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:تعریف الفقه

مصطلحا متعارفا علیه، إذ هو علم الحالل والحرام، أو العلم الذي یدرس الفقه أخذ 

.الشریعة الستخراج األحكام، ولیس هذا المراد من دراستنا

: تعریف الفقه لغة

الفقه هو العلم بالشيء، تقول فقهت الحدیث : "هو الفهم والفطنة، قال أحمد بن فارس

.1"نته لكإذا فهمته، وأفقهت الشيء إذا بی

ص، فالفقه إذن هو التعمق والتخصّ . 2"العلم بالشيء والفهم له: " فه ابن منظور قالوعرّ 

.فالن فقیه في االقتصاد أو فقیه في القانون الدولي وهكذا: ولذا نقول

بین اللغة وفقه اللغة 

:اللغة لها عدة معان منها

األداء الخاص لكل قبیلة للسان اتج عن هجي النّ والمراد هو االختالف اللّ :اللهجة.أ

.العربي كقولنا لغة قریش، ولغة تمیم ولغة الحجاز وهكذا

255" ل من استعمل هذا المصطلح بهذا المعنى الجاحظ وأوّ :سانغة بمعنى اللّ اللّ .ب
قوم عن ر بها كلّ أنها أصوات یعبّ " فها ابن جني وعرّ . في القرن الثالث الهجري" ه

.3"أغراضهم

.29: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها، احمد بن فارس، ص-1
.145: ، ص7لسان العرب البن منظور، ط -2
.33ص 1الخصائص، ابن جني،-3
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.ومن هنا نشأ علم اللغة الذي یقصد به  دراسة المفردات:مقابل النحواللغة في .ج

:الفرق بین فقه اللغة وعلم اللغة

غة، فهما مصطلحان لعلم غة وعلم اللّ یرى كثیر من الباحثین أنه ال فرق بین فقه اللّ 

واحد، إذ جاء في التراث العربي المصطلحان بمعنى واحد، فقد أّلف أحمد بن فارس كتاب 

غة، وأّلف السیوطي رحمه هللا المزهر في علوم اللغة، ولم تكن صاحبي في فقه اللّ ال

موضوعات الكتابین مختلفة عن بعضها، بل كانت متقاربة األهداف إذ یدرس الكتابان اللغة 

العربیة وخصائصها والوقوف على سنن العرب في كالمهم، والحدیث عن القضایا اللغویة 

ستخدمنا فقه اللغة للداللة على دراسة قضایا اللغة بصفة عامة فهو العامة، وعلى هذا فإذا ا

األنسب ألنه مستخدم في عربیتنا ووارد في تراثنا، وٕاذا استخدمنا علم اللغة فإننا نقصد به 

.المرادف لفقه اللغة بناء على المعنى اللغوي إضافة أنه وارد في تراثنا كذلك

ترجمة المصطلحات من اللغات األجنبیة، والخلط الواقع بین المصطلحین وقع بسبب

وهو علم یدرس philologieفالدراسات األجنبیة تفرق بین علمین لدراسة اللغة ، أحدهما

.النصوص اللغویة القدیمة ویهتم بالتراث والتاریخ، وترجم هذا العلم بمصطلح علم اللغة

راسة اللغة في ذاتها وصفا وترجم بفقه اللغة أو اللسانیاتویعنى بدlinguistiqueوالثاني 

ومقارنة وتاریخا ودراسة اللهجات واألصوات، مستعینا بوسائل علمیة وآالت حدیثة، ومن هنا 

أن مصطلح فقه اللغة : وخالصة القول. حاول بعض العلماء التفریق بین العلمین في العربیة
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طلح اآلخر أال وهو أكثر مالءمة وأشمل وأعم للقضایا التي یتناولها، مع جواز استعمال المص

.علم اللغة

: تعریف فقه اللغة

هو العلم الذي یدرس قضایا اللغة من كل جوانبها، الجانب الصوتي والجانب التركیبي 

.والمفرداتي بمستویات مختلفة صوتیا ونحویا وداللیا وصرفیا مراعیا التطورات التي تقع علیها

:موضوعات فقه اللغة

:اللغة هي كالتاليالموضوعات التي یدرسها فقه 

.الكشف عن أصول اللغة-1

.البحث عن أسرار وجمال اللغة العربیة وخصائصها-2

.الصوتیات وعلوم النطق-3

.معرفة قواعد العرب في كالمهم-4

.اللهجات العربیة والفروق بینها-5

.المستوى الصرفي وعلم بنیة الكلمة-6

.علوم الداللة، وازدهارها أو انحطاطها-7

.أنواع االشتقاق-8
.ادف واألضدادالتر -9

.الترجمة والتعریب وسننهما-10
.المعاجم والفهارس العربیة ومناهجها-11
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:المصادر والمراجع

.القیاس في اللغة العربیة، محمد خضر حسین-01

.تاریخ آداب العرب، مصطفى صادق  الرافعي-02

.من أسرار اللغة، إبراهیم أنیس-03

.فقه اللغة لعبد الواحد وافي-04

.وافيعلم اللغة لعبد الواحد -05

.فقه اللغة في الكتب العربیة، عبده الراجحي-06

.فصول في فقه اللغة، رمضان عبد التواب-07

.دراسات في المعاجم العربیة أمین فاخر-08

.الوجیز في فقه اللغة العربیة، عبد القادر محمد مایو-09

.مقدمة لدراسة علم اللغة حلمي خلیل-10

.مقدمة لدراسة فقه اللغة محمد أحمد أبو الفرج-11
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:نشأة اللغة

أخذت قضیة نشأة اللغة اإلنسانیة حیزا كبیرا من النقاش وتفكیر العلماء واهتمام 

الباحثین على اختالف مشاربهم ومذاهبهم وتخصصاتهم، وتصّدى للبحث عنها كثیر من 

العلماء والفالسفة واللغویین والمتكلمین، ولقد بذلت جهود كثیرة وأجریت تجارب متعددة لكشف 

ا على قول واحد، بل ذهبوا في البحث مذاهب شتى وتوصلوا إلى هذه القضیة، فلم یجمعو 

: نظریات عدیدة أشهرها أربع نظریات هي

.نظریة الّتوقیف واإللهام -1

.نظریة الّتواضع واالصطالح-2

.نظریة التقلید والمحاكاة-3

. نظریة الغریزة الكالمیة-4

: نظریة التوقیف واإللهام-1

وحي من هللا تعالى ال دخل لإلنسان في توقیف و : ومفهومها أن اللغة اإلنسانیة

وضعها، فاإلنسان أعجز عن وضع لغة من العدم بداللتها ورموزها وأنظمتها النحویة 

وقال بهذه النظریة جمع من العلماء قدیما وحدیثا من العرب . والبالغیة والصرفیة وغیرها

: ك قوله تعالىإن لغة العرب توقیف ودلیل ذل: "وغیرهم مثل أحمد بن فارس، حیث قال 

وهذه " علم األسماء كلها: " وكان ابن عباس رضي هللا عنه یقول1"وعّلم آدم األسماء كّلها"

5: ابن فارس ، الصاحبي، ص--1
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هي التي یتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل وأشباه ذلك،  روى خصیف عن 

وقال غیرهما علمه أسماء المالئكة، وقال آخرون إنما " علمه اسم كل شيء: "مجاهد قال

أي أن ابن " والذي نذهب إلیه من ذلك ما ذكرنا عن ابن عباس . اء ذریته أجمعینعلمه أسم

أما العالم اللغوي ابن جني فقد تعرض . فارس یرجح قول ابن عباس على األقوال األخرى

لهذه القضیة ولم یجزم بها كابن فارس بل تردد هو وأستاذه أبو علي الفارسي بین القول 

1.واالصطالحبالتوقیف والقول بالتواضع 

وقال قوم ...... 2فقال قوم إنها توقیفیة : وقال ابن تیمیة رحمه هللا في هذه المسألة

" وقال قوم یجوز فیها هذا وهذا، وال نجزم بشيء..... 3بعضها توقیفي وبعضها اصطالحي

ولم یقل كلها اصطالحیة إال طوائف من المعتزلة ومن تبعهم وعلى رأسهم أبو هاشم 

هذه النظریة تعتمد على النصوص النقلیة، كما أنها ال تخلو من انتقادات النقاد و ". الجبائي

:منها

فقد ذكر المعارضون أن اآلیة التي احتج بها المسلمون لیست دلیال قاطعا على أن اللغة -أ

.توقیفیة، فقد اختلف المفسرون بالمقصود باألسماء

ا أن ندخل فیها شیئا، ولكانت لغة العالم كما أنهم قالوا لو كانت اللغة توقیفیة لما جاز لن- ب

ومن هنا یتضح أن هذه األدلة ال تنهض . لغة واحدة ال اختالف فیها ألنها من عند هللا

.1/41ابن جني، الخصائص، -1
.7/62ابن تیمیة، مجموع الفتاوى،  --2
.1/17السیوطي، المزهر، : نظری-3
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إن الترادف والتضاد واالشتراك لدلیل على أن . بهذه النظریة وال تقوى في وجه االنتقادات

.اللغة لیس كلها توقیفیة

:نظریة التواضع واالصطالح-2

هذه النظریة أن الناس اصطلحوا ووضعوا أسماء لمسمیاتهم سواء كانت حسیة مفهوم 

أو معنویة، وقال بهذا الرأي المعتزلة، وعلى رأسهم أبو هاشم الجبائي، وقد عبر ابن جني 

: " ، قالوا1وذلك أنهم ذهبوا أن أصل اللغة البد فیه من المواضعة: " عن هذا التوجه بقوله

و ثالثة فصاعدا فیحتاج إلى اإلبانة عن األشیاء والمعلومات وذلك كأن یجتمع حكیمان أ

فیضع لكل واحد منها سمة ولفظا إذا ذكر عرف به مسماه لیمتاز به عن غیره، ولیغنى بذكره 

ثم ذكر أن االصطالح یمكن أن ینقل إلى لغات أخرى، وبین ".عن إحضاره إلى مرآة العین

اعتهم مما یضطرهم لوضع أسماء لها، دلیل أن الصناع وأهل الّنجارة یخترعون آالت لصن

: ووجه خصوم هذه النظریة انتقادات لها منها. قوي على صحة هذه النظریة

أن التواضع یحتاج إلى لغة لوضع المصطلحات والسمات والرموز، وأن التواضع یحتاج -أ

.إلى لغة سابقة یتفاهم بها المصطلحون

فهذه النظریة ال تحل المشكلة وال تخلو من أن الحكماء ال یتواضعون دون لغة، ولهذا - ب

2.المآخذ

.1/42ابن جني، الخاائص، -1
.1/46، ریخ آداب العربالرافعي، تا: ینظر-2
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یرىأصحاب هذه النظریة أن نشأة اللغة بدأت بمحاكاة : نظریة المحاكاة والتقلید-3

وذهب بعضهم : " األصوات الطبیعیة، وكذلك أصوات الحیوانات والریح قال ابن جني

ح وحنین إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من األصوات المسموعات كدوي الری

الرعد وخریر الماء ونعیق الغراب، ونحو ذلك ثم ولدت اللغات بعد ذلك، وهذا عندي 

وقد مال إلى هذه النظریة كثیر من الباحثین المعاصرین 1.وجه صالح ومذهب متقّبل

كونها تسایر طبیعة األشیاء التي تبدو بسیطة ثم تنمو وتتطور بدایة من التقلید إلى 

فل التي تبدأ تقلیدا ثم تتحرر منه، وأن كثیرا من األمم البدائیة اإلبداع، مثل لغة الط

. یستعملون اإلشارات الیدویة، والجسمیة للمساعدة على التعبیر

:وقد وجهت لهذه النظریة عدة انتقادات منها

فلیس من المعقول عندهم أن یقلد اإلنسان ذو . أنها تنزل باإلنسان إلى مرتبة أقل منه-أ

.حیوان أو األصوات األخرى المسموعةالعقل المفكر ال

أن اللغات الموجودة حالیا ال تتوفر إال على عدد قلیل من الكلمات التي تتصل فیها - ب

.األلفاظ بالمعنى

أن األمم البدائیة یتكلمون بلغات وال یظهر في لغتهم أثر التقلید أو المحاكاة ألصوات -ج

.الطبیعة أو الحیوانات

.99/98/1(،الخائص، ابن جني-1
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: نظریة الغریزة الكالمیة-4

وهي إحدى النظریات الحدیثة، وترى أن اإلنسان مزود بغریزة خاصة تحمل كل إنسان 

على التعبیر عن مدركاته الحسیة والمعنویة ولذلك اتحدت المفردات والتعابیر عند اإلنسان 

، وأنه بعد نشأة اللغة لم یستخدم اإلنسان هذه الغریزة  فانقرضت، وممن قال بهذه 1األول

م وهما من أشهر 1900م  واأللماني مولر المتوفى 1890رینان المتوفى النظریة الفرنسي 

:علماء اللغة األوربیین، وقد وجهت لهما عدة اعتراضات منها

أن المعاني الكلیة المعنویة تدل على رقي ال یصدق معه أن تكون هذه اللغة اإلنسانیة -أ

.األولى التي یفترض أن تكون بسیطة

یعرف كیف استخدمت ألول مرة للتعبیر عن حاجة اإلنسان وهذا أن الغریزة الكالمیة لم - ب

.هو الموضوع الذي تدور حوله المشكلة نفسها

وبعد هذا یتضح أن هذه النظریات عالجت مشكلة نشأة اللغة ولكنها لم تقدم لنا رأیا 

راجحا نرتاح إلیه، بل كل ما قدمته هذه النظریات مردود علیه وال نطمئن إلیه، فالباحثون 

.استنفذوا  طرق البحث الممكنة ولم یتوصلوا إلى رأي قاطع في تلك المشكلة

.18: أنیس فریحة، نظریات اللغة، ص: ینظر-1
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یقصد باللغات السامیة لغة الشعوب التي تنتمي إلى سام بن نوح علیه السالم، 

سام وحام ویافث، تفرق هؤالء األبناء الثالثة وأنجبوا شعوبا سمیت : فنوح خلف ثالثة أبناء هم

.باسمهم، فكان السامیون والحامیون، فاللغات السامیة نسبة إلى سام بني نوح علیه السالم

كان الكتشاف اللغة الهندیة السنسكریتیة أثر كبیر في الدراسات اللغویة القدیمة، 

حیث كانت البحوث الهندیة تتصف بالدقة والعلمیة، واكتشف علماء اللغة العالقة بین اللغة 

األوربیة والسنسكریتیة مما شجع العلماء على الدراسة الوصفیة والتاریخیة والمقارنة للغات، 

إلى أوجه الشبه أو االختالف بین اللغات، والبحث عن األصول المشتركة قصد الوصول 

لهذه اللغات للوصول إلى اللغة األولى أو اللغة األم، مما دفعهم إلى البحث في لغات العالم 

: األخرى، لیكتشفوا الفصائل اللغویة، وأشهر النظریات في تقسیم الفصائل اللغویة نظریتان

:النظریة الوصفیة-1

تهتم هذه النظریة بما یجمع اللغات من قرابة أو صالت تاریخیة، وتقسم هذه النظریة ال 

:اللغات إلى ثالثة أقسام

.وهي اللغة االشتقاقیة التحلیلیة كالعربیة واألوربیة مثال: اللغة المتصرفة-أ

وهي اللغة التي یتغیر معناها بإضافة سوابق كأحرف المضارعة : اللغات الالصقة- ب

ومن اللغات التي تتمیز بهذه . أو لواحق كألف االثنین أو واو الجماعةفي العربیة 

.الصفة اللغة الیابانیة
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وهي اللغات التي ال تتصرف وال تلحقها اإلضافات، بل كل كلمة : اللغات العازلة-ج

تحمل معنى ال یتغیر، فكل كلمة لها داللة خاصة ال تقبل التغییر مثل اللغة الصینیة 

.مثال

النظریة لم تلق القبول من طرف علماء اللغة، ووجهوا لها انتقادات كبیرة إال أن هذه 

منها أن بعض اللغات كالعربیة مثال تعرف أكثر من قسم من هذه األقسام، فالعربیة لغة 

متصرفة، وتقبل السوابق كأحرف المضارعة وأل التعریف، وتقبل اللواحق كألف االثنین أو 

وفیها بعض الجمل . الیاء والنون في جمع المذكر السالمواو الجماعة، والواو والنون أو

.كعّلم موسى عیسى: العازلة، التي ال تقبل التغییر

النظریة الثانیة وتعتمد هذه النظریة على صالت القرابة -2

بین اللغات والعالقات التاریخیة والجغرافیة للشعوب، وصاحب هذه النظریة هو العالم 

م وتصنف األسر اللغویة الكبیرة في العالم والبالغة بین 1900ى األلماني ماكس مولر المتوف

: لغة إلى أربع فصائل لغویة كبرى هي3500لغة وٕالى 2500

.الهندو أوربیة.أ

.األورالیةاأللتائیة.أ

.الحامیة.ب

.السامیة.ج
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: فصیلة اللغات الهندو أوربیة-أ

وأمریكا وأسترالیا، ویصعب وهي أكثر اللغات انتشارا في العالم إذ یتكلم بها سكان أوربا 

:تحدید موطنها األصلي بدقة وهي تشمل ما یلي

.األلمانیة، الهولندیة، االنجلیزیة، السویدیة، الدنماركیة: اللغات الجرمانیة وتشمل-1

.الفرنسیة، االیطالیة، االسبانیة، البرتغالیة: الالتینیة وتشمل-2

اریة، البولندیة، التشیكیة، الصربیة الروسیة، األكرانیة، البلغ: اللغات السالفیة وتشمل-3

.الكرواتیة

السنسكریتیة في الهند، األوردیة في باكستان، البنغالیة : الهندیة اإلیرانیة وتشمل-4

والسندیة في باكستان اللغات الفارسیة، األفغانیة البلوشیة، الخوارزمیة، الكردیة 

. األرمینیة، والیونانیة القدیمة والحدیثة، واأللبانیة

" .الطورانیة" فصیلة اللغات األورالیةاأللتائیة- ب

التركیة-1

التركمانیة-2

المنغولیة-3

المنشوریة-4
األوزبك-5
القازیة-6
التتاریة-7
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:فصیلة اللغات الحامیة-ج

:  وترجع إلى ساللة حام ابن نوح علیه السالم وتنتشر في شمال أفریقیا وجزءا من شرقها وهي

.اللغات المصریة القدیمة-1

".األمازیغیة" ریة اللغات البرب-2

ویتكلم بها السكان األصلیون في شرق أفریقیا في أثیوبیا والسودان : اللغات الكوشیة-3

.والصومال وٕاریتریا

:فصیلة اللغات السامیة-د

ویطلق السامیة على الشعوب التي تنتمي إلى سام ابن نوح علیه السالم، وهي الشعوب 

اآلرمیة، والفینیقیة، والعربیة والعبریة ،والبابلیة واآلشوریة، وتنتشر في بعض آسیا وبعض 

:وهذه الفصائل اللغویة هي. أفریقیا

".البابلیة واألشوریة" األكادیة-1

" الفنیقیة والعبریة" الكنعانیة -2

.اآلرامیة-3

.العربیة-4

.الحبشیة-5
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ویبدو أن اللغات السامیة كانت ترجع إلى أصل واحد،  إّال أنه من العسیر تعیین ذلك 

األصل األول، ویرجع بعض الباحثین أن الموطن األول للسامیة هو الجنوب العربي من شبه 

.الجزیرة العربیة

:فروع اللغات السامیة

: نتنقسم اللغات السامیة إلى فرعی

.شرقیة-أ

.غربیة- ب

:"اآلكادیة" اللغات السامیة الشرقیة-أ

:نسبة إلى آكد وهي من مدن العراق القدیم، وتتفرعإلى

" .مدینة بابل" البابلیة -1

"مدینة آشور" اآلشوریة -2

:وتتفرع إلىاللغات السامیة الغربیة، - ب

.اللغات السامیة الغربیة الشمالیة-1

.اللغات السامیة الغربیة الجنوبیة-2
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:وتتفرع إلى فرعین:اللغات السامیة الغربیة الشمالیة-1

الكنعانیة ولغاتها-1-1

الكنعانیة-1

الفنیقیة-2

العبریة-3

اآلرمیة ولغاتها-1-2

التدمریة-1

النبطیة-2

اآلرمیة-3

السریانیة-4

"الصابئة"المندانیة وهي لهجة -5

:وتتفرع إلى ثالثة فروعاللغات السامیة الغربیة الجنوبیة، -2

"الحمیریة" الجنوبیةالعربیة -أ

العربیة الشمالیة- ب

.الحبشیة-ج
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.السبئیة والحضرمیة والقتبائیة: الحمیریة" العربیة الجنوبیة-أ

: تنقسم إلى قسمین: العربیة الشمالیة- ب

.العرب البائدة وجدت في نقوش اللحیانیة والصفویة الثمودیة-1

.العربیة الباقیة التي نزل بها القرآن الحكیم-2

.والجوارجیةوالهرریةوالجعزیة" إریتیریا" والتیجریة " إثیوبیا" األمهریة الحبشیة -ج

وهذه التقسیمات وضعها الباحثون الغربیون وهي تقریبیة، وقد رفضها كثیر من 

.الدارسین، ألن تقسیمها مبني على العراق

:خصائص اللغات السامیة

أصلها وهي تتألف تشترك اللغات السامیة في عدد من الخصائص الدالة على وحدة 

من كلمات ثالثیة وٕان كان بعض المحدثین یمیل إلى القول بثنائیة األصول السامیة مثل هو 

یذكر مصطفى صادق الرافعي في كتابه تاریخ . وهي، وتكثر في السامیات الحروف الحلقیة 

آداب العرب أن اللغات السامیة هي لهجات القسم الجنوبي من عرب آسیا، من األردن شماال

إلى البحر العربي جنوبا، ومن خلیج العرب شرقا إلى البحر األحمر غربا، حیث وجد 

الباحثون أوجه شبه بین العربیة والعبریة والحبشیة والسریانیة واآلشوریة وآلرمیة، فاعتقدوا أنها 

.1في األصل لغة واحدة ألمة واحدة ثم تفرقوا فاختلفت ألسنتهم

.48:  ص1مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب، ج -1
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: اللهجات العربیة

اللهجات، وذلك بسبب الفصل بین أجزاء أاللغة وانتشارها في األقطار تنشبتوسع 

أراضي اللغة الواحدة، مما یترتب عن هذا التباعد تجمع تكتل الوحدات اللغویة بعیدة عن 

المجموعات األخرى، ویقل االحتكاك بین أبناء اللغة الواحدة،  وبعد مرور مدة من الزمن 

.م بسبب االنعزال الجغرافي واالجتماعي والصراع اللغويتنشأ لهجة بعیدة عن اللغة األ

:وتتعرض هذه المحاضرة إلى المحاور التالیة

.اللغة واالصطالحفيتعریف اللهجة -01

.أسباب نشوء اللهجات-02

.أنواع اللهجات-03

وجود اللهجات العربیة لیس خاصا بالعربیة فقط، بل هو موجود في كل اللغات 

اللهجات العامیة قد تكون ألسباب سیاسیة أو اجتماعیة أو جغرافیة، العالمیة، واختالف 

واللهجة العامیة ال یعني أنها منفصلة تماما عن العربیة، بل ولیدتها مع تغییرات صوتیة 

.طارئة علیها، كتضخیم حرف أو ترقیقه، أو إمالة حرف أو إشباعه

هجات العربیة واللغة تعرضت في هذه المحاضرة إلى طرح إشكالیة العالقة بین الل

العربیة الفصحى، وناقشت من خالل هذا التساؤل أسباب ظهور اللهجات واالختالف بین 

لهجة وأخرى، وما هي الصفات المشتركة بین العربیة الفصحى واللهجات األخرى؟
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:تعریف اللهجة لغة

وهي طرف اللسان وجرس الكالم، ویقال فالن فصیح اللهجة واللهجة: اللهجة واللهجة

1.لغته التي جبل علیها فاعتادها وینشأ علیها

: اصطالحا

مجموعة من الصفات اللغویة تنتمي إلى بیئة خاصة، ویشترك في هذه الصفات جمیع 

. 2أفراد هذه البیئة

مع مالحظة أن العرب القدامى لم یستعملوا مصطلح اللهجة بل استعملوا مصطلح 

وأحیانا یستعملون اللسان ویقصدون به اللغة العربیة اللغة، فقالوا لغة قریش أو لغة تمیم، 

الفصحى التي تشتمل على لهجات عدة، وكل لهجة لها ممیزاتها وخصائصها من النظام 

.الصوتي والداللي

:خصائص اللهجة

یمكن إجمال خصائص اللهجة في األصوات وكیفیة صدورها والفرق بیت لهجة وأخرى 

القاف كافا أو الذال زایا، وقد یكون في طریقة النبر، هو االختالف الصوتي، فقبیلة تنطق

ویروى عن قبیلة تمیم أنها كانت تقول في فزت فزْد، كما كانوا ینطقون الهمزة عینا واألجلح 

وتذكر المصادر التاریخیة أن اللغات الحالیة قد تفرعت عن 3.ینطق األجله عند بني سعد

. 520: ص2، دار الكتب العلمیة ج 1993، بیروت 1ابن منظور لسان العرب ، ط-1
. 179: ، مكتبة األنجلو المصریة،ص2003ط، القهرة .إبراهیم أنیس، في اللهجات العربیة، د-2
.16:،صفسهالمصدر ن-3



اللغة العربیة واللغات السامیة: المحاضرة الثالثة

21

تقلت عن بعضها، وبمرور الزمن اتسعت الفروق لغتها األم، فكانت في البدایة لهجات ثم اس

ومن اللهجات في وقتنا المعاصر كنطق أهل تلمسان القاف . بینها حتى أصبحت لغة مستقلة

ألفا، فیقولون آل في قال وبوأدیر في بوقادیر

:  أسباب نشأة اللهجات

:1ترجع أسباب نشوء اللهجات إلى األسباب اآلتیة

.داخل نظام خاص بهاانعزال بعض القبائل والعیش .1

.التطور المستقل الموجود داخل اللغة نفسها، حیث اللغة تجدد نفسها بنفسها.2

تتعدد اللغة حسب تعدد طبقات المجتمع، فكلما تعددت هذه : أسباب اجتماعیة.3

الطبقات والجماعات اختلفت اللهجات، فمثال لهجة الفالحین تختلف عن لهجة 

.لهجة التجار وهكذاالحرفیین، ولهجة قطاع الطرق غیر 

أسباب فردیة وتتمثل في أن اللغة تتعدد بتعدد األفراد الذین یتكلمونها، ومن .4

2.المعروف أال یتكلم شخصان بصورة واحدة

الصراع اللغوي یكون نتیجة غزو قبیلة لقبیلة أخرى، فیقوم صراع : الصراع اللغوي.5

مع بین صفات عنیف بین اللغتین مما یتولد عن هذا الصراع لهجة خاصة تج

الغزو األوربي للبالد العربیة : وخصائص اللغتین المتصارعتین، ومن أمثلة ذلك

.مما تولد عنه اللهجات العربیة المتعددة

20: ، صالسابقالمصدر -1
.18: مجدي إبراهیم محمد إبراهیم، اللهجات العربیة، دراسة وصفیة تحلیلیة في الممنوع من الصرف، ص-2
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تتسع الرقعة للمتكلمین وتفصل بینهم الجبال واألنهار فتبدأ اللغة : العامل الجغرافي.6

.تتغیر فیؤدي ذلك إلى اللهجة

عن الدولة األم ودخولها في نظام سیاسي آخر فاالنفصال : العامل السیاسي.7

یساعد على دخول كلمات أو مصطلحات جدیدة مما یؤدي إلى ظهور لهجة 

.جدیدة
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اة ومعناهمالعالقـة بین صوت الكل-1

: علم الداللــة

یتناول المعنى بالّشرح  والتفسیر ،والتأویل ،ویهتّم المعنى  والداللة وقضایاها ،ویدخل 

فیه  كّل رمز  یؤدي  معنى  سواء أكان  الرمز  لغویا  أو غیر  لغوي  مثل  الحركات 

ات ،والهیئات  ،واأللوان  ،والصور  ،واألصوات  غیر اللغویة  ،وغیر ذلك  من واإلشار 

.الرموز  التي تؤدي  داللة  في التواصل  االجتماعي 

فاللغة  )  اللسانیات ( أهّم  فروع  علم اللغة Semantiqueوُیعدُّ علم الداللـــــــــــــــــــة

موضوع  علم  وضعت للتعبیر  أو الداللة  عّما في  نفس  المتكّلم  ،وكّل  الجوانب اللغویة  

األخرى  هدفها  تبیین  المعنى  على نسق واضح  سهل  الفهم  ،وجمیع فروع  اللغة تشارك  

الفصل  بینها  ،وبین  موضوع الداللة  ،فكّل  فرع  منها  في  علم الداللــــــــــــــة  ،وال یمكن 

.یساهم  بدوره  في الداللة  في إطار  مجاله  المعین  ،وتخصصه المحدد

دراســـــــــــــة  الصوت اللغوي  ،والصوت  جزء  من بنیة  فمجال  علم األصوات 

ین  یؤثر في اختالف  المعنى  الكلمــــــــــــــة  ،واختالف صوت  واحد  في كلمتین  متشابه

حاّر ،ضّار : ،فالكلمات  التي یقع  بینهن  اختالف  في صوت  واحد  تختلف داللتهن مثل 

.،سار  ،واختالف الّنبر في كلمة واحدة  یؤّثر  في معناها  ،وكذلك  التنغیم 

عنى  الكلمـــــــــــــــة  یتأثر  بصیغتها  في الداللـــــــــــــــــــــة  فمكذلك علم الّصرفویشـــــــــــــــارك  

كاتب ،ومكتوب ،وقاتل ،ومقتول  ،فالصیغة  األولى  صیغة اسم  الفاعل : الصرفیة  مثل  



)1(الّلفــــــظ بالّلفــظةعالقـ:                               الرابعةضرةالمحا

25

،فكّل  صیغة  سم مفعول  الذي وقع  علیه الحدث ،والصیغة الثانیة  االذي  قام  بالحدث

والمصادر األفعال،والمشتقات هذا من صیغ صرفیة  تدّل  على معنى خاص  بها ،ویتبّین 

.

بدور  كبیر في الداللـــــــــــــــــــة ،فكّل جملة  تؤدي معنى  أو  ویشارك علم الّنحــــــــــــو 

داللة  تتأثر  بالعالقة  التي تربط  بین  أجزاء  تركیبها  ،وترتیبها  ،فاختالف الكلمات  

، )دخــــــــــــــل محمد المنزل :  (ـــة  الجملة  مثل قولك،واختالف  الترتیب  یؤثران  في داللــــــــــ

فمعنى )  دخل  محمد  عّش الزوجیـــــــــــــــة ( ،وقولك ـ )  دخــــــــــــــل محمد القبر : ( وقولك

التركیب  األول  معلوم  هو دخول الرجل إلى مسكنه  الذي یأویه ،والمعنى  في التركیب 

واختالف الترتیب في . تزّوج :،وفارق  الحیاة ،ومعنى التركیب الثالث الثاني  بمعنى مات

،وهذا ما یعرف محّمدا  أثر  في داللة الجملتین مدح علّي : مدح محمد  علّیا ،وقولك : مثل

.بداللة التقدیم  والتأخیر  في التركیب

یب  یتوقف  ك،فموضع  الكلمة  في التر نصیب كبیر في الداللــــــــــةویشارك المعجم 

اللتها  في السیاق التي  ترد ، فنحن  نختار  األلفاظ  التي تناسب  دعلى معناها  المعجمي

،فكّل  كلمة  تتعّلق بسیاقها  التركیبي  ،وتدّل  على معنى  فیه  یرتبط  بعالقتها  مع ما فیه

ـــــــــة  المعجمیة  وهذا ما یعرف بالداللــــــ. جاورها  ،یختلف معناها  في سیاق آخر  مخالف له

مدلولها  یختلف باختالف حقل  أهل التخّصص  فهو  عند المتعاقدین  ) الكتاب: (مثل كلمة

الشریعة  له ماء  الفقه و ،وعند علید  یعني الرسالــــــــــــــةیعني الشرط  أو العقد  ،وعند رجال البر 

.نجیلآن الكریم  ،والتوراة ، واإلدالالت كثیرة  فهو یعني القر 
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: موضوع علم األصوات

طوقة  فهو  فرع  من علم اللغة  المنعلم األصوات  یدرس أصوات

،ویتمّیز  عن غیره  من فروعها  بأنه ُیعنى  بجانبها  المنطوق فقط  ،كما)اللسانیات(اللغة

والكتابة ،واألصوات أصل طبیعة اللغة .لغة  ،وأصغر  الوحدات الداللیة  في الُیعنى  بأدقّ 

.،فهي  رمز الصوت  ،وتجسید مادي لهالحقة  علیها

في نطاق  تألیف مجموع أصوات  الكلمــــــــــة  قحقتوالداللـــــــــــــــــة الصوتیـــــــــــــة 

: المفردة  ،وتسمى  بالعناصر  الصوتیة  الرئیســـــــــــــــة  ،والتي یرمز إلیها  بالحروف األبجدیة 

الخ  ویتشكل منها  مجموع حروف الكلمة  التي ترمز إلى معنى  .....ج ، أ ، ب ، ت، ث، 

.معجمي 

:وتتمثل المصاحبات اللغویة  أو السمات  شبه اللغویة  في ثالث أنواع 

وهي التي تصاحب  ،ویعرف كذلك بالتطریز الصوتي:بیریة الصوتیةعالسمات الت-1

.الخ....التنغیم  ،والوقفات ،أو الخطاب  المنطوق ،وتتمثل  في الّنبر ،و الكالم

مثل  الّضحك  ،والبكاء ):أو الفضالت  الصوتیة (األصوات  غیر الكالمیة  -2

الخ....،والصراخ  ،والسعال ،والعویل 

: مثل  أصوات الحیوانات  ،ومظاهر  الطبیعة  مثل :األصوات  غیر اإلنسانیة-3

وغیر ذلك .....الهواء  باألشجارصوت  الریاح   ،وأصوات الكهوف ،وحفیف 

واألبواق التي ،واألجراس،أصوات اآلالت:  باإلضافة إلى األصوات الصناعیة مثل

.معینةـة على معان للداللـتستخدم 
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إّن ما یهمنا  في موضوعنا هو النوع األول الذي یرتبط مباشرة  باللغة  : المهم واألهم

رائد  ) ه392ت (ــــــــة  ،وُیعّد ابن جني ،وهو العناصر  الصوتیة  التي تشارك  في الداللـــــــــــ

دراسة الداللة  الصوتیة  قبل أن  یتوسع فیها  علم اللغة الحدیث ،فقد  اكتشف ابن جني  

،وأول ما حداه  بهذا  االكتشاف وبین ما ترمز إلیه،صلة  كبیرة بین  بعض  األصواتوجود

كالخازباز لصوته، والبّط لصوته،  وغاق  للغراب تسمیة  بعض  األشیـــــــــــــــــاء  بأصواتها  

رد لصوته،  ونحولصوته، والوا : وعاعیُت ، هاهیُت ،إذا قلت ،حاحیتُ : ق للصُّ

،وهللُت،وحوقلُت، كّل ذلك  ،وأشباهه إنما  یرجع في اشتقاقه  ونحو  بسملتُ ،وهاء،وعاء،حاء

.إلى محاكاة  األصوات  ،واألمر أوسع 

، لشيء  الّتالف،واللشیخ الضعیف: الّدالف() :ه392(بن جني وقول أبي الفتح عثمان

،والطنف لما أشرف خارجا  والصنف،المجان  ،ولیست له عصمة  الثمینوالظلیف ، والطلیف

.عن الغباء  وهو إلى  الضعف

ورأى ابن جني أن هناك  أصواتا  أقوى  في المعنى من غیرها  ،كذلك  لها  داللــــــــــــة  

قضــــــــــم ،وخضم ،فقضم تستخدم  في : عن قسیمتها في معظم  األصوات  مثل تمیزها  

لوا الحرف األقوى  لفعل  الیابس ،وخضم في الرطب ،وذلك  لقوة  القاف ،وضعف الخاء ،فجع

1)،والصوت األضعف للفعل األضعفاألقوى 

.110ص، 2ج، الخصائص،ابن جني: ینظر- 1
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: ومثال ذلك  أیضا

صعد  الحائط  " ـــــــــــــاء  المحسوسة  مثل  لصعود األشیـــ: صعد . وسعد ،صعـــــــــــــد( 

وعّلل ذلك .سعید  الجد  أي عالي القدر   : ،والجبل  ،وسعد في األشیـــــــــــاء  المعنویة  مثل  

فتطّلب التعبیر عنها  . بقوة  الّصاد ،وضعف السین  ،والمحسوسات  أقوى  من المعنویات 

1.)ــــة الّلفظیــــــــــــــة  أقوى من الدالالت  المعنویـــــــــــــةاألصوات  القویة  ،والداللـــــــــ

الّنضخ  ،والّنضـــــــــــح  ، فالّنضح للمــــــــــــــاء ،ونحوه ،والّنضخ أقوى  من : مثال آخــــــــــــر

.الّنضح 

. للقطع  طوال  ،والقط للقطع عرضا : فالقّد : القّد ،والقط 

أّن  من أشهر  من ) األصوات والداللـــــــــــة( أحمد محمد قدور   تحت عنوان / ویذكر د

أهم )  الخصائص (عرف  بهذا  النحو  من  التطبیق  هو ابن جني  الذي درس  في كتابه  

وقد ذكر بابین  هما  ...ما  یّتصل  بفقه اللغة  دراسة دقیقة  فیه كثیر  من اإلبداع والّسبق 

2)  إمساس  األلفاظ  أشباه  المعاني( و) ب األلفاظ لتصاقب المعاني تصاق(

: للتوّسع أكثر ینظر

التحلیل اللغوي  في ضوء علم االداللـــــــــــــة  دراسة في الداللة  الصوتیة والصرفیة  -1

محمود عكاشة ،دار النشر للجامعات  ،مصر ،الطبعة / والنحویة  والمعجمیة  ،د

.م2005-ه1426األولى ،

161،ص1المرجــــــــــــع نفســــــــه ج- 1

.وما  بعدها 193قدور ،صأحمد محمد / مدخل إلى فقه اللغة العربیة  ،د: ینظر- 2
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مكتبة اآلداب .فرید عوض حیدر / د.علم الداللــــــــــــــة دراسة نظریة  وتطبیقیة ،أ-2

.القاهرة

.إبراهیم أنیس  ،مكتبة األنجلو المصریة / داللـــــــــــــة األلفــــــــــــــاظ  ،د-3

منقور ،دیوان عبد الجلیل /علم الداللـــــــــــــة  أصوله ومباحثه  في التراث العربي ،د-4

.المطبوعات الجامعیة  ،الجزائر 

لكتب هادي نهر ،عالم ا/ د.علم  الداللــــــــــة التطبیقي  في التراث العربي ،أ-5

.م2011.،إربد، األردنالحدیث

دار الفكر بیروت ،ودار الفكر .أحمد محمد قدور / مدخل إلى فقه اللغة العربیة،د-6

.دمشق ،سوریـــــــــــــــة
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النبر في اللغة العربیة-2

مفهوم الّنبر

أصله من جملة مقاطع صوتیة متتابعة ومترابطة ومتفاوتة في أطوالها یتألف الكالم في

وقیمتها الزمنیة، ومن ناحیة أخرى هذه لیست بالقوة نفسها، وٕانما تتفاوت قوة وضعفا بحسب 

الموقع الذي تحتله في السیاق الصوتي وعندما ینطق الشخص باللغة فإنه یمیل إلى عملیة 

فیجعله أبرز وأوضح في السمع من غیره من الضغط على مقطع خاص من كل كلمة،

، لذلك یعرف النبر بأنه )النبر ( المقاطع ومثل هذا الضغط یسمى في علم األصوات 

الضغط على مقطع معین من الكلمة، لیصبح أوضح في النطق من غیره لدى السمع، 

شتد تقلص ونتیجة هذه العملیة یؤدي إلى زیادة اندفاع الهواء الخارج من الرئتین، حین ی

عضالت القفص الصدري، أما ارتفاع درجة الصوت فینتج من ازدیاد النشاط العضلي في 

الحنجرة عند نطق المقطع المنبور

:أهمیة النبر في الدراسة الصوتیة و اللغویة

.التفریق بین الصیغ أو المعاني بحیث ال یفهم المراد إال بوجود النبر-1

:الحال فيالفعل كما هو التفریق بین االسم و -2

كریم الخلق -

كریموا الخلق-

االنفعالالتأكید أو الداللة على -3
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:أنواع النبر

:هناك نوعان رئیسیان من النبر

نبر الكلمة-

نبر الجملة-

:إلى قسمین هما) نبر الكلمة ( و یقسم 

أي یكون في كل كلمة( نبر أولي :األولى.

یكون في الكلمات التي تشتمل على عدد من المقاطع یجعلها في ( نبر ثانوي :الثاني

) فا ( فإنها تشتمل على نبر أولي على المقطع ) استغفار ( وزن كلمتین مثل كلمة 

"تغ"وآخر ثانوي على المقطع

أما نبر الجملة فیقوم على الضغط على كلمة معینة، في إحدى الجمل المنطوقة، 

یرها من كلمات الجملة، وذلك،لالهتمام بهذه الكلمة، أو التأكید علیها، لتكون أوضح من غ

.الشك عنها من المتكلم أو السامعيونف

:مواضع النبر في اللغة العربیة

: النبر على المقطع األول.1

فمثال المقطع ) ص ح ( توالت ثالث مقاطع متماثلة من النوع القصیر المفتوح إذا-

فإن النبر یكون على ) ص ح / ص ح / ص ح ( تكون كالتالي ) كتب ( لكلمة 

."كــ"الحرف األول و هو
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كانت تشتمل على أكثر من ثالثة مقاطع، إال أن الثالثة األولى من النوع القصیر إذا-

فإن ) ص ح / ص ح / ص ح ( تكون كالتالي ) ثمرة ( قطع لكلمة المفتوح فمثال الم

)ثـــ( النبر یكون على الحرف األول و هو 

كالكلمة التالیة في حالة الوقف، ) أحادیة المقاطع ( اذا كانت الكلمة مقطعا واحدا -

فالنبر یكون على الحرف ) ص ح ح ص ( فإنها تتكون من ) نار ( فمثال كلمة 

."ـنــ"األول وهو

ر النبر على المقطع األخی.2

فإن ) ص ح ص ص ( أو )ص ح ح ص ( كان المقطع األخیر من النوعین إذا-

تحتوي على المقاطع التالیة ) نستعین ( النبر یكون على المقطع األخیر، فمثال كلمة 

فإن النبر یكون على المقطع األخیر و هو ) ص ح ح ص / ص ح / ص ح ص ( 

ص ح / ص ح ص ( تحتوي على المقاطع التالیة ) ستقر الم( ، و كلمة ) عین ( 

"قر"فإن النبر یكون على المقطع األخیر و هو) ص ح ص ص / ص 

:لنبر على المقطع الذي قبل األخیرا.3

ولم ) ص ح ص ص( أو )ص ح ح ص ( لم یكن المقطع األخیر من النوعینإذا-

، فمثال )ص ح ( تتوال في الكلمة ثالثة مقاطع من نوع واحد قصیر مفتوح 

فإن النبر ) ص ح ص / ص ح ص ( تحتوي على المقاطع التالیة ) انصر(كلمة

توي المقاطع تح) أخاك ( ، وكلمة )انـــ ( یكون على المقطع الذي قبل األخیر وهو 
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فإن النبر یكون على المقطع الذي قبل ) ص ح / ص ح ح / ص ح ( التالیة 

."خا"األخیر وهو 

:النبر على المقطع الذي یسبق ما قبل األخیر.4

وسبق بنظیر له ) ص ح ( اقصیر مفتوحالكان المقطع ما قبل األخیر من النوع إذا-

تحتوي على المقاطع ) هر ازد( ، فمثال كلمة ) ص ح ( من النوع قصیر مفتوح 

فإن النبر یكون على المقطع ) ص ح / ص ح / ص ح / ص ح ص ( التالیة 

تحتوي على المقاطع التالیة ) ر انكس( ، و كلمة ) د ( الذي یسبق ما قبل األخیر 

فإن النبر یكون على المقطع الذي یسبق ) ص ح / ص ح / ص ح / ص ح ص (

"كــ"ما قبل األخیر

ص ( و الذي قبل األخیر من النوع ) ص ح ص ( كان المقطع األخیر من النوع إذا-

/ ص ح / ص ح ص ( تحتوي على المقاطع التالیة ) ركبك ( ، فمثال كلمة ) ح 

.ركـــ"فإن النبر یكون على المقطع الذي یسبق ما قبل األخیر) ص ح ص 

و الذي قبله قصیر طویل مفتوح ) ص ح ح ( كان المقطع األخیر من النوع إذا-

/ ص ح ص (تحتوي على المقاطع التالیة ) بكروا ( ، فمثال كلمة ) ص ح ( مفتوح 

".بكــ"فإن النبر یكون على المقطع الذي یسبق ما قبل األخیر) ص ح ح / ص ح 



)2(الّلفــــــظ بالّلفــظةعالقـ:خامسةالمحاضرة ال

35

:العوامل التي تؤثر على مواقع النبر

: إلى األسباب التالیةینتقل النبر من مقطع إلى آخر في الكلمات العربیة، و یرجع ذلك

:االشتقاق-1

) ص ح/ ص ح / ص ح ( مقاطع التالیة یحتوي على ال) نفر ( فمثال الفعل الماضي 

و ذلك لتولي ثالث مقاطع من نوع واحد، أما ) نـــ ( فإن النبر یكون على الحرف األول 

ن فإ) ص ح / ص ح / ص ح ص ( تحتوي على المقاطع التالیة ) ینفر ( المضارع منه 

).فـــ( النبر یكون على المقطع الذي قبل األخیر وهو 

:إسناد الفعل إلى الضمائر-2

مكانه الذي كان الفعل الماضي إلى ضمائر الرفع المتحركة ینتقل النبر منإسنادعند 

ص ( و التي تحتوي على المقاطع التالیة ) درس ( الفعل إسناد، فمثال عند فیه قبل اإلسناد

إلى ضمیر ) د ( هنا ا یكون النبر على المقطع األول وهو الحرف ) ص ح / ص ح / ح 

النبر یكون ) ص ح ح / ص ح ص / ص ح ( تصبح المقاطع هي ) درسنا ( المتكلمین 

.)سر (ى المقطع ما قبل األخیر وهو عل

و واو الجماعة ال االثنینالفعل الماضي إلى ضمائر الرفع الساكنة كألف إسنادعندو 

یغیر من موضع النبر
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:جزم المضارع-3

یحتوي على ) یلعب ( یتغیر موضع النبر حسب رفع الفعل أو جزمه فمثال الفعل 

فإن النبر یكون على المقطع ما قبل ) ص ح / ص ح / ص ح ص ( المقاطع التالیة 

فإنها تحتوي على المقاطع ) لم یلعب : ( أما في حالة الجزم فنقول ) عـــ (األخیر و هو 

ى المقطع األول و هو فإن النبر یكون عل) ص ح ص / ص ح ص / ص ح ص ( التالیة 

.ذلك لتوالي ثالثة مقاطع من نوع واحدو ) یلـــ ( 

التنغیم-4

یع األداء للعبارة هو ارتفاع الصوت و انخفاضه مراعاة للظروف المؤدى فیه ، أو تنو 

حسب المقام المقولة فیه

:و هذا التنویع یكون على مستویین هما

الكلمة:المستوى األول.

الجملة:المستوى الثاني.

اختالف درجات الصوت في الكلمة الواحدة ، فاألصوات التي : فالمستوى األول یعنى 

هذا و ذلك الكلمات قد تختلف ، یتكون منها المقطع الواحد قد تختلف في درجة الصوت و ك

اللغة الصینیة، والنرویجیة، النوع یستعمل في بعض اللغات للتعریف بین المعاني ك

.، و شرقي آسیا و بعض اللغات الهندیة األمریكیةإفریقیابعض لغات جنوب و والسویدیة، 
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تؤدي ستة معان حسب توالي درجات الصوت) فان : ( فمثال في اللغة الصینیة كلمة

.مسحوق–یقسم –واجب –شجاع –یحرق –نوم : ( بالنغمة الموسیقیة هي 

لف بحسبه المعاني ، فمثال كلمة في اللغة العربیة صور من هذا التنغیم الذي تختو 

أطیل النطق وٕاذاعند نطقها بشكل خاص تدل داللة عامة على هذا المخلوق، ) إنسان(

وٕاذانسان الفاضل أو الكامل في صفاته،على اإلبالمقطع الذي قبل األخیر، دل داللة خاصة

.نطق بطریقة أخرى تدل على الذم

للتنغیم عدة عوامل تؤثر في طریقة األداء اللغوي فالبد مراعاة حالة المتكلم النفسیة و 

النطق والتنغیم، والبیئة التي یلقى فیها الكالم، وقدرة المتكلم على التحكم في وطبیعة

ختالف في المشاعر ومقتضیات األحوال االالعوامل تؤدي إلى عضالت نطقه، كل هذه

.، إلى التعجب، وما شاكل ذلكاالنفعالوتغیر الجمل، من االستفهام إلى التأكید، إلى 

فلكل لغة من حیث التنغیم مواقعه الخاصة به و ظروفه التي تحیط به و نظامها 

اللغويحتى ال یفقد تركیبها الخاص لذلك على متعلم اللغة الوقوف على هذه الجوانب 

.طبیعته الخاصة به

:المصادر و المراجع

دار ( ، ، علم الصرف الصوتي، الطبعة األولى) 1998( ادر ، عبدالقعبدالجلیل-1

.نعما–أزمنة للنشر و التوزیع 
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، أصوات اللغة العربیة ، الطبعة الثالثة ،  مكتبة ) 1996( هالل ، عبدالغفار حامد -2

.القاهرة–وهبة 
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األبنیـة واألوزان-3

:تمهیــد

مستویات الدرس اللغوي،وبتنوع سمات النظام  الرمزي اللغوي  تتنوع الدالالت بتنوع 

،ومن هنا  فإّن  الداللــــــــــــة لها  جانب صوتي ،یطلق علیه  الداللة الصوتیة  ،وجانب صرفي 

یطلق علیه  الداللة الصرفیة  ،وجانب نحوي  یطلق علیه  الداللة  النحویة  ،جانب معجمي 

والذي یهمنا  في . ة  ،وجانب سیاقي یطلق علیه الداللة السیاقیةیطلق علیه  الداللة المعجمی

).أي داللة الصیغ واألوزان الصرفیة (هذا الصدد ما یسمى بالداللـــــــــــــــة الصرفیة 

: الّداللــــة الّصرفیــــــــــــــــــة

الصرفیة الوظائف (وهي تلك الداللة التي ُیعرب عنها  مبنى الكلمة  ،ویسمى أیضا  

،وهي المعاني المستفادة  من األوزان  ،والصیغ ،واألبنیة  المجردة  عن السیاق ) للكلمة

فاألسماء تدّل داللة صرفیة  عامة  على المسمى ،ومعنى  ذلك  أّن التسمیة  هي   وظیفة  

سماء  االسم  الصرفیة  ،واألسماء تخلو  من الداللـــــــــــــة  على الزمان  ،ویدخل ضمن  األ

المصدر ،واسم المصدر  ،واسم المّرة ،واسم الهیئة ،والداللة الصرفیة  للصفات  هي  الداللة  

على موصوف بالحدث ،وداللة  أسماء اإلشارة  ،وضمائر التكّلم  ،والخطاب عي  الداللة 

على  الحضور ،وضمائر الغائب ،واألسماء  الموصولة ،وداللتها  الصرفیة  على 

الظروف داللة  صرفیة  على الظرفیة  الزمانیة  أو المكانیة  ،ویدّل الفعل  الغیاب،وتدّل 

بصفة عامة  داللة  صرفیة  على الحدث ،والزمن  ،وعند تقسیمه إلى ماض  ،ومضارع، 
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وأمر ،فإّن األفعال جمیعها تشترك  في الداللة  على الحدث ، غیر أنها تختلف في الداللة  

ّل على االنقطاع الزمني، والمضارع یدّل على الحال حقیقة  من حیث الزمان  ،فالماضي ید

وعلى  االستقبال مجازا ،واألمر یدّل  على االستقبال  ،فإذا زید في المعنى الصرفي للفعل  

.بدخول حروف الزیادة  علیه  ،أضافت إلى داللته دالالت فرعیة  أخرى  

،ولكل زیادة  ) عَّل  ،وفاعل أفعل ،وأف: (فمزید الثالثي  بحرف یأتي بثالثة أوزان 

داللـــــــــــــــة جدیدة ،عالوة  على داللة  الفعل على الحدث ،والزمن  فزیادة الهمزة  في أول 

:الثالثي تأتي غالبا للمعاني اآلتیـة

.خرج زید ،وأخرجُت زیدا : مثل :التعدیـــــــــــــــــة-1

دخل : ل في الصباح ،وأعتم   دخ: أصبح : مثل:الدخول في الزمان  أو المكان-2

دخل مصر  ،ویقال أمسینا ،وأسحرنا، وأفجرنا  ،وذلك  إذا : في العتمة ،وأمصر 

.صرت  في حین مساء ،وسحر  ،وفجر

الداللة على أنك  وجدت  الشيء  على صفة  معینة  مثل أكرمُت زیدا ،والمعنى  

: وجدته بخیال ،وأصعبُت األمر المراد  لدیك  أنك  وجدته كریما ،وكذا  أبخلُت خالدا أي 

.وجدته جبانا: وجدته عفنا  ،وأجبنُته : وجدته صعبا  ،وأعفنُت الشيء 

إزالة  معنى  الفعل  عن المفعول  ،فإذا قلت "ومعنى الّسلب :الداللة  على الّسلب-3

نصلُت السهم نصال  ،فقد  أثبت أنك جعلت له نصال ،فإذا قلت أنصلتُه فهذا : مثال 

.ك  سلبت هذا المعنى  عن المفعول ،وهو السهم  ، أي نزعت  نصلهیعني  أن
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أجنى  الّنخل،والمعنى  حان له أن :  مثل:الداللــــــــــــــة  على استحقاق صفة معینة-4

حان  له أن : ُیجنى،وأصرم  الّنخل  حان له  أن ُیصرم  ،وأركب الُمهر

أي استحّق : زرع استحق أن ُیمخض ،وأحصد ال: ُیركب،وأمخض  الّلبن 

.الحصــــــــــــــــاد

كثرت : أشجر المكان  أي كثر  شجره ،وأسدت الغابة : مثل:الداللة على الكثرة-5

.أسودها

.عّرضته للبیع: مثل أبعُت المنزل:الداللــــــــــــــــة على التعریض-6

أبلحت : مثل:الداللـــــــــــــة على أّن الفاعل قد صار صاحب شيء مشتق من الفعل-7

صارت : صار  ذا  نوى  ،وأزهرت  الحدیقة  : النخلة،صارت  ذات ،وأنوى البلح 

.ذات زهور 

صار  خمسة  ،وأسبعت  : مثل  أخمس العدد:الداللـــــــــــــة  على الوصول إلى العدد-8

.صرن سبعا: البنات  

: ومن أشهر  الدالالت  الّصرفیة  ألبنیة  األفعال المضّعفة  العین  ما یلي

: أكثر الجمع ،وبالغ فیه  وطّوف: جــــــّمـــــع  : مثل :الداللـــــــــــة على التكثیر والمبالغة.1

.أكثر  الطواف

.فرح  زید ،وعلم زید  ،وعّلمته ،وفهم هو  ،وفّهمته: مثل:التعدیة.2

.اّتجه غربا: اّتجه شرقا،وغّرب : شّرق:مثل:ــــــــــــة على التوّجــــــــــــهالداللــــ.3
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فالن قّوسمثل ،مشتق من الفعل،أّن الشيء قد صار شبیها بشيءعلى الداللــــــــــــــة.4

مثل القوس صار 

نسبته : ،وكّفرُته نسبته إلى الكذب: كّذبُت فالنا: مثل:الّنسبـــــــــــةعلى الداللــــــــــــة .5

.إلى الُكفر

.أزلُت  قشرتها: مثل  قّشرته الفاكهة :الداللـــــــــــــــة على الّسلب.6

قال ال إله إّال : قال هللا أكبــــــــــــر  ،وهّلل  : كبَّر  : مثل  :اختصار  الحكایـــــــــــــة.7

.سبحان هللا  ،وكذا حمَّد ،وأّمن : قال : هللا  ،وسّبح 

باأللف والسین والتاء ما علیها مبني الفعل المزید التي یدلّ رفیة الصّ الالت من الدّ و 

: یأتي

في ) استفعل(ومن ذلك  أنهم  جعلوا  ( :ــــــة  على الّطلب قال ابن جنيالّداللـــــــــ-1

استسقى ،واستطعم ،و استوهب، و استمنح  ،والمعنى  : أكثر  األمر للطلب ،نحو 

.طلب السقي ،وطلب الطعام ،وطلب أن یوهب له  ،وطلب المنحة:  على الترتیب 

استبشعُت األمر عددته :عّد الشيء على صفة ما اشتق منه  الفعل  ومن ذلك-2

.عددته منكرا: ستنكرته بشعا  ،وا

استجدته أي أصبته : تقولالّداللـــــــــــــة  على أنك وجدت الشيء على صفة  معّینة-3

: صبته  عظیما  واستسمنتهأ: أصبته كریما  ،واستعظمته :  استنكرمته أي،و جّیدا

أي أصبته سمینا
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:  استنوق الجمل  أي، وذلك  مثلالّداللــــــــــــــة  على التحّول من حال إلى حال-4

.،أي صارت الشاة تیسا واْسَتْتَیَسْت  الّشاةصار الجمل ناقة،

كما أّن زیادة  أصوات  على  بنیة  الفعل األساسیة  تؤدي  إلى زیادة  في دالالتها 

،ألن زیادة  المبنى تدّل على زیادة في المعنى  في األغلب األهم ،فاسم الفاعل  یدّل  على 

یغ المبالغة  ص،و حدث، ومن  وقع علیه  الحدث،واسم المفعول  یدّل على الالحدث،وفاعله 

تدّل على  كثرة  وقوع الحدث ،والمبالغة  فیه ،وأفعل التفضیل یدّل  على  وصف الفاعل 

ممن یّتصف بالصفة  ،ضیله  على سبیل تفضیله على غیرهبالحدث على سبیل تف

.ل بالحدث على سبیل الّلزوم  والثبات،والصفة  المشّبهة  تدّل على وصف الفاعنفسها

: للتوّسع في الموضوع ینظر

.تمام حسان/ اللغة العربیة معناها ومبناها  ،د-1

.الخصائص البن جني -2

.حلمي خلیل/ الكلمة دراسة  لغویة ومعجمیة  ،د-3

.محمود عكاشة / التحلیل اللغوي  في ضوء علم الداللة  ،د-4

.عبد الجلیل منقور/ ومباحثه في التراث العربي ،دعلم الداللــــــــــة أصوله -5

الفكر بیروت ،دار الفكر  أحمد محمد قدور، دار / مدخل إلى فقه اللغة العربیة  ،د-6

.دمشق 
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)أسبابه، واختالف الّدارسین حوله(الترادف -1

:تمهید

تعّد اللغة العربیة من أغنى اللغات التي تتوّفر على ثروة لغویة هائلة، تجعلها تستجیب 

. الدقة أن عّبرت عن النقیر والقطمیروقد بلغت مفرداتها من. لمتطلبات الفكر ونوازع النفس

توسم ببعض الظواهر التي احتدم الخالف بین العلماء حولها، مثل ةوهي في سمتها اإلفرادی

ولكلٍّ حججه التي . ظاهرة الترادف التي أقّر وجودها فریق من العلماء، وأنكر ذلك لفیف منهم

.یّتكيء علیها مثلما سیتضح الحقا بحول هللا تعالى

:ف الترادف لغةتعری

1."الترادف في اللغة التتابع، وأردفه أي أركبه خلفه، وكّل شيء تبع شیئا فهو ردفه"

:الترادف في االصطالح

ُأخذ من الترادف الذي هو . ماكان معناه واحدا، وأسماؤه كثیرة، وهو ضّد المشترك" 

2."ث واألسدكأّن المعنى مركوب والّلفظان راكبان علیه، كاللی. ركوب أحد خلف آخر

هو األلفاظ المفردة الّدالة على شيء واحد باعتباره :" وحّده جالل الدین السیوطي بالقول

واحترزنا باإلفراد عن االسم والحّد، فلیسا مترادفین، وبوحدة االعتبار عن : قال.اواحد

مختار الصحاح للرازي   : ـ ینظر 1

.ـ كتاب التعریفات للجرجاني 2
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أحدهما على: المتباینین، كالسیف والصارم، فإّنهما دّال على شيء واحد ولكن باعتبارین

1."الّذات، واآلخر على الّصفة

:االختالف حول ظاهرة الترادف

ومّمن أنكر الترادف . اختلف اللغویون حول ظاهرة الترادف في اللغة بین مثبٍتلها وناِف 

أحمدبن فارس متأّثرا بشیخه ثعلب حیث جاء في كتابه الصاحبي في فقه الّلغة وسنن العرب 

. السیف، والمهّند، والحسام: باألسماء المختلفة، نحوویسّمى الشيء الواحد :" في كالمها

ومذهبنا أّن . وما بعده من األلقاب صفات. إّن االسم واحد وهو السیف: والذي نقوله في هذا

وقد خالف في ذلك قوم فزعموا أنها وٕان اختلفت . كّل صفة منها فمعناها غیر معنى األخرى

وقال آخرون . سیف، وعضب، وحسام: قولناألفاظهم، فإّنها ترجع إلى معنى واحد، وذلك 

مضى، : وكذلك األفعال نحو: قالوا. لیس منها اسم وال صفة إّال ومعناه غیر المعنى اآلخر

وبهذا نقول وهو مذهب شیخنا أبي . وذهب، وانطلق، وقعد، وجلس، وكذا القول فیما سواه

2."العباس أحمد بن یحي ثعلب

كان لكّل لفظة معنى غیر المعنى  اآلخر لما أمكن أن واحتّج القائلون بالترادف بأّنه لو

فلو كان )  ال شّك فیه ) : ( ال ریب فیه ( یعّبر عن شيء بغیر عبارته، وذلك أننا نقول في 

فلّما عّبر عن هذا بهذا علمأّن . الریب غیر الشك لكانت العبارة عن معنى الریب بالشّك خطأ

.ـ المزهر في علوم اللغة وأنواعها 1

.ـ الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها 2
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عر باالسمین المختلفین للمعنى الواحد في مكان واحد وٕاّنما یأتي الشا: قالوا. المعنى واحد

:تأكیدا ومبالغة كقول الشاعر

وهند أتى من دونها النأي والبعد***أال حّبذا هنٌد وأرض بها هند  

إّن : أّما قولهم...إّن في قعد معنى لیس في جلس: ونحن نقول. فالنأي هو البعد: قالوا

إّنما عّبر عنه عن طریق : عن الشيء بالشيء فإنا نقولالمعنیین لو اختلفا لما جاز أن یعّبر 

إّن في كّل واحدة منهما : وٕاّنما . إّن اللفظتین مختلفتان فیلزمنا ما قالوه: المشاكلة، ولسنا نقول

لكّل منكم «: هذا الرأي أشار المبّرد في تفسیره لقوله عّز وجلّ وٕالى ." معنى لیس في األخرى

فعطف شرعة على منهاج ألّن الّشرعة ألّول الشيء والمنهاج :قال» .جعلنا شرعة ومنهاجا

.لمعظم الشيء ومّتسعه

كّل اسمین یجریان :" وقد أّلف أبو هالل العسكري كتابا سّماه الفروق الّلغویة جاء فیه

على معنى من المعاني، وعین من األعیان، في لغة واحدة، فإّن كّل واحد منهما یقتضي 

."وٕاّال لكان الثاني فضال ال یحتاج إلیهخالف ما یقتضیه اآلخر،

هـ216ت (فقد أّلف األصمعي . أّما القائلون بالترادف فهم الغالبیة من علماء العربیة (

) هـ384:ت(وأبو الحسن علي بن عیسى الرماني " ما اختلفت ألفاظه واّتفقت معانیه" في 

ي اللغة وله فوائد، وهو قول كثیر إّن للّترادف واقعا ف:" وقال السیوطي" األلفاظ المترادفة" 

ونقل عن أبى علي الفارسي ." مّمن أّلف في هذا الباب كابن خالویه، والفیروزآبادي وغیرهم

كنت بمجلس سیف الدولة بحلب وبالحضرة جماعة من أهل اللغة :" قوله) هـ377ت (

ما : ّي وقالوفیهم ابن خالویه، فقال ابن خالویه أحفظ للسیف خمسین اسما، فتبّسم أبو عل
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فأین المهّند والّصارم وكذا وكذا؟ : أحفظ له إّال اسما واحدا وهو السیف، فقال ابن خالویه

."هذه الّصفات، وكأّن الشیخ ال یفّرق بین االسم والّصفة: فقال أبو علي

:أسباب وقوع الترادف

:منهایرجع القائلون بوجود الترادف في اللغة العربیة إلى جملة من العوامل نذكر 

تعّدد األسماء لمسّمى واحد في الّلهجات المختلفة، وقد أّدى احتكاك القبائل بعضها -1

" ببعض لظروف سیاسیة ودینیة واجتماعیة إلى ظهور اللغة العربیة المشتركة 

وأصبحت الحالة  التي انتهت إلیها أشبه شيء ببحیرة، امتزجت بمیاهها األصلیة میاه 

."كثیرةأخرى انحدرت إلیها من جداول

لوقوع األلفاظ : قال أهل األصول:" وقد عّبر السیوطي عن وقوع هذه الظاهرة بقوله

أن یكون من واضعین وهو األكثر بأن تضع إحدى القبیلتین أحد : المترادفة سببان، أحدهما 

االسمین، واألخرى االسم اآلخر للمسّمى الواحد من غیر أن تشعر إحداهما باألخرى ثّم 

وهذا مبني . ان، ویختفي الواضعان، أو یلتبس وضع أحدهما بوضع اآلخریشتهر الوضع

."أن یكون من واضع واحد وهو األقلّ : على كون الّلغات اصطالحیة، والثاني

ت الكلمة الواحدة االتطور اللغوي الذي یصیب اللفظة الواحدة، فقد تتطّور بعض أصو -2

یعّدها اللغویون مترادفات لمسّمى على ألسنة الناس فتنشأ صّورا أخرى للكلمة، وعندئذ 

.الحثالة، والحفالة، والحذالة، والحسالة، والحصالة للردیئ من الشيء: واحد، نحو
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ـ االقتراض الذي یصیب اللغة جراء االحتكاك بین الشعوب نحو الّدمقس، واالستبرق -3

:یقول امرؤ القیس. للحریر وهما كلمتان فارسیتان 

مقس المفتل*** فظّل العذارى یرتمین بلحمها وشحم كُهّداب الدِّ

ي األصل ثم یوصف بصفات مختلفة تتفشى في فـ أن یكون للشيء اسم واحد -4

المهّند، :نحو) الصفة محل االسم( االستخدام إلى أن یحّل الفرع محّل األصل 

.للسیف...والّصارم، والبّتار، والسریجي

:خاتمة

لى اإلخبار عّما في النفس وكذا التوّسع في أن تكثر الوسائل إ: لترادف فوائد جّمة منهال

طرق الكالم وبخاّصة ما یتعّلق بالسجع والقافیة، والتجنیس وغیر ذلك من أصناف البدیع 

.الجالبة لهذا األمر
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المشترك الّلفظي-2

:تمهید

ضاد والترادف والمشترك معانیها، ففیها التاللغة العربیة بثراء مفرداتها، وتنّوع تفتخر 

فضول والاإلعجابمما جعلها تثیر تمتاز بها اللغة العربیة وهي خصائص. اللفظي

أقّره علماء الّلغة مادراسةو هاّبع ّظواهر تتم لتعلمها و دفعهاألمر الذي ،یهالمستعمل

.بخصوصها

وفي . واالشتراك في الّلغةاجتماع أمرین أو أكثر في شيء واحد مادیا كان أو معنویا

وطریق مشترك...رأیت فالنا ُمشتركا، إذا كان یحّدث نفسه كالمهموم:" الّصحاح للجوهري

تشترك فیه معاٍن كثیرة، كالعین ونحوها؛ فإّنه یجمع معاني : یستوي فیه الناس، واسم مشترك

."كثیرة

الّلفظ الّدال على معنیین مختلفین فأكثر " أّما في االصطالح فقد حّده علماء الّلغة بأّنه 

ن على ومعناه أن تكون للكلمة الواحدة عّدة معا1."داللة على السواء عند أهل تلك الّلغة

وعلیه یمكن القول بأّن المشترك هو ما اّتحد لفظه واختلف معناه، . سبیل الحقیقة ال المجاز

الّدار، :النیة، والّنوى:الُبعد، والّنوى: الّنوى: نحو كلمة الّنوى التي تخرج إلى معان عّدة منها

.نوى الّتمر:والّنوى

.02/273ـ المزهر  1
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:آراء العلماء في المشترك الّلفظي

واألكثرون منهم یقّرون بوجوده وقوع المشترك اللفظي في الّلغةاختلف العلماء في 

لجواز أن یقع إّما من واضعین بأن یضع أحدهما لفظا لمعنى، ثّم یضعه اآلخر لمعنى "

آخر، ویشتهر ذلك الّلفظ بین الطائفتین في إفادة المعنیین، وٕاّما من واضع واحد لغرض 

ومن الناس من أوجب وقوعه ألّن ... للمفسدةاإلبهام على السامع حیث یكون التصریح سببا

وال خالف أّن االشتراك على ... المعاني غیر متناهیة واأللفاظ متناهیة فإذا وّزع لزم االشتراك

ومّمن أقّر بوجوده الخلیل بن أحمد، واألصمعي، وسیبویه، وأبو عبیدة، 1."خالف األصل

سیبویه قد خّصه بالّذكر عند حدیثه عن وكان . وابن فارس، والّثعالبي، والمبّرد،والسیوطي

اعلم أّن من كالمهم اختالف الّلفظین الختالف المعنیین :" تقسیمات الكالم حیث قال

وجدت علیه من الموجدة، ووجدت إذاأردت وجدان : واختالف الّلفظین والمعنى مختلف،قولك

."وأشباه هذا كثیرا. الّضالة

شرح الفصیح  :الذي نّص على ذلك في كتابهومن المنكرین لالشتراك ابن ُدرستویه 

لثعلب فهو یرى أّن ما ورد في اللغة من هذا القبیل ما هو إّال مجّرد مصادفات تنوسیت فیها 

ولو أمكن تتّبع تلك الخطوات لوقعنا . خطوات التطّور المعنوي عن طریق المجاز والكنایة

.02/272:ـ المزهر في علوم اللغة ، جالل الدین السیوطي 1
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بس كّل یوم زیا جدیدا، ویعّبر في كّل على المعنى األصلي للفظ ثّم رأیناه آخذا في التطّور یل

. بیئة تعبیرا معّینا

. الجمع الكثیر:أخو األب، والعمّ :العمّ : ومن أمثلة المشترك الّلفظي كما ورد في الجمهرة

:قال الّراجز

أفنیت عّما وجبرت عّما*** یا عامر بن مالك یا عّما 

.أفنیت قوما وجبرت آخرینوالعّم الثّاني أراد به. فالعّم األّول أراد به یاعّماه

قال األصمعي في كتاب . ینومن األلفاظ المشتركة في معان عدیدة لفظة الع

عین اإلنسان :والعین... مطر ال ُیقلع: الّنقد من الّدراهم والّدنانیر، والعین: العین":األجناس

عین عین وال... والعین عین البئر وهو َمخرج مائها، والعین عین المیزان. التي ینظر بها

والعین . الّدابة والّرجل وهو الّرجل نفسه أو الّدابة نفسها، والعین عین الجیش الذي ینظر لهم

والعین . والعین عین النفس أن َیعین الّرجُل الّرجَل ینظر إلیه فیصیبه بعین... عین الّركبة

."والعین عین الّلصوص... السحابة التي تنشأ من الِقبلة

ّین أحد المعاني المشتركة للفظ الواحد مثلما هو الحال في قول والّسیاق هو الذي یع

:الخلیل بن أحمد الفراهیدي

إذ رحل الجیران عند الغروب*** یاویح قلبي من دواعي الهوى 

ودمع عیني كفیض الغروب*** أتبعتهم طرفي وقد أزمعوا 

تفتّر عن مثل أقاحي الغروب*** بانوا وفیهم َطفلة حّرة 
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جمع غرب، وهو الّدلو : غروب الشمس، والثّاني: على أّن الغروب األّولفالسیاق یدلّ 

.وهذا من الجناس التامّ . جمع غرب وهو الوهاد المنخفضة: والثّالث. العظیمة المملوءة

:أسباب حدوث المشترك الّلفظي

:یمكن حصر حدوث المشترك اللفظي في العوامل التالیة

قد یحدث تباین بین القبائل العربیة في تسمیة : اختالف اللهجات العربیة القدیمة-

بعض األشیاء فیّتحد االسم ویختلف المسّمى ومن ثّم ینشأ االشتراك في الّدال والتباین 

:في المدلول نحو ما أنشده سالمة األنباري في شرح المقامات

جْلسایقود من بطن قدید *** جْلسالقد رأیت هذریا

جْلسایشرب فیه لبنا و*** جْلسا ثّم رقى من بعد ذلك 

جْلساوال یؤّمون لهم *** جْلسامع رفقة ال یشربون 

وهو بمعنى الرجل الطویل " جْلسا " فالمشترك اللفظي الواقع في هذه األبیات هو لفظ 

. وبمعنى العسل في الرابعة. لثةواسم جبل في الثا. وبعیر عاٍل في الثانیة. في الكلمة األولى

.د في السادسةونجْ . الخمر في الخامسةو 

كثیرا ما یطلق اللفظ على معنى معّین مجازا ثّم :االستعمال المجازي للكلمات- 

أكثر كالم العرب : لذلك قال ابن جني . یالزمه حینا من الّدهر فیصیر حقیقة له

.مجازا
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یّتحد في المبتى تلحق باللفظ عوارض تصریفیة تجعله:العوارض التصریفیة- 

معنى ألفى، وبمعنى بالذي یكون " وجد"ذلك الفعل نى مثالویختلف في المع

...غضب، وبمعنى عشق

یحدث ذلك بین الّلغات عند االحتكاك حیث یحدث تشابه بین :االقتراض الّلغوي- 

لفظتین في المبنى واختالفهما في المعنى مثال ذلك كلمة الحّب التي هي بمعنى 

الوّد في اللغة العربیة، وهي بمعنى الجّرة التي یجعل فیها الماء في الفارسیة التي 

.دخلت العربیة
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التضاد-3

:تمهید

تتوّزع على تقوم األلفاظ اللغویة في حاالتها اإلفرادیة على عالقات معنویة فیما بینها، 

الترادف أو االشتراك أو التضاّد الذي هو نوع من المشترك الّلفظي الشتراك مدلولین في داّل 

وهو في . وأصل ماّدته َضَدَد،وضّد الشيء خالفه، والجمع أضداد، والتضاد مصدر. واحد

."داللة الّلفظ الواحد على معنیین متضاّدین:" االصطالح

: نحو. في األسماء أن یسّموا المتضادین یاسم واحدومن سنن العرب:" قال ابن فارس

."الجون للسواد، والجون للبیاض

الفرق بین االشتراك والتضاد:

المشترك أعّم من التضاد، فكّل متضاّد مشترك، والعكس غیر صحیح، بناء على أّن 

فیدّل على أّما المتضاّد . المشترك یدّل على معاٍن عّدة وال یلزم من ذلك أن تكون متضاّدة

.ففي الشرط تقیید. كونا متضاّدینمعنیین، وال بّد أن ی

:طریقة فهم التضادّ ـ 

تدّل على الشيء الیسیر الحقیر، " جلل " یفهم التضاد من خالل السیاق، مثال ذلك كلمة 

:وتدّل على الشيء العظیم، فمن األّول قول لبید

والفتى یسعى ویلهیه األمل***جللكّل شيء ما خال هللا 

:ومن الثّاني قول الحارث بن وعلة الجرمي
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فإذا رمیت یصیبني سهمي***قومي هم قتلوا أمیَم أخي 

ولئن سطوت ألوهنّن عظمي***جلالفلئن عفوت ألعفونّ 

وفي . األمر الیسیر الحقیر: یّتضح من خالل سیاق الكالم أّن المراد بالجلل في بیت لبید

على أّنه األمر العظیم ألّن اإلنسان ال یفخر بصفحه عن " جلال"ني دّلت كلمة المثال الثا

.ذنب حقیر یسیر

موقف العلماء من ظاهرة التضاد:

ومن . اختلف أهل الّلغة بخصوص التضاد حیث منعه قوم وعملوا على تأویل أمثلته

روى ابن سیده في و " . إبطال األضداد" أشهر هؤالء ابن ُدرستویه الذي أّلف كتابا سّماه 

وذهب فریق آخر إلى . المخصص أّن أحد شیوخه كان ینكر األضداد التي حكاها أهل اللغة

القول بوروده فیلسان العرب ومنهم الخلیل بن أحمد وسیبیویه، وأبو عبیدة، وأبو زید 

.األنصاري، وابن فارس، وابن درید، والثعالبي، والمبّرد، والسیوطي

قطرب، والصاغاني، واألصمعي، وابن السكیت، " األضداد" ان ومّمن أّلف كتابا بعنو 

ویظّن أهل :" وابن األنباري الذي أحصى في كتابه ما یربو عن األربعمائة ضّد حیث قال

البدع والّزیغ، واالزدراء بالعرب أّن ذلك كان منهم لنقصان حكمتهم وقّلة بالغتهم، وكثرة 

اتهم  فیسألون عن ذلك، ویحتجون بأّن االسم االلتباس في محاوراتهم وعند اّتصال مخاطب

منبئ عن المعنى الذي تحته وداّل علیه وموّضح تأویله، فإذا اعتور الّلفظة الواحدة معنیان 

فأجیبوا عن هذا . مختلفان لم یعرف المخاطب أّیهما أراد، وبطل بذلك تعلیق االسم بالمسّمى
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الم العرب یصّحح بعضه بعضا، ویرتبط أحدها أّن ك: الذي ظّنوه وسألوا بضرب من األجوبة

أّوله بآخره، وال یعرف معنى الخطاب منه إّال باستیفائه واستكمال جمیع حروفه فجاز وقوع 

اللفظة على المعنیین المتضادین ألّنها بتقّدمها ویأتي بعدها ما یدّل على خصوصیة أحد 

ثّم ضرب أمثلة ." إّال معنى واحدالمعنیین دون اآلخر، وال یراد بها في حال المتكّلم واإلخبار 

أراد الذین یتیقنون :" حیث قال" :" لذلك ومنها قوله تعالى

-األضداد-."ذلك، فلم یذهب وهم عاقل إلى أّن هللا عّز وجّل یمدح قوما بالشّك في لقائه

:عوامل نشأة التضادّ 

:التضاّد إلى عوامل عّدة منهاتعود نشأة 

داللة اللفظ في أصل وضعه على معنى عاّم یشترك فیه الّضدان، ثّم یتخّصص هذا -

المعنى في لهجة من الّلهجات، كما یتخّصص ضّده في لهجة أخرى نحو كلمة الّطرب التي 

تصیب واألصل في داللة هذه الكلمة خّفة . تدّل على الفرح والحزن كما في كتاب األضداد

. الرجل لشّدة الّسرور أو لشّدة الجزع

.وأصل ذاك من باب واحد وهو القطع. منهما ینصرم من اآلخر

اختالف الّلهجات العربیة في داللة بعض األلفاظ على سبیل التضاّد كلفظ وثب - 

وكذلك السدفة فهي عند تمیم . بمعنى قعدالمستعمل عند مضر بمعنى قفز وعند حمیر 

وكلفظ سجد فإّن معناه انتصب عند قبیلة طيء ، . بمعنى الظلمة وعند قیس بمعنى الّضوء
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وكلفظ لمق في لغة بني عقیل بمعنى كتب وعند . وانحنى إلى األرض عند باقي القبائل

.غیرهم بمعنى محا

جازي كإطالق السلیم على انتقال اللفظ من معناه الحقیقي األصلي إلى معنى م- 

.الملدوغ للتفاؤل،  أو الجتناب التلفظ بما یكره كإطالق المولى على السید والعبید

التي تدّل على المبالغة " فعول" احتمال الصیغة الّصرفیة للمعنیین، مثال ذلك صیغة - 

بمعنى رسول : كما أّنها ترد أحیانا بمعنى مفعول مثل. شكور أي كثیر الشكر: قي الفعل نحو

ولكنها قد تأتي بمعنى . سمیع، وبصیر: بمعنى فاعل نحو " فعیل"ومنها صیغة . مرَسل

.مكحول: كحیل أي: مفعول، مثل

یرى بعضهم أّن كثیرا من الكلمات لیست من التضاد كما یوهمه ظاهرها بل : مالحظة

معناه في القرء في إطالقه على الحیض والطهر ألّن : هي من قبیل المشترك المعنوي نحو

والصریم في إطالقه على اللیل . والّزوج في إطالقه على الرجل والمرأة. األصل الوقت المعتاد

والّصارخ . والنهار ألّن معناه في األصل ما ینصرم عن شيء آخر وهذا یصدق علیهما معا

.ألّن كّال منهما ُیصرخ اآلخر
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")الّنحت "،الُكّبـــــــــــــار األكبر،الكبیر العام،أنواعه ،مفهومه(االشتقــــــــــــــاق -1

: مفهوم االشتقاق

:في الّلغــــــــــــة  -أ

ومنه فعل ،بت إذا خرج من األرضبح إذا طلع، وشّق النّ الصّ شقّ : تقاق في اللغةاالش

الكلمة من الكلمة بمعنى أخرجها واشتقّ ه بمعنى أخذ شقّ - على وزن افتعل–يءالشّ اشتقّ 

:  واشتقاق الشيء. وأخذ  كلمة  من  الكلمة واألخذ  بالكالم،،أخذ شّق الشيء"و1.منها

واشتقاق الحرف من الحرف .األخذ فیه یمینا  ،وشماال : واشتقاق الكالم .بنیانه من المرتجل 

تشقیق الكالم  : وفي حدیث البیعة. یقال شّقق الكالم إذا أخرجه  أحسن مخرج ,أخذه منه : 

2."علیكم شدید  ،أي التطّلب  فیه  لُیخرجه أحسن مخرج 

:في االصطالح -ب

نى  ،والتركیب كأخذ ضارب  من في المعهو أخذ لفظ  من  آخر  مع تناسب بینهما 

3...."وعالم من عِلم  ،وكاتب من كتب،ضرب

:االشتقــــــــــــــــاق وأنواعــــــــــــــــه

موضوع االشتقاق قد حظي  بعنایة اللغویین  منذ وقت  "أحمد محمد قدور أّن / یذكر د

وعلوم العربیة، لما له  في الّنحو،فقد دعت الحاجة إلى معرفته  مع بدایة  التألیف مبّكر،

.346: ، ص1سیوطي ج للالمزهر -1
.5/160لسان العرب ،للعالمة ابن منظور ،دار الحدیث القاهرة ،- 2

.1/346المزهر  ،للسیوطي،- 3
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كما دعت الحاجة  .وما سوى ذلكوأحوال تركیبها،ومعانیها،من ارتباط  بأصول  الكلمات،

1".الناس عن العرب وجهلوا أصولها  إلیه  لمعرفة  معاني  األسمـــــــــــــاء  التي نقلها 

وقد  األسمــــــــــــاء  لكشف معانیها  على وجه  التحقیق ،وقد  اهتّم  المتقّدمون  بتتّبع اشتقاق 

اّتخذ   البحث في هذا الموضوع  وجهة  واضحة ساطعة  حین أّلف عدد  من الّلغویین  منذ 

اشتقاق األسمـــــــــــاء (كتاب  :  باشتقاق األسمـــــــــــــــــاء منهاالقرن  الثاني الهجري  كتبا  خاصة

( ،وكتاب ) هـ321ت(البن درید ) اشتقاق أسماء القبائل ( ،وكتاب) هـ216ت(لألصمعي ) 

اشتقاق أسماء ( ،وكتاب)  هـ337تش(ألبي جعفر بن النحاس ) اشتقاق أسماء هللا عّز وجلّ 

) .هـ560ت (للخوارزمي ) المواضع والبلدان

إلى أّن  وقد خلص اللغویون  وغیرهم  ممن  عنوا  باالشتقاق على اختالف االتجاهات 

العرب تشتّق  بعض الكالم  من بعض، لذلك  ُجعل  االشتقاق واحدا  من ضروب تصّرفهم 

وأّن العرب  تشتّق  بعض الكالم  فقد أجمع  أهل اللغة  أّن  للغة العرب قیاسا،. في  الكالم 

ر  فاسم  الجّن مشتّق من  االجتنان  ،وأّن الجیم والنون  تدالن  أبدا  على الستمن بعض،

2.،وعلى  هذا سائر  كالم العرب كما یقول ابن فارس 

-: فقد حصرها  بعضهم  في أربعــــــــــة  أنواع هي أّما أنواع االشتقاق

: االشتقاق الصغیر  أو األصغـــــــــــــر:النوع األول -

202مدخل إلى فقه اللغة العربیة ،ص- 1

.203أحمد محمد قدور ص/ مدخل إلى فقه اللغة العربیة ،د: ینظر- 2
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) الصرفي االشتقاق ( ویسمى .وهو  االشتقاق العام  الذي یفهم حین إطالق كلمة  االشتقاق 

،  یسلم، سالم، سلیمان، سلمى ،سلیمسلم  ،:  نأخذ منه معنى السالمة  نحو) م.ل.س(تركیب 

)2/134الخصائص البن جني ،: ینظر (السالمة  

:االشتقاق الكبیـــــــــــــر:النوعالثاني-

) ــولقــــــــ: (مثل) تقلیبات الحروف(وهو االشتقاق األكبر عند ابن جني ) القلب(ویسمى 

: تشتق منها التراكیب الستة

.ضد السكوت :قول -1

.حمار الوحش:  القلو-2

.للوعل: الوقل-3

.إذا أســـــــــــــرع: ولق-4

.ما أعمل الید في تحریكه: لوق-5

.الّلقوة للعقاب:  لقو-6

) : اإلبدال  أیضا(االشتقاق األكبر ویسمى  : النوع الثالث -

البعیر : الحمام ، وهدیـــــــــــر) : هدیــــــــــــل(الباب والقلم ، و:  البكرة، وصریف: مثل صریر

الخ ...

: االشتقاق الُكـــــّبــــــــــار  أو الّنحت: النوع الرابع -

:وهو اقتطاع  جزء من كّل كلمتین  أو ما هو أكثر  منها   مثل 

.الرحمن الرحیمبسم هللا : قولك  : بسمـََل -1
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." قولك : حوقلَ -2

.عبد شمس: أي: عبشمي -3

.أي عبد الدار:  عبدري-4

.ال إله إّال هللا : إذا قال : هّلل -5

.أدام هللا عّزك :  إذا قال: دمعز-6

.حّي على : أي: حیعل-7

بأبي أنت : إذا قال : بأبأ -8

الخ....سبحان هللا إذا قال : سبحل-9

:وللنحت عند علماء اللغة  أربعة  أنواع هي

:الّنحت الفعلي-1

:  فقالوا: ،وذكروا  من جمیع ما تقّدم  المصدر أیضا )بْسمل، بأبأ ،دْمعز، سْبحل : (مثل

.ونحو ذلك.البأبأة ،و البسملة،والدمعزة، و السبحلة 

: الّنحت الوصفي-2

لة  على صفة  بمعني الكلمتین  أو بمعاني  الكلمات  وینحت  من كلمتین أو ثالث دال

: لشدید  الحافر ،من الصلد والصدم  ،والهجرع : صلدم  : الداخلة في  النحت نحو قولهم

.األحمق : المتسرع ،والهجع: للخفیف األحمق  ،من هرع وهجع ، فالهرع 

:الّنحت  االسمي -3
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: نحو قولهم : ثر  جامعا  بین ما نحت منهویكون  المنحوت  هنا  اسما  من اسمین  أو أك

الخ....وهو البَرد  ، من حّب قّر : من جلد وجمد ،وحْبقر : جلمود 

:الّنحت النسبي-4

نسبة : نسبة إلى عبد شمس  ،وعبدري: عبشمي : قولهم وینحت نسبة  إلى علمین  ،نحو 

.نسبة إلى  امرئ القیس: إلى عبد  الدار،ومرقسي 

:أكثر في الموضوع ینظرللتوّسع  

.عاطف فضل/ المســـــــــــــار في فقه اللغة  العربیة  ،د-1

.أحمد  محمد قدور / مدخل إلى فقه اللغة العربیة ،د-2

.م 1947االشتقاق والتعریب ،عبد القادر المغربي ،القاهرة -3

.رمضان عبد التواب/ فصول في فقه اللغة،د-4

.واحد وافيعلي عبد ال/ فقه اللغة،د-5

فقه اللغة العربیة  وخصائصها ،إمیل بدیع یعقوب، دار العلم للمالیین  ،بیروت -6

،1982.

فقه اللغة  وخصائص العربیة  ،محمد المبارك  ،دار الفكر ،بیروت ،الطبعة  -7

.م1981السابعة،

.محمد فرید عبد هللا / في فقــــــــــه اللغة العربیة،د-8
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.الّدخیـــــــــــــــــــل -2

لهم  اّتصاال مادیا  ،وثقافیا  ،وسیاسیا ،وقد لقد اّتصل  العرب قبل اإلسالم  باألمم المجاورة

نتج عن هذا  االتصال ظهور  ألفاظ مستخدمة  لم تكن  للعرب ،وال للغتهم  عهد بها  من 

وٕاّن  أّي تطّور لغوي ال یمكن  أن ..قبل في  میادین  مختلفة  ،وفي مختلف نواحي الحیاة 

الـتأثیر  ،والتأّثر  بین  اللغات قانون یبقى  في معزل عن  التأثیر  الخارجي ،وٕاّن  تبادل

.اجتماعي إنساني كما  أّن اقتراض بعض اللغات من بعض ظاهرة إنسانیة عامة

:الدخیل  لغة واصطالحا

دخل : الّدال ،والخاء والّالم  أصل مّطرد  منقاس ،وهو الولوج  ،یقال : (یقول ابن فارس 

الذي  : إذا انتسبوا  معهم  ،ودخیلك : ل وبنوا فالن في بني فالن  دخی...،یدخل ،دخوال

1."یداخلك في أمورك

:ویذكر الشیخ مصطفى صادق الرافعي موضوع الدخیل  قائال 

والّدخیل في لغة  العرب یكاد  صورة  جغرافیة  لما عرفوه  مما  خرج  عن حدود  جزیرتهم  ( 

نهم یحملون  إلیهم  التواریخ  ،وقد  كان  شعراؤهم  ،وتجاورهم  ،وأهل األسفــــــــــــــار م

،واألحادیث  كما یحملون  عروض  التجارة  من مصر  ،والحبشة  ،وفارس  ،والهند ، 

والروم ،فیدخل من ذلك في عاداتهم ،وشعائرهم ،ویلحقون  ألفاظه بلغتهم ،سواء منها ما 

).دخل(مقاییس اللغــــــــة ،البن فارس مادة - 1
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كة األقالم  جعلوه على أبنیهم ،ولم یجعلوه ألن قواعد اللغة یومئذ  لم تكن  كما هي في حر 

1.)،ولكنها  كانت حركات األلسنة 

وقد ذهب بعضهم إلى أّن  الدخیل معّرب ،وهناك من جعل  الفارق بین  المعّرب والّدخیل 

مادخل اللغة العربیة من لغة اخرى في مرحلة  متأخرة  من : فالدخیل .ومنا یتعّلق بالعصور

بلسانهم ،على حین  یجعل المعّرب هو حیاتها عن  عصر  العرب الُخلص الذین  ُیحتّج 

الّلفظ الذي استعارته العرب الُخّلص  في عصر االحتجاج  باللغة ،واستعملوه  في لسانهم  

2.،ومنهم  من جعله االقتراض

" ودخیل  الرجل الذي یداخله  غفي أموره  كّلها  ،فهو  له دخیل : (وفي الّلســـــــــــان 

المباطن : والدخیل  المداخل .لدخوله على المضیف :والدخیل الضیف ،والنزیل ..

3."داخل ،وكذلك  حّب دخیل : وداءدخیل  ..

مجترأة بید أنها  " أما الدخیل اصطالحا  عند ابن منظور ،فهو الیعدو  أن یكون  إشارة 

وكلمة  : " یقول .تنطوي على تنّبه مبّكر ،وفهم متطور لظاهرة  الدخیل  في اللغة العربیة  

4."أدخلت  في كالم العرب  ،ولیست  منه  ،استعملها  ابن درید كثیرا في الجمهرة: ل  دخی

وقد بدأ الدخیل في العربیة الفصحى  ُیعرف  ،ویسمى مقرونا  باألعجمي ،والمعّرب ،والموّلد 

.عند نفر من الّلغویین قدماء ،ومحدثین 

.1/201تاریخ آداب العرب،مصطفى صادق الرافعي ،- 1

.314صبحي الصالحص/ ، و دراسات  في فقه اللغة،د193فقه اللغة علي عبد الواحد وافي ،ص: ینظر 2

)دخل(لسان العرب البن منظورمادة - 3

".دخل"اللســــــــان،مادة - 4
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من  سبل  نمّو  الثروة اللغویة  ویذكر الدكتور أحمد محمد قدور أّن الدخیل یعّد بحق سبیال

،ألنه  یضیف إلى اللغة عن طریق االقتراض ألفاظا لم یكن  ألهل اللغة  بها  عهد من قبل 

،ومسألة  االقتراض اللغوي أمر مسّلم به ،ألنه یمّثل  ظاهرة  إنسانیة  عامة  تقوم  على 

د عرفت  فق.تبادل التأثر والتأثیر ،ولم تكن العربیة بدعا بین اللغات 

بعده ،ولّما تزل  تأخذ  من اللغات ,االقتراض من مجموعة  من اللغات قبل اإلسالم ،

األجنبیة  في هذا العصر ما كان ضروریا لمسایرة  تطور الحیاة الثقافیة ،والعلوم ،وسائر 

1."ضروب  النشاط البشري

: الـــــُموّلد/ الــــُمعّرب / الدخیل 

: حمد محمد قدور بقولهفقد  عرفه  أأما الّدخیل

هو لفــــــــــــظ أخذته العرب الُخّلص في عصر االحتجاج   ،وتأتي  الكلمة الدخیلة  كما هي  " 

دون )  الدخیل( واختار  دارسون  آخرون  تعمیم  مصطلح ." أو بتحریف طفیف في النطق

:ك  عّرفوا  الدخیل بأنه االلتفات  إلى  أّي معیار  مستمّد  من الزمان  أو البناء  ،وعلى  ذل

ما نقل  إلى لغة العرب سواء  جرت  علیه  أحكام  التعریب أم لم تجر علیه ،وسواء أكان "

."في عصر  االستشهاد أم بعده  

".فهو الدخیل الذي جرى  على  األبنیة العربیة  :"فهو  أما المعّرب

:وعّرفه آخرون بقولهم

.227أحمد محمد قدور ،ص / مدخل  إلى فقه اللغة العربیة ،د: ینظر- 1
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ي عصر االحتجاج  من أمة  أخرى  ،واستعملوه في  هو  لفظ  استعاره  العرب الُخّلص ف"

."السندس  ،و الزنجبیل، والسراط  ،واإلبریق: لسانهم  مثل 

فقد وضعه  القدمــــــــــاء  صفة للتغییر الذي ظهر  بعد عصر  ) الــــُموّلد(أما مصطلح 

یق  االشتقاق ، االحتجاج أیا كان  نوعه ،لذلك اعتبر القدماء كّل لفظ أو تركیب جاء عن طر 

أو تحویل الداللة  ،أو تعریب ،أو حدوث  تعدیل أو تحریف ،أو لحن في  الصیغة  تكّلم  به 

المولدون أو العامة بعد عصر االحتجاج  من الموّلد ،فالمعیار  هنا هو  ملحوظ  معیار  

1."زمني ال یفرق بین أنواع التغّیر اللغوي ،بل یجعلها  جمیعا على  صعید  واحد

:ّدخیل وأحكامـــــــــــــــــــهال

:محمد فرید عبد هللا في هذا الموضوع  قائال/یصّرح د

لقد بات  معلوما  أّن األلفاظ الفارسیة التي تسّربت  إلى اللغة العربیة  ،وكذلك  األلفاظ  " 

غیر الفارسیة كالحبشیة  والرومیة  وغیرها  ،إنه تسربت  عن طریق التجارة أو االختالط  

وكان  ذلك  منذ قدیم الزمن  إّال  أنها  تبقى  فلیلة  إذا  ما قیست باأللفاظ  التي دخلت  ،

في العصر العباسي ،إذ كانوا أشّد احتیاجا إلى االقتباس  من األمم األخرى  ،ومن الفرس 

بخاصة  ،وذلك لكون اللغة  العربیة  لم تعد  ملكا للعرب وحدهم  بل  صارت ملكا للعالم 

ي جمیعه ،ومن المعلوم  أیضا  أن العالم  اإلسالمي  ال یتعّصب للغة  العربیة  اإلسالم

: تعّصب العرب،ألنه یفتح  صدره  للغات األخرى  ما دعا إلیها  داع  تحت  عنوانین اثنین 

.231-230صالسابق،المصــــدر - 1



)2(عالقة اللفظ باالستعمال :لحادیة عشرالمحاضرة ا

73

یقضي بالتساهل  مع الشعوب غیر العربیة  ،والتلّطف بها  تیسیرا علیها  : العنوان األّول 

واقع  االنتشار  بالدین  الجدید ،وقد وقفنا  عند هذا العنوان  مطوال  في ،وترفقا  فرضه 

.فصل االحتجاج 

وهو  ما یفرضه  الواقع الحضاري  ،والعلمي  الذي  شهده  العالم العربي  :العنوان الثاني 

،في ظّل اإلسالم ،في البالد  المفتوحة  الغنیة بالفنون  ،والعلوم ،والصناعات ، كذلك  

1...بالحضارات  العریقة 

: وعلى هذا المبدأ  قال الجاحظ

أال ترى  أّن  أهل  المدینة  لما نزل فیهم  ناٌس من الفرس  في قدیم  الدهر ، علقوا ( 

.) الخریـــــــــــــز: بأألفاظ  من أألفاظهم  ،ولذلك  یسمون  البطیخ  

وأهل البصرة إذا ..بالفارسیة  ) الب(،و) بال(وكذا  أهل الكوفة  فإنهم  یسمون المسحاة  

" الجهارسو"،و" بالجهاالسو"التقت  أربعة  ُطرق یسمونها  مربعة، ویسمیها  أهال الكوفة  

" خیارا"فارسیة  ،ویسمون  القــِـــثّـــــــــــاء " الوازار"،و"وازار"فارسیة  ،ویسمون  السوق أو السوقیة 

2.الخ...فارسیة " الخیار "،و

ّبه  الشیخ المغربي عبد القادر اللغة  بجسم  اإلنســـــــــان  من حیث قوتا  التحلیل ولذلك یش

:،والتركیب  فیقول

.464محمد فرید عبد هللا ،ص/ في فقه اللغة العربیة،د- 1

.1/107البیان والتبیین  ،أبو عثمان الجاحظ ،- 2
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تنحّل ،وتتالشى ،ویخّلفها  ,في جسم  اإلنســــــــــــان  قوتا  تحلیل ،وتركیب  تندثر منه دقائق ،" 

لم تزد الدقائق الجدیدة  بواسطة  الغذاء  دقائق أخرى  ـقوم  مقامها  في وظائفها  ،وٕاذا 

على  الدقائق المندثرة  ،بقي الجسم  على حاله  ،وحجمه  ،وٕاذا زادت  كما في األطفال  

.كُبر الجسم  ،ونما ، وطال

: تندثر  منها  ألفاظ  غریبة  ،وتموت  كلمات  حوشیة  : ومثل ذلك  یقال في الّلغــــــــة  

مشق ،والّسجّالط  ،والّدجر  ،والحدج ،والّناطس ، والمتك كالحوجم  ،والّزْمخــــــــــر ، والشّ 

،والتامورة  ،والقثد ،والفرسك ، ویخلفها غیرها  من الكلمات  الدخیلة  األعجمیة  كالورد  

" للدجر"للسجّالط ،واللوبیا  "،والیاسمین  " للشمشق"،والمردكوش " للزمخر"،والناي " للحوجم "

" للتامورة""،واإلبریق " للمتك "، واألترج  " للناطس "وس  ،واللجاس" للجدج"،والباذنجان  

، فإذا كثرت تلك الكلمات  الدخیلــــــــــة  نمت اللغة  " للفرسك "،والخوخ " للقثد"،والخیار 

،وامتّدت  فروعها ، واّتسعت دائرة التخاطب بها، وٕاّال بقیت  واقفة  ،أو تقّلصت  ،وماتت  

1."ــام التي تسوء تغذیتهاكما تموت  األجســــــــــ

مما یشّوه اللغة  أو  یحّط  من قدرها  ،ومنزلتها  بین اللغات " ثم یرى أّن الدخیل لیس

وقد قال نامق كمال  ،كاتب الترك ... األخرى، بل  ربما  كان األمر  على العكس م ذلك 

أزاهیرها ما إّن مثل لغتنا  ،وسائر اللغات كرجل دخل حدیقة  ،فجعل  یقطف من: الشعیر 

2"یروقه ،ویحلو في عینیه حّتى تأّلف له  من ذلك  باقة  ،كّل زهرة من زهراتها حسن جمیل 

.22االشتقاق والتعریب ،عبد القادر المغربي ،ص- 1

.24المصـــدر نفســــــه ،ص- 2
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وهنا البّد لنا  من العودة  إلى البدایات  ألن  أحكام  الدخیل  تحتّم علینا  مثل هذه العودة  

مستقاة  من مصادر  ،وتؤّكد  القول بأنه بعدما  جهد اللغویون  األوائل  في  جمع اللغة  

عربیة  ،عكفوا  علیها  یتدراسونهالیستنبطوا  لها القواعد  العامة  المّطردة ،ویضعوا  

الضوابط  األساسیة  التي یرجع إلیها  من  یأتي بعدهم  ،ویستهدي بها  فیما یلتبس علیه 

ا  من مسائلها  ،وأمورها  ،صونا لها من  الفساد  ،وٕابقاًء  على  أصولها ،وخصائصه

متماسكة  ،وواضحة  ،فكان  القدر األعظم  من تلك  القواعد محّل  اّتفاق ،وَقبول فیما  

أقیمت علیه  من مادة  لغویة  ،وكان  كذلك  قدر غیر  یسیر  منها  موضع  خالف 

،وجدل  بین اللغویین ،والنحاة  بما انطوى علیه  من حاالت خروج على القیاس أو مادة 

.دخیلــــــــــــة 

ولم یجد الّلغویون  األقدمون  مفّرا من تدّبر الدخیل  الذي صادفهم  في  تضاعیف المادة  

.العربیة  ،فاستصوبوا أمرین  في حّله

.فرزه  وٕاهماله ،أو استثناؤه من تطبیق قواعد العربیة علیه: األمر األول 

ها  ،وهذا ما ارتضوه تقعیده  على  ما یوافق العربیة  في طبائعها  ،وطرائق: األمر الثاني 

1."نهجا  یتبعونه

:للتوّسع في موضوع الّدخیل  یراجع 

الروایة ،الرواة ،السماع ،القیاس، االحتجاج، االستشهاد، : في فقه اللغــــــــة العربیة -1

.محمد فرید عبد هللا ،دار البحار بیروت/ د.الـــُمــعّرب ،الّدخیــــــــــل، المّلد المصطلح

466محمد فرید عبد هللا ،ص/ في فقه اللغة العربیة ،د- 1
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.اق والتعریب، للشیخ عبد القادر المغربياالشتق-2

.الــــــُمعّرب  من الكالم  األعجمي على حروف المعجم ،أحمد بن إسماعیل الجوایقي -3

مسعود بوبو/ أثر الدخیل  على العربیة الفصحى، د-4

.تنمیة اللغة العربیة في العصر  الحدیث ،إبراهیم السامرائي-5

.ق الرافعيتاریخ آداب العرب ،مصطفى صاد-6

.ممدوح  خســـــــــــارة  / التعریب والتنمیة  اللغویة  ،د-7

.محمد علي النجـــــــــــــار: العربّیــــــــــــــة  ،یوهن فك ، ترجمة-8

.فقــــــــــــه اللغة  ،محمد  المبارك-9

حلمي خلیل ، الهیئة / دالـــــــــــــُموّلد دراسة  في نمو  اللغة العربیة  بعد اإلسالم  ،-10

.1978المصریة  العامة للكتاب 

.محي الدین  عبد الحمید : أدب الكاتب ،البن قتیبة  ،تحقیق -11
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.الـــــــــــُمعّرب -3

التعریب ضرب من ضروب التولید الّلغوي  ،ومیزته أنه غیر  محصور بالسمـــــــــاع بدلیل كثرة  

األلفاظ  األعجمیة  التي  استعملها األدبــــــــــاء في منثورهم  ،ومنظومهم  بعدما  انتقلت هذه 

أضف إلى ذلك عنایة  الخلیفة . إلى  اللغة العربیة  في العهود اإلسالمیة  األولى األلفاظ  

المأمون  العباسي ،واهتمامه بما كان  ینقله المترجمون  الذین  أوكل  إلیهم  مهمة  نقل  

العلوم  األجنبیة  كافة  إلى اللغة العربیة  ،ما هّیأ  ظروف االهتمام  بكلمات األعاجم في 

لفلسفة  ،ومختلف الفنون  الطبیة ،والطبیعیة ،والكیمیاویة ، ألّن التعریب ال یكون  العلم ،وا

باقتباس  لغة  من لغة أخرى  ،وهذا  أمر ضروري الوقوع إذا كانت  األمة  تخالط  غیرها  

من األمم  ،وسواء أكانت هذه المخالطة متأتّیة من المجاورة  أم من  المغالبة ،والقهر،فإّن 

ئذ  لن تبقى  في معزل  عن طروء األجنبي  علیها  مهما  تحّفظت  ،وتحّصنت لغتها حین

،وقد  كان من البدهّي أن تتأثر اللغة العربیة  هذه  المخالطة  كونها لغة نامیة حّیــــــة ،وقادرة  

.على تمّثل الحیاة

: تعریف الــــُمعّرب

: قال شهاب  الدین الخفاجي 

1."لّلفظ  من األعجمیة  إلى العربیة  اعلم أّن  التعریب  نقل ا(

:حیث قال) هـ180ت(وهو  المفهوم  نفسه  عند سیبویه 

3شفاء الغلیل مما في كالم  العرب من الدخیل  ،شهاب الدین الخفاجي، ص- 1
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اعلم أنهم مما یغّیرون  من الحروف األعجمیة  ما : هذا باب  ما أعرب من  األعجمیة  "

1."لیس من حروفهم   البتة  فربما  ألحقوه  ببناء كالمهم  ،وربما  لم یلحقوه 

كلمة  ُمعّرب هو ما أطلق على  الكلمات  التي  أخذتها  العربیة  من  والذي یبدو  أّن 

2."اللغات  األخرى ،كما  أطلق على  عملیة  األخذ هذه اسم التعریب 

المعـــــّرب  هو  ما استعملته العرب من األلفاظ  "أّن :ویرى  جالل الدین السیوطي 

3."الموضوعة  لمعان  في غیر لغتها

دخلت  لغة العرب من كالم  األمم التي خالطتها  فتفوهت  بها العرب،على ألفاظ " أو هو 

منهاجها لتدل  في  العبارة بها  ما لیس من مـألوفها ،وتجعل منها سبیال إلى ما یجّد من 

4."معاني الحیــــــــــاة 

: ویرى عبد الواحد وافي أّن المعّرب 

لفظ  : یغ ،والقوالب العربیة  ،والدخیل  لفظ  مقترض من اللغات األجنبیة  وضع في الص" 

5."دخل العربیة  من اللغات األجنبیة  بلفظه أو بتحریف طفیف في نطقه

.2/242الكتـــــــــــاب سیبویه  ،- 1

.395رمضان عبد التواب ،ص/ فصول في فقه اللغة  ،د- 2

.1/268الـُمـــزهـــــر في علوم اللغة العربیة وأنواعها ،- 3

.1/200تاریخ آداب العرب ،مصطفى صادق الرافعي ،- 4

.241فقه اللغة ،عبد الواحد وافي ، ص:  ینظر- 5



)3(عالقة اللفظ باالستعمال : الثانیة عشرالمحاضرة 

80

: الـــُمعّرب وأحكامه

الــــُمــــعّرب  هو  الّلفظ  األعجمي الذي تكّلمت به  العرب ،ویبدو  أنه  ال یشترط فیه  أن "

العرب ،أو رجال معینین  منهم  ،وٕانما  هو مشاع یجري على لســـــــــان  فئة  خاصة من 

ولو قلُت إنه  وظیفة من .للجمیع  ،ولكّل واحد  منهم  الحّق في  تناوله،وتناقله  ،وتداوله

وظائف عامة  العرب ،وذوي الصنائع ،والتجارات  لما كنت مجازفا  أو مباعدا عن  حقیقة 

ألعجمیة  التي تنهال  على لغتنا في هذه أو صواب ،وماعلینا  إّال أن ننظر إلى الكلمات  ا

األعصر المتأخرة  ،لنرى أن معظمها  قد دخل علیها  من خالل  التجار ،والمستبضعین  

،والذین یعاملون األعاجم  بحیث  یجلبون سلعهم  ،وبضائعهم  ،واأللفاظ  ،والمصطلحات 

على القدماء ،وبعض  المحدثین  من  البالد األجنبیة  إّال  أنه قد  التبس الــــُمعّرب بالدخیل

:كالشیخ عبد القادر  المغربي الذي عّرفه  بقوله 

هو ما استعملته  العرب من األلفـــــــــــــاظ  الموضوعـــــة  -ویسمى أیضا دخیـــــال–والــــُمـــَعـــــرَُّب "

1."لمعاني في غیر  لغتها

ال یمكن  إنكارها  ،هي كون الــــــُمعّرب  ومن الصحیح  المنطقي أّن هناك  حقیقة  مبدئیة

دخیال ، أو أعجمیا في األصل  ،أي قبل أن ُیعّرب  ،ولكن  أمرین  أساسین یستتبعان هذه  

 .

.16االشتقــــــــــاق والتعریب ،عبد القادرالمغربي،ص- 1
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أّن هذا  الــــُمعّرب قد اكتسب بتعریفه صفة جدیدة  عند الــــُمعّربین ،والّلغویین :  الحقیقة األولى

،ثم  إنه  بهذا  التعریب  تغّیر شكله ،وجرسه ،وربما  داللته ،وٕاّال  اعتُبر عملهم  ُملغى  

.،واألهم أنه لم یبق هو هو

أن علماء  اللغة  أطلقوا علیه مصطلحا  جدیدا  ،واستنوا بشأنه  سننا ،وشرائط :  الثاني

،وساقوا  لتعّرفه أدّلة  ،وبراهین  هي غیرها  مما یّتصل بالدخیل  ،على  وجه فهمهم  

،وتصّورهم له  ،وما لم یوضع  ذلك  بالحسبـــــــان  وقع  الخلط  ،والتداخل  ،وهو ما حصل 

الــــُمعّرب " من  الرعیل األول فأبو منصور الجوالیقي  وضع  عنوانا لكتابه هو عند  نفر 

شفـــــــــاء  الغلیل فیما  في " ،ثم  تبعه الشهاب الخفاجي بكتب عنوانه " من الكالم األعجمي 

1ومضمون  الكتاب واحد  تقریبا " . كالم العرب من الدخیل 

" :الــصحاح "وقال الجوهري في 

بتُه العرب ،وأعَربتُه  :  یب االسم  األعجمي  أن تتفّوه به العرب على منهاجها  تقول تعر " عرَّ

2"أیضا 

هذا وٕان دلت هذه القضیة  على شيء  فإنما  تدّل على قدرة  اللغة العربیة  الفائقة على 

استیعاب الجدید من األلفاظ  ،وهضمه  لیكون  جزًء رئیسا  منها  ،ومــُعّبرا عن شؤون 

.الحیــــــــاة  المختلفة  فیها

.452محمد فرید عبد هللا ،ص / د.في فقه اللغـــــة العربیة  ،أ- 1

).عرب(الصحــــاح للجوهري ،مادة - 2
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وقد وضع  العلـــــــماء  عالمات  ُیعرف بها الـــُمعّرب في العربیة  ،استنتجوها من مقارنة نسج 

: األلفاظ العربیة  بنسج  هذه  األلفاظ  المعّربة  یمكن  تلخیصها  فیما یأتي

.الصولجان: اجتماع الّصــــــــاد ،والجیم  مثل -1

.المنجنیق: الجیم  ،والقاف  مثل  اجتماع-2

.البستان: اجتماع  الباء ،والسین  ،والتاء مثل -3

.نرجس : وقوع الرّاء  بعد النون  مثل -4

1...."الـــُمهندز  فإّن ذلك  ال یكون  في كلمة  عربیة: وقوع الزاي بعد الّدال مثل -5

كثر  ما دخل  العربیة  من أسمــــــــــــــاء  المعبودات وقد وجد الباحثون بعد االستقصـــــــــــاء أّن  أ

فإنه ) الّنبي(،والمصطلحات  الدینیة  فهو من الحبشة  ،والعبرانیة ،والهیروغلیفیة  ،فلفظ  

فإنه ُمعّرب  من ) ِمْنبــر(عمیــــــد أو رّب  المنزل  ،ولفظ : هیروغلیفي ،ومعناه  في األصل 

فاظ الحّج ،والكاهن  ،وعاشوراء  ،وغیرها  من العبرانیة ،وكأل) ِوْمبـــر(الحبشة 

: لتمییز  األصـــــــیل  من الدخیـــــــــل  طرائق مختلفــــــــــةمنها: طریقـــــــــــة  تحقیق الــــُمعّرب

:  التحقیق التاریخي-1

ب األحیان  وهو  أفضل  الطرق ،وأصّحها  ،وأهمها  ،ولكن  التاریخ  قد ال یسعف في  اغل

.في معرفة الكلمات  التي دخلت  العربیة  في أزمنة متقّدمة 

.1/270الــُمــزهر للسیوطي ،- 1
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:الطریقة الّصوتیة -2

فإذا  اجتمع في الكلمة   أصوات ال تجمع  بینها  العربیة  في  كلماتها دّل ذلك  على أنها 

جس نر "،والنون ،والراء  في نحو " منجنیق: "دخیلة ،وذلك  كاجتماع الجیم  ،والقاف في نحو 

: المیزان الّصرفي-3

" ُخـــــــــــرســــــــان: "إذا كانت الكلمـــــــــــــة  على غیر أبنیة  العرب دّل ذلك  على  عجمتها  مثل  

:االشتــــــــقاق -4

"تّنور: "إذا لم یكن  للكلمــــة  أصل اشتقاقي عربي دّل ذلك  على عجمتها  مثل 

:الكریـــــــــــــــم والـــُمعــــــــرَّبالقــــــــــــــــرآن

لقد آثار  موضوع الــــُمعّرب في القرآن الكریم  جدلّیة  حاّدة  بین الباحثین  ،والّدارسین  ،فقد 

ذهب بعض الباحثین  إلى  إنكـــــــــــار  وقوع الـــــُمعّرب في كتب هللا  تعالى مستندین  في ذلك  

:إلى قوله تعالى

)2اآلیة :سورة یوسف ) ( إّنا أنزلنــــــــــــاه قرآنا عربّیا ( 

)  ( لســــــــــــــان  الذي ُیلحدون إلیه  أعجمي ،وهذا لســــــــــــان عربي ُمبین: ( وقوله  جّل جاللـــــه

) 103اآلیة : سورة الّنحل 

لعربیة  فقد أعظم على هللا مـــــَن زعم أّن في القرآن لسانا  سوى ا: "حتى قال أبو عبیدة 

1"تعالى

.4،للجوالیقي ،صالـُمـــعّرب - 1
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1" والقرآن یدلُّ  على أن لیس في كتاب هللا شيء إّال  بلســــــــــان العرب : " وقال الّشافعي 

وروى عن ابن عّباس ،ومجاهد ،وابن جبیر ،وعكرمـــة  ،وعطاء  ،وغیرهم من أهل  العلم  

2."أنهم قالوا في أحرف كثیرة  إنها بلغات  العجم 

وانتهى  أبو عبید القاسم  بن سالم  إلى القول بعربّیة  هذه األلفاظ  بعد أن  عّربتها العرب 

فهؤالء أعلم  بالتأویل من أبي عبیدة  ،ولكنهم  ذهبوا إلى مذهب ،وذهب هذا إلى غیره : فقال 

وكالهما  مصیب إن شاء  هللا ،وذلك أّن هذه الحروف بغیر لسان العرب في األصل فقال .

ئك  على  األصل ،ثم  لقطت به العرب بألسنتها  ،فعّربته فصار  عربّیا ،بتعریبها  إّیاه أول

3."فهي عربیة في هذه الحال ،أعجمیة  األصل 

" في القرآن كم كّل لســــــــــــــان : " وورد في القرآن الكریم  كثیر  من المعّربات حتى  قال جریر 
4

ثیرة  في القرآن  الكریم  نقال عن السیوطي منها ما وحشد الشیخ صبحي الصالح  كلمات ك

هو  منقول عن الرومیة ، ومنها عن الفارسیة  ،ومنها عن الهندیة  ،والسریانیة ،والحبشیة 

5الخ ...،والنبطیة ،والعبریة 

.41الرســـــــالـــــة  ،محمد بن إدریس الشافعي ،ص- 1

.68الـــُمزهـــــــر للسیوطي ،ص- 2

.  5، والمعّرب للجوالیقي ،ص1/269،والمزهر للسیوطي 61ینظر الّصاحبي البن فارس ،ص-59
.316دراسات في فقه اللغة  ،صبحي الصالح ،ص- 4

.نفسها المصدرنفســــه ،الصفحة - 5
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فمن خصائص القرآن الكریم على سائر الكتب المنّزلـــــــــــة أنها نزلت  بلغة القوم الذین  أنزلت  

علیهم  ،لم ینزل فیها شيء بلغة غیرهم  ،والقرآن الكریم  احتوى  على جمیع لغات العرب 

. ،وأنزل فیه بلغات  غیرهم  من األمم شيء كثیر

قسم یرى  بوجود المعّرب في : وفي العصر الحدیث انقسم الدارسون  أیضا إلى قسمین  

أّن  أصولها  أعجمیة  ،لكنها  القرآن الكریم  مثل  صبحي الصالح الذي ذهب  إلى القول ب

1."وقعن  للعرب فعّربتها بألسنتها ،وحّولتها  عن ألفاظ العجم  إلى ألفاظها 

في حین  یقف األستــــــــاذ  أحمد شاكـــر  موقفا  معارضا  لمن یقول  بوجود المعّرب في 

التحقیق ،وٕانما  القرآن الكریم  بل یصف القول بوقوع المعّرب في القرآن  بأنه ینبو عنه  

ذهب إلیه من ذهب إعظاما  لما ُروي عن بعض األقدمین  في ألفاظ قرآنیـــــــــة  ،أنها معّربة  

2."،وعجزوا عن تحقیق صحة  الروایة  ،وعن تحقیق  هذه الحروف في كالم العرب 

اختلف أهل اللغة  في مسألـــــــــــــــة  التعریب :موقف المعـــــــــــــــــاصرین  من التعــــــــــــــــریب 

: وانقسموا إلى طوائف 

المجیــــــــــــــــــــــــــزون-1

ویذهب هؤالء إلى  وجوب تعریب األلفاظ األعجمیة كیفما اّتفق ،ثم استعمالها دون  قید أو 

.صّروفشرط ،ویتمّثل هذا االّتجـــــــــــــاه ،وعّبر عن رأیه فیه یعقوب 

:الـــمـــــــــــــانعون -2

.317دراسات في فقه اللغة ،صبحي الصالح،ص- 1

.361رمضان عبد التواب  ،ص/فصــــول في فقه اللغــــة  ،د- 2
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ویذهب هؤالء  إلى عدم جواز التعریب ،وأّن علینا أن نسّد حاجتنا من المفردات بطرق 

ویمّثل هؤالء  األستاذ مصطفى صادق . أخرى كاالشتقاق ،والّنحت  ،و اإلبدال وغیرها

تهم باأللفاظ  الرافعي  الذي ینعى  على أصحاب المذهب الجدید  في األدب حشو  كتابا

.األعجمیة  المستكرهة 

: الـــمعتـــــــــــــــدلون-3

ویذهب هؤالء  إلى جواز   االستعانــــــــــــة  بالتعریب لسّد حاجة  العربیة  إلى المفردات  بشرط  

أّال  یفسد هذا  المعرب أصال  من أصول اللغة  أو یخرج بها  عن طریقها  المألوفة  

ّل من طه حسین  ،وأحمد أمین ،ومحمد الخضري ،والشیخ عبد القادر ،ویمثل هؤالء ك

.المغربي

:النتیــــــــــــــــجة 

عاطف فضل  هو أّن  اللغة  ال تفسد بالتعریب ألّن  لها  قدرة / والّرأي الّراجح في اعتقاد د

ها ،وصّبته مزیة  لها  إذا  هي صاغته على  أوزان" كبیرة  على ذلك ،كما  أّن التعریب یعدّ 

والتعریب ضروري لحیاة  العلم  ،ومتى  كانت القیود  الموضوعیة  له ،فال . في قوالبها  

خوف منه  على  كیان  اللغة  فإنما اللغة  قائمة  بحروف معانیها ،وأفعالها ،وصرفها  

،ونحوها  ،وبیانها ،وشعرها ،وخصائصها  التي تمتاز بها  ال ببضع  مفردات  غریبة  عنها 

.وقد التجأت إلیها فكسیت بكسائها  ،وطلیت بطالئها  حتى أصبحت منها ،وعلیها ،



)3(عالقة اللفظ باالستعمال : الثانیة عشرالمحاضرة 

87

: للتوّســــــــــــع  أكثر في الموضوع ینظر

عاطف فضل  ،دار ابن الجوزي للطبع والنشر / الـــمســـــــــــــــار في فقه اللغــــــة العربیة ،د-1

.والتوزیع،العبدلي، األردن 

أحمد محمد قدور ،دار الفكر المعاصر  / ـــــل إلى فقـــــــــــه اللغة العربیة ،دمدخـــــــــ-2

.بیروت،لبنان، ودارالفكر دمشق ،سوریة

في فقــــــــــــه اللغة العربیة الروایة ،الرواة ،السماع ،القیاس ، االحتجاج ،االستشهاد ،المعّرب -3

.م2009عبد هللا دار البّحار بیروت، محمد فرید / د.،الّدخیل  ،الموّلد ،المصطلح،أ

رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي  بالقاهرة  ،و دار الرفاعي / فصول في فقه اللغة  ،د-4

.م1983بالریاض  الطبعة الثانیة  

فقه اللغة  العربیة  وخصائصها  ،إمیل بدیع یعقوب ،دار العلم للمالیین  ،بیروت  -5

.م1982

اللغة  ،علي عبد الواحد وافي، دار نهضة  مصر  للطبع والنشر ،القاهرة  فقـــــــــــــــه -6

.،الطبعة  السابعة ،دون تاریخ

.م1947االشتقاق والتعریب ،عبد القادر المغربي،  القاهـــــــــــــــــرة  -7

فقه اللغة  وخصائص العربیة  ،محمد المبارك  ،دار الفكر  ،بیروت  ،الطبعة السابعة  -8

.م1981
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رمضان عبد التواب،  مكتبة الخانجي بالقاهرة  / د: العربیــــــــــــــة  ، یوهان  فاك  ،ترجمة  -9

.م1980

صبحي الصالح  ،دار العلم للمالیین بیروت، الطبعة /دراسات في فقــــــــــــــه الّلغــــــــــــة -10

.م1970الرابعــــــــــة  

وأنواعها  ،لجالل الدین السیوطي، الباجي الحلبي ،القاهرة  الـــُمزهر في علوم اللغة-11

.ت.،د

عبد . الــــُمعّرب من الكالم  األعجمي  على حروف المعجم ، للجوالیقي، تحقیق ،ف-12

.م1990الرحیم ،دار  القلم  ،دمشق ،
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.الــــُمــــوّلــــــــــــــــد في الّلغـــــــــــــــــة -4

من المتعارف علیه لدى اللغویین أّن  التولید اللغوي   ظاهرة  لغویة  عامة  تخضع  لها كّل  

اللغات  في  كل زمان ،ومكان  ،ومثلها   في ذلك  ظاهرة  االقتراض  اللغوي  إذ إنها  

یقوم  أساسا  استجابة  لغویة  للتطور  الفكري ،والحضاري  ألبنـــــــــــــاء  الّلغــــــة ،ألن  التولید

على التغّیر  في داللــــــــــــة  األلـــــفاظ  ،وتطورها  ،من خالل  توسیع  ،أو تضییق ،أو نقل  

داللة  لفظ  قدیم  إلى داللة  جدیدة  ،وكذلك   من خالل  اشتقاق لفظ  جدید  أو نحته  كم 

استخدمت هذه  الوسائل قد سلكت العربیة  هذه الطرق ،و ,مادة  لغویة  أصیلة  ،أو دخیلة  ،

في سبیل تنمیة  ثروتها  اللغویة  ،تمشیا  مع الظروف  ،والمقتضیات  الفكریة  ،والحضاریة  

التي   مّرت  بحیاة  الناس  ،والّلغة  ،وبخاصة  بعد اإلسالم  ،وحرّي  بنا  أن  ننهج  نهج  

سها  لنستقبل  ،ونستوعب  خیر اللغة  ،ونمائها  ،وأن ال  نسّد علیها أبوابا  فتحتها  علة نف

. على  حیاتها  ،وقدرتها على الحیاة,،وتوّلد  ما یالئم  كّل جدید  ،ویدّل  علیه  ،

:تعریف  التولید 

یستطیع أن تساعده في  تحدید  حقیقة التولید  " ولـــــد" إّن  المتصّفح للمعجم العربي مادة 

یث الداللـــــــــــــة  ،حتى أصبحت  تتضمن  اللغوي  ،وغایته  ،ومراحل تطّور هذه الكلمة  من ح

أّول  ما یلفت  نظر  الباحث "مفهوما  أو معنى  خاّصا  عند الّلغویین  قدیما ،وحدیثا  ،و
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من األفعال  السامیة  القدیمة  ،فهو موجود  في العبریة  " ولد"في هذه المادة  أم الفعل 

1."ولد أو حــَمــل : ،والعربیة  ،والسریانیة  ،واآلرامیة   ،ومعناه

الصبي حین  یولد ،وولدت  المرأة  والدا  ووالدة  : الولید : " أما في المعجم  فیقولون 

وشاة  والدٌة .األّم ،هو هما  الوالدان  : األب ،والوالدة : حان والدها  ،والوالد: ،وأولدت  

ن غنم  موالید  ،وموالد وقد وّلدتها،و أولدت  هي، وهي ُمولد ، م. وولوٌد ،والجمع  ولد  

وأما الوالدة  فهي وضع الوالدة  ...نتج إبله: ،ویقال  وّلد الّرجل غنمه  تولیدا، كما یقال 

الجاریة  : والولیدة  ،والمولدة ..القابلة  ،وتوّلد الشيء من الشيء : ولدها  ،والموّلدة  

ٕانما  ًیسمى الكالم  موّلدا  المولودة  بین العرب ،ورجل موّلد  إذا كان  عربیا غیر  محض  ،و 

لیست  بمحققة  : إذا  استحدثوه ،ولم  یكن  من كالمهم فیما مضى  ،وجاءنا  ببّینة  موّلدة  

،وجاءنا بكتاب موّلد  ،أي مفتعل ،فالموّلد هو المفتعل ،وهو  المحَدث  من كّل شيء، ومنه 

2."ك  لحدوثهمالموّلدون من  الشعــــــــــــراء ،وٕانما  ُسّمـــــوا  بذل

یعنون  بالـــُمــوّلد ما لم  یعرفه أهل اللغة  ،ولم  ینطقوا به  من الكالم "وأما أهل الّلغــــــــة فهم 

والـــُموّلدون لیسوا  من أهل  . ،وٕانما استعمله المّلون ،وجروا علیه في منثورهم ، و منظومهم 

3."كلمها ،وصحة صیغهاالّلغــــــــــة الذین ُیحتــــــجُّ بهم في إثبات 

حلمي خلیل  ،الهیئة المصریة العامة للكتاب  / الموّلددراسة  في نمو  وتطّور  اللغة العربیة  بعد اإلسالم  ، د-
،1978 1

وما بعدها 9/397،دار الحدیث القاهرة ،) ولد( ینظر لســـــــــــــان العرب  للعالمة ابن منظور،مادة - 2

.م1947/، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة  62االشتقاق والتعریب ،الشیخ عبد القادر المغربي ،ص- 3
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والمتأّمل في جهود أهل االحتجاج  ،والقارئ لفصل  االحتجاج   مبحث مــَـــــن  ُیحتجُّ  

بكالمهم ، یتبّین   له أّن  القبائل  العربیة  القدیمة   كانت  قد ُوضعت على درجات ،من 

د  عن الحضـــــارة  حیث الفصاحـــــة ،وذلك  انعكاس لمقدار  توّغلها  في البداوة ، والُبع

،فكانت قیس ،و تمیم ، وُأســــد أفصح القبائل  ،وعلیهم  اتُّكل  في الغریب ،واإلعراب ، 

والتصریف ،  ثم ُهذیل  ،وبعض كنانـــــــــــة ،وبعض  الّطائیین ،ولم  یؤخذ  عن غیرهم  من 

ال  عن ساكن  البراري  ممن  سائر  القبائل  ، وبالجملـــــــــة  لم ُیؤخــــذ  عن  حضري قّط ،و 

1."یسكن  أطراف البالد  التي تجاور األمم األخرى  التي  تحیط  بالجزیرة  العربیة  

والقدامى  كما هو معروف  قد رفضوا  استعمال  الــــُموّلد ، واعتبروه خارج  حــــرم الفصاحة ، 

ـــــاج  ،وقد وافقهم  على ذلك  وٕان ورد  في كالم  كبار  الكّتاب ،والشعراء بعد  عصر  االحتج

الشیخ  عبد القار المغربي ،واألمیر  مصطفى الشهابي  ،حیث اعتبرا من : من  المحدثین  

2."الموّلد كّل  ما ُعّرب بعد  الحجة اللغویة 

التولید  هو  تغیُّر  لغوي  ال شّك فیه  ، ولكن  لیس كّل تغّیر "حلمي خلیل فإّن   / وحسب د

،وذلك  ألّن التغّیر   اللغوي  یشمل  البنیة اللغویة  في جوانبها  الصوتیة  ،أو  لغوي  تولیدا

الصرفیة،أو التركیبیة  ،أو الداللیة  ،أو  فیها  جمیعا  ،بینما التولید یّتجه أساسا  إلى التغّیر  

ة  بما  لها  الداللي وحده ، ولكنه  مع ذلك  یأخذ  في اعتباره   التغّیرات االشتقاقیة  ،والتركیبی

. 370-369محمد فرید عبد هللا،ص / ینظر في فقه اللغة العربیة  ،د- 1

،واألمیر  مصطفى الشهابي مجلة المجمع 65-64االشتقاق والتعریب،  الشیخ عبد القادر المغربي، ص-68
.م1965،سنة 715-40/714العلمي العربي ،دمشق ،
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من اّتصال  مباشر في إعطاء اللّــــــفظ  ،أو  التركیب داللة  جدیدة  ،لم  تعرفها  العربیة  

1."القدیمة  ،وعلى ذلك فالموّلد هو جزء من التغّیر اللغوي ،ولیس العكس 

وضعه  "الموّلد   ویؤّكد على أّن هذا المصطلح قد " أحمد محمد قدور  مصطلح / ویذكر د

اء  صفة للتغییر الذي ظهر  بعد عصر االحتجاج  أیا كان  نوعه ،ولذلك  اعتبر القدم

القدماء  كّل  لفظ  ،أو  تركیب جاء عن طریق االشتقاق ،أو  تحویل الداللة  ،أو  التعریب 

،أو حدوث تعدیل ،أو تحریف ،أو لحن في الصیغة تكّلم به  الموّلدون  ،أو العامة  بعد  

موّلد  ،فالمعیار  هنا  هو  ملحوظ  معیار زمني ال یفرق بین  أنواع عصر االحتجاج  من ال

2"."التغّیر الّلغوي ،بل  یجعلها  جمیعا  على صعید  واحد

لفظ عربي األصل أُعطي   مدلوال  جدیدا  عن " أما حلمي خلیل  فیرى  أن الــــُموّلد  هو 

فه العرب  الفصحاء  بهذه المعنى  طریق  االشتقاق ،أو  المجاز  ،أو نقل الداللة ، ولم یعر 

3."،وقد  أضاف بعضهم  ما عّرب بعد  عصر االحتجاج  إلى الـــــُموّلد 

:وســــــائل تولید األلفاظ والتراكیب 

لقد اعتمد الّلغویون  أربع وسائل  في تولید األلفاظ ،والتراكیب خدمة  للغة  ،وعمال  على 

االشتقاق ، التعریب ، الّنحت ،المجـــــــــاز : ،وهذه الوسائل  هي تنمیة  الثروة الّلغویــــــــــــة

:،ویمكن تفصیل ذلك على النحو اآلتّي 

- .195-194حلمي خلیل ،ص/ الموّلد بعد اإلسالم ،د- 1

231-230أحمد محمد قدور ،ص/ مدخل إلى فقه اللغة العربیة ،د: ینظر- 2

.195-194الموّلد ،حلمي خلیل،ص - 3



)4(عالقة اللفظ باالستعمال : الثالثة عشرالمحاضرة 

94

: التولید عن طریق االشتقاق- أ

وعماده أن تشتق كلمة  من مادة  عربیة  یعرفها  القدماء  من العرب ،ولكنهم  لم یعرفوا 

: الكلمة  المشتقة  ،وال  مدلولها  ،واألمثلــــــــــة  كثیرة منها

:في القدیم-1

بمعنى أنبوب   یندفع منه  الماء : من فسق ،أي خرج ،و في الموّلد : أصل  الِفسقیة -

. وسط الحوض

بمعنى الّطیش ،والحمق :  في األصل  من خرق ،أي فرق ووسع  ،وفي الموّلد : لِمخرقة ا-

.،و األفن

بمعنى مذهب : في األصل من جبر ،بمعنى  قوي ،واستطال  ،وفي الموّلد  : الجبریة  -

.فلسفي دیني

.غيبمعنى امرأة الب: في األصل  من قحب ،أي َسَعَل ،وفي الـــُموّلد  : القَـــــْحبة-

.في األصل مندّب على األرض  ،وفي الموّلد بمعنى  آلة  من آالت الحرب: الدبابة-

بمعنى  : في األصل  من فّسر ،بمعنى اإلبانة  ،والكشف ،وفي الموّلد : الّتفِســـــــــــــرة-

.االستدالل  به من البول على مرض المریض 

: في الحدیث -2

تعني  مؤسسة  علمیة تضّم  : مادة جمـــــع ،وفي الموّلد وهي في األصل من : الجامعة  -

.عددا  من المعاهد لتدریس العلوم والفنون 

.بمعنى  قذیفة  ناریة :  في األصل من صرخ  ،وفي الموّلد :  الصاروخ -
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في األصل  من خبر  ،وفي  الموّلد  العمل  المتخّصص  إلجراء  التجارب :  المختبر-

.العلمیة  

بمعنى دار خاصة  :  في األصل من ذاع  أي نشر  األخبار  ،وفي الموّلد:  اعـــــــــــــةاإلذ-

.تقوم  هذه المهمة  إضافة  إلى أجهزتها  الخاصة

وتعتمد هذه الظاهرة  على االشتقاق أو التولید من  األلفاظ  : الموّلد عن طریق التعریب- ب

مثلة  كثیرة  منها  في القدیم  ،وفي الحدیث  أیضا الدخیلة  أو المعّربة ،وقد عرفت العربیة أ

:ومن أمثلتها 

: في القدیم -1

فارسیة األصل ،مشتقة  من كلمة  زندیق المعربة:  تزندق-

.یونانیة  األصل  ،مشتقة  من كلمة  فیلسوف المعّربة : تفلسف -

.فارسیة  األصل ،مشتقة  من الدیوان المعّربة : دّون -

: وفي الحدیث -2

.أوروبیة  األصل  مشتقة من كلمة  تلفزیون  الدخیلة :  تلفــــــــــــــز-

.التینیة  األصل  ،مشتقة  من كلمة  البالط  المعربة: بلط-

.یونانیة  األصل  مشتقة  من كلمة  القرصان  المعربة: قرصنة -

.یونانیة األصل،مشتقة من  كلمة إقلیم  المعّربة: تأقلم -
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:وّلد عن طریق الّنحتالـــمُ -ج

واعتماد هذه الطریقة  على  نحت  كلمة  ،وقد تكون مركبة  من حروف كلمتین  أو أكثر  

وذلك  على طریقة  العرب في التولید  باستخدام  النحت  إّال  أنهم  لم یسمعوا  بهذه الكلمة   

:قولهم كما أنها لم ُتسمع  عنهم وبالتالي فهم ال یعرفون داللتها  مثال هذا 

:في القدیم --1

.منحوتة  من ما هو ؟ أي حقیقة األمر  ،وكنهه: المــــــــــــاهیة  

.منحوتة  من بسم هللا الرحمن الرحیم: بسمل 

.: حوقل

منحوتة من صّلى هللا علیه وسّلم : صلعم 

:في الحدیث -2

).قبل وتاریخ: (مولدة  بالنحت في كلمتین  : قبتـــــــــــــــــــــاریخ-

،وهي مولدة  للداللــــــــــــة  على نوع من المخلوقات " بر وماء"منحوتة من كلمتي : برمــــــــــــــــائي-

التي تعیش  في البّر  كما  في الماء كالضفادع ،وتطلق أیضا على نوع من اآلالت  

.اعیة المتطّورةالصن

أرز : "واألصح  في استــــــــــــــــــــعمالها  ) لبنان وأرز: (مولدة بالنحت من كلمتي : لبــــــــــــأرز-

.أرز لبنان: للداللة على  " لب

كما انتشر  في العصر الحدیث نوع من التولید عن طریق تركیب كلمتین  عربیتین  بحیث 

: لعرب قدیما مثال ذلكتدالن  على معنى لم یعرفه ا
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.مجلس الشیوخ للداللة  على أحد مجالس  البرمان-

.وسیلة من وسائل المواصالت  الحدیثة: السكة الحدیدیة -

.طریقة  لنقل  صور األشیاء حدیثا : التصویر الشمسي -

.المشرف على إدارة المدرســــــــــــــة:  ناظر المدرســـــــــــــــــة

وظیفة  إداریة  في الجهات العسكریة  ،وغیرها من الوظائف " أمین السرّ "ر كاتم األسرا-

.اإلداریة

: التولیـــــــــــــــــــــــد عن طریق المجـــــــــــــــــــــــــــاز-د

لقد حظیت  هذه الظاهرة  بعنایة  اللغویین قدیما  وحدیثا ،ألنها تتناول مسألــــــــــــــــة  داللیة 

لفاظ ،ونمّوها ،وعالقة كّل ذلك  بالتطّور اللغوي ،وقد عمد اللغویین إلى بعض  األ

األلــــــــــــــــــفاظ القدیمة ذات الداللـــــــــــة المهجورة ،فأحبوا بعضها  ،وأطلقوه على مستحثات  

: عصریة ،ومثال ذلك

:في القدیم-1

.األخالق ،ثم  ُأطلق على عموم العربیةوعناها  في األصل یدّل على حســـــــــــن: أدب-

معناها في األصل یدل على كسر  العود ،ثم صارت تستعمل بالتولید  للداللة  :  القصف-

.على الرقص واللهو ،والّطرب

في األصل تستعمل للداللة على  الّســـــــــــــــــتر ثم صارت  بالتولیـــــــــــد تدل على  :  الُكفر-

.ــــــــاد وعدم اإلیماناإللحـــــ
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في األصل  تعني جمع الّلؤلؤ  في مسلك واحد  ،ثم  أطلق بالتولید على نظم  : الّنظم-

.الكالم شعرا ونثرا

:في الحدیث

ومعناها في األصل سعفة  النخل ،سواء أكانت  رطبة  ألو یابسة  ،وصارت  : الجریدة

.ــــــةبالتولید  تدّل   على الصحیفة  الیومیــــــــــ

تستعمل في األصل  للداللــــــــــــــة  على النهر الصغیر  ،وبالتولید  تعني  خطوطا  : الجدول 

.مستقیمة   متقاطعة  الّشكل تحوي بعض البیانات

تستعمل في األصل ضد البداوة  ،ثم صارت  تدّل على مظاهر الّرقي الفكري :  الحضارة

والعمراني 

في األصل  تدّل على انقالب الحال ،والزمان  ،وبالتولید صارت تعني الحكومة  : الدولـــــــــــــــــــة

. والسلطة  السیاسیة

تستعمل في األصل للداللة  على اإلبل  یسیر الواحد منها  وراء اآلخر ثم  صارت : القطار 

.بالتولید تعني َمــــــــْركبات سكة  الحدید 

لح  بین  المتخاصمین  ،وصارت مولدة  :  ـــــــــــارةالسفـــــ وهي في األصل تعني القیام  بالصُّ

.تعني وظیفة  ُیمّثل فیها  شخص ما   دولة ما في دولة أخرى

في األصل تعني ما ُیسجــــــــــــــد  علیه  في الصالة  ،ثم صارت  بالتولید تعني : السجـــــــــــــادة

.ــاطالبســـــــــــ
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یتبّین  لنا  منكّل هذا  أّن الـــــُموّلد  یّتصل  بتطور  الداللـــــــــــة  ،وتغّیرها  ،وأّن هناك  طرقا 

عدیدة  سلكها  حركة  التولید على مّر  العصور  ،وهي تتمثل  ف ینقل  الداللـــــــــــــة  

.باالشتقاق   ،والتعریب ،والنحت  ،والمجـــــــــــــاز  

:ن أبرز  خصائص  العربیة الـــــُمــوّلدة  فیما یأتيوم

.نقل الداللة اللغویة  عن طریق التولید  من داللة  إلى أخرى   لم تعرفها  العربیة  القدیمة-أ

استعمال ألفاظ دخیلة  لم تستعملها  العربیة  القدیمة  ،وتعریب ألفاظ أعجمیة لم یعّربها  -ب

.القدماء

،وأفعال من أسمـــــــــــــاء  أعجمیة  ،وعربیة  عن طریق االشتقاق لم یشتقها  تولید  ألفاظ  -ج

.القدماء

تولید  تراكب جدیدة  من دون  مساس  قوانین العربیة  بسوء  ،ولكنها  تأتي بأسلوب  -د

.متمّیز  عن العربیة العربیة القدیمة

.التي اّتصلت بها اللغة العربیةترجمة  بعض  التراكیب اللغویة  وبخاصة  األجنبیة  -ه

أضف إلى بعض  ما تقّدم  تولید  بعض  األوزان  الشعریة  الجدیدة  التي لم یعرفها  -و

.العمود الشعري القدیم

: للتوّســـــــــــــع أكثر في الموضوع ُینظر اآلتي

.ــــــــــــه محمد فرید عبد الل/ د.في فقــــــــــــه اللغــــــــــــة العربیة  ،أ-1

.أحمد محمد قدور/ مدخل  إلى فقه اللغــــــــــة العربیة،د-2
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.اتجاهات البحث اللغوي الحدیث في العالم العربي ، ریاض  قاسم -3

حلمي خلیل، الهیئة / الــــموّلد ،دراسة  في  نمو  وتطّور اللغة العربیة  بعد اإلسالم،د-4

.المصریة  العامة للكتاب ،القاهرة

االشتقــــــــــــــــاق والتعریب ،الشیخ عبد القادر المغربي،  لجنة  التألیف والترجمة  والنشر  -- 5

.،القاهرة  

.دراسات  في فقـــــــــــه  اللغــــــة ،صبحي الصالح -6

.رمضان عبد التواب/ فصـــــــــــــول في فقـــــــــة اللغة  ،د-7

.،محمد األنطاكيالوجیز في فقه اللغة  -8

.علي عبد الواحد وافي/ فقـــــــــــــه اللغة  ،د-9

.إبراهیم أنیس / من أســــــــــــــــرار الّلغـــــــــــــــة ،د-10

.فقه اللغة  وعلم اللغة  ،محمود سلیمان یاقوت-11

.،بیروتإمیل بدیع یعقوب ،دار العلم للمالیین  / فقه اللغة  العربیة وخصائصها ،د-12

.فقـــــــــــــه اللغـــــــــــــة  وخصائص العربیــــــــــة ،محمد المبارك -13

.رمضان عبد التواب / بحوث ومقاالت  فیاللغــــــــــــــــة،د-14

.عبده الرّاجحي/ فقـــــــــــــــه الّلغـــــــــــــــــة  في الكتب العربیـــــــــــــة،د-15

من المصادر والمراجع التي تخدم الطالب الباحث وال سیما المكتبة  الرقمیة على وغیرها

.الشابكة  
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.اإلعراب وبناء الكلمــــــــــــــة في العربّیــــــــــــــــــــة-5

لقد تمّیزت اللغة العربّیــــــــــــــة على سائر اللغات  بمجموعة من الخصائص ،والسمات  بسبب 

،والخلـــــــــــود ما لم ُیكتب لغیرها  ،فقد  ُأتیح لها  ما ُكتب لها  من شروط  النمـــــــــــــــاء ،والحیاة 

أن تكون لغة القرآن الكریم الذي أمّدها بالعوامل  ما وّسع من طرائق استعمالها ،وأسالیب 

اشتقاقها  ،وتنوع  لهجاتها ، فانطوت  من هذا كله على محصول لغوي ال نظیر  له  

لغویة ،وأغناها في أصول الكلمات  الدوال  ،فأضحت  اللغة العربیة  أوسع اللغات  ثروة

.على معان  متشّعبة  ،قدیمة ،وحدیثة  ،ومن هذه الخصــــــــــــــــائص ظاهرة اإلعراب

: تعریف اإلعــــــــــــــــــــــراب

:اإلبانة  ومنه قول  الشاعر :  في الّلغـــــــــــــــة-أ

.ولكنِّي َسلیقّي أقوُل فُأعِرُب *** ولسُت  بنحوّي  یلوُك ِلســــَانه 

:عّدة معان  لكلمة  اإلعراب   منها ما یأتي" لســــــــــــان  العرب " و جاء في

الثّیــــُب : (قوله  صلى هللا علیه وسّلم  فاإلعراب بمعنى  اإلفصــــــــــــاح  ،أو اإلیضاح ومنه -1

أِبنْ :  أي.ْب عّما  في ضمیرك  أْعر : تُفصح  ،ویقال   : أي ) ُتعرُب  عن نفســــــها  

أعرب  الّرجُل امرأة  عزوبا  أو عزبة ،وهي المرأة  الضاحكة  المتحّببة إلى زوجها  -2

سورة الواقعة  اآلیة  ) ( ُعربًا أتراًبا  : ( العاشقة له،الــُمظهرة له ذلك   ،وبذلك ُفّسر قوله تعالى

37 (.
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ألول والثاني  إّن  الــــُمعرُب للكالم كأنه یتحّبب إلى السامع  ا: وقیل للّتوفیق  بین المعنیین  

1."بإعرابه  كما تتوّدد المرأة العروب إلى زوجها

: في االصـــــــــطـــــالح-ب

هو تغییر أواخر الكلم   بحسب العوامل الّداخاـــــــــــــــة علیها ،وقد قّسم  علماء النحو العربي  

: ُمـــــعرب ،ومبنّي  فقل ابن مالك: االسم  إلى قسمین  

2.لشبه  من الحروف مدني*** واالسم منه ُمعرٌب ومبني 

ال سبیل  لفهم  كتاب هللا  ،وحدیث رسول هللا  صلى هللا  "ویذكر أبو بكر  بن السّراج   أنه 

ــــخ  علیه وسّلم  دون معرفة  اإلعراب  ،وتمییز  الخطأ من الصواب  ألّن اإلعراب إنما ُوضـ

ما أحســــــــــن  زیٍد  ،إذا تعّجب من حسنه  ،وما  أجسن  : للفرق بین الماضي في نحو قولك

. إذا  نفیَت إحســـــــــــــانه ،وما أحســــــن زیٍد؟ إذا استفهمَت عن  أحسن  شيء منه .زیٌد  

،وتعذَّر على فلو ذهب اإلعراب الختلطت  المعاني  ،ولم  یتمّیز  بعضها  من بعض  

المخاَطب   فهم ما ُأرید منه   ،فوجب لذلك  فهم  هذا العلم  إذ  هو  من أّكد  أسباب  الفهم  

،فاعرف ذلك  ،وال تحد عنى عنه   ،فإنه علم  الّسلف الذي  استنبطوا به األحكـــــــــــام  وعرفوا 

3."به   الحالل  والحرام 

.19،ص .أحمد سلیمان  یاقوت/ ظاهرة اإلعراب  في النحو العربي،د: ینظر- 1

.135محمد الحباس أستاذ الدراسات اللغویة ، جامعة الجزائر،ص/ محاضرات  في فقه اللغة ،د: ینظر- 2

.60لم الكتب الحدیث ،إربد ،األردن ،صتلقیح  األلباب على فضائل اإلعراب ،ألبي بكر بن السراج ،عا-74
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:ــــــرابظاهــــــــــــــرة اإلعــــــــــ

یعّد اإلعراب من أشّد خصائص اللغة  العربیة  الفصحى  وضوحا ،ویتمّثل اإلعراب في 

مّد قصیرة  تلحق أواخر  الكلمات  لتدل على وظیفة  الكلمـــــــــة  في أصواتمعظمه  ،في 

له نظیر  العبارة  ،وعالقتها بما عداها  من  عناصر  الجمـــــــــلة  ،وهذا  النظام  ال یوجد  

في أّیة  أخت من أخوات العربیة  السامیة  ،اللهم إّال بعض اآلثار  الضئیلة  في العبریة  

1.،واآلرامیة ،والحبشیة

وقد تناول  العرب ظاهرة  اإلعراب بالبحث  ،والّدرس ،وتباینت  آراؤهم  في إیجاد تفسیر لها  

:قال ابن فارس . 

ها العرب اإلعراب الذي هو  الفارق بین المعاني من العلوم  الجلیلة  التي اختّصت  ب"

المتكافئة في  الّلفـــــــــــــظ ،وبه ُیعرف الخبـــــــــر الذي هو أصل الكــــــــــــالم ،ولواله ما  ُمّیز فاعلمن 

مفعول  ،وال مضاف  من منعوت  ،وال تعجب من استفهام  ،وال صدر  من مصدر  ،وال  

2."نعت من توكید  

ما : "فإّن اإلعراب هو الفارق بین المعاني أال ترى  أّن القائل  إذا قال : "  ال  أیضا  وق

3."لم  یفّرق بین التعّجب  ،واالستفهام  ،والذّم إّال باإلعراب " أحسن  زیدا 

.204فقه اللغة ،علي عبد الواحد وافي،ص - 1

.76الصاحبي في فقه اللغة ،البن فارس ،ص- 2

.55المصــــــدر نفســــــــه ص - 3
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ما : " ففي اإلعراب ُتمّیــــــــــــز  ،ویوقف على أغراض  المتكلمین  ،وذلك  أّن قائال  لو قال 

،غیر معرب، لم یوقف  على مراده ،فإذا  " ضرب عمرو زید "،غر  معرب ،و " ن  زید أحس

ما  أحسن  زیًدا  ،أو ما  أحسن  زیٌد ،أو ما أحسن  زیـــــٍد ؟ أبان  باإلعراب عن : قال  

المعنى  الذي أراده  ،وللعرب في ذلك  ما  لیس لغیرها  ،فهم یفرقون  بالحركات  ،وغیرها  

.بین المعاني

هو  اإلبانــــــــــــــة  عن المعاني باأللفــــــــــــاظ  ،أال ترى  أّنك  : "وقال ابن جني  في باب اإلعراب 

،علمت  برفع  أحدهما  ،ونصب  "  شكر سعیًدا أبوه"،و" أكرم سعید  أباه " إذا  سمعت 

1."اآلخر الفاعل من المفعول 

ُجعلت  حركات  : " ...على المعاني  فیقول ویرى الزجاجي أّن  حركات  اإلعراب  دوال 

2."اإلعراب تنبُئ عن هذه المعاني 

أما ُقطرب  فقد  ذهب مذهبا  مخالفا  فیه  النحـــــــــــاة في النظر  إلى  الحركـــــــــــات  

الحركـــــــــــات (بي اإلعرابیــــــــــــــة  ،إذ یرى  أّن ال قیمـــــــــة  للعامل في األثـــــــــــر اإلعرا

على أواخر  الَكلــــِــــــم  في التركیب  الجملي  ،وٕاّن  هذه الحركات  كانت  بأثر  ) اإلعرابیـــــــــــــة

: یقول.صوتي  ،ویمكن   أن تعّلل تعلیال صوتیا 

إنما  أعربت  العرب كالمها ،ألّن االسم  في حال  الوقف یلزمه  السكون  للوقف  ،فلو  (

جعلوا  وصله  بالسكون أیضا  لكان  یلزمه  اإلسكان في الوقف ،والوصل  ،وكانوا  یبطئون  

.35،ص1الخصــــــــــائص البن جني ،ج- 1

.وما بعدها 69صاإلیضــــــــاح في علل النحو  ،أبو القاسم  عبد الرحمن  الزجاجي، - 2
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عند  اإلدراج  فلّما  وصلوا  ،وأمكنهم التحریك  ،جعلوا  التحریك  معاقبا  لإلسكان  لیعتدل 

1.)الكــــــــــــــــــالم 

العربي الذي  نطق على قطرب یجد  فیه كثیرا من التجني ،ألن  " و المتأّمل في  قول 

سجیته  لم ینطلق بالضّم ،والفتح ، والكسر  ،والسكون ،إّال لمعنى في نفسه   ،ثّم إّن  

2."الّنحـــــــــــــاة  ،والّلغویین  قد وضعوا  لها  القوانین ،واألصول  التي تضبطها 

هذا  : ولو أّن  قائال  قال ( :وقّدم  ابن قتیبــــــــــــــة  مثاال لتحدید المعاني  باإلعراب فقال

لدّل التنوین  على أنه قد ) باإلضافــــة(هذا قاتل أخي : ،وقال آخر )  بالتنوین (قاتل  أخي 

3."قتلـــــه 

ومهما یكن  من أمر  فإّن  كثیرا  من النحـــــــــــــاة  یفسرون  العالمــــــــــــــــة  اإلعرابیـــــــــــــة  بأنها  

4."اإلبانـــــــــــــة  عن  المعاني ،أو التمییز  بین المعاني ،والوقوف على أغراض المتكلمین 

فاإلعراب إذن  هو الذي  یكشف  عن المعاني  أو  یفّرق بینهما  على  حّد تعبیر   عبد 

قد علم  أّن  األلفاظ  مغلقة  على  معانیها حتى  یكون  اإلعراب  هو " القاهر  الجرجاني 

5."الذي  یفتحها  ،وأّن األغراض كامنة  فیها  حتى یكون  اإلعراب هو الذي  یستخرجها 

: للتوّسع أكثر  في الموضوع ُینظر اآلتي

.70المصـــــدر نفســــــــــه ،ص- 1
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