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  طبوع البيداغوجي في البالغة للسنة أولى جذع مشترك السداسي األول لما

    :مفردات المقياس

آراء أهل المشرق /وفروعه  مفهومه ونشأته وتطور :علم البالغة:  المحاضرة األولى 
  .والمغرب

  )المجاز عند المعتزلة نموذجا(أثر الفرق الكالمية في تأصيل البالغة : المحاضرة الثانية

    .األسلوب الخبري وأضربه: المحاضرة الثالثة

  .األسلوب اإلنشائي وأضربه: المحاضرة الرابعة

  .الفصل والوصل /رالتقديم والتأخي :المحاضرة الخامسة

  .ازأنواع المج، الحقيقة والمجاز: المحاضرة السادسة

  .هه وأضربالتشبي: المحاضرة السابعة

  .ـةوالكنايـ ارةاالستعـ: المحاضرة الثامنة

  ةوالمقابل/المطابقة : التاسعةالمحاضرة 

  .اس الجن: المحاضرة العاشرة

  .عالسج: ة الحادية عشرةالمحاضر 

 .ةواألسلوبية البالغ: المحاضرة الثانية عشرة

  .ةالبالغة والشعري:  المحاضرة الثالثة عشرة

  .ة الخطاب النثريغالب:  المحاضرة الرابعة عشرة
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  .علم البالغة، مفهومه ونشأته وتطوره، وفروعه: المحاضرة االولى

 :مثل قوله تعالى .، أي هي الوصول واالنتهاءنى وصلهي مشتقة من بلغ، بمع :لبالغة لغةتعريف ا

بلغ " و .بلغ فالن مراده، إذا وصل إليه: العمر، ويقالأي وصل إلى هذه المرحلة من ، "ها بلغ أشدّ ولمّ "

   .انتهى إليها إذا" كب المدينةالرّ 

هي مطابقة و ،هي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة اصطالحا البالغةو  :تعريفها اصطالحا

إنما تكون وصفا للكالم، معنى  ،، والبالغة ال تكون وصفا للكلمة مع فصاحته الكالم لمقتضى الحال

كلمة مفردة بأنها بليغة، بينما نقول عن الجملة أو العبارة أو النص ككل عن نقول  أنيجوز لنا هذا ال 

ومعنى مطابقة الكالم لمقتضى الحال   .نه بليغبأ، كما يجوز لنا أن نقول عن هذا الخطيب بأنه بليغ

حفلة عرس مثال، وال كلمة  فرح في موقف الظروف والمناسبات، فال نقول موعظة في أن نراعي 

مخاطبة ذا كنت في جمهور أمي فال أخاطبه إف ،كما أنه البد أن نراعي مستوي المتلقيتأبين، 

أن نخاطب الناس بما  أو هي ،فهامفالبالغة هي الفهم واإل الطالب في الجامعة، أي باختصار

، وعلم المعاني وعلم البيان، والنحوعلى طالب البالغة معرفة اللغة، والصرف، يجب ولذا  .يفهمون

  .لع على كالم العرب شعره ونثره، وأن يطّ وعلم البديع

  

  :الهدف من دراسة البالغة ما يلي :الهدف من دراسة البالغة
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وذلك للتعرف على بالغة القرآن الكريم وفصاحته، وٕاعجازه اللغوي والوقوف على  :هدف ديني  ) أ

 .أسرار بالغة القرآن، وتذوق بالغة الرسول صلى اهللا عليه وسلم

 .من كالم العرب شعرا أو نثرا يتمثل في التمييز بين الجيد والرديء :هدف نقدي أو بالغي  ) ب

دب شعرا أو نثرا، بتقليد كبار األدباء قديما وذلك لتدريب الطلبة على صناعة األ :هدف أدبي  ) ت

 .وحديثا

  :واعنتنقسم البالغة إلى ثالثة أ :أقسام علم البالغة

 فتختلفالحال،  مقتضىيعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها هو علم : علم المعاني  ) أ

 .واإلنشاء، ويدرس الخبر والحصور الكالم الختالف األ

، ويدرس في وضوح الداللة عليه يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفةوهو علم : علم البيان  ) ب

 .المجاز، واالستعارة والكناية

 وهو نوعان ،المطابق لمقتضى الحال تحسين الكالم هوجو  به وهو علم يعرف :علم البديع   ) ت

 .ين المعنىس، وهي التي تهتم بتحالمحسنات المعنوية )1

 .وهي التي تهتم بتحسين اللفظ المحسنات اللفظية )2

يعتقد أن واضع  فطه حسين، البالغة بدأتال نعرف بالضبط على يد من  :نشأة علم البالغة

بن  في كتابه البيان والتبيين، وقيل أبو العباس عبد اهللا" ه 255" هو الجاحظ علم البالغة

في " 626" كاكييعقوب السّ  وأب واضع علم البالغة هو ويرى ابن خلدون أنّ  "296" المعتز
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" 471" واضع علم البالغة هو عبد القاهر الجرجاني العلماء أنّ  يرى جمهور، و كتابه المفتاح

  .اإلعجازدالئل  هبكتاب

هارون هو  وأخي( :قال اهللا تعالى .والوضوح الفصاحة لغة هي البيان والظهور :تعريف الفصاحة لغة

أي هو أبين مني منطقا  ، 1)بونيي أخاف أن يكذّ ني إن قُ صد لسانا فأرسله معي ردءا يُ أفصح مني 

  .وأظهر مني قوال

والفصاحة تشمل الكلمة، والمتكلم،  المستعملة الحسنة، لفاظ الواضحة البينةهي األ :تعريفها اصطالحا

  .كلمة فصيحة، ومتكلم فصيح، وكالم فصيح: والكالم، فنقول

 :يلييشترط في فصاحة الكلمة ما : فصاحة الكلمة  ) أ

ومثال ذلك قول عيسى بن  ،فال تكون غريبة :أن تكون مألوفة في االستعمال )1

أكأتم كما لكم ت: " فقال ولهحس وقد سقط عن دابته، فالتف النا ،النحوي عمرو

، وكلمة افرنقعوا أكأتمكي، فكلمة تافرنقعوا عنّ على ذي جنة؟  علّي كتكأكئكم

  .يوا عن حّ نَ تَ  ،اجتمعتم، أي ما لكم حتينفهما ليستا فصي غريبتان

                                                           

1
  34ا���ص  - 



6 

 

، مثل عند وقعها على السمعثقل الأي خالية من  :تكون خالية من تنافر الحروفأن  )2

حروفها تخرج من مخارج متقاربة،  ألنّ  ،فصيحة تفإنها ليس "مرتفعات"بمعنى ، مستشزرات"

 .حروفها وذلك لوجود تنافر بين ،على السمع ثقيلة ولذا جاءت

أي أّال تكون مخافة للقواعد النحوية أو الصرفية أو  :للوضعأّال تكون مخافة  )3

 :جمفي قول أبي النّ ) ل لَ األجْ ( ، مثل البالغية

  لالقديم األوّ األجلل    الواحد الفرد  الحمد هللا العليّ 

فهو يريد األجّل  هباإلدغام وال داعي لفكّ " األجلّ " فمن القياس أـن تكون الكلمة 

  .التضعيف هرَ وأظْ 

اإلقناع، وذلك يكون الخطيب فصيحا قوي الكالم قوي  أنوهي  :فصاحةالمتكلم  ) ب

  .مرن على الخطابةبالتّ و  بالقراءة الكثيرة ألعمال األدباء والشعراء

  :بخلوه من ستة عيوب هيفصيحا  "صالنّ "يكون الكالم أي  :الكالم صاحةف  ) ت

وٕان  ،تكون الكلمات ثقيلة على النطق مركبة أالّ أي  :خلوه من تنافر الكلمات )1

  :، كالشطر الثاني في قول الشاعرفصيحة منفردة  كانت كل كلمة

  قبر حرب قبر بَ وليس قرْ       رٍ فْ قَ  بمكانٍ  بٍ حرْ  وقبرُ 

ده ثالث نردّ  أنألننا ال يمكن لنا  ،فالشطر الثاني من البيت ليس فصيحا

  .كلماتهت متوالية دون خطأ، وهذا لتنافر مرا
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 ،أي أّال يكون مخالفا للقواعد النحوية والصرفية :خلوه من ضعف التأليف  )2

  :ورتبة، كقول حسان بن ثابت كعودة الضمير على متأخر لفظا

  من الناس أبقى مجده الدهر مطعما      واحدا هرَ دّ أخلد ال مجداولو أّن 

وهو متأخر لفظا ورتبة، ولذا فالبيت  الضمير في مجده يعود على مطعمّ  فإنّ 

        .قواعد اللغة المطردةألنه خالف  ليس فصيحاّ 

يجب أن يخلو التركيب من التعقيد اللفظي بسبب  :خلوه من التعقيد اللفظي )3

ما قرأ إّال واحدا : فإذا قلناعن رتبتها األصلية،  تأخير الكلمات أو تقديمها

فاألصل  .لضعف التليففإن هذا الكالم غير فصيح  .محمد مع كتابا أخيه

  :وقول المتنبي .مع أخيه إال كتابا واحداما قرأ محمد : أن نقول

  دالئل ر األغَ  بِ سَ هم      شيم على الحَ بها ب ونَ خُ فَ جْ وهم ال يَ  تْ خَ فَ جَ 

هم ال  ،دالئل على الحسب األغربهم شيم ) افتخرت( جفخت : صل البيتأف

 .يجفخون بها

 خفي الداللة فال يفهم المعنى المراد يكون الكالم الّ أ :عنويخلوه من التعقيد الم )4

  :امرئ القيسإال بعد جهد جهيد، مثل ذلك قول 

  شرتسعف من وأركب في الروع خيفانة      كسا وجهها

يكسو أراد امرؤ القيس أن يقول أركب في الحرب فرسا خفيفة كالجرادة، 

األصيلة، ولذا  قبيح ال يصلح للفرسشعر منتشر، ولكن هذا الوصف  وجهها
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فال نعرف المعنى  ألن داللته خفية ،بر النقاد هذا البيت ليس فصيحاتاع

     .المراد بسهولة

 ، كون اللفظ الواحدأن يخلو من كثرة التكرار دون فائدة :خلوه من كثرة التكرار )5

د مرة ، تعدّ ضميرا أوكان االسم ظاهرا أاسما كان أو فعال أو حرفا، وسواء 

  : ذي الرمةرؤبة بن العجاج وقيل هو ل ، كقول الشاعر2بعد أخرى دون فائدة

 ارً صْ نَ  رً صْ نَ  رُ صْ يا نَ  لٌ ئِ اقَ ا      لَ رً طْ سَ  نَ رْ طْ سُ  ارٍ طَ ي وأسْ إن 

 :خلوه من تتابع اإلضافات )6

إضافة متداخلة، أي أال يكون االسم مضافا  ،تتابع اإلضافاتأن يخلو من 

  : كقول ابن بابك

   3سجعي      فأنت بمرأى من سعاد ومسمعحمامة جرعا حومة الجندل ا

  : تطبيق

 ؟واصطالحا ما الفصاحة لغة )1

 .اذكر مثاال على ذلك ؟ما شروط فصاحة الكلمة )2

 ؟فصيحا الكالممتى يكون  )3

                                                           

2

دا �
روت، د ط، ص�واھر ا����� � ا���	� وا��
	ن  - � �
��� ا���ر�، ا����  32: وا��د
#، ا�"
د أ �د ا��	

3

دا �
روت، د ط، ص - � �
��� ا���ر�، ا����  .36: �واھر ا����� � ا���	� وا��
	ن وا��د
#، ا�"
د أ �د ا��	
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 .التعقيد نوعان اذكرهما وهات مثاال على كل نوع )4

وما المقصود ببالغة الكالم  .في الّلغة  واالصطالح حّدد مفهوم البالغة   )5

 ،وبالغة المتكّلم  ؟

ما هي أقسام علم البالغة  و فروعه في رأي العلماء البالغيين ؟ وما  )6

 موضوع كّل  مبحث من مباحثه ؟

 .ما المقصود  بمقتضى الحال  لدى علماء البالغة ؟ مّثل لذلك  - )7
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  )أنموذجاالمجاز (أثر الفرق الكالمية في تأصيل البالغة، : المحاضرة الثانية

اية القرن الثاني ظهور فرق كالمية وذلك الحتكاك شهدت نهاية القرن األول الهجري وبد

مختلفة ات األجنبية كاليونانية والهندية والفارسية، فكانت هذه الفرق الكالمية العرب بالفلسف

مكين إلى التعريف بأفكارها والتّ  تسعى جاهدةً  ةفرق وكانت كلّ وجهات، المشارب والمذاهب والتّ 

 132/ ه 40 (مويبين هذه الفرق الكالمية في العصر األ راع الفكريلعقيدتها، واحتدم الصّ 

عت ، وتنوّ والفلسفية الذي نضجت فيه الحركة الفكريةاسي، ه في العصر العبّ أشدّ  ، وبلغ)ه

المناظرات الذي يقوم على أسس  في فنّ ويظهر هذا بشكل قوي  .فرقة دينية ع ثقافة كلّ بتنوّ 

قاش والجدال وقد ساعد هذا النّ  .، والبراعة في القولة وسلطان البيانسم بقوة الحجّ بالغية تتّ 

والقدرة على  بهدف ديني وهو فهم القرآن الكريمعلى اهتمام العلماء بالبالغة التي ارتبطت 

العلوم المساعدة على فهم مة ، ولذلك جعلوها في مقدّ إعجازهوالبرهنة على  تأويل مشكله

 -بالحفظعلم، وأوالها أحق العلوم بالتّ إّن "): 395( العسكري أبو هالل يقولالقرآن الكريم، 

إعجاز عرف ، ومعرفة الفصاحة، الذي به يُ البالغةعلم  -ثناؤه المعرفة باهللا تعالى جلّ بعد 

سالة الرّ شد، المدلول به على صدق الهادي إلى سبيل الرّ اطق بالحق، كتاب اهللا تعالى النّ 

   ."بوةالنّ  ةوصحّ 

وشمامة  )ه 131 -ه 80(أمثال واصل بن عطاء )وحيدأصحاب العدل والتّ ( وكان المعتزلة

 (وعمرو بن عبيد  )ه231ه -160 (وٕابراهيم النظام  )ه 213ت  (النميرياألشرس بن 

 )ه538 - ه 467( والزمخشري ) م 833 ت(  وهشام بن عمرو الفوطي )ه 143 -80
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الهذيل  وأبو  )ه415ه -324والقاضي عبد الجبار )ه255ه -150(  والجاحظ

- 277 (هاشم الجّبائي وأبو )ه 303ه -235 (ائيعلي الجبّ  وأبو )ه235 -135(العالف

قد ما إذا تعارض معه، الة حفي  قلالنّ مونه على الذين يؤمنون بالعقل ويقدّ  )ه 321ه 

من الفرق  ،اتجاه خصومهم ،وعن معتقداتهم الدينية ،نّصبوا أنفسهم للّدفاع عن اإلسالم

اإلنسان مجبور على  أي أنّ  ، رر ال مخيّ اإلنسان مسيّ  بأنّ  التي تؤمن كالجبرية ،الكالمية

والخوراج مع اإليمان معصية،  وال تضرّ  تنفع مع الكفر طاعةأّال ، والمرجئة التي تعتقد أفعاله

م اهللا والشيعة الذين ناصروا عليا كرّ  عنه، الذين خرجوا عن علي بن أبي طالب رضي اهللا

بحر في البالغة لمجابهة والتّ  القول األمر الذي فرض عليهم الخوض في فنّ  .وجهه

التي أوردها الجاحظ في البيان ) ه210ت (، وتعّد صحيفة بشر بن المعتمرخصومهم

   .المعتزلة في البالغةثر عن من أبرز ما أُ والتبيين، 

ص القرآني الذي نظروا بالنّ ظر إلى اهتمامهم بالنّ  المجازالحقيقة و ون بمهؤالء المتكلّ  وقد اهتمّ 

 .حليل اللغويأويل عنصرا أساسيا في عملية التّ ل فيه التّ يشكّ ك داللي متحرّ  ه نّص إليه على أنّ 

وحملوا عليه سائر اآليات التي يتنافى ظاهرها مع قولهم في صفات  فقال المعتزلة بالمجاز

: ز والتشبيه، نحو قوله تعالىحيّ ، وخاصة اآليات التي توهم بالحلول والتّ اهللا تعالى وتنزيهه

، وكقول الرسول في 5)يد اهللا فوق أيديهم: (، وقوله تعالى4)  ن على العرش استوىالرحم(

                                                           

4
  5ط&،  - 

5
 -  ،'�  10ا�)
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حمن كقلب من أصابع الرّ  إصبعينها بين قلوب بني آدم كلّ  إنّ : ( النبوي الشريف الحديث

يقول اهللا  (:هفيما يرويه عن ربّ  ، ونحو قوله عليه الصالة والسالم6)فه حيث يشاءواحد يصرّ 

، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وٕان وأنا معه إذا ذكرني ّن عبدي بيظتعالى أنا عند 

بت إليه ذراعا، وٕان تقرّ  ابر ش منيب ، وٕان تقرّ منهمخير هم  ذكرني في مأل ذكرته في مأل

صرفوا ، فعلماء المعتزلة 7)، وٕان أتاني يمشي أتيته هرولةباعا منهتقّرب إلّي ذراعا تقّربت 

عن الّتمثيل والّتجسيم  حتى يبتعدوا على المجاز باالعتمادصوص عن ظاهرها مثل هذه النّ 

  .واألصبع باألثر بالهيمنة،لوا االستواء على العرش وأوّ ، ، فأّولوا اليد بالقوة والقدرةشبيهوالتّ 

، ، التي يقوم عليها لسان العربعرية القديمةوقد قالوا بالمجاز اعتمادا على الّنصوص الشّ 

  : نحو قول لبيد

  هامُ مال زمابيد الشّ  إذ أصبحتْ        ةٍ وقرّ  قد كشفتُ  ريحٍ  اةِ دَ غَ وَ 

الشمال وهي أبرد الرياح، وجعل للشمال يدا وللغداة أي إذ أصبحت الغداة الغالب عليها 

عبير باليد هو تعبير مجازي قائم على االستعارة وهو ضرب إذ ال خالف في أن التّ  .زماما

اهرية الذين قالوا خالفا للظّ 8نة،، وذلك هو رأي الجمهور من أهل الس من العدول الداللي

                                                           

6

' �"*م، ص - +� :2654  

7

' �"*م،  - +�  

8
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به لم ال يعدل إليه إال إذا ضاقت المجاز، وجعلوه قرين الكذب، وقالوا إن المتكّ  ببطالن

ويعتبر عبد القاهر الجرجاني من أكبر  .تعالى الحقيقة فيستعير وذلك محال على اهللا

  : المدافعين عن المجاز، وقد قسمه إلى قسمين

  : وهو مجاز عقلي  - أ

 :ومجاز لغوي  - ب

والمجاز لتقرير الحقائق إذا أويل التي تعتمد على التّ وهذا ينطبق مع عقيدته األشعرية  

ه المشيئة اإللهية أن يكون القرآن الكريم بعضُ لقد اقتضت  .ب األمر ذلكما تطلّ 

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات (: ه متشابها، قال اهللا تعالىا وبْعضمحكم

ضحت داللته ولم يحتمل ، فالمحكم ما اتّ 9)محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات

   .المتشابه الذي نلجأ إلى التأويل لفهمهإال تفسيرا واحدا، بخالف 

لة المحكم والمتشابه جميعا على أدّ يرتب  أنيجب  ":يقول القاضي عبد الجبار

، وما ما تقتضيه هذه الجملة أن يثبت محكما ويحكم بأن ما ال يحتمل إالّ  العقول،

تأويل المتشابه ليوافق دليل وليس من اليسير ." احتمل هذا الوجه وخالفه فهو المتشابه

للكشف عن وجوه اإلسناد  والبالغيةما لم تسخر القواعد اللغوية العقل ومحكم القرآن 

   .ح هذا المعنى عن غيرهوالقرائن التي ترجّ 

                                                           

9
  07آل ,�ران  - 
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ة والمعتزلة منهم خاصّ  في هذه المباحث استطاع المتكلمون بصفة عامةوسع وبالتّ 

ة مباحث وبصفة خاصّ  وتطوير البحث البالغي األصيلغوي عبير اللّ ضبط طرائق التّ 

واالنسجام في الخطاب ق العقالنية المجاز واالستعارة والحذف وغير ذلك مما يحقّ 

    .ناقض والغموضشبهات المناوئين له والناعتين له بالتّ  القرآني لردّ 
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  .األسلوب الخبري وأضربه:  المحاضرة الثالثة              

وربط الصحة  الذي يهتم بدراسة تركيب الجملة علم المعانييدخل األسلوب الخبري ضمن 

ومدى وبه يعرف الكالم  ،وهو أحد علوم  البالغة الثالثة المعروفة ،النحوية بالصحة الداللية

  .مطابقته لمقتضى الحال

  :أغراض المتكلم وهماللكالم أسلوبان في التعبير عن 

 األسلوب الخبري  - أ

 األسلوب اإلنشائي  - ب

ظر عن النّ  بغّض  يحتمل الصدق أو الكذب أسلوبهو  :تعريف األسلوب الخبري

 "لإلنسان ثالثة أرجلوالخبر الكاذب كقولنا " أبونا آدم" ادق كقولنا فالخبر الصّ  ،قائله

  .تدخل ضمن األسلوب الخبري، فهذه كّلها وأخبار القرآن كّلها صادقة

علينا المطلوب منا أن نقتصد في اللغة، أي ": أنواعه أي "األسلوب الخبريأضرب 

ولهذا يقسم  .وب فصيح وواضحلبأس ،دون زيادةر الحاجة يكون كالمنا بقدْ  أنْ 

   :األسلوب الخبري إلى ثالثة أنواع
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د من الخبر، غير متردّ  يكون الُمخاَطب خالي الذهن أن وهو: الخبر االبتدائي-1

وكيد نحو الحاجة إلى التّ  مله الكالم لعد دكر له، وفي هذه الحالة ال يؤكّ فيه، وال منْ 

  .10)نياالماُل والبنوَن زينُة الحياة الدّ ( : قوله تعالى

يكون الُمخاَطب مترددا في الخبر، طالبا الوصول  أن وهو :الخبر الطلبي -2

إّن : تقوية للحكم، نحو، والوقوف على حقيقته، فيستحسن تأكيد الكالم لمعرفته

 .محمدا ناجح

سيلقى عليه، معتقدا  للخبر الذيب منكرا خاطَ يكون المُ أن : الخبر اإلنكاري  -3

دين أو أكثر حلى حسب أو مؤكّ  دٍ تأكيد الكالم له بمؤكّ خالفه، فيجب حين ذاك 

ء، الم االبتدا أو يد أو بالقسمأكدى أدوات التبإحيكون  والتأكيد ،اإلنكارحاله من 

وأما الشرطية، وٕانما، وضمير  ،أحرف التنبيه، ونونا التوكيد، والتكرار، وقد وأ

، أو لعمري إّن ه لقادمقادم، أو إّن أخاك لقادم، أو واهللا إنّ إّن أخاك : مثلالفصل، 

وكقوله . 11)إّن هدى اهللا هو الهدى(   :تعالى، وكقوله عليه علىالحّق يعلو وال يُ 

وقوله ، 12)لذو علم لما عّلمناهه وٕانّ (: على لسان النبي يعقوب عليه السالم تعالى

                                                           

10
  .46ا���ف،  - 

11
  120ا���رة،  - 

12
68
و"ف،  - .  
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، 13)إّنه لقرآن كريم جوم وٕاّنه لقسم لو تعلمون عظيمفال أقسم بمواقع النّ ( : تعالى

  :وكقول الشاعر

  بما لم تستطعه األوائل ٍت آل      األخير زمانه وٕاّني وٕان كنتُ 

  .المأكلِ  به كريمَ  ه      حتى أنالَ وى وأظل على الطّ  ولقد أبيتُ 

  :هما ناأصليلألسلوب الخبري غرضان  :أغراض الخبر

حقائق لم يكن هذا المتلقي  أوالمتلقي بمعلومات  إخباروالقصد منه  فائدة الخبر  - أ

ويدخل  "لعمك مولود الليلة دَ لِ لقد وُ " أو، "في االمتحان تَ نجحْ : "على علم بها، مثل

وكذلك م للطلبة، درف التاريخية والحقائق العلمية التي تقاكل المعفي هذا المجال 

 .وسائل اإلعالمالسياسية وغير السياسية التي تعرضها  األخبار

رفه بالحكم الذي يع لمإفادة المخاَطب أّن المتكلم عامنه والقصد : الزم الفائدة  - ب

 "غبت أمس عن المحاضرة": لتلميذ أخفى عليك غيابه، كأن تقول المخاطب

أخرى تستفاد من  أدبية بالغية على خالف األصل ألغراضوقد يلقى الخبر   - ت

 :من ذلك سياق الكالم

 .ك ياربو إني فقير إلى عف: االسترحام واالستعطاف، مثل -1

                                                           

13
  .75ا�وا��3،  - 
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لم اليس سواء ع (،، للوصول إلى ما يلزم تحصيلهةالحث على تحريك الهمّ   -2

 .)وجهول

 14 )العظم مّني نَ هَ ي وَ رب إنّ  (الضعف والخشوع، مثل  إظهار  -3

 15)ربي إني وضعتها أنثى: ( قال تعالى: إظهار الحسرة والحزن  -4

أو السخرية، أو وقد يفيد الخبر التهديد، أو النصح، أو المدح، أو الفخر،   -5

 .التحذير، أو التعجيز

  :فيما يأتي وعين أداة التوكيد" أي نوعه"بين أضرب الخبر: تطبيقات

 .16)أَال إّن أولياَء اِهللا ال خوٌف عليهم وال هم يحزنون:(قال تعالى -1

األبداَن، ويجّدُد اآلماَل، ويقرب المنّية،  ويباعد األمنية، من ظفر بها  الّدهُر ُيْخِلقُ  -2

 .17نِصَب، ومن فاته تعب

 :18وقال العباس بن األحنف  -3

  .فُأقسم ما تْركي عتابك عن قلًى      ولكن لعلمي أّنه غيُر نافعِ 
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  .�4ر
م،  - 

15
  36آل ,�ران،  - 

16
62
و�س،  - .  

17
  .86: ، ص�2�5 ا�����، ج - 

18
 -  ��ر �	�8زل، وھو �ن ��راء ا���ر ا���	"�  .ا9ول�	,ر �ن ا��وا�، ا



19 

 

  .األسلوب  اإلنشائي وأضربه: المحاضرة الرابعة 

  .ينشئ إنشاء، وهو اإليجاداإلنشاء مصدر من أنشأ : تعريفه لغة

فال  ما اسمك؟ كَ ، فإذا سألتُ دق أو الكذبالذي ال يحتمل الصّ  األسلوبهو  :تعريفه اصطالحا

 هل أنت صادق أم كاذب؟: أن تقول لي يصح  

  .طلبي وغير طلبي قسمين ينقسم إلى :أقسام األسلوب الطلبي

وٕانما هو ما ال يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب،  :اإلنشاء غير الطلبي -1

 :تعبير عن معنى نفسي، ومن صيغه

مثل نعم الّرجل زيد، وال حّبذا، دا وساء وبئس م، ويكونان بنعم وحبّ والذّ  حالمد  - أ

 .وبئست المرأة هند

 .بغيرها مالقسم سواء كان بالواو أ  - ب

، مثل ما أحسن عليا، وكرم التعجب، ويأتي قياسا بصيغة ما أفعله، وأفعل به  - ت

 "كيف تكفرون باهللا": بالحسين، وسماعا بغيرهما، مثل

 .فعسى اهللا أن يأتي بالفتح: مثل) وحرى واخلولق بعسى( الرجاء ويأتي ب  - ث

هو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب حسب اعتقاد  :اإلنشاء الطلبي-2

 :هيأو أنواع و  صيغ في علم المعاني، وله خمسالمتكلم، وهو المبحوث عنه 
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، وهذا هو المعنى الحقيقي لألمر اإللزام، وهو طلب الفعل على وجه : األمر -1

، أما المجازي فهو على وجه اإللزاموينقسم إلى حقيقي ومجازي، فالحقيقي ما كان 

 : ولألمر أربع صيغ وهي. زاملالذي ال يكون على وجه اإل

الفعل المضارع ) ب 19"الكتاب بقوةخذ يحي  يا" مثل قوله تعالى: فعل األمر  - أ

المصدر  )ج "هِ تِ عَ سَ  منْ  ةٍ عَ و سَ ذُ  نفقْ ليُ " مثل قوله تعالى المتصل بالم األمر،

، مثل اسم فعل األمر )د "رل الخيْ ا لفعْ سعيً ":نامثل قول النائب عن فعل األمر

أي بعد، شتان أي  هاتَ أي الزم، هيْ  كَ أي اسكت، هاك أي خذ، عليْ  صهٍ 

  .افترق

أخرى  أدبية مجازية عن غرضها األصلي إلى معان وقد تخرج صيغ األمر

  : ، مثلتستفاد من سياق الكالم

  20)نعمتكَ  شكرَ أني أن عْ زِ أوْ  رب : ( الدعاء في قوله تعالى  - أ

 .أعطني القلم: االلتماس كقولك لمن يساويك في العمر والمستوى  -  ب

فاكتبوه وليكتب ى مسمّ إذا تداينتم بدين إلى أجل : ( اإلرشاد قوله تعالى  -  ت

 21)بينكم كاتب بالعدل
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 22)بصيره بما تعملون اعملوا ما شئتم إنّ : ( مثل قوله تعالى: التهديد  -  ث

 23)توا بسورة من مثلهفأْ : ( مثل قوله تعالى: التعجيز  - ج

وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط األبيض ( : مثل قوله تعالى: اإلباحة  - ح

 24)من الفجر من الخيط األسود

 .إلى أغراض أخرى تعرف من السياقباإلضافة   - خ

عن الفعل على وجه  ، أو طلب الكفّ هو طلب االمتناع عن الفعل: هيالنّ -2

الذي تسبقه ال المضارع  وهي ،صيغة واحدة ويتحقق عن طريق ،االستعالء

هي كاألمر فيكون استعالء مع األدنى، ودعاء مع والنّ  .الناهية وهي حرف جزم

  .ظيراألعلى، والتماسا مع النّ 

فإذا انتظر السائل جوابا كان االستفهام وهو طلب معلومة قصد الفهم،  :االستفهام-3

كان  وٕاذا كان السائل ال ينتظر جواب ؟ ماذا يعمل والد؟سمك ما: حقيقيا، مثل

، ومن ، بل يعّبر عن مراد نفسي، أي ليس سؤاال حقيقيااالستفهام مجازيا

 :األغراض التي يدل عليها ما يلي

                                                           

22
  .�340*ت،  - 

23
  .23ا���رة،  - 

24
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العقل،  أو ّين للمخاطب بأنه عمل عمال منكرا ال يقبله الدينوهو أن نب: اإلنكار  - أ

الناس بالبر وتنسون أتأمرون : ( فكأننا ننكر عليه هذا العمل كقوله تعالى

 25)أنسكم

ألم ( : وهو طلب اإلقرارواالعتراف من طرف المخاطب، كقوله تعالى: التقرير  -  ب

 26)تر كيف فعل رّبك بأصحاب الفيل

هل : أي 27)هل إلى مرد من سبيل: ( كقوله تعالى على لسان الكفار: التمني  -  ت

 .من طريق للرجوع إلى الدنيا

يا أخي                                          :ابن الروميكقول : العتاب  -  ث

 أين ما كان بيننا من صفاءأين عهد ذاك اإلخاء      

أين               :كالم المنجمينكقول أبي تمام يسخر من : التهكم والسخرية  - ج

 زخرف فيها ومن كذبالرواية بل أين النجوم وما      صاغوه من 

، أو الممكن الذي يصعب تحقيقه، ومن وهو طلب األمر المستحيل: التمني  - ح

 أو   ـ28)يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا: ( كقوله تعالى )لوليت، : (أدواته

 .ساعةلو يصبح النهار عشرين : قولناك

                                                           

25
  .44ا���رة،  - 

26
  .1ا�)
ل،  - 

27
  .44ا��ورى،  - 



23 

 

، إذا كان )أيا، أي، هيا، واأ، (: هو طلب اإلقبال وله ستة أحرف هي: النداء  - خ

وٕاذا كان يا علّي، : كقولنا القصد من النداء إقبال المخاطب فالنداء حقيقي

 .القصد منه معنى آخر فالنداء مجازي

   : بعض األغراض األدبية للنداء

 .يا لك من صديق وفي: كقولنا: التعجب  - أ

 )يا أشباه الرجال وال رجال: ( كقول علي رضي اهللا عنه: التحقير  -  ب

يا أسفا على : ( الملسان يعقوب عليه الس ىتعالى علكقوله : التحسر  -  ت

 .فقدان ابنهل، فهو ال ينادي أحدا إنما يتأسف 29)يوسف

 نالحظ أّن المستغاث يجرّ  ،)لألطباء للمرضى(يا : مثل: االستغاثة  -  ث

 .بالم مكسورة، والمستغاث ألجله بالم مفتوحة

 .واقدساه: مثل: الندبة  - ج

، أسلوب خبري ألنه ال )، لعلعسى( يرى البالغيون أّن الترجي  :مالحظة

  .على الرغبة يدل على الطلب، وٕانما يدل
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 التقديم والتأخير بالغيا

والجملة العربية إما فعلية لفة ترتيب عناصر الجملة، هو مخا :تعريف التقديم والتأخير  -1

 ، وهو فعل وفاعل وباقي المفعوالت اسمية، فإذا كانت فعلية فترتيب عناصرها واضح،وٕاما 

كانت اسمية واستوى طرفا التركيب وكانا  نأما إ ،الفعل هو المقدم في الترتيب على األصلف

منهما هو المبتدأ والثاني هو الخبر، ويعربون  أن يكون كلّ فقد أجاز النحاة معرفين معا، 

لكن البالغيين بحثوا األمر بحثا فكريا منطقيا دقيقا، ناظرين إلى " والمؤخر خبرا، م مبتدأ المقدّ 

ومن هنا  30"حال المخاطب، وما هو األعرف لديه من ركني اإلسناد اللذين هما من المعارف

مخالفة عناصر التركيب ترتيبها :"  وهو التأخيرو التقديم يأتي التعريف الذي ُيعرف به

  . ، فيتقدم ما األصل فيه أن يتأخر ويتأخر ما األصل فيه أن يتقدم األصلي في السياق

  :التأخيرو فائدة التقديم      -3

ياغة عبير والصّ ر عن مدى سعي العربية إلى تحصيل جمال التّ ة تعبّ للتقديم والتأخير فوائد جمّ 

  .لون لتراكيبهمرتيب الذي وضعه األوّ شيء، ولو كان ذلك على حساب التّ  قبل كلّ 

 هذا باب كثير الفوائد، جمّ : " ثا عن فائدتهيقول عبد القاهر الجرجاني رحمه اهللا متحدّ 

فضي بك إلى لك عن بديعة ، ويُ  ر تَ يفْ  ال يزالصرف ، بعيد الغاية، المحاسن ، واسع التّ 
                                                           

30
المكتبة .1ط.تحقيق عبد الحميد هنداوي .   اإلعجازعلوم حقائق و  الطراز المتضمن ألسرار البالغة .اإلمام يحيى بن حمزة العلوي :  
�ظر - 

  .2002-1423.بيروت . العصرية 



25 

 

 أنّ  بَ ه، ثم تنظر فتجد سبَ عُ قِ ف لديك موْ طُ ه ، ويلْ ك مسمعُ لطيفة ، وال تزال ترى شعرا يروقُ 

  .31"ل اللفظ من مكان إلى مكانو م فيه شيء وحُ د قُ  راقك ولُطف عندك ، أنْ 

مظهر من مظاهر " وقد تحدث غيره عن قيمة هذه الظاهرة في اللغة العربية بل وصفها بأنها

شجاعة العربية ؛ ففيها إقدام على مخالفة لقرينة من قرائن المعنى من غير خشية لبس، 

ووصوال بالعبارة إلى دالالت وفوائد تجعلها عبارة راقية ذات رونق اعتمادا على قرائن أخرى، 

  32"وجمال

  :أقسام التقديم -4

  :قسم اإلمام الجرجاني التقديم إلى نوعين

وذلك كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان : أخيرة التّ تقديم على نيّ  "       -1

مته قدمته على المبتدأ، والمفعول إذا قدّ عليه وفي جنسه الذي كان فيه ، كخبر المبتدأ إذا 

  .)ضرب عمرا زيدٌ (و )منطلٌق زيدٌ (:على الفاعل 

ن حكم إلى حكم ، وتجعل له م، ولكن على أن تنقل الشيء   ة التأخيرتقديم ال على نيّ    -2

بابا غير بابه وٕاعرابا غير إعرابه ، وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن 
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يكون مبتدأ ويكون اآلخر خبرا له فتقدم تارة هذا على ذلك وأخرى ذاك على هذا ، ومثاله ما 

فأنت في . )المنطلُق زيدٌ (وأخرى   )زيٌد المنطلقُ  (: تصنعه بزيد والمنطلق ، حيث تقول مرة 

هذا لم تقدم المنطلق على أن يكون متروكا على حكمه الذي كان عليه مع التأخير، فيكون 

، وكذلك لم تؤخر زيدا قله من كونه خبرا إلى كونه مبتدأمبتدأ كما كان، بل على أن تنخبر ال

    33."على أن يكون مبتدأ كما كان بل على أن تخرجه عن كونه مبتدأ إلى كونه خبرا

وأظهر من هذا :" ويضرب الجرجاني أمثلة أشد وضوحا على نماذج للتقديم بقوله 

لم تقدم زيدا على أن يكون مفعوال به منصوبا بالفعل كما  ، زيٌد ضربُتهو  ضربُت زيدا قولنا

كان، ولكن على أن ترفعه باالبتداء ، وتشغل الفعل بضميره، وتجعله في موضع الخبر له 

"34   

  :التأخير و أغراض التقديم -5

د على المسند إليه لعل السبب المقدم عليها سنَ واعي لتقديم المُ هناك العديد من األسباب والدّ 

ت االسم فهو عربي وٕان قدمْ " من ذكر غيره، قال سيبويه في الكتاب  ذكره أهم   عا أنّ جمي

                                                           

33
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هنا في  الهتمام والعنايةت، واضربْ  زيدا: جيد، كما كان ذلك عربيا جيدا ، وذلك قولك 

  . 35"التقديم والتأخير سواء ، مثله في ضرب زيد عمرا وضرب عمرا زيد

يجري مجرى   واعلم أن لم تجدهم اعتمدوا فيه شيئا:" وهو ما أشار إليه الجرجاني بقوله

] إنما[هم كأنّ : اب وهو يذكر الفاعل والمفعولالكتقال صاحب . "األصل غير العناية واالهتمام

  ".36اِنهم ويعنياِنهم لهم وهم ببيانه أعنى، وٕان كانا جميعا ُيهمّ  مون الذي بيانه أهمّ يقدّ 

وقد عدد اإلمام جالل الدين القزويني أسباب الورود التي نتحدث عنها وذلك بعدما ذكر تقديم 

  :غيره ، فذلكقال فلكون ذكره أهم من ذكر  المسند إليه،

  .لكونه األصل وال مقتضى للعدول عنه - أ

  ..لتمكين الخبر في ذهن السامع ألن في المبتدأ تشويقا إليه  - ب

  .لتعجيل المسرة أو المساءة للتفاؤل أو التطير  - ت

إليهام أنه ال يزول عن الخاطر، أو أنه يستلذ به، وقد يقوم المسند إليه بنحو ذلك من  - ث

  .األغراض 

    ... . 37قد يقوم المسند إليه بغرض تخصيصه بالخبر الفعلي، وقصر هذا الخبر عليه - ج
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وعلى هذه األسباب مدار التقديم والتأخير، وقد تكون هنالك أغراض أخرى تدعو إلى التقديم 

  :من ذلك ما يلي .أو التأخير

  :األغراض البالغية لتقديم المسند    - أ

  :التخصيص والقصر  -1

  4الروم،  )األمر من قبل ومن بعد  هللا: (تعالى  نحو قوله

  أنِت كالطفولة عذبةٌ   :وقول الشاعر 

  :التفاؤل بما يسر المخاطب      -2

  الجراحية/ العملية الفدائية  نجحت –أنت  ناجح :نحو 

  :إثارة الذهن وتشويق السامع       -3

آليات ألولي  النهارو اختالف الليلو األرضو في خلق السموات إن( :   مثل قوله تعالى

  .)190/آل عمران(  )األلباب 

  !كهللا در  :مثل  :التعجب       -4

  لة االعتذارمن الزّ  نعم البديلُ   :مثل  :المدح       -5
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  .الكذوبُ   جلُ بئس الرّ  :مثل  :الذم       -6

  .أنت   عظيم:نحو  :التعظيم       -7

  .)31-30:الحاقة( )صلوه الجحيم  فغلوه ثمخذوه (:نحو  :مراعاة توازن الجملة والسجع       -8

  :األغراض البالغية لتقديم المسند إليه      - ب

متى كان ذكره أهم، يقع : وأما الحالة التي تقتضي تقديمه على المسند فهي :"يقول السكاكي 

، وٕاما ألنه متضمن ...إما ألن أصله التقديم وال مقتضى للعدول عنه ، : باعتبارات مختلفة

وٕاما ألن في تقديمه تشويقا للسامع إلى .. وٕاما لتضمنه ضمير الشأن والقصة .. لالستفهام، 

    "38...الخبر ليتمكن في ذهنه إذا أورده

  :وهناك من ذكر غير هذا 

  :نحو قول الشاعر  :التشويق إلى الكالم المتأخر      -1

  والشبابالوقت والجمال                          ثالثة ليس لها إياب

  .)23:الرعد( )يدخلونها جنات عدن(:نحو قوله تعالى  :تعجيل المسرة      -2

  .لقاتل الطفلة السجن عشرون عاما :مثل :تعجيل المساءة      -3
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دستورنا  القرآنقدوتنا و  الرسولغايتنا و  اهللا :ونحو . سندي   اهللا:نحو  :للتبرك به      -4

  .أسمى أمانينا  الموت في سبيل اهللاو 

  .)59:المؤمنون( )بربهم ال يشركون هم الذينو ( :مثل :تقوية الحكم وتقريره      -5

  :مواضع التقديم والتأخير -6

  :تقديمه ولو تأخر لفسد معناهما يجب           - أ

، وفيه تخصيص له بالضرب   ضربت زيدا  :، كقولك تقديم المفعول به على فعله      -1

  .دون غيره

فإنك إذا أخرت الخبر فليس فيه إال ..،  زيد  قائم  :نحو يم خبر المبتدأ عليهتقد      -2

  .39اإلخبار بأن زيدا قائم ال غير من غير تعرض لمعنى آخر من المعاني البليغة

إيابهم ثم  إلينا إن( :، والغالب أنه يرد للداللة على االختصاص كقوله تعالى الظرف      -3

  .26-25الغاشية  )إن علينا حسابهم

زيٌد فإنه يفيد أنه جاء على هذه الصفة   ضاحكا جاء: قدمته فقلت "فإنك إذا   الحال      -4

                  .40"مختصا بها 

                                                           

39
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أحًدا ، فإنك إذا قدمته فانه يفيد  زيًدا ما ضربت إال: " في نحو قولك  تثناءاالس      -5

  ".41الحصر

  :ما يجوز تقديمه ولو تأخر لم يفسد معناه       - ب

ترتيبها  ويقصد به كل كالم ورد فيه ذكر لشيئين أو أكثر، وجاءت المذكورات متتالية ، فإنّ 

ر م المتأخ د رتيب بذكر األشرف فاألشرف ، ولو قُ ذاك يكون لغاية معينة، وغالبا ما يكون التّ 

ما و  ( :انظر قوله تعالى .بمعنى العبارة ما كان ذلك معيبا، أو لو عكس الترتيب ما أخلّ 

ب ال يعزُ ( :وقوله تعالى )61:يونس( )السماء في الو األرض ب عن ربك من مثقال ذرة فيزُ يعْ 

م سبحانه مرة األرض وفي آية أخرى فقدّ . )3:سبأ()األرض ال فيو السموات عنه مثقال ذرة في

رغبة المتكلم ال غير، أو كما يقول صاحب  م السماء والترتيب كما قلنا إنما يكون بحسبقدّ 

فأنت ههنا بالخيار، فإن شئت قدمت المفضول لما له من المناسبة لمطلع الكالم، :" راز الطّ 

  ".42وٕان شئت قدمت الفاضل لما له من رتبة الفضل

  :وقد قسم الجرجاني رحمه اهللا مواضع التقديم إلى ما يلي 
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، " أفعلت؟:"، فإن موضع الكالم على أنك إذا قلت "االستفهام بالهمزة " :االستفهام   - أ

  .فبدأت بالفعل، كان الشك في الفعل نفسه، وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده

  43"د فيهشك في الفاعل من هو، وكان التردّ فبدأت باالسم، كان ال" أأنت فعلت؟:" وٕاذا قلت 

أو . وال يخفى أن الغرض الحصول على إقرار من المخاطب بأنه الفاعل للذي تستفهم عنه

واعلم أن الهمزة فيما ذكرنا تقرير بفعل قد كان، وٕانكار له لم كان، :" قال الجرجاني كما 

وقد يكون االستفهام بالهمزة إلنكار أن يكون الفعل قد كان من .  44"وتوبيخ لفاعله عليه

اتخذ من المالئكة إناثا إنكم لتقولون و أفأصفاكم ربكم بالبنين(  ومثاله قوله تعالى. أصله 

  .)40:اإلسراء( )عظيماقوال 

، وٕاذا ، كنت نفيت عنك فعال لم يثبت انه مفعول" فعلت  ما:" إذا قلت " :النفي       - ب

فقدمت " ضربت  زيدا ما:"وٕاذا قلت . "كنت نفيت عنك يثبت أنه مفعول" فعلت  أنا ما:" قلت

ذلك اإلنسان زيد،  أنّ  ن ضربا وقع منك على إنسان، وظّ  المفعول، كان المعنى على أنّ 

   45."ون إياهفنفيت أن يك
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وعلى خالف ما ذهب إليه البالغيون فهناك من ال يرى أن يلحق بباب التقديم والتأخير في 

تقديم أداة النفي على اللفظ الدال على العموم، وال العكس أي تقديم اللفظ     البالغة العربية

الم في فهذه قضية فكرية تتصل بأصل بناء الك: " الدال على العموم على أداة النفي، يقول

فإذا سلط النفي على " سلب العموم أو عموم السلب "أدائه للمعاني ، وهي ترجع إلى قاعدة 

منه نفي جميع األفراد، ألن المنفي حينئذ هو العموم ال جميع أفراده، وٕاذا   العموم لم يلزم

: مثل. ]25[ "جميع األفراد سلط العموم على المنفي بأداة النفي فإنه يدل حينئذ على نفي 

بتسليط السلب على العموم معناها أن بعض الناس ليس كاتبا، وهذه ( ليس كل إنسان كاتبا 

بتسليط اللفظ الدال على العموم على الجملة " كل إنسان ليس كاتبا" ، ولكن)جملة صادقة

المنفية المسلوبة، وكأنك تقول ال أحد في الناس هو كاتب، وهذا الحكم ال يصدق، أي هو 

  .كاذب

وهو أن يكون الفعل فعال قد أردت أن :" وهو نوعان أحدهما ظاهر غير مشكل :الخبر -جـ

واحد آخر، أو دون كل  تنص فيه على وجه واحد فتجعله له، وتزعم أنه فاعله دون

والثاني أن ال يكون القصد إلى الفاعل على هذا المعنى ولكن على أنك أردت أن  .]26["أحد

ومن قبل  –، وتوقعه أوال ، فأنت تبدأ بذكرهقد فعل، وتمنعه من الشك هنّ أقق على السامع تح

  .]27["هو يعطي الجزيل "ومثاله قولك .. في نفسه  –أن تذكر الفعل 
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 أنّ وهما مما يرى تقديمهما في الكالم، وقد ذكر علماء البالغة العربية    :غير ومثل –د 

تالزمان التقديم في التراكيب البالغية إذا أريد بهما الكناية عن " هاتين الكلمتين غير ومثل

  :نحو قول الشاعر أبي فراس الحمداني  وذلك . ]28["الشخص الذي يجري الحديث عنه 

  ه سرّ ال يذاع ل مثلي ولكنّ                                  بلى، أنا مشتاق وعندي لوعة 

  :ونحو قول أبي تمام

  ]29["وتشحب عنده بيض األيادي                           ا يأكل المعروف سحت  غيريو"

  :شجاع في عمته أبافي قصيدة يعزي فيها عضد الدولة   ونحو قول المتنبي

  ويسترد الدمع عن غربه                          ًيثني الحزن عن صوبه  مثلك          

  ]30[سواك يا فردا بال مشبـــه                         أعني بــه   "مثًلك"  ولم أقل             
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  .وأنواع المجــــــــــــــــــــــــــــاز  ،الحقيقة والمجاز:  المحاضرة السادسة

تقصد  وأنت ،شمسال أشرقت حقيقته، تقول اللفظ على إطالقهي : قةيتعريف الحق

تطل من النافذة، فالشمس هنا ليست رأيت شمسا : بخالف لو قلنا ،الشمس الحقيقية

  .حقيقية وٕانما هي مجازية

  .التجاوز والتعدي :لغة المجازتعريف 

الظاهري إلى معنى آخر بقرينة، أو صرف اللفظ عن معناه : تعريف المجاز اصطالحا

، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى اللفظ في غير ما وضع له أصالهو استعمال 

مجاز  أسدفكلمة  ،صد رجال شجاعاقونحن ن ،المعركةرأيت أسدا في : مثل .الحقيقي

   ."في المعركة"والعالقة المشابهة والقرينة 

   :أنواع المجاز

إلى غير ما أو ما في معناه ، وهو إسناد الفعل )التركيب( اإلسناد ويكون في  :عقلي -1

ّلط الحاكم ب: نعة من اإلسناد الحقيقي، مثلهو له، لعالقة بينهما مع وجود قرينة ما

، مع أّن الحاكم لم يبّلط الفعل وهو بّلط إلى حاكم المدينة أسندناشوارع المدينة، فقد 

 .الشارع بنفسه وٕانما بعماله
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لعالقة ما بين اللفظ في غير ما وضع له، ، وهو استعمال يكون في المفرد :لغوي -2

 .المعنى الحقيقي والمجازي

  : قسمين وينقسم المجاز اللغوي إلى

وهي مجاز لغوي تكون ما يقوم على عالقة المشابهة  وهو  :االستــــــــــــــــــعارة   - أ
  .العالقة فيه  بين المعنى  الحقيقي، والمعنى  المجازي المشابهة 

وهو  مجاز  عالقة غير المشابهة  يقوم علىما  وهو  : المجـــــــــــــاز المرسل-ب
 وُسمي ُمرسال  ألنه لم ُيقيد بعالقة  المشابهة، تكون  العالقة  فيه غير المشابهة،

46.أو ألن له عالقات شتى
 

طلع  :مثل "معنوية"ي أالية حوقد تكون  ،والقرينة قد تكون لفظية كالمثال السابق

  .نقصد به رجال جميال ،البدر علينا

  :للمجاز المرسل عدة عالقات منها :المجاز المرســـــــــــل

وٕانما  ال ُيرعى، المطرو  أي المطر، "رعت الماشية الغيث": كقولنا: السببية -1

ومن أجل ذلك  ُسمي  الذي كان  المطر  سبب ظهوره،) النبات (ُيرعى  

  .النبات  غيثا ألن  الغيث سبب وجود النبات

: بب نحو وذلك بأن يطلق لفظ  الــــُمسّبب ويراد السّ  :الــــــُمسببيـــّـــــــــــة -2
والنبات  ُمسّبب  عن الغيث  وُأريد الغيث، فُذكر النبات،" أمطرت السماء  نباتا"

  ". يةالــــــــُمسبب"فهذا مجـــــــــــــــــاز مرسل عالقتـــــــــــــــه .المطر: أي
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 أن يطلق الجزء ويراد الكّل  نحو   قوله تعالى  فيوعالقة الجزئية   :الجزئية -3

  .40طه،  )فرجعناك إلى أّمك  كي تقّر عينها: ( شأن  موسى عليه السالم 

الذي ألّن )  عينها (: في قوله تعالىوالمجاز  ،عينها أي تهدأ:عينها  وتقر

ولهذا  ُأطلق  الجزء وهو  العين  وحدها، وليسوالجسم   ،يهدأ هو النفس

قتل مومنا  نْ ومَ : ( وكقول اهللا تعالى .والجسم الكّل وهو النفسريد وأ) العين (

 .92النساء،  )فتحرير رقبة مومنة خطأ

قال رب : ( نحو قوله تعالى ،الجزء ويراد الكلّ  أن يطلقوعالقة الكلية : الكلية -4

إّال فرارا وٕاني  كلما دعوتهم   إني دعوُت قومي  ليال ونهارا  فلم يزدهم دعائي 

فالكلمة  موضع المجاز  في اآلية  .)  لتغفر لهم  جعلوا أصابعهم  في آذانهم

، بل يضع جزءا ، إذ المرء ال يضع أصبعه في أذنه)أصابعهم(الكريمة  هي 

في عدم  وهي األنامل واألطراف، والغرض من ذلك هو المبالغةمنها فقط، 

 .لسالمسماع الحق من نوح عليه ا

م ما يؤول  إليه  وهو تسمية  الشيء  باس  :يكــــــــــــون ساعتــــــــــــــــــبار  ما -5
فالمجاز  هنا في كلمة  ) إّني أراني  أعصر خمــــــــــــرا ( : نحو قوله تعالى

أي أّن العنب ، العنب وأرادالخمر  ، فأطلقال تعصر الخمر، ألّن )خمرا(
  ".يكون ساعتبار ما "عالقته هنا  مرسلالمجاز وال عصره،سيصير خمرا بعد 
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وآتوا اليتامى :( هو النظر إلى الماضي، نحو قوله تعالى: اعتبار ماكان -6

ثم بلغوا، فاليتامى مجاز مرسل أي الذين كانوا يتامى،  .2النساء،) أموالهم

  .عالقته باعتبار ماكان

أم َيْحُسُدون : ( ، نحو قوله تعالىلكثيرهو كون الشيئ شامال : العمــــــــــــوم -7

فالمقصود بالناس هو الرسول صلى اهللا عليه وسلم،  ،54النساء،  )الناس

الذين قال لهم ( : ، وكذلك قوله تعالىفالناس هنا مجاز مرسل عالقته العموم

 .، فالمراد بالناس واحد وهو نعيم بن مسعود األشجعي173آل عمران، ) الناس

على  كإطالق اسم الشخص كون اللفظ خاصا بشيء واحدهو  :الخصوص -8

 .ربيعة، وقريش: القبيلة، مثل

طلع : مثلهي كون الشيء يجب وجوده عند وجود شيء آلخر،  :ةالالزمي -9

عالقته الالزمية، ألنه يوجد  ،فالضوء مجاز مرسل .الضوء، أي طلعت الشمس

 .مع وجود الشمس

: وجود شيء آخر، نحوهي كون الشيء يجب عند وجوده،  :الملزومية-10

. ، فالشمس مجاز مرسل عالقته الملزوميةمألت الشمس المكان، أي الضوء

  .ألنها متى وجدت وجد الضوء
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ففي رحمة اهللا ( : ، كقوله تعالىفي غيره هي كون الشيء حاالّ : ةالحاليّ -11

المراد بالرحمة الجنة التي تكون فيها  .107آل عمران، ) دونلهم فيها خا

  ية،فرحمة مجاز مرسل عالقته الحالّ الرحمة، 

 )هُ ناديَ  عُ دْ يَ لْ فَ : ( كقوله تعالىفيه غيره،  هي كون الشيء يحلّ : ــةالمحليّ -12

آل عمران، ) يقولون بأفواههم: ( وكقوله تعالىأي أهل ناديه، . 17العلق، 

  .أي بألسنتهم. 167

  : مثل هو إقامة صيغة مقام أخرى :47االشتقاقيعلق التّ -13

صْنَع اهللا الذي أْتقَن كل ( : إطالق المصدر على المفعول في قوله تعالى  - أ

 .أي مصنوعة .88النمل، ) شيء

) ليس لوقعتها كاذبة: ( إطالق الفاعل على المصدر في قوله تعالى  - ب

 .أي تكذيب .2الواقعة، 

ال عاصم اليوم من أمر : ( تعالىإطالق الفاعل على المفعول في قوله   - ت

 .معصومال ، أي 43هود،  )اهللا

اإلسراء ) حجابا مستورا(  :في قوله تعالى الفاعلإطالق المفعول على   - ث

  .أي ساترا، 45
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  .التشبيــــــــــــــــــــــــــــه وأضربـــــــــــــــــــــــــــــــــه:  المحاضرة السابعة 

من شابه  :وفي المثل ماثله، :يءَ الشّ   بهَ وأشْ المثل، :  الشبه والشبه  ،التمثيل  :تعريفه لغة 

  48.التمثيل: أباه فما  ظلم  ،والتشبيه

هذا الرجل : ، مثلهو عقد مقارنة بين طرفين يشتركان في صفة واحدة: اصطالحاتعريفه 

  .كاألسد في القوة

  : أركان التشبيــــــــــــه أربعــــــــــــة هي:أركان التشبيه 

  .هو المقصود  بالوصف أو المراد تشبيهه: الـــُمشّبه-أ

  .هو  الذي  يشبه به: الـــُمشّبه به-ب

مثل،  كأّن ،شبه، الكاف،(وتكون  اسما أو فعال  أو حرفا وهي األداة،   :أداة التشبيه -ج

  )يحاكي  يضارع،يماثل،  يشبه، مماثل،

وتكون في المشبه  هو الصفة  المشتركة  بين المشّبه والمشّبه به، :وجه الشبه  - د

  .به أقوى وأظهر
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   :فقط أنواع التشبيه بالنسبة لألداة

، مثل كالم الرسول صلى اهللا عليه وهو الذي تحذف منه أداة التشبيه: التشبيه الُمؤّكد -1

 .وسلم عسل حالوة

كالم الرسول صلى اهللا عليه وسلم : وهو الذي تذكر فيه األداة، مثل :التشبيه المرسل-2

 .كالعسل حالوة

 :أنواع التشبيه بالنسبة لوجه الشبه فقط

كالم الرسول صلى اهللا : مثل، يحذف منه وجه الشبه الذيوهو : التشبيه المجمل-1

  .عليه وسلم عسل

الرسول صلى اهللا عليه وهو الذي يذكر فيه وجه الشبه، كالم : التشبيه المفصل -2

 .وسلم عسل حالوة

  :معا أنواع التشبيه بالنسبة لألداة ووجه الشبه

أي (  التشبيه التام :ويسمى، ووجه الشبه األداةوهو الذي تذكر فيه : مفصلمرسل   - أ

 .صلى اهللا عليه وسلم كالعسل حالوة كالم الرسول :مثل )التفصيلي

 كـالم الرسـول: مثـل وجـه الشـبه،ويحـذف منـه وهو الـذي تـذكر فيـه األداة : مرسل مجمل-ب

  .صلى اهللا عليه وسلم كالعسل
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 كالم الرسول: ، مثلوجه الشبه وهو الذي تحذف فيه األداة ويذكر :مؤكد مفصل-ج

  .عسل حالوة صلى اهللا عليه وسلم

، التشبيه البليغ وهو الذي ال تذكر فيه األداة وال وجه الشبه، ويسمى: مؤكد مجمل -د    

  .صلى اهللا عليه وسلم عسل كالم الرسول: مثل

يمكن إيجاز أهم أضرب    : )أنواع أخرى للتشبيه( أقســــــــــــــــام التشبيه

  :التشبيه  فيما يأتي

: وهو التشبيه الذي  يكون  وجه الشبه  فيه مفردا مثال :  التشبيه المفرد-1

  .كالم فالن كالّشهد في الحالوة 

وهو ما كان وجه الشبه فيه وصفا  منتزعا من  متعدد  : تشبيه التمثيل -2

  :قول  أبي الطيب المتنبي  مثل

  كما  نفضت  جناحيها الُعقاُب *** يهز الجيُش حولك  جانبيــــــــــــــــــه 

الصالح في هذا الزمان  : وهو ما ليس وجهه كذلك نحو :  تمثيلالتشبيه غير -3

  .كالكبريت األحمر

  : الّضمنيالتشبيه  -4
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وهو تشبيه  ال يوضع فيه المشّبه  والمشّبه به  في صورة  من صور التشبيه  المعروفة  بل 

  : ومن خالل مضمون  سياق التشبيه   كقول المتنبي ُيلمحان  في التركيب،

  .وفي عنق الحسناء  ُيستحسن  العقُد **** وأصبح شعري منهما في مكانه 

  : وقول المتنبي 

  ما لجرح بميت إيالم ***َمن يهن يسهل الهوان عليه 

إّن الذي اعتاد  الهوان  يسهل عليه  تحمله ،وال يتألم له ، وليس هذا  : أي 

  .االدعاء باطال ،ألن  الميت إذا جرح ال يتألم 

   :التشبيه المقلوب -5

  .هو جعل المشّبه  ُمشّبها به باّدعاء أّن وجه الشبه  فيه  أقوى  وأظهر

  : ول  محمد بن وهيب  يمدح الخليفة كق

  وجه الخليفة  حين يمتدُح *** وبدا الصبح  كأّن ُغّرتـــــــــــــــــه 

  .قلب التشبيه لُيشعر بأنه  يرى  تبسم  ممدوحه أكثر ضياء من برق السحاب
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  .والكنايـــــــــــــــــــــــــــــــــةاالستعـــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  :   المحاضرة الثامنة 

المال إذا  استعار ،رفع الشيء وتحويله  من مكان إلى آخــــــــــــر: تعريف االستعارة لغة  - أ

 أخرلى إوهي تعني نقل شيء ما من شخص  ،فاالستعارة من العاريةعارية،  طلبه

 .فيصبح الشيء هو العارية

وهي نوع من هي تشبيه حذف أحد طرفيه،  :اصطالحاتعريف االستعارة   - ب

والمقصود رأيت عالما كالبحر في المدرسة،  ارأيت بحر : المجاز عالقته المشابهة، مثل

وأتينا ، )العلم( وهو واألداة ووجه الشبه )عالما(المشبه وهو ، فحذفنافي المدرسة

 .وليس البحر الحقيقي بالقرينة وهي المدرسة لتدل على أننا نقصد عالما

: أركان االستـــــعارة -ج  

.وهو المشبه به :منه مستعارال-1  

.المشبهوهو  :المستعــــــــــــار له -2  

  .وهو اللفظ المنقول :مستعـــــــــــارال -3

وهي الّلفظ الذي يشير إلى وجود االستعارة ،وقد نقل من معناه الحقيقي  :القرينة-4

 .إلى  معناه المجازي
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  .واألداةالشبه وجه والبد في االستعارة من حذف 

  : )أنواعها( أقســـــــــــــــام االستعارة

 حسب المحذوف من أركان االستعارة، المشبه أو المشبهتقسم االستعارة إلى قسمين 

أبقيناه وصرحنا به  فإن ،المشبه بهفهي إما مكنية أو تصريحية، وهذا بالنظر إلى  ،به

   .هي مكنيةوٕاذا حذفناه ف ،ي تصريحيةهف

  .والقرينة  لفظية وحذف المشبه به، ح فيها بلفظ المشبه،ر هي ما صُ  :االستعارة المكنية-1

بح إذا تنّفس : ( كقوله تعالى 18:التكوير) (والص(  

 ورمز له بشيء من لوازمه ،)الكائن الحي(ثم حذف  شّبه الصبح بكائن حيّ  ،االستعارة شرح

  .مكنيةالاالستعارة  على سبيل  ،)ستنفّ ( وهو

:زهير بن أبي سلمى وكقول الشاعر  

.مرَ هْ ر فيَ م عَ يُ  خطئْ ومن تُ ه تْ مِ تُ      صبْ من تُ  عشواءَ  طَ المنايا خبْ  رأيتُ   

خبط عشواء، على سبيل ، ثم حذفه وأبقى شيئا من لوازمه وهو فقد شبه الموت بحيوان مفترس

:وقوله كذلك .االستعارة المكنية  

ال تنفع تميمةِ  كل  ألفيتَ  أظفارها       شبتْ ة أنْ نيّ المَ وٕاذا   

.ي هذه االستعارة قياسا على ما سبقر ولك أن تج  

:وقول الشاعر   

إليه ُتجّرر أذيالها *** أتته الخالفة  منقادة    
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ورمز إليه ) العروس (ثم  حذف المشّبه به  فقد شّبه الخالفة  بعروس  ترتدي  ثوبا طويال،

  .ونوع االستعارة  مكنية ،)تجرر أذيالها(والقرينة    ،)أتته الخالفة ( لوازمه وهو بشيء  من 

والقرينة   ،المشبه حذفو  ح فيها بلفظ المشبه به،ر هي ما صُ و: التصريحية االستعارة-2

  .لفظية

  .درَ اب بالبَ على العن  وردا وعّضتْ فأمطرْت لؤلؤا من نرجس وسقت      

اب، واألصبع بالعنّ رجس، والخدود بالورد، والعيون بالنّ موع في سيالنها باللؤلؤ، فقد شّبه الدّ 

  .هالمشب  حذفو  ،، ونالحظ في كّل هذا التصريح بالمشبه بهدرَ بَ واألسنان بالْ 

  : كقول المتنبي يصف  دخول  رسول الروم على  سيف الدولـــــــــــــةو 

.إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي****   وأقبل يمشي في البساط  فما درى    

فأقبل يمشي في وأبقى شيئا من لوازمه وهو  ،هثم  حذف فقد شّبه الشاعر سيف الدولة  بالبحر،

ثم حذف المشّبه  وكذلك شّبه  سيف الدولة  بالبدر، تصريحية،الاالستعارة على سبيل  البساط،

  .كذلك فاالستعارة  تصريحية )فأقبل يمشي في البساط  (والقرينة  لفظية سيف الدولة،

: الكنايــــــــــــــــــــــــــــــــــة:ثانيا   
كناية، فهو  والمصدر ،نِ اكْ  واألمر، ينِ كْ يَ  ، مضارعهاىنَ هي مصدر الفعل كَ  :تعريفها لغة-أ

 نقول كنيتُ   .حبه عليه ولم يصرّ  تدلّ سْ م بما يُ تكلّ : كنى عن كذا ،ي عنهنِ كْ ، والمفعول مَ كانٍ 

.49غيرهم بكالم وتريد هي أن تتكلّ و  ،بكذا عن كذا، إذا تركت التصريح به أو كنوتُ   
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جواز إرادة 50مع قرينة ال تمنع  لفظ ُأطلق وُأريد  به الزم معناههي  :تعريفها اصطالحا-ب

هو طويل  أيجاد هو َحَماَلُة الّسيف والن جاد، فالن طويل الن : ، مثلاألصلي ذلك المعنى

.قوي شجاع القامة،  

 

  :تنقسم الكناية  إلى ثالثة  أقسام : ســـــــــــــــــــــــــام الكنايــــــــــــــــــةأق

.كناية عن نسبة  - ج         ية موصوف    كنا-كناية عن صفة                 ب-أ  

  :الكناية عن صفـــــــــــة  - أ
كر العنصر أي ذ تدل على صفة تالزم المعنى الخفي في الجملة، التي الكناية وهي

تفهم من معنى أخرى صفة المقصود  وٕانماولكنها ليست المقصودة،  ،الموصوف مع صفة ما

ذكر الموصوف وهو ، ، أي جميلة)فالنة  بعيدة مهوى القرط : (قول العرب مثل ،الجملة

مهوى القرط مسافة بمعنى أّن  ،ية عن صفةفهي كنا وأراد الصفة  وهي طويلة العنق، ،المكان

، وٕاذا وٕاذا  كانت هذه المسافة بعيدة لزم أن يكون العنق طويال من شحمة األذن إلى الكتف،

.جميلة المرأةتكون  كان العنق طويال لزم أن  
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:كنايــــــــــــة عن موصوف -ب  

بشرط  أن تكون  أي المكنى عنه يكون موصوفا،  وهي التي يطلب بها  الموصوف نفسه،

وذلك كقول أبي  .وذلك ليحصل االنتقال منها إليه الكناية مختصة  بالمكّنى  عنه ال تتعّداه،

:وصف الخمر  نواس  في  

.قفي إلى موطن األسرار قلُت لها***  ا شربناها  ودب دبيبها فلمّ   

.على سّري الخفيفيطلع ندماني *** مخافة أن يسطو علّي شعاعها  

 القلب ألنّ  ،لقلباوهو  كناية عن  موصوف) موطن األسرار(فالكناية في البيت األول وهي 

.وصف بأنه موطن األسراري  

:وكقول الشاعر  

  اعنين مجامع األضغانوالطّ       مضَ خْ اربين بكّل أبيض مِ الضّ  

.ويشترط في هذه الكناية أن تكون خاصة بالموصوف وال تتعداه  

: كنايــــــــــــــة عن نسبة أو تخصيص الصفة بالموصوف -ج  
ويراد بها إثبات األمر أو   عنه نسبة، إثباتا أو نفيا، فيكون المكنيّ آلخر،  أمريراد بها نسبة 

بل   ال نعطي الصفة للموصوف مباشرة، لكننا وتصّرح فيها بذكر الصفة والموصوف، نفيه،

:أبي نواس مادحاكقول  تعطى  لشيء  يتعلق بالموصوف،  

.ولكن يسيُر الجوُد حيث يسير**** فما جازاه جود وال حّل دونــــــــــــــه   
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ولكنه بدل أن ينسب إليه الكرم  بصريح الّلفظ  الكرم،بممدوحه  يمدحفالشاعر هنا يريد أن 

ألنه يلزم من ) يسير الجود حيث يسير: (بقوله كّنى عن نسبة الكرم إليه، كريم، أنت: فيقول

  .  ذلك اّتصافه به

  .، وفالن طاهر الثوبالمجد بين ثوبه، والكرم تحت ردائه: وكقولنا

  والمقابلـــــــــــــــــــــــة/المطابقــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : المحاضرة التاسعة 

  .والتضاد والطباق،التطبيق    تسمى :تعريف المطابقة: أوال

إذا جمعت  طابقُت بين الشيئين، :الفراهيدي قال الخليل بن أحمد :لغة أو الّطباق والمطابقة

 51.واحد بينهما  على حد  

، الجمع في الكالم بين معنيين متقابلين أي وضده في الكالم، الشيءالطباق هو الجمع بين 

: قوله تعالى مثل.52أو اإليجاب أو السلب أو النقيضين،سواء أكان ذلك التقابل تقابل الضدين 

 .18الكهف، ) هم أيقاظا وهم رقودبُ سَ حْ وتَ : ( تعالى وقوله .3الحديد،) واآلخرُ  لُ هو األوّ ( 

األعلى )ثم ال يموت فيها وال يحي( وقوله تعالى. 43النجم، )هو أضحك وأبكى(: وقوله تعالى
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 نْ ومَ : ( وقوله تعالى .128البقرة، ) ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف:( وقوله تعالى .13

.122األنعام، ) مْن كان مْيتا فأحيْيناه: ( وقوله تعالى. 33الرعد،)هادٍ  فما له منْ  اهللاُ  لْ لِ ضْ يُ   

  :نوعان أو الطباق المطابقــــــــــــــــة :أنواع المطابقة

ن اأو هي ما لم يختلف فيه الضدّ  دين،وهي ما ُصّرح فيها بإظهار الضّ  :مطابقة اإليجاب-1

) .فأولئك ُيبّدُل الّلُه سيئاتهم حسنات: ( إيجابا وسلبا ،كقوله تعالى  

أو هي ما اختلف فيها  وهي ما لم ُيصّرح  فيها بإظهار الضدين، :مطابقة الّسلب -2

).يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمونقل هل : ( قوله تعالى نحو الضدان إيجابا وسلبا،  

وهي حاصلة بإيجاب العلم ونفيه ) يعلمون وال يعلمون(فالمطابقة هنا هي في الجمع بين 

.انألنهما ضدّ   

:المقابلـــــــــــــــــــــــة: ثانيا  
كقوله  53.ذلك على الترتيبتى بما يقابل ؤْ يُ ثم أكثر، تى بمعنيين متوافقين أو ؤْ وهي أن يُ 

 )ىنا من بخل واستغلليسرى وأمّ ره يسّ وصّدق بالحسنى فسن واتقى فأما من أعطى( : تعالى

وكقوله . 157األعراف،  )ويحل لهم الطيباِت ويحرم عليهم الخبائث( : وكقوله تعالى. 5الليل،

وقال الرسول صلى اهللا عليه وسلم  .82التوبة، ) ا كثيرافليضحكوا قليال وليبكو : ( تعالى

  )تقّلون عند الّطمعكم لتكثرون عند الفزع و إنّ ( لألنصار
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:54الفرق بين المطابقة والمقابلـــــــــــة  

:الفرق بين المقابلة والمطابقة يأتي من وجهين  

أربعة أما المقابلة  فتكون غالبا بين  أحدهما أّن المطابقة ال تكون  إّال بالجمع بين ضدين،-1

عجزه ،وقد تصل المقابلة إلى الجمع بين عشرة  يوضدان ف ضدان في صدر الكالم، :أضداد

.وخمسة في العجز خمسة في الصدر، :أضداد  

على حين  تكون المقابلة  باألضداد وغير  الثاني أّن المطابقة ال تكون إّال باألضداد،-2

ومن رحمته جعل : ( قوله تعالى وأعظم موقعا نحو ولكنها باألضداد تكون أعلى، األضداد،

).ولتبتغوا من فضله لكم الّليل والنهار لتسكنوا فيه،  

هما السكون  :فنجد مجيء الليل والنهار في صدر الكالم وهما ضدان ثم قابلهما بضدين

.والحركة على الترتيب   

)ويخرج الميت من الحّي  ُيخرُج الحّي من البيت،:( ومثله قوله تعالى   

:بلــــــــــــــــــةأنواع المقا  

:تأتي المقابلة  على خمسة أنواع على النحو اآلتي  

:مقابلة اثنين باثنين -1  
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ونحو قوله صلى اهللا عليه  ،82التوبة،)وا كثيرا كُ بْ يَ وا قليال ولْ كُ حَ ضْ يَ فلْ : ( له تعالى نحو قو 

)ومغاليق الشّر  إّن هللا عبادا جعلهم مفاتيح الخير،: ( وسّلم   

:ثالثة بثالثةمقابلة -2  

) الخبائث عليهم ُيحّرمو  الطيبات لهم ل ُيحِ : ( نحو قوله تعالى   

:مقابلة أربعة بأربعة -3  

 بخلوأّما َمن  ،لليسرىبالحسنى فسنيّسره   وصّدق اّتقىو  أعطىفأما َمن : ( نحو قوله تعالى

). للعسرىبالحسنى فسنيّسره  كّذبو  ،واستغنى  

:كقول الشاعر: خمسة بخمسة مقابلــــــــــــــــــة -4  

وطائر تحت ذيل الليل مكتتم *** بواطئ فوق  خّد الصبح مشتهر   

ألن الواطئ هو الماشي على األرض ،والطائر هو السائر ) واطئ ،وطائر(فالمقابلة  هنا بين 

،لما بينهما من معنى العلة ،والسفل ) خّد وذيل ( و)فوق وتحت (في الفضاء ،وبين 

).مشتهر و مكتتم (،و) لالصبح واللي(،و  

: مقابلـــــــــــــة ستة بستة -5  

:كقول الصاحب شرف الدين األربلي  

.وفي ِرجل ُحّر قيد ذّل ُيشيُنه ***  على رأس عبد تاج عّز ُيزّينــــــــــــــــه   

 ،)عّز وذلّ (و ،)تاج وقيد(و ،)وحرّ  عبد،(و ،)رأس وِرجل(و ،)على و في (هنا بين  فالمقابلة

).يزينه ويشينه (و  
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  .الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس:  المحاضرة العاشرة

وجنس الشيء  جنسه، وٕاذا اشترك معه في يقال جانسه إذا شاكله،  :لجناس لغةا تعريف

  .، ويقال له التجنيس، والمجانسة، والتجانسأصلــــــــــــــــه

.الّلفظان في النطق ويختلفا في المعنى فقاأن يت :وفي االصطالح  

)غير تام (وجناس ناقص جناس تام، :الجناس نوعان : أقســــــــــــــــام الجناس  
وعددها،  نوع الحروف،:  هي أمور هو ما اّتفق فيه الّلفظان في أربعة: الجناس التام -1 

:أبو العالء المعري مثل قول الشاعر وشكلها، وترتيبها،  

.هر إنسانات لعين الدّ فال برحْ       به الذُ ك إنسانا يُ غيرَ ق لم نلْ   

العين  إنسانالثانية وهو  واإلنسان ،دمآحد بني أوهو  األولى اإلنسانبين  هو فالجناس التام

.والعالقة بينهما جناس تام ،ناظرها أي  

: الشاعر كذلك لوقو   

       .فدارهم ما دمت في دارهم      وأرضهم ما دمت في أرضهم

.والجناس غير التام ما اختلف فيه اللفظان في واحد من هذه األمور األربعة    

:مثال ذلك قول الشاعر  

.قواضب عواصم      تصول بأسياف قواضِ  ون من أيد عواصِ يمدّ   

)ك يومئذ المساقلى ربّ إ اقاق بالسّ السّ  تِ والتفّ : ( وقول اهللا تعالى  

.)جّد وجد منْ ( وقول بعضهم  



54 

 

:أقســـــــــــــــام الجناس التام  

.أو حرفين اسمين أو فعلين،كوهو ما كان لفظاه من نوع واحد  : الجناس المماثل-1  

ويوم تقوم الساعة :  (  قوله تعالى: فمن أمثلة الجناس المماثل بين اسمين -أ

يوم  األولى الّساعةالمراد ب .55الروم،  )يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

. الزمنية اتواحدة الساع ةوالثانيالقيامة،   

: ومن أمثلة الجناس المماثل بين فعلين   قول الشاعر-ب  

.أو أنهم شعروا بالنقص ما شعروا *** قوم لو أنهمو ارتاضوا لما قرضوا   

.الثانية  بمعنى نظموا الشعر) شعروا( و األولى بمعنى أحّسوا،) فشعروا (   

:نحو قولك: لمماثل بين حرفينومن أمثلة الجناس ا-ج  

)فالن يعيش بالقلم الحّر الجريء فتفتح  له أبواب النجاح به (  

هي الداخلة على آلــــــــــة الفعل  فتفيد معنى االستعانة  أي  أنه ) بالقلم (فالباء  في 

هي باء السببية ،بمعنى أّن أبواب ) به (يستعين بالقلم على العيش ،والباء  في 

.فتح له ،بسبب قلمه الحّر الجريء النجاح ت  

.ففي البائين جناس لتماثلهما لفظا واختالفهما معنى   

:55الجناس المستوفى -2  
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وهو ما كان ركناه  أي لفظاه  من نوعين  مختلفين  من أنواع الكلمة  بأن يكون 

.أحدهما  اسما واآلخر فعال ،أو بأن يكون أحدهما حرفا ،واآلخر اسما أو فعال  

قول محمد كناسة في رثاء ابن : سم والفعلأمثلة الجناس المستوفى  بين االفمن -أ

: له  

.إلى رّد أمر اهللا  فيه سبيل***  وسّميته يحيى  ليحيا ولم يكن   

ان  لفظا مختلفان هباالفعل ،وهما متش) يحيا (االسم و ) يحيى ( فالجناس هنا بين 

.معنى ونوعا  

:لحرف قول الشاعرومن الجناس المستوفى بين الفعل وا-ب  

.على أنه ما زال في الشعر شاديا***  عال نجمه في عالم الشعر فجأة  

الثانية التي ) على ( األولى  وهي فعل بمعنى أرتفع و) عال(فالجناس  هنا بين 

.هي حرف جر  

:جناس التركيب  -3  

وهو ما كان أحد ركنيه أي كلمة  واحدة، و األخرى مركبة من كلمتين وهذا 

:ثالثة أضربالجناس   

وهو ما تشابه ركناه أي الكلمة المفردة ،واألخرى المركبة لفظا وخّطا  :المتشابه-أ

:كقول القائل .  

بما حباني وأولى***       ياسّيدا حاز رقى        



56 

 

ال ؟ أحسنت في الشكر أو***     أحسنت بّرا فقل لي     

) ال أو(،وبين  وهي كلمة مفردة فعل بمعنى منح وأعطى) أولى(فالجناس  بين 

.النافية ) ال(العاطفة و) أو(وهي كلمة مركبة من   

.وهو ما تشابه ركناه أي الكلمة المفردة ،واألخرى لفظا ال خّطا :المفروق -ب  

:ومن أمثلة هذا النوع قول الشاعر  

.ما لم تكن بالغت في تهذيبها *** ال تعرضن على الرواة قصيدة   

.عدوه منك وساوسا تهذي بها*** وٕاذا عرضت الشعر غير مهذب  

وهما  متشابهان  لفظا ال خّطا مع ) :تهذي بها(و) تهذيبها( فالجناس بين 

.اختالفهما معنى  

وهو ما كان الّلفظ المرّكب فيه ُمكّونا من كلمة وجزء كلمة كقولهم : المرفوع-ج

اسم مفعول من ) مصاب(فالّلفظ  األول وهو . أهذا مصاب أم طعم صاب :

بمعنى العلقم ،وجزء كلمة هي ) صاب(الثاني مركب من كلمة  هي أصاب ،و 

.من طعم) الميم (  

وهو ما اختلف فيه الّلفظان  في واحد من األمور األربعة  :الجناس غير التّـــــــــــام 

أنواع الحروف ،وأعدادها :  السابقة التي يجب توافرها في الجناس التام وهي

.،والسكنات ،وترتيبها،وهيئتها الحاصلة من الحركات   
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فإن اختلف الّلفظان  في أنواع الحروف فيشترط أّال  يقع االختالف بأكثر من -أ

:حرف واحد ،وهذا الجناس يأتي على ضربين   

وهو ما كان فيه الحرفان اللذان وقع فيهما االختالف : جنـــــــــــــــــاس مضــــــــــــــارع -1

بيني وبين :( نا في أول الّلفظ نحو قول الحريري متقاربين في المخرج  ،سواء كا

56) .ِكن ليل دامس وطريق طامس   

أو في اآلخر نحو ) وهم ينهون عنه وينأون عنه: ( أو في الوسط نحو قوله تعالى

).الخيل معقود بنواصيها الخير : ( قول صلى اهللا عليه وسّلم  

مخرج سواء أكان في وهو ما كان الحرفان فيه متباعدين في ال:جناس الحق -2

أو في الوسط نحو قوله تعالى ) .ويٌل لكّل همزة لمزة:( أول الّلفظ نحو قوله تعالى

أو في اآلخر ) ذلكم بما كنتم تفرحون في األرض بغيرالحّق وبما كنتم تمرحون: ( 

).وٕاذا جاءهم أمر من األمــــــــــــن أذاعوا به: (نحو قوله تعالى   

في إعداد الحروف ُسّمي الجناس ناقصا ،وذلك لنقصان وٕان اختلف الّلفظان -ب

:أحد الّلفظين عن  اآلخـــــــــر ،وهو يأتي كذلك على ضربين   

                                                           

.ا	ذي 2 ���دي �0� إ	. ا	$راد ا	$ط$وس ا	�-$�ت  :ا	)د�د ا	ظ�$� ،وا	ط�$س :ا	$�زل ،وا	دا$س :�'!ر ا	'�ف و�)د�د ا	�ون:ا	ِ'نّ -26     
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ما كانت الزيادة  في أحد لفظيه بحرف واحد ،سواء كان ذلك الحرف في أول -1

أو في ) والّفت السّاق  بالّساق  إلى رّبك يومئذ المساق : ( الّلفظ نحو قوله تعالى

:أو في اآلخر كقول الشاعر)  57َجّدي جهدي: (لوسط نحوا  

.له حسنات كّلهن ذنوب***  عذيري من دهـــــــــــر موار موارب   

.موار،موارب :الشاهد   

ما كانت الزيادة في أحد لفظيه بأكثر من حرف في آخره وربما سمي هذا  -2

: ومن أمثلته قول النابغة الذبياني) مذّيال(النوع   

.وزال بهم صرف النوى والنوائب ***  جّن بعد أنس تحولوا لها نار   

.النوى والنوائب:الشاهد   

وٕان اختلف الّلفظان في هيئة  الحروف الحاصلة من الحركات ،والسكنات -ج

.محّرف ،ومصّحف :،والّنقط ،فإّن الجناس يأتي فيه على ضربين   

عدد الحروف ،وترتيبها  هو ما اّتفق ركناه ، أي لفظاه في: فالجناس الــُمحّرف -1

،واختلفا في الحركات فقط سواء كانا من اسمين أو فعلين أو اسم ،وفعل أو من  

ومن أمثلته في القرآن الكريــــم قوله .غير ذلك ،فإّن القصد اختالف الحركات 

)ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين :( تعالى  

                                                           

ا	$)>� وا���42د ،وا	$��. 6ظ7 $ن ا	د��� أو ;��ي ���0 إ�$� ھو �. 9در $� أ�ذل $ن !�7 :ا	4د �"�5 ا	�4م ا	6ّظ ،وا	�4د �"�5 ا	�4م -27
  .وا���4د و$� أ�6$ل $ن $ّ)>�
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المفعولون ) المنَذرين (الفاعلون وهم الّرسل ،والثاني ) رين ُمنذ(المراد بالّلفظ األول 

.،وهم الذين وقع عليهم اإلنذار   

وهو ما اتفق فيه ركنا الجناس ،أي لفظاه فيعدد الحروف : الجناس المصحف-2

والذي : ( ومن أمثلـــــته في القرآن الكريـــــــــــم قوله تعالى.،وترتيبها ،واختلفا في النقط 

) .مني ويسقين ،وٕاذا مرضُت فهو يشفينهو يطع  

وسّماه قوم ) جناس القلب(وٕان اختلف الّلفظان في ترتيب الحروف سمي -د

:،وهو يأتي على أربعة أضرب) جناس العكس(  

وذلك إذا جاء أحد الّلفظين عكس اآلخر في ترتيب حروفه كلها : قلب كّل -1

)حسامه فتح ألوليائه ،وحتف ألعدائه: "،نحو قولهم   

وهو ما ختلف فيه الّلفظان في ترتيب بعض الحروف ومن أمثلة :قلب بعض -2

:هذا لنوع قول أبي تمام   

.متونهن جالء الّشك والّريب***  بيُض الّصفائح ال سوُد الّصحائف في   

وهو ما كان فيه أحد الّلفظين الّلذين وقع بينهما القلب في األول : قلب مجنح-3

ناحان للبيت ،ومن أمثلة ذلك قول الشاب الظريف ،والثاني في آخره ،كأنهما ج

:شمس الدين محمد بن العفيف   

 أسكرني بالّلفظ والمقلة ال        كحالء ،و الوجنة والكاس 

.وكّل ســــــــــــــــــاق قلبه قاس****     ساق يريني قلبه قســــــــوة    
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،ولهذا يقال له جناس في آخره ) قاس (فيأول البيت و) ساق( فالجناس هنا بين 

)قلب مجنح(  

وعرفه الحريري ) مقلوب كّل (وسّماه السكاكي ) المقلوب(وهذا النوع سّماه قوم :مستـــــــــــــــو-4

في مقاناته بما ال يستحيل باالنعكاس ،وهو  أن يكون عكس لفظي الجناس كطردهما بمعنى 

كّل في :( لمعنى ،نحو قوله تعالىأنه يمكن قراءتها من اليمين  والشمال دون أن يتغير ا 

كان ) كلّ (إلى الكاف في ) فلك (فإنك  لو عكست هذا التركيب فبدأت من الكاف في ) فلك

.ورّبك فكّبر:(هو بعينه ،وكذلك الشأن في قوله تعالى  

  .الســـــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع: المحاضرة الحادية عشرة

.سجعت  الحمامة سجعا  إذا رّددت  صوتها  على طريقة واحدة :يقال : ــــــــةفي الّلغـــ-أ  

  إذ تكّلم  بكالم  له فواصله كفواصل الشعر مقفى غير موزون وسجع  المتكلم  في كالمه،

وهو في النثر   توافق الفاصلتين  أو الفواصل  في الحرف األخير،:  في االصطالح-ب

.السجع ما توافقت  فقرهوأفضل  كالقافية في الشعر،  

:يقسمه علماء البالغة إلى ثالثة أقسام :أقســــــــــــــــــام السجع  
.والـــُمرّصع، و المتوازي المطّرف ،  
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: نحو قوله تعالى، واتفقتا في الحرف األخير، وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن: المطرف-أ

ألم نجعل األرض مهادا : ( وكقوله. 13نوح،  )مالكم ال ترجون هللا وقارا وقد خلقكم أطوارا( 

  .6النبأ،  )والجبال أوتادا

كلها أو أكثرها، مثل ما يقابلها من الفقرة  ظ إحدى الفقرتينفاكان فيه أل وهو ما: الـــُمرّصع-ب

  :األخرى وزنا وتقفية، مثل قول الحريري

  ).هو يطبع األسجاع بجواهر لفظه، ويقرع األسماع بزواجر لفظه( 

إّن  : (في الكلمتين األخيرتين فقط، نحو قوله تعالىوهو ما كان االتفاق فيه  :المتوازي-ج

فيها سرر مرفوعة وأكواب : ( وقوله تعالى )األبرار لفي نعيم ،وٕاّن الفجار لفي جحيم

  .1المرسالت، ) والمرسالت عرفا فالعاصفات عصفا( وقوله تعالى .13الغاشية، )وعةموض

  

  .البالغـــــــــــــــــــــــــــــــــة واألسلوبيـــــــــــــــــــــــــة: عشـــــــــــــــــــــــــــرةالمحاضرة الثانية 

مؤسس علم  حد تالمذة دوسوسيرأوهو  )1947/ 1865( يعّد شارل بالي  :علم األسلوب

بحث في ظاهرة االنزياح اللغوي ي وهو .دوسوسير أستاذهاألسلوب، معتمدا على دراسة 

 ،المسوى الصوتي ،المستوى الصرفي ،وظاهرة التكرار وتدرس المستويات المختلفة للغة

  .المستوى الدالليو 

  :الفرق بين اللغة والكالم
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  .اللغة ظاهرة اجتماعية عامة وثابتة-1

  .الفرنسية ،االنجليزية ،مثل اللغة العربية يمثل لغة قوم من األقوام، اللسان-2

  .وهو االستعمال الفردي للغة ،متغيرة الكالم ظاهرة فردية-3

  .اإلنسانيهو التعبير األسلوب   :األسلوبتعريف 

  .اإلنسانيدراسة التعبير  علم هياألسلوبية  :األسلوبيةتعريف 

إّال أّن هناك اختالف   ،األدبو لغة ال يدرسالبالغة واألسلوبية في أّن كّال منهما تشترك 

أبرزها  ما ) البالغة واألسلوبية  ( يوسف أبو العدوس  في كتابه  ذكرهافي المعالجة  ببينهما

: يأتي  

 بالكالم  األدبي،  ةختّص البالغوت ،تركز على دراسة اللغة )البالغة( الدراسة اللغوية -1

 .التحليل  األسلوبي يشمل كّل أجناس  الكالم  بينما

ّن موضوع علوم البالغــــــــــة هو إ ،وآدائها األسلوب يركز على طريقة استعمالهاعلم  -2

بينما موضوع   اإلمكانات التي تتيحها قواعد اللغة في االستخدام التعبيري، معالجة

 .واألداء معا األسلوبية الكالم،
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الطابع غلب على علوم  البالغة يو  ،تهتم بالجملة) علم البالغة( الدراسة اللسانية -3

، تصورات  البنية  الدراسات األسلوبية على بينما تغلب ،التفتيتي  أي تجزئ  الظاهرة

 .وتعنى باإلنتاج الكلي للكالم

الحدوث تهتم بالتنظير للغة كشكل من أشكال ) علم البالغة( الدراسة اللسانية -4

هو المنطق األساس  المنهجي الذي  ضبطت به  علوم  البالغـــــــــــــة  ف .المقترضة

 .بينما تحددت مجاالت األسلوبية اللسانيـــــــــــــة في إطار اللسانيات األرسطي،

 .األسلوبية تتجه إلى المحدث فعال -5

 .مجرد تمثله قوانينها.... تعنى باللغة من حيث ) علم البالغة( الدراسة اللسانية -6

 .المتلقي كأداء مباشرتتركه في نفس األسلوبية تعنى باللغة من حيث األثر الذي  -7

 .في المتلقي التأثيرومن ثم  ،واإلفهام اإلبالغعملية األسلوبية تركز على  -8

  .النص الجمالية والفنية أبعادالكشف عن  إلى األسلوبية ىسعت-10

وشروطه من السياقات الخارجية  األدبيتخليص النص  إلى األسلوبيةسعت -11

  .اإلبداعية

  البالغة معيارية ال تنسجم مع روح اللغة  تشريعية علمية غالبا،غاية البالغة  تعليمية  -12
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 أيالجانب العقالني في اللغة ال يحمل  .أما األسلوبيـــــــــــة فغايتها  بحثية تشخيصية وصفية

  .أسلوبيبعد 

  .ثيري والعاطفيالجانب التأيجب التركيز على -13

تصف ما يبرز علم وصفي ال تضع قواعد مسبقة في التعامل مع النص،  األسلوبية -14

  .متعددة أدبيةمن ظواهر  أمامها

  .نقلة نوعية في التعامل مع النصوص األسلوبية-16

استخدام الوسائل البالغية  إلىيرشد ويوجه المتكلم  إرشاديالبالغة علم توجيهي -17

  .أدبياوكيفية استخدامها لتنشئ نصا 

  .، ليست هي للتوجيه واإلرشادال تقف عند وظيفة التوجيه األسلوبية-18

يمكن  لألسلوبية أن تبحث  ظواهر األسلوب  بشكل  تزامني  تعاقبي ، بينما ال  --19

  .غلب األحيان أتقوم  البالغـــــــــة بمثل هذا البحث  في 

باستثناء   والجملــــــــــة  المفردة، والمثال، البالغـــــــــــــة  العربية بالغة الشاهد، --20

أما األسلوبية فتعالج  النص  معالجة   الفصل والوصل الذي يربط  جمل مختلفة،

أو  وقد  تعالج  منظومة  من النصوص  تجمع  بينها جامع  من  مؤلف، شاملة،
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وعلقمة الفحل  مثال  اللتين   عصر كقصيدتي امرئ القيس، أو موضوع، 

ووصفا فيهما الجواد والصيد، واحتكما  وقافية واحدة، ر واحد،نظماهما على بح

  ب زوج امرئ القيس  لتقضي بينهما أيهما أشعر من صاحبه،جندفيهما إلى أم 

  .فطلقها امرؤ القيس في قصة مشهورة في األدب العربي فقضت لعلقمة،

الدالليــــــــــة في النّص دون التركيبية، و لوبية إلى  المستويات الصوتية ،و تغوص األس --21

  .في حين تستطيع البالغــــــــــــــة أن تغوص  إلى هذا وتقول قولة النقــــــــــــــد نقد،

هناك فروق كبيرة في  التحليالت األسلوبية، والتحليالت  البالغية وفي  -22

وظيف وعالقات هذا الت معالجة كّل منها  للتوظيف اللغوي في النّص الواحد،

.اللغوي مع واقع  المتلقى  

بينما  ووقائعيا لظاهرة اللغة  في المجتمع، األسلوبية تفسر األسلوب  علميا، -23

.58تمد وجودها من التراث ومن الواقعوتس البالغـــــــــــــــة تطمح إلى األجود،  
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 الفرؽ بيف فقو المغة كعمـ المغة" نشأة المصطمح، مفيكمو" فقو المغة  -1

 نظريات نشأة المغة اإلنسانية-2

 المغة العربية كالمغات السامية-3

 (ة ومعناىامالعالقـة بين صوت الكل-1)(: 1 )عالقػةالٌمفػػػػػػظ بالٌمفػػظ-4

 (النبر في المغة العربية-2)(: 2 )عالقػةالٌمفػػػػػػظ بالٌمفػػظ-5

 (األبنيـة واألوزان-3)(: 3 )عالقػةالٌمفػػػػػػظ بالٌمفػػظ-6
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 :تعريف الفقو

أخذ الفقو مصطمحا متعارفا عميو، إذ ىك عمـ الحالؿ كالحراـ، أك العمـ الذم يدرس 

 .الشريعة الستخراج األحكاـ، كليس ىذا المراد مف دراستنا

 : تعريف الفقو لغة

الفقو ىك العمـ بالشيء، تقكؿ فقيت الحديث : "ىك الفيـ كالفطنة، قاؿ أحمد بف فارس

 .1"إذا فيمتو، كأفقيت الشيء إذا بينتو لؾ

فالفقو إذف ىك التعمؽ كالتخٌصص، . 2"العمـ بالشيء كالفيـ لو: " كعٌرفو ابف منظكر قاؿ

 .فالف فقيو في االقتصاد أك فقيو في القانكف الدكلي كىكذا: كلذا نقكؿ

 بين المغة وفقو المغة 

 :المغة ليا عدة معاف منيا

 كالمراد ىك االختالؼ الٌميجي الٌناتج عف األداء الخاص لكؿ قبيمة لمساف :الميجة .أ 

 .العربي كقكلنا لغة قريش، كلغة تميـ كلغة الحجاز كىكذا

 255"  كأٌكؿ مف استعمؿ ىذا المصطمح بيذا المعنى الجاحظ :الّمغة بمعنى الّمسان .ب 
أنيا أصكات يعٌبر بيا كٌؿ قـك عف " كعٌرفيا ابف جني . في القرف الثالث اليجرم" ق

 .3"أغراضيـ

                                                 

. 29: الصاحبي في فقو المغة كسنف العرب في كالميا، احمد بف فارس، ص- 1
. 145: ، ص7لساف العرب البف منظكر، ط - 2
. 33 ص 1ابف جني، الخصائص، - 3
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 . كمف ىنا نشأ عمـ المغة الذم يقصد بو  دراسة المفردات:المغة في مقابل النحو .ج 

 :الفرق بين فقو المغة وعمم المغة

يرل كثير مف الباحثيف أنو ال فرؽ بيف فقو الٌمغة كعمـ الٌمغة، فيما مصطمحاف لعمـ 

كاحد، إذ جاء في التراث العربي المصطمحاف بمعنى كاحد، فقد أٌلؼ أحمد بف فارس كتاب 

الصاحبي في فقو الٌمغة، كأٌلؼ السيكطي رحمو اهلل المزىر في عمـك المغة، كلـ تكف 

مكضكعات الكتابيف مختمفة عف بعضيا، بؿ كانت متقاربة األىداؼ إذ يدرس الكتاباف المغة 

العربية كخصائصيا كالكقكؼ عمى سنف العرب في كالميـ، كالحديث عف القضايا المغكية 

العامة، كعمى ىذا فإذا استخدمنا فقو المغة لمداللة عمى دراسة قضايا المغة بصفة عامة فيك 

ذا استخدمنا عمـ المغة فإننا نقصد بو  األنسب ألنو مستخدـ في عربيتنا ككارد في تراثنا، كا 

 .المرادؼ لفقو المغة بناء عمى المعنى المغكم إضافة أنو كارد في تراثنا كذلؾ

كالخمط الكاقع بيف المصطمحيف كقع بسبب ترجمة المصطمحات مف المغات األجنبية، 

 كىك عمـ يدرس  philologieفالدراسات األجنبية تفرؽ بيف عمميف لدراسة المغة ، أحدىما

 .النصكص المغكية القديمة كييتـ بالتراث كالتاريخ، كترجـ ىذا العمـ بمصطمح عمـ المغة

 كترجـ بفقو المغة أك المسانياتكيعنى بدراسة المغة في ذاتيا كصفا linguistiqueكالثاني 

كمقارنة كتاريخا كدراسة الميجات كاألصكات، مستعينا بكسائؿ عممية كآالت حديثة، كمف ىنا 

أف مصطمح فقو المغة : كخالصة القكؿ. حاكؿ بعض العمماء التفريؽ بيف العمميف في العربية
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أكثر مالءمة كأشمؿ كأعـ لمقضايا التي يتناكليا، مع جكاز استعماؿ المصطمح اآلخر أال 

 .كىك عمـ المغة

 : تعريف فقو المغة

ىك العمـ الذم يدرس قضايا المغة مف كؿ جكانبيا، الجانب الصكتي كالجانب التركيبي 

 .كالمفرداتي بمستكيات مختمفة صكتيا كنحكيا كدالليا كصرفيا مراعيا التطكرات التي تقع عمييا

 :موضوعات فقو المغة

 :المكضكعات التي يدرسيا فقو المغة ىي كالتالي

 .الكشؼ عف أصكؿ المغة -1

 .البحث عف أسرار كجماؿ المغة العربية كخصائصيا -2

 .الصكتيات كعمـك النطؽ -3

 .معرفة قكاعد العرب في كالميـ -4

 .الميجات العربية كالفركؽ بينيا -5

 .المستكل الصرفي كعمـ بنية الكممة -6

 .عمـك الداللة، كازدىارىا أك انحطاطيا -7

 .أنكاع االشتقاؽ -8

 .الترادؼ كاألضداد -9

 .الترجمة كالتعريب كسننيما -10

 .المعاجـ كالفيارس العربية كمناىجيا -11
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 :المصادر والمراجع

 .القياس في المغة العربية، محمد خضر حسيف -01

 .تاريخ آداب العرب، مصطفى صادؽ  الرافعي -02

 .مف أسرار المغة، إبراىيـ أنيس -03

 .فقو المغة لعبد الكاحد كافي -04

 .عمـ المغة لعبد الكاحد كافي -05

 .فقو المغة في الكتب العربية، عبده الراجحي -06

 .فصكؿ في فقو المغة، رمضاف عبد التكاب -07

 .دراسات في المعاجـ العربية أميف فاخر -08

 .الكجيز في فقو المغة العربية، عبد القادر محمد مايك -09

 .مقدمة لدراسة عمـ المغة حممي خميؿ -10

 .مقدمة لدراسة فقو المغة محمد أحمد أبك الفرج -11

 

 

  



 

 

 

 :المحاضرة الثانية

 نظريات نشأة اللغة اإلنسانية
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 :نشأة المغة

أخذت قضية نشأة المغة اإلنسانية حيزا كبيرا مف النقاش كتفكير العمماء كاىتماـ 

الباحثيف عمى اختالؼ مشاربيـ كمذاىبيـ كتخصصاتيـ، كتصٌدل لمبحث عنيا كثير مف 

العمماء كالفالسفة كالمغكييف كالمتكمميف، كلقد بذلت جيكد كثيرة كأجريت تجارب متعددة لكشؼ 

ىذه القضية، فمـ يجمعكا عمى قكؿ كاحد، بؿ ذىبكا في البحث مذاىب شتى كتكصمكا إلى 

 : نظريات عديدة أشيرىا أربع نظريات ىي

 .نظرية الٌتكقيؼ كاإللياـ -1

 .نظرية الٌتكاضع كاالصطالح-2

 .نظرية التقميد كالمحاكاة-3

 . نظرية الغريزة الكالمية-4

 : نظرية التوقيف واإلليام -1

تكقيؼ ككحي مف اهلل تعالى ال دخؿ لإلنساف في : كمفيكميا أف المغة اإلنسانية

كضعيا، فاإلنساف أعجز عف كضع لغة مف العدـ بداللتيا كرمكزىا كأنظمتيا النحكية 

كقاؿ بيذه النظرية جمع مف العمماء قديما كحديثا مف العرب . كالبالغية كالصرفية كغيرىا

: إف لغة العرب تكقيؼ كدليؿ ذلؾ قكلو تعالى: "كغيرىـ مثؿ أحمد بف فارس، حيث قاؿ 

كىذه " عمـ األسماء كميا: "  ككاف ابف عباس رضي اهلل عنو يقكؿ1"كعٌمـ آدـ األسماء كٌميا"

                                                 

 5: ابف فارس ، الصاحبي، ص -- 1
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ىي التي يتعارفيا الناس مف دابة كأرض كسيؿ كجبؿ كأشباه ذلؾ،  ركل خصيؼ عف 

كقاؿ غيرىما عممو أسماء المالئكة، كقاؿ آخركف إنما " عممو اسـ كؿ شيء: "مجاىد قاؿ

أم أف ابف " كالذم نذىب إليو مف ذلؾ ما ذكرنا عف ابف عباس . عممو أسماء ذريتو أجمعيف

أما العالـ المغكم ابف جني فقد تعرض . فارس يرجح قكؿ ابف عباس عمى األقكاؿ األخرل

ليذه القضية كلـ يجـز بيا كابف فارس بؿ تردد ىك كأستاذه أبك عمي الفارسي بيف القكؿ 

 1.بالتكقيؼ كالقكؿ بالتكاضع كاالصطالح

كقاؿ قـك ...... 2فقاؿ قـك إنيا تكقيفية : كقاؿ ابف تيمية رحمو اهلل في ىذه المسألة

" كقاؿ قـك يجكز فييا ىذا كىذا، كال نجـز بشيء ..... 3بعضيا تكقيفي كبعضيا اصطالحي

كلـ يقؿ كميا اصطالحية إال طكائؼ مف المعتزلة كمف تبعيـ كعمى رأسيـ أبك ىاشـ 

كىذه النظرية تعتمد عمى النصكص النقمية، كما أنيا ال تخمك مف انتقادات النقاد ". الجبائي

 :منيا

 فقد ذكر المعارضكف أف اآلية التي احتج بيا المسممكف ليست دليال قاطعا عمى أف المغة  - أ

 .تكقيفية، فقد اختمؼ المفسركف بالمقصكد باألسماء

 كما أنيـ قالكا لك كانت المغة تكقيفية لما جاز لنا أف ندخؿ فييا شيئا، كلكانت لغة العالـ  - ب

كمف ىنا يتضح أف ىذه األدلة ال تنيض . لغة كاحدة ال اختالؼ فييا ألنيا مف عند اهلل

                                                 

 .1/41ابف جني، الخصائص، - 1
 .7/62ابف تيمية، مجمكع الفتاكل،   -- 2
 . 17 /1السيكطي، المزىر، : نظرم- 3
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إف الترادؼ كالتضاد كاالشتراؾ لدليؿ عمى أف . بيذه النظرية كال تقكل في كجو االنتقادات

 .المغة ليس كميا تكقيفية

 :نظرية التواضع واالصطالح -2

مفيـك ىذه النظرية أف الناس اصطمحكا ككضعكا أسماء لمسمياتيـ سكاء كانت حسية 

أك معنكية، كقاؿ بيذا الرأم المعتزلة، كعمى رأسيـ أبك ىاشـ الجبائي، كقد عبر ابف جني 

: " ، قالكا1كذلؾ أنيـ ذىبكا أف أصؿ المغة البد فيو مف المكاضعة: " عف ىذا التكجو بقكلو

كذلؾ كأف يجتمع حكيماف أك ثالثة فصاعدا فيحتاج إلى اإلبانة عف األشياء كالمعمكمات 

فيضع لكؿ كاحد منيا سمة كلفظا إذا ذكر عرؼ بو مسماه ليمتاز بو عف غيره، كليغنى بذكره 

ثـ ذكر أف االصطالح يمكف أف ينقؿ إلى لغات أخرل، كبيف ".عف إحضاره إلى مرآة العيف

أف الصناع كأىؿ الٌنجارة يخترعكف آالت لصناعتيـ مما يضطرىـ لكضع أسماء ليا، دليؿ 

 : ككجو خصـك ىذه النظرية انتقادات ليا منيا. قكم عمى صحة ىذه النظرية

أف التكاضع يحتاج إلى لغة لكضع المصطمحات كالسمات كالرمكز، كأف التكاضع يحتاج  - أ

 .إلى لغة سابقة يتفاىـ بيا المصطمحكف

أف الحكماء ال يتكاضعكف دكف لغة، كليذا فيذه النظرية ال تحؿ المشكمة كال تخمك مف  - ب

 2.المآخذ

                                                 

 .1/42ابف جني، الخاائص، - 1
 .1/46الرافعي، تاريخ آداب العرب، : ينظر- 2
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يرىأصحاب ىذه النظرية أف نشأة المغة بدأت بمحاكاة : نظرية المحاكاة والتقميد-3

كذىب بعضيـ : " األصكات الطبيعية، ككذلؾ أصكات الحيكانات كالريح قاؿ ابف جني

إلى أف أصؿ المغات كميا إنما ىك مف األصكات المسمكعات كدكم الريح كحنيف 

الرعد كخرير الماء كنعيؽ الغراب، كنحك ذلؾ ثـ كلدت المغات بعد ذلؾ، كىذا عندم 

 كقد ماؿ إلى ىذه النظرية كثير مف الباحثيف المعاصريف 1.كجو صالح كمذىب متقٌبؿ

ككنيا تساير طبيعة األشياء التي تبدك بسيطة ثـ تنمك كتتطكر بداية مف التقميد إلى 

اإلبداع، مثؿ لغة الطفؿ التي تبدأ تقميدا ثـ تتحرر منو، كأف كثيرا مف األمـ البدائية 

 . يستعممكف اإلشارات اليدكية، كالجسمية لممساعدة عمى التعبير

 :كقد كجيت ليذه النظرية عدة انتقادات منيا

فميس مف المعقكؿ عندىـ أف يقمد اإلنساف ذك . أنيا تنزؿ باإلنساف إلى مرتبة أقؿ منو -أ 

 .العقؿ المفكر الحيكاف أك األصكات األخرل المسمكعة

أف المغات المكجكدة حاليا ال تتكفر إال عمى عدد قميؿ مف الكممات التي تتصؿ فييا  -ب 

 .األلفاظ بالمعنى

أف األمـ البدائية يتكممكف بمغات كال يظير في لغتيـ أثر التقميد أك المحاكاة ألصكات  -ج 

 .الطبيعة أك الحيكانات

 

                                                 

 .99/98/1(،الخائص، ابف جني- 1
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 : نظرية الغريزة الكالمية-4

كىي إحدل النظريات الحديثة، كترل أف اإلنساف مزكد بغريزة خاصة تحمؿ كؿ إنساف 

عمى التعبير عف مدركاتو الحسية كالمعنكية كلذلؾ اتحدت المفردات كالتعابير عند اإلنساف 

، كأنو بعد نشأة المغة لـ يستخدـ اإلنساف ىذه الغريزة  فانقرضت، كممف قاؿ بيذه 1األكؿ

 ـ كىما مف أشير 1900 ـ  كاأللماني مكلر المتكفى 1890النظرية الفرنسي ريناف المتكفى 

 :عمماء المغة األكربييف، كقد كجيت ليما عدة اعتراضات منيا

أف المعاني الكمية المعنكية تدؿ عمى رقي ال يصدؽ معو أف تككف ىذه المغة اإلنسانية  - أ

 .األكلى التي يفترض أف تككف بسيطة

أف الغريزة الكالمية لـ يعرؼ كيؼ استخدمت ألكؿ مرة لمتعبير عف حاجة اإلنساف كىذا  - ب

 .ىك المكضكع الذم تدكر حكلو المشكمة نفسيا

كبعد ىذا يتضح أف ىذه النظريات عالجت مشكمة نشأة المغة كلكنيا لـ تقدـ لنا رأيا 

راجحا نرتاح إليو، بؿ كؿ ما قدمتو ىذه النظريات مردكد عميو كال نطمئف إليو، فالباحثكف 

 .استنفذكا  طرؽ البحث الممكنة كلـ يتكصمكا إلى رأم قاطع في تمؾ المشكمة

                                                 

. 18: أنيس فريحة، نظريات المغة، ص: ينظر- 1



 

 

 

 :المحاضرة الثالثة

 اللغة العربية واللغات السامية
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يقصد بالمغات السامية لغة الشعكب التي تنتمي إلى ساـ بف نكح عميو السالـ، 

ساـ كحاـ كيافث، تفرؽ ىؤالء األبناء الثالثة كأنجبكا شعكبا سميت : فنكح خمؼ ثالثة أبناء ىـ

 .باسميـ، فكاف الساميكف كالحاميكف، فالمغات السامية نسبة إلى ساـ بني نكح عميو السالـ

كاف الكتشاؼ المغة اليندية السنسكريتية أثر كبير في الدراسات المغكية القديمة، 

حيث كانت البحكث اليندية تتصؼ بالدقة كالعممية، كاكتشؼ عمماء المغة العالقة بيف المغة 

األكربية كالسنسكريتية مما شجع العمماء عمى الدراسة الكصفية كالتاريخية كالمقارنة لمغات، 

قصد الكصكؿ إلى أكجو الشبو أك االختالؼ بيف المغات، كالبحث عف األصكؿ المشتركة 

ليذه المغات لمكصكؿ إلى المغة األكلى أك المغة األـ، مما دفعيـ إلى البحث في لغات العالـ 

 : األخرل، ليكتشفكا الفصائؿ المغكية، كأشير النظريات في تقسيـ الفصائؿ المغكية نظريتاف

 :النظرية الوصفية -1

ال تيتـ ىذه النظرية بما يجمع المغات مف قرابة أك صالت تاريخية، كتقسـ ىذه النظرية 

 :المغات إلى ثالثة أقساـ

 .كىي المغة االشتقاقية التحميمية كالعربية كاألكربية مثال: المغة المتصرفة -أ 

كىي المغة التي يتغير معناىا بإضافة سكابؽ كأحرؼ المضارعة : المغات الالصقة -ب 

كمف المغات التي تتميز بيذه . في العربية أك لكاحؽ كألؼ االثنيف أك كاك الجماعة

 .الصفة المغة اليابانية
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كىي المغات التي ال تتصرؼ كال تمحقيا اإلضافات، بؿ كؿ كممة : المغات العازلة -ج 

تحمؿ معنى ال يتغير، فكؿ كممة ليا داللة خاصة ال تقبؿ التغيير مثؿ المغة الصينية 

 .مثال

إال أف ىذه النظرية لـ تمؽ القبكؿ مف طرؼ عمماء المغة، ككجيكا ليا انتقادات كبيرة 

منيا أف بعض المغات كالعربية مثال تعرؼ أكثر مف قسـ مف ىذه األقساـ، فالعربية لغة 

متصرفة، كتقبؿ السكابؽ كأحرؼ المضارعة كأؿ التعريؼ، كتقبؿ المكاحؽ كألؼ االثنيف أك 

كفييا بعض الجمؿ . كاك الجماعة، كالكاك كالنكف أك الياء كالنكف في جمع المذكر السالـ

 .كعٌمـ مكسى عيسى: العازلة، التي ال تقبؿ التغيير

 النظرية الثانية وتعتمد ىذه النظرية عمى صالت القرابة  -2

بيف المغات كالعالقات التاريخية كالجغرافية لمشعكب، كصاحب ىذه النظرية ىك العالـ 

 ـ كتصنؼ األسر المغكية الكبيرة في العالـ كالبالغة بيف 1900األلماني ماكس مكلر المتكفى 

لى 2500  :  لغة إلى أربع فصائؿ لغكية كبرل ىي3500 لغة كا 

 .اليندو أوربية . أ

 .األوراليةاأللتائية .أ 

 . الحامية .ب 

 .السامية .ج 
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 : فصيمة المغات اليندو أوربية - أ

كىي أكثر المغات انتشارا في العالـ إذ يتكمـ بيا سكاف أكربا كأمريكا كأستراليا، كيصعب 

 :تحديد مكطنيا األصمي بدقة كىي تشمؿ ما يمي

 .األلمانية، اليكلندية، االنجميزية، السكيدية، الدنماركية: المغات الجرمانية كتشمؿ-1

 .الفرنسية، االيطالية، االسبانية، البرتغالية: الالتينية كتشمؿ-2

الركسية، األكرانية، البمغارية، البكلندية، التشيكية، الصربية : المغات السالفية كتشمؿ-3

 .الكركاتية

السنسكريتية في اليند، األكردية في باكستاف، البنغالية : اليندية اإليرانية كتشمؿ-4

كالسندية في باكستاف المغات الفارسية، األفغانية البمكشية، الخكارزمية، الكردية 

 . األرمينية، كاليكنانية القديمة كالحديثة، كاأللبانية

 " .الطورانية" فصيمة المغات األوراليةاأللتائية - ب

 التركية-1

 التركمانية-2

 المنغكلية-3

 المنشكرية-4

 األكزبؾ-5

 القازية-6

 التتارية-7
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 :فصيمة المغات الحامية-ج

 :   كترجع إلى ساللة حاـ ابف نكح عميو السالـ كتنتشر في شماؿ أفريقيا كجزءا مف شرقيا كىي

 .المغات المصرية القديمة-1

 ".األمازيغية" المغات البربرية -2

كيتكمـ بيا السكاف األصميكف في شرؽ أفريقيا في أثيكبيا كالسكداف : المغات الككشية-3

ريتريا  .كالصكماؿ كا 

 :فصيمة المغات السامية-د

 كيطمؽ السامية عمى الشعكب التي تنتمي إلى ساـ ابف نكح عميو السالـ، كىي الشعكب 

اآلرمية، كالفينيقية، كالعربية كالعبرية ،كالبابمية كاآلشكرية، كتنتشر في بعض آسيا كبعض 

 :كىذه الفصائؿ المغكية ىي. أفريقيا

 ".البابمية كاألشكرية" األكادية-1

 " الفنيقية كالعبرية" الكنعانية -2

 .اآلرامية-3

 .العربية-4

 .الحبشية-5
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كيبدك أف المغات السامية كانت ترجع إلى أصؿ كاحد،  إاٌل أنو مف العسير تعييف ذلؾ 

األصؿ األكؿ، كيرجع بعض الباحثيف أف المكطف األكؿ لمسامية ىك الجنكب العربي مف شبو 

 .الجزيرة العربية

 :فروع المغات السامية

 : تنقسـ المغات السامية إلى فرعيف

 .شرقية - أ

 .غربية - ب

 ":اآلكادية" المغات السامية الشرقية - أ

 :نسبة إلى آكد كىي مف مدف العراؽ القديـ، كتتفرعإلى

 " .مدينة بابؿ" البابمية -1

 "مدينة آشكر"  اآلشكرية -2

 :كتتفرع إلىالمغات السامية الغربية، -ب

 .المغات السامية الغربية الشمالية-1

 .المغات السامية الغربية الجنكبية-2
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 :كتتفرع إلى فرعيف:المغات السامية الغربية الشمالية-1

 الكنعانية ولغاتيا-1-1

 الكنعانية-1

 الفنيقية-2

 العبرية-3

 اآلرمية ولغاتيا-1-2

 التدمرية -1

 النبطية -2

 اآلرمية -3

 السريانية -4

 "الصابئة"المندانية كىي ليجة  -5

 :كتتفرع إلى ثالثة فركعالمغات السامية الغربية الجنوبية، -2

 "الحميرية" العربية الجنكبية -أ 

 العربية الشمالية -ب 

 .الحبشية -ج 
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 .السبئية كالحضرمية كالقتبائية: الحميرية" العربية الجنكبية - أ

 : تنقسـ إلى قسميف: العربية الشمالية - ب

 .العرب البائدة كجدت في نقكش المحيانية كالصفكية الثمكدية-1

 .العربية الباقية التي نزؿ بيا القرآف الحكيـ-2

 .كالجكارجيةكاليرريةكالجعزية" إريتيريا" كالتيجرية " إثيكبيا" الحبشية األميرية -ج

كىذه التقسيمات كضعيا الباحثكف الغربيكف كىي تقريبية، كقد رفضيا كثير مف 

 .الدارسيف، ألف تقسيميا مبني عمى العراؽ

 :خصائص المغات السامية

تشترؾ المغات السامية في عدد مف الخصائص الدالة عمى كحدة أصميا كىي تتألؼ 

ف كاف بعض المحدثيف يميؿ إلى القكؿ بثنائية األصكؿ السامية مثؿ ىك  مف كممات ثالثية كا 

يذكر مصطفى صادؽ الرافعي في كتابو تاريخ . كىي، كتكثر في الساميات الحركؼ الحمقية 

آداب العرب أف المغات السامية ىي ليجات القسـ الجنكبي مف عرب آسيا، مف األردف شماال 

إلى البحر العربي جنكبا، كمف خميج العرب شرقا إلى البحر األحمر غربا، حيث كجد 

الباحثكف أكجو شبو بيف العربية كالعبرية كالحبشية كالسريانية كاآلشكرية كآلرمية، فاعتقدكا أنيا 

 .1في األصؿ لغة كاحدة ألمة كاحدة ثـ تفرقكا فاختمفت ألسنتيـ

 

                                                 

. 48:   ص1مصطفى صادؽ الرافعي، تاريخ آداب العرب، ج - 1
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 : الميجات العربية

 الميجات، كذلؾ بسبب الفصؿ بيف أجزاء أبتكسع المغة كانتشارىا في األقطار تنش

أراضي المغة الكاحدة، مما يترتب عف ىذا التباعد تجمع تكتؿ الكحدات المغكية بعيدة عف 

المجمكعات األخرل، كيقؿ االحتكاؾ بيف أبناء المغة الكاحدة،  كبعد مركر مدة مف الزمف 

 .تنشأ ليجة بعيدة عف المغة األـ بسبب االنعزاؿ الجغرافي كاالجتماعي كالصراع المغكم

 :كتتعرض ىذه المحاضرة إلى المحاكر التالية

.  المغة كاالصطالحفيتعريؼ الميجة  -01

 .أسباب نشكء الميجات -02

.  أنكاع الميجات -03

كجكد الميجات العربية ليس خاصا بالعربية فقط، بؿ ىك مكجكد في كؿ المغات 

العالمية، كاختالؼ الميجات العامية قد تككف ألسباب سياسية أك اجتماعية أك جغرافية، 

كالميجة العامية ال يعني أنيا منفصمة تماما عف العربية، بؿ كليدتيا مع تغييرات صكتية 

 .طارئة عمييا، كتضخيـ حرؼ أك ترقيقو، أك إمالة حرؼ أك إشباعو

تعرضت في ىذه المحاضرة إلى طرح إشكالية العالقة بيف الميجات العربية كالمغة 

العربية الفصحى، كناقشت مف خالؿ ىذا التساؤؿ أسباب ظيكر الميجات كاالختالؼ بيف 

 ليجة كأخرل، كما ىي الصفات المشتركة بيف العربية الفصحى كالميجات األخرل؟
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 :تعريف الميجة لغة

طرؼ المساف كجرس الكالـ، كيقاؿ فالف فصيح الميجة كالميجة كىي : الميجة كالميجة

 1.لغتو التي جبؿ عمييا فاعتادىا كينشأ عمييا

 : اصطالحا

مجمكعة مف الصفات المغكية تنتمي إلى بيئة خاصة، كيشترؾ في ىذه الصفات جميع 

 . 2أفراد ىذه البيئة

مع مالحظة أف العرب القدامى لـ يستعممكا مصطمح الميجة بؿ استعممكا مصطمح 

المغة، فقالكا لغة قريش أك لغة تميـ، كأحيانا يستعممكف المساف كيقصدكف بو المغة العربية 

الفصحى التي تشتمؿ عمى ليجات عدة، ككؿ ليجة ليا مميزاتيا كخصائصيا مف النظاـ 

 .الصكتي كالداللي

 :خصائص الميجة

يمكف إجماؿ خصائص الميجة في األصكات ككيفية صدكرىا كالفرؽ بيت ليجة كأخرل 

ىك االختالؼ الصكتي، فقبيمة تنطؽ القاؼ كافا أك الذاؿ زايا، كقد يككف في طريقة النبر، 

كيركل عف قبيمة تميـ أنيا كانت تقكؿ في فزت فزٍد، كما كانكا ينطقكف اليمزة عينا كاألجمح 

كتذكر المصادر التاريخية أف المغات الحالية قد تفرعت عف 3.ينطؽ األجمو عند بني سعد

                                                 

.  520:  ص2، دار الكتب العممية ج 1993، بيركت 1ابف منظكر لساف العرب ، ط- 1
.  179: ، مكتبة األنجمك المصرية،ص2003ط، القيرة .إبراىيـ أنيس، في الميجات العربية، د- 2
. 16:،صالمصدر نفسو- 3
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لغتيا األـ، فكانت في البداية ليجات ثـ استقمت عف بعضيا، كبمركر الزمف اتسعت الفركؽ 

كمف الميجات في كقتنا المعاصر كنطؽ أىؿ تممساف القاؼ . بينيا حتى أصبحت لغة مستقمة

 ألفا، فيقكلكف آؿ في قاؿ كبكأدير في بكقادير

 :  أسباب نشأة الميجات

 :1ترجع أسباب نشكء الميجات إلى األسباب اآلتية

 .انعزاؿ بعض القبائؿ كالعيش داخؿ نظاـ خاص بيا .1

 .التطكر المستقؿ المكجكد داخؿ المغة نفسيا، حيث المغة تجدد نفسيا بنفسيا .2

تتعدد المغة حسب تعدد طبقات المجتمع، فكمما تعددت ىذه : أسباب اجتماعية .3

الطبقات كالجماعات اختمفت الميجات، فمثال ليجة الفالحيف تختمؼ عف ليجة 

 .الحرفييف، كليجة قطاع الطرؽ غير ليجة التجار كىكذا

أسباب فردية كتتمثؿ في أف المغة تتعدد بتعدد األفراد الذيف يتكممكنيا، كمف  .4

 2.المعركؼ أال يتكمـ شخصاف بصكرة كاحدة

الصراع المغكم يككف نتيجة غزك قبيمة لقبيمة أخرل، فيقـك صراع : الصراع المغكم .5

عنيؼ بيف المغتيف مما يتكلد عف ىذا الصراع ليجة خاصة تجمع بيف صفات 

الغزك األكربي لمبالد العربية : كخصائص المغتيف المتصارعتيف، كمف أمثمة ذلؾ

 .مما تكلد عنو الميجات العربية المتعددة

                                                 

 20: ، صالسابؽالمصدر- 1
. 18: مجدم إبراىيـ محمد إبراىيـ، الميجات العربية، دراسة كصفية تحميمية في الممنكع مف الصرؼ، ص- 2
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تتسع الرقعة لممتكمميف كتفصؿ بينيـ الجباؿ كاألنيار فتبدأ المغة : العامؿ الجغرافي .6

 .تتغير فيؤدم ذلؾ إلى الميجة

فاالنفصاؿ عف الدكلة األـ كدخكليا في نظاـ سياسي آخر : العامؿ السياسي .7

يساعد عمى دخكؿ كممات أك مصطمحات جديدة مما يؤدم إلى ظيكر ليجة 

 .جديدة

 
 



 

 

 

 :المحاضرة الرابعة

 ( 1)عالقـة اللّفظ باللّفظ 
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ة ومعناىا مالعالقـة بين صوت الكل-1

 : عمم الداللــة

ـٌ المعنى  كالداللة كقضاياىا ،كيدخؿ  يتناكؿ المعنى بالٌشرح  كالتفسير ،كالتأكيؿ ،كييت

فيو  كٌؿ رمز  يؤدم  معنى  سكاء أكاف  الرمز  لغكيا  أك غير  لغكم  مثؿ  الحركات 

كاإلشارات ،كالييئات  ،كاأللكاف  ،كالصكر  ،كاألصكات  غير المغكية  ،كغير ذلؾ  مف 

. الرمكز  التي تؤدم  داللة  في التكاصؿ  االجتماعي 

فالمغة    (المسانيات  )  أىـٌ  فركع  عمـ المغة Semantiqueكييعدُّ عمـ الداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

مكضكع  عمـ  كضعت لمتعبير  أك الداللة  عٌما في  نفس  المتكٌمـ  ،ككٌؿ  الجكانب المغكية  

األخرل  ىدفيا  تبييف  المعنى  عمى نسؽ كاضح  سيؿ  الفيـ  ،كجميع فركع  المغة تشارؾ  

في  عمـ الداللػػػػػػػػػػػػػػة  ،كال يمكف  الفصؿ  بينيا  ،كبيف  مكضكع الداللة  ،فكٌؿ  فرع  منيا  

. يساىـ  بدكره  في الداللة  في إطار  مجالو  المعيف  ،كتخصصو المحدد

دراسػػػػػػػػػػػػػة  الصكت المغكم  ،كالصكت  جزء  مف بنية  فمجال  عمم األصوات 

الكممػػػػػػػػػػػػػػة  ،كاختالؼ صكت  كاحد  في كممتيف  متشابييف  يؤثر في اختالؼ  المعنى  

حاٌر ،ضٌار : ،فالكممات  التي يقع  بينيف  اختالؼ  في صكت  كاحد  تختمؼ داللتيف مثؿ 

. ،سار  ،كاختالؼ الٌنبر في كممة كاحدة  يؤٌثر  في معناىا  ،ككذلؾ  التنغيـ 

 في الداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  فمعنى  الكممػػػػػػػػػػػػػػػة  يتأثر  بصيغتيا  كذلك عمم الّصرفكيشػػػػػػػػػػػػػػػارؾ  

كاتب ،كمكتكب ،كقاتؿ ،كمقتكؿ  ،فالصيغة  األكلى  صيغة اسـ  الفاعؿ : الصرفية  مثؿ  
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الذم  قاـ  بالحدث،كالصيغة الثانية  اسـ مفعكؿ  الذم كقع  عميو الحدث ،فكٌؿ  صيغة  

صرفية  تدٌؿ  عمى معنى خاص  بيا ،كيتبٌيف  ىذا مف صيغ األفعاؿ،كالمشتقات كالمصادر 

 .

بدكر  كبير في الداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ،فكٌؿ جممة  تؤدم معنى  أك  ويشارك عمم الّنحــــــــــــو 

داللة  تتأثر  بالعالقة  التي تربط  بيف  أجزاء  تركيبيا  ،كترتيبيا  ،فاختالؼ الكممات  

،  (دخػػػػػػػػػػػػػػؿ محمد المنزؿ ):  ،كاختالؼ  الترتيب  يؤثراف  في داللػػػػػػػػػػػػػة  الجممة  مثؿ قكلؾ

فمعنى   (دخؿ  محمد  عٌش الزكجيػػػػػػػػػػػػػػػة  )،كقكلؾ ػ   (دخػػػػػػػػػػػػػػؿ محمد القبر  ): كقكلؾ

التركيب  األكؿ  معمـك  ىك دخكؿ الرجؿ إلى مسكنو  الذم يأكيو ،كالمعنى  في التركيب 

كاختالؼ الترتيب في . تزٌكج : الثاني  بمعنى مات ،كفارؽ  الحياة ،كمعنى التركيب الثالث 

مدح عمٌي محٌمدا  أثر  في داللة الجممتيف ،كىذا ما يعرؼ : مدح محمد  عمٌيا ،كقكلؾ : مثؿ

. بداللة التقديـ  كالتأخير  في التركيب

نصيب كبير في الداللػػػػػػػػػػة،فمكضع  الكممة  في التركيب  يتكقؼ  ويشارك المعجم 

عمى معناىا  المعجمي، فنحف  نختار  األلفاظ  التي تناسب  داللتيا  في السياؽ التي  ترد 

فيو،فكٌؿ  كممة  تتعٌمؽ بسياقيا  التركيبي  ،كتدٌؿ  عمى معنى  فيو  يرتبط  بعالقتيا  مع ما 

كىذا ما يعرؼ بالداللػػػػػػػػػػػػػػػة  المعجمية  . جاكرىا  ،يختمؼ معناىا  في سياؽ آخر  مخالؼ لو

مدلكليا  يختمؼ باختالؼ حقؿ  أىؿ التخٌصص  فيك  عند المتعاقديف   (الكتاب): مثؿ كممة

يعني الشرط  أك العقد  ،كعند رجاؿ البريد  يعني الرسالػػػػػػػػػػػػػػة،كعند عمماء  الفقو كالشريعة  لو 

. دالالت كثيرة  فيك يعني القرآف الكريـ  ،كالتكراة ، كاإلنجيؿ
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:  موضوع عمم األصوات

عمـ األصكات  يدرس أصكاتالمغة  المنطكقة  فيك  فرع  مف عمـ 

،كيتمٌيز  عف غيره  مف فركعيا  بأنو ييعنى  بجانبيا  المنطكؽ فقط  ،كما  (المسانيات)المغة

كاألصكات أصؿ طبيعة المغة ،كالكتابة .ييعنى  بأدٌؽ،كأصغر  الكحدات الداللية  في المغة  

. الحقة  عمييا،فيي  رمز الصكت  ،كتجسيد مادم لو

 في نطاؽ  تأليؼ مجمكع أصكات  الكممػػػػػػػػػػة  ؽتحؽوالداللـــــــــــــــــة الصوتيـــــــــــــة 

: المفردة  ،كتسمى  بالعناصر  الصكتية  الرئيسػػػػػػػػػػػػػػػة  ،كالتي يرمز إلييا  بالحركؼ األبجدية 

الخ  كيتشكؿ منيا  مجمكع حركؼ الكممة  التي ترمز إلى معنى  .....أ ، ب ، ت، ث، ج ، 

. معجمي 

: كتتمثؿ المصاحبات المغكية  أك السمات  شبو المغكية  في ثالث أنكاع 

 كيعرؼ كذلؾ بالتطريز الصكتي،كىي التي تصاحب  :بيرية الصوتيةعالسمات الت-1

. الخ....الكالـ،أك الخطاب  المنطكؽ ،كتتمثؿ  في الٌنبر ،كالتنغيـ  ،كالكقفات 

 مثؿ  الٌضحؾ  ،كالبكاء :(أو الفضالت  الصوتية )األصوات  غير الكالمية  -2

الخ ....،كالصراخ  ،كالسعاؿ ،كالعكيؿ 

:  مثؿ  أصكات الحيكانات  ،كمظاىر  الطبيعة  مثؿ :األصوات  غير اإلنسانية-3

كغير ذلؾ .....صكت  الرياح   ،كأصكات الكيكؼ ،كحفيؼ  اليكاء  باألشجار

أصكات اآلالت،كاألجراس،كاألبكاؽ التي :  باإلضافة إلى األصكات الصناعية مثؿ

. تستخدـ لمداللػػة عمى معاف معينة
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إٌف ما ييمنا  في مكضكعنا ىك النكع األكؿ الذم يرتبط مباشرة  بالمغة   : الميم واألىم

رائد   (ق392ت )،كىك العناصر  الصكتية  التي تشارؾ  في الداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ،كييعٌد ابف جني 

دراسة الداللة  الصكتية  قبؿ أف  يتكسع فييا  عمـ المغة الحديث ،فقد  اكتشؼ ابف جني  

كجكد  صمة  كبيرة بيف  بعض  األصكات،كبيف ما ترمز إليو،كأكؿ ما حداه  بيذا  االكتشاؼ 

تسمية  بعض  األشيػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  بأصكاتيا  كالخازباز لصكتو، كالبٌط لصكتو،  كغاؽ  لمغراب 

،كعاعيتي ، ىاىيتي ،إذا قمت : لصكتو، كالكاؽ لمصُّرد لصكتو،  كنحك : حاحيتي

، كٌؿ ذلؾ  ،كأشباىو إنما  يرجع في اشتقاقو   ،كحكقمتي ،كىممتي حاء،كعاء،كىاء،كنحك  بسممتي

. إلى محاكاة  األصكات  ،كاألمر أكسع 

، لمشيخ الضعيؼ،كالشيء  الٌتالؼ: الٌدالؼ :)(ق392)كقكؿ أبي الفتح عثماف بف جني 

كالظميؼ المجاف  ،كليست لو عصمة  الثميف،كالصنؼ،كالطنؼ لما أشرؼ خارجا  ، كالطميؼ

. عف الغباء  كىك إلى  الضعؼ

كرأل ابف جني أف ىناؾ  أصكاتا  أقكل  في المعنى مف غيرىا  ،كذلؾ  ليا  داللػػػػػػػػػػػػة  

قضػػػػػػػػػػـ ،كخضـ ،فقضـ تستخدـ  في : تميزىا  عف قسيمتيا في معظـ  األصكات  مثؿ 

اليابس ،كخضـ في الرطب ،كذلؾ  لقكة  القاؼ ،كضعؼ الخاء ،فجعمكا الحرؼ األقكل  لفعؿ  

 1(األقكل ،كالصكت األضعؼ لمفعؿ األضعؼ

 

 
                                                 

.110ص، 2ج، الخصائص،ابف جني: ينظر- 1
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:  كمثاؿ ذلؾ  أيضا

صعد  الحائط  " لصعكد األشيػػػػػػػػػػػػػػػػاء  المحسكسة  مثؿ  : صعد . صعػػػػػػػػػػػػػد،كسعد  )

كعٌمؿ ذلؾ .سعيد  الجد  أم عالي القدر   : ،كالجبؿ  ،كسعد في األشيػػػػػػػػػػػاء  المعنكية  مثؿ  

فتطٌمب التعبير عنيا  . بقكة  الٌصاد ،كضعؼ السيف  ،كالمحسكسات  أقكل  مف المعنكيات 

 1(.األصكات  القكية  ،كالداللػػػػػػػػػػػػػة الٌمفظيػػػػػػػػػػػػػػة  أقكل مف الدالالت  المعنكيػػػػػػػػػػػػػة

الٌنضخ  ،كالٌنضػػػػػػػػػػػح  ، فالٌنضح لممػػػػػػػػػػػػػػاء ،كنحكه ،كالٌنضخ أقكل  مف :  مثاؿ آخػػػػػػػػػػػػر

. الٌنضح 

.  لمقطع  طكال  ،كالقط لمقطع عرضا : فالقٌد : القٌد ،كالقط 

أٌف  مف أشير  مف  (األصكات كالداللػػػػػػػػػػػة )أحمد محمد قدكر   تحت عنكاف / كيذكر د

  (الخصائص )عرؼ  بيذا  النحك  مف  التطبيؽ  ىك ابف جني  الذم درس  في كتابو  

كقد ذكر بابيف  ...أىـ ما  يٌتصؿ  بفقو المغة  دراسة دقيقة  فيو كثير  مف اإلبداع كالٌسبؽ 

 2  (إمساس  األلفاظ  أشباه  المعاني )ك (تصاقب األلفاظ لتصاقب المعاني )ىما  

:  لمتوّسع أكثر ينظر

التحميؿ المغكم  في ضكء عمـ االداللػػػػػػػػػػػػػة  دراسة في الداللة  الصكتية كالصرفية   -1

محمكد عكاشة ،دار النشر لمجامعات  ،مصر ،الطبعة / كالنحكية  كالمعجمية  ،د

. ـ2005-ق1426األكلى ،

                                                 

161،ص1المرجػػػػػػػػػػػػع نفسػػػػػػػػو ج- 
1
 

. كما  بعدىا 193أحمد محمد قدكر ،ص/ مدخؿ إلى فقو المغة العربية  ،د: ينظر- 2
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مكتبة اآلداب .فريد عكض حيدر / د.عمـ الداللػػػػػػػػػػػػػػة دراسة نظرية  كتطبيقية ،أ -2

. القاىرة

. إبراىيـ أنيس  ،مكتبة األنجمك المصرية / داللػػػػػػػػػػػػػة األلفػػػػػػػػػػػػػػاظ  ،د -3

عبد الجميؿ منقكر ،ديكاف /عمـ الداللػػػػػػػػػػػػػة  أصكلو كمباحثو  في التراث العربي ،د -4

. المطبكعات الجامعية  ،الجزائر 

ىادم نير ،عالـ الكتب / د.عمـ  الداللػػػػػػػػػػة التطبيقي  في التراث العربي ،أ -5

. ـ2011.الحديث،إربد، األردف

دار الفكر بيركت ،كدار الفكر .أحمد محمد قدكر / مدخؿ إلى فقو المغة العربية،د -6

. دمشؽ ،سكريػػػػػػػػػػػػػػػة

 



 

 

 :  المحاضرة الخامسة

 (2)عالقـة اللّفـظ باللّفــظ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  
 



 (2 )عالقػةالٌمفػػػػػػظ بالٌمفػػظ:خامسةالمحاضرة اؿ
 

31 

 

 النبر في المغة العربية-2

 مفيوم الّنبر

يتألؼ الكالـ في أصمو مف جممة مقاطع صكتية متتابعة كمترابطة كمتفاكتة في أطكاليا 

نما تتفاكت قكة كضعفا بحسب  كقيمتيا الزمنية، كمف ناحية أخرل ىذه ليست بالقكة نفسيا، كا 

المكقع الذم تحتمو في السياؽ الصكتي كعندما ينطؽ الشخص بالمغة فإنو يميؿ إلى عممية 

الضغط عمى مقطع خاص مف كؿ كممة، فيجعمو أبرز كأكضح في السمع مف غيره مف 

، لذلؾ يعرؼ النبر بأنو (النبر  )المقاطع كمثؿ ىذا الضغط يسمى في عمـ األصكات 

الضغط عمى مقطع معيف مف الكممة، ليصبح أكضح في النطؽ مف غيره لدل السمع، 

كنتيجة ىذه العممية يؤدم إلى زيادة اندفاع اليكاء الخارج مف الرئتيف، حيف يشتد تقمص 

عضالت القفص الصدرم، أما ارتفاع درجة الصكت فينتج مف ازدياد النشاط العضمي في 

الحنجرة عند نطؽ المقطع المنبكر 

 :أىمية النبر في الدراسة الصوتية و المغوية

 . التفريؽ بيف الصيغ أك المعاني بحيث ال يفيـ المراد إال بكجكد النبر-1

 :التفريؽ بيف االسـ كالفعؿ كما ىك الحاؿ في-2

 كريـ الخمؽ  -

 كريمكا الخمؽ -

 االنفعاؿالتأكيد أك الداللة عمى -3
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 :أنواع النبر

 :ىناؾ نكعاف رئيسياف مف النبر

 نبر الكممة -

 نبر الجممة -

 :إلى قسميف ىما (نبر الكممة  )ك يقسـ 

 أم يككف في كؿ كممة ) نبر أكلي :األولى. 

 يككف في الكممات التي تشتمؿ عمى عدد مف المقاطع يجعميا في  ) نبر ثانكم :الثاني

 (فا  )فإنيا تشتمؿ عمى نبر أكلي عمى المقطع  (استغفار  )كزف كممتيف مثؿ كممة 

 "تغ"كآخر ثانكم عمى المقطع

أما نبر الجممة فيقـك عمى الضغط عمى كممة معينة، في إحدل الجمؿ المنطكقة، 

لتككف أكضح مف غيرىا مف كممات الجممة، كذلؾ،لالىتماـ بيذه الكممة، أك التأكيد عمييا، 

 . الشؾ عنيا مف المتكمـ أك السامعمكنؼ

 :مواضع النبر في المغة العربية

 : النبر عمى المقطع األول .1

فمثال المقطع  (ص ح  ) تكالت ثالث مقاطع متماثمة مف النكع القصير المفتكح إذا -

فإف النبر يككف عمى  (ص ح / ص ح / ص ح  )تككف كالتالي  (كتب  )لكممة 

 ." كػػ"الحرؼ األكؿ ك ىك
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 كانت تشتمؿ عمى أكثر مف ثالثة مقاطع، إال أف الثالثة األكلى مف النكع القصير إذا -

فإف  (ص ح / ص ح / ص ح  )تككف كالتالي  (ثمرة  )المفتكح فمثال المقطع لكممة 

 (ثػػػ )النبر يككف عمى الحرؼ األكؿ ك ىك 

كالكممة التالية في حالة الكقؼ،  (أحادية المقاطع  )اذا كانت الكممة مقطعا كاحدا  -

فالنبر يككف عمى الحرؼ  (ص ح ح ص  )فإنيا تتككف مف  (نار  )فمثال كممة 

 ." نػػػ"األكؿ كىك

 ر النبر عمى المقطع األخي .2

فإف  (ص ح ص ص  )أك (ص ح ح ص  ) كاف المقطع األخير مف النكعيف إذا -

تحتكم عمى المقاطع التالية  (نستعيف  )النبر يككف عمى المقطع األخير، فمثال كممة 

فإف النبر يككف عمى المقطع األخير ك ىك  (ص ح ح ص / ص ح / ص ح ص  )

ص ح / ص ح ص  )تحتكم عمى المقاطع التالية  (المستقر  )، ك كممة  (عيف  )

 " قر"فإف النبر يككف عمى المقطع األخير ك ىك (ص ح ص ص / ص 

 :لنبر عمى المقطع الذي قبل األخيرا .3

كلـ  (ص ح ص ص )أك (ص ح ح ص  ) لـ يكف المقطع األخير مف النكعيفإذا -

، فمثال (ص ح  )تتكاؿ في الكممة ثالثة مقاطع مف نكع كاحد قصير مفتكح 

فإف النبر  (ص ح ص / ص ح ص  )تحتكم عمى المقاطع التالية  (انصر)كممة

تحتكم المقاطع  (أخاؾ  )، ككممة (انػػػ  )يككف عمى المقطع الذم قبؿ األخير كىك 
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فإف النبر يككف عمى المقطع الذم قبؿ  (ص ح / ص ح ح / ص ح  )التالية 

 ."خا"األخير كىك 

 :النبر عمى المقطع الذي يسبق ما قبل األخير .4

كسبؽ بنظير لو  (ص ح  ) اقصير مفتكحاؿ كاف المقطع ما قبؿ األخير مف النكع إذا -

تحتكم عمى المقاطع  (ازدىر  )، فمثال كممة  (ص ح  )مف النكع قصير مفتكح 

فإف النبر يككف عمى المقطع  (ص ح / ص ح / ص ح / ص ح ص  )التالية 

تحتكم عمى المقاطع التالية  (انكسر  )، ك كممة  (د  )الذم يسبؽ ما قبؿ األخير 

فإف النبر يككف عمى المقطع الذم يسبؽ  (ص ح / ص ح / ص ح / ص ح ص )

 " كػػ"ما قبؿ األخير

ص  )ك الذم قبؿ األخير مف النكع  (ص ح ص  ) كاف المقطع األخير مف النكع إذا -

/ ص ح / ص ح ص ) تحتكم عمى المقاطع التالية ( ركبؾ ) ، فمثال كممة  (ح 

 .  ركػػػ"فإف النبر يككف عمى المقطع الذم يسبؽ ما قبؿ األخير (ص ح ص 

طكيؿ مفتكح ك الذم قبمو قصير  (ص ح ح  ) كاف المقطع األخير مف النكع إذا -

/ ص ح ص )تحتكم عمى المقاطع التالية  (بكركا  )، فمثال كممة  (ص ح  )مفتكح 

 ". بكػػ"فإف النبر يككف عمى المقطع الذم يسبؽ ما قبؿ األخير (ص ح ح / ص ح 
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 :العوامل التي تؤثر عمى مواقع النبر

 : ينتقؿ النبر مف مقطع إلى آخر في الكممات العربية، ك يرجع ذلؾ إلى األسباب التالية

 :االشتقاق -1

 (ص ح/ ص ح / ص ح  )يحتكم عمى المقاطع التالية  (نفر  )فمثال الفعؿ الماضي 

ك ذلؾ لتكلي ثالث مقاطع مف نكع كاحد، أما  (نػػػ  )فإف النبر يككف عمى الحرؼ األكؿ 

فإف  (ص ح / ص ح / ص ح ص  )تحتكم عمى المقاطع التالية  (ينفر  )المضارع منو 

 (.فػػػ )النبر يككف عمى المقطع الذم قبؿ األخير كىك 

 :إسناد الفعل إلى الضمائر -2

 الفعؿ الماضي إلى ضمائر الرفع المتحركة ينتقؿ النبر مف مكانو الذم كاف إسنادعند 

ص  )ك التي تحتكم عمى المقاطع التالية  (درس  ) الفعؿ إسنادفيو قبؿ اإلسناد، فمثال عند 

إلى ضمير ( د ) ىنا ا يككف النبر عمى المقطع األكؿ كىك الحرؼ  (ص ح / ص ح / ح 

النبر يككف  (ص ح ح / ص ح ص / ص ح  )تصبح المقاطع ىي  (درسنا  )المتكمميف 

 .(سر)عمى المقطع ما قبؿ األخير كىك 

 ك كاك الجماعة ال االثنيف الفعؿ الماضي إلى ضمائر الرفع الساكنة كألؼ إسنادكعند

يغير مف مكضع النبر 
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 :جزم المضارع -3

يحتكم عمى  (يمعب  )يتغير مكضع النبر حسب رفع الفعؿ أك جزمو فمثال الفعؿ 

فإف النبر يككف عمى المقطع ما قبؿ  (ص ح / ص ح / ص ح ص  )المقاطع التالية 

فإنيا تحتكم عمى المقاطع  (لـ يمعب  ): أما في حالة الجـز فنقكؿ  (عػػػ  )األخير ك ىك 

فإف النبر يككف عمى المقطع األكؿ ك ىك  (ص ح ص / ص ح ص / ص ح ص  )التالية 

 . كذلؾ لتكالي ثالثة مقاطع مف نكع كاحد (يمػػػ  )

 التنغيم -4

ىك ارتفاع الصكت ك انخفاضو مراعاة لمظركؼ المؤدل فيو ، أك تنكيع األداء لمعبارة 

حسب المقاـ المقكلة فيو 

 :ك ىذا التنكيع يككف عمى مستكييف ىما

 الكممة:المستوى األول . 

 الجممة:المستوى الثاني . 

اختالؼ درجات الصكت في الكممة الكاحدة ، فاألصكات التي : فالمستكل األكؿ يعنى 

ىذا كيتككف منيا المقطع الكاحد قد تختمؼ في درجة الصكت ك كذلؾ الكممات قد تختمؼ ، 

النكع يستعمؿ في بعض المغات لمتعريؼ بيف المعاني كالمغة الصينية، كالنركيجية، 

 .  ، ك شرقي آسيا ك بعض المغات اليندية األمريكيةإفريقيابعض لغات جنكب ككالسكيدية، 



 (2 )عالقػةالٌمفػػػػػػظ بالٌمفػػظ:خامسةالمحاضرة اؿ
 

37 

 

تؤدم ستة معاف حسب تكالي درجات الصكت  (فاف  ): فمثال في المغة الصينية كممة

 .مسحكؽ– يقسـ – كاجب – شجاع – يحرؽ – نـك  ): بالنغمة المكسيقية ىي 

كفي المغة العربية صكر مف ىذا التنغيـ الذم تختمؼ بحسبو المعاني ، فمثال كممة 

ذاعند نطقيا بشكؿ خاص تدؿ داللة عامة عمى ىذا المخمكؽ،  ( إنساف)  أطيؿ النطؽ كا 

ذابالمقطع الذم قبؿ األخير، دؿ داللة خاصة عمى اإلنساف الفاضؿ أك الكامؿ في صفاتو،  كا 

 . نطؽ بطريقة أخرل تدؿ عمى الذـ

كلمتنغيـ عدة عكامؿ تؤثر في طريقة األداء المغكم فالبد مراعاة حالة المتكمـ النفسية 

 النطؽ كالتنغيـ، كالبيئة التي يمقى فييا الكالـ، كقدرة المتكمـ عمى التحكـ في كطبيعة

ختالؼ في المشاعر كمقتضيات األحكاؿ االعضالت نطقو، كؿ ىذه العكامؿ تؤدم إلى 

 . ، إلى التعجب، كما شاكؿ ذلؾاالنفعاؿكتغير الجمؿ، مف االستفياـ إلى التأكيد، إلى 

فمكؿ لغة مف حيث التنغيـ مكاقعو الخاصة بو ك ظركفو التي تحيط بو ك نظاميا 

 المغكمالخاص لذلؾ عمى متعمـ المغة الكقكؼ عمى ىذه الجكانب حتى ال يفقد تركيبيا 

 . طبيعتو الخاصة بو

 :المصادر و المراجع

دار  )، ، عمـ الصرؼ الصكتي، الطبعة األكلى ( 1998 )ادر ، عبدالؽعبدالجميؿ -1

 .فعما– أزمنة لمنشر ك التكزيع 
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، أصكات المغة العربية ، الطبعة الثالثة ،  مكتبة  ( 1996 )ىالؿ ، عبدالغفار حامد  -2

 .  القاىرة– كىبة 

 

 
 



 

 

 

 :  المحاضرة السادسة

 (3)  عالقـة اللّفظ باللّفــظ 
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األبنيـة واألوزان - 3

: تمييــد

تتنكع الدالالت بتنكع مستكيات الدرس المغكم،كبتنكع سمات النظاـ  الرمزم المغكم  

،كمف ىنا  فإٌف  الداللػػػػػػػػػػػػة ليا  جانب صكتي ،يطمؽ عميو  الداللة الصكتية  ،كجانب صرفي 

يطمؽ عميو  الداللة الصرفية  ،كجانب نحكم  يطمؽ عميو  الداللة  النحكية  ،جانب معجمي 

كالذم ييمنا  في . يطمؽ عميو  الداللة المعجمية  ،كجانب سياقي يطمؽ عميو الداللة السياقية

. (أم داللة الصيغ كاألكزاف الصرفية )ىذا الصدد ما يسمى بالداللػػػػػػػػػػػػػػػة الصرفية 

 : الّداللــــة الّصرفيــــــــــــــــــة

الكظائؼ الصرفية )كىي تمؾ الداللة التي ييعرب عنيا  مبنى الكممة  ،كيسمى أيضا  

،كىي المعاني المستفادة  مف األكزاف  ،كالصيغ ،كاألبنية  المجردة  عف السياؽ  (لمكممة

فاألسماء تدٌؿ داللة صرفية  عامة  عمى المسمى ،كمعنى  ذلؾ  أٌف التسمية  ىي   كظيفة  

االسـ  الصرفية  ،كاألسماء تخمك  مف الداللػػػػػػػػػػػػػة  عمى الزماف  ،كيدخؿ ضمف  األسماء  

المصدر ،كاسـ المصدر  ،كاسـ المٌرة ،كاسـ الييئة ،كالداللة الصرفية  لمصفات  ىي  الداللة  

عمى مكصكؼ بالحدث ،كداللة  أسماء اإلشارة  ،كضمائر التكٌمـ  ،كالخطاب عي  الداللة 

عمى  الحضكر ،كضمائر الغائب ،كاألسماء  المكصكلة ،كداللتيا  الصرفية  عمى 

الغياب،كتدٌؿ الظركؼ داللة  صرفية  عمى الظرفية  الزمانية  أك المكانية  ،كيدٌؿ الفعؿ  

بصفة عامة  داللة  صرفية  عمى الحدث ،كالزمف  ،كعند تقسيمو إلى ماض  ،كمضارع، 
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كأمر ،فإٌف األفعاؿ جميعيا تشترؾ  في الداللة  عمى الحدث ، غير أنيا تختمؼ في الداللة  

مف حيث الزماف  ،فالماضي يدٌؿ عمى االنقطاع الزمني، كالمضارع يدٌؿ عمى الحاؿ حقيقة  

كعمى  االستقباؿ مجازا ،كاألمر يدٌؿ  عمى االستقباؿ  ،فإذا زيد في المعنى الصرفي لمفعؿ  

. بدخكؿ حركؼ الزيادة  عميو  ،أضافت إلى داللتو دالالت فرعية  أخرل  

،كلكؿ زيادة   (أفعؿ ،كأفعَّؿ  ،كفاعؿ ): فمزيد الثالثي  بحرؼ يأتي بثالثة أكزاف 

داللػػػػػػػػػػػػػػػة جديدة ،عالكة  عمى داللة  الفعؿ عمى الحدث ،كالزمف  فزيادة اليمزة  في أكؿ 

: الثالثي تأتي غالبا لممعاني اآلتيػة

 .خرج زيد ،كأخرجتي زيدا : مثؿ :التعديـــــــــــــــــة-1

دخؿ : دخؿ في الصباح ،كأعتـ   : أصبح :   مثؿ:الدخول في الزمان  أو المكان-2

دخؿ مصر  ،كيقاؿ أمسينا ،كأسحرنا، كأفجرنا  ،كذلؾ  إذا : في العتمة ،كأمصر 

. صرت  في حيف مساء ،كسحر  ،كفجر

الداللة عمى أنؾ  كجدت  الشيء  عمى صفة  معينة  مثؿ أكرمتي زيدا ،كالمعنى  

: المراد  لديؾ  أنؾ  كجدتو كريما ،ككذا  أبخمتي خالدا أم كجدتو بخيال ،كأصعبتي األمر 

. كجدتو جبانا: كجدتو عفنا  ،كأجبنتيو : كجدتو صعبا  ،كأعفنتي الشيء 

إزالة  معنى  الفعؿ  عف المفعكؿ  ،فإذا قمت " كمعنى الٌسمب :الداللة  عمى الّسمب-3

نصمتي السيـ نصال  ،فقد  أثبت أنؾ جعمت لو نصال ،فإذا قمت أنصمتوي فيذا : مثال 

. يعني  أنؾ  سمبت ىذا المعنى  عف المفعكؿ ،كىك السيـ  ، أم نزعت  نصمو
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أجنى  الٌنخؿ،كالمعنى  حاف لو أف :    مثؿ:الداللــــــــــــــة  عمى استحقاق صفة معينة-4

حاف  لو أف : ييجنى،كأصـر  الٌنخؿ  حاف لو  أف ييصـر  ،كأركب الميير

أم استحٌؽ : استحؽ أف ييمخض ،كأحصد الزرع : ييركب،كأمخض  الٌمبف 

. الحصػػػػػػػػػػػػػػػػاد

كثرت : أشجر المكاف  أم كثر  شجره ،كأسدت الغابة :   مثؿ:الداللة عمى الكثرة-5

. أسكدىا

. عٌرضتو لمبيع:  مثؿ أبعتي المنزؿ:الداللــــــــــــــــة عمى التعريض-6

أبمحت :  مثؿ:الداللـــــــــــــة عمى أّن الفاعل قد صار صاحب شيء مشتق من الفعل-7

صارت : صار  ذا  نكل  ،كأزىرت  الحديقة  : النخمة،صارت  ذات ،كأنكل البمح 

. ذات زىكر 

صار  خمسة  ،كأسبعت  :  مثؿ  أخمس العدد:الداللـــــــــــــة  عمى الوصول إلى العدد-8

 .صرف سبعا: البنات  

:  ومن أشير  الدالالت  الّصرفية  ألبنية  األفعال المضّعفة  العين  ما يمي

: أكثر الجمع ،كبالغ فيو  كطٌكؼ: جػػػػػػٌمػػػػػع  : مثؿ :الداللـــــــــــة عمى التكثير والمبالغة .1

 .أكثر  الطكاؼ

 .فرح  زيد ،كعمـ زيد  ،كعٌممتو ،كفيـ ىك  ،كفٌيمتو:   مثؿ:التعدية .2

 .اٌتجو غربا: اٌتجو شرقا،كغٌرب :  شٌرؽ: مثؿ:الداللــــــــــــــــة عمى التوّجــــــــــــو .3
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الداللػػػػػػػػػػػػػػةعمى أٌف الشيء قد صار شبييا بشيء،مشتؽ مف الفعؿ،مثؿ قٌكس فالف  .4

 صار مثؿ القكس 

نسبتو : نسبتو إلى الكذب،ككٌفرتيو : كٌذبتي فالنا:  مثؿ:الداللــــــــــــة عمى الّنسبـــــــــــة .5

 .إلى الكيفر

 .أزلتي  قشرتيا: مثؿ  قٌشرتو الفاكية :الداللـــــــــــــــة عمى الّسمب .6

قاؿ ال إلو إاٌل : قاؿ اهلل أكبػػػػػػػػػػػػر  ،كىٌمؿ  : كبَّر  :   مثؿ  :اختصار  الحكايـــــــــــــة .7

. سبحاف اهلل  ،ككذا حمَّد ،كأٌمف : قاؿ : اهلل  ،كسٌبح 

ومن الّدالالت الّصرفية التي يدّل عمييا مبني الفعل المزيد باأللف والسين والتاء ما 

:  يأتي

في  (استفعؿ)كمف ذلؾ  أنيـ  جعمكا   ) :الّداللـــــــــــــــة  عمى الّطمب قال ابن جني-1

استسقى ،كاستطعـ ،ك استكىب، ك استمنح  ،كالمعنى  : أكثر  األمر لمطمب ،نحك 

 .طمب السقي ،كطمب الطعاـ ،كطمب أف يكىب لو  ،كطمب المنحة:  عمى الترتيب 

 استبشعتي األمر عددتو :عّد الشيء عمى صفة ما اشتق منو  الفعل  ومن ذلك-2

 .عددتو منكرا: بشعا  ،كاستنكرتو 

استجدتو أم أصبتو :   تقكؿ الّداللـــــــــــــة  عمى أنك وجدت الشيء عمى صفة  معّينة-3

: أصبتو  عظيما  كاستسمنتو: أصبتو كريما  ،كاستعظمتو :  جٌيدا،ك استنكرمتو أم

 أم أصبتو سمينا
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:  ، كذلؾ  مثؿ  استنكؽ الجمؿ  أمالّداللــــــــــــــة  عمى التحّول من حال إلى حال-4

. صار الجمؿ ناقة،كاٍستىٍتيىسىٍت  الٌشاة،أم صارت الشاة تيسا 

كما أٌف زيادة  أصكات  عمى  بنية  الفعؿ األساسية  تؤدم  إلى زيادة  في دالالتيا 

،ألف زيادة  المبنى تدٌؿ عمى زيادة في المعنى  في األغمب األىـ ،فاسـ الفاعؿ  يدٌؿ  عمى 

يغ المبالغة  صالحدث،كفاعمو ،كاسـ المفعكؿ  يدٌؿ عمى الحدث، كمف  كقع عميو  الحدث،ك

تدٌؿ عمى  كثرة  كقكع الحدث ،كالمبالغة  فيو ،كأفعؿ التفضيؿ يدٌؿ  عمى  كصؼ الفاعؿ 

بالحدث عمى سبيؿ تفضيمو  عمى سبيؿ تفضيمو عمى غيره،ممف يٌتصؼ بالصفة  

. نفسيا،كالصفة  المشٌبية  تدٌؿ عمى كصؼ الفاعؿ بالحدث عمى سبيؿ الٌمزـك  كالثبات

:  لمتوّسع في الموضوع ينظر

. تماـ حساف/ المغة العربية معناىا كمبناىا  ،د-1

. الخصائص البف جني -2

. حممي خميؿ/ الكممة دراسة  لغكية كمعجمية  ،د-3

. محمكد عكاشة / التحميؿ المغكم  في ضكء عمـ الداللة  ،د-4

. عبد الجميؿ منقكر/ عمـ الداللػػػػػػػػػػة أصكلو كمباحثو في التراث العربي ،د-5

أحمد محمد قدكر، دار الفكر بيركت ،دار الفكر  / مدخؿ إلى فقو المغة العربية  ،د-6

.دمشؽ 



 

 

 :المحاضرة السابعة

 (1) عالقة اللفظ بالمعنى 
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 (أسبابو، واختالف الّدارسين حولو)الترادف -1

: تمييد

تعٌد المغة العربية مف أغنى المغات التي تتكٌفر عمى ثركة لغكية ىائمة، تجعميا تستجيب 

. كقد بمغت مفرداتيا مف الدقة أف عٌبرت عف النقير كالقطمير. لمتطمبات الفكر كنكازع النفس

 تكسـ ببعض الظكاىر التي احتدـ الخالؼ بيف العمماء حكليا، مثؿ ةكىي في سمتيا اإلفرادم

كلكؿٍّ حججو التي . ظاىرة الترادؼ التي أقٌر كجكدىا فريؽ مف العمماء، كأنكر ذلؾ لفيؼ منيـ

. يٌتكيء عمييا مثمما سيتضح الحقا بحكؿ اهلل تعالى

 :تعريف الترادف لغة

 1."الترادؼ في المغة التتابع، كأردفو أم أركبو خمفو، ككٌؿ شيء تبع شيئا فيك ردفو"

: الترادف في االصطالح

أيخذ مف الترادؼ الذم ىك . ماكاف معناه كاحدا، كأسماؤه كثيرة، كىك ضٌد المشترؾ" 

 2."كأٌف المعنى مرككب كالٌمفظاف راكباف عميو، كالميث كاألسد. رككب أحد خمؼ آخر

ىك األلفاظ المفردة الٌدالة عمى شيء كاحد باعتباره :" كحٌده جالؿ الديف السيكطي بالقكؿ

كاحترزنا باإلفراد عف االسـ كالحٌد، فميسا مترادفيف، كبكحدة االعتبار عف : قاؿ.اكاحد

                                                 

مختار الصحاح لمرازم   : ػ ينظر 1
 

. ػ كتاب التعريفات لمجرجاني 2
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، فإٌنيما داٌل عمى شيء كاحد كلكف باعتباريف أحدىما عمى : المتباينيف، كالسيؼ كالصاـر

 1."الٌذات، كاآلخر عمى الٌصفة

 :االختالف حول ظاىرة الترادف

كمٌمف أنكر الترادؼ . اختمؼ المغكيكف حكؿ ظاىرة الترادؼ في المغة بيف مثبتوميا كناًؼ 

أحمدبف فارس متأٌثرا بشيخو ثعمب حيث جاء في كتابو الصاحبي في فقو الٌمغة كسنف العرب 

. السيؼ، كالميٌند، كالحساـ: كيسٌمى الشيء الكاحد باألسماء المختمفة، نحك:" في كالميا

كمذىبنا أٌف . كما بعده مف األلقاب صفات. إٌف االسـ كاحد كىك السيؼ: كالذم نقكلو في ىذا

ف اختمفت . كٌؿ صفة منيا فمعناىا غير معنى األخرل كقد خالؼ في ذلؾ قـك فزعمكا أنيا كا 

كقاؿ آخركف . سيؼ، كعضب، كحساـ: ألفاظيـ، فإٌنيا ترجع إلى معنى كاحد، كذلؾ قكلنا

مضى، : ككذلؾ األفعاؿ نحك: قالكا. ليس منيا اسـ كال صفة إاٌل كمعناه غير المعنى اآلخر

كبيذا نقكؿ كىك مذىب شيخنا أبي . كذىب، كانطمؽ، كقعد، كجمس، ككذا القكؿ فيما سكاه

 2."العباس أحمد بف يحي ثعمب

كاحتٌج القائمكف بالترادؼ بأٌنو لك كاف لكٌؿ لفظة معنى غير المعنى  اآلخر لما أمكف أف 

فمك كاف   (ال شٌؾ فيو  ) : (ال ريب فيو  )يعٌبر عف شيء بغير عبارتو، كذلؾ أننا نقكؿ في 

فمٌما عٌبر عف ىذا بيذا عممأٌف . الريب غير الشؾ لكانت العبارة عف معنى الريب بالشٌؾ خطأ

                                                 

. ػ المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا 1
 

. ػ الصاحبي في فقو المغة كسنف العرب في كالميا 2
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ٌنما يأتي الشاعر باالسميف المختمفيف لممعنى الكاحد في مكاف كاحد : قالكا. المعنى كاحد كا 

: تأكيدا كمبالغة كقكؿ الشاعر

كىند أتى مف دكنيا النأم كالبعد ***أال حٌبذا ىنده كأرض بيا ىند  

إٌف : أٌما قكليـ...إٌف في قعد معنى ليس في جمس: كنحف نقكؿ. فالنأم ىك البعد: قالكا

إٌنما عٌبر عنو عف طريؽ : المعنييف لك اختمفا لما جاز أف يعٌبر عف الشيء بالشيء فإنا نقكؿ

ٌنما . إٌف المفظتيف مختمفتاف فيمزمنا ما قالكه: المشاكمة، كلسنا نقكؿ إٌف في كٌؿ كاحدة منيما : كا 

لى ." معنى ليس في األخرل لكٌؿ منكـ »:  ىذا الرأم أشار المبٌرد في تفسيره لقكلو عٌز كجؿٌ كا 

فعطؼ شرعة عمى منياج ألٌف الٌشرعة ألٌكؿ الشيء كالمنياج : قاؿ« .جعمنا شرعة كمنياجا

. لمعظـ الشيء كمٌتسعو

كٌؿ اسميف يجرياف :" كقد أٌلؼ أبك ىالؿ العسكرم كتابا سٌماه الفركؽ الٌمغكية جاء فيو

عمى معنى مف المعاني، كعيف مف األعياف، في لغة كاحدة، فإٌف كٌؿ كاحد منيما يقتضي 

اٌل لكاف الثاني فضال ال يحتاج إليو ." خالؼ ما يقتضيو اآلخر، كا 

 (ىػ216ت )فقد أٌلؼ األصمعي . أٌما القائمكف بالترادؼ فيـ الغالبية مف عمماء العربية 

 (ىػ384:ت)كأبك الحسف عمي بف عيسى الرماني " ما اختمفت ألفاظو كاٌتفقت معانيو" في 

إٌف لمٌترادؼ كاقعا في المغة كلو فكائد، كىك قكؿ كثير :" كقاؿ السيكطي" األلفاظ المترادفة" 

كنقؿ عف أبى عمي الفارسي ." مٌمف أٌلؼ في ىذا الباب كابف خالكيو، كالفيركزآبادم كغيرىـ

كنت بمجمس سيؼ الدكلة بحمب كبالحضرة جماعة مف أىؿ المغة :" قكلو (ىػ377ت )

ما : كفييـ ابف خالكيو، فقاؿ ابف خالكيو أحفظ لمسيؼ خمسيف اسما، فتبٌسـ أبك عمٌي كقاؿ
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فأيف الميٌند كالٌصاـر ككذا ككذا؟ : أحفظ لو إاٌل اسما كاحدا كىك السيؼ، فقاؿ ابف خالكيو

 ."ىذه الٌصفات، ككأٌف الشيخ ال يفٌرؽ بيف االسـ كالٌصفة: فقاؿ أبك عمي

 :أسباب وقوع الترادف

: يرجع القائمكف بكجكد الترادؼ في المغة العربية إلى جممة مف العكامؿ نذكر منيا

تعٌدد األسماء لمسٌمى كاحد في الٌميجات المختمفة، كقد أٌدل احتكاؾ القبائؿ بعضيا -1

" ببعض لظركؼ سياسية كدينية كاجتماعية إلى ظيكر المغة العربية المشتركة 

كأصبحت الحالة  التي انتيت إلييا أشبو شيء ببحيرة، امتزجت بمياىيا األصمية مياه 

." أخرل انحدرت إلييا مف جداكؿ كثيرة

لكقكع األلفاظ : قاؿ أىؿ األصكؿ:" كقد عٌبر السيكطي عف كقكع ىذه الظاىرة بقكلو

أف يككف مف كاضعيف كىك األكثر بأف تضع إحدل القبيمتيف أحد : المترادفة سبباف، أحدىما 

االسميف، كاألخرل االسـ اآلخر لممسٌمى الكاحد مف غير أف تشعر إحداىما باألخرل ثـٌ 

كىذا مبني . يشتير الكضعاف، كيختفي الكاضعاف، أك يمتبس كضع أحدىما بكضع اآلخر

." أف يككف مف كاضع كاحد كىك األقؿٌ : عمى ككف الٌمغات اصطالحية، كالثاني

ت الكممة الكاحدة االتطكر المغكم الذم يصيب المفظة الكاحدة، فقد تتطٌكر بعض أصك-2

عمى ألسنة الناس فتنشأ صٌكرا أخرل لمكممة، كعندئذ يعٌدىا المغكيكف مترادفات لمسٌمى 

. الحثالة، كالحفالة، كالحذالة، كالحسالة، كالحصالة لمرديئ مف الشيء: كاحد، نحك
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ػ االقتراض الذم يصيب المغة جراء االحتكاؾ بيف الشعكب نحك الٌدمقس، كاالستبرؽ -3

: يقكؿ امرؤ القيس. لمحرير كىما كممتاف فارسيتاف 

وشحم كُيّداب الدِّمقس المفتل *** فظّل العذارى يرتمين بمحميا 

م األصؿ ثـ يكصؼ بصفات مختمفة تتفشى في ؼػ أف يككف لمشيء اسـ كاحد -4

الميٌند، :نحك (الصفة محؿ االسـ )االستخداـ إلى أف يحٌؿ الفرع محٌؿ األصؿ 

، كالبٌتار، كالسريجي . لمسيؼ...كالٌصاـر

: خاتمة

أف تكثر الكسائؿ إلى اإلخبار عٌما في النفس ككذا التكٌسع في : لترادؼ فكائد جٌمة منياؿ

طرؽ الكالـ كبخاٌصة ما يتعٌمؽ بالسجع كالقافية، كالتجنيس كغير ذلؾ مف أصناؼ البديع 

 .الجالبة ليذا األمر



 

 

 

 :المحاضرة الثامنة
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المشترك الّمفظي -2

: تمييد

معانييا، ففييا التضاد كالترادؼ كالمشترؾ المغة العربية بثراء مفرداتيا، كتنٌكع تفتخر 

فضكؿ  تمتاز بيا المغة العربية مما جعميا تثير اإلعجاب كاؿكىي خصائص. المفظي

. ماأقٌره عمماء الٌمغة بخصكصياىاكدراسةٌبع ٌظكاىرتتـ لتعمميا كدفعوييا،األمر الذم لمستعمؿ

كفي . كاالشتراؾ في الٌمغةاجتماع أمريف أك أكثر في شيء كاحد ماديا كاف أك معنكيا

كطريؽ مشترؾ ...رأيت فالنا ميشتركا، إذا كاف يحٌدث نفسو كالميمـك:" الٌصحاح لمجكىرم

تشترؾ فيو معافو كثيرة، كالعيف كنحكىا؛ فإٌنو يجمع معاني : يستكم فيو الناس، كاسـ مشترؾ

." كثيرة

الٌمفظ الٌداؿ عمى معنييف مختمفيف فأكثر " أٌما في االصطالح فقد حٌده عمماء الٌمغة بأٌنو 

 كمعناه أف تككف لمكممة الكاحدة عٌدة معاف عمى 1."داللة عمى السكاء عند أىؿ تمؾ الٌمغة

كعميو يمكف القكؿ بأٌف المشترؾ ىك ما اٌتحد لفظو كاختمؼ معناه، . سبيؿ الحقيقة ال المجاز

الٌدار، :النية، كالٌنكل:البيعد، كالٌنكل: الٌنكل: نحك كممة الٌنكل التي تخرج إلى معاف عٌدة منيا

. نكل الٌتمر:كالٌنكل
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: آراء العمماء في المشترك الّمفظي

اختمؼ العمماء في كقكع المشترؾ المفظي في الٌمغة كاألكثركف منيـ يقٌركف بكجكده 

لجكاز أف يقع إٌما مف كاضعيف بأف يضع أحدىما لفظا لمعنى، ثـٌ يضعو اآلخر لمعنى "

ٌما مف كاضع كاحد لغرض  آخر، كيشتير ذلؾ الٌمفظ بيف الطائفتيف في إفادة المعنييف، كا 

كمف الناس مف أكجب كقكعو ألٌف ... اإلبياـ عمى السامع حيث يككف التصريح سببا لممفسدة

كال خالؼ أٌف االشتراؾ عمى ... المعاني غير متناىية كاأللفاظ متناىية فإذا كٌزع لـز االشتراؾ

 كمٌمف أقٌر بكجكده الخميؿ بف أحمد، كاألصمعي، كسيبكيو، كأبك عبيدة، 1."خالؼ األصؿ

ككاف سيبكيو قد خٌصو بالٌذكر عند حديثو عف . كابف فارس، كالٌثعالبي، كالمبٌرد،كالسيكطي

اعمـ أٌف مف كالميـ اختالؼ الٌمفظيف الختالؼ المعنييف :" تقسيمات الكالـ حيث قاؿ

كجدت عميو مف المكجدة، ككجدت إذاأردت كجداف : كاختالؼ الٌمفظيف كالمعنى مختمؼ،قكلؾ

." كأشباه ىذا كثيرا. الٌضالة

شرح الفصيح  : كمف المنكريف لالشتراؾ ابف ديرستكيو الذم نٌص عمى ذلؾ في كتابو

لثعمب فيك يرل أٌف ما كرد في المغة مف ىذا القبيؿ ما ىك إاٌل مجٌرد مصادفات تنكسيت فييا 

كلك أمكف تتٌبع تمؾ الخطكات لكقعنا . خطكات التطٌكر المعنكم عف طريؽ المجاز كالكناية

عمى المعنى األصمي لمفظ ثـٌ رأيناه آخذا في التطٌكر يمبس كٌؿ يـك زيا جديدا، كيعٌبر في كٌؿ 

.  بيئة تعبيرا معٌينا
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. الجمع الكثير:أخك األب، كالعـٌ :العـٌ : كمف أمثمة المشترؾ الٌمفظي كما كرد في الجميرة

: قاؿ الٌراجز

أفنيت عٌما كجبرت عٌما *** يا عامر بف مالؾ يا عٌما 

. كالعـٌ الثٌاني أراد بو أفنيت قكما كجبرت آخريف. فالعـٌ األٌكؿ أراد بو ياعٌماه

قاؿ األصمعي في كتاب . كمف األلفاظ المشتركة في معاف عديدة لفظة العيف

عيف اإلنساف :كالعيف... مطر ال ييقمع: الٌنقد مف الٌدراىـ كالٌدنانير، كالعيف: العيف:"األجناس

كالعيف عيف ... كالعيف عيف البئر كىك مىخرج مائيا، كالعيف عيف الميزاف. التي ينظر بيا

كالعيف . الٌدابة كالٌرجؿ كىك الٌرجؿ نفسو أك الٌدابة نفسيا، كالعيف عيف الجيش الذم ينظر ليـ

كالعيف . كالعيف عيف النفس أف يىعيف الٌرجؿي الٌرجؿى ينظر إليو فيصيبو بعيف... عيف الٌركبة

." كالعيف عيف الٌمصكص... السحابة التي تنشأ مف الًقبمة

كالٌسياؽ ىك الذم يعٌيف أحد المعاني المشتركة لمفظ الكاحد مثمما ىك الحاؿ في قكؿ 

: الخميؿ بف أحمد الفراىيدم

إذ رحل الجيران عند الغروب *** ياويح قمبي من دواعي اليوى 

ودمع عيني كفيض الغروب *** أتبعتيم طرفي وقد أزمعوا 

تفتّر عن مثل أقاحي الغروب *** بانوا وفييم َطفمة حّرة 

جمع غرب، كىك الٌدلك : غركب الشمس، كالثٌاني: فالسياؽ يدٌؿ عمى أٌف الغركب األٌكؿ

. كىذا مف الجناس التاـٌ . جمع غرب كىك الكىاد المنخفضة: كالثٌالث. العظيمة المممكءة
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 :أسباب حدوث المشترك الّمفظي

: يمكف حصر حدكث المشترؾ المفظي في العكامؿ التالية

قد يحدث تبايف بيف القبائؿ العربية في تسمية : اختالؼ الميجات العربية القديمة -

ـٌ ينشأ االشتراؾ في الٌداؿ كالتبايف  بعض األشياء فيٌتحد االسـ كيختمؼ المسٌمى كمف ث

 :في المدلكؿ نحك ما أنشده سالمة األنبارم في شرح المقامات

 جْمسايقكد مف بطف قديد *** جْمسالقد رأيت ىذريا

 جْمسايشرب فيو لبنا ك*** جْمسا ثـٌ رقى مف بعد ذلؾ 

 جْمساكال يؤٌمكف ليـ *** جْمسامع رفقة ال يشربكف 

كىك بمعنى الرجؿ الطكيؿ " جٍمسا " فالمشترؾ المفظي الكاقع في ىذه األبيات ىك لفظ 

. كبمعنى العسؿ في الرابعة. كاسـ جبؿ في الثالثة. كبعير عاؿو في الثانية. في الكممة األكلى

.  كنٍجد في السادسة. كالخمر في الخامسة

 كثيرا ما يطمؽ المفظ عمى معنى معٌيف مجازا ثـٌ :االستعمال المجازي لمكممات -

أكثر كالـ العرب : لذلؾ قاؿ ابف جني . يالزمو حينا مف الٌدىر فيصير حقيقة لو

 .مجازا

 تمحؽ بالمفظ عكارض تصريفية تجعمو يٌتحد في المبتى :العوارض التصريفية -

معنى ألفى، كبمعنى بالذم يككف " كجد"كيختمؼ في المعنى مثاؿ ذلؾ الفعؿ 

 ...غضب، كبمعنى عشؽ
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 يحدث ذلؾ بيف الٌمغات عند االحتكاؾ حيث يحدث تشابو بيف :االقتراض الّمغوي -

لفظتيف في المبنى كاختالفيما في المعنى مثاؿ ذلؾ كممة الحٌب التي ىي بمعنى 

الكٌد في المغة العربية، كىي بمعنى الجٌرة التي يجعؿ فييا الماء في الفارسية التي 

 .دخمت العربية
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 التضاد-3

: تمييد

تقـك األلفاظ المغكية في حاالتيا اإلفرادية عمى عالقات معنكية فيما بينيا، تتكٌزع عمى 

الترادؼ أك االشتراؾ أك التضاٌد الذم ىك نكع مف المشترؾ الٌمفظي الشتراؾ مدلكليف في داٌؿ 

دىدى،كضٌد الشيء خالفو، كالجمع أضداد، كالتضاد مصدر. كاحد كىك في . كأصؿ ماٌدتو ضى

." داللة الٌمفظ الكاحد عمى معنييف متضاٌديف:" االصطالح

: نحك. كمف سنف العرب في األسماء أف يسٌمكا المتضاديف ياسـ كاحد:" قاؿ ابف فارس

." الجكف لمسكاد، كالجكف لمبياض

 الفرق بين االشتراك والتضاد :

المشترؾ أعـٌ مف التضاد، فكٌؿ متضاٌد مشترؾ، كالعكس غير صحيح، بناء عمى أٌف 

أٌما المتضاٌد فيدٌؿ عمى . المشترؾ يدٌؿ عمى معافو عٌدة كال يمـز مف ذلؾ أف تككف متضاٌدة

. ففي الشرط تقييد. معنييف، كال بٌد أف يككنا متضاٌديف

 : طريقة فيم التضادّ ػ 

تدٌؿ عمى الشيء اليسير الحقير، " جمؿ " يفيـ التضاد مف خالؿ السياؽ، مثاؿ ذلؾ كممة 

: كتدٌؿ عمى الشيء العظيـ، فمف األٌكؿ قكؿ لبيد

 كالفتى يسعى كيمييو األمؿ ***جملكٌؿ شيء ما خال اهلل 

: كمف الثٌاني قكؿ الحارث بف كعمة الجرمي
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ـى أخي   فإذا رميت يصيبني سيمي ***قكمي ىـ قتمكا أمي

 كلئف سطكت ألكىنٌف عظمي ***جمالفمئف عفكت ألعفكفٌ 

كفي . األمر اليسير الحقير: يٌتضح مف خالؿ سياؽ الكالـ أٌف المراد بالجمؿ في بيت لبيد

عمى أٌنو األمر العظيـ ألٌف اإلنساف ال يفخر بصفحو عف " جمال"المثاؿ الثاني دٌلت كممة 

. ذنب حقير يسير

 موقف العمماء من ظاىرة التضاد : 

كمف . اختمؼ أىؿ الٌمغة بخصكص التضاد حيث منعو قـك كعممكا عمى تأكيؿ أمثمتو

كركل ابف سيده في " . إبطاؿ األضداد" أشير ىؤالء ابف ديرستكيو الذم أٌلؼ كتابا سٌماه 

كذىب فريؽ آخر إلى . المخصص أٌف أحد شيكخو كاف ينكر األضداد التي حكاىا أىؿ المغة

القكؿ بكركده فيمساف العرب كمنيـ الخميؿ بف أحمد كسيبيكيو، كأبك عبيدة، كأبك زيد 

. األنصارم، كابف فارس، كابف دريد، كالثعالبي، كالمبٌرد، كالسيكطي

قطرب، كالصاغاني، كاألصمعي، كابف السكيت، " األضداد" كمٌمف أٌلؼ كتابا بعنكاف 

كيظٌف أىؿ :" كابف األنبارم الذم أحصى في كتابو ما يربك عف األربعمائة ضٌد حيث قاؿ

البدع كالٌزيغ، كاالزدراء بالعرب أٌف ذلؾ كاف منيـ لنقصاف حكمتيـ كقٌمة بالغتيـ، ككثرة 

االلتباس في محاكراتيـ كعند اٌتصاؿ مخاطباتيـ  فيسألكف عف ذلؾ، كيحتجكف بأٌف االسـ 

منبئ عف المعنى الذم تحتو كداٌؿ عميو كمكٌضح تأكيمو، فإذا اعتكر الٌمفظة الكاحدة معنياف 

فأجيبكا عف ىذا . مختمفاف لـ يعرؼ المخاطب أٌييما أراد، كبطؿ بذلؾ تعميؽ االسـ بالمسٌمى
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أحدىا أٌف كالـ العرب يصٌحح بعضو بعضا، كيرتبط : الذم ظٌنكه كسألكا بضرب مف األجكبة

أٌكلو بآخره، كال يعرؼ معنى الخطاب منو إاٌل باستيفائو كاستكماؿ جميع حركفو فجاز كقكع 

المفظة عمى المعنييف المتضاديف ألٌنيا بتقٌدميا كيأتي بعدىا ما يدٌؿ عمى خصكصية أحد 

ثـٌ ضرب أمثمة ." المعنييف دكف اآلخر، كال يراد بيا في حاؿ المتكٌمـ كاإلخبار إاٌل معنى كاحد

قيك المًَّو :" لذلؾ كمنيا قكلو تعالى أراد الذيف يتيقنكف :" حيث قاؿ" قىاؿى الًَّذيفى يىظينُّكفى أىنَّييـٍ ميالى

- األضداد."- ذلؾ، فمـ يذىب كىـ عاقؿ إلى أٌف اهلل عٌز كجٌؿ يمدح قكما بالشٌؾ في لقائو

 :عوامل نشأة التضادّ 

: تعكد نشأة التضاٌد إلى عكامؿ عٌدة منيا

ـٌ يشترؾ فيو الٌضداف، ثـٌ يتخٌصص ىذا -  داللة المفظ في أصؿ كضعو عمى معنى عا

المعنى في ليجة مف الٌميجات، كما يتخٌصص ضٌده في ليجة أخرل نحك كممة الٌطرب التي 

كاألصؿ في داللة ىذه الكممة خٌفة تصيب . تدٌؿ عمى الفرح كالحزف كما في كتاب األضداد

ككممة الٌصريـ التي تدٌؿ عمى الميؿ كالنيار ألٌف كالِّ . الرجؿ لشٌدة الٌسركر أك لشٌدة الجزع

. كأصؿ ذاؾ مف باب كاحد كىك القطع. منيما ينصـر مف اآلخر

اختالؼ الٌميجات العربية في داللة بعض األلفاظ عمى سبيؿ التضاٌد كمفظ كثب  -

ككذلؾ السدفة فيي عند تميـ . المستعمؿ عند مضر بمعنى قفز كعند حمير بمعنى قعد

ككمفظ سجد فإٌف معناه انتصب عند قبيمة طيء ، . بمعنى الظممة كعند قيس بمعنى الٌضكء



 (3)عالقة المفظ بالمعنى : المحاضرة التاسعة
 

61 

 

ككمفظ لمؽ في لغة بني عقيؿ بمعنى كتب كعند . كانحنى إلى األرض عند باقي القبائؿ

 .غيرىـ بمعنى محا

انتقاؿ المفظ مف معناه الحقيقي األصمي إلى معنى مجازم كإطالؽ السميـ عمى  -

 .الممدكغ لمتفاؤؿ،  أك الجتناب التمفظ بما يكره كإطالؽ المكلى عمى السيد كالعبيد

التي تدٌؿ عمى المبالغة " فعكؿ" احتماؿ الصيغة الٌصرفية لممعنييف، مثاؿ ذلؾ صيغة  -

رسكؿ بمعنى : كما أٌنيا ترد أحيانا بمعنى مفعكؿ مثؿ. شككر أم كثير الشكر: قي الفعؿ نحك

كلكنيا قد تأتي بمعنى . سميع، كبصير: بمعنى فاعؿ نحك " فعيؿ"كمنيا صيغة . مرسىؿ

 .مكحكؿ: كحيؿ أم: مفعكؿ، مثؿ

 يرل بعضيـ أٌف كثيرا مف الكممات ليست مف التضاد كما يكىمو ظاىرىا بؿ : مالحظة

القرء في إطالقو عمى الحيض كالطير ألٌف معناه في : ىي مف قبيؿ المشترؾ المعنكم نحك

كالصريـ في إطالقو عمى الميؿ . كالٌزكج في إطالقو عمى الرجؿ كالمرأة. األصؿ الكقت المعتاد

كالٌصارخ . كالنيار ألٌف معناه في األصؿ ما ينصـر عف شيء آخر كىذا يصدؽ عمييما معا

 .ألٌف كاٌل منيما ييصرخ اآلخر
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 ("الّنحت "مفيومو،أنواعو ،العام،الكبير األكبر،الُكّبـــــــــــــار )االشتقــــــــــــــاق -1

:  مفيوم االشتقاق

: في الٌمغػػػػػػػػػػػػة  -أ

شٌؽ الٌصبح إذا طمع، كشٌؽ الٌنبت إذا خرج مف األرض،كمنو فعؿ :   االشتقاؽ في المغة

بمعنى أخذ شٌقو كاشتٌؽ الكممة مف الكممة بمعنى أخرجيا -  عمى كزف افتعؿ–اشتٌؽ الٌشيء

بنيانو :  كاشتقاؽ الشيء. أخذ شٌؽ الشيء،كاألخذ  بالكالـ،كأخذ  كممة  مف  الكممة "ك1.منيا

: كاشتقاؽ الحرؼ مف الحرؼ .األخذ فيو يمينا  ،كشماال : كاشتقاؽ الكالـ .مف المرتجؿ 

تشقيؽ الكالـ  : كفي حديث البيعة. يقاؿ شٌقؽ الكالـ إذا أخرجو  أحسف مخرج ,أخذه منو 

 2."عميكـ شديد  ،أم التطٌمب  فيو  لييخرجو أحسف مخرج 

: في االصطالح - ب

ىك أخذ لفظ  مف  آخر  مع تناسب بينيما  في المعنى  ،كالتركيب كأخذ ضارب  مف 

 3...."ضرب،كعالـ مف عًمـ  ،ككاتب مف كتب

 : االشتقــــــــــــــــاق وأنواعــــــــــــــــو

مكضكع االشتقاؽ قد حظي  بعناية المغكييف  منذ كقت  "أحمد محمد قدكر أٌف / يذكر د

مبٌكر،فقد دعت الحاجة إلى معرفتو  مع بداية  التأليؼ في الٌنحك،كعمـك العربية، لما لو  مف 

                                                 

. 346: ، ص1سيكطي ج لؿالمزىر - 1
.5/160لساف العرب ،لمعالمة ابف منظكر ،دار الحديث القاىرة ،-  2

 

.1/346المزىر  ،لمسيكطي،-  3
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كما دعت الحاجة  إليو  .ارتباط  بأصكؿ  الكممات،كمعانييا،كأحكاؿ تركيبيا،كما سكل ذلؾ

 1."لمعرفة  معاني  األسمػػػػػػػػػػػػػاء  التي نقميا الناس عف العرب كجيمكا أصكليا  

ـٌ  المتقٌدمكف  بتتٌبع اشتقاؽ األسمػػػػػػػػػػػػاء  لكشؼ معانييا  عمى كجو  التحقيؽ ،كقد   كقد  اىت

اٌتخذ   البحث في ىذا المكضكع  كجية  كاضحة ساطعة  حيف أٌلؼ عدد  مف الٌمغكييف  منذ 

 (اشتقاؽ األسمػػػػػػػػػػػاء )كتاب  :  القرف  الثاني اليجرم  كتبا  خاصةباشتقاؽ األسمػػػػػػػػػػػػػػػػػاء منيا

) ،ككتاب  (ىػ321ت)البف دريد ( اشتقاؽ أسماء القبائؿ ) ،ككتاب (ىػ216ت)لألصمعي 

اشتقاؽ أسماء ) ،ككتاب  (ىػ337تش)ألبي جعفر بف النحاس  (اشتقاؽ أسماء اهلل عٌز كجؿٌ 

 . (ىػ560ت )لمخكارزمي  (المكاضع كالبمداف

كقد خمص المغكيكف  كغيرىـ  ممف  عنكا  باالشتقاؽ عمى اختالؼ االتجاىات  إلى أٌف  

العرب تشتٌؽ  بعض الكالـ  مف بعض، لذلؾ  جيعؿ  االشتقاؽ كاحدا  مف ضركب تصٌرفيـ 

فقد أجمع  أىؿ المغة  أٌف  لمغة العرب قياسا،كأٌف العرب  تشتٌؽ  بعض الكالـ  . في  الكالـ 

مف بعض،فاسـ  الجٌف مشتٌؽ مف  االجتناف  ،كأٌف الجيـ كالنكف  تدالف  أبدا  عمى الستر  

 2.،كعمى  ىذا سائر  كالـ العرب كما يقكؿ ابف فارس 

: -   فقد حصرىا  بعضيـ  في أربعػػػػػػػػػػة  أنكاع ىي أّما أنواع االشتقاق

:  االشتقاؽ الصغير  أك األصغػػػػػػػػػػػػػر:النكع األكؿ  - 

                                                 

202مدخؿ إلى فقو المغة العربية ،ص- 
1
 

.203أحمد محمد قدكر ص/ مدخؿ إلى فقو المغة العربية ،د:  ينظر- 2
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 (االشتقاؽ الصرفي  )كيسمى .كىك  االشتقاؽ العاـ  الذم يفيـ حيف إطالؽ كممة  االشتقاؽ 

سمـ  ،يسمـ، سالـ، سميماف، سممى ،سميـ،  :  نأخذ منو معنى السالمة  نحك (ـ.ؿ.س)تركيب 

( 2/134الخصائص البف جني ،: ينظر )السالمة  

: االشتقاؽ الكبيػػػػػػػػػػػػػر:النكعالثاني- 

 (قػػػػػػػػػػكؿ): مثؿ (تقميبات الحركؼ)كىك االشتقاؽ األكبر عند ابف جني  (القمب) كيسمى 

:  تشتؽ منيا التراكيب الستة

. ضد السككت :قكؿ -1

. حمار الكحش:  القمك- 2

. لمكعؿ: الكقؿ- 3

. إذا أسػػػػػػػػػػػػػرع: كلؽ-4

. ما أعمؿ اليد في تحريكو: لكؽ- 5

. الٌمقكة لمعقاب:  لقك- 6

 :  (اإلبداؿ  أيضا)االشتقاؽ األكبر كيسمى  : النكع الثالث -

البعير : الحماـ ، كىديػػػػػػػػػػػر : (ىديػػػػػػػػػػػػؿ)الباب كالقمـ ، ك:  البكرة، كصريؼ: مثؿ صرير

الخ  ...

 : االشتقاؽ الكيػػػػػٌبػػػػػػػػػػار  أك الٌنحت: النكع الرابع  -

: كىك اقتطاع  جزء مف كٌؿ كممتيف  أك ما ىك أكثر  منيا   مثؿ 

. بسـ اهلل  الرحمف الرحيـ: قكلؾ  : بسمػىؿى -1
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. ال حكؿ كال قكة  إاٌل باهلل " قكلؾ : حكقؿى - 2

. عبد شمس: أم: عبشمي - 3

. أم عبد الدار:  عبدرم- 4

. ال إلو إاٌل اهلل : إذا قاؿ : ىٌمؿ - 5

. أداـ اهلل عٌزؾ :  إذا قاؿ: دمعز- 6

. حٌي عمى : أم: حيعؿ- 7

بأبي أنت  : إذا قاؿ : بأبأ -8

الخ ....إذا قاؿ سبحاف اهلل : سبحؿ-9

: ولمنحت عند عمماء المغة  أربعة  أنواع ىي

 :الّنحت الفعمي-1

:  فقالكا: ،كذكركا  مف جميع ما تقٌدـ  المصدر أيضا (بٍسمؿ، بأبأ ،دٍمعز، سٍبحؿ ): مثؿ

. كنحك ذلؾ.البأبأة ،ك البسممة،كالدمعزة، ك السبحمة 

:  الّنحت الوصفي-2

كينحت  مف كممتيف أك ثالث داللة  عمى صفة  بمعني الكممتيف  أك بمعاني  الكممات  

: لشديد  الحافر ،مف الصمد كالصدـ  ،كاليجرع : صمدـ  : الداخمة في  النحت نحك قكليـ

. األحمؽ : المتسرع ،كاليجع: لمخفيؼ األحمؽ  ،مف ىرع كىجع ، فاليرع 

: الّنحت  االسمي -3



 (1)عالقة المفظ باالستعماؿ :                                          المحاضرة العاشرة
 

67 

 

: نحك قكليـ :  كيككف  المنحكت  ىنا  اسما  مف اسميف  أك أكثر  جامعا  بيف ما نحت منو

د  ، مف حٌب قٌر : مف جمد كجمد ،كحٍبقر : جممكد  الخ ....كىك البرى

: الّنحت النسبي- 4

نسبة : نسبة إلى عبد شمس  ،كعبدرم: عبشمي :  كينحت نسبة  إلى عمميف  ،نحك  قكليـ 

. نسبة إلى  امرئ القيس: إلى عبد  الدار،كمرقسي 

: لمتوّسع  أكثر في الموضوع ينظر

. عاطؼ فضؿ/ المسػػػػػػػػػػػػػار في فقو المغة  العربية  ،د-1

. أحمد  محمد قدكر / مدخؿ إلى فقو المغة العربية ،د-2

. ـ 1947االشتقاؽ كالتعريب ،عبد القادر المغربي ،القاىرة -3

. رمضاف عبد التكاب/ فصكؿ في فقو المغة،د-4

. عمي عبد الكاحد كافي/ فقو المغة،د- 5

فقو المغة العربية  كخصائصيا ،إميؿ بديع يعقكب، دار العمـ لممالييف  ،بيركت - 6

،1982 .

فقو المغة  كخصائص العربية  ،محمد المبارؾ  ،دار الفكر ،بيركت ،الطبعة  -7

. ـ1981السابعة،

. محمد فريد عبد اهلل / في فقػػػػػػػػػػو المغة العربية،د-8
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. الّدخيـــــــــــــــــــل -2

لقد اٌتصؿ  العرب قبؿ اإلسالـ  باألمـ المجاكرة  ليـ  اٌتصاال ماديا  ،كثقافيا  ،كسياسيا ،كقد 

نتج عف ىذا  االتصاؿ ظيكر  ألفاظ مستخدمة  لـ تكف  لمعرب ،كال لمغتيـ  عيد بيا  مف 

ٌف  أٌم تطٌكر لغكم ال يمكف  أف ..قبؿ في  مياديف  مختمفة  ،كفي مختمؼ نكاحي الحياة  كا 

ٌف  تبادؿ الػتأثير  ،كالتأٌثر  بيف  المغات قانكف  يبقى  في معزؿ عف  التأثير  الخارجي ،كا 

. اجتماعي إنساني كما  أٌف اقتراض بعض المغات مف بعض ظاىرة إنسانية عامة

: الدخيل  لغة واصطالحا

دخؿ : الٌداؿ ،كالخاء كالاٌلـ  أصؿ مٌطرد  منقاس ،كىك الكلكج  ،يقاؿ ): يقكؿ ابف فارس 

الذم  : إذا انتسبكا  معيـ  ،كدخيمؾ : كبنكا فالف في بني فالف  دخيؿ ...،يدخؿ ،دخكال

 1."يداخمؾ في أمكرؾ

: كيذكر الشيخ مصطفى صادؽ الرافعي مكضكع الدخيؿ  قائال 

كالٌدخيؿ في لغة  العرب يكاد  صكرة  جغرافية  لما عرفكه  مما  خرج  عف حدكد  جزيرتيـ   )

،كقد  كاف  شعراؤىـ  ،كتجاكرىـ  ،كأىؿ األسفػػػػػػػػػػػػػػار منيـ يحممكف  إلييـ  التكاريخ  

،كاألحاديث  كما يحممكف  عركض  التجارة  مف مصر  ،كالحبشة  ،كفارس  ،كاليند ، 

كالرـك ،فيدخؿ مف ذلؾ في عاداتيـ ،كشعائرىـ ،كيمحقكف  ألفاظو بمغتيـ ،سكاء منيا ما 

                                                 

.(دخؿ)مقاييس المغػػػػػػػػة ،البف فارس مادة - 1
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جعمكه عمى أبنييـ ،كلـ يجعمكه ألف قكاعد المغة يكمئذ  لـ تكف  كما ىي في حركة األقالـ  

 1(.،كلكنيا  كانت حركات األلسنة 

كقد ذىب بعضيـ إلى أٌف  الدخيؿ معٌرب ،كىناؾ مف جعؿ  الفارؽ بيف  المعٌرب كالٌدخيؿ 

مادخؿ المغة العربية مف لغة اخرل في مرحمة  متأخرة  مف : فالدخيؿ .كمنا يتعٌمؽ بالعصكر

حياتيا عف  عصر  العرب الخيمص الذيف  ييحتٌج بمسانيـ ،عمى حيف  يجعؿ المعٌرب ىك 

الٌمفظ الذم استعارتو العرب الخيٌمص  في عصر االحتجاج  بالمغة ،كاستعممكه  في لسانيـ  

 2.،كمنيـ  مف جعمو االقتراض

" كدخيؿ  الرجؿ الذم يداخمو  غفي أمكره  كٌميا  ،فيك  لو دخيؿ ): كفي الٌمسػػػػػػػػػػػاف 

المباطف : كالدخيؿ  المداخؿ .لدخكلو عمى المضيؼ : كالدخيؿ الضيؼ ،كالنزيؿ ..

 3."داخؿ ،ككذلؾ  حٌب دخيؿ : كداءدخيؿ  ..

مجترأة بيد أنيا  " أما الدخيؿ اصطالحا  عند ابف منظكر ،فيك اليعدك  أف يككف  إشارة 

ككممة  : " يقكؿ .تنطكم عمى تنٌبو مبٌكر ،كفيـ متطكر لظاىرة  الدخيؿ  في المغة العربية  

 4."أدخمت  في كالـ العرب  ،كليست  منو  ،استعمميا  ابف دريد كثيرا في الجميرة: دخيؿ  

كقد بدأ الدخيؿ في العربية الفصحى  ييعرؼ  ،كيسمى مقركنا  باألعجمي ،كالمعٌرب ،كالمكٌلد 

. عند نفر مف الٌمغكييف قدماء ،كمحدثيف 
                                                 

.1/201 تاريخ آداب العرب،مصطفى صادؽ الرافعي ،- 1
 

.314صبحي الصالحص/ ، ك دراسات  في فقو المغة،د193فقو المغة عمي عبد الكاحد كافي ،ص: ينظر 2
 

(دخؿ)لساف العرب البف منظكرمادة - 3
 

".دخؿ"المسػػػػػػػػاف،مادة - 4
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كيذكر الدكتكر أحمد محمد قدكر أٌف الدخيؿ يعٌد بحؽ سبيال مف  سبؿ  نمٌك  الثركة المغكية  

،ألنو  يضيؼ إلى المغة عف طريؽ االقتراض ألفاظا لـ يكف  ألىؿ المغة  بيا  عيد مف قبؿ 

،كمسألة  االقتراض المغكم أمر مسٌمـ بو ،ألنو يمٌثؿ  ظاىرة  إنسانية  عامة  تقـك  عمى 

فقد عرفت   .تبادؿ التأثر كالتأثير ،كلـ تكف العربية بدعا بيف المغات 

بعده ،كلٌما تزؿ  تأخذ  مف المغات ,االقتراض مف مجمكعة  مف المغات قبؿ اإلسالـ ،

األجنبية  في ىذا العصر ما كاف ضركريا لمسايرة  تطكر الحياة الثقافية ،كالعمـك ،كسائر 

 1."ضركب  النشاط البشرم

:  الـــــُموّلد/ الــــُمعّرب / الدخيل 

:  فقد  عرفو  أحمد محمد قدكر بقكلو أما الّدخيل

ىك لفػػػػػػػػػػػػظ أخذتو العرب الخيٌمص في عصر االحتجاج   ،كتأتي  الكممة الدخيمة  كما ىي   " 

دكف   (الدخيؿ )كاختار  دارسكف  آخركف  تعميـ  مصطمح ." أك بتحريؼ طفيؼ في النطؽ

: االلتفات  إلى  أٌم معيار  مستمٌد  مف الزماف  أك البناء  ،كعمى  ذلؾ  عٌرفكا  الدخيؿ بأنو 

ما نقؿ  إلى لغة العرب سكاء  جرت  عميو  أحكاـ  التعريب أـ لـ تجر عميو ،كسكاء أكاف "

." في عصر  االستشياد أـ بعده  

". فيك الدخيؿ الذم جرل  عمى  األبنية العربية  :"فيك  أما المعّرب

: كعٌرفو آخركف بقكليـ

                                                 

.227أحمد محمد قدكر ،ص / مدخؿ  إلى فقو المغة العربية ،د: ينظر- 1
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ىك  لفظ  استعاره  العرب الخيٌمص في عصر االحتجاج  مف أمة  أخرل  ،كاستعممكه في  "

." السندس  ،ك الزنجبيؿ، كالسراط  ،كاإلبريؽ: لسانيـ  مثؿ 

فقد كضعو  القدمػػػػػػػػػػاء  صفة لمتغيير الذم ظير  بعد عصر   ( الــــُموّلد)أما مصطمح 

االحتجاج أيا كاف  نكعو ،لذلؾ اعتبر القدماء كٌؿ لفظ أك تركيب جاء عف طريؽ  االشتقاؽ ، 

أك تحكيؿ الداللة  ،أك تعريب ،أك حدكث  تعديؿ أك تحريؼ ،أك لحف في  الصيغة  تكٌمـ  بو 

المكلدكف أك العامة بعد عصر االحتجاج  مف المكٌلد ،فالمعيار  ىنا ىك  ممحكظ  معيار  

 1."زمني ال يفرؽ بيف أنكاع التغٌير المغكم ،بؿ يجعميا  جميعا عمى  صعيد  كاحد

: الّدخيل وأحكامـــــــــــــــــــو

: محمد فريد عبد اهلل في ىذا المكضكع  قائال/يصٌرح د

لقد بات  معمكما  أٌف األلفاظ الفارسية التي تسٌربت  إلى المغة العربية  ،ككذلؾ  األلفاظ  " 

غير الفارسية كالحبشية  كالركمية  كغيرىا  ،إنو تسربت  عف طريؽ التجارة أك االختالط  

،ككاف  ذلؾ  منذ قديـ الزمف  إاٌل  أنيا  تبقى  فميمة  إذا  ما قيست باأللفاظ  التي دخمت  

في العصر العباسي ،إذ كانكا أشٌد احتياجا إلى االقتباس  مف األمـ األخرل  ،كمف الفرس 

بخاصة  ،كذلؾ لككف المغة  العربية  لـ تعد  ممكا لمعرب كحدىـ  بؿ  صارت ممكا لمعالـ 

اإلسالمي جميعو ،كمف المعمـك  أيضا  أف العالـ  اإلسالمي  ال يتعٌصب لمغة  العربية  

:  تعٌصب العرب،ألنو يفتح  صدره  لمغات األخرل  ما دعا إلييا  داع  تحت  عنكانيف اثنيف 

                                                 

.231-230 صالسابؽ،المصػػػػدر- 1
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يقضي بالتساىؿ  مع الشعكب غير العربية  ،كالتمٌطؼ بيا  تيسيرا عمييا  : العنكاف األٌكؿ 

،كترفقا  فرضو  كاقع  االنتشار  بالديف  الجديد ،كقد كقفنا  عند ىذا العنكاف  مطكال  في 

. فصؿ االحتجاج 

كىك  ما يفرضو  الكاقع الحضارم  ،كالعممي  الذم  شيده  العالـ العربي  :العنكاف الثاني 

،في ظٌؿ اإلسالـ ،في البالد  المفتكحة  الغنية بالفنكف  ،كالعمـك ،كالصناعات ، كذلؾ  

 1...بالحضارات  العريقة 

:  كعمى ىذا المبدأ  قاؿ الجاحظ

أال ترل  أٌف  أىؿ  المدينة  لما نزؿ فييـ  ناسه مف الفرس  في قديـ  الدىر ، عمقكا  )

  (.الخريػػػػػػػػػػػػػز: بأألفاظ  مف أألفاظيـ  ،كلذلؾ  يسمكف  البطيخ  

كأىؿ البصرة إذا ..بالفارسية   (باؿ)،ك (باؿ)ككذا  أىؿ الككفة  فإنيـ  يسمكف المسحاة  

" الجيارسك"،ك" بالجياالسك"التقت  أربعة  طيرؽ يسمكنيا  مربعة، كيسمييا  أىال الككفة  

" خيارا"فارسية  ،كيسمكف  القػػًػػػثٌػػػػػػػػػػػاء " الكازار"،ك"كازار"فارسية  ،كيسمكف  السكؽ أك السكقية 

 2.الخ...فارسية " الخيار "،ك

 

كلذلؾ يشٌبو  الشيخ المغربي عبد القادر المغة  بجسـ  اإلنسػػػػػػػػػاف  مف حيث قكتا  التحميؿ 

: ،كالتركيب  فيقكؿ

                                                 

.464محمد فريد عبد اهلل ،ص/ في فقو المغة العربية،د- 1
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تنحٌؿ ،كتتالشى ،كيخٌمفيا  ,في جسـ  اإلنسػػػػػػػػػػػػاف  قكتا  تحميؿ ،كتركيب  تندثر منو دقائؽ ،" 

ذا  لـ تزد الدقائؽ الجديدة   بكاسطة  الغذاء  دقائؽ أخرل  ػقـك  مقاميا  في كظائفيا  ،كا 

ذا زادت  كما في األطفاؿ   عمى  الدقائؽ المندثرة  ،بقي الجسـ  عمى حالو  ،كحجمو  ،كا 

. كبير الجسـ  ،كنما ، كطاؿ

: تندثر  منيا  ألفاظ  غريبة  ،كتمكت  كممات  حكشية  : كمثؿ ذلؾ  يقاؿ في الٌمغػػػػػػػػة  

كالحكجـ  ،كالٌزٍمخػػػػػػػػػػر ، كالٌشمشؽ ،كالٌسجاٌلط  ،كالٌدجر  ،كالحدج ،كالٌناطس ، كالمتؾ 

،كالتامكرة  ،كالقثد ،كالفرسؾ ، كيخمفيا غيرىا  مف الكممات  الدخيمة  األعجمية  كالكرد  

" لمدجر"لمسجاٌلط ،كالمكبيا  "،كالياسميف  " لمشمشؽ"،كالمردككش " لمزمخر"،كالنام " لمحكجـ "

" لمتامكرة""،كاإلبريؽ " لممتؾ "، كاألترج  " لمناطس "،كالمجاسكس  " لمجدج"،كالباذنجاف  

، فإذا كثرت تمؾ الكممات  الدخيمػػػػػػػػػػة  نمت المغة  " لمفرسؾ "،كالخكخ " لمقثد"،كالخيار 

اٌل بقيت  كاقفة  ،أك تقٌمصت  ،كماتت   ،كامتٌدت  فركعيا ، كاٌتسعت دائرة التخاطب بيا، كا 

 1."كما تمكت  األجسػػػػػػػػػػػػاـ التي تسكء تغذيتيا

مما يشٌكه المغة  أك  يحٌط  مف قدرىا  ،كمنزلتيا  بيف المغات " ثـ يرل أٌف الدخيؿ ليس

كقد قاؿ نامؽ كماؿ  ،كاتب الترؾ ... األخرل، بؿ  ربما  كاف األمر  عمى العكس ـ ذلؾ 

إٌف مثؿ لغتنا  ،كسائر المغات كرجؿ دخؿ حديقة  ،فجعؿ  يقطؼ مف أزاىيرىا ما : الشعير 

 2"يركقو ،كيحمك في عينيو حٌتى تأٌلؼ لو  مف ذلؾ  باقة  ،كٌؿ زىرة مف زىراتيا حسف جميؿ 

                                                 

.22االشتقاؽ كالتعريب ،عبد القادر المغربي ،ص- 1
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كىنا البٌد لنا  مف العكدة  إلى البدايات  ألف  أحكاـ  الدخيؿ  تحتـٌ عمينا  مثؿ ىذه العكدة  

،كتؤٌكد  القكؿ بأنو بعدما  جيد المغكيكف  األكائؿ  في  جمع المغة  مستقاة  مف مصادر  

عربية  ،عكفكا  عمييا  يتدراسكنياليستنبطكا  ليا القكاعد  العامة  المٌطردة ،كيضعكا  

الضكابط  األساسية  التي يرجع إلييا  مف  يأتي بعدىـ  ،كيستيدم بيا  فيما يمتبس عميو 

بقاءن  عمى  أصكليا ،كخصائصيا   مف مسائميا  ،كأمكرىا  ،صكنا ليا مف  الفساد  ،كا 

متماسكة  ،ككاضحة  ،فكاف  القدر األعظـ  مف تمؾ  القكاعد محٌؿ  اٌتفاؽ ،كقىبكؿ فيما  

أقيمت عميو  مف مادة  لغكية  ،ككاف  كذلؾ  قدر غير  يسير  منيا  مكضع  خالؼ 

،كجدؿ  بيف المغكييف ،كالنحاة  بما انطكل عميو  مف حاالت خركج عمى القياس أك مادة 

. دخيمػػػػػػػػػػػػة 

كلـ يجد الٌمغكيكف  األقدمكف  مفٌرا مف تدٌبر الدخيؿ  الذم صادفيـ  في  تضاعيؼ المادة  

. العربية  ،فاستصكبكا أمريف  في حٌمو

ىمالو ،أك استثناؤه مف تطبيؽ قكاعد العربية عميو: األمر األكؿ  . فرزه  كا 

تقعيده  عمى  ما يكافؽ العربية  في طبائعيا  ،كطرائقيا  ،كىذا ما ارتضكه : األمر الثاني 

 1."نيجا  يتبعكنو

: لمتوّسع في موضوع الّدخيل  يراجع 

الركاية ،الركاة ،السماع ،القياس، االحتجاج، االستشياد، : في فقو المغػػػػػػػػة العربية -1

. محمد فريد عبد اهلل ،دار البحار بيركت/ د.الػػػميػػعٌرب ،الٌدخيػػػػػػػػػػؿ، المٌمد المصطمح
                                                 

466محمد فريد عبد اهلل ،ص/ في فقو المغة العربية ،د-
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. االشتقاؽ كالتعريب، لمشيخ عبد القادر المغربي-2

. الػػػػػػميعٌرب  مف الكالـ  األعجمي عمى حركؼ المعجـ ،أحمد بف إسماعيؿ الجكايقي -3

مسعكد بكبك / أثر الدخيؿ  عمى العربية الفصحى، د-4

. تنمية المغة العربية في العصر  الحديث ،إبراىيـ السامرائي-5

. تاريخ آداب العرب ،مصطفى صادؽ الرافعي-6
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. الـــــــــــُمعّرب -3

التعريب ضرب مف ضركب التكليد الٌمغكم  ،كميزتو أنو غير  محصكر بالسمػػػػػػػػػاع بدليؿ كثرة  

األلفاظ  األعجمية  التي  استعمميا األدبػػػػػػػػػػاء في منثكرىـ  ،كمنظكميـ  بعدما  انتقمت ىذه 

أضؼ إلى ذلؾ عناية  الخميفة . األلفاظ  إلى  المغة العربية  في العيكد اإلسالمية  األكلى 

المأمكف  العباسي ،كاىتمامو بما كاف  ينقمو المترجمكف  الذيف  أككؿ  إلييـ  ميمة  نقؿ  

العمـك  األجنبية  كافة  إلى المغة العربية  ،ما ىٌيأ  ظركؼ االىتماـ  بكممات األعاجـ في 

العمـ ،كالفمسفة  ،كمختمؼ الفنكف  الطبية ،كالطبيعية ،كالكيمياكية ، ألٌف التعريب ال يككف  

باقتباس  لغة  مف لغة أخرل  ،كىذا  أمر ضركرم الكقكع إذا كانت  األمة  تخالط  غيرىا  

مف األمـ  ،كسكاء أكانت ىذه المخالطة متأتٌية مف المجاكرة  أـ مف  المغالبة ،كالقير،فإٌف 

لغتيا حينئذ  لف تبقى  في معزؿ  عف طركء األجنبي  عمييا  ميما  تحٌفظت  ،كتحٌصنت 

،كقد  كاف مف البدىٌي أف تتأثر المغة العربية  ىذه  المخالطة  ككنيا لغة نامية حٌيػػػػػػة ،كقادرة  

. عمى تمٌثؿ الحياة

:  تعريف الــــُمعّرب

:  قاؿ شياب  الديف الخفاجي 

 1."اعمـ أٌف  التعريب  نقؿ الٌمفظ  مف األعجمية  إلى العربية  )

: حيث قاؿ (ىػ180ت)كىك  المفيـك  نفسو  عند سيبكيو 

                                                 

3شفاء الغميؿ مما في كالـ  العرب مف الدخيؿ  ،شياب الديف الخفاجي، ص-
1
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اعمـ أنيـ مما يغٌيركف  مف الحركؼ األعجمية  ما : ىذا باب  ما أعرب مف  األعجمية  "

 1."ليس مف حركفيـ   البتة  فربما  ألحقكه  ببناء كالميـ  ،كربما  لـ يمحقكه 

كالذم يبدك  أٌف  كممة  ميعٌرب ىك ما أطمؽ عمى  الكممات  التي  أخذتيا  العربية  مف  

 2."المغات  األخرل ،كما  أطمؽ عمى  عممية  األخذ ىذه اسـ التعريب 

المعػػػػػٌرب  ىك  ما استعممتو العرب مف األلفاظ  "أٌف :كيرل  جالؿ الديف السيكطي 

 3."المكضكعة  لمعاف  في غير لغتيا

ألفاظ دخمت  لغة العرب مف كالـ  األمـ التي خالطتيا  فتفكىت  بيا العرب،عمى " أك ىك 

منياجيا لتدؿ  في  العبارة بيا  ما ليس مف مػألكفيا ،كتجعؿ منيا سبيال إلى ما يجٌد مف 

 4."معاني الحيػػػػػػػػػػاة 

:  كيرل عبد الكاحد كافي أٌف المعٌرب 

لفظ  : لفظ  مقترض مف المغات األجنبية  كضع في الصيغ ،كالقكالب العربية  ،كالدخيؿ  " 

 5."دخؿ العربية  مف المغات األجنبية  بمفظو أك بتحريؼ طفيؼ في نطقو

 

 

                                                 

.2/242 الكتػػػػػػػػػػػاب سيبكيو  ،- 1
 

.395رمضاف عبد التكاب ،ص/ فصكؿ في فقو المغة  ،د-  2
 

ػػػزىػػػػػر في عمـك المغة العربية كأنكاعيا ،- .1/268الػمي 3
 

.1/200تاريخ آداب العرب ،مصطفى صادؽ الرافعي ،- 4
 

.241فقو المغة ،عبد الكاحد كافي ، ص:  ينظر- 5
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:  الـــُمعّرب وأحكامو

ػػػػعٌرب  ىك  الٌمفظ  األعجمي الذم تكٌممت بو  العرب ،كيبدك  أنو  ال يشترط فيو  أف " الػػػػمي

نما  ىك مشاع  يجرم عمى لسػػػػػػػػػاف  فئة  خاصة مف العرب ،أك رجاؿ معينيف  منيـ  ،كا 

كلك قمتي إنو  كظيفة مف .لمجميع  ،كلكٌؿ كاحد  منيـ  الحٌؽ في  تناكلو،كتناقمو  ،كتداكلو

كظائؼ عامة  العرب ،كذكم الصنائع ،كالتجارات  لما كنت مجازفا  أك مباعدا عف  حقيقة 

أك صكاب ،كماعمينا  إاٌل أف ننظر إلى الكممات  األعجمية  التي تنياؿ  عمى لغتنا في ىذه 

األعصر المتأخرة  ،لنرل أف معظميا  قد دخؿ عمييا  مف خالؿ  التجار ،كالمستبضعيف  

،كالذيف يعاممكف األعاجـ  بحيث  يجمبكف سمعيـ  ،كبضائعيـ  ،كاأللفاظ  ،كالمصطمحات 

مف  البالد األجنبية  إاٌل  أنو قد  التبس الػػػػميعٌرب بالدخيؿ عمى القدماء ،كبعض  المحدثيف  

: كالشيخ عبد القادر  المغربي الذم عٌرفو  بقكلو 

ػػػعىػػػػػرَّبي " ىك ما استعممتو  العرب مف األلفػػػػػػػػػػػػػاظ  المكضكعػػػػػة  - كيسمى أيضا دخيػػػػػال–كالػػػػمي

 1."لمعاني في غير  لغتيا

كمف الصحيح  المنطقي أٌف ىناؾ  حقيقة  مبدئية ال يمكف  إنكارىا  ،ىي ككف الػػػػػػميعٌرب  

دخيال ، أك أعجميا في األصؿ  ،أم قبؿ أف ييعٌرب  ،كلكف  أمريف  أساسيف يستتبعاف ىذه  

  .

                                                 

.16االشتقػػػػػػػػػػاؽ كالتعريب ،عبد القادرالمغربي،ص-  1
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أٌف ىذا  الػػػػميعٌرب قد اكتسب بتعريفو صفة جديدة  عند الػػػػميعٌربيف ،كالٌمغكييف :  الحقيقة األكلى

اٌل  اعتيبر عمميـ  ميمغى  ،ثـ  إنو  بيذا  التعريب  تغٌير شكمو ،كجرسو ،كربما  داللتو  ،كا 

. ،كاألىـ أنو لـ يبؽ ىك ىك

أف عمماء  المغة  أطمقكا عميو مصطمحا  جديدا  ،كاستنكا بشأنو  سننا ،كشرائط :  الثاني

،كساقكا  لتعٌرفو أدٌلة  ،كبراىيف  ىي غيرىا  مما يٌتصؿ بالدخيؿ  ،عمى  كجو فيميـ  

،كتصٌكرىـ لو  ،كما لـ يكضع  ذلؾ  بالحسبػػػػػػػاف  كقع  الخمط  ،كالتداخؿ  ،كىك ما حصؿ 

الػػػػميعٌرب " عند  نفر  مف  الرعيؿ األكؿ فأبك منصكر الجكاليقي  كضع  عنكانا لكتابو ىك 

شفػػػػػػػػػاء  الغميؿ فيما  في " ،ثـ  تبعو الشياب الخفاجي بكتب عنكانو " مف الكالـ األعجمي 

 1كمضمكف  الكتاب كاحد  تقريبا " . كالـ العرب مف الدخيؿ 

" : الػػصحاح "كقاؿ الجكىرم في 

بتوي  :  تعريب االسـ  األعجمي  أف تتفٌكه بو العرب عمى منياجيا  تقكؿ " بتوي العرب ،كأعرى عرَّ

 2"أيضا 

ف دلت ىذه القضية  عمى شيء  فإنما  تدٌؿ عمى قدرة  المغة العربية  الفائقة عمى  ىذا كا 

استيعاب الجديد مف األلفاظ  ،كىضمو  ليككف  جزءن رئيسا  منيا  ،كمػػيعٌبرا عف شؤكف  

. الحيػػػػػػػػاة  المختمفة  فييا

                                                 

.452محمد فريد عبد اهلل ،ص / د. في فقو المغػػػػػة العربية  ،أ- 1
 

.(عرب)الصحػػػػاح لمجكىرم ،مادة -  2
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كقد كضع  العمػػػػػػػماء  عالمات  ييعرؼ بيا الػػػميعٌرب في العربية  ،استنتجكىا مف مقارنة نسج 

:  األلفاظ العربية  بنسج  ىذه  األلفاظ  المعٌربة  يمكف  تمخيصيا  فيما يأتي

. الصكلجاف: اجتماع الٌصػػػػػػػػاد ،كالجيـ  مثؿ -1

. المنجنيؽ: اجتماع  الجيـ  ،كالقاؼ  مثؿ  -2

. البستاف: اجتماع  الباء ،كالسيف  ،كالتاء مثؿ -3

. نرجس : كقكع الرٌاء  بعد النكف  مثؿ - 4

 1...."الػػػمييندز  فإٌف ذلؾ  ال يككف  في كممة  عربية: كقكع الزام بعد الٌداؿ مثؿ - 5

 

كقد كجد الباحثكف بعد االستقصػػػػػػػػػػػاء أٌف  أكثر  ما دخؿ  العربية  مف أسمػػػػػػػػػػػػػػاء  المعبكدات 

فإنو  (الٌنبي)،كالمصطمحات  الدينية  فيك مف الحبشة  ،كالعبرانية ،كالييركغميفية  ،فمفظ  

فإنو ميعٌرب  مف  (ًمٍنبػػر)عميػػػػػػد أك رٌب  المنزؿ  ،كلفظ : ىيركغميفي ،كمعناه  في األصؿ 

،ككألفاظ الحٌج ،كالكاىف  ،كعاشكراء  ،كغيرىا  مف العبرانية   (ًكٍمبػػػر)الحبشة 

:  لتمييز  األصػػػػػػػيؿ  مف الدخيػػػػػػػػػؿ  طرائؽ مختمفػػػػػػػػػػةمنيا: طريقـــــــــــة  تحقيق الــــُمعّرب

:   التحقيؽ التاريخي-1

كىك  أفضؿ  الطرؽ ،كأصٌحيا  ،كأىميا  ،كلكف  التاريخ  قد ال يسعؼ في  اغمب األحياف  

. في معرفة الكممات  التي دخمت  العربية  في أزمنة متقٌدمة 

 
                                                 

ػػزىر لمسيكطي ،-  .1/270الػػمي 1
 



 (3)  عالقة المفظ باالستعماؿ : المحاضرة الثانية عشر
 

 

83 

 

: الطريقة الٌصكتية -2

فإذا  اجتمع في الكممة   أصكات ال تجمع  بينيا  العربية  في  كمماتيا دٌؿ ذلؾ  عمى أنيا 

نرجس  "،كالنكف ،كالراء  في نحك " منجنيؽ: "دخيمة ،كذلؾ  كاجتماع الجيـ  ،كالقاؼ في نحك 

:  الميزاف الٌصرفي- 3

ػػػػػػػػػػػرسػػػػػػػػاف: " إذا كانت الكممػػػػػػػػػػػػػة  عمى غير أبنية  العرب دٌؿ ذلؾ  عمى  عجمتيا  مثؿ   "  خي

: االشتػػػػػػػػقاؽ - 4

" تٌنكر: " إذا لـ يكف  لمكممػػػػة  أصؿ اشتقاقي عربي دٌؿ ذلؾ  عمى عجمتيا  مثؿ 

: القــــــــــــــــرآن الكريـــــــــــــــم والـــُمعــــــــرَّب

لقد آثار  مكضكع الػػػػميعٌرب في القرآف الكريـ  جدلٌية  حاٌدة  بيف الباحثيف  ،كالٌدارسيف  ،فقد 

ذىب بعض الباحثيف  إلى  إنكػػػػػػػػػػػار  كقكع الػػػػػميعٌرب في كتب اهلل  تعالى مستنديف  في ذلؾ  

: إلى قكلو تعالى

( 2اآلية :سكرة يكسؼ  ) (إٌنا أنزلنػػػػػػػػػػػػاه قرآنا عربٌيا  )

 )  (لسػػػػػػػػػػػػػػاف  الذم ييمحدكف إليو  أعجمي ،كىذا لسػػػػػػػػػػػػاف عربي ميبيف ): كقكلو  جٌؿ جاللػػػػػو

(  103اآلية : سكرة الٌنحؿ 

مػػػػػىف زعـ أٌف في القرآف لسانا  سكل العربية  فقد أعظـ عمى اهلل : "حتى قاؿ أبك عبيدة 

 1"تعالى

 
                                                 

ػػػعٌرب ،لمجكاليقي ،ص-  .4الػمي 1
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 1" كالقرآف يدؿُّ  عمى أف ليس في كتاب اهلل شيء إاٌل  بمسػػػػػػػػػػاف العرب : " كقاؿ الٌشافعي 

كركل عف ابف عٌباس ،كمجاىد ،كابف جبير ،كعكرمػػػة  ،كعطاء  ،كغيرىـ مف أىؿ  العمـ  

 2."أنيـ قالكا في أحرؼ كثيرة  إنيا بمغات  العجـ 

كانتيى  أبك عبيد القاسـ  بف سالـ  إلى القكؿ بعربٌية  ىذه األلفاظ  بعد أف  عٌربتيا العرب 

فيؤالء أعمـ  بالتأكيؿ مف أبي عبيدة  ،كلكنيـ  ذىبكا إلى مذىب ،كذىب ىذا إلى : فقاؿ 

ككالىما  مصيب إف شاء  اهلل ،كذلؾ أٌف ىذه الحركؼ بغير لساف العرب في األصؿ .غيره 

فقاؿ أكلئؾ  عمى  األصؿ ،ثـ  لقطت بو العرب بألسنتيا  ،فعٌربتو فصار  عربٌيا ،بتعريبيا  

 3."إٌياه فيي عربية في ىذه الحاؿ ،أعجمية  األصؿ 

" في القرآف كـ كٌؿ لسػػػػػػػػػػػػػػاف : " ككرد في القرآف الكريـ  كثير  مف المعٌربات حتى  قاؿ جرير 
4 

كحشد الشيخ صبحي الصالح  كممات كثيرة  في القرآف  الكريـ  نقال عف السيكطي منيا ما 

ىك  منقكؿ عف الركمية ، كمنيا عف الفارسية  ،كمنيا عف اليندية  ،كالسريانية ،كالحبشية 

 5الخ ...،كالنبطية ،كالعبرية 

                                                 

.41الرسػػػػػػػالػػػػػة  ،محمد بف إدريس الشافعي ،ص-  1
 

.68الػػػميزىػػػػػػػر لمسيكطي ،ص-  2
 

.  5، كالمعٌرب لمجكاليقي ،ص1/269،كالمزىر لمسيكطي 61ينظر الٌصاحبي البف فارس ،ص- 59  

.316دراسات في فقو المغة  ،صبحي الصالح ،ص-  4
 

.المصدرنفسػػػػو ،الصفحة نفسيا -  5
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فمف خصائص القرآف الكريـ عمى سائر الكتب المنٌزلػػػػػػػػػػػة أنيا نزلت  بمغة القـك الذيف  أنزلت  

عمييـ  ،لـ ينزؿ فييا شيء بمغة غيرىـ  ،كالقرآف الكريـ  احتكل  عمى جميع لغات العرب 

.  ،كأنزؿ فيو بمغات  غيرىـ  مف األمـ شيء كثير

قسـ يرل  بكجكد المعٌرب في : كفي العصر الحديث انقسـ الدارسكف  أيضا إلى قسميف  

القرآف الكريـ  مثؿ  صبحي الصالح الذم ذىب  إلى القكؿ بأٌف  أصكليا  أعجمية  ،لكنيا  

 1."كقعف  لمعرب فعٌربتيا بألسنتيا ،كحٌكلتيا  عف ألفاظ العجـ  إلى ألفاظيا 

 في حيف  يقؼ األستػػػػػػػػاذ  أحمد شاكػػػر  مكقفا  معارضا  لمف يقكؿ  بكجكد المعٌرب في 

نما   القرآف الكريـ  بؿ يصؼ القكؿ بكقكع المعٌرب في القرآف  بأنو ينبك عنو  التحقيؽ ،كا 

كم عف بعض األقدميف  في ألفاظ قرآنيػػػػػػػػػة  ،أنيا معٌربة   ذىب إليو مف ذىب إعظاما  لما ري

 2."،كعجزكا عف تحقيؽ صحة  الركاية  ،كعف تحقيؽ  ىذه الحركؼ في كالـ العرب 

اختمؼ أىؿ المغة  في مسألػػػػػػػػػػػػػػػة  التعريب :موقف المعـــــــــــــــــاصرين  من التعــــــــــــــــريب 

:  كانقسمكا إلى طكائؼ 

المجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكف -1

كيذىب ىؤالء إلى  كجكب تعريب األلفاظ األعجمية كيفما اٌتفؽ ،ثـ استعماليا دكف  قيد أك 

. شرط ،كيتمٌثؿ ىذا االٌتجػػػػػػػػػػػػػاه ،كعٌبر عف رأيو فيو يعقكب صٌركؼ

: الػػػمػػػػػػػػػػػػػانعكف -2

                                                 

.317دراسات في فقو المغة ،صبحي الصالح،ص-  1
 

.361رمضاف عبد التكاب  ،ص/فصػػػػكؿ في فقو المغػػػػة  ،د-  2
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 كيذىب ىؤالء  إلى عدـ جكاز التعريب ،كأٌف عمينا أف نسٌد حاجتنا مف المفردات بطرؽ 

كيمٌثؿ ىؤالء  األستاذ مصطفى صادؽ . أخرل كاالشتقاؽ ،كالٌنحت  ،ك اإلبداؿ كغيرىا

الرافعي  الذم ينعى  عمى أصحاب المذىب الجديد  في األدب حشك  كتاباتيـ باأللفاظ  

. األعجمية  المستكرىة 

:  الػػػمعتػػػػػػػػػػػػػػػدلكف-3

كيذىب ىؤالء  إلى جكاز   االستعانػػػػػػػػػػػػة  بالتعريب لسٌد حاجة  العربية  إلى المفردات  بشرط  

أاٌل  يفسد ىذا  المعرب أصال  مف أصكؿ المغة  أك يخرج بيا  عف طريقيا  المألكفة  

،كيمثؿ ىؤالء كٌؿ مف طو حسيف  ،كأحمد أميف ،كمحمد الخضرم ،كالشيخ عبد القادر 

. المغربي

: النتيــــــــــــــــجة 

عاطؼ فضؿ  ىك أٌف  المغة  ال تفسد بالتعريب ألٌف  ليا  قدرة / كالٌرأم الٌراجح في اعتقاد د

مزية  ليا  إذا  ىي صاغتو عمى  أكزانيا ،كصٌبتو " كبيرة  عمى ذلؾ ،كما  أٌف التعريب يعدٌ 

كالتعريب ضركرم لحياة  العمـ  ،كمتى  كانت القيكد  المكضكعية  لو ،فال . في قكالبيا  

خكؼ منو  عمى  كياف  المغة  فإنما المغة  قائمة  بحركؼ معانييا ،كأفعاليا ،كصرفيا  

،كنحكىا  ،كبيانيا ،كشعرىا ،كخصائصيا  التي تمتاز بيا  ال ببضع  مفردات  غريبة  عنيا 

. ،كقد التجأت إلييا فكسيت بكسائيا  ،كطميت بطالئيا  حتى أصبحت منيا ،كعمييا 
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:  لمتوّســــــــــــع  أكثر في الموضوع ينظر

عاطؼ فضؿ  ،دار ابف الجكزم لمطبع كالنشر / الػػػمسػػػػػػػػػػػػػػػار في فقو المغػػػػػػة العربية ،د-1

. كالتكزيع،العبدلي، األردف 

أحمد محمد قدكر ،دار الفكر المعاصر  / مدخػػػػػػػػػػػػػػؿ إلى فقػػػػػػػػػػػو المغة العربية ،د-2

. بيركت،لبناف، كدارالفكر دمشؽ ،سكرية

في فقػػػػػػػػػػػػو المغة العربية الركاية ،الركاة ،السماع ،القياس ، االحتجاج ،االستشياد ،المعٌرب -3

. ـ2009محمد فريد عبد اهلل دار البٌحار بيركت، / د.،الٌدخيؿ  ،المكٌلد ،المصطمح،أ

رمضاف عبد التكاب ،مكتبة الخانجي  بالقاىرة  ،ك دار الرفاعي / فصكؿ في فقو المغة  ،د-4

. ـ1983بالرياض  الطبعة الثانية  

فقو المغة  العربية  كخصائصيا  ،إميؿ بديع يعقكب ،دار العمـ لممالييف  ،بيركت  -5

. ـ1982

فقػػػػػػػػػػػػػػػو المغة  ،عمي عبد الكاحد كافي، دار نيضة  مصر  لمطبع كالنشر ،القاىرة  -6

. ،الطبعة  السابعة ،دكف تاريخ

. ـ1947االشتقاؽ كالتعريب ،عبد القادر المغربي،  القاىػػػػػػػػػػػػػػػػػرة  -7

فقو المغة  كخصائص العربية  ،محمد المبارؾ  ،دار الفكر  ،بيركت  ،الطبعة السابعة  -8

. ـ1981
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رمضاف عبد التكاب،  مكتبة الخانجي بالقاىرة  / د: العربيػػػػػػػػػػػػػػة  ، يكىاف  فاؾ  ،ترجمة  -9

. ـ1980

صبحي الصالح  ،دار العمـ لممالييف بيركت، الطبعة /دراسات في فقػػػػػػػػػػػػػػو الٌمغػػػػػػػػػػػػة -10

. ـ1970الرابعػػػػػػػػػػة  

الػػػميزىر في عمـك المغة كأنكاعيا  ،لجالؿ الديف السيكطي، الباجي الحمبي ،القاىرة  -11

. ت.،د

عبد . الػػػػميعٌرب مف الكالـ  األعجمي  عمى حركؼ المعجـ ، لمجكاليقي، تحقيؽ ،ؼ- 12

. ـ1990الرحيـ ،دار  القمـ  ،دمشؽ ،
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. الــــُمــــوّلــــــــــــــــد في الّمغـــــــــــــــــة - 4

مف المتعارؼ عميو لدل المغكييف أٌف  التكليد المغكم   ظاىرة  لغكية  عامة  تخضع  ليا كٌؿ  

المغات  في  كؿ زماف ،كمكاف  ،كمثميا   في ذلؾ  ظاىرة  االقتراض  المغكم  إذ إنيا  

استجابة  لغكية  لمتطكر  الفكرم ،كالحضارم  ألبنػػػػػػػػػػػػػاء  الٌمغػػػػػػة ،ألف  التكليد  يقـك  أساسا  

عمى التغٌير  في داللػػػػػػػػػػػػة  األلػػػػػفاظ  ،كتطكرىا  ،مف خالؿ  تكسيع  ،أك تضييؽ ،أك نقؿ  

داللة  لفظ  قديـ  إلى داللة  جديدة  ،ككذلؾ   مف خالؿ  اشتقاؽ لفظ  جديد  أك نحتو  كـ 

قد سمكت العربية  ىذه الطرؽ ،كاستخدمت ىذه  الكسائؿ ,مادة  لغكية  أصيمة  ،أك دخيمة  ،

في سبيؿ تنمية  ثركتيا  المغكية  ،تمشيا  مع الظركؼ  ،كالمقتضيات  الفكرية  ،كالحضارية  

التي   مٌرت  بحياة  الناس  ،كالٌمغة  ،كبخاصة  بعد اإلسالـ  ،كحرٌم  بنا  أف  ننيج  نيج  

خير المغة  ،كنمائيا  ،كأف ال  نسٌد عمييا أبكابا  فتحتيا  عمة نفسيا  لنستقبؿ  ،كنستكعب  

.  عمى  حياتيا  ،كقدرتيا عمى الحياة,،كتكٌلد  ما يالئـ  كٌؿ جديد  ،كيدٌؿ  عميو  ،

 :تعريف  التوليد 

يستطيع أف تساعده في  تحديد  حقيقة التكليد  " كلػػػػػد" إٌف  المتصٌفح لممعجـ العربي مادة 

المغكم  ،كغايتو  ،كمراحؿ تطٌكر ىذه الكممة  مف حيث الداللػػػػػػػػػػػػػة  ،حتى أصبحت  تتضمف  

أٌكؿ  ما يمفت  نظر  الباحث "مفيكما  أك معنى  خاٌصا  عند الٌمغكييف  قديما ،كحديثا  ،ك
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مف األفعاؿ  السامية  القديمة  ،فيك مكجكد  في العبرية  " كلد"في ىذه المادة  أـ الفعؿ 

 1."كلد أك حػػىمػػؿ : ،كالعربية  ،كالسريانية  ،كاآلرامية   ،كمعناه 

الصبي حيف  يكلد ،ككلدت  المرأة  كالدا  ككالدة  : الكليد : " أما في المعجـ  فيقكلكف 

كشاة  كالدةه .األـٌ ،ىك ىما  الكالداف  : األب ،كالكالدة : حاف كالدىا  ،كالكالد: ،كأكلدت  

كقد كٌلدتيا،ك أكلدت  ىي، كىي ميكلد ، مف غنـ  مكاليد  ،كمكالد . ككلكده ،كالجمع  كلد  

كأما الكالدة  فيي كضع الكالدة  ...نتج إبمو: ،كيقاؿ  كٌلد الٌرجؿ غنمو  تكليدا، كما يقاؿ 

الجارية  : كالكليدة  ،كالمكلدة ..القابمة  ،كتكٌلد الشيء مف الشيء : كلدىا  ،كالمكٌلدة  

نما  ينسمى الكالـ  مكٌلدا   المكلكدة  بيف العرب ،كرجؿ مكٌلد  إذا كاف  عربيا غير  محض  ،كا 

ليست  بمحققة  : إذا  استحدثكه ،كلـ  يكف  مف كالميـ فيما مضى  ،كجاءنا  ببٌينة  مكٌلدة  

،كجاءنا بكتاب مكٌلد  ،أم مفتعؿ ،فالمكٌلد ىك المفتعؿ ،كىك  المحدىث  مف كٌؿ شيء، كمنو 

نما  سيٌمػػػػػكا  بذلؾ  لحدكثيـ  2."المكٌلدكف مف  الشعػػػػػػػػػػػػراء ،كا 

يعنكف  بالػػػميػػكٌلد ما لـ  يعرفو أىؿ المغة  ،كلـ  ينطقكا بو  مف الكالـ "كأما أىؿ الٌمغػػػػػػػػة فيـ 

نما استعممو المٌمكف ،كجركا عميو في منثكرىـ ، ك منظكميـ  كالػػػميكٌلدكف ليسكا  مف أىؿ  . ،كا 

 3."الٌمغػػػػػػػػػػة الذيف ييحتػػػػػػجُّ بيـ في إثبات كمميا ،كصحة صيغيا

                                                 

حممي خميؿ  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب  / المكٌلددراسة  في نمك  كتطٌكر  المغة العربية  بعد اإلسالـ  ، د- 
،1978
1
 

كما بعدىا 9/397،دار الحديث القاىرة ، (كلد )ينظر لسػػػػػػػػػػػػػاف العرب  لمعالمة ابف منظكر،مادة -  2
 

.ـ1947/، لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر، القاىرة  62االشتقاؽ كالتعريب ،الشيخ عبد القادر المغربي ،ص-  3
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كالمتأٌمؿ في جيكد أىؿ االحتجاج  ،كالقارئ لفصؿ  االحتجاج   مبحث مػػىػػػػػف  ييحتجُّ  

بكالميـ ، يتبٌيف   لو أٌف  القبائؿ  العربية  القديمة   كانت  قد كيضعت عمى درجات ،مف 

حيث الفصاحػػػػػة ،كذلؾ  انعكاس لمقدار  تكٌغميا  في البداكة ، كالبيعد  عف الحضػػػػػارة  

،فكانت قيس ،ك تميـ ، كأيسػػػػد أفصح القبائؿ  ،كعمييـ  اتُّكؿ  في الغريب ،كاإلعراب ، 

كالتصريؼ ،  ثـ ىيذيؿ  ،كبعض كنانػػػػػػػػػػػة ،كبعض  الٌطائييف ،كلـ  يؤخذ  عف غيرىـ  مف 

سائر  القبائؿ  ، كبالجممػػػػػػػػػة  لـ ييؤخػػػػذ  عف  حضرم قٌط ،كال  عف ساكف  البرارم  ممف  

 1."يسكف  أطراؼ البالد  التي تجاكر األمـ األخرل  التي  تحيط  بالجزيرة  العربية  

كالقدامى  كما ىك معركؼ  قد رفضكا  استعماؿ  الػػػػميكٌلد ، كاعتبركه خارج  حػػػػـر الفصاحة ، 

ف كرد  في كالـ  كبار  الكٌتاب ،كالشعراء بعد  عصر  االحتجػػػػػاج  ،كقد كافقيـ  عمى ذلؾ   كا 

الشيخ  عبد القار المغربي ،كاألمير  مصطفى الشيابي  ،حيث اعتبرا مف : مف  المحدثيف  

 2."المكٌلد كٌؿ  ما عيٌرب بعد  الحجة المغكية 

التكليد  ىك  تغيُّر  لغكم  ال شٌؾ فيو  ، كلكف  ليس كٌؿ تغٌير "حممي خميؿ فإٌف   / كحسب د

لغكم  تكليدا  ،كذلؾ  ألٌف التغٌير   المغكم  يشمؿ  البنية المغكية  في جكانبيا  الصكتية  ،أك  

الصرفية،أك التركيبية  ،أك الداللية  ،أك  فييا  جميعا  ،بينما التكليد يٌتجو أساسا  إلى التغٌير  

الداللي كحده ، كلكنو  مع ذلؾ  يأخذ  في اعتباره   التغٌيرات االشتقاقية  ،كالتركيبية  بما  

                                                 

. 370-369محمد فريد عبد اهلل،ص / ينظر في فقو المغة العربية  ،د-  1
 

،كاألمير  مصطفى الشيابي مجمة المجمع 65-64االشتقاؽ كالتعريب،  الشيخ عبد القادر المغربي، ص-68 
.ـ1965 ،سنة 715-40/714العممي العربي ،دمشؽ ،  
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ليا  مف اٌتصاؿ  مباشر في إعطاء المٌػػػػػػفظ  ،أك  التركيب داللة  جديدة  ،لـ  تعرفيا  العربية  

 1."القديمة  ،كعمى ذلؾ فالمكٌلد ىك جزء مف التغٌير المغكم ،كليس العكس 

كضعو  "المكٌلد   كيؤٌكد عمى أٌف ىذا المصطمح قد " أحمد محمد قدكر  مصطمح / كيذكر د

القدماء  صفة لمتغيير الذم ظير  بعد عصر االحتجاج  أيا كاف  نكعو ،كلذلؾ  اعتبر 

القدماء  كٌؿ  لفظ  ،أك  تركيب جاء عف طريؽ االشتقاؽ ،أك  تحكيؿ الداللة  ،أك  التعريب 

،أك حدكث تعديؿ ،أك تحريؼ ،أك لحف في الصيغة تكٌمـ بو  المكٌلدكف  ،أك العامة  بعد  

عصر االحتجاج  مف المكٌلد  ،فالمعيار  ىنا  ىك  ممحكظ  معيار زمني ال يفرؽ بيف  أنكاع 

 2"."التغٌير الٌمغكم ،بؿ  يجعميا  جميعا  عمى صعيد  كاحد

لفظ عربي األصؿ أيعطي   مدلكال  جديدا  عف " أما حممي خميؿ  فيرل  أف الػػػػميكٌلد  ىك 

طريؽ  االشتقاؽ ،أك  المجاز  ،أك نقؿ الداللة ، كلـ يعرفو العرب  الفصحاء  بيذه المعنى  

 3."،كقد  أضاؼ بعضيـ  ما عٌرب بعد  عصر االحتجاج  إلى الػػػػػميكٌلد 

: وســــــائل توليد األلفاظ والتراكيب 

لقد اعتمد الٌمغكيكف  أربع كسائؿ  في تكليد األلفاظ ،كالتراكيب خدمة  لمغة  ،كعمال  عمى 

االشتقاؽ ، التعريب ، الٌنحت ،المجػػػػػػػػػاز : تنمية  الثركة الٌمغكيػػػػػػػػػػػػة  ،كىذه الكسائؿ  ىي 

: ،كيمكف تفصيؿ ذلؾ عمى النحك اآلتٌي 

                                                 

.195-194حممي خميؿ ،ص/ المكٌلد بعد اإلسالـ ،د-  - 1
 

231-230أحمد محمد قدكر ،ص/ مدخؿ إلى فقو المغة العربية ،د: ينظر-
2
 

.195-194المكٌلد ،حممي خميؿ،ص -  3
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:  التوليد عن طريق االشتقاق-أ

كعماده أف تشتؽ كممة  مف مادة  عربية  يعرفيا  القدماء  مف العرب ،كلكنيـ  لـ يعرفكا 

:  الكممة  المشتقة  ،كال  مدلكليا  ،كاألمثمػػػػػػػػػػة  كثيرة منيا

 : في القديم-1

بمعنى أنبكب   يندفع منو  الماء : مف فسؽ ،أم خرج ،ك في المكٌلد : أصؿ  الًفسقية - 

.  كسط الحكض

بمعنى الٌطيش ،كالحمؽ :  في األصؿ  مف خرؽ ،أم فرؽ ككسع  ،كفي المكٌلد : الًمخرقة -

. ،ك األفف

بمعنى مذىب : في األصؿ مف جبر ،بمعنى  قكم ،كاستطاؿ  ،كفي المكٌلد  : الجبرية  -

. فمسفي ديني

. بمعنى امرأة البغي: في األصؿ  مف قحب ،أم سىعىؿى ،كفي الػػػميكٌلد  : القىػػػػػٍحبة-

. في األصؿ مندٌب عمى األرض  ،كفي المكٌلد بمعنى  آلة  مف آالت الحرب: الدبابة-

بمعنى  : في األصؿ  مف فٌسر ،بمعنى اإلبانة  ،كالكشؼ ،كفي المكٌلد : الٌتفًسػػػػػػػػػػػػػرة-

. االستدالؿ  بو مف البكؿ عمى مرض المريض 

:  في الحديث - 2

تعني  مؤسسة  عممية تضـٌ  : كىي في األصؿ مف مادة جمػػػػػع ،كفي المكٌلد : الجامعة  -

. عددا  مف المعاىد لتدريس العمـك كالفنكف 

. بمعنى  قذيفة  نارية :  في األصؿ مف صرخ  ،كفي المكٌلد :  الصاركخ -



 (4)  عالقة المفظ باالستعماؿ : المحاضرة الثالثة عشر

95 

 

في األصؿ  مف خبر  ،كفي  المكٌلد  العمؿ  المتخٌصص  إلجراء  التجارب :  المختبر- 

. العممية  

بمعنى دار خاصة  :  في األصؿ مف ذاع  أم نشر  األخبار  ،كفي المكٌلد:  اإلذاعػػػػػػػػػػػػػة-

. تقـك  ىذه الميمة  إضافة  إلى أجيزتيا  الخاصة

كتعتمد ىذه الظاىرة  عمى االشتقاؽ أك التكليد مف  األلفاظ   : الموّلد عن طريق التعريب- ب

الدخيمة  أك المعٌربة ،كقد عرفت العربية أمثمة  كثيرة  منيا  في القديـ  ،كفي الحديث  أيضا 

: كمف أمثمتيا 

:  في القديـ -1

فارسية األصؿ ،مشتقة  مف كممة  زنديؽ المعربة :  تزندؽ-

. يكنانية  األصؿ  ،مشتقة  مف كممة  فيمسكؼ المعٌربة : تفمسؼ -

. فارسية  األصؿ ،مشتقة  مف الديكاف المعٌربة : دٌكف -

:  كفي الحديث - 2

. أكركبية  األصؿ  مشتقة مف كممة  تمفزيكف  الدخيمة :  تمفػػػػػػػػػػػػػػز-

. التينية  األصؿ  ،مشتقة  مف كممة  البالط  المعربة: بمط-

. يكنانية  األصؿ  مشتقة  مف كممة  القرصاف  المعربة: قرصنة -

. يكنانية األصؿ،مشتقة مف  كممة إقميـ  المعٌربة: تأقمـ -
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 : الـــُموّلد عن طريق الّنحت-ج

كاعتماد ىذه الطريقة  عمى  نحت  كممة  ،كقد تككف مركبة  مف حركؼ كممتيف  أك أكثر  

كذلؾ  عمى طريقة  العرب في التكليد  باستخداـ  النحت  إاٌل  أنيـ  لـ يسمعكا  بيذه الكممة   

: كما أنيا لـ تيسمع  عنيـ كبالتالي فيـ ال يعرفكف داللتيا  مثاؿ ىذا قكليـ 

: في القديم --1

. منحكتة  مف ما ىك ؟ أم حقيقة األمر  ،ككنيو: المػػػػػػػػػػػػاىية  

. منحكتة  مف بسـ اهلل الرحمف الرحيـ: بسمؿ 

. منحكتة مف ال حكؿ كال قكة إاٌل باهلل : حكقؿ

منحكتة مف صٌمى اهلل عميو كسٌمـ  : صمعـ 

: في الحديث - 2

. (قبؿ كتاريخ): مكلدة  بالنحت في كممتيف  : قبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ-

،كىي مكلدة  لمداللػػػػػػػػػػػػة  عمى نكع مف المخمكقات " بر كماء"منحكتة مف كممتي : برمػػػػػػػػػػػػػػػػائي-

التي تعيش  في البٌر  كما  في الماء كالضفادع ،كتطمؽ أيضا عمى نكع مف اآلالت  

. الصناعية المتطٌكرة

أرز : "كاألصح  في استػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعماليا   (لبناف كأرز): مكلدة بالنحت مف كممتي : لبػػػػػػػػػػػػأرز-

. أرز لبناف: لمداللة عمى  " لب

كما انتشر  في العصر الحديث نكع مف التكليد عف طريؽ تركيب كممتيف  عربيتيف  بحيث 

:  تدالف  عمى معنى لـ يعرفو العرب قديما مثاؿ ذلؾ
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. مجمس الشيكخ لمداللة  عمى أحد مجالس  البرماف-

. كسيمة مف كسائؿ المكاصالت  الحديثة: السكة الحديدية -

. طريقة  لنقؿ  صكر األشياء حديثا : التصكير الشمسي -

. المشرؼ عمى إدارة المدرسػػػػػػػػػػػػػػة:  ناظر المدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػة

كظيفة  إدارية  في الجيات العسكرية  ،كغيرىا مف الكظائؼ " أميف السرٌ "كاتـ األسرار -

. اإلدارية

:  التكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عف طريؽ المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز-د

لقد حظيت  ىذه الظاىرة  بعناية  المغكييف قديما  كحديثا ،ألنيا تتناكؿ مسألػػػػػػػػػػػػػػػػة  داللية 

األلفاظ ،كنمٌكىا ،كعالقة كٌؿ ذلؾ  بالتطٌكر المغكم ،كقد عمد المغكييف إلى بعض  

األلػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاظ القديمة ذات الداللػػػػػػػػػػػة الميجكرة ،فأحبكا بعضيا  ،كأطمقكه عمى مستحثات  

:  عصرية ،كمثاؿ ذلؾ

: في القديـ-1

. كعناىا  في األصؿ يدٌؿ عمى حسػػػػػػػػػػػف  األخالؽ ،ثـ  أيطمؽ عمى عمـك العربية: أدب-

معناىا في األصؿ يدؿ عمى كسر  العكد ،ثـ صارت تستعمؿ بالتكليد  لمداللة  :  القصؼ-

. عمى الرقص كالميك ،كالٌطرب

في األصؿ تستعمؿ لمداللة عمى  الٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػتر ثـ صارت  بالتكليػػػػػػػػػػػد تدؿ عمى  :  الكيفر-

. اإللحػػػػػػػػػػػػػاد كعدـ اإليماف
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في األصؿ  تعني جمع الٌمؤلؤ  في مسمؾ كاحد  ،ثـ  أطمؽ بالتكليد عمى نظـ  : الٌنظـ-

. الكالـ شعرا كنثرا

: في الحديث

كمعناىا في األصؿ سعفة  النخؿ ،سكاء أكانت  رطبة  ألك يابسة  ،كصارت  : الجريدة

. بالتكليد  تدٌؿ   عمى الصحيفة  اليكميػػػػػػػػػػػػػػػػة

تستعمؿ في األصؿ  لمداللػػػػػػػػػػػػػػة  عمى النير الصغير  ،كبالتكليد  تعني  خطكطا  : الجدكؿ 

. مستقيمة   متقاطعة  الٌشكؿ تحكم بعض البيانات

تستعمؿ في األصؿ ضد البداكة  ،ثـ صارت  تدٌؿ عمى مظاىر الٌرقي الفكرم :  الحضارة

كالعمراني  

في األصؿ  تدٌؿ عمى انقالب الحاؿ ،كالزماف  ،كبالتكليد صارت تعني الحككمة  : الدكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

.  كالسمطة  السياسية

تستعمؿ في األصؿ لمداللة  عمى اإلبؿ  يسير الكاحد منيا  كراء اآلخر ثـ  صارت : القطار 

ػػػػػػػػٍركبات سكة  الحديد  . بالتكليد تعني مى

مح  بيف  المتخاصميف  ،كصارت مكلدة  :  السفػػػػػػػػػػػػػػػػارة كىي في األصؿ تعني القياـ  بالصُّ

. تعني كظيفة  ييمٌثؿ فييا  شخص ما   دكلة ما في دكلة أخرل

في األصؿ تعني ما ييسجػػػػػػػػػػػػػػد  عميو  في الصالة  ،ثـ صارت  بالتكليد تعني : السجػػػػػػػػػػػػػادة

. البسػػػػػػػػػػػػػاط
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يتبٌيف  لنا  منكٌؿ ىذا  أٌف الػػػػػميكٌلد  يٌتصؿ  بتطكر  الداللػػػػػػػػػػػة  ،كتغٌيرىا  ،كأٌف ىناؾ  طرقا 

عديدة  سمكيا  حركة  التكليد عمى مٌر  العصكر  ،كىي تتمثؿ  ؼ ينقؿ  الداللػػػػػػػػػػػػػة  

. باالشتقاؽ   ،كالتعريب ،كالنحت  ،كالمجػػػػػػػػػػػػػاز  

: كمف أبرز  خصائص  العربية الػػػػػميػػكٌلدة  فيما يأتي

. نقؿ الداللة المغكية  عف طريؽ التكليد  مف داللة  إلى أخرل   لـ تعرفيا  العربية  القديمة-أ

استعماؿ ألفاظ دخيمة  لـ تستعمميا  العربية  القديمة  ،كتعريب ألفاظ أعجمية لـ يعٌربيا  - ب

. القدماء

تكليد  ألفاظ  ،كأفعاؿ مف أسمػػػػػػػػػػػػػاء  أعجمية  ،كعربية  عف طريؽ االشتقاؽ لـ يشتقيا  - ج

. القدماء

تكليد  تراكب جديدة  مف دكف  مساس  قكانيف العربية  بسكء  ،كلكنيا  تأتي بأسمكب  - د

. متمٌيز  عف العربية العربية القديمة

. ترجمة  بعض  التراكيب المغكية  كبخاصة  األجنبية  التي اٌتصمت بيا المغة العربية- ق

أضؼ إلى بعض  ما تقٌدـ  تكليد  بعض  األكزاف  الشعرية  الجديدة  التي لـ يعرفيا  -ك

. العمكد الشعرم القديـ

 

:  لمتوّســـــــــــــع أكثر في الموضوع ُينظر اآلتي

. محمد فريد عبد المػػػػػػػػػػػػو / د.في فقػػػػػػػػػػػػو المغػػػػػػػػػػػػة العربية  ،أ-1

. أحمد محمد قدكر/ مدخؿ  إلى فقو المغػػػػػػػػػػة العربية،د-2
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. اتجاىات البحث المغكم الحديث في العالـ العربي ، رياض  قاسـ -3

حممي خميؿ، الييئة / الػػػػمكٌلد ،دراسة  في  نمك  كتطٌكر المغة العربية  بعد اإلسالـ،د-4

. المصرية  العامة لمكتاب ،القاىرة

االشتقػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ كالتعريب ،الشيخ عبد القادر المغربي،  لجنة  التأليؼ كالترجمة  كالنشر  --5 

. ،القاىرة  

. دراسات  في فقػػػػػػػػػػػو  المغػػػػػػة ،صبحي الصالح -6

. رمضاف عبد التكاب/ فصػػػػػػػػػػػػػكؿ في فقػػػػػػػػػة المغة  ،د-7

. الكجيز في فقو المغة  ،محمد األنطاكي-  8

. عمي عبد الكاحد كافي/ فقػػػػػػػػػػػػػو المغة  ،د-9

. إبراىيـ أنيس / مف أسػػػػػػػػػػػػػػػػرار الٌمغػػػػػػػػػػػػػػػة ،د- 10

. فقو المغة  كعمـ المغة  ،محمكد سميماف ياقكت-11

. إميؿ بديع يعقكب ،دار العمـ لممالييف  ،بيركت/ فقو المغة  العربية كخصائصيا ،د-12

. فقػػػػػػػػػػػػػو المغػػػػػػػػػػػػػة  كخصائص العربيػػػػػػػػػػة ،محمد المبارؾ - 13

. رمضاف عبد التكاب / بحكث كمقاالت  فيالمغػػػػػػػػػػػػػػػػة،د- 14

. عبده الرٌاجحي/ فقػػػػػػػػػػػػػػػو الٌمغػػػػػػػػػػػػػػػػػة  في الكتب العربيػػػػػػػػػػػػػة،د- 15

كغيرىا مف المصادر كالمراجع التي تخدـ الطالب الباحث كال سيما المكتبة  الرقمية عمى 

. الشابكة  
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 .اإلعراب وبناء الكممــــــــــــــة في العربّيــــــــــــــــــــة-5

لقد تمٌيزت المغة العربٌيػػػػػػػػػػػػػػة عمى سائر المغات  بمجمكعة مف الخصائص ،كالسمات  بسبب 

ما كيتب ليا  مف شركط  النمػػػػػػػػػػػػػػػاء ،كالحياة ،كالخمػػػػػػػػػػػكد ما لـ ييكتب لغيرىا  ،فقد  أيتيح ليا  

أف تككف لغة القرآف الكريـ الذم أمٌدىا بالعكامؿ  ما كٌسع مف طرائؽ استعماليا ،كأساليب 

اشتقاقيا  ،كتنكع  ليجاتيا ، فانطكت  مف ىذا كمو عمى محصكؿ لغكم ال نظير  لو  

،فأضحت  المغة العربية  أكسع المغات  ثركة لغكية ،كأغناىا في أصكؿ الكممات  الدكاؿ  

. عمى معاف  متشٌعبة  ،قديمة ،كحديثة  ،كمف ىذه الخصػػػػػػػػػػػػػػػػائص ظاىرة اإلعراب

:  تعريف اإلعــــــــــــــــــــــراب

: اإلبانة  كمنو قكؿ  الشاعر :  في الّمغـــــــــــــــة-أ

ميقٌي أقكؿي فأيعًربي *** كلستي  بنحكٌم  يمكؾي ًلسػػػػىانو  . كلكنِّي سى

: عٌدة معاف  لكممة  اإلعراب   منيا ما يأتي" لسػػػػػػػػػػػػاف  العرب " ك جاء في

الثٌيػػػػبي ): فاإلعراب بمعنى  اإلفصػػػػػػػػػػػػاح  ،أك اإليضاح كمنو قكلو  صمى اهلل عميو كسٌمـ  -1

أًبٍف :  أم.أٍعرٍب عٌما  في ضميرؾ  : تيفصح  ،كيقاؿ   : أم  (تيعربي  عف نفسػػػػػػيا  

أعرب  الٌرجؿي امرأة  عزكبا  أك عزبة ،كىي المرأة  الضاحكة  المتحٌببة إلى زكجيا  - 2

سكرة الكاقعة  اآلية   ) (عيربان أترابنا   ): العاشقة لو،الػػميظيرة لو ذلؾ   ،كبذلؾ فيٌسر قكلو تعالى

37  ).
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األكؿ كالثاني  إٌف  الػػػػميعربي لمكالـ كأنو يتحٌبب إلى السامع  : كقيؿ لمٌتكفيؽ  بيف المعنييف  

 1."بإعرابو  كما تتكٌدد المرأة العركب إلى زكجيا

:  في االصـــــــــطـــــالح- ب

ىك تغيير أكاخر الكمـ   بحسب العكامؿ الٌداخاػػػػػػػػػػػػػػػة عمييا ،كقد قٌسـ  عمماء النحك العربي  

ػػػػػعرب ،كمبنٌي  فقؿ ابف مالؾ: االسـ  إلى قسميف   :  مي

 2.لشبو  مف الحركؼ مدني*** كاالسـ منو ميعربه كمبني 

ال سبيؿ  لفيـ  كتاب اهلل  ،كحديث رسكؿ اهلل  صمى اهلل  " كيذكر أبك بكر  بف السٌراج   أنو 

عميو كسٌمـ  دكف معرفة  اإلعراب  ،كتمييز  الخطأ مف الصكاب  ألٌف اإلعراب إنما كيضػػػػػخ  

ما أحسػػػػػػػػػػف  زيدو  ،إذا تعٌجب مف حسنو  ،كما  أجسف  : لمفرؽ بيف الماضي في نحك قكلؾ

؟ إذا استفيمتى عف  أحسف  شيء منو .زيده   .  إذا  نفيتى إحسػػػػػػػػػػػػػانو ،كما أحسػػػػػػف زيدو

فمك ذىب اإلعراب الختمطت  المعاني  ،كلـ  يتمٌيز  بعضيا  مف بعض  ،كتعذَّر عمى 

المخاطىب   فيـ ما أيريد منو   ،فكجب لذلؾ  فيـ  ىذا العمـ  إذ  ىك  مف أٌكد  أسباب  الفيـ  

،فاعرؼ ذلؾ  ،كال تحد عنى عنو   ،فإنو عمـ  الٌسمؼ الذم  استنبطكا بو األحكػػػػػػػػػػػاـ  كعرفكا 

 3."بو   الحالؿ  كالحراـ 

 

                                                 

.19،ص .أحمد سميماف  ياقكت/ ظاىرة اإلعراب  في النحك العربي،د: ينظر-  1
 

.135محمد الحباس أستاذ الدراسات المغكية ، جامعة الجزائر،ص/ محاضرات  في فقو المغة ،د:  ينظر-  2
 

.60تمقيح  األلباب عمى فضائؿ اإلعراب ،ألبي بكر بف السراج ،عالـ الكتب الحديث ،إربد ،األردف ،ص- 74   
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: ظاىــــــــــــــرة اإلعــــــــــــــــراب

يعٌد اإلعراب مف أشٌد خصائص المغة  العربية  الفصحى  كضكحا ،كيتمٌثؿ اإلعراب في 

  مٌد قصيرة  تمحؽ أكاخر  الكممات  لتدؿ عمى كظيفة  الكممػػػػػػػػػة  في أصواتمعظمو  ،في 

العبارة  ،كعالقتيا بما عداىا  مف  عناصر  الجمػػػػػػػػػمة  ،كىذا  النظاـ  ال يكجد  لو نظير  

في أٌية  أخت مف أخكات العربية  السامية  ،الميـ إاٌل بعض اآلثار  الضئيمة  في العبرية  

 1.،كاآلرامية ،كالحبشية

كقد تناكؿ  العرب ظاىرة  اإلعراب بالبحث  ،كالٌدرس ،كتباينت  آراؤىـ  في إيجاد تفسير ليا  

: قاؿ ابف فارس . 

مف العمـك  الجميمة  التي اختٌصت  بيا العرب اإلعراب الذم ىك  الفارؽ بيف المعاني "

المتكافئة في  الٌمفػػػػػػػػػػػػػظ ،كبو ييعرؼ الخبػػػػػػػػػر الذم ىك أصؿ الكػػػػػػػػػػػػالـ ،كلكاله ما  ميٌيز فاعممف 

مفعكؿ  ،كال مضاؼ  مف منعكت  ،كال تعجب مف استفياـ  ،كال صدر  مف مصدر  ،كال  

 2."نعت مف تككيد  

ما : "فإٌف اإلعراب ىك الفارؽ بيف المعاني أال ترل  أٌف القائؿ  إذا قاؿ : "  كقاؿ  أيضا  

 3."لـ  يفٌرؽ بيف التعٌجب  ،كاالستفياـ  ،كالذـٌ إاٌل باإلعراب " أحسف  زيدا 

                                                 

.204فقو المغة ،عمي عبد الكاحد كافي،ص -  1
 

.76الصاحبي في فقو المغة ،البف فارس ،ص-  2
 

.55المصػػػػػػدر نفسػػػػػػػػو ص - 3
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ما : " ففي اإلعراب تيمٌيػػػػػػػػػػػػز  ،كيكقؼ عمى أغراض  المتكمميف  ،كذلؾ  أٌف قائال  لك قاؿ 

،غير معرب، لـ يكقؼ  عمى مراده ،فإذا  " ضرب عمرك زيد "،غر  معرب ،ك " أحسف  زيد 

ما  أحسف  زيدنا  ،أك ما  أحسف  زيده ،أك ما أحسف  زيػػػػػدو ؟ أباف  باإلعراب عف : قاؿ  

المعنى  الذم أراده  ،كلمعرب في ذلؾ  ما  ليس لغيرىا  ،فيـ يفرقكف  بالحركات  ،كغيرىا  

. بيف المعاني

ىك  اإلبانػػػػػػػػػػػػػػة  عف المعاني باأللفػػػػػػػػػػػػاظ  ،أال ترل  أٌنؾ  : "كقاؿ ابف جني  في باب اإلعراب 

،عممت  برفع  أحدىما  ،كنصب  "  شكر سعيدنا أبكه"،ك" أكـر سعيد  أباه " إذا  سمعت 

 1."اآلخر الفاعؿ مف المفعكؿ 

جيعمت  حركات  : " ...كيرل الزجاجي أٌف  حركات  اإلعراب  دكاؿ  عمى المعاني  فيقكؿ 

 2."اإلعراب تنبئي عف ىذه المعاني 

أما قيطرب  فقد  ذىب مذىبا  مخالفا  فيو  النحػػػػػػػػػػػاة في النظر  إلى  الحركػػػػػػػػػػػات  

الحركػػػػػػػػػػػات )اإلعرابيػػػػػػػػػػػػػػة  ،إذ يرل  أٌف ال قيمػػػػػػػػػة  لمعامؿ في األثػػػػػػػػػػػر اإلعرابي 

ٌف  ىذه الحركات  كانت  بأثر   (اإلعرابيػػػػػػػػػػػػػة مػػػػًػػػػػػـ  في التركيب  الجممي  ،كا  عمى أكاخر  الكى

:  يقكؿ.صكتي  ،كيمكف   أف تعٌمؿ تعميال صكتيا 

إنما  أعربت  العرب كالميا ،ألٌف االسـ  في حاؿ  الكقؼ يمزمو  السككف  لمكقؼ  ،فمك  )

جعمكا  كصمو  بالسككف أيضا  لكاف  يمزمو  اإلسكاف في الكقؼ ،كالكصؿ  ،ككانكا  يبطئكف  

                                                 

.35،ص1 الخصػػػػػػػػػػائص البف جني ،ج- 1
 

. كما بعدىا 69اإليضػػػػػػػػاح في عمؿ النحك  ،أبك القاسـ  عبد الرحمف  الزجاجي، ص- 2
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عند  اإلدراج  فمٌما  كصمكا  ،كأمكنيـ التحريؾ  ،جعمكا  التحريؾ  معاقبا  لإلسكاف  ليعتدؿ 

 1(.الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ 

قطرب يجد  فيو كثيرا مف التجني ،ألف  العربي الذم  نطؽ عمى " ك المتأٌمؿ في  قكؿ 

ـٌ إٌف   سجيتو  لـ ينطمؽ بالضـٌ ،كالفتح ، كالكسر  ،كالسككف ،إاٌل لمعنى في نفسو   ،ث

 2."الٌنحػػػػػػػػػػػػػاة  ،كالٌمغكييف  قد كضعكا  ليا  القكانيف ،كاألصكؿ  التي تضبطيا 

ىذا  : كلك أٌف  قائال  قاؿ  ):  كقٌدـ  ابف قتيبػػػػػػػػػػػػػػة  مثاال لتحديد المعاني  باإلعراب فقاؿ

لدٌؿ التنكيف  عمى أنو قد  (باإلضافػػػػة)ىذا قاتؿ أخي : ،كقاؿ آخر   (بالتنكيف )قاتؿ  أخي 

 3."قتمػػػػػو 

كميما يكف  مف أمر  فإٌف  كثيرا  مف النحػػػػػػػػػػػػػاة  يفسركف  العالمػػػػػػػػػػػػػػػػة  اإلعرابيػػػػػػػػػػػػػة  بأنيا  

 4."اإلبانػػػػػػػػػػػػػة  عف  المعاني ،أك التمييز  بيف المعاني ،كالكقكؼ عمى أغراض المتكمميف 

فاإلعراب إذف  ىك الذم  يكشؼ  عف المعاني  أك  يفٌرؽ بينيما  عمى  حٌد تعبير   عبد 

قد عمـ  أٌف  األلفاظ  مغمقة  عمى  معانييا حتى  يككف  اإلعراب  ىك " القاىر  الجرجاني 

 5."الذم  يفتحيا  ،كأٌف األغراض كامنة  فييا  حتى يككف  اإلعراب ىك الذم  يستخرجيا 

:  لمتوّسع أكثر  في الموضوع ُينظر اآلتي

                                                 

.70المصػػػػػدر نفسػػػػػػػػػػو ،ص-  1
 

.153عاطؼ فضؿ،ص/ المسار في فقو المغة العربية ،د-  2
 

.41تأكيؿ مشكؿ القرآف  ،ابف قتيبة،ص-  3
 

.75 العالمػػػػػػػة اإلعرابية  في الجممة  بيف القديـ كالحديث ،محمد عبد المطيؼ حماسة ،ص- 4
 

.75دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني ، عبد القاىر  الجرجاني ،ص- 5
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. عاطؼ فضؿ / المسػػػػػػػػػػػػػار  في فقو المغة العربية  ،د-1

تمقيح  األلباب عمى فضائؿ اإلعراب ،أبك بكر بف عبد الممؾ األندلسي المعركؼ بابف  -2
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. ـ1983المطبكعات الجامعية  ،الجزائر 

دار غبريني لمطباعة  كالنشر كالتكزيع .محمد الحباس / محاضرات  في فقو المغة  ،د-4

. ـ2006،الجزائر، الطبعة األكلى 
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