ بالكسر والضَّ        :جمًعا، ومنه الضِّ

ا ﴾   دًّ مأ ضِّ ه في الُخصوَمةِّ: غلَبه و 82مريم:  ]﴿ َوَيُكوُنوَن َعَليأهِّ عنه: صَرَفه    ضّده[، وَضدَّ
خاَلَفه ه:  وضادَّ برفأٍق،....  والصرف  فالضّد    130". ومنَعه  الغلبة  على  وكأّن  يدل  والمنع، 

   ة.المخالفالضّد يمنع الشيء ويصرف عنه الثاني. وزاد  الفيروز آبادي 
ا غلَبه،جاء في المعجم الوسيط "  و  ه: في الخصومةِّ ونحوها ضدًّ ه  :وعنه  َضدَّ صدَّ

و  غضب،  َأَضدَّ:  و ضّد    برفٍق،  ا،  ضدًّ له  جعل  وغيَره:  َمأَلُه    ضدّ فالًنا  ونحَوه:  ناَء  اإلِّ
و  خالفه،  ه:  ضادَّ و ضاده  فأتَرَعه،  ا،  ضدًّ له  دَّ    ضادّ كان  ضِّ أحَدهما  جعل  الشيئين:  بين 

: المخالُف والمنافي، و  دَّ اآلخر، الضدُّ المثُل  الضّد  اآلخر، َتَضادَّ األمران: كان أحُدهما ضِّ
الةِّ على  والنَّظيُر والكفء، )ج( أضداد، وُيقال: هذا اللفظ من األضداد: من المفردات الدَّ

نِّ لألسود واألبي   131.ديُد: الضدُّ )ج( أضداٌد"ض، الضَّ معنيين متباينين؛ كالأَجوأ
أضاف   التعريف  التضادالمنافي"  قيدفهذا  لدائرة  تضييقا  المخالف  "  ألن  يشمل  ، 

 التنافي والتنوع أو التكامل. 
تعريف   من  يفهم  الوسيطكما  لها   المجمع  واحدة  لفظة  عن  عبارة  األضداد  أّن 

بلفظة   لذلك  مثل  وقد  متباينان،  هما  "ن وأ الجَ "معنيان  معنيين  بين  تجمع  األبيض    :التي 
المعاني بين  فالتضاد  واألسود واألسود،  األبيض  وهما  واحد  ،  اللفظ  ويسميان  ألّن   ،

 . بالمتضادين
ويقع عند العرب جمعه أضداد،    بالكسر مفرد   الضد  ومن خاللِّ ما سبق يتبين أنَّ  

الدال على معنيين متنافيين أو متضادين ال يجتمعان في وقت واحد. بحيث إذا على اللفظ  
 ريد أحدهما امتنع الثاني. أُ 

 : ُعرٍّف عدة تعريفات، من بينها اصطالحا: األضداد -ب

 
المحيط  -130 الفيروزآبادى )المتوفى:  مجد  ،  القاموس  أبو طاهر محمد بن يعقوب  الرسالة،  هـ(817الدين  التراث في مؤسسة  العرقُسوسي  تحقيق: مكتب تحقيق  والنشر  ،  بإشراف: محمد نعيم  للطباعة  الرسالة  مؤسسة 

 .م، مادة "ضدد" 2005 -هـ   1426الطبعة: الثامنة، ، لبنان –والتوزيع، بيروت 

 1/135اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(، الناشر: دار الدعوة،  مادة "ضد"  ، مجمعالمعجم الوسيط  -131
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كالم العرب، فخالف  " فأّما المعروف في الضد في  ه(:225)تجستاني السِّّ   تعريف 
 ر عن الضد بالخالف. فعبّ  132الشيء".

األنباري   وقال المعاني    ه(328)   ابن  على  العرب  توقعها  التي  الحروف   " بأّنها: 
ثم يقول " هذا كتاب ذكر الحروف...فيكون الحرف منها مؤديا عن معنيين    133المتضادة".
 134مختلفين". 

، أي  ألّنه جمع في كتابه األلفاظ المتضادة  ،نوع ضاد والتّ واالختالف هنا أراد به التَّ 
 135. كالعين   المشترك اللفظيبل من قبيل  ، والتي ليس بينها تناف بينها تنافالتي 

داد إِّذا وقع على معنيين  : "نباري األ   وقال أبو بكر    وإِّنَّما يكون الحرف من اأَلضأ
من   الحرف  يكون  َأن  بطل  اللَّفظان،  اختلف  فإِّذا  البابين؛  في  واحد  ولفُظه  ين،  متضادَّ

داد"  136. حروف اأَلضأ
ويجعلها قاصرة على األلفاظ التي توقع على معنيين    ،ضادفهو هنا يضيق دائرة التّ 

 . فقط متنافيين
صرح به هذا التعريف: " أّما األضداد فهي األلفاظ التي يدل الواحد منها  وهو ما يُ 

على معنيين متضادين كالسامد للحزين والالهي، والجلل للعظيم واليسير، والقانع للراضي  
  137."والسائل

فارس ابن  للعظيم  (  ه377ت)  وعند  كالجلل  ونقيضه،  المعنى  على  يطلق  لفظ   "
 138والحقير من األمور". 

فال يختلف التعريف اللغوي عن االصطالحي عند ابن فارس؛ إذ اشترط في كليهما  
 التناقض، وعدم االجتماع، فيفهم منه بذلك اختالف التضاد فقط. 
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ُيسموا المتضادين باسم واحد،  ويقول ابن فارس: "من سنن العرب في األسماء أن  
 139نحو: الجون لألسود، والجون لألبيض". 

لفظ واحد على معنيين متضادين،   فالعرب درجوا في قوانين كالمهم على إطالق 
قلنا عن   فإذا  الواحد.  الشيء  الصفتان في  تجتمع  فالمتضادان هما األسود واألبيض، وال 

 أسود. أّنه  الشخص أّنه أبيض فال يمكن أن نقول
)ت اللغوي  الطيب  أبي  تعريف  إليه  يشير  ما  "واألضداد 351وهو  قوله:  في  ه( 

نافاه...وليس كل ما خالف الشيء ضدا له، أال ترى أّن   جمع ضد، وضد كل شيء ما 
 140القوة والجهل مختلفان وليسا ضدين، وإّنما ضد القوة الضعف، وضد الجهل العلم".

التن  وهو  الضد  إلى  معنى  أضاف  التعريف  منافيا فهذا  ليس  المخالف  ألن  افي، 
يقتضي    ،بالضرورة كما هو معلوم،  فالتنافي شرط للتضاد المتنافيين  القول بأحد  أّن  أي 

اجتماعهما، بخالف االختالف الذي يكون أيضا للتنوع، كصفاء    كون سقوط اآلخر، فال ي 
الماء في الكأس وامتالئها في لفظة "دهاقا"، فال مانع من إرادة جميع المعاني واجتماعها،  

 وهو ما يوسع دائرة التضاد.
ُيراد بالضدِّّ المنافي بحيث يمتنُع  ...تعريف أبي البقاء الكفوي؛ حيث عرَّفه بقوله: " 

 141". ا في الوجوداجتماُعهم
  142."لفظٌة واحدة تحمل المعنى وعكَسه" :وعرَّفه إبراهيم بن فتحي عبد المقتدر بأنه

(  وعّرف  المعاني  "  بأّنها:  األضداد  القنوجي)ت  على  العرب  توقعها  التي  األلفاظ 
كقولهم   والسباق،  السياق  بداللة  مختلفين  لمعنيين  مؤديًا  منها  الحرف  فيكون  المتضادة، 

 143لألسود كافور".
ينة على معرفة المعنى المراد من عِّ والقنوجي يرشد هنا إلى السياق باعتباره قاعدة مُ 

أّن   ونعلم  االختالف  لفظة  استعمل  ولكن  المتضادين،  المعنيين  على  يدل  أّنه  بما  اللفظ 

 
 .60الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، ص -139

 .( 41)ظاهرة التضاد في لغة الضاد ماجستير( ص 419الدراسات اللغوية عند العرب، آل ياسين، ص -140

ة النشر اإلسالمي  مؤسس،  المحقق: الشيخ بيت هللا بيات، ومؤسسة النشر اإلسالمي،  هـ(395أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )المتوفى: نحو  ،  معجم الفروق اللغوية   -  141

 .، ...............هـ1412الطبعة: األولى، ،  التابعة لجماعة المدرسين بـ »قم«
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اسة  االختالف قد يكون للتنوع ال التضاد فقط، ولنمثل لذلك بلفظ "العين" الذي ُيراد به الح 
سوس، والسحابة والشمس، والذهب، وغيرها كما هو معروف، فكلها  والجا      الباصرة،  

يدل عليها لفظ واحد. وهي معان مختلفة لكن غير متنافية، بخالف األسود واألبيض الذي 
 تعبر عنه العرب بالجون.  

تلك   أهل  عند  مستوية  داللة  متضادين  معنيين  على  اللفظ  داللة  هو  التضاد:  اللغة.  " 
كقولهم جلل: للعظيم ولليسير أو الصغير. والجون لألسود ولألبيض، والصارخ للمستغيث  

 144". وللمغيث، الصريم: الصبح والصريم الليل والظن يقين وشك
فالتعريفات االصطالحية ال تختلف عن التعريفات اللغوية عموما، بل تتفق معها،  

 : اأّنهوخالصة القول في األضداد 
أو    اللغويين  عند  قعت  متنافيين  معنيين  على  الدال  الواحد  اللفظ  على  القدامى 

"الجون" أي األبيض  ومن أمثلته:  .  داللة متساوية في لغة واحدة  مختلفين اختالف تضاد
 و"الجلل" أي العظيم والحقير .     رد أو الحار،االب   أي "الحميم"  واألسود، و 

أقل   كان  وإن  آخر،  معنى  والتضاد  القدامىولألضداد  عند  يحظ    ، استعماال  ولم 
 وهو ما سنتعرف عليه في النوع الثاني.  145ثين. د بعنايتهم بخالف المح 

 أّما النوع الثاني:  
 العرب، لسان في  جاء ومن ذلك مافظ وضده،  اعتنى أصحاب المعاجم ببيان الل

 ذهب هذا جاء إذا النهار ضد والليل الحياة، ضد والموت ضد البياض، قال: " والسواد 
 قصرا، وأراد طوال فأردت خالفك إذا فالنضادك   موضع آخر: " يقال في وقال "146".ذلك

  147فهو ضد." ،  نور وأراد ظلمة وأردت
 ومن سيبويه رسمه الذي المفهوم يتجاوز الضد أنّ  اللسان في ورد ما ومقتضى

التعريفات  مرّ  كما اللغوي  الطيب أبو  ذكره ما مع ويتفق  .خلفوه  علينا يوجب  وهذا ،في 
يشمل تعدد اللفظ مع تنافي المعنى، كما   أوسع مفهوم إلى لألضداد القديم  المفهوم تجاوز

  يشمل اللفظ الواحد وتعدد المعنى وتنافيه. 

 
 .226دراسات لغوية في أمهات كتب اللغة، المؤلف: إبراهيم محمد أبو سكين، )د،ط،ت (   - 144
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 وبقراءة ،  " محاسن األضداده( "  255ّما ُألِّف في هذا الباب كتاب الجاحظ )ت  وم
تناولها التي  األضداد  من  لنماذج  ثم    ،سريعة  الشيء  محاسن  يذكر  ،  المساوئ نجده 

    148. وسوء الظن به تعالى  الثقة باهللمحاسن ، و كمحاسن كتمان السر ومساوئ إفشائه
أورده ما  على  األ  ،فبناء  على  تقع  عنده  األضداد  الرسم فإّن  في  المختلفة  لفاظ 

َباب البديع التضاد ُهَو الطباق  ":  وم لفي جامع الع  اتعريفهوتبعا لذلك جاء    .والمعنى  َوعند َأرأ
  149. "والمطابقة

أّن   هذا  من  في  فيستنج  تختلف  التي  األلفاظ  على  أيضا  يطلق    المبنى التضاد 
   والمعنى، مثل: الحر والبرد، الحياة والموت، الوفاء والخيانة، ونحوها. 

بالعناية عند القدامى كالنوع الثاني، في حين حدث العكس    وهذا النوع من التضاد لم يحظ 
  150عند المحدثين إذ قلت عنايتهم باألضداد بالمعنى األول وزادت بالمعنى الثاني. 

 على معنيين: طلق ت  إذن فاألضداد والتضاد
معنيين، وهما:  األول: اللفظ الواحد يقع على معنيين متنافيين كالجون لفظ واحد لكن يعبر  

 وعسعس يعبر عن أقبل وأدبر. األبيض واألسود، 
العبد   والبغض،  الحب  مثل  مختلفين  معنيين  عن  يعبران  رسما  مختلفان  لفظان  الثاني: 

 والحر، األنثى والذكر، وغيرها.
 والقرآن  قوع األضداد في اللغة  من ظاهرة و العلماء  موقف ثانيا:

 151إلى ثالث فرق:  ادالعلماء في وقوع األضد انقسم
 المثبتون  الفريق األول:   

اللغويين    جمهور  منهم األضداد  وقوعيتبنى   ،  :  ( العالء  بن  عمرو    ه( 154أبو 
أحمد بن  سيبويهه170)ت   الخليل  )ت   (170)ت  (  عمرو    ه(189الكسائي  أبو 

أبو زيد  )ت(  األخفش األوسط  ه( 210)  أبو عبيدة  ه( 206)تقطربه(  206  الشيباني)ت 
األعرابيه(  216) واألصمعي  ه( 215)  األنصاري  السكيت  ه(231)وابن    ه(244)وابن 

 
 هـ(.  1423هـ(، دار ومكتبة الهالل، بيروت، ) 255المحاسن واألضداد، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ )المتوفى:  - 148
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  ه( 327)توابن األنباري .  ه(285أبو العباس المبرد )ت  ه(248)وأبو حاتم السجستاني
أبو منصور الثعالبي  و (    ت )والجاحظه(  377ه(، ابن فارس )377تالفارسي )أبو علي  و 
 ه( . 911والسيوطي )ت 152. ، ه(450ابن سيده )ت  ه( 430)

 : تهمأدل
 منها:   نذكر  تختلف، التأييد حجج  أنّ  إالّ  الظاهرة تأييد في  رغم اتفاق المثبتين

األول: والسماع  الدليل  بالنقل  فارس  ابن  بسنناحتج  أي  استعمال    وقوانينهم  العرب  ؛  في 
من سنن العربِّ في األسماء أن ُيَسمُّوا  : ""فقه اللغة"كتابه    في  قالاللفظ الواحد لألضداد، ف

ن لألبيض ن لألسود والَجوأ الَجوأ ين باسٍم واحد نحو  بالرد  ." المتضادَّ ثناه  على    واإلنكار  ثم 
قل عن العرب في األلفاظ  يأخذون بما نُ للتمييز في النقل والسماع، ألّنهم    المنكرين؛ وذلك

يأخذون   المختلفة وال  ناٌس هذا  "و   فقال:  ،  مردود وهذا    .في األضداد  عنهموالمعاني  أنكَر 
وهذا ليس بشيء، وذلك أن الذين َرَووا    .المذَهب وأن العرَب تأتي باسم واحد لشيء وضده

ين    أن العرَب تسمِّّي السيفَ  فًا هم الذين رَووا أن العرَب تسمِّّي المتضادَّ رأ مهندا والفرس طِّ
 153باسٍم واحد". 

استدلوا بكون األلفاظ متناهية والمعاني غير متناهية، لذلك ال مانع من  و   الدليل الثاني:   
   السياق.خضع لقرينة ، وتعيين المراد ياستعمال لفظ واحد ألكثر من معنى 

ال يجُب أن يكون لكلِّّ معنى  "فخر الدين الرَّازي وأتباعه:    قولوهذا ما يتجلى في    
متناهيةٌ  واأللفاظ  َتَتناهى  ال  َقل  ُتعأ أن  يمكن  التي  المعانَي  ألنَّ  من    ، لفٌظ  مركبة  ألنَّها 

بُِّط ما ال َيَتَناهى   الحروف والحروف متناهية والمركَّب من الُمتناهي ُمَتَناٍه والمتناهي ال َيضأ
 ناهي المدلوالت. وإالَّ لزم تَ 

ُلو عن األلفاظ  :قالوا ألن الداعَي إلى    ، فالمعاني منها ما تكثُر الحاجُة إليه فال َيخأ
ع األلفاظ لها حاصٌل والمانُع زائل فيجب الوضُع والتي َتنأُدر الحاجة إليها يجوُز أن    ، وضأ

 154يكوَن لها ألفاٌظ وأالَّ يكون".
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 المنكرون الفريق الثاني:
أّن    السيوطي  درستويهذكر  استفاد   ( ه347)تابن  وقد  لألضداد،  المنكرين  من 

االرتفاع   النَّوء:  الفصيح:  شرح  في  درستويه  ابن  "قال  فقال:  ساقه  الذي  نصه  من  ذلك 
ناَء إذا طلع وزعم قوٌم من اللغويين أن النوء السقوط   ،بمشقة وثَِّقل ومنه قيل للكوكب قد 

وأنّ  األضدادأيضا  من  كتابنا  .ه  في  ذلك  في  عليهم  الحجة  أوضحنا  إبطال    وقد  في 
 155األضداد". 

عقّ  درستويه  ثم  ابَن  أن  هذا  من  فاستفدنا   " بقوله:  الفائدة  إلى  مشيرا  السيوطي  ب 
 ممن ذهَب إلى إنكار األضداد وأنَّ له في ذلك تأليفا".

إنكار  وكال  في  واضح  درستويه  ابن  لفظةم  معنيين   "النوء"  داللة  ،  مختلفين   على 
إنكاره اختالف معاني لفظة )َوَجَد(وهو ما  والسقوط.    وهما: االرتفاع    أيضا  صرح به في 

هذه اللفظة من أقأوى ُحَجج من يزعُم أن من كالم العرب ما  " في شرح الفصيح: حيث قال:
  ، سيبويه ذكره في أول كتابه وجعله من األصول المتقدمة   ألنّ   ،يتَّفُِّق لفظه ويختلف معناه

  ،هذا لفٌظ واحد قد جاء لمعاٍن مختلفة  فظنَّ من لم يتأمل المعاني ولم يتحقق الحقائق أنّ 
 156ما هذه المعاني كلُّها شيٌء واحد". وإنّ 

   :أدلتهم
 157: بعض حجج المنكرين، منهاأشار عمر علي المقوشي إلى 

 . نوع المشترك الذي أنكره أيضاباعتباره نوعا من أ التضاد ابن درستويه أنكر الدليل األول:
إيهام على المخاَطب، ألّنه ال يمكنه معرفة أّي المعنيين  تلبيس و فيه  التضاد    الدليل الثاني: 

ب. ويحتجُّون بأنَّ االسم ُمنبِّئ  "ن األنباري:  واحتجاجهم هذا يشير إليه قول اب   أراده المخاطِّ
اعتوَر   فإِّذا  تأأويَله،  ٌح  وُموضِّ عليه،  ودالٌّ  تحته  الَّذي  المعنى  معنيان  عن  الواحدة  اللفظَة 

ب".مختلفانِّ  رِّف المخاَطب َأيَّهما َأراد المخاطِّ    158لم َيعأ
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 )المحدثون(  المتوسطون  الفريق الثالث:
لكن  و   ،يثبتون التضادالمحدثين وقفوا موقفا وسطا بين الفريقين، ف  يرى القرشي أنّ  

ممّ  أقل  المقرّ بقدر  به  قال  ف  . ون ا  الرأيين،  بين  التوفيق  وقوع  وحاول  إنكار  أّن  إلى  ذهب 
أّن التوسع في القول بالوقوع، وقبول كل ما    االتضاد يتعارض وطبيعة اللغة وواقعها، كم

غلوٌ   دَّ عُ  ويُ منه  إ .  الفريقين  بين  الخالف  للظاهرة؛رجع  التناول  منطلق  اختالف    لى 
م  ينطلقون  أسباب    نفالمناصرون  المنكرون  يعالج  بينما  اللغة،  إليه  آلت  الذي  الواقع 

األ في  اللغة  أّن  في  فيلتقون  منهم.  اإلقرار  دليل  وهذا  تضاد  الظاهرة،  فيها  يوجد  صل ال 
 159نشأ مع الزمن. ي وإّنما

المحدثين لم تكن لهم عناية باألضداد بالقدر الذي   أنّ   "يالزهراء منّ "ترى الباحثة  و 
ويُ  القدامى،  عند  عليه  ا  عدكانت  أبرز  من  عمر  مختار  للقول  أحمد  المكثرين  لمحدثين 

في كتابيه "علم الداللة" و" االشتراك والتضاد في   بالظاهرةالذي ناصر القول  و ،  باألضداد
   ن المراد من اللفظ.عيِّّ محتجا بالقرينة التي تُ  160القرآن الكريم".

الشيخ، وحسن ظاظا الواحد حسن  االهتمام عبد  و ويشاركه في  السامرائي ،  إبراهيم 
الصالح  التاريخي"، وصبحي  اللغوي  "التطور  كتابه  القولالذي    161في  ها  لتها ألنّ قب   نحى 

باعتبارها خاصية    اللغويينز بين  ومع ذلك تميَّ   التقليل منها،س على السامع، ودعا إلى  بِّّ لَ تُ 
  162. اإلنكار تعسفا وعدّ ، في اإلقرار والتقليل وافي علي عبد الواحدووافقه . للقرآن الكريم

ُيعرف لهم  ويبدو أّنهم ظلوا على أثر القدامى في االحتجاج إلثبات األضداد، ولم  
لم يتمكنوا من إضافة أّنهم  ب التي ترى  الباحثة "الزهراء مّني"    دليل آخر، وهو ما أشارت إليه

انفردوا بالتعرض    وإن  163حجج أخرى إلى تلك التي أيّد بها ابن األنباري ظاهرة األضداد.
 164للظاهرة في اللغات األخرى. 
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 الفريق الثالث: المنكرون 
 :  المنكرون القدامى  -أ

 ه(   447درستويه )ت وابن  (ه291العباس ثعلب )ت أشهر المنكرين: أبو من أشهرهم:   -1
   أدلتهم: -2

أسود    :الشيء ال يكون مثال   ألنّ   ، وجود األضداد في الكالم يجعله محاال  نّ إ  الدليل األول:
 وأبيض في نفس الوقت. 

المحققون من علماء العربية ينكرون  ":  عن ثعلب في قوله  الجواليقيوهذا الدليل نقله  
قال    األضداد أويدفعونها،  العباس  ثعلب أبو  يحيى  بن  قالحمد  الكالم ضد،  ليس في   :  :

األبيض أسود، وال األسود أبيض،  ه ال يكون  ه لو كان فيه ضد لكان الكالم محااًل، ألنّ ألنّ 
وإ العرب  يرجع  وكالم  فالمعنى  اللفظ،  اختلف  فالصارخ  إلىن  واحد،  المستغيث،  أصل   :

 165". ..ه صراخ منهما.لصارخ، المغيث، ألنّ وا
،  اإللهية  على المخاَطب، واإللباس على خالف الحكمة   في األضداد إلباس  الدليل الثاني:

 التغطية واإليهام. وضعها الشارع تبارك وتعالى لإلفهام واإلبانة عن المعاني ال ألّن اللغة 
قول   يستفاد من  ما  اإللباس.." :  "الفصيح"في    ابن درستويه  وهو  ذلك من  في    ، لما 

مة والصوابِّ  كأ حكيم    -عز وجل    -وواضُع اللغة    ،وليس إدخاُل اإللباسِّ في الكالم من الحِّ
المعاني  عن  لإلبانة  اللغة موضوعة  وإنما  على   ،عليم  للداللة  واحٍد  لفظ  وضُع  جاز  فلو 

َنيأين مختلفين أو أحُدهما ضدٌّ لآلخر َيًة وتغأطية   ،َمعأ مِّ ولكن قد    ،لما كان ذلك إبانة بل َتعأ
لل أنهما    كما يجيء َفعَل وأفعل  ،يجيُء الشيُء النادُر من هذا لِّعللٍ  فيتوهَُّم من ال يعرُف العِّ

فالتأويُل عليهم    ،والسماُع في ذلك صحيٌح من العرب   ،وإن اتفق اللفظان  ،لمعنيين مختلفين 
خطأ، وإنما يجيٌء ذلك في لغتين متباينتين أو لحذأٍف واختصاٍر وَقع في الكالم حتى أشتبه  

ل فيه الخطأ"  166  .اللفظان وَخفِّي سبُب ذلك على السامع وتأوَّ

 
َم له: مصطفى صادق الرافعي،  دار الكتاب العربي،  540شرح أدب الكاتب، شرح أدب الكاتب البن قتيبة، موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن، أبو منصور ابن الجواليقى )المتوفى:      -  165 هـ(، َقدَّ
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  أّنه قال: "   "الحاصل"ما نقله السيوطي عن صاحب    ومن حجج المنكرين  الدليل الثالث:
دِّ بين معنييه،    ؛أّن النقيضين ال ُيوضع لهما لفٌظ واحد ألّن المشترَك يجُب فيه إفادة التردُّ

د في النقيضين حاصل بالذات ال من اللفظ."    167والتردُّ
 المنكرون المحدثون  -ب

المنكرينو  بدوي.   لألضدادالمعاصرين    من  الفتاح  في  أو   168عبد  الكراعي  نعيم  حمد 
خلو اللغات    ية الكراعوحج ،   ابن درستويه  مؤيدا  "علم الداللة بين النظرية والتطبيق"ه  كتاب 

 األخرى من هذه الظاهرة.
أنّ  في  ويتفقون  قلة،  المنكرين  أّن  والغموض،    والمالحظ  التلبيس  إلى  تؤدي  الظاهرة 

المحدثين   أّن  الفتاح بدوي -ويختلفون في  اللهجات    كون   ون يرفض  -خاصة عبد  اختالف 
 واستعمال المجاز علة لوقوع التضاد. 

 الرد على المنكرين  -ج 
األول:   نقلله  الرد  ما  الردود  يا  عن  السيوطي من  شيئين ضدين  ":  ألِّكأ على  يقُع  ترك  الُمشأ

وما يقع على مختلفين    ،ل لَ ن وجَ وأ وعلى مختلفين غير ضدين، فما يقع على الضدين كالجَ 
 169. "غير ضدين كالعين

 170. رد ابن فارس بالنقل والسماع السابق في االستدالل على ثبوت األضداد الرد الثاني:
الثالث ا على  :  الرد  قبيلتين مختلفتين؛ ردًّ للنقيضين من  لفظ واحد  االحتجاج  جواز وضع 

 بأّن النقيضين ال ُيوضع لهما لفٌظ واحد.  
الرابع: رف بدفاعه عن هذه الظاهرة في كتابه "األضداد" أّما ابن األنباري  الذي عُ   الرد 

ب  ، فرفض االحتجاج بالتلبيس على المخاطَ لفظا  الذي أورد فيه ثالث مئة وسبعا وخمسين 
ُيعيّ  السياق  فقالألّن  المراد،  المعنى  "  ن  وَيرتبِّط  :  بعُضه بعضًا،  ح  العرب يصحِّّ َأنَّ كالَم 

فجاز   واستكمال جميع حروفه،  باستيفائه،  إِّالَّ  منه  الخطابِّ  معنى  َرُف  ُيعأ بآخره، وال  ُله  َأوَّ
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ُمها ويأأتي بعَدها ما يدلُّ على خصوصيَّةِّ   يأن، أَلنَّها يتقدَّ وقوُع اللَّفَظةِّ على المعنييأن المتضادَّ
خبار إِّالَّ معًنى واحد". َأحد المعنييأن دو    171ن اآلخر، وال ُيراد بِّها في حالِّ التكلُّم واإلِّ

 الكريم  أمثلة األضداد في القرآنثالثا: 
نكتفي ببعض النماذج لألضداد التي وردت في تفسير كل من الطبري وابن عاشور  

 خشية التطويل، منها:  
َعَس لفظة "عسعس" في قوله تعالى:      المثال األول: إَِّذا َعسأ ( جاء  17)التكوير:  َواللَّيألِّ 

أّنها الطبري  تفسير  وتعني  في  األضداد  السياق،    من  بدليل  الثاني  رجح  ثم  وأدبر،  أقبل 
فقال: "وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي قول من قال: معنى ذلك: إذا أدبر، وذلك  

داد".  ."172والصبح إذا تنفس لقوله:  َعَس حرف من اأَلضأ   173قال ابن األنبا ري: "وَعسأ
"          :والفراهيديأيضا من األضداد؛ مستشهدا بقول المبرد    ابن عاشور  عّدهاو 

 174وقال المبرد والخليل: هو من األضداد". 
الثاني: تعالى:      المثال  قوله  في  "الغابر"  من  لفظة  كانت  امرأته  إال  وأهله  فأنجيناه 

( قال ابن عاشور: "والغابر يطلق على المنقضي، ويطلق على  83)األعراف:    الغابرين
وقال ابن األنباري: "الغابر حرف من اأَلضداد. يقال:    175اآلتي، فهو من أسماء األضداد"
 176غابر للماضي، وغابر للباقي".

 التضاد و  األضداد نشأةأسباب رابعا: 
 177، أهمها: كثيرة التضاد إلى أسباباألضداد و  ةأعاد الباحثون وجود ظاهر 

 
هـ(، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية،  328بكر، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن َفروة بن َقَطن بن دعامة األنباري )المتوفى:    األضداد، أبو  -  171

 م، ص......................... 1987 -هـ   1407لبنان،  –بيروت 

  2000  -هـ    1420هـ(، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى،  310، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:  جامع البيان في تأويل القرآن  -172

 .24/256، .تاكد الصفحة فقط....م، 

 .32األضداد، ابن االنباري، ص  -173
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 : أصل الوضع عموم المعنى فيالسبب األول:  
يشترك فيه الضدان. وقد  أي أن يكون اللفظ داال في أصل الوضع على معنى عام   

 الزوج مات من قبيل التضاد، مثل ذلك:  فيظن الكل  ،عن ذلك المعنى الجامع   يسهو بعضهم 
واألنثى. ل يصرخ  لذكر  فكالهما  والمستغيث،  للمغيث  باإلغاثة،    ؛ والصارخ  يصرخ  الُمغيث 

 .، والصارم لليل والنهاروالمستغيث يصرخ باالستغاثة
 أو االتساع في الكالم  الحقيقة والمجاز السبب الثاني: 

معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجازي لعالقة    من في االستعمال  انتقال اللفظ  أي   
إلى انتقاله للضد، وبالتقادم التوسع في استخدامه  وقد يصل    ،تربط بينهما مع وجود قرينة 

األصل، ُيتناسى  االستعمال  في  األضداد  والتوسع  من  الحاالت   178؛ فيصبح  في  وذلك 
 : اآلتية 

األصلي    :لتفاؤل ا -أ معناه  في  اللفظ  استعمال  لغرض كترك  مجازي  معنى  في    واستعماله 
 اللديغ. على  البصير على األعمى، والسليمكإطالق  إلى التفاؤل  عن التشاؤم فسالنّ إبعاد 

والذكي على الغبي،    ،العاقل على الجاهلكإطالق لفظ    :أو اجتناب التلفظ بما يكره  لتهكما -ب
 بالمولى.   والعبد السيدكتسمية و 
والحسد -ت األعور  :  الخوف  لفظ  حادكإطالق  على  البصر  على  القبيح  ولفظ   ،

 . الجميل، وغيرها مّما ُيظن أّنه يدفع الحسد
 الصرفية  ةاالتفاق في الصيغ السبب الثالث: 

صرفية  الصيغة  التتفق في  وذلك بأن    ؛لتضاد أحيانا إلى الصيغة الصرفيةيعود ا 
على صيغة الفاعل  المبيع،  و   البائع لها معنيان    " المبتاعلفظة "  ، ومثال ذلكلفظتان  واحدةال

الذي يختار، والذي يقع عليه االختيار وغير    " تدل على المختار"   ةوالمفعول، وكذلك لفظ
 ذلك.

 لهجات القبائل العربية تعدد   :السبب الرابع
لمعنى آخر ضده،    أخرى   بينما تضعه قبيلة  ، أي أّن القبيلة قد تضع اللفظ لمعنى 

متضادين،  لمعنيين  اللفظ  واحدة  قبيلة  تضع  أن  يستحيل  قول    إذ  إليه  يرشد  ما  ابن  وهو 
"وقاَل آخرون: إِّذا وقع الحرُف على معنيين متضادين، فمحاٌل َأن َيُكوُن العربّي  األنباري:  
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َأوقعه عليهما بمساواٍة منه بينهما ولكّن َأحد المعنيين لحيٍّ من العرب، والمعنى اآلخر لحيٍّ  
قالوا:  هؤالء،  عن  وهؤالء  هؤالء،  عن  هؤالء  فَأخذ  بعض،  لَغة  بعُضهم  َع  َسمِّ ثمَّ  غيره، 

ن  ن اأَلسود في ُلَغة حيٍّ آخر،   فالَجوأ ، ثم أخذ أحد  اأَلبيض في ُلَغة حيٍّ من العرب، والَجوأ
"انتصب" عند طيء   179". الفريقين من األخر "انحنى" عند سائر    كلفظ )سجد( بمعنى  و 

 القبائل. 
 الصوتيالتطور  :السبب الخامس

التطور الصوتي،  وهو ما يحدث لأللفاظ من تطور في المعنى إلى الضد نتيجة   
فهو   وأقوى كان ذا قوة،  إذاالرجل فهو مقو،  أقوى يقال:  ويمثل الباحثون لذلك بلفظة "أقوى"

ولم تدل على الضعف إال بعد أن    فكلمة أقوى من القوة  ذهب زاده ونفذ ما عنده.  إذامقو  
وذلك   وتدل على ضد أقوى،    ،يراد بها الخلو والفراغ  فأصبحت أخوى، و تطورت صوتيا  

 180. افتقر      يقال أخوى فالن أيالخاء قافًا لتقارب المخرج.   بإبدال

 الفرق بين األضداد والمشترك اللفظيخامسا: 

الباحثون   المشترك    فياختلف  بين  واألضدادالفرق  بنا،  اللفظي  على    ءً وذلك 
 إلى فريقين:  االختالف في تعريف التضاد

 : الفريق األول 
يرى أّنه عبارة عن إطالق لفظ واحد في الرسم على معنيين متنافيين فذهب إلى  

ابن األنباري ومن المحدثين  كالقدامى  اللفظي. وهو مذهب    لمشتركاألضداد من أنواع اّن  أ
   181علي عبد الواحد وافي، والدكتور إبراهيم أنيس، ومحمد نور الدين المنجد. 

"في   حسن:  السيد  بُن  محمُد  مزدوجة  قال  بخاصيٍة  تتميُز  كلمات  العربية  اللغةِّ 
كقولهم يأن؛  متضادَّ وجهين  على  و  "َجَلل" :تستعمل  وللعظيم،  والصغير  ارخ"للكبيرِّ   "الصَّ

شيئين   على  يقُع  المشترك  أنَّ  إال  المشترك،  من  نوٌع  وهو  الخ،  والمغيث...  للمستغيثِّ 

 
 .11األضداد، ابن االنباري، ص -179

 م.   19/6/2017، تاريخ النشر 110-106فقه اللغة، عبد الحسين المبارك، ص  -180

 https://almerja.net/reading.php?idm=53449  ، 

 .21ظاهرة األضداد في آثار الدارسين المحدثين، رسالة جامعية،جامعة مؤتة، األردن،  ص -134

https://almerja.net/reading.php?idm=53449
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الض على  يقُع  فما  ين،  غيرِّ ضدَّ مختلَفيأن  وعلى  يأن  كـ ضدَّ ن "دين  يقع  "جلل"و "الأَجوأ وما   ،
ين كـ   182. ."العين"على مختلَفيأن غيرِّ ضدَّ

فرًعا للمشتركِّ اللفظي فقال: "وإذا كان المشترُك اللفظي   "التضاد" وقد جعل الهروي 
يعني داللَة اللفظِّ على معنيين فأكثر، فإنَّ التضادَّ فرٌع له؛ فقد ورد في اللغةِّ ألفاٌظ أخرى 

ها على معنيين أيًضا، ولكنَّهما على التضاد، واصطلح العلماُء على تسميةِّ  يدل الواحُد من 
 183هذه األلفاظ الواردة باألضداد".

ويدل قول الزركشي: "االشتراُك اللفظي كالَقرأءِّ بالنِّّسبةِّ إلى كونهِّ حقيقًة في الحيضِّ  
ر".   على أّن األضداد  من المشترك اللفظي.  184والطُّهأ

توصل   ما  إّن  وهو   " فقال:  للعلماء  أقول  لعدة  استقرائه  بعد  عيسى  ولد  سيد  إليه 
بإشارتِّهم   أو  بذلك  هم  بتصريحِّ إمَّا  اللفظي،  للمشترك  فرٌع  "التضاد"  أنَّ  على  األكثرين 

كالفرع   .....إليه له  بالنسبةِّ  هو  وبالتالي  اللفظي،  للمشتركِّ  فرٌع  التضاد  فإن  عليه  وبناًء 
 185ألصلِّه".

يجعلون األ اللفظي،    ضداد فهؤالء  المشترك  لفظي    ولكن ليس كل نوع من  مشترك 
 .تضاد

   : الفريق الثاني
ذلك   من  أوسع  التضاد  معنى  أّن  رسما  -فيرى  المختلفة  األلفاظ  يشمل  حيث 

 من جزًءا األضداد يرفض كون ف   -الطباق كالموت والحياة والليل والنهارو والمتضادة معنى  
 186المشترك.  مع جوانبها بعض  في تلتقي ، مستقلة  ظاهرة هي ماوإنّ  اللفظي،  المشترك

 سادسا:أهم المؤلفات في األضداد 
وبعده محمد نور الدين المنجد ما ُألِّف في   187الشيخ محمد حسين آل ياسين   استقرأ 

 
 ................" التاكد من ص 22م،  ص 1986دمشق، الطبعة: الثانية،  –هـ(، المحقق: د محمد علي عبد الكريم الرديني، دار أسامة 866الراموز على الصحاح، السيد محمد بن السيد حسن )المتوفى:  - 182

 الهروي؛ "إسفار الفصيح.             - 183

 .س.( م2/184البحر المحيط"، الزركشي، )  -137

 م.  28/3/2020، تاريخ الزيارة : 1432/ 6/ 25  -ميالدي  29/5/2011 التضاد، سيد ولد عيسى، شبكة األلوكة، تاريخ اإلضافة: -138

#ixzz6Hiem1IPB/https://www.alukah.net/literature_language/0/32261   

 .21ظاهرة األضداد في آثار الدارسين المحدثين، رسالة جامعية،جامعة مؤتة، األردن،  ص  - 186

 -(  ١٩٧٤ األولى، الطبعة بغداد، المعارف،  مطبعة ٣١٢ ص اللغة، في األضداد ، ياسين، حسين آل محمد - 187

https://www.alukah.net/literature_language/0/32261/#ixzz6Hiem1IPB


 

74 

 

، نكتفي  بكتاب مستقل أو فصل؛ مطبوع أو مخطوط أو مفقود  فردما أُ سواء    188األضداد
 بذكر أبرزها:

 مستقلة  تآليف -أ
القديمة؛  من    المفردة  أبي ،  ( ه206)تقطربأضداد  التآليف  أضداد 
أضداد  ، و ه(244)ت  ابن السكيتأضداد  و   ه(216)تأضداد األصمعي ه(  209)ت عبيدة

 . ه(328)تاألنباري أبي بكر أضداد و  ه(248ت )جستانيأبي حاتم السٍّ 
 فمنها:  ،أّما المعاصرة 

 محمد حسين آل ياسين  "األضداد في اللغة" •
 علي عبد الواحد وافي  " فقه اللغة" •
 صبحي الصالح  "دراسات في فقه اللغة" •
 إميل بديع يعقوب  "فقه اللغة العربية وخصائصها" •
 إبراهيم السامرائي "التطور اللغوي التاريخي"  •
 حسين آل ياسين  محمد اللغة" في األضداد " •
 . محمد نور الدين المنجد"التضاد في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق" •

   بغيره من العلوم  التأليف الملتبس-ب
لوأّما   فصوال  خصصت  التي  اللغة   والتضاد  ألضدادالمؤلفات  إلى  تنتمي  كتب  في 

 : ا، فمنهالعربية أو علوم القرآن
 ه ( 377"الصاحبي" البن فارس )ت  •
 ه( 224"الغريب المصّنف" ألبي عبيد القاسم بن سالم ) •
 ه(. 276"أدب الكاتب" البن قتيبة )ت  •
 ه( 429"فقه اللغة وسّر العربية"  ألبي منصور الثعالبي )  •
 ه( 458"المخصص" البن سيده )ت •
 ه(. 911"المزهر في علوم اللغة وأنواعها "للسيوطي )ت •

 
 

 
 16 -1م ،  ص1990-ه 1420 األولى، سوريا،الطبعة دمشق،  الفكر، دار لبنان، بيروت، المعاصر، الفكر دار الكريم، القرآن في التضاد الدين، نور محمد المنجد، انظر،  - 188
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 أوال: تعريف الترادف

 لغة:  -أ
ٌد ُمطَّرٌِّد، َيُدلُّ َعَلى  جاء في معجم ابن فارس أّن " ٌل َواحِّ اُل َوالأَفاُء َأصأ ردف" الرَّاُء َوالدَّ
. َفالتََّراُدُف: التََّتاُبُع. َوا ءِّ يأ يُف:  اتَِّّباعِّ الشَّ ُفكَ لرَّدِّ ي ُيَرادِّ .  الَّذِّ فِّ َكبِّ الرِّدأ ُع َمرأ ضِّ . َوالرَِّداُف: َموأ

الأُمُلوَك.   ُلُفوَن  َيخأ َكاُنوا  يَن  الَّذِّ لِّيَّةِّ:  الأَجاهِّ فِّي  الأُمُلوكِّ  َداُف  َوَأرأ َتَوالِّيَها.  النُُّجومِّ:  َداُف  َوَأرأ
ُل َوالنََّهارُ َوالرِّ  : اللَّيأ َفانِّ  189. دأ

فه،  وفي لسان العرب:   "ردف": الرَّدف: ما َتبَِّع الشيء. وكل شيء تبع شيئا، فهو رِّدأ
فه مثل   وإذا تتابع شيٌء خلف شيء، فهو التَّرادف، والجمع الّردافى، وأردَفه أمر: لغة في َردِّ

َدَف الشيَء بِّالشَّ  ًضا. والتََّراُدُف: التََّتاُبُع. وَأرأ ءِّ  تبعه وأتبعه. وَتَراَدَف الشيُء: َتبِّع بعُضه َبعأ يأ
ُفك، َوالأَجمأ  ي ُيَرادِّ يُفَك: الَّذِّ َدَفه: َركَِّب َخلأَفه، وَردِّ َف الرجَل وَأرأ َدَفه َعَليأهِّ: َأتأَبَعه َعَليأهِّ. وَردِّ ُع  وَأرأ

ٍد.  ًنى َواحِّ ُته بَِّمعأ َدفأ ُته وَأرأ فأ  190ُرَدفاء وُرَداَفى، وَردِّ
ر:واستدل في اللسان بورود اللفظ في القرآن الكريم في قوله تعال ُهُم َّللاَُّ   ى في َبدأ فَأَمدَّ

فِّينَ  دِّ َن الأَماَلئَِّكةِّ ُمرأ  ( َأي فرق متتابعة، يردف بعضها بعضا. 9)األنفال: اآلية بَألٍف مِّ
أّن  ويُ  السابقة  التعريفات  لغتان: ردِّف وأرَدف،    الترادفستنبط من  مادة "ردف"، وفيه 

في   َتَراَدَف َيَتَراَدُف فهو ُمَتَرادِّف. والّترادف       والرديف جمعه أرداف وُردفاء وُردافى. يقال
على ظهر دابة واحدة.  خلف بعضهما  ن  يالراكبتشبيها بتوالي  توالي  الو التََّتاُبُع،    يعنياللغة  

يخلف  من  على  بالتوالي  ويطلق  مباشرة  والنهار   ، غيره  من  ون   .كالليل  أّن  ستنبط  هذا 
 وليس نفسه.  يواليه  لغيرهالمرادف تابع 

 الترادف في االصطالح:   -ب
وردت عدة تعريفات للترادف، لكن يبدو أّن أول من أشار إلى ظاهرة الترادف هو   

  م األلفاظ باعتبار عالقتها بالمعاني إلى ثالثة أقسام حيث قال:حين قسّ   ( ه180سيبويه)ت

 
 .2/503مقاييس اللغة، ابن فارس،  - 189

 .115-114/ 9لسان العرب، ابن منظور،   - 190
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واختالَف    ، المعنيينِّ الختالف  اللفظينِّ  اختالف  كالمِّهم  من  أّن  اعلم  والمعنى  "  اللفظينِّ 
 واحٌد، واتفاق اللفظين واختالف المعنيين. وسترى ذلك إن شاء هللا تعالى. 

اللفظين   واختالف  وذهَب.  جلَس  نحو:  هو  المعنيين  الختالف  اللفظين  فاختالُف 
والمعنى واحٌد نحو: ذهَب وانطلَق. واتفاق اللفظين والمعنى مختلِّف قولك: وَجدُت عليه من  

دة، ووجَ  جِّ دان الّضالَّة. وأشباه هذا كثيٌر. "الَموأ  191دت إذا أردت وجِّ
المعنى،   على  داللتها  األلفاظ حسب  يقسم  هنا  ويتفق  فهو  لفظه  يتعدد  ما  منها  وأّن 
 معناه؛ وهو ما يعرف بالّترادف وإن لم يذكر المصطلح.  

"  816الجرجاني)ت   ضد  ه(:  وهو  كثيرة،  وأسماؤه  واحدا  معناه  كان  ما  المترادف 
هو  ا الذي  الترادف  من  آخذا  في  لمشترك  االتحاد  كان  اآلخر،  خلف  أحد  ركوب 

 192المفهوم". 
فحد الّترادف هو االتفاق في المعنى وتعدد اللفظ أواالتحاد في المسمى واالختالف في  

 األسماء. 
)ت الرازي  على 606تعريف  الدالة  المفردة  األلفاظ  هي  المترادفة  األلفاظ   " ه(: 

واحترزنا بقولنا المفردة:    " ثم شرح حدود التعريف فثنى قائال: "واحدمسمى واحد باعتبار  
على   دال  إذا  اللفظتين  واحد: عن  باعتبار  وبقولنا  والحد،  الرسم  باعتبار    شيءعن  واحد 

من   فإنهما  والناطق  كالفصيح  الصفة  وصفة  الصفة  باعتبار  أو  والمهند  كصارم  صفتين 
 193المتباينة." 

وتعريف الرازي دقيق في تحديد الحد الفاصل بين القائلين بالترادف وعدمه؛ حيث  
الثاني   أّم  اسم  فاألول  والمهند،  السيف  في  كما  الصفة،  والصفة، وصفة  االسم  بين  فّرق 

 فة تشير إلى أّن السيف ُصنِّع بالهند. فص
التعريف  والسيوطي  الزركشيوتابعه   المفردة الزركشي  فقال   ،في  األلفاظ  هو   "  :

فإنّ  والحد،  االسم  داللة  عن  بالمفردة  واحترز  واحد.  باعتبار  واحد  شيء  على  هما  الدالة 

 
 .24/ 1م، 1988 -هـ   1408هـ(، المحقق: عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الثالثة، 180)المتوفى: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه الكتاب،  -3

 .303علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، تحقيق األبياري، دار الكتاب العربي، الطبعة األولى، بيروت، ص  -4

 .   1/253م،    1997  -هـ  1418هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 606 المحصول، أبو عبد هللا فخر الدين الرازي )ت -5



 

77 

 

المتزايالن  يدالن على شيء واحد، وليسا مترادفين، ألن الحد مركب. وخرج باعتبار واحد  
 194كالسيف والصارم، فإن مدلولهما واحد، ولكن باعتبارين". 

واحد.وقال   باعتباٍر  واحد  شيء  على  الدالة  المفردُة  األلفاظ  هو   " قال:    السيوطي 
دة االعتبار عن المتباينين كالسيف   واحترزنا باإلفراد عن االسم والحدِّّ فليسا ُمترادفين وبَوحأ

على   َدالَّ  فإنهما  على  والصارم  واآلخر  الذَّات  على  أحُدهما  باعتبارين:  لكنأ  واحد  شيٍء 
 195الصفة". 

التهانوي: " لغة ركوب أحد خلف آخر. وعند أهل العربية واألصول والميزان هو توارد  
الداللة على اإللفظين مفردين   ألفاظ كذلك في  نفراد بحسب أصل الوضع على معنى  أو 

 196األلفاظ تسّمى مترادفة". واحد من جهة واحدة، وتلك 
ألّنه   للفظ،  الثاني  الوضع  يمثل  الذي  للمجاز،  إخراج  الوضع"  أصل  "بحسب  وقوله 

 ليس مرادفا.
ل على معنى أو  ألفاظ مفردة تدعن  ويالحظ اتفاق التعريفات في أّن المترادف عبارة  

 واحد باعتبار واحد. مسمى 
أّن   اللفظان والخالصة  بذلك  َي  ُسمِّ المتوالي،  المترادف  التتابع،  اللغة  في  الترادف 

لتواردهما على معًنى واحد، وتواردهما مأخوٌذ من الرديف، وهو ركوب اثنين مًعا على دابٍة  
المترادفان   واللفظان  يجتمعان  واحدة،  أو  واحًدا.  على معنى واحد كاجتماع  يركبان معًنى 
 مركبة واحدة. الراكبين على ظهر دابة أو 

والعالقة بين االستعمال اللغوي واالصطالحي وطيدة، تتجلى في تتابع األلفاظ للداللة  
على معنى ومسمى واحد من جهة، ومن جهة أخرى تتوالى األلفاظ ويخلف بعضها بعضا  
 في أداء المعنى كما يترادف الراكبان على الدابة. وليس الّرديف نفس اللفظ الذي أردفه .  

   في اللغة  وقوع الترادفموقف العلماء من  ثانيا:
وقوع الترادف بين مثبت ومنكر، وُيرجع بعض الباحثين بداية   في اختلف اللغويون 

في   سبق  كما  في"الكتاب"   سيبويه  ذلك  قبل  أقره  وقد  األعرابي،  ابن  إلى  اإلنكار  ظهور 

 
 .355/ 2م، 1994 -هـ  1414هـ(، دار الكتبي، الطبعة: األولى، 794البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي )المتوفى:  -194

 .1/316م،  1998هـ 1418بيروت، الطبعة: األولى،  –هـ(، المحقق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية 911المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  -195

هـ(، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى  1158القاضي الحنفي التهانوي )المتوفى: بعد موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن  -196
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فكان    197معناه".  التعريفات واألصمعي الذي ألف فيه كتابا بعنوان "ما اتفق لفظه واختلف
 198لترادف إلى فريقين: إنكاره سببا في انقسام العلماء إزاء ظاهرة ا 

 الفريق األول: المثبتون    
منهم:   اللغة،  في  واقع  الّترادف  أّن  اللغويين  جمهور  زيد يرى    األنصاري   أبو 

السكيت)ت  ( ه206وقطرب)ته(  215)ت خالويه)ت244ابن  وابن    ه(370ه( 
)ت  ه(384والرُّماني)ت جني  والباقالني)ت 392وابن  سيده402(  وابن     ه( 458)ته( 

)ت آبادي  والزبيدي)ت817والفيروز  الواحد  ،ه(1205ه(  عبد  المعاصرين     وافي  ومن 
 . صبحي الصالح في كتابه"دراسات في فقه اللغة" و 
  199، أهمها: نقلية وعقلية استدلوا بأدلةتهم: أد

 ه ال يترتب على فرض وقوع الترادف في اللغة محال. الدليل األول: أنّ 
ه بعد استقراء وتتبع ألفاظ  اللغة، ووقوعه دليل جوازه؛ فإنّ ي  ه واقع فّ أنّ :  الدليل الثاني

اللغة ثبت وجود الترادف فيها: مثل: العرب تفسر اإلنسان بالبشر، واألسد بالسبع، واللب 
  إلخ... بالعقل، والجرح بالكسب، والسكب بالصب، والريب بالشك

  ، معنًى غير معنى اأُلخرى وقد نقل ابن فارس عنهم أّنهم قالوا: " لو َكاَن لكّل لفظة  
لما أمكن أن يعّبر عن شيء بغير عبارته. وذلك أّنا نقول فِّي "ال ريب فِّيهِّ": "ال شك فِّيهِّ"  

ّك" لكانت العبارة عن معنى الّريب بالشك خطأ. فلمّ  ا ُعّبَر عن  فلو َكاَن "الرَّيأب" غير "الشَّ
 200المعنى واحد".  لم أنّ َهَذا بهذا عُ 

 : جواب الدليل الثاني
دائما   هناك  أّن  وحجتهم  المنكرون،  نفاه  المترادف  قبيل  من  المثبتون  عّده  ما  كل 

فهو من المتباينات    ،كلَّ ما ُيظن من المترادفات  فروقا لغوية دقيقة بين األلفاظ فقالوا: " أنّ 
التي تتباين بالصفات كما في اإلنسان والبشر، فإّن األول موضوع له باعتبار النسيان أو  

نِّسباعتبار أنّ   201ه بادي البشرة".والثاني باعتبار أنّ  ، ه ُيؤأ
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معا فتفيد  األفعال  فأّما  واألسماء،  لألفعال  نماذج  لذلك  فارس  ابن    ني وضرب 
نحو: نام وهجع، جلس وقعد، فقال: "    ،القول بالترادف فيهاتتضمن فروقا دقيقة ال تسمح ب 

ونحن نقول: إِّن فِّي قعد معنًى ليس فِّي جلس. أال ترى َأنَّا نقول "قام ُثمَّ قعد" و"أَخَذُه المقِّيُم  
"َكاَن   نقول:  ُثمَّ  "َقَعٌد"  الخوارج  من  لناس  ونقول  الحيض".  عن  المرأة  و"َقَعَدتِّ  َد"  عِّ والمقأ

فجلس"   ألّن  مضطجعًا  الجلوس  دون  هي  حالة  عن  والجلوس  قيام  عن  القعود  فيكون 
 "الَجلأَس: المرتفع" فالجلوس ارتفاع عما هو دونه. َوَعَلى َهَذا يجري الباب كلُّه".  

لذلك   االسم والوصف، ومّثل  وبين  اسم وآخر  بين  فيرى وجود فروق  األسماء  أّما 
ولهم: إِّن المعنيين لو اختلفا لما جاز أن  بالمائدة والخوان، والكأس والكوب، فقال: " وأما ق

ُيَعبَّر عن الشيء بالشيء. فإّنا نقول: إّنما ُعّبر عنه من طريق المشاكلة، ولسنا نقول إِّن  
َليأَس فِّي   نقول إِّن فِّي كّل واحدة منهما معنًى  اللفظتين مختلفتان، فيلزمنا َما قالوه. وإنما 

لَ  يقال  "المائدة" ال  َذلَِّك  المائدة من  األخرى...من  الطعام ألن  َعَليأَها  يكون  َحتَّى  مائدة  َها 
َحتَّى   كأسًا  تكون  ال  "الكأس"  وكذلك  َوان".  "خِّ فاسمها  وإالَّ  أعطاك.  إَِّذا  يميُدني"  "َمادني 

 202يكون فِّيَها شراب. وإال فهو "قدح" َأوأ "كوب"". 
 203الفريق الثاني: النفاة أو المنكرون 
الترادف   إنكار  إلى  بعض  وذهب  األلفاظ  بين  اللغوية  الفروق  في  البحث  ووجوب 

َرابِّّي )ت اأَلعأ ابن  أولهم  ولعّل  وجود  231العلماء  فيه  يؤكد  الذي  قوله  يتبين من  كما  ه( 
ها مترادفة:" كلُّ حرفين أوقعتهما العرب على معنى  فروق بين معاني األلفاظ التي يظن أنّ 

ما عرفناه فأخبرنا به، وربما غمض  واحد؛ في كل واحد منهما معنى ليس في صاحبه، رب
   204علينا فلم نلزم العرب جهله".

فارس بن  وأحمد  ثعلب  العباس  أبو  تلميذه  ذلك  ثعلب -وتبعه على  في"فقه    -تلميذ 
علي   وأبو  درستويه،  وابن  اللغة"،  "فقه  في  الثعالبي  منصور  وأبو  العرب"،  وسنن  اللغة 

الدول ابن خالويه في مجلس سيف  أّنه  الفارسي وقصته مع  ادعى  ة بحلب معروفة حيث 
يعرف للسيف خمسين اسما أنكرها عليه أبو علي الفارسي راّدا إياها إلى الصفات عدا اسم  

 
 والقيامة...  
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ه( الذي لم يكتف  395، وابن األنباري في "األضداد"، وأبو هالل العسكري)ت205السيف
ة" الذي برهن باإلنكار النظري لظاهرة الترادف بل أكّد نظرته بتأليف كتابه "الفروق اللغوي 

 ام بين معاني األلفاظ. فيه على عدم وجود التطابق التّ 
 الدليل: 

السامع  إفهام  األلفاظ  وضع  من  الغرض  ألّن  والمنطق؛  الحكمة  ينافي  الترادف  إّن 
ن إخضاع  المراد، وقد حصل ذلك بأحد اللفظين، فاللفظ اآلخر ال يفيد جديدا. كما ال يحسُ 

 206لغة تأبى ذلك.  الظواهر اللغوية للمنطق ألّن ال
 الجواب عن الدليل: 

بينها تكثير طرق التعبير    ،فوائد الترادف كثيرة  ُنَسلُِّم بحصرها في واحدة، ومن  وال 
  بحرف ما  طق ر النّ سأ عُ في حال  ،  ُيستعمل المرادففي حال نسيان لفظ  عّما في النفس )

الراء(، والتّ   "قمح"  يستعمل    "برّ   "  بدل قوله  مثال  ثغكاألل وسع في  إذا كان ال يجيد نطق 
 207ستعمل المرادفة. ألّن بعض األلفاظ ال تناسب القافية في   طرق الفصاحة والنظم والقافية

 ويمكن التمثيل لهذا بقوله تعالى "وربك فكبر "أفضل في النظم من قوله "وهللا فكبر". 
 208هذا الدليل ثّم الّرد عليه، كما يلي:  ساق القرشي الدليل الثاني:

 مكن وضع  أكثر من لفظ لمعنى واحد. اللغة توقيفة،  فال يُ  نّ إ -
 الجواب عن الدليل: 

به     مسلم  غير  اللغة  أّنه  توقيفية  عن  داللة   يتعارض ال  فضال  تطور  سنن  مع 
 األلفاظ.

 الدليل الثالث:  
األصل    خالف الحكمة واألصل ألنّ إّن وضع اللفظ أو وضع اللفظين لمعنى واحٌد  

ولذلك نقول األصل    كل معًنى يوضع له لفًظا مستقاًل؛  أن يوضع كل لفٍظ لمعنى واحد أو 
 209رادف هذا فرٌع، وكل ما ُيظن مترادًفا فمبايٌن بالصفة. في اللغة التباين، والتّ 
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 . نكرون  ذلك المثبتون ال يُ  :الجواب عن الدليل 
 والترجيح: نوع الخالف 

"الخالف هنا لفظي؛ لوجود األلفاظ المترادفة في اللغة،    يرى عبد الكريم النملة أّن:
 210  لكن الفريق الثاني ال يسميها بذلك، وقام بتأويلها بتأويالت فيها تعسف". 

عليه  ، وهو ما  نه أغلب األصوليين الذين تناولوا الّترادفوالحقيقة سبب الخالف بيّ 
بس  الحاصل عن عدم تفريق المثبتين  اللُّ   والمتمثل فيالدكتور عثمان محمد غريب    أيضا

بين الذوات والصفات في المعاني، حيث جعلوا كل األلفاظ المتحدة في الذات أو الصفات 
إذ الفروق بينها واضحة بسبب    ؛ من المترادف كأسماء اآلخرة. وليست بعض األلفاظ كذلك

الذاال أو  الصفات  في  المنكرون ختالف  فظن  ما    وات،  فروق، وهو  بينها  األلفاظ  أّن كل 
    211دفعهم إلى تعميم إنكار الترادف.

التّ  أّن  هذا  من  استنتج  في  ثّم  المتحدة  باأللفاظ  يتعلق  المنكرون  نفاه  الذي  رادف 
المتحدة في   األلفاظ  إلى جانب  المترادف  المثبتون من  عّده  الصفات، في حين  الذات ال 

الدين بن    السيوطي عن عزّ   ، ووجدته عند ؤيدا رأيه بقول نسبه للزركشيالذات والصفات م
والحاصُل أن من َجَعلها  الدين:    قال: " وقال الشيخ عزّ   "،شرح جمع الجوامع"جماعة في  

اختصاص بعضها بمزيدِّ    ومن يمنع ينظر إلى  ،نظر إلى اتحادِّ داللتها على الذاتِّ مترادفة  
به   212المترادفة في الذات والمتباينة في الصفات".معنى فهي ُتشأ

 في القرآن الكريم موقف المفسرين والباحثين من الترادف ثالثا: 
 الفريق األول: المنكرون   

 المنكرون القدامى  -أ
كابن جرير الطبري، الراغب   الكريم،  منع أغلب المفسرين وقوع الترادف في القرآن

القرطبي،   كثير،  ابن  الزمخشري،  عطية،  ابن  القلب..(،  الفؤاد،  )الصدر،  األصفهاني 
والحكيم الترمذي من خالل تآليفه "الفروق ومنع الترادف" و"تحصيل نظائر    213والزركشي،
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أنّ  إلى  خلص  و  مترادفة،  تبدو  التي  األلفاظ  بين  الفروق  بعض  فيه  بّين  الذي  ها  القرآن" 
كر  من بين المانعين  أيضا ابن تيمية ولكن تبّين   ترجع إلى معنى مركزي يجمعها.  وقد ذُ 

اللغة   في  بقلته  يقول  القرآن وإن كان  أو  اللغة  في  الترادف سواء  ينفي  درته في  نُ و أّنه ال 
 القرآن، كما سنعرف ذلك الحقا. 

الباحثين  بعض  الم388الخطابي )ت  214وقد صنف  فريق  أيضا ضمن  نكرين  ه( 
عمود هذه البالغة ... هو وضع كل نوع من األلفاظ    للترادف بناء على قوله: "اعلم أنّ 

التي تشتمل عليها فصول الكالم موضعه األخص األشكل به، الذي إذا ُأبدل مكانه غيره  
إمّ  الذي يكون منه فساد الكالم، وإمّ جاء منه:  المعنى  تبدل  الذي يكون  ا  ا ذهاب الرونق 
ها  اس أنّ حسب أكثر النّ في الكالم ألفاًظا متقاربة في المعاني يَ   الغة، ذلك أنّ معه سقوط الب 

متساوية في إفادة بيان مراد الخطاب؛ كالعلم والمعرفة، والحمد والشكر ...، واألمر فيها  
ذلك، ألنّ  اللغة بخالف  أهل  ترتيبها عند علماء  بها    وفي  تتميز  منها خاصية  لفظة  لكل 

 215انيها وإن كانا قد يشتركان في بعضها".عن صاحبتها في بعض مع
وإن كان غاية ما يفيده هذا الّنص في نظري أّن اإلمام يقطع بأّن لكل لفظ موضعه  
جهتين،   أخرى من  تعوض  ألفاظ  توجد  أّنه ال  أي  آخر،  لفظ  فيه  يشاركه  به ال  الخاص 

إ تعود  بين األلفاظ. والثانية  للترادف  نفي  المعنى، وهذا  الرونق كما  األولى: من جهة  لى 
الحسن والفصاحة والبالغة، وُيفهم من هذا   األلفاظ ال تعوض بعضها في  أّن  سماه، أي 
أّنها قد تعوض بعضها في المعنى، وهذا ترادف، ولعّله يشير بهذا إلى فائدة الترادف في 

 انتخاب األلفاظ التي تحقق البالغة كالتجنيس والقلب وغيرها. 
الخطابي فلعّل  نُ   وبناء على هذا  اللغة والقرآن على  بالترادف في  يقول  درته،  ممن 

الكريم في  وهو رأي جُ  القرآن  بإعجاز  لتسليمهم  المفسرين  لفظ في موضعه    مجيءل  كل 
 . ألداء معنى ال يمكن أن يؤديه غيره اسبن الم

الجرجاني) القاهر  عبد  الترادف471أّما  بإنكار  يصرح  لم  الذي  حسب  -ه( 
للتّ   -اطالعي بمنعه  يوحي  الجمال،  الداللة خصال  لتستكمل  اشترطه   ما  أّن  رادف؛  إال 

 
214 -   
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َشُف عنه وَأتمُّ له، وَأحرى بأن َيكسبه ُنباًل،  وهو أن يُ  ختار لكل معنى لفظ " َأخصُّ به، وَأكأ
  216  ".ويظهر فيه مزية

،  االحتكام إليهه( فلم ُينقل عنه رأي صريح في المسألة يمكن  538أّما الزمخشري )ت 
ُيفلح ف لم  البحث  أّن  إاّل  "الترادف ومشتقاتها"  "الكشاف" عن كلمة  تفسيره  البحث في  تعين 

على   العثور  ممّ مستند في  التّ ،  بينها  يُتوهم  قد  التي  األلفاظ  بعض  تتبع  استدعى  رادف،  ا 
َفاَل َيَخاُف  في قوله تعالى:    "الهضم"  و   "الظلم"  لفظتي  ق بينها، كتمييزه بين فتبّين أّنه يفرّ 

ًما وق حقه. والهضم:  الظلم: أن يأخذ من صاحبه ف ( حيث قال:"112)طه :ُظلأًما َواَل َهضأ
له" يوفيه  بين    زد عليه   217.أن يكسر من حق أخيه فال  الجعل"  "  و   ""الخلقلفظتيتمييزه 

قال:  حيّ  والج "ث  الخلق  بين  التقدير  والفرق  معنى  فيه  الخلق  أّن  معنى  عل:  الجعل  وفي 
التضمين، كإنشاء شيء من شيء، أو تصيير شيء شيئا، أو نقله من مكان إلى مكان.  

َجهاومن ذلك   نأها َزوأ  218(".   189)األعراف:  َوَجَعَل مِّ
ي القرآن الكريم  على هذه األمثلة لتصنيفه ضمن المنكرين للترادف ف  االرتكازويمكن  

 قيام دليل أقوى على خالف ذلك.  إلى
للتّ ه( فلم أجد لديه ما يُ 542أّما ابن عطيَّة األندلسي )ت بمنعه  رادف، صرح فيه 

القطع بذلك بحاجة إلى دراسة استقرائية تستوعب مظان رأيه، وظاهر ما ساقه  وإن كان 
كتاب هللا لو نزعت منه لفظة،  :"  فيه  تفسيره، قال الباحثون عنه، وهو نص ورد في مقدمة

ُثمَّ ُأدير لسان العربِّ في أن يوجد أحسن منها لم يوجد. ونحن تبيَّن لنا البراعة في أكثره  
ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئٍذ في سالمة الذوق وجودةِّ  

    219القريحةِّ وَميأزِّ الكالم."
القرآن في محلها، وال يمكن استبدالها بلفظة أحسن  أّن كل لفظة في  فهذا نص في  

بع وأسرار  حكم  علينا  خفيت  وإن  العرب مطلقا.  لغة  في  لقصورنا    ض منها  االستعماالت 
رادف في القرآن كما  ى عدم وقوع التّ أّنه يتبنّ   مؤشر على عن اإلحاطة بلغة العرب. وهذا  
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تفسيره، وتدل على تمييزه بي  الواردة في  التي قد يظن  يظهر من األمثلة  ن بعض األلفاظ 
بينها الترادف؛ كلفظتي "االنفجار" و"االنبجاس" حيث  قال: " َفانأَبَجَستأ معناه انفجرت إال  

 220أّن االنبجاس أخف من االنفجار". 
مواقف   عن  للكشف  الجهود  تضافر  إلى  ماسة  بحاجة  االحتماالت  هذه  وتبقى 

 المفسرين في المسألة.
 ون المعاصر المنكرون  -ب

ن منع الترادف في القرآن من المعاصرين؛ خالد عبد الرحمن العك حيث يقول:  موم
"وإّن مّما ال شك فيه أّن ليس قي القرآن الكريم من األلفاظ المترادفة أو المتواردة إال وفي  

 221كل لفظ معنى مقصود، يدركه من كان ضليعا في فقه اللغة وأسرار العربية".
عائشة  ويُ  به  الكريم" لحق  للقرآن  البياني  "التفسير  في  كتابا  ألفت  التي  الشاطئ  بنت 

أمين الخولي الذي دعا إلى دراسة األلفاظ القرآنية وبيان    أستاذهاالذي جاء تطبيقا لمنهج  
الفروق بين مختلف استعماالت اللفظ حسب السياق، وعدت تلك الفروق من قبيل اإلعجاز  

القرآن   في  بينالبياني  ومن  لفظتي  الكريم،  األلفاظ  ترفض    "الثراء "و   "الغنى"  تلك  حيث 
فيه غير   الغنى  أّن  القرآن،  إلى  نحتكم  نلحظه حين  "وأول ما  القرآن وتقول:  في  ترادفهما 

  222مرادف للثراء الذي لم يستعمله القرآن قط". 
اللغة،  وأنكره أيضا صالح آل الشيخ، فقال: "والترادف التام ال يوجد في القرآن وال في  

أهل العلم فإّنه نادر الترادف التام؛ يعني أن    إن وجد عند بعض المحققين من بعض   أو 
 223جهاته.    هذا اللفظ يساوي هذا اللفظ من كل جهاته، يساويه في المعنى من كل 

المقدمات األساسية في علوم القرآن"، حيث    وهو اختيار الجديع العنزي في كتابه"
والنافين المثبتين  رأي  بالفوارق   ذكر  محتجا  القرآن،  في  الّترادف  وقوع  عدم  إلى  مال  ثّم 
وال ُتبأقِّي  قويها العاطف بينها؛ ألّن العطف يفيد التغاير، مثل  اللغوية بين األلفاظ، والتي يُ 

 
 .2/466المحرر الوجيز، ابن عطية،  - 220

 .271، ص1986  ، دمشق،2أصول التفسير وقواعده، خالد عبد الرحمن العك، دار النفائس، ط -29

 .1/21القاهرة، الطبعة: السابعة،   –هـ(، دار المعارف 1419التفسير البياني للقرآن الكريم، عائشة عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ )المتوفى:  -222

 .4/6س، شرح مقدمة التفسير البن تيمية، صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الدرس الرابع، دروس مفرغة، الشاملة اإلصدار الساد - 223



 

85 

 

نِّي [،  28]المّدّثر:    َوال َتَذرُ  وجود تقارب بين  [، وإن كان ال ينفي  86]يوسف:    وَبثِّّي َوُحزأ
    224القرآن. األلفاظ في بعض 

وهو الرأي الذي تبناه فاضل السامرائي في لغة واحدة، فيقول: " وكل كلمة وضعت  
ى لو جاء  في القرآن الكريم حتّ اك تقارب كبير ولكن ليس ترادفًا.  ى لو كان هن لغرض حتّ 

فيها   يجري  أحيانًا  الواحدة  الكلمة  الكريم  القرآن  مترادفتين.  يستعملها  فال  لغتين  تغيير  من 
 225  توفاهم وتتوفاهم". :مثل  ، لغرض بما يتناسب

استيعاب   يمكن  ذات  موقف  وال  اللغوية  الدراسات  في  والباحثين  المفسرين  جميع 
أمل   على  النماذج.  بهذه  نكتفي  لذلك  الترادف،  منها  الكريم،  بالقرآن  الوطيدة  العالقة 

 استيعابها في أبحاث الحقة إن شاء هللا تعالى. 
 المفسرون المثبتون للترادف الفريق الثاني: 

 المثبتون القدامى  -أ
ُوجد ولو    في القرآن لوقوعه في اللغة. فإن  يرى بعض المفسرين أّن الترادف واقعٌ 

لفٌظ واحٌد في القرآن حكموا بوقوع الترادف لوقوعه في اللغة، لكن مع وقوعه في اللغة، يلزم  
التسليم بأّنه على خالف األصل، ألّن األصل في داللة األلفاظ على المعاني التباين، أي  
يوضع لكل معنى لفظ خاص به، فإذا وضع لفظان أو أكثر لمعنى واحد قلنا: هذا على  

 226األصل. ولكن مع قولهم بأّنه واقٌع في اللغة حكموا عليه بأّنه قليل.  خالف
)ت  تيمية  ابن  المفسرين  هؤالء  األندلسي؛  ه 728تومن  حّيان  أبو  الزركشي،   ،)

تيمية  ابن  اإلسالم  فإّما   فشيخ  القرآن،  ألفاظ  في  وأّما  قليل،  اللغة  في  الترادف  "فإّن  قال: 
عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه؛ بل يكون فيه    نادر وإما معدوم، وقّل أن ُيَعبَّرَ 

القائل:   القرآن، فإذا قال  أسباب إعجاز  ًراتقريب لمعناه. وهذا من  َماُء َموأ السَّ َتُموُر  َم   َيوأ
:227إّن المور هو الحركة كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة".( 9)الطور 
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الزركشي المحيط"    كتابه  في  ه( 794)تأّما  فصحح  البحر  اللغة "  في  وقوعه 
والقرآن بكثرة ضمن عنوان: " مسألة هل وقع في القرآن ترادف؟" بعد أن ساق آراء بعض  

الوقوع،   :إذا قلنا بوقوعه في اللغة، فهل وقع في القرآن؟ ... والصحيح   : " قائال  المنكرين 
 228" .، وهو كثيرناأرسل( وفي موضع36)النحل: ولقد بعثنا في كل أمةلقوله تعالى:  

ومع إثبات الزركشي للّترادف في القرآن إاّل أّنه يضع قاعدة للمفسرين، تتعلق ببعض  
ورود   حال  حالتين؛   بين  مميزا  المترادف،  قبيل  من  أّنها  المفسر  يتوهم  قد  التي  األلفاظ 

اق األلفاظ منفردة وبين حال مجيئها في التراكيب، مّما يدل على أّنه يشير إلى دور السي 
، وهي: " قاعدة ألفاظ  في التراكيب   في اإلرشاد إلى المعاني، واستبعاد الترادف بين األلفاظ

ُيظن بها الترادف وليست كذلك: " فعلى المفسر مراعاة االستعماالت، والقطع بعدم الترادف 
ولهذا منع كثير من األصوليين وقوع أحد  . ما أمكن؛ فإّن للتركيب معنى غير معنى اإلفراد

المترادفين موقع اآلخر في التركيب، وإن اتفقوا على جوازه في اإلفراد، فمن ذلك الخوف  
الخوف، وهي أشد   الخشية أعلى من  أّن  بينهما، وال شك  يفرق  اللغوي  يكاد  والخشية، ال 

  229الخوف...". 

)ت األندلسي  حيان  أبو  على  745أّما  ألقف  تفسيره  استقراء  حاولت  فقد  ه( 
رادف أو مشتاقاتها طمعا في الوصول إلى رأيه في المسألة إاّل أني لم استعماله للفظة الت 

أظفر بذلك، ولعله بحاجة إلى استقراء تام، ومع ذلك أمكن تتبع موقفه من بعض األلفاظ  
للوهلة األولى مترادفة، كاالنفجار واالنبجاس واالنشقاق، فوجدته يرجح داللتها   تبدو  التي 

ألفا أّنها  يقول: " وظاهر  على معنى واحد، أي  نفسه، حيث  المعنى  ُتعبر عن  ظ متعددة 
واحدة".  اآليتين قصة  ألّن  واحد؛  بمعنى  استعمالهما  يفيد    230القرآن  ما  إثباته  مبدئيا  وهو 

 للترادف في القرآن.
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 المعاصرون ثبتون الم-ب
التّ  المعاصرين  اللغويين  بعض  أنيس ر يتبنى  إبراهيم  ذكرها  بشروط،  يمكن    ادف  و 

 231إجمالها في اآلتي: 
 االتفاق التام في المعنى بين الكلمتين.  -1
 االتحاد في البيئة اللغوية، أي لهجة واحدة أو مجموعة منسجمة من اللهجات. -2
 اتحاد العصر.  -3
للنمل   -4 اسم  وهو  "الجثل"  مثل  لآلخر،  صوتي  تطور  عن  ناجما  اللفظين  أحد  يكون  أال 

 الجفل" .  وتطوره إلى لفظة "
إلى   أّدى  الذي  الواضعين  وتعدد  اللغة،  اصطالحية  من  الصالح  وانطلق صبحي 
المفردات   لبعض  اقتباسها  ثّم  العربية  باللهجات  قريش  لغة  واحتكاك  وثرائها،  اللغة  توسع 

إلى القرآن  بها  نزل  التي  مع   والنظائر  والقرآن،  اللغة  في  الترادف  بوقوع  واإلقرار  التسليم 
اللغوية بالفروق  مستشهدا    اعترافه  التقادم،  بسبب  نظره  في  تنوسيت  وإن  المترادفات،  بين 

   232.رآن منها: أقسم وحلف، وبعث وأرسلبعدة نماذج من الق
القرشي  عمر  وصّوب   الّترادعلي  بوقوع  رأيه  القول  مدعما  والقرآن  اللغة  في  ف 

 233بأدلة، هي: 
 تفسير العلماء ألفاظ القرآن على قداسته بما ُيرادفها. -
 العلماء رواية الحديث بالمعنى. تجويز  -
 الّترادف واقع في القرآن، ومن شواهده انبجس وانفجر.  -

الحازمي،   رجحه  ما  علىوهو  اللغة   متكئا  في  وقوعه  أقّر  الذي  تيمية  ابن  رأي 
فقال:   اإلشارة،   سبقت  كما  القرآن  في  انعدامه  أو  وندرته  اللغة  في  قلته  على       والقرآن 

والوقوع مطلًقا كالليث واألسد، هذا في اللغة. والفرض والواجب، والسنة الجواز    والصواب"
و}َيُظنُّوَن{   َسُبوَن{  }َوَيحأ القرآن:  في  ومثاله  األحكام،  في  الشرعيات  في  هذا  والتطوع، 

َسُبوَن بمعنى َيُظنُّوَن هذا ترادف".   234َيحأ
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 ( الفريق الثالث: المتوسطون) يثبتونه في اللغة وينفونه عن القرآن
القول    اأّن الترادف واقع في اللغة ال في الشرع، ونسب الحازمي هذمفاد هذا الرأي  

عليه  )ت  235واالستدالل  الرازي  "المحصول"  606لإلمام  كتابه  في  عنه  بحثت  وقد  ه(، 
بعنوان وشروحه ولم أجده، وما وجدته عنده   الترادف" هو قوله: جاء  إثبات  "من    : "مسألة 

أنّ  التي تكون  الناس من أنكره، وزعم أن الذي ظن  المتباينات  المترادفات، فهو من  ه من 
 ت. لتباين الصفات، أو لتباين الموصوف مع الصفا 

والكالم معهم: إما في الجواز، وهو معلوم بالضرورة، أو في الوقوع، وهو إما في لغتين،  
وهو أيضا معلوم بالضرورة، أو في لغة واحدة، وهو مثل األسد والليث، والحنطة والقمح،  
نقل،   يشهد بصحتها عقل وال  مما ال  ذلك،  دفع  في  االشتقاقيون  يذكرها  التي  والتعسفات 

 236هم". فوجب تركها علي 
ويقول في موضع آخر، مبينا شرط "رواية الحديث بالمعنى": " أن يبدل اللفظ بما  

وهذا دليل على قوله بالترادف، لكن ال يظهر    237يرادفه كالجلوس بالقعود، واالستطاعة". 
 أكد. إنكاره له في الشرع، مما يدعو إلى استقراء تام لكتبه في هذا المجال للتّ 

فإذا كان الرازي من المثبتين للترادف في اللغة، والمنكرين له في الشرع، فما سبب  
 إنكاره، وما دليله؟ 

 الدليل: 
ف بأّن الترادف خالف األصل، والقول به مع  الخالف بين المنكرين والمثبتين للتراد

كونه على خالف األصل للحاجة إليه كما في النظم والسجع. ولهذا يرى الرازي أّن القرآن 
اللغة منتفية في كالم   الثابتة في  فالحاجة  إذا  إلى ذلك إلعجازه ومصدريته،  ليس بحاجة 

 الشرع، فحينئٍذ ينتفي الترادف في الشرعيات.
 أسباب الترادف ثالثا: 

الترادف  له  يتوّلد  المثبتين  والمعاصرون،   عند  القدامى  تناولها  كثيرة  أسباب  عن 
أبرزهم السيوطيومن  الرازي،  هللا    :  وعبد  أنيس  وإبراهيم  النملة،  الكريم  وعبد  والقنوجي 

 
 http://alhazme.net. 12/12شرح منظومة التفسير،  أبو عبد هللا، أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ الحازمي، الدرس  - 235

 254-1/253المحصول، الرازي، - 236

 6/271المحصول، الرازي،   - 237
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أصولها   كانت  وإن  تعدادها،  في  تغاير  مع  وغيرهم،  القرشي  علي  وعمر  العنزي  الجديع 
 ، هي:   أسباب ، ويمكن االستفادة من تلك الجهود لتلخيصها في خمسةلمتقدمينة عند اوارد

 السبب األول: تعدد الوضع والواضعين
أن يتعدد الوضع بسبب تعدد القبائل، وذلك بأن يضع واضع من قبيلة اللفظ    أي 

دون   أخرى،  قبيلة  في  المعنى  لنفس  آخر  لفظا  آخر  ويضع  قبيلته،  في  ويشتهر  لمعنى، 
الوضع اآلخر، فيشتهر في قبيلته أيضا، ثم يشتهر اللفظان دون تمايز بينهما، مع  معرفة ب 

وهو الذي أشار إليه الرازي وأرجع إليه أغلب الترادف، قال:     238نسيان الواضعين بالتقادم. 
" هو السبب األكثري وهو اصطالح إحدى القبيلتين على اسم لشئ غير الذي اصطلحت 

 239القبيلة األخرى عليه ثم اشتهار الوضعين بعد ذلك".
  السبب الثاني: تعدد الوضع والواضع واحد
 240واحد؛ وذلك ألغراض: أي أن يضع الواضع الواحد لفظين لمعنى 

مع   اللفظين  أحد  كنسيانه  المتكلم،  ألحوال  مراعاة  التعبير  طرق  تكثير  األول: 
اللفظ  حروف  ببعض  نطقه  كتعسر  أو  الثاني  باللفظ  فيعبٍّر  الذهن،  في  المعنى  حضور 

 . البئربدل   بالجباأليسر على األلثغ النطق    : كالراء، فمثالً 
وا النظم،  مجال  في  التوسع  والتجنيس  الثاني:  والقافية  والبالغة  والفصاحة  لنثر 

" اشتريت القمح وأنفقته في  ه أحسن منوالبديع: مثل: " اشتريت البُّر وأنفقته في البٍّر"، فإنّ 
"، فلو قيل: "  ر" لفوات المجانسة، والحرص على القلب مثل قوله تعالى: " وربك فكبرالبِّّ 

 يع. لذهب القلب، وهكذا سائر أصناف البد "هللا فكبر
وقد يكون أحُد المترادفين أوضح من اآلخر، فيكون شرحًا للغامض عند قبيلة، وقد  

 ينعكس الحاُل بالنسبة إلى قبيلة أخرى. 
 السبب الثالث: التطور الداللي 

يكون   االستعمال، كأن  التطور في  األلفاظ من  يطرأ على  الترادف ما  أسباب  من 
 باالستعمال ُتَتَناسى الفروق بينهما، اللفظان مشتركان في بعض المعاني فقط، ثّم  

 
 .1124/  3. المهذب في علم أصول الفقه، عبد الكريم النملة، 405/ 1المزهر، السيوطي،  - 238

م،    7199  -هـ    1418هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة،  606المحصول، أبو عبد هللا محمد بن الحسين الملقب بفخر الدين الرازي )المتوفى:    -  239

1/256. 

 .  3/1125. المهذب في علم أصول الفقه، النملة،  407 -1/406المزهر في اللغة، السيوطي،    - 240
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 241فيصبحان مترادفين، ألّن المعاني غير ثابتة.  
 السبب الرابع: تعدد صفات المسمى 

بالصفة  في كل مرة  فيسمى  الواحد عدة صفات،  للمسمى  يكون  أن  بذلك  وُيقصد 
والبتار وغيرها من  الناتجة عن المنشأ أو اللون أو الحال، مثل السيف؛ فالصارم والمهند،  

علي   أبي  قصة  في  معنا   مرت  وقد  الموصوف.   حذف  مع  بها  ُعٍرف  التي  الصفات 
  242الفارسي مع ابن خالويه. والحذف قاعدة معروفة عند العرب بشرط وجود القرينة. 

 السبب الرابع: المجازات المنسية 
فاظ استعماال  والمقصود به أّن منشأ الّترادف قد يعود إلى شيوع استعمال بعض األل 

الرّ  كلفظ  الحقيقي.  للمعنى  مرادفا  فيصبح  المجازي،  المعنى  ُيتناسى  حتى  حمة  مجازيا 
حم الذي يكون بين اإلخوان، وبالشيوع والتقادم ُتُنوسي هذا المعنى الحقيقي  الناشئ عن الرّ 

 243لتدل على الرأفة.
 السبب الخامس: االقتراض اللغوي  

ا  إلى  اللغات  بين  االحتكاك  ألفاظ  يؤدي  وبين  بينها  فيبرز  األلفاظ،  بعض  قتراض 
    244من اللغة األصل ترادف، كإطالق اسم اإلستبرق على الحرير. 

 شرط الترادف رابعا: 
يشترط في اللفظين المترادفين الداللة على المعنى دون زيادة أحدهما على اآلخر،  

 245أّنه ُصنع في الهند. مثل: "القمح والبر" بخالف السيف والمهند الذي يفيد زيادة، وهي 
   خامسا: ضابط الترادف

وهو إمكانية وضع أحد اللفظين موضع اآلخر، بحيث يقوم مقامه، دون أن يحدث  
   246فرقا في المعنى. 

 
 .183في اللهجات العربية،إبراهيم أنيس، ص  - 241

 ............تراجع الكتاب.184-183في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، ض - 242

 .183-182في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، ص  - 243

 .183في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، ص  - 244

 .3/1126المهذب في علم أصول الفقه، عبد الكريم النملة،  - 245

الرازي،    -  246 الدين  القرافي )ت    .257/  1المحصول، فخر  إدريس  الدين أحمد بن  المحصول، شهاب  نزار  684نفائس األصول في شرح  الموجود، علي محمد معوض، مكتبة  عادل أحمد عبد  لمحقق:  هـ(، 

 .706-2/705م،  1995 -هـ  1416مصطفى الباز، الطبعة: األولى، 
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 معنى مخالفة ظاهر اللفظ معناه أوال: 

في معنى يغاير ما    صيغة بمعنى أخرى، أي استخدام كلمةويقصد به استعمال   
يتبادر إلى الذهن من أول وهلة أو في الظاهر،  ويتضح ذلك من األمثلة الكثيرة الواردة  

 في القرآن الكريم، ومن ذلك:
 لمخالفة ظاهر اللفظ معناه   ثانيا: التمثيل 

 من ذلك الدعاء على جهة الذم ال يراد به الوقوع:  -
َفَرهُ وُقتَِّل  (كقول هللا عز وجل:    َأكأ نأساُن ما  َفُكونَ ([،  17]عبس:    )اإلأِّ ُيؤأ َأنَّى    )وقاَتَلُهُم َّللاَُّ 

 [ وأشباه ذلك. 30]التوبة: 
وقد يراد بهذا أيضا التعجب من إصابة الرجل في منطقه، أو في شعره، أو رميه،  

 ج به. فيقال: قاتله هللا ما أحسن ما قال، وأخزاه هللا ما أشعره، وهلل دّره ما أحسن ما احت 
 وكذلك قولهم: ثكلته أمه. 

 ومن ذلك الجزاء عن الفعل بمثل لفظه والمعنيان مختلفان:  -
تعالى:   هللا  قول  مأ  (نحو  بِّهِّ زُِّئ  َتهأ َيسأ َّللاَُّ  ُؤَن  زِّ َتهأ ُمسأ ُن  َنحأ أي  15،  14]البقرة:  )إِّنَّما   ،]

 يجازيهم جزاء االستهزاء. 
 [  54]آل عمران: )َوَمَكُروا َوَمَكَر َّللاَُّ (
 ومنه أن يأتي الكالم على مذهب االستفهام وهو تقرير:  -

ُدونِّ َّللاَِّّ كقوله سبحانه:   إِّلَهيأنِّ مِّنأ  َوُأمِّّي  ُذونِّي  اتَّخِّ لِّلنَّاسِّ  ُقلأَت  ،  116]المائدة:    َأَأنأَت   ]
ينَِّك يا ُموسى  [  17]طه:   َوما تِّلأَك بَِّيمِّ
 االستفهام وهو تعجب: ومنه أن يأتي على مذهب  -

يمِّ (كقوله:   [ ، كأنه قال: عّم يتساءلون يا محمد؟  2،  1]النبأ:  )َعمَّ َيَتساَءُلوَن َعنِّ النََّبإِّ الأَعظِّ
 ثم قال: عن النبأ العظيم يتساءلون. 

 وأن يأتي على مذهب االستفهام وهو توبيخ:  -
ينَ (كقوله:   َن الأعاَلمِّ  [. 165]الشعراء: )َأَتأأُتوَن الذُّكأراَن مِّ
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 ومنه أن يأتي الكالم على لفظ األمر وهو تهديد:  -
ئأُتمأ (كقوله:   َمُلوا ما شِّ  [ . 40]فصلت:   )اعأ

 وأن يأتي على لفظ األمر وهو تأديب:  -
نأُكمأ (كقوله:   مِّ ٍل  َعدأ َذَويأ  ُدوا  هِّ رُِّبوُهنَّ  ([،  2]الطالق:  )َوَأشأ َواضأ عِّ  الأَمضاجِّ فِّي  َواهأُجُروُهنَّ 

 [ . 34]النساء: )
 وعلى لفظ األمر وهو إباحة:  -

َخيأراً (كقوله:   مأ  فِّيهِّ ُتمأ  َعلِّمأ إِّنأ  فِّي  ([،  33]النور:  )َفكاتُِّبوُهمأ  ُروا  َفانأَتشِّ الُة  الصَّ َيتِّ  ُقضِّ َفإِّذا 
َرأضِّ   [ . 10]الجمعة:  )األأ

 وعلى لفظ األمر وهو فرض:  -
َّللاََّ (كقوله:   الةَ ([،  282]البقرة:    )َواتَُّقوا  الصَّ و 72]األنعام:    )وَأقِّيُموا   ، الزَّكاةَ ([     )َوآُتوا 
 [ . 43]البقرة: 

 ومنه عام يراد به خاص:  -
َعراُء َيتَّبُِّعُهُم الأغاُوونَ (كقوله سبحانه :   [ ولم يرد كل الشعراء.224]الشعراء: )َوالشُّ

 ومنه جمع يراد به واحد واثنان:  -
ُع  (كقوله:   َسُلونَ بَِّم َيرأجِّ مأ ([، وهو واحد، يدلك على ذلك قوله:  35]النمل:  )الأُمرأ عأ إَِّليأهِّ   )ارأجِّ
 [ . 37]النمل: 

 ومنه واحد يراد به جميع:  -
َضُحونِّ (كقوله:   ينَ ([ ، وقوله: 68]الحجر: )هؤالءِّ َضيأفِّي َفال َتفأ  )إنَّا َرُسوُل َربِّّ الأعاَلمِّ

 [ .  16]الشعراء: 
 الدرهم والدينار، يريدون الدراهم والدنانير. والعرب تقول: فالن كثير 

 [، أي رفقاء.69]النساء: )َوَحُسَن ُأولئَِّك َرفِّيقاً (
 ومنه أن تصف الجميع صفة الواحد: -

قوله:   ُروا(نحو  َفاطَّهَّ ُجُنبًا  ُكنأُتمأ  وقوله: 6]المائدة:    )َوإِّنأ  ذلَِّك  ([،  َد  َبعأ َوالأَمالئَِّكُة 
يرٌ   [  4]التحريم: )َظهِّ

 ومنه أن يوصف الواحد بالجمع:  -
 نحو قولهم: برمة أعشار وثوب أهدام وأسمال، ونعل أسماط، أي غير مطبقة. 
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 : جاء الّشتاء وقميصي أخالق   247قال الشاعر 
 ومنه أن يجتمع شيئان وألحدهما فعل فيجعل الفعل لهما:  -

َمَع  (كقوله سبحانه:  يا ُحوَتُهماَفَلمَّا َبَلغا َمجأ ما َنسِّ  [ . 61]الكهف:   )َبيأنِّهِّ
يُت الأُحوتَ (: الّناسي كان يوشع بن نون ويدّلك قوله لموسىو   . [ 63]الكهف:  )َفإِّنِّّي َنسِّ
ُلُؤ َوالأَمرأجانُ   ( نأُهَما اللُّؤأ ُرُج مِّ [ . واللؤلؤ والمرجان إنما يخرجان من الماء 22]الرحمن:    )َيخأ

 الملح ال من العذب. 
 ومنه أن يجتمع شيئان فيجعل الفعل ألحدهما، أو تنسبه إلى أحدهما وهو لهما:  -

وا إَِّليأها(كقوله:   وًا انأَفضُّ ا تِّجاَرًة َأوأ َلهأ  [ . 11]الجمعة:    )َوإِّذا َرَأوأ
ينَ (وقوله:  عِّ الةِّ َوإِّنَّها َلَكبِّيَرٌة إِّالَّ َعَلى الأخاشِّ بأرِّ َوالصَّ يُنوا بِّالصَّ َتعِّ  [. 45]البقرة: )َواسأ

 ومنه أن تخاطب الشاهد بشيء ثم تجعل الخطاب له على لفظ الغائب:  -
يماَن َوَزيََّنُه فِّي ُقُلوبُِّكمأ ]الحج (كقوله عز وجل:   [ ثم قال: 7رات: َولكِّنَّ َّللاََّ َحبََّب إَِّليأُكُم اإلأِّ

ُدونَ   [. 7]الحجرات: )ُأولئَِّك ُهُم الرَّاشِّ
 وكذلك أيضا تجعل خطاب الغائب للشاهد.

 ومنه أن يخاطب الرجل بشيء ثم يجعل الخطاب لغيره:  -
 [ . 49]طه:  )َفَمنأ َربُُّكما يا ُموسى(كما قال تعالى: 

قى(وقال:  َن الأَجنَّةِّ َفَتشأ رَِّجنَُّكما مِّ  [ . 117]طه:   )َفال ُيخأ
 افعال. ومنه أن تأمر الواحد واالثنين والثالثة فما فوق أمرك االثنين: فتقول:  -

تعالى: هللا  َعنِّيدٍ (قال  َكفَّاٍر  ُكلَّ  َجَهنََّم  فِّي  أو  24]ق:  )َألأقِّيا  جهنم،  لخزنة  والخطاب   ،]
 زبانيتها. 

نفر، فجرى كالم الواحد على  قال الفراء: "ونرى أصل ذلك أّن الّرفقة أدنى ما تكون: ثالثة  
 صاحبيه، أال ترى أّن الشعراء أكثر شيء قيال: يا صاحبّي، ويا خليلّي". 

 248: »الواحد شيطان واالثنان شيطانان، والثالثة ركب". وقال النبي  

 
247 -   . 

 



 

94 

 

 ومنه أن يخاطب الواحد بلفظ الجميع:  -
ُعونِّ (كقوله سبحانه:   ، وأكثر من يخاطب بهذا الملوك، ألّن  [99]المؤمنون:    )قاَل َربِّّ ارأجِّ

من مذاهبهم أن يقولوا: نحن فعلنا. بقوله الواحد منهم يعني نفسه، فخوطبوا بمثل ألفاظهم.  
َسَن الأَقَصصِّ (يقول هللا عز وجل:   ُن َنُقصُّ َعَليأَك َأحأ  [،  3]يوسف: )َنحأ

 احد وهو قوالن: ومنه أن يتصل الكالم بما قبله حتى يكون كأنه قول و  -
قِّينَ (نحو قوله ادِّ َن الصَّ َلمِّ َوإِّنَُّه  هِّ  سِّ َنفأ ُتُه َعنأ  َأَنا راَودأ الأَحقُّ  َحَص  َن َحصأ [،  51]يوسف:  )اآلأ

َلَم َأنِّّي َلمأ َأُخنأُه بِّالأَغيأبِّ (هذا قول المرأة، ثم قال يوسف:   [، أي ليعلم  52]يوسف:  )ذلَِّك لَِّيعأ
 بالغيب. الملك أني لم أخن العزيز 

 ومنه أن يأتي الفعل على بنية الماضي وهو دائم، أو مستقبل:  -
دِّ َصبِّيًّا (كقوله:   الأَمهأ ُنَكلُِّم َمنأ كاَن فِّي  [ ، أي من هو صبّي في  29]مريم:    )قاُلوا َكيأَف 
 المهد. 

 ومنه أن يجيء المفعول به على لفظ الفاعل:  -
 [ ، أي مدفوق. 6]الطارق: )ُخلَِّق مِّنأ ماٍء دافِّقٍ (كقوله سبحانه: 

َيةٍ (وقوله:  يَشٍة راضِّ  [ ، أي مرضّي بها. 21]الحاقة:  )فِّي عِّ
 وأن يأتي فعيل بمعنى مفعل:  -

َرأضِّ (نحو قوله:   ماواتِّ َواألأ يُع السَّ  [، أي مبدعها. 117]البقرة: )َبدِّ
 [، أي مؤلم. 10]البقرة: )َعذاٌب َألِّيمٌ (وكذلك:  

 وفعيل، يراد به فاعل:  -
 وقدير، وسميع، وبصير، وعليم، .. نحو: حفيظ، 

 ومنه أن يأتي الفاعل على لفظ المفعول به، وهو قليل:  -
ُدُه َمأأتِّيًّا(كقوله:    [ ، أي آتيا. 61]مريم:    )إِّنَُّه كاَن َوعأ

 
 

 
/  4، والمنذري في الترغيب والترهيب 522/ 12، وابن أبي شيبة في مصنفه 2570( أخرجه بهذا اللفظ ابن خزيمة في صحيحه 3)   - 248

، وأخرجه بلفظ: »الراكب شيطان والراكبان شيطانان، والثالثة ركب« . مالك في االستئذان حديث  17571، والمتقي الهندي في كنز العمال 71
 .214، 186/ 2، وأحمد في المسند 79هاد باب ، وأبو داود في الج35
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باهتمــــام المختصـــين والبــــاحثين قـــديما وحــــديثا فـــي اللغــــة  حظـــي موضــــوع االشـــتقاق
اللغة وثرائها، فهو فرع من فروع علــم اللغــة. فمــا المقصــود بــه؟ العربية ألّنه من وسائل نمو  

 وما أنواعه وفائدته؟
 أوال: تعريف االشتقاق 

" مصدر اشتق الشيء، إذا أخذ شقه أي نصفه، ويقال: شق الكالم، إذا أخرجه    لغة:  -أ
 249". أحسن مخرج

الكلمة: أخرجها منها   الكلمة من  اشتّق الشيء: أخذ شقـّه واشتّق  " أخذ شيء من شيء. 
ب".   250نحو اشتّق ضَرَب من الَضرأ

قال ابن منظور: "اشتقاق الشيء: بنيانه من المرتجل، واشتقاق الكالم: األخذ به   
 251يمينًا وشمااًل، واشتقاق الحرف من الحرف: أخذه منه". 

ومن المجاز اشتق في الكالم إذا أخذ فيه يمينًا وشمااًل وترك القصد، فسّمي أخذ   
 .الكلمة من الكلمة اشتقاقاً 

 252خذ كلمة أو أكثر من كلمة أخرى." يعرف بأّنه: "أاصطالحا:  -ب
ويعرف أيضا: " أخذ لفظة من لفظة مع المحافظة على ما بين اللفظتين من وشائج قربى  

 253تتعلق بالحروف األصل". 

 
249 - 

 املنجد يف اللغة، لويس معلوف.  - 250

251 -   
252-    

https://www.alukah.net/literature_language/0/109788/#_ftn1
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فهو وسيلة لنمو اللغة واتساعها، وثرائها وغناها بالمفردات، فتتمكن به من التعبير  
 عن الجديد والمستحدث. 

 االشتقاق ومؤسسه ثانيا: واضع علم 
أفرده    أول من  باعتباره  ابن دريد  إلى  االشتقاق  تأسيس علم  الباحثين  أرجع بعض 

اإلرهاصات  بعض  وظهور  اللغة"،  مقاييس  "معجم  كتابه  في  فارس  ابن  ثّم  بالتصنيف، 
 254والبذور عند الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

 ثالثا: أنواع االشتقاق 
القدا  العربية  علماء  دراسة  الصرفي كانت  االشتقاق  حول  تدور  لالشتقاق  مى 

واللغوي، فكل جهودهم في هذا المضمار ترتكز حول تتبع المادة وجميع ما تصرف عنها  
الكالم   اتسع  به  أّنه   " أهميته:  في  السراج  ابن  يقول  معانيها،  بين  العالقة  عن  للكشف 

"ض ر ب" ، فمادة  "وتسلط على القوافي والسجع في الخطب وتصرف في دقيق المعاني
يسمى   ما  ذلك  إلى  وما  المبالغة،  وصيغة  المفعول  واسم  واألمر  المضارع  منها  يصاغ 
بالمشتقات القياسية أو الصرفية، كذلك يشتق منه الضرب واإلضراب ونحوهما مّما يسمى  
تتعدى   ال  الرابع  القرن  من  األخير  النصف  حتى  دائرته  كانت  وقد  اللغوي،  باالشتقاق 

في المتناسبة  آخر    الكلمات  باًبا  جّني  ابن  أضاف  وقد  الحروف،  وترتيب  والمعنى  اللفظ 
يشمل الكلمات المشتقة من تقاليب اللفظة الواحدة مفترًضا أن تكون هذه الكلمات مشتركة  
إليها بعض الصرفيين نوعا رابعا وهو   في معنى عام فأصبحت أنواعه ثالثة، ثم أضاف 

بأرب  يعرف  فأصبح  الكّبار،  االشتقاق  أو  البحر  النحت  في  جاء  كما  مختلفة  أنواع  عة 
  255المحيط: األصغر والكبير واألكبر والكبار. 

 

 
253-    
اإلضافة    -  254 اتريخ  اهلند،  نداء  موقع  الفيضي،  السليم  عبد  العربية،  يف  هلا  مثيل  ال  ثروة  االشتقاق  ديسمرب    19علم 

بتاريخ  2016 الزايرة  -https://www.nidaulhind.com/2016/12/blogم  2020/ 8/ 10م، 

post_941.htm 
255 - " www.alukah.net" بتصرف2018-11-22بتاريخ، اُطلّع عليه ، 

  :https://sotor.comإقرأ المزيد على سطور.كوم
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 النوع األول: االشتقاق األصغر)الصغير أو العام أو الصرفي( 

" أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية وهيئة تركيب  ُيعرف بأّنه   
مفيدة".   بزيادة  األصل  معنى  على  بالثانية  ليدل  المأخوذ  لها  بين  تناسب  فيه  كان  ما  أو 

اللفظ والمعنى وترتيب الحروف، كاشتقاق:  الفاعل )ضارب( واسم  والمأخوذ منه في  اسم 
)الضرب( عند  المفعول )مضروب( مضرب ومضراب وضريب وضروب المصدر  ، من 

البصريين، وفعل )ضرب( عند الكوفيين، ويسمى بالعام أو الصرفي؛ ألّنه الذي تتصرف  
   256األلفاظ عن طريقه ويشتق بعضها من بعض. 

 :فاالشتقاق الصغير إذن، هو أخذ كلمة من أخرى متفقة معها في ثالثة أشياء
علم:   مثل:  والترتيب،  والحروف،  المعنى،  أصل  عالمة.في  عليم،  النوع    ...عالم،  وهذا 

 .أشهر أنواع االشتقاق 

أو هو: "أخذ كلمة من أخرى بتغيير في الصيغة مع تناسبهما في المعنى واتفاقهما  
وترتيبها".  األصلية  المادة  حروف  المادة    257في  من  الكلمات  أخذ   " أخرى  بعبارة  أو 

هذ على  اقتصرنا  سواء  الصوامت،  في  الحركات  إقحام  التحول  بوساطة  أي  اإلقحام،  ا 
 ."258الداخلي أو أضفنا إليه استخدام طريقة اإللصاق

اشتقاق   وكذلك  والمزيد،  المجّرد  من  األفعال  صيغ  اشتقاق  االشتقاق،  هذا  ومن 
التفضيل،   اسم  المشبهة،  الصفة  المفعول،  اسم  الفاعل،  اسم  وهي:  المشهورة،  المشتقات 

اآللة.   واسم  والمكان  الزمان  مثل اسما  المشتقة  األسماء  هذه  غير  ضرب،    :واشتقاق 
َرب،   مِّضأ مضروب،  ضَرُوب،  ضارٌب،  استضرب،  تضارَب،  تضرَّب،  ضارَب،  أضرَب، 

راب، ضرَّاب و... إلخ. فهذه المشتقات وغيرها من مادة " ض رب" احتفظت بترتيب   مِّضأ
 

-11-27، اُطلّع عليه بتاريخ"www.adab.com"،  ,وعة العالمية للشعر العربي الرمانيأدب .. الموس - 256

 ، بتصرف 2018

 

   https://sotor.com  :إقرأ المزيد على سطور.كوم
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رأب والمصدر   حروفها، ومعناها ساٍر في جميع ما يشتق منها. وقد أخذت من مصدر الضَّ
 .هو أكبر أصول االشتقاق في العربية

أطلق   وإذا  العربية،  اللغة  في  وأهمية  األنواع ورودا  أكثر  االشتقاق  النوع من  وهذا 
 مصطلح "االشتقاق" دون قيد انصرف إليه. 

 هل نشتق من المصدر أم من الفعل؟  
واستدل   الفعل،  أم  المصدر  أمن  االشتقاق  حول  والكوفيون  البصريون  كل  اختلف 

 من الفريقين بأدلة، منها: 
 هو المصدر.   المشتقاتيرى البصريون أّن أصل أوال: البصريون:  

 :أدلتهم
الكتابة،    -1 كلمة:  مثل  الحدث،  وهو  واحد،  شيء  على  يدل  ألنه  أصل،  هو  المصدر 

 .منها: كتب يكتب اكتب مكتوب كتاب.. والمصدر اسمنشتق 
أما الفعل؛ فإنه يدل على حدث وزمن، والذي يدل على شيء واحد، يعد هو األصل في  

 .كل شيء، ألّن الواحد أصل االثنين
ألن العرب اشتقت من أسماء األعيان أفعااًل؛ فكلمة: )تأبل( مثاًل، معناها: اتخذ إباًل،    -2

 .وهي اسم، اشتقوا فعل: تبنى، واالسم موجود قبل الفعل وكذلك كلمة: )ابن(
 :ثانيا: الكوفيون 

يرى الكوفيون أّن  الفعل هو أصل المشتقات، وأما االسم، وأسماء المشتقات فهو  
 تابع للفعل. 

 أدلتهم: 
الفعل، مثل:    -1 إذا صح  فالمصدر يصح  الفعل في صحته وإعالله،  يتبع  المصدر  أّن 

 .إذا اعتل مثل: قام قياًماضرب ضرًبا ويعتل 
 .المصدر يؤكد الفعل فتقول: أكل أكاًل، شرب شرًبا فالفعل أقوى من المصدر -2
أّن الفعل يعمل في المصدر، والعامل أقوى من المعمول، تقول: علمت علًما، فهمت    -3

 .فهًما، فتنصب المصدر بالفعل
 .ونعم وبئس وليسهناك أفعال ال مصادر لها )جامدة( كالفعل: حبذا  -4

 :وابن جني، كان أعلم أهل عصره في هذا الموضوع، يقول في هذه المسألة

https://www.alukah.net/literature_language/0/107530
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 تشتق بعض األسماء من األفعال، كقائم من: قام  -1
 .يشتق المصدر من الجوهر، مثل: االستحجار، من الحجر  -2
يشتق بعض المصادر من الحروف كما في قولك: سألتك حاجة فلو ليت لي،    -3

 ..لوالأي: قلت: لوال، 
 ..وسألتك حاجة فال ليت لي، أي: قلت لي: ال، ال 
 .وقد أنصف كاًل من الفريقين؛ البصريين والكوفيين 

 259:من خصائص االشتقاق الصغير

أصل المشتقات المصدر عند البصريين والفعل عند الكوفيين، والمشتقات هي   -
لمشبهة باسم  الفعل الماضي، المضارع، األمر، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة ا

 الفاعل،  اسم التفضيل، صيغ المبالغة، اسم المكان، اسم الزمان، اسم اآللة. 
واالشتقاق الصغير وسيلة لوضع الكلمات في اللغة العربية، وإثراء القاموس اللغوي   -

العربي خاصة بالمصطلحات العلمية العربية للتعبير عن المفاهيم العلمية الوافدة 
 ختلف العلوم والفنون. من الدول المتطورة في م 

 النوع الثاني: االشتقاق الكبير )القلب اللغوي أو المكاني( 

وأّما االشتقاق الكبير فهو أن يكون بين الكلمتين اتفاق في حروف المادة األصلية  
وجبذ   مثل: جذب  المعنى،  في  الكلمتين  تناسب  وال  الحروف  في  الترتيب  فيه  يشترط  وال 

بالقلب، أو باألحرى أن نقول: به  نحصل على جذور مختلفة  ومدح وحمد، وُيعرف أيضا  
 كبر، ربك، ركب، بكر، برك.  260من مادة ذات صوامت مشتركة بوساطة التقليب، مثل: 

 
اإلضافة    -  259 اتريخ  اهلند،  نداء  موقع  الفيضي،  السليم  عبد  العربية،  يف  هلا  مثيل  ال  ثروة  االشتقاق  ديسمرب    19علم 

بتاريخ  2016 الزايرة  -https://www.nidaulhind.com/2016/12/blogم  2020/ 8/ 10م، 

post_941.htm ، 
م  2010جانفي 18، فرهاد ديو ساالر،تاريخ اإلضافة:  االشتقاق حاضنة اللغات والمصطلحات  - 260

 /https://www.diwanalarab.com م . 2020/ 10/8تاريخ االقتباس: 
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حروف   لِّتقاليب  أن  يرى  حيث  الخصائص  كتابه  في  جني  ابن  الرأي  بهذا  وقال 
  261ليس قياسيًّا. المادة الواحدة معنى جامًعا يسري في كّل ما يتصّرف منها، وهو 

 ..مثل: رجب، بجر، جبر. ومثل: سلم، ملس، لمس، سمل

تقليبًا. فمادة )ج    120تقليبًا، وللخماسية    24تقاليب، وللرباعية    6وللمادة الثالثية  
تقاليبها  تدل  القوة  ج ر ب،   ج ب ر،   :ب ر(  ب ج ر، ر ج ب، ر ب ج،  على 

م، م ل س، ل س م، ل م س،    والشدة، وتقاليب ) س م ل(. س م ل، م س ل، س ل
مهما تقلبت واختلف ترتيبها الصوتي، فإّن" المعنى الجامع لها المشتمل عليها اإلصحاب  
ما   والزئبر  الوبر  من  عليه  ليس  ألّنه  وذلك  الخلق،  وهو  َمُل"  "السَّ الثوب  منها  والمالينة؛ 

ة المنسج دَّ ، وال خشنة الملمس؛  على الجديد، فاليد إذا مرت عليها للمس لم تستوقفها عنه حِّ
مل" الماء القليل: كأّنه شيء قد أخلق وضعف عن قوة المضطرب، وجمة المرتكض.   "والسَّ

َتَرُض عليها به،   ومنها "السالمة" وذلك أّن السليم ليس فيه عيب تقف النفس عليه، وال ُيعأ
له, وإمام منقاد  ومنها "الَمَسُل" و"الَمسيُل" كله واحد, وذلك أن الماء ال يجري إاّل في مذهب  

و"الملساء"، وذلك  "األملس"  فلم يجد متسرًبا معه، ومنها  به، ولو صادف حاجًزا العتاقه 
أّنه ال اعتراض على الّناظر فيه والمتصفح له، ومنها "اللمس"، وذلك أنه إن عارض اليد 
  شيء حائل بينها وبين الملموس لم يصّح هناك لمس، وإنما هو إهواء باليد نحوه، ووصول

أّنهم قد   فأّما "ل س م" فمهمل، وعلى  إليه، ولو كان هناك حائل الستوقف به ...  منها 
 262قالوا: نسمت الريح، إذا مرت مرًّا سهاًل ضعيًفا، والنون أخت الالم، وسترى نحو ذلك". 

 النوع الثالث: االشتقاق األكبر) اإلبدال اللغوي( 

الكلمتين بين  يكون  أن  فهو:  األكبر  االشتقاق  واتفاق في    وأما  المعنى  تناسب في 
بعض حروف المادة األصلية وترتيبها، سواء أكانت الحروف المتغايرة متناسبة في المخرج  

 
 ، بتصرف2018-11-24، اُطلّع عليه بتاريخ "www.marefa.org"،  ,ابن جني -261
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وبه نحصل على تنوعات من الجذور بوساطة تغيير أحد الصوامت   .الصوتي أم لم تكن
 نبأ، نبت، نبح، نبذ، نبر، نبز، نبس، نبش،  نبض، نبط.   :األصلية. مثل

أن يتفق المشتق والمشتق منه في بعض الحروف ويختلفان في بعضها، ولكن    أو "هو     
يشترط بعض العلماء في الحرفين الذين يختلفان فيه أن يكونا من مخرج واحد في الجهاز  

،  263الصوتي. مثل: )نهق( و)نعق( يختلفان في الهاء والعين ويدالن على معنى متقارب"
 . فكل منهما صوت لحيوان

 اشتقاق كلمة من أخرى مع اتفاقها في المعنى فقط. أو هو 
الحمام   )هديل  في  والراء  الالم  تناوب  الصوتي:  المخرج  تقارب  األمثلة على  ومن 
الفرس   )كبحت  في  والميم  والباء  وقشطته(،  الجلد  )كشطت  في  والكاف  والقاف  وهديره(، 

 وكمحته(. 
في )سقر وصقر(،    ومن األمثلة على االتفاق في الصفات: تناوب الصاد والسين

 و)سراط وصراط(، و)ساطع، وصاطع(، و)مسقع ومصقع(، وهكذا. 
 :  موقف العلماء من االشتقاق األكبر

 264 تباينت مواقف العلماء فانقسموا إلى فريقين:
 اعتبره نوعا خاصا من أنواع االشتقاق كالسيوطي وابن جني. األول: 

اإلبدال  الثاني:   إن  وقالوا  البعض  صوتية  أنكره  ظاهرة  وعدوه  االشتقاق،  وطبيعة  يتنافى 
تقوم على استبدال بعض الحروف ببعضها ألسباب كالخطأ في السمع، التطور الصوتي  
قديما، مثل صهل،  زأر، سعل،   قلة اإلعجام  الناتج عن  التصحيف  المبدل،  الحرف  في 

 ن. كلها أفعال تدل على أصوات؛ األول للحصان والثاني لألسد والثالث لإلنسا
ء، ع(   إّن )ص، ز، س( حروف صفيرية، و)ه،  نجد:  المتقابلة  أحرفها  بين  وبالمقارنة 

 حروف حلقية، و)ل، ر، ل( حروف انحرافية. 

 
اإلضافة    -  263 اتريخ  اهلند،  نداء  موقع  الفيضي،  السليم  عبد  العربية،  يف  هلا  مثيل  ال  ثروة  االشتقاق  ديسمرب    19علم 

بتاريخ  2016 الزايرة  -https://www.nidaulhind.com/2016/12/blogم  2020/ 8/ 10م، 

post_941.htm ، 
اهلند،    -  264 موقع  هلا،  مثيل  ال  ثروة  االشتقاق  nd.com/2016/12/bloghttps://www.nidaulhi-علم 

post_941.html 
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 265ملحوظة: 

هذان االشتقاقان الكبير واألكبر ليسا قياسيين، وهما غير معتمدين في اللغة، وال يصح   
ر يهّم الصرفي والكبير واألكبر  أن يستنبط بهما اشتقاق، أو نقول: إن االشتقاق الصغي 

 .يهّمان اللغوي 

 الفرق بين االشتقاق األكبر )اإلبدال اللغوي( و االشتقاق الصغير )اإلبدال الصرفي( 

لضرورة  الواقع  الصرفي  اإلبدال  عن  اللغوي  اإلبدال  أو  األكبر  االشتقاق  "ويتميز 
آخر،   بصوت  كلمة  من  صوت  إبدال  هو  الصرفي  فاإلبدال  بين  صوتية،  عادة  يقع 

األصوات المتقاربة في الحيز والمخرج كإبدال الواو ألفا في صام وأصلها من صوم، والتاء 
 .طاء في اصطلح وأصلها اصطلح واختلف النحاة في عدد حروفه

أّما اإلبدال اللغوي فهو أوسع من حيث الحروف ويشمل حروفا غير موجودة في  
من قال: يشمل جميع حروف الهجاء وضيق مجاله  اللفظ األول، واختلفوا في القدر، فمنهم  

 266آخرون بأن تكون الحروف متعاقبة متقاربة المخر".

 النوع الرابع: االشتقاق الكّبار) النحت( 
ُيعرُف بأنه: " أن تعمد إلى كلمتين أو جملة فتنزع من مجموع حروف كلماتها كلمة  

نفسها،   الجملة  عليه  تدل  كانت  ما  على  تدل  بالنحت،فّذة  النوع  هذا  يشبه    ويعرف  ألّنه 
  267النحت من الحجر". 

وهو ما قال عنه ابن فارس: "العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة، وهو جنس من  
 268االختصار". 

 
م  2020/ 10/8م اتريخ الزايرة  2010جانفي  18، فرهاد ديو ساالر،  االشتقاق حاضنة اللغات واملصطلحات    -  265

.  https://www.diwanalarab.com 

م تاريخ الزيارة  2010جانفي  18، فرهاد ديو ساالر، االشتقاق حاضنة اللغات والمصطلحات  - 266

 https://www.diwanalarab.com م . 2020/ 8/ 10

 .بتصرف  13االشتقاق والتعريب"؛ لألستاذ عبدالقادر املغريب: ص "  - 267
268 - 
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 269. ابن فارس إمام القائلين بالنحت بين اللغويين العرب المتقدمين وُيعد 
عليه    يعسر  قد  المتكلم  أّن  إلى  اللغة  في  المنحوتات  بعض  نشوء  سبُب  ويرجُع 

كلمة   هو  التداخل  لهذا  النتيجة  وتكون  واحدة،  دفعة  ذهنه  إلى  وردتا  كلمتين  بين  الفصل 
جديدة، نقول بسمل إذا قال: بسم هللا الرحمن الرحيم، وَعبأَشمِّّي لعبد شمس ومرقسي المرئ  

 القيس. 
 270: أنواع النحت

هَب ابن فارس إلى أن أكثر األلفاظ الرباعية والخماسية فيها المنحوت وفيها الموضوع،  ذ
 وله أربعة أنواع، هي: 

الفعلي  -1 بسمل    :النحت  مثل:  الجملة،  معنى  يؤدي  فعاًل  الجملة  من  تشتق  أن  وهو 
من: بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العالمين. ال حول وال   وحمدل وحوقل وجعفد 

 قوة إال باهلل، جعلت فداك. 
هو أن تنحت من الجملة اسًما يؤدي معناها، مثل: )جلمٌد(. منحوتة    :النحت االسمي -2

، ُقّر(.  .من: )جلد، جمد(  و)َحبأُقر( للبرد، وأصله )َحبُّ
وهو أن تشتق من الكلمتين، أو الجملة شيًئا تنسب إليه، ويسمى في    النحت النسبي:   -3

و)طبرخزي(؛   شمس(.  )عبد  من:  منحوتة  )عبشمي(،  مثل:  النسب  باب  الصرف:  باب 
نسبة إلى )طبرستان( و)خوارزم(  أي: منسوب إلى المدينتين كلتيهما، ويقولون في النسبة 

حني  أبي  وإلى  )شفعنتي(،  حنيفة  وأبي  الشافعي  ذلك  إلى  ونحو  )حنفلتي(،  والمعتزلة:  فة 
 كثير. 

وهو أن تنحت كلمة واحدة من كلمتين تدلُّ على صفة بمعناها أو    النحت الوصفي:  -4 
َبطأر( للرجل الشديد، مأخوذة من )َضَبط وَضَبر(. و)الّصلدم( وهو   بأشد منها، مثل: )ضِّ

 .الشديد الحافر، مأخوذة من )الصلد والصدم(

 
 . 244دراسات يف فقه اللغة، ص   - 269

 27/2/1438 -ميالدي :  28/11/2016تاريخ اإلضافة ، االشتقاق: تعريفه وأنواعه، أحمد الخاني .- 270

 :رابط الموضوع،  هجري

https://www.alukah.net/literature_language/0/109788/#ixzz6Ujt9GrFZ 

 https://www.alukah.net/literature_language/0/109788 / 

https://www.alukah.net/authors/view/home/7464/
https://www.alukah.net/authors/view/home/7464/
https://www.alukah.net/authors/view/home/7464/
https://www.alukah.net/literature_language/0/109788/#ixzz6Ujt9GrFZ
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 .ن من االشتقاق )هل سماعي أم قياسي؟(رابعا: موقف اللغويي
 .االشتقاق القياسي: هو الذي له قاعدة نقيس عليها وننطلق منها

   .أما السماعي أو التوقيفي: فهو ما سمع من العرب، وليس من حقنا أن نأتي بألفاظ جديدة
 وفي هذا الموضوع خالف بين علماء اللغة: 

وهذا    - توقيفي.  االشتقاق  أّن  بعضهم  اللغة وتضييق، وال  يرى  َحجٌر على  الرأي 
 .يؤدي إلى نموها وتطورها

وأكثر العلماء على أن اللغة قياسية، ألّنه ال يمكن بحال من األحوال أن يكون    -
فلكل عصر   العصور،  المختلفة على مرٍّ  الدالالت  الكلمات ذات  نطقوا جميع  قد  العرب 

ال الكلمات  من  كثير  خاصة  هذا  عصرنا  وفي  في  مستجداته،  أصاًل  لها  وجود  ال  تي 
البديل عن   وإيجاد  اللغة  لتنمية  حديًثا،  اللغة  مجامع  أوجدت  وقد  القديمة،  لغتنا  نصوص 

 .اللفظة األجنبية 
"ما قيس على كالم العرب فهو من كالم    :ويقول أبو عثمان المازني تحت عنوان 

وإنما سمعت    العرب": " أال ترى أنك لم تسمع أنت وال غيرك كل اسم فاعل وال مفعول،
 .البعض فقست عليه، فإذا سمعت: )قام زيد( أجزت: َكُرم خالد

فهذا من كالم العرب، ألنك    -مثل البسكويت    -قال أبو علي: إذا قلت: طاب الخشكنان  
 .بإعرابك إياه قد أدخلته كالم العرب

صارت   أي:  الخبازي  درهمت  يقال:  قال:  أظنه  األعرابي  ابن  عن  علي  أبو  لنا  وحكى 
 .راهم، فاشتق من الدرهم، وهو اسم أعجميكالد

من   فهو  كالمهم  على  قيس  ما  فكل  الدراهم،  كثير  أي:  مدرهم،  رجل  زيد:  أبو  وحكى 
 .كالمهم"

 :271ملحوظتان
من    :األولى مجموعة  تتخذ  أن  تستطيع  بحيث  مطردة،  وقوانينها  العربية  اللغة  قواعد  أن 

والقياس على النماذج المتواترة الواردة إلينا بأكثر من  النماذج أصاًل للكالم على هذه اللغة،  
طريقة، هذا هو المنهج للوصول إلى اللغة، وعلى هذا رفعوا الفاعل ونصبوا المفعول، وإن  

 .لم يكونوا سمعوا كل فاعل أو مفعول 
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إن القياس على كالم العرب، يفيد في استعمالنا لأللفاظ غير العربية، وقد مارس    :الثانية 
اء موضوع التعريب، ووضعوا لنا فيها أصواًل، وإن كان ال يزال يشغل بال المجمعيين  القدم

ابن جني   منها، وقد عرض  االشتقاق  أو  الحضارة،  ألفاظ  بتعريب  يعرف  فيما  اآلن  حتى 
هنا؛ أن الكلمة غير العربية، حين تدخل العربية وتطبعها بطابعها تصير عربية، كما أن  

األج األلفاظ  من  العربية  االشتقاق  الصيغ  مع  يتفق  أنه  طالما  صحيح،  اشتقاق  نبية 
 .المستعملة

وفي العصر الحاضر نستعمل هذا االشتقاق في كثير من ألفاظ غير عربية فنقول:  
 أمرك ومصر، أي: جعله أمريكًيا ومصرًيا، ويقولون في لبنان: تلفن، أي: تحدث بالتلفون.

  272وهكذا. 
 خامسا: االشتقاق من األلفاظ األجنبية  

اللغة  إلى  الكلمة  ودخول  األجنبية  األلفاظ  من  االشتقاق  على  األمثلة  أبرز  ومن 
 :العربية، الخبر التالي

م إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب   طعام طيب، فقال: ما هذا؟    -رضي هللا عنه-ُقدِّّ
 .فقال: نيروزنا كل يوم -من أعياد الفرس -فقالوا: اليوم عيد النيروز  
يقول بعد درس العلم: حمضونا. أي: قدموا    -رضي هللا عنهما-وكان عبد هللا بن عباس  

 لنا طرفة )نادرة( أدبية نروِّح بها عن أنفسنا. 
 سادسا: شروط االشتقاق 

ال بّد لكّل مشتق اسًما كان أو فعاٌل من شروط حّتى يكون هذا االشتقاق صحيٌحا، وهي   
 273أساسية:  ثالثة شروط

أن يكون المشتق فرًعا ومأخوًذا من لفظ آخر وهو أصل للمشتّق، ولو كان أصاًل    أولها:
 في الوضع غير مأخوذ من غيره لم يكن مشتًقا. 

 
272 -   

م، اتريخ الزايرة  2020جانفي    29االشتقاق يف اللغة العربية، نور يوسف، اتريخ اإلضافة:  -  273
 :https://sotor.com  سطور  موقعم،  11/8/2020
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أن يناسب المشتق األصل في الحروف؛ إذ إّن األصالة والفرعّية باعتبار األخذ ال   ثانيها:
تتحققان دون التناسب بينهما، والمعتبر المناسبة في جميع الحروف األصلية؛ فإن  

االستباق من السبق مثاًل يناسب االستعجال من العجل، في حروفه الزائدة، والمعنى ليس  
 مشتقًّا منه بل من السبق. 

ويعد من أهم الشروط السابقة وهو المناسبة في المعنى سواء لم يتفقا فيه أم اتفقا،    لثالث:ا
للحدث   فهو  إما مع زيادة كالضرب  المشتق معنى األصل،  يكوَن في  بأن  االتفاق  وذلك 
هناك   كان  سواء  زيادة  دون  وإما  الحدث،  ذلك  له  ما  لذات  فإّنه  والضارب  المخصوص 

رب من َضَرَب، أم كانا مّتحديأن في المعنى كالمقتل مصدر  نقصان كما في اشتقاق الض
 .من َقَتلَ 
 موقف العلماء من حجم دائرة الكلم المشتق  سابعا: 

في   العلماء  آراء  إلى تباينت  الكلم  من  االشتقاق  يشملها  التي  الدائرة  حجم 
 274فريقين: 

يرى بعض العلماء والباحثين أن الكلم بعضه مشتق وبعضه غير مشتق.    الفريق األول: 
إليهم اإلمام السيوطي في قوله: " الذين أشار  اختلفوا في االشتقاق األصغر؛ فقال   منهم 

سيبويه، والخليل، وأبو عمرو، وأبو الخطاب، وعيسى بن عمر، واألصمعي، وأبوزيد، وابن  
 .275لكلم مشتق، وبعضه غير مشتق" األعرابي، والشيباني، وطائفة: بعض ا

بأن   الجدير  العلمي  الرأي  "أما  فقال:  الصالح،  الدكتور صبحي  الرأي  واختار هذا 
ابن   األخفش،  األصمعي،  كقطرب،  االشتقاق  في  المؤلفون  إليه  ذهب  فهوما  له،  ننتصر 

 276دريد، الزجاج، الرماني وابن خالويه من أن بعض الكلم مشتق وبعضه غير مشتق". 

 
اإلضافة    -  274 اتريخ  اهلند،  نداء  موقع  الفيضي،  السليم  عبد  العربية،  يف  هلا  مثيل  ال  ثروة  االشتقاق  ديسمرب    19علم 

بتاريخ  2016 الزايرة  -https://www.nidaulhind.com/2016/12/blogم  2020/ 8/ 10م، 

post_941.htm  ، 
 https://www.diwanalarab.com حاضنة..... + االشتقاق 

 لعله يف املزهر يف اللغة، السيوطي، ...............   - 275
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وهو رأي بعض المتأخرين من اللغويين حيث يرون أّن الكلم كله مشتق،   الفريق الثاني: 
 .ونسب هذا إلى سيبويه والزجاج

قال ابن فارس: " باب القول على لغة العرب هل لها قياس، وهل يشتق بعض الكالم من  
شتق  أن للغة العرب قياسًا، وأن العرب ت  -إال من شذ منهم  -بعض؟  أجمع أهل اللغة 

بعض الكالم من بعض، وأن اسم الجن مشتق من االجتنان، وأن الجيم والنون تدالن أبدًا  
على الستر، تقول العرب للدرع: ُجنَّة، وأَجنَّه الليل، وهذا جنين، أي هو في بطن أمه أو  

ُت الشيء: أبصرته  مقبور، وأّن اإلنس من الظهور؛ يقولون: وعلى هذا سائر كالم    .آَنسأ
 م ذلك من علم وجهله من جهل. العرب، عل
مبني على ما تقدم من قولنا في التوقيف؛ فإن الذي وقفنا على أن    -أيضًا  -قلنا: وهذا 

 .277االجتنان التستر هو الذي وقفنا على أن الجن مشتق منه" 

قّلة من الباحثين القدامى قالوا: إن الكلم كله أصل وليس منه شيء اشتق  الفريق الثالث: و
 .من غيره

إّن "أصل االشتقاق ليس واحدا بل الصحيح أّن العرب اشتقت من األسماء  لرأي الراجح:  ا
واألفعال والحروف لكن بدرجات متفاوتة. وأكثر ما اشتق منه األفعال ثم األسماء ثم  

 .278الحروف، وهذا ما يراه عدد من الباحثين المحدثين"

 ثامنا: فائدة االشتقاق وثماره
أشرف علوم العربية وأدقها وأنفعها وأكثرها ردا إلى أبوابها أال ترى أن  االشتقاق: "من  

بعضهم قال  حتى  الزائد من األصلي عليه  في معرفة  التصريف  لو حذفت     :مدار علم 
المصادر وارتفع االشتقاق من كل كالم، لم توجد صفة لموصوف وال فعل لفاعل. وجميع  

صلي في الكالم نظروا في االشتقاق وهو افتعال  النحاة إذا أرادوا أن يعلموا الزائد من األ
 279".من قولك " اشتققت " كذا من كذا أي اقتطعته منه 

 
277 -   

 https://www.diwanalarab.comاالشتقاق حاضنة اللغات واملصطلحات، فرهاد ديو ساالر،   - 278
 https://www.diwanalarab.comاالشتقاق حاضنة ....   - 279
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إّن االشتقاق يكتسب أهمية بالغة في اللغة العربية، بل ذهب بعضهم إلى وجوب تقدم  
أهمها   هو  بل  االشتقاق  أنواع  من  نوع  وهو  التصريف،  علم  أي  النحو؛  علم  على  تعلمه 

ورود الكلم    280ا، وأكثرها  أنفس  لمعرفة  هو  إنما  فالتصريف   " جني:  ابن  يقول  ذلك  وفي 
ورأيت   بكر،  قام  قلت:  إذا  أنك  ترى  أال  المتنقلة،  أحواله  لمعرفة  هو  أنها  والنحو  الثابتة، 
بكرا، ومررت ببكر، فإنك إنما خالفت بين حركات حروف اإلعراب الختالف العامل ولم  

فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن  تعرض لباقي الكلمة وإذا كان كذلك  
يبدأ بمعرفة التصريف؛ ألن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصال لمعرفة حاله  
المتنقلة. إال أن هذا الضرب من العلم لما كان عويصا صعبا بدئ قبله بمعرفة النحو ثم  

، ومعينا على معرفة أغراضه جيء به بعد، ليكون االرتياض في النحو موطأ للدخول فيه 
 ومعانيه وعلى تصرف الحال". 

وتوسع   قوافيهم،  التسلط على  الشعراء من  فتمكن  العرب  "وسع كالم  أنه  فوائده  ومن 
الخطباء في خطبهم، فكثر عندهم السجع، ولواله لما وجد في الكالم صفة لموصوف وال  

وم  األصل،  الزائد من  معرفة  من  النحويون  وتمكن  لفاعل،  المزيد،  فعل  من  المجرد  عرفة 
ألّن   ؛  الدخيل  من  األصيل  معرفة  إلى  سبيال   وكان  الكالم،  أصالة  تحديد  في  وساعد 
فالصراط  الداللة،  ناحية  من  وال  اللفظ،  ناحية  من  أصال   لها  نجد  ال  الدخيلة  الكلمة 
مادة  وال  مادة صراط   توجد  ال  إذ  العربية؛  في  المعربة  األلفاظ  من  وغيرهما  والفردوس، 

 281فردوس، فوجود سلسلة من المشتقات ينبئ بأصالة الكلمة في العربية" . 
ومن ثماره: التعمق في فهم كالم العرب، ومن ثم البد من معرفة هذا العلم في فهم  
القرآن الكريم الذي نزل باللغة العربية، وكثيرا ما يأتي المفسرون بإشارات عابرة  إلى أمثلة  

الم بعض  ويعبر  العلم،  هذا  بعض  من  شرح  عند  العلم  هذا  إلى  واضحة  بإشارة  صنفين 

 
االشتقاق     -  280 اإلضافة  علم  اتريخ  اهلند،  نداء  موقع  الفيضي،  السليم  عبد  العربية،  يف  هلا  مثيل  ال  ديسمرب    19ثروة 

بتاريخ  2016 الزايرة  -https://www.nidaulhind.com/2016/12/blogم  2020/ 8/ 10م، 

post_941.html 
اهلند  -  281 نداء  موقع  الفيضي،  السليم  عبد  العربية،  يف  هلا  مثيل  ال  ثروة  االشتقاق  اإلضافة  علم  اتريخ  ديسمرب    19، 

بتاريخ  2016 الزايرة  -https://www.nidaulhind.com/2016/12/blogم  2020/ 8/ 10م، 

post_941.htm 
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   282االصطالحات وبيان وجه االشتقاق فيها. 
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 تمهيد: 

من المعروف في أساليب العربية أن كل فعل من أفعالها يختص بتعد معين إلى  
أساليب الفصحاء حرف جر فال يتجاوزه، ويطرد استعمال هذا الحرف مع ذاك الفعل في  

المعاجم   هنا حرصت  ومن  جر،  حرفي  إلى  التعدي  ندرة  على  الفعل  يقبل  وقد  والبلغاء، 
في   عليه  والنص  التعدي،  هذا  رصد  على  المعجمي  التأليف  حركة  نشأت  منذ  العربية 
مفردات المواد التي تستوعبها، فإذا أشكل على مستخدم للفعل تعيين هذا الحرف مع الفعل  

إل عاد  كريم  المعني  قرآن  من  الفصيح:  السماع  ضروب  من  إلى ضرب  أو  المعجم،  ى 
 وحديث شريف وشعر وقول منثور يعود إلى عصور االستشهاد اللغوي السالفة.

بيد أن مالحظة تستحق النظر وتستوقف القارئ في كتاب هللا، إذ يجد أن األفعال  
نصت عليه معاجم    التي ترد في كثير من اآليات، تخالف في تعديها إلى حرف الجر ما

اللغة، مع أن هذا الكتاب العزيز، يمثل أعلى مراتب الفصاحة والبيان، فيلح عليه إشكال  
 يتشوف إلى حله. وهو ما يسمى بالتضمين، فما المقصود بالتضمين؟ 

 أوال: تعريف التضمين 
 283: اإليداع. يقولون: ضمن الشيء الوعاء أي: جعله فيه، وأودعه إياه.لغة  .أ
   :اصطالحا 

)البالغي(   واألدبي  العروضي،  التضمين  مقاصد:  أربعة  على  اللغة  في  جاء 
والبياني والنحوي. والذي يهمنا في هذا الموضوع "التضمين النحوي"، وقد عرفه كثير من  

 اللغويين والنحاة وأشاروا إليه، من ذلك:  
"أن يؤدي فعل أو ما في معناه مؤدى فعل آخر أو ما في معناه فيعطى حكمه في   -

   284لتعدية واللزوم".ا

 
 لسان العرب، مادة ضمن،......  - 283
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"إشراب معنى فعل لفعل ليعامل معاملته. وبعبارة أخرى: هو أن يحمل اللفظ معنى   -
 285غير الذي يستحقه بغير آلة ظاهرة".

 "إيقاع لفظ موقع غيره ومعاملته معاملته، لتضمنه معناه، واشتماله عليه".   -
ليجري   - أو مصدر،  أو مشتق  آخر  فعل  معنى  أو مصدر  أو مشتق  فعل  "إشراب 

 286مجراه في التعدي والمعنى، مع إرادة معنى المتضمن". 
" أن يقصد بلفظ فعل معناه الحقيقي، ويالحظ معه معنى فعل آخر يناسبه ويدل   -

، ويتم بتعدية الفعل بحرف ال يتعدى به  287يه بذكر شيء من متعلقاتهعل
 288عادة".

لفظ آخر، وإعطاؤه حكمه لتصير   - اللفظ معنى  "التضمين إشراب  يقول األشموني: 
 289الكلمة تؤدي مؤدى كلمتين".

تتفق التعريفات في أنّ  التضمين هو إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر، ليجمع 
والم الحقيقي  معناه  ذلك  بين  به  يتعدى  ال  حرف  إليه  يشير  الذي  المعطى،  عنى 

 الفعل عادة.  
 مذاهب العلماء في التضمين: 
 للعلماء مذهبان، هما: 

مصنفو كتب األدوات العربية ومنها "رصف المباني " للمالقي     وهو مذهبالمذهب األول: 
المعاني" للموزعي،  و"الجنى الداني" للمرادي، و" مغني اللبيب" البن هشام، و" مصابيح 

 بظاهرية النحاة.   291وآخرون ممن سماهم ابن قيم الجوزية   290ومذهب علماء الكوفة 

 
 .170، 169/ 2)دت(  7النحو الوايف لعباس حسن، دار املعارف، القاهرة، ط  - 284

 .266، ص1993،  2الكليات للكفوي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط  - 285
 ، النحو الوايف، املعجم الوسيط. 15/ 8، شرح املفصل البن يعيش: 481/ 2الكشاف:  - 286
287  -  [ اإلضافة  اتريخ  النبوي،   واحلديث  الكرمي  القرآن  يف  النحوي  التضمني  يف  قراءة  عائشة[،  أبو  م[      Jun 2007, 09:23   27 ]د. 

 .(123/ 1، والتحرير والتنوير 126/ 1أرشيف ملتقى اهل التفسري، الشاملة. ) نقال عن.ينظر: حاشية اجلرجاين 
288  -  [ اإلضافة  اتريخ  النبوي،   واحلديث  الكرمي  القرآن  يف  النحوي  التضمني  يف  قراءة  عائشة[،  أبو  م[      Jun 2007, 09:23   27 ]د. 

 ة. أرشيف ملتقى اهل التفسري، الشامل
 أبو عائشة،.....................  - 289
 . 43/ 3، الربهان يف علوم القرآن 46انظر: اجلىن الداين  - 290
 920بدائع الفوائد:  - 291
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يعدى به الفعل   292ويسمى مذهب النيابة، أي إّن الحرف قد ناب عن حرف آخر  
   293المذكور. 

 
والمقصود بهذا المذهب: أّن حرف الجر في هذه الظاهرة تضمن معنى حرف جر   

باق على معناه المعهود، ولم تنتقل داللته المعنوية إلى معنى فعل آخر،    آخر، فالفعل إذا
 واختالف المعنى محصور في الحرف، إذ اكتسب معنى حرف آخر يستحق هذه التعدية. 

مشكل    تأويل   " كتابه  في  قتيبة  ابن  اإلمام  التفسير  في  المنحى  هذا  ينحو  وممن 
، ويستشهد  295ف الصفات مكان بعض"وقد عقد بابا بعنوان "دخول بعض حرو  294القرآن " 

تعالى:   بقوله  النخل   (على ذلك  الجر  71]طه:    )وألصلبنكم في جذوع  [ فيرى أن حرف 
تعالى:   وبقوله  النخل،  جذوع  على  والمعنى:  "على"،  بمعنى     خبيرا("في"  به  ]  )فاسأل 

تعالى:  95الفرقان:   الهوى ([ أي: عنه، وبقوله  ينطق عن  النجم:  )وما  بالهوى،  [ أي  3] 
 فحرف الجر "عن" بمعنى الباء.

بالمرادفة  الباب  هذا  عن  عبر  فقد  اللبيب"،  "مغني  في  هشام  ابن  وأورد 296أّما   ،
وهو الذي يقبل التوبة عن  (طائفة من اآليات على هذا المصطلح. ومن ذلك قوله تعالى:  

ر " من".  [، ويرى أّن الحرف " عن" مرادف للحرف اآلخ 104]سورة التوبة اآلية:    )عباده
حرف   سبق  الذي  الفعل  في  يتأملون  ال  الذين  العلم  أهل  من  ثلة  الفهم  هذا  وفق  ويسير 

 الجر، وال يرونه متجاوزا داللته المعنوية، وإّنما يرون حرف الجر قد تعاور حرفا آخر. 
الثاني: الظاهرة    المذهب  هذه  على  يطلق  الذي  فهو   " البصريين:  مذهب  وهو 

أن ويرى  "التضمين"،  مسوق    مصطلح  الجر  وحرف  آخر،  فعل  معنى  تضمن  قد  الفعل 
 إلتمام معنى هذا الفعل". 

 
 ( 8865.)نقال عن أرشيف اأهل التفسري..الشاملة، ص4/ 2، وشرح التصريح 46.ينظر: اجلىن الداين  - 292
 (. 8865. .)نقال عن أرشيف اأهل التفسري..الشاملة، ص51قدمة يف التفسري ، وم861، ومغين اللبيب 306/ 2ينظر: اخلصائص  - 293
 567أتويل مشكل القرآن:  - 294
 ويعين هبا احلروف  - 295
 148/ 1مغين اللبيب:  - 296
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إبقاء الحرف على موضوعه األول، إّما بتأويل يقبله اللفظ أو تضمين الفعل  أي:  
 .297معنى فعل أخر يتعدى بذلك الحرف ... " 

 
العربي   ابن  ومنهم  الحروف،  ال  األفعال  في  التضمين  لنظرية  كثيرون  وانتصر 

يقول: "وكذلك عادة العرب أن تحمل معاني األفعال على األفعال لما بينهما  ،  298االشبيلي 
يبدل   الجر  حروف  إن  منهم:  كثير  فقال  هذا،  النحوية  وجهلت  واالتصال،  االرتباط  من 
فعل   فعل مكان  البعض، فخفي عليهم وضع  بعض، ويحمل بعضها معاني  بعضها من 

الحروف التي يضيق فيها نطاق الكالم واالحتمال    وهو أوسع وأقيس، ولجؤوا بجهلهم إلى 
." 

، مع أنه خرج كثيرا من الشواهد على  299وممن قال بالتضمين في األفعال ابن هشام 
طريقة تضمين الحروف، يقول: " قد يشربون لفظا معنى لفظ فيعطونه حكمه، ويسمى ذلك  

ما يفعلوا من خير فلن  و (تضمينا، وفائدته أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين نحو قوله تعالى:  
 ضمن معنى تحرموه فعدي إلى اثنين".   )يكفروه

الحافظ   الرأي  هذا  لتضمن  18]السيوطي  وتبنى  غيره  موقع  لفظ  إيقاع   " يقول:  إذ   ]
 ".معناه

تضمين األفعال، رافضا رفضا باتا أي  فاضل السامرائي مسألة  ويناصر الدكتور  
يقول  الحروف،  لتضمين  حجة  أو  الحرف،  :  300دعوى  فيوحشك  الفعل  مع  الحرف  "ترى 

 ويبقى الفعل قلقا، فإذا حملته على التضمين تمكن الفعل وآنسك الحرف ". 
القرآن  في  النحوي  "التضمين  أطروحته  في  فاضل  نديم  محمد  الباحث  وتابعهم 

   301الكريم".
   302وقد غلط المذهب األول، والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين. 

 
 ( الشاملة 8865.)نقال عن أبو عائشة، قراءة يف التضمني النحوي، 4/ 2، وشرح التصريح 46ينظر: اجلىن الداين  - 297
 . 177/ 1أحكام القرآن:  - 298
 762/ 2مغين اللبيب:  - 299
 10التضمني النحوي: - 300
، أصل الكتاب: أطروحة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة القرآن الكرمي ابخلرطوم، د. حممد ندمي فاضل، تضمني النحوي يف القرآن الكرمي  - 301

 . 20م(:  2005 -ه   1426الطبعة: األوىل، )، العربية السعوديةاململكة  -الناشر: دار الزمان، املدينة املنورة 
 (. 8865. .)نقال عن أرشيف اأهل التفسري..الشاملة، ص51، ومقدمة يف التفسري 861، ومغين اللبيب 306/ 2ينظر: اخلصائص  - 302
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 ين:  عمل المفسر 
وحديثا قديما  المفسرين  أغلب  أّن  الباحثين  أحد  في  303ويرى  الخالف  هذا  ينقلون 

 304تفاسيرهم دون مفاضلة بين الرأيين. 
 305أساس الخالف 

ويعود الخالف إلى ما وقع فيه البالغيون من خالف حول القصدية في مثل هذا   
 األسلوب، فهل المذكور هو المراد أم المؤول مراد، وهل تراد الحقيقة هنا أم المجاز. 

 306  الغرض من التضمين أو فائدته:
الغرض من التضمين هو الجمع ما بين المعنيين المفترضين في التضمين، وذلك  

معنى واحد منفرد، يقول الشيخ )يس( في حاشيته على التصريح "إن المعنيين   أقوى من
مرادان على طريق الكناية، فيراد المعنى األصلي توصال إلى المعنى المقصود، أو أّن  
   307المعنيين مرادان على طريق عموم المجاز أو إرادة المعنيين عن طريق الملزوم ... ". 

فالفائدة كبيرة في التضمين، وهي "إعطاء    308م العربوعده ابن جني من التوسع في كال
 309مجموع المعنيين، فالفعالن مقصودان معا قصدا وتبعا". 

من  واتساعا  تيسيرا  اللغة  وإفادة  لطيف،  بالغي  غرض  للتضمين  يكون  وبهذا 
أخصر طريق وأوجزه، فتؤدي كلمة واحدة مؤدى كلمتين، وذلك بذكر فعل وذكر حرف جر  

أخر فنكسب بذلك معنيين: معنى الفعل األول ومعنى الفعل الثاني الذي يستعمل مع فعل  
ذكر شيء من متعلقاته، فيكون في ذلك جمع بين الحقيقة والمجاز لداللة المذكور على  

 310معناه بنفسه وعلى معنى المحذوف بالقرينة. 
 شروط التضمين 

 
 عن أبو عائشة، قراءة يف التضمني نقال .6102/ 17، والقامسي  420/ 6ينظر: مثال البيضاوي واخلازن والنسفي، جممع التفاسري  - 303

 . ( الشاملة8865النحوي، 
 8865أبو عائشة قراءة يف التضمني النحوي يف القرىن الكرمي، الشاملة، ارشيف ملتقى أهل التفسري، ص - 304
 أبو عائشة، التضمني النحوي، ...أرشيف ملتقى أهل التفسري،  الشاملة.........  - 305
 أبو عائشة  - 306
307   
308 - 

309 - 
 . 5، 4/ 2ينظر شرح التصريح على التوضيح خلالد األزهري، حاشية ايسني دار الفكر، بريوت )دت(  - 310
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 وضع الشيخ محمد الخضر حسين شروطا للتضمين، وهي: 
 بين الفعلين. .وجود مناسبة  1
 .أن يكون الكاتب من أهل العلم بوضع األلفاظ العربية ومعرفة طرق استعمالها. 2
 .في حين اشترط مجمع القاهرة أال يلجأ إلى التضمين إال لغرض بالغي. 3

 311الراجح في مسألة التضمين: 
السابقة، هو الصحيح ألّن من أنكر الجمع   بالشروط  الجمع بين معنيي التضمين 
بين الحقيقة والمجاز من البالغيين كان يعتمد على خالف افتراضي مع األصوليين حول  
قرينة   أّن  األصوليين  قول  على  يتأتى  إنما  والمجاز  الحقيقة  بين  "الجمع  فـ  المجاز  قرينة 

عة أما على قول البيانيين يشترط أن تكون القرينة مانعة،  المجاز ال يشترط أن تكون مان
 فقيل: التضمين حقيقة ملوحة لغيرها".  

األدبية   اللغة  في  التضمين  وندخل  الموضوع  في  نتوسع  أن  هذا  لنا  وسيجوز 
واألسلوب الفني المعتمد على توليد الصور األدبية، التي يرى الدكتور إبراهيم السامرائي،  

 312فنيتها من الخيال الذاتي لألديب، ومما توحيه إليه بيئته ومجتمعه   أنها تستمد عناصر
 على أن يقيد ذلك بالتأكيد بالشروط التي سبقت. 

ويكون "التضمين في األسماء واألفعال والحروف، إال أنه في األفعال أظهر لوجود  
ونثرا." شعرا  العرب  كالم  في  ورد  وقد  سيأتي،  كما  توضحه  لفظية  القرآن    313قرينة  وفي 

 والحديث. 
 314أمثلة على مسألة التضمين في القرآن الكريم والحديث: 

 نماذج التضمين في القرآن الكريم كثيرة منها:  
 المثال األول: 

تعالى:    - هللا (قوله  عباد  بها  يشرب  و 6)اإلنسان:  )عينا  المقربون ((  بها  يشرب    )عينا 
 ( فقد كان القياس أن يشرب منها ال يشرب بها. 28)المطففين:  

 
 عائشة،.......................... أبو  - 311
312 - 
 .9854ظاهرة التوسع يف املعىن يف اللغة العربية، أرشيف ملتقى أهل التفسري،..ص    - 313

 أبو عائشة،...................  - 314
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وقد ذهب الكثير من المفسرين إلى هذا المعنى ونقلوه وكأنه ال فرق بين )يشرب منها   •
 315ويشرب بها(، وللتخلص من هذا قالوا بأن )من( زائدة هنا. 

الفعل يشرب قد عدي بحرف الجر )الباء( دون ) • من(  وعلى ما قرر قبل هذا، فإّن 
لتضمينه معنى فعل آخر يراد معه من حيث المعنى دون أن يلغي أحدهما األخر،  

 ولكن ما هو هذا الفعل؟ 
بها  ينتفع  الماوردي أنه متضمن معنى االنتفاع أي  وأغلب ما ذكر عند     316ذكر 

وبهذا    317البقية داخل تحت معنى االنتفاع، فقد ضمن )يشرب( معنى التلذذ أي يتلذذ بها
تكامل في الداللة؛ إذ ليس كل ما يشرب يتلذذ بشربه، فجمع هنا بين إثبات    يتحقق لدينا

الشرب لهم من جهة، وإثبات التلذذ بهذا الشرب من جهة أخرى، وقيل ضمن الفعل معنى  
، وبهذا الفهم يتحقق تكامل داللي أخر فقد يكون  319ليفيد الشرب والري جميعا  318االرتواء. 

أنه   غير  بشربه  متلذذا  يشرب  هذه ما  إرادة  من  أبدا  مانع  من  وليس  شاربه،  يروي  ال 
المعاني على العكس فإّن أي ذوق أدبي يصر على فهم هذه المعاني سويا لما تحققه من  
صورة متكاملة بدليل هذا العدول إلى )الباء( عن )من( التي استخدمت مع الفعل نفسه في  

( مع أّن السياق  5)اإلنسان: )وراإّن األبرار يشربون من كأس كان مزاجها كاف(قوله تعالى:  
شربت   )يقال  أن  المألوف  ألّن  بكأس(  يشربون  األبرار  )إن  النظم  يكون  أن  هنا  يقتضي 

  320بالكأس وبالكوب(. 
االهتمام  - يلق  لم  الجر عن بعضها  بنيابة حروف  القائل  المقابل  الرأي  أن  والحقيقة 

ل السهيلي الذي نقل عنه ابن  الكبير من قبل المحدثين كما كان عند كثير من القدماء مث
تعالى:   قوله  في  والباء  )على(  الجر  حرفي  استخدام  بين  تفرقته  بأعيننا(القيم    )تجري 

تعالى:  14)القمر:   ( والفرق أن اآلية )ولتصنع  39)طه:  )ولتصنع على عيني((، وقوله 
اك على عيني( وردت في إظهار أمر كان خفيا وإبداءه ما كان مكتوما ألن األطفال إذ ذ

 
 .611/ 17والقامسي  420/ 6، والبيضاوي )اجملمع(، 800/ 5، وأيب السعود 369/ 4ينظر: تفسري املاوردي  -315
 . 369/ 4تفسري املاوردي  - 316
 .288/ 8، وحاشية الشهاب 800/ 5، وأيب السعود 420/ 6ينظر: البيضاوي والنسفي )اجملمع(  - 317
 .6102/ 17، والقامسي 420/ 6، والنسفي )اجملمع( 215/ 3ينظر: معاين القرآن  - 318
 .54ينظر: اإلشارة إىل اإلجياز  - 319
 ، وفيه توجيه لطيف هلذا االستخدام. 1358/ 8.التفسري القرآين للقرآن  - 320
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أمن   حال  على  ويربى  ويغذى  موسى  يصنع  أن  أراد  فلما  سرا،  ويصنعون  يغذون  كانوا 
وظهور ال تحت خوف واستتار دخلت )على( في اللفظ تنبيها على المعنى ألن على تدل  
على االستعالء، واالستعالء ظهور وإبداء فكأنه سبحانه يقول )ولتصنع على أمن ال تحت  

ي بأعيننا( و )اصنع الفلك بأعيننا( فإنه إنما يريد برعاية  خوف .. أما قوله تعالى: )تجر 
منا وحفظ وال يريد إبداء شيء وال إظهاره بعد كتم فلم يحتج في الكالم إلى )على( بخالف  

 ((. 24ما تقدم )) 
 : 2مثال 

قوله  - في  )الباء(  وبـ  )من(  بـ  )أغرقوا(  لتعدية  السامرائي  فاضل  الدكتور  تفرقة  وكذلك 
( إذ يقول )المعنى أن الماء دخل  25مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ? )نوح:  تعالى: ?  

عليهم من خطيئاتهم أي جاءهم من هذا المكان كأن الخطيئات ثغرة دخل منها الماء فهي  
لإلبتداء، ولو قلت: )بخطيئاتهم أغرقوا( لكان المعنى أن الغرق مقابل للخطيئات كأنهم أدوا  

 لغرق( . ثمن الخطيئات، وهو ا
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 قائمة المصادر والمراجع 
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 ، د.ت. 33والعربية للبنات باالسكندرية، المجلد الثالث، العدد: 

التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه، يحيى بن سالم بن أبي ثعلبة، التيمي بالوالء، من تيم ربيعة، البصري ثم   .6
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 بيروت، د.ط.ت.  –هـ(، دار الفكر  911الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:   .8
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 ، األردن. ظاهرة األضداد في آثار الدارسين المحدثين، رسالة جامعية،جامعة مؤتة .14

جامعة   .15 واللغات،  اآلداب  كلية  وآدابها،  العربية  اللغة  قسم  مني،  الزهراء  الكريم،  القرآن  تفسير  في  وأثرها  الضاد  لغة  في  التضاد  ظاهرة 

 م.  2008 -م 2007ه/1429-ه1428الجزائر، 
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هـ(، المحقق: فؤاد علي منصور، دار  911المزهر في علوم اللغة وأنواعها،  عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى: - .38

 م. 1998هـ 1418الطبعة: األولى، بيروت،  –الكتب العلمية  

 ه.1417بيروت، الطبعة: الثانية،  –المشترك اللفظي في الحقل القرآني، عبد العال سالم مكرم، موسسة الرسالة - .39

هـ(، المكتبة  770المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو  - .40

 بيروت،د.ط.ت.  –العلمية 

 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(، دار الدعوة.   - .41

  –عبد هللا بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي، مركز البحوث اإلسالمية ليدز  المقدمات األساسية في علوم القرآن، - .42

 م(.  2001 -هـ   1422بريطانيا، الطبعة: األولى، ) 
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 األولى، سوريا،الطبعة دمشق،  الفكر، دار لبنان، بيروت، المعاصر، الفكر دار الكريم، القرآن في التضاد الدين، نور محمد المنجد،- .43

 م. 1990ه،  1420

،  )تحريٌر لمسائِّلِّه ودراستها دراسًة نظريًَّة تطبيقيًَّة(،  عبد الكريم بن - .44 لأمِّ ُأُصولِّ الفِّقأهِّ الأُمَقاَرنِّ علي بن محمد النملة، مكتبة    الأُمَهذَُّب في عِّ

 م. 1999 -هـ  1420الرياض،  الطبعة األولى:  –الرشد 

  -هـ    1423المتخصصة، مجموعة من األساتذة والعلماء المتخصصين، المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، مصر،    الموسوعة القرآنية- .45

 م.  2002

سوريا، الطبعة: الثانية،   –الوجيز في أصول الفقه اإلسالمي، محمد مصطفى الزحيلي، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق  - .46

 م.   2006 -هـ  1427

المحيط في .47 )المتوفى:    البحر   ، األندلسي  الدين  أثير  بن حيان  يوسف  بن  أبو حيان محمد  المحقق: صدقي محمد  745التفسير،  هـ(، 

 هـ.  1420بيروت، الطبعة:   –جميل، دار الفكر  

إبراهيم  ([، أبو سليمان حمد بن محمد بن  16بيان إعجاز القرآن، مطبوع ضمن: ثالث رسائل في إعجاز القرآن ]سلسلة: ذخائر العرب ) .48

)المتوفى:   بالخطابي  المعروف  البستي  الخطاب  بمصر،  388بن  المعارف  د. محمد زغلول سالم،دار  المحقق: محمد خلف هللا،  هـ(، 

 م.1976الطبعة: الثالثة، 

)المتوف  .49 الزَّبيدي  بمرتضى،  الملّقب  الفيض،  أبو  الحسيني،  الرّزاق  عبد  بن  محّمد  بن  محّمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  ى:  تاج 

 هـ(، المحقق: مجموعة من المحققين،  دار الهداية، د.ط.ت. 1205

هـ(،    885تحرير المنقول وتهذيب علم األصول، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى:  .50

، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، الطبعة:  تقريظ: عبد هللا بن عبد العزيز بن عقيل، تحقيق: عبد هللا هاشم، د. هشام العربي

 م.   2013 -هـ  1434األولى، 

بيروت   .51 والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الريان  مؤسسة  العنزي،  الجديع  يعقوب  بن  يوسف  بن  عبد هللا  الفقه،   أصول  علم  لبنان،    –تيسيُر 

 م.  1997 -هـ   1418الطبعة: األولى، 

 ة، المؤلف: إبراهيم محمد أبو سكين، )د،ط،ت ( . دراسات لغوية في أمهات كتب اللغ .52

العلماء .53 )المتوفى: ق    -دستور  نكري  الرسول األحمد  بن عبد  النبي  القاضي عبد  الفنون،  في اصطالحات  العلوم  هـ(، عرب  12جامع 

 م.2000 -هـ 1421لبنان / بيروت، الطبعة: األولى،  -عباراته الفارسية: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية 

هـ(،  471دالئل اإلعجاز في علم المعاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي األصل، الجرجاني الدار )المتوفى:  - .54

 م.1992  -هـ 1413دار المدني بجدة، الطبعة: الثالثة  -المحقق: محمود محمد شاكر أبو فهر، مطبعة المدني بالقاهرة 
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، صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الدرس الرابع، دروس مفرغة، الشاملة اإلصدار  شرح مقدمة التفسير البن تيمية- .55

 السادس. 

الحازمي،   - .56 الشيخ  موقع  بتفريغها  قام  صوتية  دروس  الحازمي،  مساعد  بن  عمر  بن  أحمد  هللا،  عبد  أبو  التفسير،  منظومة  شرح 
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 ظاهرة األضداد في آثار الدارسين المحدثين، رسالة جامعية،جامعة مؤتة، األردن.  .57

والنظ .58 الوجوه  المجلد  علم   ، دمشق  جامعة  مجلة  الشربجي،   يوسف  محمد  الكريم،  القرآن  في  ،    19ائر  الثاني  عناية   م.2003العدد 

الشريف   المصحف  لطباعة  فهد  الملك  العايد، مجمع  بن محمد  إبراهيم  بن  أ. د. سليمان  الكريم،  للقرآن  العربية خدمة  باللغة  المسلمين 

 بالمدينة المنورة. 

علي   .59 اإلسالمية  عمر  الدراسات  كلية  حولية  النشوء،  وأسباب  اللغويين  آراء  في  دراسة  اللفظي:  واالشتراك  والتضاد  الترادف  المقوشي، 

 ، دت. 3، المجلد: 33والعربية للبنات باإلسكندرية، العدد: 

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: ه،  1379بيروت،    -فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن حجر أبو الفضل العسقالني، دار المعرفة   .60

 محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات عبد العزيز بن عبد هللا بن باز. 

المبارك،  - .61 الحسين  عبد  اللغة،  الثالثة  فقه  الطبعة:  بجدة،  المدني  دار   ، بالقاهرة  المدني  النشر م،   1992  -هـ  1413مطبعة  تاريخ 

   م 19/6/2017

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة   .62

رتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار  بغداد )وصو   -هـ(، مكتبة المثنى  1067)المتوفى:  

 . 2/2001م،  1941العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية(،  

بيروت، الطبعة:   –هـ(، دار صادر 711لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور اإلفريقى )المتوفى:  .63

 هـ. 1414 -الثالثة 

 –لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري السامرائي، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان  - .64

 م.  2003  -هـ  1423األردن، الطبعة: الثالثة، 

هـ(، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن  728)المتوفى:  مجموع الفتاوى،  تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني   .65

 م. 1995هـ/1416قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 

دار ومكتبة  هـ(،  255المحاسن واألضداد، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء، الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ )المتوفى:   .66

 هـ(.  1423الهالل، بيروت، )

 م 1974 األولى، الطبعة بغداد، المعارف،  اللغة، مطبعة  في األضداد ، ياسين، حسين آل  محمد .67
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)المتوفى:   .68 الجوزية  قيم  ابن  الدين  شمس  سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أبي  بن  محمد  والمعطلة،  الجهمية  على  المرسلة  الصواعق  مختصر 

الدين، ابن الموصلي )المتوفى:  هـ(، اختصره: محمد بن م 751 البعلي شمس  هـ(، المحقق: سيد  774حمد بن عبد الكريم بن رضوان 

 م. 2001 -هـ 1422مصر، الطبعة: األولى،   –إبراهيم، دار الحديث، القاهرة 

 هـ(، المحقق: أحمد محمد شاكر 241مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد هللا أحمد بن حنبل )المتوفى:  .69

معترك األقران في إعجاز القرآن، وُيسمَّى )إعجاز القرآن ومعترك األقران(، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  - .70

 م، .  1988 -هـ    1408لبنان، الطبعة: األولى  –بيروت  -هـ(، دار الكتب العلمية 911

 م.  1985بيروت، العلمية، الكتب دار .ط  زادة، كبري  السيادة،  طاش ومصباح السعادة مفتاح .71

اصطالحات .72 كشاف  التهانوي    الفنون   موسوعة  الحنفي  الفاروقي  صابر  محّمد  بن  حامد  محمد  القاضي  ابن  علي  بن  محمد  والعلوم، 

هـ(، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد هللا  1158)المتوفى: بعد  

 م. 1996 -بيروت، الطبعة: األولى  –نان ناشرون الخالدي، الترجمة األجنبية: د. جورج زيناني، مكتبة لب 

 نصوص في فقه اللغة العربية، بكر السيد يعقوب، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، )د.ط.ت(،  مصر.  .73

هـ(، عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض،  684نفائس األصول في شرح المحصول، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت   .74

 .706-2/705م، 1995 -هـ 1416زار مصطفى الباز، الطبعة: األولى، مكتبة ن 

 م. 2003في اللهجات العربية ،إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو المصرية،  .75

 م. 1960 -هـ 1379هـ(، دار العلم للماليين، الطبعة األولى 1407دراسات في فقه اللغة، صبحي إبراهيم الصالح )المتوفى:  .76

 شباب األزهر،  عن الطبعة الثامنة لدار القلم.   -هـ(، مكتبة الدعوة 1375وهاب خالف )ت علم أصول الفقه، عبد ال .77

)المتوفى:   .78 السيد حسن  بن  محمد  السيد  الصحاح،  دار  866الراموز على  الرديني،  الكريم  عبد  محمد علي  د  المحقق:  هـ(، 

 م. 1979 -هـ 1399دار الفكر،  دمشق،  –أسامة 

بيروت،    –هـ(، المحقق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين  321الحسن بن دريد األزدي )المتوفى:    جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن .79

 م. 1987الطبعة: األولى، 
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