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م و بكل فخر و اعتزاز أسمى عبارات  عرف انا منا بالجميل ، وتقديرا وامتنانا نقد
من  ن تعبا  يالعرف ان الصادق إلى والدّي  اللذالشكر الخالص و أنبل مق اصد  

لي إلى ىذه المرحلة من التعليم  كانا سببا في وصو   أجل تربيتي وتعليمي،و
، وجازاىما خير الجزاء .العافيةالعفو و أسأل هللا ليما  ف   

و إلى روح جدتي األخرى الراحلة  ول العمر، و إلى جدتي العزيزة أسأل هللا ليا ط
هللا  ليا الرحمة و الغفران .  أدعو  

كانوا عونا لي في مساري الدراسي .  الذينو إلى  إخوتي و صديق اتي    

أجمعين خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا دمحم   الخلق  وأصلي وأسلم على أشرف
 عليو أفضل الصالة وأزكى التسليم .
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اٌؾّذ هلل اٌزٞ عؼً اٌؼشث١خ ػٍٝ أششف ٌغبْ، ٚأٔضي وزبثٗ اٌّؾىُ فٟ أعب١ٌجٙب اٌؾغبْ،     

ٚاٌظالح ٚاٌغالَ ػٍٝ أفؼً اٌؼشة ٌٙغخ ٚأطذلُٙ ؽغخ، ٚػٍٝ آٌٗ األِغبد ٚطؾجٗ اٌز٠ٓ 

فزؾٛا اٌجالد ٚٔششٚا ٌغخ اٌزٕض٠ً فٟ األغٛاس ٚاألٔغبد ٚؽججٛ٘ب إٌٝ األػغ١ّٓ ؽزٝ اعزمبِذ 

 ػٍٝ إٌطك ثبٌؼبد . أٌغٕزُٙ

إْ فمٗ اٌٍغخ ٘ٛ رٌه اٌؼٍُ اٌزٞ ٠ؼٕٝ ثذساعخ لؼب٠ب اٌٍغخ، ِٓ ؽ١ش أطٛارٙب ِٚفشدارٙب       

ٚرشاو١جٙب،ِٚٓ ؽ١ش خظبئظٙب اٌظٛر١خ ٚاٌظشف١خ ٚإٌؾ٠ٛخ ٚاٌذال١ٌخ، ِٚب ٠طشأ ػ١ٍٙب ِٓ 

ِشىالد إٌٝ  رغ١شاد ِٚب ٠ٕشأ ِٓ ٌٙغبد ِٚب ٠ضبس ؽٛي اٌؼشث١خ ِٓ لؼب٠ب ِٚب رٛاعٙٗ ِٓ

غ١ش رٌه، ِّب ٠غشٞ ٠ٚذٚس فٟ فٍىٗ، ٚلذ ظٙشد ٘زٖ اٌىٍّخ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش فٟ 

 اٌغبِؼخ اٌّظش٠خ .

إْ ِٛػٛع فمٗ اٌٍغخ ِٓ اٌّٛاػ١غ اٌفشػ١خ اٌشبئىخ فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، فٙٛ ِٓ طٕؼخ       

ٍغخ رؼذ ِذخال إٌٝ اٌؼٍّبء األٚائً ٚعضء ِٓ إثذاػُٙ ٚفظبؽزُٙ ٚثالغزُٙ، ِٚبدح فمٗ اٌ

دساعخ اٌٍغخ، وّب رؼذ ٘زٖ اٌّبدح ِب ٠ّىٓ االعزٕبد ػ١ٍٗ ِٓ فشٚػٙب، ٚؽفع ٘زٖ األٌفبظ ٚفُٙ 

ِؼب١ٔٙب، فٟٙ رٛفش ٌٍجبؽض١ٓ اٌّٛاد اٌزٟ ٠ؾزبعْٛ إ١ٌٙب فٟ اوزشبف ِشؽٍخ اٌٛػغ اإلفشادٞ 

 غخ .ٟٚ٘ ِشؽٍخ ِؾبوبح األطٛاد، صُ االسرغبي ِٚشؽٍخ اٌز١ٌٛذ ثؼٛاًِ ّٔٛ اٌٍ

ظبئفٙب؟ِٚب أُ٘ ٚػ١ٍٗ فىبٔذ إشىب١ٌخ ثؾضٕب ِب فمٗ اٌٍغخ؟ ِٚب ِفَٙٛ اٌٍغخ ٚأُ٘ ٔظش٠برٙب ٚٚ

 اٌّزؼٍمخ ثفمٗ اٌٍغخ؟ . اٌمؼب٠ب

أطاللب ِّب عجك اسرأ٠ٕب أْ ٔذسط وزبثب ِٓ وزت اٌٍغخ اٌؼشث١خ أال ٚ٘ٛ "فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ 

ٍغخ ِٚؼشفخ خظبئظٙب ٚاإلٌّبَ ثجؼغ اٌؼشث١خ"، ٚػ١ٍٗ فئْ ٘زا اٌجؾش ٠ٙذف إٌٝ دساعخ اٌ

 اٌمؼب٠ب ٚاألعب١ٌت .

فّٓ اٌذٚاػٟ اٌزٟ أدد إٌٝ اخز١بسٔب ٘زا اٌّٛػٛع ٘ٛ خذِخ اٌزشاس اٌؼشثٟ اٌمذ٠ُ، ِٚٛاعٙخ 

 ِب ٠ؾبن ػذ اٌؼشث١خ، ٚخذِخ اٌؼٍَٛ األخشٜ، ففمٗ اٌٍغخ ٌٗ ػاللخ ثىض١ش ِٓ اٌؼٍَٛ .

ِٚذخً ٚفظ١ٍٓ، رؼّٓ اٌّذخً اٌغ١شح اٌزار١خ ٚدسعٕب ٘زا اٌىزبة ٚفك خطخ اثزذأد ثّمذِخ 

َؤٌَف ِٕٚٙظ اٌّؤٌف، أِب اٌفظً األٚي فٙٛ دساعخ داخ١ٍخ ٌٍىزبة عبء  ُّ َؤٌف ٚاٌزؼش٠ف ثبٌ ُّ ٌٍ



 مقذمح
 

ب  
 

اٌضبٟٔ ػٕٛٔبٖ  اٌّجؾش ٔشأرٙب ٚٚظبئفٙب، أِب، ف١ٗ خّغخ ِجبؽش، اٌّجؾش األٚي اٌٍغخ رؼش٠فٙب

اٌشاثغ اٌّجؾش ان اٌٍفظٟ ٚاٌزؼبد، أِب اٌضبٌش رؾذ ػٕٛاْ االشزشاٌّجؾش ثبالشزمبق، ٚ

اإلرجبع ٚاٌزغ١ٍت ٚاٌزؼ١ّٓ، أِب اٌّجؾش األخ١ش أذسط ف١ٗ رؼش٠ف اٌٍٙغبد ٚاإلػشاة 

 . ٌؼب١ِخ ٚاٌٍؾٓ فٟ اٌٍغخ ٚاٌزؼش٠تٚاٌذػٛح إٌٝ ا

اٌفظً اٌضبٟٔ اٌزطج١مٟ اشزًّ ػٍٝ خّغخ ِجبؽش، اٌّجؾش األٚي رؼش٠ف اٌزشادف، أِب     

ِٛلف اٌجبؽض١ٓ ِٕٗ ٚؽغغُٙ، ٚاٌّجؾش اٌضبٌش أعجبة ٚلٛع اٌزشادف، أِب اٌضبٟٔ اٌّجؾش 

 .  فؾش اٌخبِظ ػْٕٛ ثّٕبرط ِٓ اٌزشاداٌشاثغ ششٚؽ اٌزشادف، ٚاٌّجاٌّجؾش 

فىبٔذ دساعزٕب ٌٙزا اٌّٛػٛع رمزؼٟ اعزخذاَ إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ اٌمبئُ ػٍٝ ػشع 

 ِخزٍف اٌمؼب٠ب ِٕٚبلشزٙب .

 أُ٘ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ أّ٘ٙب :اٌّٛػٛع اػزّذٔب ساعزٕب ٌٙزا ٚفٟ د

 داس طبدس ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ، ث١شٚد ٌجٕبْ، د ط . اثٓ ِٕظٛس، ٌغبْ اٌؼشة، -

إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّؤعظ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، ؽشاثٍظ ٌجٕبْ،  -

 . 2011اٌطجؼخ األٌٚٝ، عٕخ 

 . 1891إٌؾٛ، اٌّىزت اإلعالِٟ، ث١شٚد ٌجٕبْ، عٕخ  عؼ١ذ األفغبٟٔ، فٟ أطٛي -

ٚص٠بدح ػٍٝ اٌظشٚف اٌٛثبئ١خ اٌٍّضِخ ٌٍؾغش، ِّب  طبدفزٕب ثؼغ اٌظؼٛثبد ٚاٌؼشال١ً

 طؼت ِّٙخ اٌزؼبًِ ِغ اٌّىزجخ خبطخ ٌّٕبلشخ اٌفظً اٌضبٟٔ، ٠ٕؼبف إٌٝ رٌه عذّح 

 ػ١ك اٌٛلذ، لٍخ اٌّظبدس ٚاٌّشاعغ . ٚ،اٌذساعخ 

ٓ اٌزٞ رفؼً ٌذوزٛس اٌّششف ثٓ صٚسح ػجذ اٌشؽّؼٕب فٟ األخ١ش إال أْ ٔشىش اٚال ٠غ    

ثبإلششاف ػٍٝ ٘زٖ اٌذساعخ، ٌُٚ ٠جخً ػ١ٍٕب ثزٛع١ٙبرٗ ٚإسشبدارٗ اٌزٟ أػبٔزٕب وض١شاً فٟ 

 إخشاط ٘زا اٌؼًّ .
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 : السٌرة الذاتٌة للمؤلف 

ومحمكمعاصر،ولدفًكفرعمالضاءالكورةإمٌلبدٌعٌعموبباحثفًعلوماللؽة

،درسفًمدرسةبلدتهتخرجمندارالمعلمٌن72/11/1491محافظةلبنانالشمالًفً

فًطرابلس،عٌنمدرسافًالتعلٌماالبتدابً،نالشهادةالدكتوراهفًاللؽةالعربٌةوآدابها

 بالتدر1431ٌسنة التحك بٌروت، المدٌسٌوسؾفً جامعة اآلدابفًمن كلٌة سفً

أستاذ1441الجامعةاللبنانٌةفًسنة ،نالدكتورةأخرىمنالجامعةاللبنانٌةوهوحالٌا

العلوماللؽوٌةفًكلٌةاآلدابفًطرابلسوالدراساتالعلٌافًبٌروت،وربٌسلسماللؽة

العربٌةفًكلٌةاآلدابالجامعةاللبنانٌة.

 : أعماله 

دمنالمؤلفاتفًاللؽةالعربٌةنحواوأدباكماأخرجإلىالمكتبةالعربٌةإلمٌلٌعموبالعدٌ

الكثٌرمنالكتبالمحممة،كتبشروحاعلىكتبعدٌدةكذلن.

ومنأهماألعمال:

 شرحكتاباأللفاظالكتابٌة،دارالكتبالعلمٌة. -

 .7111شرحالمفصلالبنٌعٌش)تحمٌكإمٌلٌعموب(،دارالكتبالعلمٌة -

.1441تحمٌككتابشرحشذورالذهب،دارالكتبالعلمٌة -

.1441المعجمالمفصلفًالمذكروالمؤنث،دارالكتبالعلمٌة-

لاموسالعٌنالوافً)فرنسًعربً(.-

.1447الممنوعمنالصرؾدارالجٌل-

.7111معجماإلعرابواإلمالء،دارالعلمللمالٌٌن-

.1434معجمالخطأوالصوابفًاللؽة،دارالعلمللمالٌٌن-

.7112للفهذا)لاموسفًالتصوٌباللؽوي(،المؤسسةالحدٌثةللكتاب-

جزء(.11موسوعةأدباءلبنانوشعرابه)-

.(1)جزء(71موسوعةاألدبواألدباءالعرب)-

                                                           

(
1

 )identifiants et référentiels- إٌبشش ٚوبٌخ اٌفٙشعخ ٌٍزؼ١ٍُ  -7171ِبسط  2ربس٠خ اإلؽالع

 اٌؼبٌٟ . 
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أجزاء(.3موسوعةأمثالالعرب)-

أجزاء(.3معجمالشعراءفًعصرالنهضة)-

جبرانواللؽةالعربٌة.-

فمهاللؽةالعربٌةوخصابصها.-

الخطالعربًنشأتهوتطورهومشكالته.-

المعاجماللؽوٌةالعربٌةبداٌتهاوتطورها.-

الممنوعمنالصرؾبٌنمذاهبالنحاةوالوالعاللؽوي.-

موسوعةالحروؾفًاللؽةالعربٌة)-
1

.)

دواوٌن سبعة حمك كما أكادٌمٌا تموٌما اللبنانٌة الجامعة من مموما بحثا عشر ثالثة وله

شعرٌة)جمٌلبثٌنة،الشفرى،االمامالشافعً،عمروبنكلثوم(.

وعشراتالكتباألخرى.

 : التعرٌف بالكتاب فصول فً فقه اللغة العربٌة 

لكتاببٌنأٌدياألساتذةوالطالبخالصةوافٌةلماألفهالباحثونفًمادةفمهٌضعا

بألوال واالهتمام والشامل العام موضوعاتها فً البحث الحرصعلى مع العربٌة اللؽة

المتمدمٌن،ومجاراةماوجدفًالعصرالحدٌثمنألوانالبحثفًفمهاللؽة.

مالمحالربٌسٌةلفمهاللؽةالعربٌة،فالدراساتاللؽوٌةشأنهافهذاالكتابمحاولةلتمدٌمال

شأنسابرالدراساتالفكرٌةوالثمافٌةوالعلمٌة.

الرابعةفًكلٌةاآلداب المؤلؾعلىطالبالسنة الكتابمجموعةمحاضراتألماها

ٌةوخصابصها.والعلوماإلنسانٌة)الجامعةاللبنانٌة(،مستنداإلىكتابهفمهاللؽةالعرب

ٌعموب، بدٌع إمٌل الدكتور منلبلاألستاذ العربٌة اللؽة ألؾالكتابفصولفًفمه

،الطبعةاألولى،7111نشرمنطرؾالمؤسسةالحدٌثةللكتاب،فًطرابلسلبنان،سنة

صفحةمكتوبةباللؽةالعربٌة.313لونؼالفهأخضر،ٌحتويعلى

ىممدمةوستةفصولمختومبمابمةالمصادروالمراجعوفهرسلسمالكاتبالكتابإل

الثانً الباب أما ووظٌفتها، ونشأتها اللؽة تعرٌؾ األول الباب فً تناول الموضوعات،

                                                           

(
1

 ػٍٝ ِٛلغ ٚاٞ ثبن ِش١ٓ 7112د٠غّجش  13( اٌّىزجخ اٌشبٍِخ ٔغخخ ِؾفٛظخ، 
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االشتماقبكلأنواعه،والبابالثالثالترادؾواالشتراناللفظًوالتضاد،أماالبابالرابع

وفًالباب إلىاإلتباعوالتؽلٌبوالتضمٌن، الخامساللهجاتالعربٌةواإلعرابوالدعوة

التعرٌبوتدرٌسالعلوم فٌه تناول البابالسادسواألخٌر أما اللؽة، فً واللحن العامٌة

والرٌاضٌاتباللؽةالعربٌة.

 : منهج الكاتب 

اعتمدالكاتبإمٌلبدٌعٌعموبفًكتابهالمعنون"فصولفًفمهاللؽةالعربٌة"على

هذاالم حٌثتتطلبالدراسة األولى، بالدرجة كونالكتابتعلٌمٌا نهجالوصفًالتحلٌلً،

المنهج،وذلنبوصؾوعرضمختلؾلضاٌااللؽةالعربٌة،فمادةفمهاللؽةتعدمدخالإلى

دراسةاللؽةكماتساهمهذهالمادةفًاكتشاؾنشأةاأللفاظالعربٌةمنحٌثنشأتهاوتمٌٌز

عها،وحفظهذهاأللفاظوفهممعانٌها،وذلنبوصؾاللؽةونشأتهاوتحلٌلأصولهامنفرو

ولضٌة )كاالشتماقوالترادؾوالتضاد المضاٌا منتمالإلىالحدٌثعنأهم نظرٌاتها، أهم

اإلعرابوالتعرٌب(.

. ودراسته الكتاب لموضوع المناسب المنهج هو التحلٌلً الوصفً المنهج فإن ثم ومن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . اٌٍغخ رؼش٠فٙب ٔشأرٙب ٚٚظبئفٙب بحث األول:الم

 االشتماق.المبحث الثانً:

 . االشزشان اٌٍفظٟ ٚاٌزؼبدانمثحث انثانث: 

 . اإلرجبع ٚاٌزغ١ٍت ٚاٌزؼ١ّٓانمثحث انشاتع: 

اٌٍٙغبد اٌؼشث١خ ٚاإلػشاة ٚاٌذػٛح انمثحث انخامظ: 

 إٌٝ اٌؼب١ِخ ٚاٌٍؾٓ فٟ اٌٍغخ ٚاٌزؼش٠ت .

  

 



األول: الفــــــــــــــــــصل  
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 تمهٌد: 

ألؾالدكتورإمٌلبدٌعٌعموبكتابهالموسومبفصولفًفمهاللؽةالعربٌة،تناولفٌه

ستةفصولوبناءاعلىذلنجعلناالفصولفًخمسةمباحثنذكرهافًفصلواحد.

 : المبحث األول: اللغة تعرٌفها ونشأتها ووظائفها 

 تعرٌف اللغة ونشأتها :أوال: 

 /تعرٌف اللغة:1

اخ ولٌسهناناتفاقشاملعلىمفهوملمد فًتعرٌؾاللؽةومفهومها، تلؾالعلماء

إلىارتباطاللؽةبكثٌرمنالعلوم.ددللؽةوٌرجعسببكثرةالتعارٌؾمح

همنالتعرٌفاتالدلٌمةإلىحدبعٌد،لال347ٌعدتعرٌؾاللؽةعندابنجنًالمتوفى

.(1)«لومعنأؼراضهمحداللؽةأصواتٌعبربهاكل»ابنجنً:

فعللسانً وتلنالعبارة المتكلمعنممصوده. هًعبارة وٌعرؾابنخلدوناللؽة:

وهو لها الفاعل العضو فً متمررة ملكة تصٌر أن فالبد الكالم إلفادة المصد عن ناشبة

.(2)اللسان،وهوفًكلأمةبحسباصطالحاتهم

وا األلفاظ مجموع أٌضا: بٌنوتعرؾ والتفاهم التخاطب بوسٌلة تتعلك التً لمواعد

جماعةمنالناس،وهًتعبرعنوالعالفبةالناطمةبها،ونفسٌتهاوعملٌتهاوطبعهاومناخها

.(3)االجتماعًوالتارٌخً

تتبادل معٌنة بشرٌة جماعة التًتمٌز تولٌفها ولواعد مفرداتالكالم مجموعة وهً:

باتهاومشاعرها.بواسطتهاأفكارهاورؼ

وتعرؾاللؽةعلىأنها:ظاهرةبسٌكولوجٌةاجتماعٌةثمافٌةمكتسبةالصفةبٌولوجٌة

مالزمةللفرد،تتألؾمنمجموعةرموزصوتٌةلؽوٌةاكتسبتعنطرٌكاالختبار،معانً

.(4)ممررةفًالذهنوبهذاالنظامالرمزيالصوتًتستطٌعجماعةماأنتتفاهموتتفاعل



                                                           

(
1

 . 11ّىزجخ اٌؼ١ٍّخ، د ؽ، صدمحم ػٍٟ إٌغبس، اٌ اثٓ عٕٟ، اٌخظبئض، رؾم١ك( 

(
2

 ِؾّٛد فّٟٙ ؽغبصٞ، ػٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّىزجخ اٌشبٍِخ ٔغخخ اٌىزش١ٔٚخ .( 

(
3

إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، ؽشاثٍظ ٌجٕبْ، اٌطجؼخ ( 

 . 4، ص7111األٌٚٝ، عٕخ 

(
4

 . 4( اٌّشعغ ٔفغٗ، ص
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 نشأة اللغة :~ 

لمدشؽلتلضٌةنشأةاللؽةالمفكرٌنعلىمرالعصوروتصدىللبحثعنهاكثٌرمن

لكشؾهذه وأجرٌتتجاربمتعددة كثٌرة بذلتجهود ولد العلماءوالمتكلمٌنواللؽوٌٌن،

اتالمضٌة،فلمٌجمعواعلىلولواحدبلذهبوافًالبحثمذاهبشتىوتوصلواإلىنظرٌ

عدٌدةأشهرهاستةنظرٌاتتكلمعنهاالدكتورإمٌلبدٌع.

أ/نظرٌةالوحًوالتولٌؾ:تذهبهذهالنظرٌةإلىأنهللاأوحىإلىاإلنساناألولأولفه

المدٌمة العصور الرأيفً هذا إلى ذهب ولد النطك، علمه أن بعد األشٌاء أسماء على

)ت هٌراللٌط الٌونانً وف13الفٌلسوؾ م(، علىق العلماء من طابفة الحدٌثة العصور ً

عثمان أبو الوسطى العصور فً المسلمٌن علماء ومن والفٌلسوؾدونالدو المً رأسهم

ه(،لالواأناللؽة349ه(،وأحمدبنفارس)371ه(وأبوالحسنالشعري)799الجاحظ)ت

]وعل  اآلٌة: على معتمدٌن عملً، ال نملً ودلٌلهم هللا وحً آمن ام كلها[دم ألسماء

.(1)(31)البمرة

ب/نظرٌةاالصطالح:تمررهذهالنظرٌةأناللؽةابتدعتواستحدثتبالتواضعواالتفاق،

وارتجلتألفاظهاارتجاال،ومالالكثٌرمنالعلماءوالمفكرٌنلهذهالنظرٌةمنهمابنجنً

وتولٌؾ(.حٌثٌمول:)ؼٌرأنأكثراصلاللؽةإنماهوتواضعواصطالح،الوحً

ولٌسلهذهالنظرٌةأيسندعملًأونملًأوتارٌخًبلإنماتمررهٌتعارضمعالنوامٌس

بلتتكون النظمأنهاالتخلكخلما بهذه النظماالجتماعٌة،وعهدنا العامةالتًتسٌرعلٌها

من كثٌر فً ٌتولؾ التسمٌة على فالتواضع ذلن إلى إضافة نفسها، تلماء من بالتدرٌج

(.2)ظاهرهعلىلؽةصوتٌةٌتفاهمبهاالمتواضعونفبأيلؽةتواصلهؤالءم

أصواتالطبٌعة محاكاة اللؽة أصل أن تذهبإلى : أصواتالطبٌعة محاكاة نظرٌة ج/

كأصواتالحٌوانوأصواتمظاهرالطبٌعة،والتًتحدثهااألفعالعندولوعها،ثمتطورت

.(3)بفعلارتماءالعملٌةاإلنسانٌةوتمدمالحضارةاأللفاظالدالةعلىالمحاكاةوارتمت

 نظرٌة أو األصواتمعانٌها: محاكاة نظرٌة إلىأنding dongد/ النظرٌة هذه تمر :

بابٌنسمً لها النظرٌةإعجابابنجنًفافرد نالتهذه جرسالكلمةٌدلعلىمعناها،

ضتهذهالنظرٌةكسابمتها،إذالاألول)بابفًتصالباأللفاظلتصالبالمعانً(،ولدرف

                                                           

(
1

ة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، ؽشاثٍظ ٌجٕبْ، ؽجؼخ ( إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛ

، ٠ٕظش: ِظطفٝ طبدق اٌشافؼٟ، ربس٠خ آداة اٌؼشة، داس اٌىزبة اٌؼشثٟ، 11، ص7111األٌٚٝ، عٕخ 

 .  92، ص1444، اٌطجؼخ اٌخبِغخ، عٕخ 1عضء 

(
2

 . 13ِظطفٝ طبدق اٌشافؼٟ، ربس٠خ آداة اٌؼشة، ص (

(
3

 . 13-17ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّشعغ ٔفغٗ، صإ١ًِ  (
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تستندإالإلىكلماتللٌلةجدا،وهًتعجزعنأنتفسرلناكٌؾاستؽلمبدأحكاٌةالصوت

ما ذلن على مثال وصوتها، معناها بٌن عاللة أٌة اآلن نرى آالؾالكلماتالتًال فً

؟لٌسهنانمنعاللةالعاللةبٌنلفظةالمنضدةومعناها؟وماالعاللةبٌنلفظكتابومعناه

ظاهرة،إنماالعاللةبسٌكولوجٌة،أينوعمنلرناألصواتبصورلابمةفًالعمل.

الكلماتبألفاظ لجاءتهذه أصواتالكلماتومعانٌها، بٌن عاللة كانتهنان لو إنه ثم

 .(1)واحدةفًمختلؾاللؽات

:تذهبهذهالنظرٌةإلىpooh-poohه/نظرٌاتاألصواتالتعجبٌةالعاطفٌة:أونظرٌة

أناللؽةاإلنسانٌةبدأتفًصورتعجبٌةعاطفٌة،ؼرٌزٌةتصدرعناإلنسانلتعبرعن

(.2)انفعاالتهمنفرحوحزنأووجع...إلخ

 نظرٌة أو العضلٌة، للحركات الصوتٌة االستجابة نظرٌة أنyo-he-hoو/ إلى تذهب :

ةالتًٌتفوهبهااإلنسانعفوٌا،عندماٌستعملأعضاءاللؽةاإلنسانٌةبدأتبالمماطعالطبٌعٌ

(.3)جسمهفًالعملالٌدوي

 وظائف اللغة : ثاثٌا:

والتفاهم التواصل هًإن واألساسٌة األولى فوظٌفتها باللؽة إال الٌكون الناس بٌن

إٌصالرؼباتاإلنسانومشاعرهوأفكارهإلىؼٌره،وهذاعنطرٌكاألصواتالكالمٌة،

تظهرهذهالوظٌفةفًلؽةالمعلمعندشرحدروسهلطالبه،ولؽةالمحامًمثالعندماٌمدم

مرافعته...إلخ.

وللؽةأٌضاوظابؾأخرىهً:

 مساعدآلًللفكر. -

 أحدمموماتالوطنوالوطنٌة. -

 وسٌلةللترابطالدولًوالمومً. -

 وسٌلةللترابطاالجتماعً. -

 وبخاصةالعنٌفةمنها.وسٌلةللتنفسعناإلحساسات -

 .(4)وسٌلةللتسلٌةأحٌانا -



                                                           

(
1

 . 13( إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، اٌّشعغ اٌغبثك، ص

(
2

 . 11اٌّشعغ ٔفغٗ، ص (

(
3

 . 11اٌّشعغ ٔفغٗ، ص (

(
4

 .  71-14-13اٌّشعغ ٔفغٗ، ص (
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 : المبحث الثانً: االشتقاق تعرٌفه شروطه وأنواعه 

تحدثالكاتبعناالشتماقحٌثعرفهعلىالنحوالتالً:

 أوال: تعرٌف االشتقاق: 

.(1)لؽة:هوأخذشكالشًء،واشتماقالحرؾمنالحرؾأخذهمنه

لفظمنآخر أخذ فًالمعنىوتؽٌٌرفًاللفظٌضٌؾزٌادةاصطالحا: معتناسببٌنهما

.(2)علىالمعنىاألصلًوهذهالزٌادةهًسبباالشتماق

 ثانٌا: شروط االشتقاق :

 أنٌكونللمشتكاسماكانأوفعالأصل. -

 أنٌناسبالمشتكاألصلفًالحروؾنحو:االستفهاممنالفهمأوَفهم. -

فًالمعنىبٌنا - النمصانالمناسبة أو بالزٌادة إما لمشتكواألصلالذياشتكمنه،

 .(3)وإماباالتحادفًالمعنى

 ثالثا: أصل االشتقاق :  

فرٌكلالأنالكلمبعضهمشتكوبعضهؼٌر،اختلؾاللؽوٌٌنالعربفًأصلاالشتماق

ولٌسمنهمشتك،وفرٌكآخرلالأنالكلمكلهمشتك،وفرٌكثالثلالأنالكلمكلهأصل

شًءاشتكمنؼٌره.

إلىمذهبٌن مشتك ؼٌر وبعضه مشتك بعضه الكلم أن الذيلال األول الفرٌك توجه

مذهببصريٌرىأنالمصدرهوأصلاالشتماقومذهبكوفًٌذهبإلىأنالفعلأصل

منه.

ناصرلداستمراالختالؾفًأصلاالشتماق،منهممنأٌدالمذهبالبصريومنهممن

المذهبالكوفً،فألربالمذاهبإلىالحمٌمةبالنسبةإلىأصلاالشتماقمذهبفؤادترزي

والذيٌتلخصفً:

/أنأصلاالشتماقفًالعربٌةلٌسواحدا،فمداشتكالعربمناألفعالواألسماء)الجامد1

نهاألفعالثممنهاوالمشتك(والحروؾ،ولكنبألدارتملحسبترتٌبهاهذافأكثرمااشتكم

(.1)األسماءفالحروؾ

                                                           

(
1

ٌجٕبْ، اٌطجؼخ  إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ،اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، ؽشاثٍظ (

 . 79، ص7111األٌٚٝ، عٕخ

(
2

 . 131، ص1432عؼ١ذ األفغبٟٔ، فٟ أطٛي إٌؾٛ، اٌّىزت اإلعالِٟ، ث١شٚد ٌجٕبْ، عٕخ (

(
3

 . 71إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، اٌّشعغ ٔفغٗ، ص (
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/أنماندعوهبالمشتماتبمافٌهاالمصادرلداشتكمناألفعالبصورةعامة.7

/أنهذهاألفعالبدورهالدتكونأصٌلةمرتجلةولدتكوناشتمتمنأسماءجامدة،أوما3

ٌشبهاألسماءالجامدةمنأسماءاألصواتوالحروؾ.

ألسماءواألفعالمن:ولداشتكالعربا

األسماء:فمالوا:فارسمنفرس،البنمنلبن،كمالالواتنمرمنالنمر،استأسدمناألسد.

األفعال:التًاشتموامنهااسمالفاعلواسمالمفعولوالصفةالمشبهةوصٌػالمبالؽةواسم

ا األفعال من المزٌدة األفعال وكاشتمالهم والمكان، الزمان واسم أَعلماآللة فمالوا: لمجردة

وَعلموعالََموتَعَالََموتَعَلََم...منالفعلالثالثًالمجردَعلَم.

الحروؾ:فمالوا:فأفأوتأتأوالفأفأةوالتأتأةمنالحرؾالفاءوالتاء.

.(2)الجملة:فمالوا:بسملوالبسملةمنبسمهللا،وحمدلوالحمدلةمنالحمدهلل

سماءالمشتمةسبعةهً:األاألسماء المشتقة :

/اسمالفاعل:اسممشتكٌدلعلىمعنىمجردؼٌردابموعلىفاعله،ٌصاغ:1

منالفعلالماضًالثالثًالمتصرؾ،أومنمصدرهعلىوزنفاعلمثل:

لعبالعب،لرألارئ.

منؼٌرالثالثًعلىوزنالمضارعمعإبدالحرؾالمضارعةمٌمامضمومةوكسرما

خبر.لبلاآل خرمثل:أخبرٌخبرمخ

/اسمالمفعول:اسممشتكٌدلعلىوصؾمنولععلٌهالفعلوٌصاغ:7

درس نحو: مفعول وزن على مصدره من أو المتصرؾ، الثالثً الماضً الفعل من

وْس،لَرأََمْمروْء. َمْدرخ

لبلمنؼٌرالثالثًباإلتٌانبمضارعهثمللبحرؾالمضارعةمٌمامضمومةوفتحما

كرم (.3)اآلخرنحو:أكرمٌخكرممخ

                                                                                                                                                                                     

(
1

 . 72( اٌّشعغ ٔفغٗ، ص

(
2

ة، ؽشاثٍظ ٌجٕبْ، ٠ٕظش: إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزب (

 .     73، ص7111اٌطجؼخ األٌٚٝ، عٕخ

(
3

 . 74اٌّشعغ ٔفغٗ، ص (
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نحوكلمةشرٌؾفًلولن:3 /الصفةالمشبهة:اسممشتكٌدلعلىثبوتصفةلصاحبها

زٌدشرٌؾالنسب.

تشتكمنالفعلالثالثً)أومصدره(الالزمالمتصرؾنحوالتالً:

هً:أ/إذاكانالفعلعلىوزنفَعَلفإنالصفةالمشبهةتشتكعلىثالثةأوزان

فَعَلالذيمؤنثهَفعلَةوذلنإذاكانالفعلٌدلعلىفرحأوحزنأوأمرمناألمورالتً-

فرحة (.1)تعرضوتزولوتتجددنحو:فَرحفرحخ

َحمرأحمر- نحو: كانالفعلٌدلعلىلونأوعٌبأوحٌلة إذا فَعالء الذيمؤنثه أَْفعَل

حمراء.

 كان إذا فعلً مؤنثه الذي عطشانفَعالن َعطَش نحو: امتالء أو خلو على ٌدل الفعل

عْطشى.

كانالفعلعلىوزنفَعخلفإنالصفةالمشبهةتشتكعلىفََعلنحو:َبطخلبََطل،أو إذا ب/

نخب،أوفعالنحو:َجبخنَجبَان،أوفَعولنحو:َولرَولخور،أوفخعالنحو: فخعخلنحو:جنبجخ

عشخجاع،أوفَعٌلنحو:شرؾ َشرٌؾ،أوَفْعلنحو:ضخمَضْخم،أوفخْعلنحو:صلبشجخ

صخْلب.

على المشبهة فالصفة المشبهة، أندرأفعالالصفة كانالفعلعلىوزنفََعلوهو إذا ج/

ٌْعَْلنحو:سادفهوسٌد،ماتفهومٌت (.2)وزنفَ

المعنى1 زٌادة مع الفاعل اسم علٌه ٌدل ما على تدل ألفاظ المبالؽة: صٌػ وتوكٌده،/

وأوزانهاالمٌاسٌةخمسة:

لَماع(.-وص اؾ-سف اح-فَعَال)لََراء

ممدام(.-مْفعَال)مفضال

شكور(.-أكول-فَعخول)صبور

سمٌع(.-لدٌر-فَعٌل)َعلٌم

َحذر(.-فَطن-فَعل)فَكه

                                                           

(
1

( إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، ؽشاثٍظ ٌجٕبْ، اٌطجؼخ 

 . 74، ص7111األٌٚٝ، عٕخ

(
2

 . 31( اٌّشعغ ٔفغٗ، ص
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أمااألوزانؼٌرالمٌاسٌةفعدٌدةمنها:

فَهامة(.-فَعَالة)عالمة

ناطور(.-وقفاعول)فار

لدٌس(.-فعٌل)سكٌر

مفعٌل)معطٌر(.

لخَمَزة(.-فخْعلَة)هخَمَزة

.(1)فخعال)كبار(

/اسمالمكان:اسممشتكٌدلعلىمكانولوعالفعلٌصاغ:9

منالثالثً:علىوزنَمْفعلفًالحاالتالتالٌة:-

إذاكانتفاؤهواواًنحو:َولَدَمولد،َوَعدَموعد.-

إذاكانتعٌنهٌاءنحو:صاؾمصٌؾ.-

إذاكانصحٌحامكسورالعٌنفًالمضارعنحو:َجلسٌَجلسَمجلس.-

مرمى.–وٌشتكفٌماعداهذهالحاالتالثالثعلىوزنَمْفعَلنحو:َمْرأَب

مضمومة- مٌما إبدالحرؾالمضارعة علىوزنالفعلالمضارعمع منؼٌرالثالثً:

ْخَرج.وفتحمالبلا آلخرنحو:أَخرجٌخخرجمخ

/اسمالزمان:اسممشتكٌدلعلىزمانولوعالفعلوٌصاغكماٌصاغاسمالمكان.1

/اسماآللة:اسممشتكٌدلعلىآلةالفعل،ولهسبعةأوزانلٌاسٌة:2

مْفَعلنحو:مْصعَد/مْفَعالنحو:مفتاح،منشار.

ةنحو:شاحنة،سالٌة.مْفعَلَةنحو:مكنسة،مسطرة/فاعل

فاعولنحو:ساطور،جارور/فعالنحو:لطار،حزام.

.(1)فعالةنحو:ثالجة

                                                           

(
1

خ اٌؼشث١خ، اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، ؽشاثٍظ ٌجٕبْ، ( ٠ٕظش: إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغ

 . 31، ص7111اٌطجؼخ األٌٚٝ، عٕخ
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هًاألفعالالمزٌدة:الفعلالثالثًالمزٌدوالفعلالرباعًالمزٌدوالفعلاألفعال المشتقة:

المضارعوفعلاألمر.

الفعلالثالثًالمزٌد:ثالثةألسام:-

فَْعَل.-فاعل-ثالث:أَْفعَلمزٌدبحرؾ:وصٌؽه

تَفَعََّل.-تَفَاَعلَ-اتَْفعَلَ-اْفعَلَ-مزٌدبحرفٌن:لهخمسةأوزان:اْفتَعَلَ

اْفعََوَل.-اْفعَْوَعلَ-اْفعال-مزٌدبثالثةأحرؾ:لهأربعةأوزان:اْستَْفَعلَ

الفعلالرباعًالمزٌد:هولسمان:

.مزٌدبحرؾ:لهوزنواحد:تََفْعلَلَ

.(2)اْفعَْنلََل-مزٌدبحرفٌن:لهوزنان:اْفعَلَلَ

 رابعا: أنواع االشتقاق :

تطرقالكاتبإلىأنواعاالشتماقفرصدهفًأربعأنواعفالٌفوتناأنننوهإلىتعرٌؾ

كلنوع:

وهوالمرادحٌنٌطلكلفظاالشتماقمثلكلمتًعالمومعلومتعرٌؾاالشتماقالصؽٌر:/1

وأفرادهذامن المشتكوالمشتكمنهفًاألحرؾاألصلٌةوفًترتٌبها، العلم،وٌتفكهنا

الصفة-اسمالمفعول-اسمالفاعل-فعلاألمر-المضارع-االشتماقعشرة:الفعلالماضً

.(3)اسماآللة-اسمالزمانواسمالمكان-اسمالتفضٌل-اسمالفاعل-المشبهة

أواألكبرأوالملباللؽويهوأنٌكونبٌنالكلمتٌنتناسبفًتعرٌؾاالشتماقالكبٌر:/7

المعنىواتفاقفًالحروؾاألصلٌةدونترتٌبهامثل:حمدومدح،جبذوجذب،كلمولكم.

األصول من أصال تأخذ أن بأنه: إٌاه معرفا جنً ابن به لال االشتماق من النوع وهذا

ةمعنىواحد.الثالثٌة:فتعمدعلٌهوعلىتمالٌبهالست





                                                                                                                                                                                     

(
1

 . 31( اٌّشعغ ٔفغٗ، ص

(
2

٠ٕظش إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، ؽشاثٍظ ٌجٕبْ،  (

 . 37، ص7111اٌطجؼخ األٌٚٝ، عٕخ

(
3

 . 131، ص1432اٌّىزت اإلعالِٟ، ث١شٚد ٌجٕبْ، عٕخ  ( عؼ١ذ األفغبٟٔ، فٟ أطٛي إٌؾٛ،
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 ~األصل فً هذا النوع من االشتقاق: 

النوعمناالشتماقهوالكلمةاألكثر ذهبعبدالمادرالمؽربًإلىأناألصلفًهذا

.(1)شٌوعاوتداوالفالجذبهوأصلالجبذألنهأكثردوراناعلىاأللسنة

.(2)دن-نحو:طنهوإلامةحرؾمكانحرؾآخرفًالكلمة،االشتماقاألكبر:/3

أنٌكونبٌنالكلمتٌنتناسبفًالمعنىواتفاقفًاألحرؾالثابتةوتناسبفًاصطالحا: 

(.3)علوان-نعك،عنوان-مخرجاألحرؾالمؽٌرةمثل:نهك

أخرى مكانحروؾمعٌنةحروفا وهوٌختلؾعناإلبدالالصرفًالذيهوأنتمٌم

الوصولبالكلمةالتًٌشٌعاستعمالها،كإبدالالواوألفامثل:بهدؾتٌسٌرالنطكباللفظأو

لالأصلهالََوَل،وٌاءفًمالأصلهاَمٌََل،وكإبدالالتاءطاءفًاصطنعأصلهااصتنع.

واالختالؾملحوظفًأنهٌشملحروفاالٌشملهااإلبدالالصرفًفهوٌشملجمٌعحروؾ

الهجاء.

واشترطآخرونأٌضا:

تكونالحروؾالمتعالبةمتماربةفًالمخرج.أن-

أنتكونإحدىاللفظتٌنأصاللألخرى،اللؽةفٌها.-

أنٌكونبٌناللفظتٌنترادؾأوشبهة.-

.(4)وحدةالمبٌلةالتًٌدورفًلسانهااللفظانالمتبادالن-

النحت:/1

الم و النشر لؽة النحت منظور: العربالبن لسان فً النجارجاء والنحتنحت شر،

الخشب،ونحتالجبلٌنحتهلطعه.

وفًلولهتعالى:}وتنحتونمنالجبالبٌوتاآمنٌن{

وجاءفًتاجالعروسللزبٌدي:...ولٌدبعضهمالنحتفًالشًءالذيفٌهصالبةولوة

كالحجروالخشبونحوذلن.

                                                           

(
1

 . 13أ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، اٌّشعغ ٔفغٗ، ص (

(
2

 . 13إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، اٌّشعغ اٌغبثك، ص (

(
3

 . 131عؼ١ذ األفغبٟٔ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص (

(
4

 . 13إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ص (
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تداصطالحا: جدٌدة كلمة أكثر أو كلمتٌن من ٌنتزع منه،أن انتزعت ما معنى على ل

والكلمةالمنحوتةإمااسماكالبسملة)بسمهللا(أوفعالكحمدلمنلولن)الحمدهلل(،أوحرفا

كإنمامن)إن(و)ما(،أومختلطةكعمامن)عن(و)ما(،والبدلهافًالحالتٌناألولٌٌنمن

.(1)تصارٌؾأنتجريوفكاألوزانالعربٌةومنأنتخضعلههذهاألوزانمن

 ~النحت عند القدماء والمحدثٌن : 

الفراهٌدي)ت- بنأحمد الخلٌل النحتهو عن 121أولمنتكلم وذلنف231ًه/ م(

معجمهكتابالعٌن:

لالالخلٌلبنأحمد:إنالعٌنالتأتلؾمعالحاءفًكلمةواحدة،لمربمخرجٌهماإالأن

حًعلى(كمولالشاعر:ٌشتكفعلمنجمعبٌنكلمتٌن،مثل:)

ٌَْعال عانمًإلىأندََعاداعًالفَالحفََح َطٌؾبَاَتمننمخ بَّ أالرخ

وهناٌمصدحًعلىالفالح.

ٌَْعَلالداعًالفَالحا فباَتخٌالطٌفنلًعنٌماًإلىأْنَح

أوكمالالفًالثالث:

العٌَنجارألْمٌخْحز لهاودمعخ ٌْعلةالمناديألولخ ْننَح

الكلمةجمعتمن ٌشبهلولهم(حًوعلى)فهذه ونمولمنه:حٌعلٌخحٌعلحٌعلة،وهذا

،فأخذوامنكلمتٌنمتعالبتٌنكلمة.(عبدشمس)تعشمالرجلإذاكانمن

سٌبوٌه)ت- 131تطرق فعل243ه/ وكذلن كتابه، من مواضع عدة للنحتفً أٌضا م(

المبرد)ت377ه/712العزاء)ت م(فسمىالنحتاشتمالاإذلال:"ولد344ه/731م(،أما

ٌمععبدفًأسمابهم تشتكالعربمناالسمٌناسماواحداالجتناباللبسوذلنلكثرةما

مضافا،فٌمولونفًالنسبإلى)عبدالمٌس(عبمسًوإلى)عبدشمس(عبشمً،ولالفً

حٌهلاسمانجعالاسماواحدا.

ف- ابن )تأما 349ارس كتابه1111ه/ فً لال فمد فٌه انفرد مذهب خصله فمد م(

)الصاحبًفًفمهاللؽة(العربتنحتمنكلمتٌنكلمةواحدة،وهوجنسمناالختصار،

(.2)وذلنرجلعبشمًمنسوبإلىاسمٌن

                                                           

(
1

 . 91اٌّشعغ ٔفغٗ، ص (

(
2

: إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، ؽشاثٍظ ٌجٕبْ، ٠ٕظش (

 . 97-91، ص7111اٌطجؼخ األٌٚٝ، عٕخ
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 أنواع النحت : إن للنحت أربعة أنواع :~

-عبمسً-فعالإلىاسمٌن،نحو:عبشمًأ/النحتالنسبً:هوأنتنسبشٌباأوشخصاأو

تٌم-امرئالمٌس-عبدالمٌس-بلعنبر،فًالنسبةإلىعبدشمس-وبلحارث-تٌملً-مرلسً

(.1)بنًالعنبر،ونحو:تعبشمالرجلإذاارتبطبعبدشمس-بنًالحارث-هللا

.ب/النحتالفعلً:ٌنحتمنالجملةداللةعلىالنطكبهاأوحدوثمضمونها

فأمثلةالحالةاألولى:بأبأ:لالبأبًأنت،وبسملوحمدلوحٌعلإذالال:بسمهللاوالحمدهلل

وحًعلىالصالةوحًعلىالفالح.

ومثالالحالةالثانٌة:بعثأيبعثوأثار.

ج/النحتاالسمً:هوأنتنحتمنكلمتٌناسما،نحو:جلمودمنجلدوجمد.

أنتنح النحتالوصفً: المعنىد/ أوبأشدمنهذا تمنكلمتٌنتدلعلىصفةبمعناها

(.2)نحو:ضبطر)الرجلالشدٌد(منضبطوضبر

 ~طرق النحت : للنحت طرق أهمها :

إلصاقالكلمةباألخرى،دونتؽٌٌرشًءبالحروؾوالحركاتمثل:برمابً.-1

تؽٌٌربعضالحركاتدونالحروؾنحو:شمحلبمن)شكحلب(.-7

بماءإحدىالكلمتٌنكماهًواختزالاألخرىنحو:مشلوزمن)مشمشولوز(.إ-3

إحداثاختزالمتساوفًالكلمتٌن،فالٌدخلفًالكلمةالمنحوتةحرفانمنكلمنهما-1

نحو:عبشممن)عبدشمس(.

إحداثاختزالؼٌرمتساوفًالكلمتٌننحو:سبحلمن)سبحانهللا(.-9

ماتحذفاتامادونأنتترنفًالكلمةالمنحوتةأيأثرنحو:طلبكأيحذؾبعضالكل-1

فإنكلمةهللافًاألولىوكلمتً)ال( إالهللا(، وهٌللأي)الإله ، )أطالهللافًبمابن(

(.3)و)إال(فًالثانٌةلدحذفتتماماولمٌبكلهاأثرفًالكلمتٌنالمنحوتتٌنالمذكورتٌن





                                                           

(
1

 . 91اٌّشعغ ٔفغٗ، ص (
(

2
 . 91إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ص (

(
3

 . 93-92اٌّشعغ ٔفغٗ، ص (
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 : االشتراك اللفظً والتضاد : المبحث الثالث 

تطرقالدكتورإمٌلبدٌعفًكتابهإلىفصلعنونهباالشتراناللفظًوالتضاد،فلعلهمن

المفٌدأننؤكدعلىتعرٌؾوأسبابكلأسلوبمنهذهاألسالٌب.

 ~ االشتراك اللفظً:  

 أوال: تعرٌف االشتراك اللفظً :

والتبس،واشترنالرجالن:كانكلمنهمامصدراشترن،واشترنفًاألمراختلطلغة:

.(1)شرٌناآلخر

هوإطالقالكلمةالواحدةعلىعدةمعانحمٌمٌةؼٌرمجازٌة،فهواللفظالواحداصطالحا:

الدالعلىمعنٌٌنمختلفٌنفأكثر،داللةعلىالسواءعندأهلالسنة.

ان،ٌنبوعالماء،شرٌؾالموم،األمثلة:ككلمةالعٌنتعنً:عضوالبصرفًاإلنسانوالحٌو

المال...إلخ.

كلمةالخال:تعنًأخواألم،الحبةالسوداءفًالوجهأوالجسم،السحابالذيالمطرفٌه،

الرجلالمتكبر...إلخ.

 ثانٌا: موقف الباحثٌن منه :

أخرجهاهنانفرٌكأنكرورودالمشترناللفظًفًاللؽةالعربٌة،فأولوأمثلتهتأوٌال

منبابه،كأنٌجعلإطالقاللفظفًأحدمعانٌهحمٌمةوفًالمعانًاألخرىمجازا،وعلى

ستخوٌهرحالفصٌحفًكتابهشرحالفصٌح. رأسهذاالفرٌكابندخرخ

هؤالء ومن األمثلة، من كبٌرا عددا له وضرب وروده، كثرة إلى آخر فرٌك وذهب

.(2)ةوأبوزٌداألنصارياألصمعًوالخلٌلوسبوٌهوأبوعبٌد

 ثالثا: أسباب االشتراك اللفظً :

ألفاظالمشترنجاءنتٌجةاختالؾالمبابلفً-1 اختالؾاللهجاتالعربٌةالمدٌمة،فمعظم

استعمالها.

                                                           

(
1

 . 22غخ اٌؼشث١خ، اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، اٌطجؼخ األٌٚٝ، ص( إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍ

(
2

 . 23 -22( اٌّشعغ ٔفغٗ، ص
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أو-7 منحذؾأوزٌادة علىبعضأصواتاللفظاألصلٌة التطورالصوتًالذيٌطرأ

ل مع اللفظمتحدا هذا فٌصبح لفظة)النؽمة(إبدال، نحو: المدلول فً ٌختلؾعنه آخر فظ

تطورصوتًبإبدالالعٌنهمزةلتماربالمخرج،فمٌل)النأمة(بمعنىالنؽمة.

انتمالبعضاأللفاظمنمعناهااألصلًإلىمعانمجازٌةأخرىلعاللةما،ثماإلكثار-3

حمٌمة،مثل:لفظ)العٌن(مناستعمالها،حتىٌصبحإطالقاللفظمجازافًلوةاستخدامه

فإنهٌطلكعلىالعٌنالباصرة،والعٌنالجارٌة،النمدمنالذهبوالفضة.

العوارضالتصارٌفٌةالتًتطرأعلىلفظٌنمتماربٌنفًصٌؽةواحدة،فٌنشأعنهاتعدد-1

.(1)فًمعنىهذهالصٌؽة

 ~ التضاد :

 أوال: تعرٌف التضاد :

الماموسالمحٌط"الضدبالكسروالضدٌد،المثلوالمخالؾضدعرفهالفٌروزأباديفًلغة:

(.2)وٌكونجمعا،وضدهفًالخصومةأيؼلبهوصرفهومنعهبرفكوضادخالفه

هوإطالقاللفظالواحدعلىالمعنىوضده،أي:داللةاللفظالواحدعلىمعنٌٌناصطالحا:

.متعاكسٌن،نحو:كلمةالمولىالتًتعنًالمولىوالسٌد

والتضادمنالمشترناللفظًالذيهوإطالقاللفظالواحدعلىمعنٌٌنمختلفٌنأومعان

مختلفة،فكلتضادمشترنلفظًولٌسكلمشترنلفظًتضاد.

 موقف الباحثٌن منه : ثانٌا:

إلىفرٌم ٌناختلفتآراءاللؽوٌٌنعلىاتخاذالتضادوعد هظاهرةكالترادؾ،فانمسموا

اللؽ من وٌٌن سٌدهفرٌك ابن هؤالء ومن تثبته التً بالحجج وجاء كظاهرة وجوده ألر

الذيٌعدمن الفراهٌديوابنفارسواألنباريصاحبكتاب"األضداد" والخلٌلبنأحمد

أنفسالكتبالتًتحدثتعنالتضاد.

تهإنكارهأماالفرٌكالثانًفمدأنكرواوأبطلواوجودهومنهؤالءابندستورٌهكانتعل

التعبٌر وهً أال األساسٌة اللؽة وظٌفة مع ٌتنافى التضاد أن الثانً، للفرٌك بالنسبة

(.3)واإلفصاحعنالفكر،فوجودكلمةتحملمعنٌٌنمختلفٌنٌستدعًالؽموض

                                                           

(
1

 . 24 -23( اٌّشعغ اٌغبثك، ص

(
2

 . 414 -413، ص7113اٌف١شٚص أثبدٞ، اٌمبِٛط اٌّؾ١ؾ، داس اٌؾذ٠ش اٌمب٘شح، عٕخ( 
(

3
 -17، ص1441طجؼخ األٌٚٝ، عٕخفزؼ هللا ع١ٍّبْ، ِذخً إٌٝ ػٍُ اٌذالٌخ، ِىزجخ ا٢داة اٌمب٘شح، اٌ (

13 . 
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ومازالتهذهالمضٌةبٌنمنكرومؤٌدإلىالولتالحالًؼٌرأنهالٌمكنإؼفالحمٌمة

للؽةالعربٌةللٌلةمحدودة،ومعالتطوراللؽويأصبحتكثٌرامناألضدادأناألضدادفًا

من التًتعد وبدأتبعضاأللفاظ واألبٌض"، "لألسود كلفظالجون التستعمل مهجورة

أٌضا، والخادم" كلفظالمولىالذيٌطلكعلى"السٌد لمعنىواحد، وتمٌل تتخذ األضداد

.فاستمرعلىالمعنىاألولوهوالسٌد

 : أسباب التضاد :ثالثا

للتضادأسبابعدةمنها:

اختالؾالمبابلالعربٌةفًاستعمالاأللفاظ.-1

داللةاأللفاظفًأصلوضعهعلىمعنىعاممشترنفٌهالضدان.-7

التطورالصوتًوالتصحٌؾ.-3

اتفاقكلمتٌنفًصٌؽةصرفٌةواحدة.-1

ٌْن.-9 الخوؾمنالَع

ؤل.التفا-1

التهكمواالستهزاء.-2

.(1)انتمالاللفظمنمعناهالحمٌمًإلىمعناهالمجازي-3

 : كتب األضداد :رابعا

ألؾالعلماءالعربالكثٌرمنالكتبفًاألضدادمنها:

م(.371ه/711كتاباألضدادلدمحمبنالمستنٌرالمعروؾبمطرب)-1

.م(377ه/712كتاباألضدادللفراء)-7

م(.371ه/714كتاباألضدادألبًعبٌدة)-3

م(.331ه/711كتاباألضدادلألصمعً)-1

م(.393ه/711كتاباألضدادالبنالسكٌت)-9

                                                           

(
1

( إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، ؽشاثٍظ ٌجٕبْ، اٌطجؼخ 

 . 31-39-31-33، ص7111األٌٚٝ، عٕخ
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م(.333ه/771كتاباألضدادألبًعبٌد)-1

م(.397ه/733كتاباألضدادلعبدهللابندمحمالتوزي)-2

م(.317ه/713كتاباألضدادألبًحاتمالسجساتً)-3

م(.411ه/741كتاباألضدادلثعلب)-4

(.1)م(411ه/373كتاباألضدادالبناألنباري)-11

 فهرس بالكلمات األضداد منها : خامسا:

األباق:الهربأوالحبس.

أجل:ضعؾأولوي.

األحوى:األخضرالطريمنالنبات،أوالجاؾمنه.

أراح:استراحأومات.

خوؾأوالطمع.االرتجاء:ال

البنة:الرابحةالكرٌمةأوالطٌبة.

أصردالسهم:أصابأوأخطأ.

الرجل:ألمتعلىاألمرالذيٌشكومنً،أوأللعتعنالذيٌشكوه ٌْتخ (.2)أْشَك

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
1

 . 34 -33، ص7111( إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، عٕخ
(

2
  . 47 -41عغ ٔفغٗ، ص( اٌّش
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 : المبحث الرابع: اإلتباع والتغلٌب والتضمٌن 

 : اإلتباع 

 أوال: تعرٌف اإلتباع :

اإلللغة: معانعدة، آخرله فًفلنبلد ٌدور بلد وجعل الخطٌبلصٌدة، أتبع حاقمثل

سٌاسٌاأوإدارٌا،وجعلشخصتحتسلطةرجلآخر.

فًاالصطالحاللؽويثالثةأنواع:إعرابً،وصرفً،ولؽوي.اصطالحا:

/اإلتباعاإلعرابً:هوإتباعإعرابكلمةإلعرابكلمةسابمةلها،وٌكونفًالنعتأو1

التوكٌد،وعطؾالبٌانوعطؾالنسكوالبدل.الصفةو

/اإلتباعالصرفً:وهوأنواع:7

أ/إتباعالحركةللحركة:نحو"الحمدهلل"بكسرالدالإتباعالكسرةالدال،ومنهاتباعحركة

زٌد" وابنم امرؤ "جاء مثل: اإلعراب لحركة "ابنم" فً المٌم وحركة امرئ فً الراء

ومررت"بامرئوابنمزٌد".وشاهدت"امرأوابنمزٌد"

)ثمرة- نحو: جدشرطه، العٌنللفاءفًالجمعباأللؾوالتاءحٌثوخ إتباعحركة -ومنه

سدرات(.-ثمرات(،)سدرة

)علٌن- نحو: مالبله إلى األخٌر الحرؾ حركة بنمل ٌكون الذي بالولؾ اإلتباع ومنه

ْبر(.-بالصَّْبر علٌنبالصَّ

فًرسالتهإلىهرللملنالروم،"إنً-ملسو هيلع هللا ىلص-:ومنهلولالرسولب/إتباعالحرؾللحرؾ

أدعونبدعاٌةاإلسالم:أسلمتسلم"فكلمة)دعاٌة(أصلها)دعاوة(ولكنلحكمالجوارأختبعت

حركةالواوكسرةالدال،فملبتٌاءلمجانسةالكسرة.

إتباعحركةهمزةالوصللضمةالحرؾالذيبعدها:م نالمعروؾأنهمزةالوصلج/

ج. تكونمكسورةلكنهاتضمإذاكانتفًفعلمضمومالثالثضماالزمانحو:اخْخرخ

فً)راس(و)ذٌب(واألصل)رأس( د/اإلتباعللخفٌؾ:ومنهتخفٌؾتسهٌلالهمزة،كما

(.1)و)ذبب(،فتبعتحركةالهمزةمالبلها،ثمحذفتالهمزةللتخفٌؾ

اإلنكار:إنحرؾاإلنكارهوحرؾٌزادعلىآخرالكلمة،وٌكونتابعاه/اإلتباعبحرؾ

للحرؾاألخٌرمنالكلمة،فٌكون:

                                                           

(
1

( إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، ؽشاثٍظ ٌجٕبْ، اٌطجؼخ 

 . 111-114، ص7111األٌٚٝ، عٕخ
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ألفابعدفتحة،فتمول:أزٌداه؟لمنلاللن:)شاهدتزٌدا(.-

واوابعدضمة،فتمول:أَزٌدخوه؟لمنلاللن:)نجحزٌد(.-

زٌد(.ٌاءبعدكسرة،فتمول:أزٌدٌه؟لمنلاللن)مررتب-

وٌالحظأنحرؾاإلنكارٌخردؾدابمابهاءالسكت.

و/اإلتباعبحرؾالتذكر:ٌزادحرؾللتذكر)التذكار(عندماٌمؾالمتكلمعلىكلمةمتذكرا

مابعدها،وبدونأنٌمطعكالمهفٌمول:)حضرالمعلمولاال...(زابداألفاعلىولالمتذكرا

مابعدها،وٌكونحرؾالتذكر:

فابعدالفتحة،كالمثلالسابك.أل-

واوابعدضمة،نحوإن)المعلمٌمولو...(.-

ٌاءبعدكسرة،نحو)مررتبابنً...(،والتلحكهاءالسكتحرؾالتذكارألنالوصل-

(.1)منوي

/اإلتباعاللؽوي:هوأنتتبعالكلمةكلمةعلىوزنهاوروٌهاإشباعاوتوكٌدا،وهوعلى3

ضربٌن:

ضربٌكونفٌهالتابعبمعنىالمتبوع،فٌؤتىبهتوكٌدانحو:رجللسٌموسٌم،وكالهما-أ

بمعنىالجمٌل.

ضربٌكونفٌهبمعنىالتابعؼٌرمعنىالمتبوع،نحوامرأةَسْمعنَّةنظرنة،أيكثٌرة-ب

االستماع.

 ثانٌا: الفرق بٌن اإلتباع والتوكٌد:

ابمنها:فرقأكثراللؽوٌٌنبٌنهمالعدةأسب

فً-1 المؤكدة الكلمة بخالؾ منفردة أي)التابع( الثانٌة، بالكلمة ٌتكلم ال اإلتباع فً أنه

التوكٌد.

نحو:)حل-7 الواو فٌه تحسن والتأكٌد بسن(، )حسن مثل: الواو فٌه تحسن ال اإلتباع أن

(.2)وبل(

                                                           

(
1

 . 111 -111( اٌّشعغ اٌغبثك، ص

(
2

 -111، ص7111(  إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ش ٌٍىزبة، عٕخ

117 . 
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 ثالثا: الفرق بٌن اإلتباع والترادف :

رادؾلالالتاجالسبكًفًشرحمنهاجالبٌضاوي:"ظنبعضفرقاللؽوٌونبٌنهوبٌنالت

فإنالمترادفٌنٌفٌدان والحكالفرقبٌنهما، الناسأنالتابعمنلبٌلالمترادؾلشبههبه،

األول تمدم مفٌدا شرطكونه بل شٌبا وحده ٌفٌد ال والتابع تفاوت، ؼٌر من واحدة فابدة

(.1)علٌه

 رابعا: كتب اإلتباع اللغوي :

بأبًالطٌباللؽوي)- المعروؾ بنعلًالحلبً، الواحد ولدسمى417ه/391عبد م(،

كتابهاإلبداع.

م(،وسمىكتابهاإلتباعوالمزاوجة.1111ه/349أحمدبنفارسبنزكرٌا)ت-

م(،ولدسمىكتابهاإللماعف1919ًه/411عبدالرحمانبنأبًبكربندمحمالسٌوطً)-

(.2)اإلتباع

 تغلٌب :ال 

 أوال: تعرٌف التغلٌب :

مصدر)ؼلب(بمعنىجعلٌؽلبوٌتفوق.لغة:

جاءفًلسانالعرب:وؼلبتهأنعلٌهتؽلٌبا...إذلالتالعرب:شاعرمؽلبفهومؽلوب،

فالنفهوؼالب (.3)وإذالالواؼخلبَّ

كانباصطالحا: إذا العربٌة، اللفظٌنعلىاآلخرفًاألحكام أحد إٌثار ٌنمدلولٌهماهو

(.4)عخْلمةأواختالط،أوهوإعطاءأحدالمصطلحٌنأوالمتشاكلٌنحكماآلخر

 ثانٌا: أنواع التغلٌب : 

تؽلٌبالمذكرعلىالمؤنث.-1

تؽلٌبالكثٌرعلىالملٌل.-7

تؽلٌبالمعنىعلىاللفظ.-3

                                                           

(
1

 . 119-111/ ص1( ػٓ اٌّض٘ش فٟ ػٍُ اٌٍغخ ٚأٔٛاػٙب، 

(
2

 . 113، ص( إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، اٌّشعغ اٌغبثك

(
3

 . 197/ ص1( اثٓ ِٕظٛس، ٌغبْ اٌؼشة، 

(
4

 . 113إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ص (
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تؽلٌبالمخاطبعلىالؽابب.-1

تؽلٌبالعمالءعلىؼٌرهم.-9

تؽلٌبالموجودعلىمالمٌوجد.-1

تؽلٌبماولعبوجهمخصوصعلىماولعبؽٌرهذاالوجه.-2

(.1)تؽلٌبأحدالمتناسبٌنعلىاآلخر-3

 ثالثا: المثنى التغلٌبً :

المث هو اسمٌن أحد تؽلٌب فٌه جرى الذي بشرطنى آخر، على اللفظ فً متفمٌن ؼٌر

ون:تصاحبهماوتشابههما،والتؽلٌبٌك

فًاإلنسان،نحو:األبوانلألبواألم.-

فا.- أسماءالبلدان،نحو:المروتانللمروةوالصَّ

األولاتواألزمنة،نحو:المشرلانللمشرقوالمؽرب.-

 رابعا: قٌاسٌة المثنى التغلٌبً وإعرابه :

سحسنفًالتؽلٌبلٌاسٌاعندوجودلرٌنةتدلعلىالمرادبؽٌرلبس،وهذاماألرهعبا

لوله"الخٌرأنٌكونالتؽلٌبلٌاسٌاعندوجودلرٌنةتدلعلىالمرادبؽٌرلبس،كمالوألبل

لكثرة والدمحمان(، العلٌان )جاء فملت: علً دمحمواآلخر احدهما واسم معروفان، شخصان

تالزمهما".

التؽلٌبتعربإعرابالمثنىفترفعباأللؾ نحو:جاءوالدااأللفاظالمثناةالتًجرىفٌها

(.2)ٌوسؾ،وتنصببالٌاءنحو:زرتالمروتٌن

 خامسا: صٌاغة المثنى التغلٌبً :

ٌصاغالمثنىالتؽلٌبًبتؽلٌٌب:

أ/اسمأحداالثنٌنعلىاسمصاحبه:فٌؽلب:

األخؾنطما،نحو:"العمران"ألبًبكرالصدٌكوعمربنالخطاب.-

                                                           

(
1

 . 114 -113( اٌّشعغ اٌغبثك،ص

(
2

 . 191 -114( اٌّشعغ اٌغبثك، ص
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"الوالدان"لألبواألم.األلوىواأللدر،نحو:"األبوان"و-

األعظمفًاالتساعوالضخامة،نحو:"البحران"للبحروالنهر.-

المذكرعلىالمؤنث،نحو:"الممران"للشمسوالممر.-

األَْشهرعلىاألللشهرة،نحو:"المشرلان"للمشرقوالمؽرب.-

والماءلٌسأسمر،إنماب/نعتأحداالسمٌنعلٌهمامعا:نحو:"األسمران"للخبزوالماء،

ؼلبعلٌهنعتالخبز.

ج/النعتالمشترنلالسمٌنعلىاالسمٌننفسٌهما:نحو:"األحمران"للزعفرانوالذهب.

د/أبأوجدأحداالسمٌن:نحو:"المخصعبان"لعٌسىبنمصعبومصعببنالزبٌر.

ب سلمة ابنا وعامر لمخرط "البرٌكان" نحو: االسمٌن: أحد لمب البخَرٌنه/ وهما: لشٌر، ن

وبارن.

(.1)و/اللمبالمشترنلالسمٌن:نحو:"التوأمان"لجشموزٌدابناالخزرجمناألنصار

خامسا:المثنٌاتالتؽلٌبٌةفًاللؽةالعربٌة:

األبان:األبواألم.

ٌْروالَعْبد. األبتران:الَع

األبهجان:الوشًوالزهر.

،ولٌل:الؽداةوالعشٌة.األجدان:اللٌلوالنهار

األجران:اإلنسوالجن.

األخشبان:جبالمكةالمطٌفانبها.

(.2)األسودان:التمروالماء،واللٌلوالنهار

 : التضمٌن 

 أوال: تعرٌف التضمٌن :

هواإلدخالأي:جعلشًءفًداخلشًءآخر.لغة:

                                                           

(
1

 . 191 -191( إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغٛ اٌؼشث١خ، ص

(
2

 . 193 -197( اٌّشعغ ٔفغٗ، ص
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فٌاصطالحا: ٌستخدم الذي العلم باختالؾ معناه البدٌعً،ٌختلؾ التضمٌن هنان ه،

والعروضً،والنحوي.

التضمٌنفًعلمالعروض:/1

هوأنٌكونالفصلاألولمفتمراللفصلالثانًوالبٌتاألولمحتاجاإلىاألخٌر،وهوأن

تتعلكالمافٌةأولفظةممالبلهابمابعدها.

التضمٌنفًالبالؼة:/7

رنوإدخالنفًأثناءأبٌاتلصٌدتن،والتضمٌنهواستعارتناألنصاؾواألبٌاتمنؼٌ

فًعلمالعروضٌسمىأٌضااستعانةإبداعا.

التضمٌنفًالنحو:/3

هوأنٌؤديفعلأومافًمعناهفًالتعبٌرمؤدىفعلآخرأومافًمعناه،فٌعطىحكمه

)الب الن َكاْح" عخْمدةَ وا تَْعزمخ نحولوله"َوالَ واللزوم، حٌثضمنالفعل739مرةفًالتعدٌة ،)

(.1)"تعزموا"معنىالفعل"تنووا"فعديبنفسه

 ثانٌا: شروط التضمٌن :

تحمكالمناسبةبٌنالفعلٌن.-

وجودلرٌنةتدلعلىمالحظةالفعلاآلخر،وٌؤمنمعهااللبس.-

(.2)مالءمةالتضمٌنللذوقالعربً-

 عراب والدعوة إلى العامٌة المبحث الخامس: اللهجات العربٌة تعرٌفها، اإل

 واللحن فً اللغة والتعرٌب .

تناولالكاتبإمٌلبدٌعجملةمنالمضاٌاحٌثعرؾاللهجاتالعربٌةوتكلمعن

اللؽة فً اللحن مفهوم ما إلى مرورا العامٌة إلى الدعوة لضٌة وبعدها اإلعرابونشأته

ومه،فالبدمنأننشٌرإلىكللضٌةفًوأشهركتباللحن،واإلشارةإلىالتعرٌبمفه

هذاالمبحث.

                                                           

(
1

 . 121 -114( إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ص

(
2

 . 121( اٌّشعغ ٔفغٗ، ص
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 تعرٌف اللهجة : أوال:

اللهجةلهامعانعدٌدةمنها:لؽةاإلنسانالتًجبلعلٌهافاعتادها،وطرٌمةمنطرق

األداءفًاللؽة.

لبلاإلسالم العربٌة التًكانتتسكنالجزٌرة العربٌة لؽاتالمبابل ونعنًباللهجاتهنا

التًتنتمًإلىبٌبةخاصةوٌشترنفًهذه منالصفاتاللؽوٌة وهًمجموعة وبخعٌده،

(.1)الصفاتاللؽوٌةجمٌعأفرادهذهالبٌبة

 ثانٌا: أقسام اللهجات:

والصفوٌة-أ الثمودٌة ومنها منه، لرٌب خط أو النبطً بالخط كتبت جنوبٌة لهجات

.واللحٌانٌة،ولدانمرضتهذهاللهجاتجمٌعا

لهجاتشمالٌةومنهالهجةلرٌشوتمٌموهوزانوربٌعة.-ب

 ثالثا: اختالف اللهجات فٌما بٌنها واستخدام العرب لها وللغة الفصحى:

والمفردات األصوات ناحٌة من كبٌرا اختالفا بٌنها فٌما تختلؾ اللهجات هذه كانت

والنحووالصرؾوالداللة.

اللهجاتكانتهنا تكونتبفعلاتصالوإلىجانبهذه بٌنالمبابلجمٌعا نلؽةمشتركة

العرببعضهمببعضفًاألسواق،وهذهاللؽةهًاللؽةالعربٌةالتًنستخدمهاالٌومفً

(.2)كتاباتناوهًمزٌجمنلهجاتمختلفةبعضهامنشمالالجزٌرةوبعضهامنجنوبها

 

 

 

                                                           

(
1

ْ، اٌطجؼخ ( إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، ؽشاثٍظ ٌجٕب

 . 149، ص7111األٌٚٝ، عٕخ

(
2

 . 149اٌّشعغ ٔفغٗ، ص ( إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ،



:                                                                 ولاألانفصم   
 

28 
 

 ى :رابعا: أسبقٌة اللهجات على اللغة المشتركة الفصح

(.1)ذهبأكثرالباحثٌنإلىأناللؽةالعربٌةكانتلهجاتمختلفةثمتوحدتبعدذلن

مم تكونتاللؽةالمشتركة)الفصحى(:

~ذهبالباحثونإلىاتجاهٌن:

اتجاهٌرىأناللؽةالمشتركةكانتلؽةلرٌشألنهذهالمبٌلةكانتلهاالسٌطرةالدٌنٌة-1

فًالعصرالجاهلً،ولدنزلالمرآنالكرٌمبها.وااللتصادٌةوالسٌاسٌة

اتجاهثانٌرىأنالرأيالمابلإنلهجةلرٌشهًاللؽةالمشتركةالفصحى،الٌستند-7

لبٌلةالرسول بدلٌلأنتحمٌكالهمز-ملسو هيلع هللا ىلص–إلىأساسلؽويعلمًصحٌح،بلإلىتجمٌد

(.2)اءاتالمرآنٌةواللؽةالفصحىلٌسلرشٌا،وهذاالتحمٌكسابدفًالمر

نجدأنهذهاأللمابتبلػتسعةعشرلمبانذكرمنها:خامسا: ألقاب اللهجات العربٌة:

االستنباط:هوجعلالعٌنالساكنةنوناإذاجاورتالطاء.-1

فً-7 والتراخً التباطؤ اصطالحا: أما به ٌمم ولم تمعد إذا األمر فً تضجع التضجع:

الكالم.

التلتلة:هًكسرحرؾالمضارعة،وهذهالظاهرةنسبتإلىلبٌلةبهراء.-3

الرتة:نسبتالمصادرهذهالظاهرةإلىأصلالعراقوهًالعجلةفًالكالم.-1

الؽمؽمة:ظاهرةلهجٌةنسبتإلىلضاعة،هًأنالٌتبٌنالكالموأصلهأصواتالثٌران-9

)عندالذعر،وأصواتاألبطالعندالمتال
3

.)

 

                                                           

(
1

 . 141، ص7111إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، عٕخ( 
(

2
 . 142-141اٌّشعغ ٔفغٗ، ص( 

(
3

 . 142اٌّشعغ ٔفغٗ، ص ( 
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 : اإلعراب 

عرؾالدكتورإمٌلبدٌعاإلعرابلابال:أوال: تعرٌف اإلعراب:

(.1)هواإلبانةواإلفصاحكمانصعلٌهؼٌرواحدمنأبمةاللؽةلغة:

ومااصطالحا: علٌه، الداخلة العوامل تؽٌر بسبب اللفظ آخر فً التً العالمة تؽٌر هو

الكلمات أواخر تؽٌر أو عامل، كل النحوٌةٌمتضٌه وظابفها بتؽٌٌر حروفا، حركاتأو ،

(.2)ضمنالجملة

 الكلمات المبنٌة والكلمات المعربة :ثانٌا: 

الحروؾكلهامبنٌةوكذلناألفعالإالالفعلالمضارعالذياتصلتبهنونالتوكٌدأونون

النسوةاتصاالمباشرا،أمااألسماءلسمان:

أ/لسممبنًوٌشمل:

و:أنتوالتاءفًدرست.الضمابرنح-

أسماءالشرطماعداأي.-

أسماءاالستفهامماعداأي.-

أسماءاإلشارةؼٌرالمثناة،وأسماءالموصولؼٌرالمثناة.-

أسماءاألفعال،وأسماءالكناٌة،أسماءاألصواتالمحكٌة.-

أمس.-لط -لسمالظروؾنحو:حٌث

مٌكنمضافاوالشبٌهابالمضاؾ،والمنادىإذاكانمفرداعلمااسمالالنافٌةللجنسإذال-

أونكرةممصودةنحو:ٌادمحم.

العلمالمختومب"وٌه"نحو:سٌبوٌه،وماكانعلىوزن"فَعَال"نحو:لَطام.-
                                                           

(
1

 . 933، ٌغبْ اٌؼشة، صاثٓ ِٕظٛس (

(
2

 . 713( إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، ص
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ب/لسممعرب:وٌشملكلاألسماءماعداالمبنٌةمنهاوهولسمان:

المفرد،وجمعالتكسٌر،وجمعالمؤنثالسالم.لسمٌعرببالحركاتوٌشملاالسم-

(.1)لسمٌعرببالحروؾوٌشملالمثنى،واألسماءالستة،وجمعالمذكرالسالم-

 نشأة اإلعراب :ثالثا: 

لمدنصتالرواٌاتعلىأنأولمنوضععلمالنحوهوأبوأسودالدؤلً،وأنهأخذ

تتابعمنبعدالعلماءوصوالإلىالخلٌلبنأحمدعنعلًبنأبًطالبكرمهللاوجههثم

الفراهٌديوسٌبوٌهوالكٌسابً،ثمصارالناسبعدذلنإلىفرٌمٌن"كوفٌةوبصرٌة"ولد

مرهذاالعلمفًأربعةمراحل:

لحمته ثم البصرة، علماء بجهود ظهر الذي والتكوٌن الوضع كان األولى المرحلة

النموثمالنضجوالكمالوهتانالمرحلتانكانتانتٌجةالتظافرجهودالمرحلةالثانٌةالنشأةو

البصرٌٌنوالكوفٌٌن،والمرحلةاألخٌرةكانتمرحلةالترجٌحوالبسطفًالتصنٌؾوهذه

أصبحهذا ولد والشامٌٌنمعا والبؽدادٌٌن األندلسٌٌن العلماء لجهود كانتنتٌجة المرحلة

واعلىدراستهوبرعوافٌهومنثمأصبحعلماإلعرابعلماالعلممتداوالبٌنالعرب،فالبل

(.2)أساسٌاٌدرسفًالبالدالعربٌة

 لقٌمة الداللٌة لإلعراب :رابعا: ا

لمدانمسمالباحثونالمدامىوالمحدثٌنإلىفرٌمٌنفرٌكٌذهبإلىأنلٌسلإلعراب

 صلة له زخرؾلؽوي، مجرد هو بل جوهرٌة داللٌة لٌمة والؽناءأي بالموسٌمى وثٌمة

كان ما وأنه المختلفة المعانً إلى إشارات الحركات هذه أن ٌؤكد ثان وفرٌك والشعر،

فً تعمل ال وهً الحرصكله ذلن علٌها وٌحرصوا الحركات هذه ٌلتزموا أن للعرب

(.3)تصوٌرالمعنىشٌبا

                                                           

(
1

 . 711( إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة،ص
(

2
 . 71( اثٓ ٘شبَ، ششػ لطش إٌذٜ، ث١شٚد داس اٌفىش اٌّؼبطش، ص

(
3

 . 713ة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّشعغ ٔفغٗ، ص( إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛ
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 الفائدة من اإلعراب :خامسا: 

دون حال اإلعرابلد علم سببإن وذلن فٌها اللحن وشٌوع العربٌة اللؽة ضٌاع

اعتناقالؽربلدٌناإلسالم،مماأدىإلىاختالطالعربباألعاجمفشاعاللحنعلىألسنتهم

وحفظتعلومالعربٌةهذهاللؽةمناالنحراؾ.

إنلإلعرابفابدةفًمعرفةالشكلوالذيبدورهٌؤثرفًالمعنىتأثٌراكبٌراوأهمٌة

ٌجاب الناس؟ منأسعد ٌلًلولهم فٌما فًالمعنىٌتوضحجلٌا وأثره اإلعرابفًاللؽة

علٌهمنأسعدالناس،فالجملتانلهانفسالمكوناتولكناإلعرابوالضبطهوالذيٌمٌز

(.1)المعنىوٌوضحه،فهذاالعلمهوالذيٌعصماللسانوالملممنالخطأ

 : الدعوة إلى العامٌة 

اللؽوٌةالتًبحثهاعلماءالعربلمد كانتثنابٌةالفصحىوالعامٌةمنجملةالمضاٌا

فًالعصرالحدٌث،وحولهذهالثنابٌةانمسمالباحثونإلىفرٌمٌنفرٌكرأىأنهامندالبل

بلٌة علىأنها إلٌها وفرٌكآخرنظر الٌزاولونها، الهمجوحدهم إن إذا اإلنسان تحضر

تلمٌذعندماٌتكلمفًالمدرسةؼٌرماكانٌتكلمهلبلدخولهاٌشعربعدمعظٌمة،ذلنأنال

وبلبلةأذهاننا، التلذذبالمراءةوالنفورمنها،فتكونالثنابٌةبالتالًسببامنأسبابتأخرنا

إلىخمسة الثنابٌةونصنفها أبدىالفرٌكالثانًالتراحاتفًسبٌلالمضاءعلىهذه ولد

اتجاهاتهً:

الناس-1 فنعملبمختلؾالوسابلكًٌتكلم ٌرىأننسموبالعامٌةؼلىالفصحى، اتجاه

العربٌةالفصحىفًجمٌعشؤونهم.

وثمافٌا-7 علمٌا تحٌٌنا إلىلؽةأجنبٌة ٌطالببالتخلًعنالعربٌةفصحىأوعامٌة اتجاه

(.2)والتصادٌاألناللؽةالعربٌةبنظرهسابرةنحوالموت

                                                           

(
1

 . 12ِظطفٝ اٌؼال١٠ٕٟ، عبِغ اٌذسٚط اٌؼشث١خ، اٌّىزجخ اٌؼظش٠خ، ث١شٚد ٌجٕبْ، ص (
(

2
 . 774 -773 -772( إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍفخ اٌؼشث١خ، اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، ص
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3- مااتجاه باخذ ذلن وٌكون والعامٌة، الفصحى بٌن التوحٌد أو الماللاة نوع إلى ٌدعو

ٌستطٌعأخذهمنكلمنهما.

اتجاهٌدعوإلىماسماه"اللهجةالعربٌةالمحكٌةالمشتركة"،أولؽةالمتأدبٌنفًجمٌع-1

األلطارالعربٌة.

9- واألدبٌة العلمٌة فًالكتابة العامٌة ٌرىاعتماد فًمختلؾالشؤونالتًتستخدماتجاه

فٌهاالفصحى.

 ~الدعوة إلى العامٌة وحجج الداعٌن إلٌها :

wilherm spittaمعلىٌداأللمانًولهلمسبٌتا1331بدأتالدعوةإلىالعامٌةعام

بعضالكتاب ألالم على آلخر حٌن من لتظهر تختفً كانت ثم المصرٌة، الكتب مدٌر

حمل ثم الممتطؾسنةوالباحثٌن، مجلة ولكوكسسنة1331لواءها ،وسلدن1343م،وولٌم

،أمااألسسالتًاستندإلٌهاأصحابهذه1413،وأحمدلطفًالسٌدسنة1411ولمورسنة

الدعوة:

إنالفصحىلؽةأجٌالمضىعهدها،وهًتعجزعنأنتعبرعنالحٌاة،وهًبالتالً-1

وصرفها،صعبةالتعلموالتعلٌملصعوبةنحوها

إنثمةمسلمٌنكثٌرٌنالٌتوسلونالعربٌةأداةللتعبٌرنطماأوكتابة.-7

إنفًاعتمادالعامٌةالتصادالولتطوٌلوثمٌنٌهدرفًتعلمالفصحىوأحكامها.-3

(.1)إنمنأهمأسبابالتخلؾعندنااختالؾلؽةالحدٌثعنلؽةالكتابة-1

 

 

 
                                                           

(
1

، 7111اٌؼشث١خ، اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، اٌطجؼخ األٌٚٝ، عٕخ( إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ 

 . 731 -774ص



:                                                                 ولاألانفصم   
 

33 
 

 : اللحن فً اللغة 

 تعرٌف اللحن : أوال:

(،937(لكلمةاللحنفًاللؽةستةمعانالتداءبابنبري)ت211ذكرابنمنظور)تلغة:

هًالخطأفًاإلعرابواللؽةوالؽناءوالتعرٌضوالمعنى.

المعنىاألول:ٌرادبلفظاللحنالخطأفًاإلعراببالعدولعنالصوابومجانبته.

(.1)لصوتالحسن،هوألحنالناسإذاكانأحسنهملراءةالمعنىالثانً:الؽناءوالترجٌعبا

ٌعداللحنعٌبالسانٌاٌمومعلىتحرٌؾالكالمعنلواعدالصرؾوالنحو،كمااصطالحا:

معناه فً اللحن ٌحصر التعرٌؾ وهذا السلٌم واللفظ الفصٌح النطك مخالفة على ٌموم

لكتابةوعدمااللتزامبمواعدالصرؾاإلنحرافًوالمٌلعنالصوابإلىالخطأفًالنطكوا

(.2)والنحو

 ثانٌا: كتب اللحن :

لمداختلطالعربباألعاجم،بدأاللحنٌظهرعلىألسنتهمثمسرعانماانتشربعدأناشتد

االختالطوتمدمالزمن.

وكانالنتشاراللحنرد اتفعلمنها:

لفاءواألمراء.ممابلتهباالستهجانواالستنكاروخاصةمنلبلالخ-أ

الدعوةإلىوضعلواعدتضبطاللؽةوتحفظهامنه،فأثمرتهذهالدعوةالنحوالعربً.-ب

فأثمرت-ج الصواب، وجه إلى مشٌرة األخطاء على تنبه لؽوٌة تصحٌح حركة نشوء

عشراتالكتبالتًعرفتب"كتباللحن"وهًبحسبالترتٌبالزمنً:

م(.319م/134ابً)ماتلحنفٌهالعوام،للكس-1
                                                           

(
1

 . 11، ص3( اثٓ ِٕظٛس، ٌغبْ اٌؼشة، عضء

(
2

دمحم اٌززٛعٟ، ساعٟ األعّش، اٌّؼغُ اٌّفظً فٟ ػٍٛ اٌٍغخ ، رؾم١ك: إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، داس اٌىزت  (

 . 112، ص7111اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد ٌجٕبْ، اٌطجؼخ األٌٚٝ، عٕخ
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م(،والكتابمفمود.377ه/712ماٌلحنفٌهالعامة،ألبًزكرٌاالفراء)-7

م(،والكتابمفمود.371ه/711ماٌلحنفٌهالعامة،ألبًعبٌدةمعمربنالمثنى)-3

م(،والكتابمفمود.331ه/711ماٌلحنفٌهالعامة،لألصمعً)-1

م(.333ه/771عرب،ألبًعبٌدالماسمبنسالم)ماخالفتفٌهالعامةلؽاتال-9

م(والكتابمفمود.311ه/731ماٌلحنفٌهالعامة،ألبًنصرأحمدبنحاتمالباهلً)-1

ألبًٌوسؾٌعموببنإسحاقبنالسكٌت)-2 والكتاب394ه/713إصالحالمنطك، م(

مفمود.

م(والكتابمفمود.313ه/713نً)ماٌلحكفٌهالعامة،ألبًعثمانبكربندمحمالماز-3

م(والكتابمفمود.317ه/799لحنالعامة،ألبًحاتمسهلبندمحمالسجستانً)-4

.(1)م(411ه/742الفصٌح،ألبًالعباسأحمدبنٌحًثعلب)-11

 : التعرٌب 

 أوال: تعرٌف التعرٌب :

لعربٌةعلىالنحوالتالً:جاءتعرٌؾالتعرٌبعندإمٌلبدٌعفًكتابهفصولفًفمهاللؽةا

فًاالصطالح:لمداستخدماللؽوٌونعدةمصطلحاتفًبابالتعرٌبالبدمنتوضٌحها

ومنهذهالمصطلحات:

أياللفظ-أ المنسوبإلىاألعاجم فًاللؽةهواألخرسواللفظاألعجمًهو األعجمً:

ؼٌرالعربً.

روالدتها،فعالجهاحٌنٌبٌنالولدمنها،المول د:فًاللؽةاسم"ولد"وولداألنثىحض-ب

.وفًاالصطالحهواللفظالذياستعملهالناسلدٌمابعدعصرالرواٌة

                                                           

(
1

 . 733 -732 -731( إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، ص
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المحدث:فًاللؽةهواسممفعولأحدث،وأحدثالرجل:ولعمنهماٌنمضطهارته،-ج

وأحدثالشًءأيابتدعهأوأوجده.

بإلٌهمولٌسمنهم،والضٌؾلدخولهعلىالدخٌل:فًاللؽةهومندخلفًلوموانتس-د

.(1)المضٌؾ

وفًاالصطالحاللؽوي:اللفظاألجنبًالذيدخلالعربٌةدونتؽٌٌر،كاألكسجٌن.

التعرٌبفًاللؽةمصدرعرب،وعربالكالم:أوضحهوعربفالنا:علمه-ه المعرب:

حن.العربٌة،وعرباالسماألعجمً:أعربهوعربمنطمه:هذبهمنالل

~والتعرٌبفًاالصطالحاللؽويلهمعنٌان:

أ/نملنصأوكتابمناللؽةاألجنبٌةإلىاللؽةالعربٌة،وهذاالمعنىمحدث.

فً اختالؾ وفٌه هنا، نمصده الذي هو المعنى وهذا عربٌا، المعجمً اللفظ جعل ب/

بأنهأنتتكلمالتعرٌؾ،فمنهماشترطفٌهالتؽٌٌربالنمصأوالزٌادةأوبالملب، إٌاه معرفا

.(2)العرببالكلمةاألعجمٌةعلىنهجهاوأسلوبها

 ثانٌا: أنواع التغٌٌر الطارئ على الكلمة المعربة ومعرفة معجمها :

إنالتؽٌٌرالذيٌطرأعلىالكلمةأربعةأنواعهً:

إبدالحرؾبحرؾمثل:َجْرممعربَكْرمالفارسٌة)بمعنىالحر(.-1

حركةبحركةمثل:سردابمعربَسْردآب)بمعنىتحتاألرض(.إبدال-7

زٌادةشًءمثل:أرندج)جلدأسود(معربمنرندهالفارسٌةللبالهاءجٌم.-3

.(3)نمصشًءمثل:بَْهَرجمعربَنْبهرهأيباطلومعناهالزؼل-1

                                                           

(
1

 . 713( اٌّشعغ اٌغبثك. ص

(
2

 . 711 -713( إ١ًِ ثذ٠غ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، اٌّشعغ اٌغبثك، ص
(

3
 . 711( اٌّشعغ ٔفغٗ، ص
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 ثالثا: وجود المعرب فً القرآن الكرٌم :

اختلؾالباحثٌنف مستدالبأنلمد بعضهم نفاه إذ ًولوعالمعربفًالمرآنالكرٌم

المعربؼٌرعربًفلوولعمنهشًءفًالمرآنالكرٌملزمأنٌكونفًالمرآنمالٌس

 خ")الزخرؾ َعَربٌا ً لخرءانا َجعَْلناه َّ تعالى:"إنا لموله مناؾ وهو ولوله13بعربً، ،)

ٌْن")الشعراء ،وأكدهآخرونمعتبرٌنأنالمعرباتالتًدخلت(149تعالى:"بلساَنَعَربًَمب

المرآنللٌلة،بحٌثالتخرجهعنكونهعربٌا،وأناألساسفًكونالكالمعربٌا.

"أبارٌك"والوالع الفارسٌة من ففٌه المرآن، فً المعرب وجود أثبت اللؽوي البحث أن

" "الصراط" الٌونانٌة ومن "ٌالوت"، "دٌنار" "استبرق" "الشٌطان""سجٌل"، المسطاس"

"ابلٌس"،ومنالحبشة"جهنم""مالبكة""أخدود"،والتركٌةالمدٌمة"ؼساق".

.(1)وكٌؾالٌستعملالمرآنالكرٌمعلىألفاظمعربةماداملدنزلباللؽةالعربٌة

 

 

 

 

                                                           

(
1

١خ، اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، ؽشاثٍظ ٌجٕبْ، اٌطجؼخ ( إ١ًِ ثذٞ ٠ؼمٛة، فظٛي فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث

 . 712، ص7111األٌٚٝ، عٕخ
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        : دراسة ظاهرة الترادف 

تناولالدكتورإمٌلبدٌعٌعموبجملةمنالظواهراللؽوٌة،التًتخصالمفردة،منها

عملالمؤلؾوبعضالعلماءمحاولةإلبرازجهودهمفًالترادؾوللولوؾعلىذلنتتبعت

خدمةاللؽة.

 : المبحث األول: تعرٌف الترادف 

  أوال: عند إمٌل بدٌع ٌعقوب :

الترادؾمصدرترادؾ،وترادؾالشخصانأواألمران:تتابعا،وترادؾفالنوفالن:لغة:

.(1)نهماترادخؾفتالكلمتان:كانبٌركبأحدهماخلؾاآلخر،أوتعاونا،وتراد

والمهن داصطالحا: كالس ٌؾوالعضبوالحسام كلماتعلىمدلولواحد، إطالقعد ة هو

والؽ واألسد والس بع ثوأسامة وكاللٌ  واحدا، مدلوال تعنً التً تعنًوالٌمانً التً ضنفر

.(2)الحٌوانالمعروؾ

:عند علماء آخرٌنثانٌا:

لأوسعارتبٌناأننتناولهعندمجموعةمنالدارسٌن:تعمٌمالمفهومالترادؾومنالشتهبشك

فارسفًمماٌٌساللؽةلغة: ابن إتباع»ٌمول على ٌدل واحد، أصل والفاء والدال الراء

الشًء،فالترادؾالتتابع،والردٌؾالذيٌرادفن،وسمٌتالعجٌزةردفامنذلنوٌمال:نزل

داؾ:موضعمركبكانأعظممنه،بهمأمرفردؾلهمأعظممنه،أيتبعاألولما والر 

بردون وهذا أتٌناالردؾ، وٌمال: توالٌها، وأرداؾالنجوم ،ًّ الٌرادؾأيالٌحملردٌفا

انؽمس النجمالذيٌنوءمنالمشرقإذا أخذا،والردٌؾ: ارتدافاأيأخذناه فارتدفناه فالنا

ٌخلفونالملون،والردفاناللٌلرلٌبهفًالمؽرب،واردؾالملونفًالجاهلٌة:الذٌنكانوا

.(3)«والنهار

فهوالردف: خلؾشًء تتابعشًء وإذا ردفه، فهو شٌبا تبع وكلشًء الشًء، تبع ما

دافى. الترادؾ،والجمعالر 

وٌمالجاءالمومردافىأيبعضهمٌتبعبعضا،وٌمالللحداة:الردافىوترادؾالشًءتبع

.بعضهبعضاوالترادؾالتتابع

                                                           

إمٌلبدٌعٌعموب،فصولفًفمهاللؽةالعربٌة،المؤسسةالحدٌثةللكتاب،طرابلسلبنان،الطبعة     
.96،ص2011األولى،سنة   ( 1) 

 . 14اٌّشعغ ٔفغٗ، (        
2
(  

. 114ٍغخ، صػٍٟ ػجذ اٌٛاؽذ ٚافٟ، فمٗ اٌ (
3
(  
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فًالشعركللافٌةاجتمعتفًآخرهاساكنانوهًمتفاعالنومفاعالنوالمترادف:    

ومفتعالنوفاعلتان،وسمًبذلنألنؼالبالعادةفًأواخراألبٌاتأنٌكونفٌهاساكن

.(1)واحدروٌاممٌداكانوصالأوخروجا.

عبارةعناال311عرفهالشرٌؾالجرجانً)تاصطالحا: بأنه: ولٌله( فًالمفهوم، تحاد

(2.)هوتوالًاأللفاظالمفردةالدالةعلىشًواحدباعتبارهواحد

الدالةعلىمسمىواحد1791وعرفهالشوكانً)ت توالًاأللفاظالمفردة بأنه: باعتبار،ه(

اعتبار بل واحد اعتبار ال واحد، علىشًء لفظٌن األدلة هذه عن فٌخرج واحد، معنى

والمهند،أوباعتبارالصفةوصفةالصفةكالفصٌحوالناطك،والفرقبٌنصنفٌنكالصارم

األسماءالمترادفةواألسماءالمؤكدةأنالمترادفةتفٌدفابدةواحدة،منؼٌرتفاوتأصال،

أماالمؤكدةفإناالسمالذيولعبهالتأكٌدٌفٌدتموٌةالمؤكد،ولدذهبالجمهورإلىإثبات

(.3)عربٌةوهوالحكالترادؾفًاللؽةال

ه(بأنه:الترادؾاالتحادفًالمفهومالاالتحادفًالذات1141عرفهأبوالبماءالكفوي)ت

(.4)كاإلنسانوالشروحكالمترادفٌنصحةحلولكلمنهمامحلاآلخر

 : المبحث الثانً: موقف الباحثٌن من الترادف وحججهم 

 أوال: المثبتون للترادف :

أعلمأنمنكالمهماختالؾاللفظٌناختالؾالمعنٌٌن،واختالؾاللفظٌن»:ٌمول/سٌبوٌه:1

.«واختالؾالمعنٌٌنوالمعنىواحد،واتفاقاللفظٌن

فاختالؾاللفظٌنالختالؾالمعنٌٌنهومثل:جلسوذهب،واختالؾاللفظٌنوالمعنىواحد

علٌ وجدت مثل: مختلؾ والمعنى اللفظٌن واتفاق وانطلك، ذهب الموجدة،مثل: من ه

.(5)كثٌرووجدتإذاأردتوجدانالضالةوأشباههذا

وٌذهبسٌبوٌهإلىتمسٌموجوهالعاللةبٌناأللفاظوالمعانًإلى:

ذهب.-اختالؾاللفظٌنالختالؾالمعنٌٌن"متباٌن"مثل:جلس-

                                                           

(
1

،داس اٌغجً، ث١شٚد، 7( أثٛ اٌؾغ١ٓ أؽّذ ثٓ فبسط ثٓ صوش٠ب، ِؼغُ ِمب١٠ظ اٌٍغخ، ِبدح سدف، اٌغضء

 . 911-913،  ص1441اٌطجؼخ األٌٚٝ، عٕخ
(

2
 ( اٌشش٠ف اٌغشعبٟٔ،اٌزؼش٠فبد، داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١شٚد ٌجٕبْ، 

(
3

األطٛي، داس اٌفؼ١ٍخ، اٌش٠بع، اٌطجؼخ األٌٚٝ، اٌشٛوبٟٔ، إسشبد اٌفؾٛي ػٍٝ رؾم١ك اٌؾك ِٓ ػٍُ ( 

 . 173َ، ص7111عٕخ

(
4

 . 311 -319أثٛ اٌجمبء اٌىفٛٞ، اٌى١ٍبد، ص (

(
5

 . 71، ص1433ع١ج٠ٛٗ، اٌىزبة، ِىزجخ اٌؾبٔظ ، اٌمب٘شح ِظش، اٌطجؼخ اٌضبٌضخ، عٕخ( 
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انطلك.-اختالؾاللفظٌنوالمعنىواحد"ترادؾ"مثل:ذهب-

والمعنىواحد"اشترانلفظً"مثل:وجدتعلٌهمنالموجدة/ووجدتإذااتفاقاللفظٌن-

أردتوجدانالظالة.

الترادؾفًاللؽةمن التًأشارتإلىفكرة المهمة النصمنالنصوصاللؽوٌة إنهذا

إذتناللتمسٌمسٌبوٌههذا بمكانمنكتباللؽةالالحمة، ؼٌرتحدٌد،وأصبحمنالشهرة

العلم من فمدكثٌر والشرح والزٌادة التصرؾ من بشًء وذلن بعده، من والدارسٌن اء

(.1)عرضلهلطربوالمبردوابنفارسواألنباريوابنكثٌروالسٌوطً

أمالطربفٌوضحمولفهورأٌهفًمسألةالترادؾبموله:إنماأولعته(:711/لطرب)ت7

فًكالمهم،كمازاحفوافًأجزاءالعرباللفظتٌنعلىالمعنىالواحد،لٌدلواعلىاتساعهم

الشعرلٌدلواعلىأنالكالمواسععندهم،أنمذاهبهالتصنؾعلٌهمعندالخطابواإلطالة

.(2)واإلطناب

األنصاري)ت3 زٌد أبو ه719/  أورده(: ما خالل من األنصاري زٌد أبو رأي ٌتضح

ماالحنطبا؟لال:المتكأكا،السٌوطًفًالمزهروفًالجمهرة،لالأبوزٌد:للتألعرابً

للتماالمتكأكا؟لال:المتأزؾ،للتماالمتأزؾ؟لال:أنتأحمك.

علىالمعنىالواحد، فًأنٌعبر كانالٌرىعضاضة زٌد أبا أنٌسأن وٌرىإبراهٌم

بأكثرمنلفظ،بلكانبهماٌظهرمنأناألعرابًلدٌحتفظفًذاكرتهبألفاظعدة،للتعبٌر

.(3)نىواحدعنمع

روىأحمدابنفارسفً"كتابهالصحابًفًفمهاللؽة"أنالرشٌده(:711/األصمعً)1

سألهعنشعرالبنجزامالعكلًمفسره،لال:ٌاأصمعًإإنالؽرٌبعندنلؽٌرؼرٌب

.(4)فمال:ٌاأمٌرالمؤمنٌن:أالأكونكذلنولدحفظتللحجرسبعٌناسما

فًالترادؾاسمه"مااختلؾألفاظهواتفمتمعانٌه"فهوإذنأحدكماأنلألصمعًكتاب ا

المؤلفٌنفًالترادؾ،وهذادلٌلواضحعلىمولفهفًهذهالمسألة.

ابنجنً)ت9 جعلابنجنًالترادؾمنخصابصالعربٌةالتًتستحكالنظره(:347/

"بابفًتاللًالمعانًعلىاختال أسماه ً بابا وخصله والمبانً"،والتأمل، ؾاألصول

                                                           

(
1

  79، ص1431د، د ؽ، عٕخٌٕشش، ثغذاؽبوُ ِبٌه اٌض٠بدٞ، اٌزشادف فٟ اٌٍغخ، داس اٌؾش٠خ ٌٍطجبػخ ٚا (
(

2
اٌغ١ٛؽٟ، اٌّض٘ش، ششػ رؾم١ك دمحم عبد اٌٍّٛن ٚدمحم أثٟ اٌفؼً إثشا١ُ٘، ػٍٟ دمحم اٌجغبٚٞ، ِىزجخ  (

 . 113 -117داس اٌزشاس، اٌمب٘شح، ص
(

3
 . 191، ص7113إثشا١ُ٘ أ١ٔظ، اٌٍٙغبد اٌؼشث١خ، ِىزجخ األٔغٍٛا اٌّظش٠خ، اٌمب٘شح، عٕخ (

(
4

 . 77، ص1442فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚ    ٚعٕٓ اٌؼشة فٟ والِٙب، د ؽ، عٕخ اثٓ فبسط، اٌظبؽجٟ (
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ومٌزان اللؽة، علىشرؾهذه لويالداللة أنه فٌصفه دلٌالعلىشرؾالعربٌة وٌجعله

الترادؾعندهأنتتاللىمعانًاأللفاظعندالتأملفًجذورها.

ذهبابنجنًإلىالمولبالترادؾفًباب"إٌرادالمعنىالمرادبؽٌراللفظالمعتاد"،وٌمول:

 أنهذا االتساعأنأعلم العلماءوالسببفًهذا فٌها واتبعها العرب، استعمله موضعلد

اإلٌهسامحواأنفسهمفًالعبارةعنه،إذ المرادمفادمنالموضعٌنجمٌعا،فلماأذنابهوأدٌ 

.(1)المعانًعندهمشرؾمناأللفاظ

 ثانٌا: حجج إثباته :

اللؽوٌو احتج لمد لوجود العربالمدامى أهلن جمٌع بأن اللؽة، الترادؾفً ظاهرة

لالوا:الكسبأوالسكبلالوا:هوالحجراللؽةإذاأرادواأنٌفسرواالل بلالوا:هوالعملأو

الصب،وهذاٌدلعلىأنالل بوالعملعندهمسواء،وكذلنالكسبوالسكبوالص بوما

أشبهذلن.

دؾوهولولهملوكانلكللفظةمعنىؼٌرولرٌبمنهمانملهابنفارسعنالترا

األخرىلماأمكنأنٌعبرعنشًءٌؽٌرشًءعبارته،وذلنالننمول:الرٌبفٌه،ال

.(2)شنفٌه،فلوكانالرٌبؼٌرالشنلكانتالعبارةخطأ

 ثالثا: المنكرون للترادف :

بالف731/ابناألعرابً)ت1 روقبٌناأللفاظالتًه(:وٌذهبابناألعرابًإلىأنجهلنا

تماربتمعانٌهاالٌلزمنابالمولبترادفها"كلحرفٌنأولعتهماالعربعلىمعنىواحدفً

كلواحدمنهمامعنىلٌسفًصاحبه،ربماعرفناهفأخبرنابهوربماؼمضعلٌنافلمٌلزم

ماتع العلل من خصتمنها، خصتالعربما لعله كلها األسماء لال لمهالعربجهله"،

لجذبالناس ٌذهبابناألعرابًإلىأنمكةسمٌتمكة لالأبوبكر: تجهله، ما ومنها

إلٌها،والبصرةسمٌتبالبصرةللحجارةالبٌضالزخوةبها،والكوفةسمٌتالكوفةالزدحام

فاإذاركببعضهبعضا،وهذاٌعنًأنكللفظمنهما الناسبهامنلولهمتكوؾالرملتكو 

 على نعرؾهذامشتمل نكن لم وإن حتى اآلخر، اللفظ فٌه شاركه ال مختصبه معنى

.(3)المعنىالذياختصبههذااللفظ

                                                           

(
1

 . 111اثٓ عٕٟ، اٌخظبئض، رؾم١ك ِغّذ ػٍٟ إٌغبس، اٌّىزجخ اٌؼ١ٍّخ، د ؽ، ص (
(

2
 . 34، ص1431د٠ٛاْ اٌؾط١ئخ، داس طبدس، ث١شٚد ٌجٕبْ، عٕخ (

(
3

 . 111 -344، ص1ح، عضءعالي اٌذ٠ٓ اٌغ١ٛؽٟ، اٌّض٘ش، ِىزجخ داس اٌزشاس، اٌمب٘ش (
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العباسثعلب)7 أبو ابن741/ فًتصرٌحتلمٌذه العباسثعلبجلٌا ٌظهرمولؾأبو ه(:

فارسلالوا:ففً)لعد(معنىلٌسفً)جلس(،وكذلنفٌماسواه،وبهذانمول:وهومذهب

.(1)خناأبًالعباسأحمدبنٌحًثعلبشٌ

أبوهاللالعسكري)ت3 ٌذهبإلىأنمنعالترادؾوالمولبالفروقهومذهب349/ ه(:

المحممٌنمنالعلماء،فكلاسمٌنٌجرٌانعلىمعنىمنالمعانًوعٌنمناألعٌانفًلؽة

واحدة،وٌمتضًكلواحدمنهماخالؾماٌمتضٌهاآلخر.

دستور1 ابن للترادؾ،312ٌه)ت/ تعٌن لما المنكرٌن أشد من دستورٌه ابن ٌعتبر ه(:

الٌكونفعلوأفعلبمعنىواحد،كماٌكوناعلىبناءواحد،»والمابلٌنبالفروقحٌثٌمول:

فمحالأنٌختلؾاللفظانوالمعنى واحدة منلؽة فأما أنٌجًءذلنفًلؽتٌنمختلفٌن،

والنحوٌٌن،وإنماسمعواالعربتتكلمبذلنعلىطباعهاواحد،كماٌظنكثٌرمناللؽوٌٌن

ٌعرؾ ولم وتعارفها عادتها به جرت ما وعلى المختلفة، معانٌها من نفوسها فً وما

هذا العرب على فتأولوا واحد، بمعنى أنهما فظنوا والفروق، فٌه العلة لذلن السامعون

ذلنعلىالعربفمدأخطؤواعلٌهمالتأوٌلمنذاتأنفسهم،فإنكانوالدصدلوافًرواٌة

فًتأولٌهمماالٌجوزفًالحكمةولٌسٌجًءشًءمنهذاالبابإالعلىلؽتٌنمتباٌنٌن

كمابٌناأوٌكونمعنٌٌنمختلفٌنأوتشبٌهشًءبشًءعلىماشرحناهفًكتابهاالذيألماه

.(2)فًاختراقمعنىفعلوأفعل

فارس)ت9 ابن أحمد /349ٌ والصارمه(: السٌؾكالمهند أسماء كثرة فارسأن رىابن

منألمابإنماهًصفات،وفًكل بعده واحدا،وما فًالحمٌمةأنلهاسما والعضب...

معنىلٌسفًاألخرىحٌثٌمول: مثل:»صفة المختلفة باألسماء الواحد وٌسمًالشًء

إناالسموا بعدهمن)السٌؾوالمهندوالحسام(،والذينمولهفًهذا حدوهوالسٌؾوما

األلمابصفاتومذهبأنكلصفةمنهافمعناهاؼٌرمعنىاألخرى،ولدخالؾفًذلن

سٌؾ لولنا: فذلن واحد، معنى إلى ترجع فإنها ألفاظها اختلفت وإن أنها فزعموا لوم

.(3)وعضبوحسام

 رابعا: حجج إنكاره :

فارسًمنالذٌنٌنكرونوجودالترادؾمنخاللماسبكذكرهٌوضحأنأباعلًال

إنكاراتاما،ومنأنصارهذاالرأينجدكذلنابندستورٌه،فمنأسبابنشأةالترادؾفً

اللؽةالعربٌةوٌرجعذلنإلىاختالؾاللهجاتأوالمجازأوعدمإدرانالفروقالداللٌةبٌن

                                                           

(
1

 . 77اثٓ فبسط، اٌظبؽجٟ فٟ فمٗ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٚغبئٍٙب ٚعٕٓ اٌؼشة فٟ والِٙب، ص (
(

2
 . 339 -331، ص1( عالي اٌذ٠ٓ اٌغ١ٛؽٟ، اٌّض٘ش، اٌغضء

(
3

 . 94اثٓ فبسط، اٌظبؽجٟ فٟ فمٗ اٌٍغخ، ص (
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ىواحد،كمالمٌكوناعلىبناءالكلمات،أواختالؾالصٌػفٌمول:الٌكونفعلوأفعلبمعن

واحدكماٌظنكثٌرمناللؽوٌٌنوالنحوٌٌن.

ذهبأبوهاللالعسكريؼٌرأنهلمٌكؾبالبحثالنظريفًظاهرة وإلىمثلهذا

الترادؾ،وإنماألؾكتاباٌشرحفٌهنظرٌتهفًالفروقالداللٌة،وهوٌشتدفًإلىالطبٌعة

الشاهدعلىأناختالؾ»رقبٌنالدالالت،فٌمولفًممدمةالكتابالرمزٌةللكلماتلكًٌف

،أناالسمكلمةتد لعلىالمعنىداللةاإلشارةالعباراتواألسماءٌوجباختالؾالمعانً

اللؽة وواضع مفٌدة، ؼٌر وثالثة ثانٌة إلٌه فاإلشارة فعرؾ، واحدة إلىالشًء أشٌر وإذا

فإنأشٌرمنهفًالثانًوالثالثإلىخالؾماأشٌرإلٌهفًعلٌمالٌأتًمنهابماالٌفٌد،

األولكانذلنصوابا،فهذاٌدلعلىأنكلاسمٌنٌجرٌانعلىمعنىمنالمعانًوعٌن

 مناألعٌانفًلؽةواحدة.

 : المبحث الثالث: أسباب وقوع الترادف 

إنكثرةالمترادفاتتعودإلىاألسبابالتالٌة:

المدماءباأللفاظوموسٌماهاأدتإلىكثرةاأللفاظالمترادفةالتًالتعرؾعناٌةالعرب-1

طرق سلون فً توسعوا فمد العربٌة، للؽتنا خاصٌة أصبحت حتى اللؽة فً نظٌر لها

الفصاحةوأسالٌبالبالؼةفًالنظموالنثر،وذلنألناللفظالواحدلدٌأتًباستعمالهمع

جنٌسوالترصٌعأوؼٌرذلنمنأصناؾالبدٌع،والٌأتًذلنلفظآخرالسجعوالمافٌةوالت

باستعمالمرادفةمعذلناللفظ.

لدٌنشأالترادؾنتٌجةتعمٌمالداللة،فالناسفًحٌاتهمالعادٌةٌكتفونبألللدرممكن-7

ٌحمك الذي التمرٌبً بالمدر الدالالت فهم فً وٌمنعون وتحدٌدها، الدالالت فً الدلة من

هممنالكالموالتخاطب،والٌكادونٌحرصونعلىالداللةالدلٌمةالمحددةالتًتشبههدف

.(1)المصطلحالعلمً

االسمٌن-3 وذلنبانتضعإحدىالمبلتٌنأحد إلىاختالؾاللهجات، الظاهرة هذه مرد

وتضعاألخرىاالسماآلخرللمسمىالواحدمنؼٌرأنتشعرإحداهماباألخرى،ثمٌشتهر

الوضعانوٌختفًالوضعان،وهذاٌعنًعلىكونهاللؽةاالصطالحٌةمثلالسكٌنعندأهل

مكةعنداألزدٌسمىالمدٌة،والممحعندالشامٌةأوالحنطةعندالكوفٌٌنللشًءالمسمى

.(2)وجوها،وصفاتكثٌرةوٌمكنأنٌسمىأكثرصفةمنصفاته

                                                           

(
1

ش٠ت، اٌمب٘شح ِظش، د ؽ، د ط، دساعخ فٟ اٌذالٌخ ٚاٌّؼغُ، داس اٌغ( سعت ػجذ اٌغٛاة إثشا١ُ٘، 

 . 31 -31ص

(
2

 . 11، ص1419ػٍٟ ػجذ اٌٛاؽذ، فمٗ اٌٍغخ داس إٌٙؼخ، ِظش، د ؽ، عٕخ (
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المترادفاتأولؽةم-1 تفسركثرة ناللؽاتسببالؽزوأوالهجراتأواالحتكانأحٌانا

بٌنالمبابلواألمم،فٌصبحللمعنىالواحدأكثرمنكلمةواحدة،وفًهذهالحالةالتساوى

فً وأسمى أرلى نظرة المستعارة الكلمات إلى عادة ٌنظر بل الشٌوع فً الكلمتٌن بٌنة

االستعمال.

األ-9 على ودورانها تكونها مع معبعضاأللفاظ ٌصبحان مختلفٌن شكلٌن تأخذ لسنة

.(1)االستعمالمترادفٌن،مثل:جبذوجذب،أنسوإنسان

اآلخر،-1 من الشبه لرٌب منهما كل أي متجاورٌن معٌنٌن لفظان اللؽة فً ٌكون لد

ولكنهمامعذلنمختلفانثمٌختفًالفرقبٌنهمامعطولاالستعمالوٌعٌٌرانمنالترادؾ،

والشنكانمختلفانثمٌختفًفالشنهوالتولؾبٌنطرفًلضٌةتمٌاوإثباتافمثال:الرٌب

أما مثال، بابر أيالشن بالوخز الشعور ٌشبه مولؾمزعج وهو الترجٌح، عن والعجز

الؽلٌانوالفورانواالضطرابا ٌروبوهومولؾلرٌبفأصله الذيٌصٌباللبنعندما

ولكناللفظٌنلدوصالمع االستعمالإلىتساوىفًالمعنىأيالترادؾ،نزاعوثورة،

ٌْه"أيالشنفٌه ٌْبف (.2)لالالمفسرونفًلولهتعالى:"ذَلَنالكتاَْبالََر

من-2 المرآنالكرٌم أتٌحللؽة فمد فًالتعبٌر، العربٌة اللؽة سعة الظاهرة تفسرهذه لد

 وأسالٌب استعمالها طرابك من أوسع ما والعوامل لهجاتها،الظروؾ وتنوع اشتمالها

فانطوتمنهذاكلهعلىمحصوللؽويالنظٌرلهفًلؽاتالعالم.

لدٌؤديالتط ورالصوتًإلىوجودذلنالتنوعمنالكلماتالتًظنهابعضالعلماء-3

منالمترادفاتفًحٌنأناختالؾالصورةلٌسإالظاهرٌا،وإنماكانتذاتأصلواحد،

.(3)حفالة(-عاملمنعواملتطوراألصوات،مثل:)حثالةوتطورصوتهال

 : المبحث الرابع: شروط الترادف 

منشروطالترادؾالتًٌجبتوافرهاحتىٌمكنالمولإنبٌنبٌنالكلمتٌنترادؾماٌلً:

االتفاقفًالمعنىبٌنالكلمتٌناتفالاماعلىاألللفًذهنالكثرةالؽالبةألفرادالبٌبة-1

العاديلمتوسطًالناسحٌثالنظرإلىمثلهذهال وٌكتفًاللؽويالحدٌثبالفهم واحدة،

لنابدٌللويأنالعربًكانحمالفهممنكلمة)جلس(شٌباالٌستفٌدمن الكلمات،فإذابٌن 

كلمة)لعد(،للناحٌنبذلٌسبٌنهماترادؾ.

                                                           

(
1

، 1443اٌظبٌؼ طجؾٟ، دساعبد فٟ فمٗ اٌٍغخ، داس اٌّال١٠ٓ، ث١شٚد ٌجٕبْ، ؽجؼخ خبِغخ، عٕخ (

 . 37ص
(

2
 . 199، ص7113مب٘شح ِظش، د ؽ، عٕخ( إثشا١ُ٘ أ١ٔظ، اٌٍٙغبد اٌؼشث١خ، ِىزجخ أغٍٛا اٌّظش٠خ، اٌ

(
3

 . 111 -111اٌّشعغ ٔفغٗ، ص (
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المت-7 إلى ٌنظرون حٌن فالمحدثون العصر فً عهداالتحاد فً إلٌها ٌنظرون رادفات

تلنالنظرة ال كلمة، أو بداللة التًٌعبرونعنها وتلنهًالنظرة خاصوزمنمعٌن،

التارٌخٌةالتًتتبعالكلماتالمستعملةفًعصورمختلفة.

االتحادفًالبٌبةاللؽوٌة،أيأنتكونالكلمتانتنتمٌانإلىلهجةواحدةأومجموعةمن-3

اللهجات.

اللفظتٌننتٌجةتطورصوتًللفظآخر،فحٌننمارنبٌنالحٌلوالحبل-1 أالٌكونأحد

بمعنىالنملنلحظأنأحدإحدىالكلمتٌنٌمكنأنتعتبرأصالواألخرىتطورالها،فإذا

كاناألصلهناهوالكلمةاألولىللناأنالجفلصٌؽةنشأتفًبٌبةتراعًخفوتالصوت

أنالجفللدنشأتفًبٌبةوالتملٌلمنوضوحه كانتالثانٌةهًاألصلرجحنا إذا ،أما

 .(1)بدوٌةتمٌلإلىاألصواتاألكثروضوحافًالسمع

رأٌنافًلضٌةالترادؾ:

منخاللماتطرلناإلٌهاستنتجناأنالترادؾموجودأصال،والٌمكنناإنكاروجودهفً

ات دلٌل الترادؾ ألن العربٌة، أبرزاللؽة إنكار ٌعنً فإنكاره مفرداتها، فً العربٌة ساع

الرحٌم الرحمانوهو فاهللهو اللؽاتاألخرى، عن تمٌزها التً العربٌة خصابصاللؽة

وهوالعزٌز،والمرآنهوالذكر،والسٌؾهوالماطع،واألسدهواللٌث،والرٌبهوالشن،

فالترادؾأمرطبٌعًفًكللؽةنشأتفًعدةلهجات.
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    ~الجدول األول :

 :نماذج من الترادف :المبحث الخامس

 (1):العسلومرادفاته.

الثىاة      الحبفظ     األهيي      الّشفبء      اليوبًيّة      

الّسشو     الصوين     الصهجبء      الخى      الشحيق      

الّسليق     اليعقيذ     السلىاى      الشّخف      السالف      

الصّوىت     الحلت     العكجش       الٌحل      العفبفة      

الطّشم     الّشهذ     الذستقشبس  الوحشاى      الحويث      

العسل     الضشة     الشىة      الزوة      لعبة       

الغشة     األط      الصّجيت       الوضج       الششاة      

الوبري    الطي      الجلة     الشٌىت      لسلىيا      

الٌحل     الشّضبة     قيء     

 الضًبثيش

الشىس     الٌسيل      

الىسط    األْسي     اإلرواة     اللئن        
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 الجدول الثانً :~

 السٌؾ:لهأحدوأربعوناسمامنهاكماذكرابنخالوٌهفًشرحالدرٌدٌةكماهو

.(1)موضحفًالجدولاآلتً:

الُحسبم       ّزكشالو        الهزام        الهزوم         

رو الكشيهة      الوششفي        القسبط       العضت         

السيف      الصبسم        الشداء       الخليل         

الصقيل      األثيض        الغوش       العقيقة         

القضيت      الصفيحة        الوفقش       الصوصبهة         

الوأثىس       الوقضت        الكهبم       األًيث         

الوتيي      الهٌذكي        القبضت       الوصون         

الوخصل      الوهذم        الهٌذواًي       الوهٌذ         

الوطججق         الضشيجة        اللّذى       الُفطبس         

الوعضذ      الجشاص        الوزهبر       الُهزاهذ         

الوٌصل      الهزار           
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األخٌر سعتفً اللؽة، فمه فً "فصول كتاب بدراسة الموسومة الدراسة هذه

العربٌة"،إلىالكشؾعنحملأضحىمنأهمالحمولاللؽوٌة،إذتطرلناإلىمفهوماللؽة

واعه،ولضٌةاإلتباعوالتؽلٌبوالتضمٌن،ونشأتهاووظابفها،كماتطرلناإلىاالشتماقبأن

ومااللهجاتالعربٌةولضٌةاإلعرابثمانتملنابعدهاإلىالترادؾمفهومهومولؾالباحثٌن

منهوماأسبابولوعهوأهمشروطه.

وأهمماتوصلناإلٌه:

حروفه- مخارج من بداٌة وجل كتابهللاعز بمً ما ستبمى اللؽة فمه تعلم أهمٌة إن

وصفاته،إلىألفاظكلماتهوإعجازهمنحٌثالمعنى،ومنحٌثالمعنىإلىتركٌبجمله.

ومفرداتها- أصواتها حٌث من اللؽة، لضاٌا بدراسة ٌعنى الذي العلم هو اللؽة فمه أن

وما منتؽٌرات، علٌها ٌطرأ وما والداللٌة والنحوٌة الصوتٌة وفًخصابصها وتراكٌبها

ٌثارحولالعربٌةمنلضاٌاوماٌطرأعلٌهامنمشكالت.ٌنشأمنلهجاتوما

إندراسةفمهاللؽةمرتبطبتارٌخناودٌننا،وعلٌهفإننابحاجةماسةإلىتبسٌطهاوتمرٌبها-

إلىاألذهان.

التخاطبوالتفاهمبٌنجماعةمنالناس.عندكلالمجتمعاتلساناللؽةتبمى-

تخدمكلمنهماتوضٌحالعاللاتالتًتدخل- مناللؽاتوبما بٌناللؽةالعربٌةوؼٌرها

األخرى.

الؽوصفًبحرأسراراللؽةالعربٌةوجمالهاوخصابصها.-

إدرانلواعدكالمالعرب.-

اإلتباعظاهرةلؽوٌةتشترنفٌهاالكثٌرمنلؽاتالعالم.-

كتباللؽوٌٌنوالنحوٌٌن.التؽلٌبظاهرةلؽوٌةبارزةفًالتراثاللؽوي،موزعةفً-

التضمٌنمبحثذوشأنفًاللؽةالعربٌة،وهوأنٌؤديفعلأومافًمعناهفًالتعبٌر-

مؤدىفعلآخرأومافًمعناه،فٌعطىحكمهفًالتعدٌةواللزوموهولٌاسً.

وفك- وضبطها العربٌة وصوناللؽة منخاللهضبطالكلمة اإلعرابالمانونالذيٌتم

نظامٌحافظعلٌها.

سدالحاجةومواكبةالتطور،فالعلمباللؽةوالولوؾعلىداللتهاٌسدحاجةعظٌمةسواء-

فًتعرٌباأللفاظأواالستؽناءعنالمصطلحاتالدخٌلة.
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 ملخص :

تطورها وأسرار لوانٌنها ودراسة المختلفة، اللؽة ظواهر فً البحث هو اللؽة فمه

ونموهاوالولوؾعلىتارٌخهاومراحلسٌرها،ودراسةالخصابصالعامةالتًتمتازبها

ٌشتملعلىمسابللؽوٌةعامة،ومسابلمنالنحووالصرؾوالبالؼة.اللؽةالعربٌةفهو

والكبٌر الصؽٌر بأنواعه كاالشتماق اللؽة لضاٌا دراسة على اهتمامه ٌصب اللؽة ففمه

والكباروالنحت،والمشترنوالترادؾوالتضادودراسةبنٌةالكلمةالعربٌة،وتطورداللة

األلفاظوانحطاطها.

 احٌة :الكلمات المفت

التعرٌب.-العامٌة-اإلعراب-اللهجة-التؽلٌب-الترادؾ-االشتماق-العربٌة-اللؽة-فمه

































 

 







Résumé: 

La jurisprudence linguistique est la recherche sur les phénomènes 

des différentes langues, l’étude de leurs lois et les mystères de leur 

développement et de leur développement, l’examen de leur histoire 

et de leurs étapes de fonctionnement, et l’étude des caractéristiques 

générales de l’arabe. 

Les compétences linguistiques sont concernées par l’étude des 

questions de langue, telles que la dérivation de petits, grands, vieux, 

sculpture, commune, synonyme et contraire, l’étude de la structure 

du mot arabe, et l’évolution de la signification et la décomposition 

des mots. 

 

les mots clés : 
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Prédominance - Dialecte - Syntaxe - Langue familière - Arabisation. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Summary : 

Language jurisprudence is the research into the phenomena of the 

different languages, the study of their laws and the mysteries of their 

development and development, the examination of their history and 

stages of operation, and the study of the general characteristics of 

Arabic. 

Language skills are concerned with the study of language issues, such 

as the derivation of small, large, old, sculpture, common, 

synonymous and opposite, the study of the structure of the Arabic 

word, and the evolution of the meaning and decay of the words. 

 

key words : 

Jurisprudence - Language - Arabic - Derivation - Synonymy - 

Predominance - Dialect - Syntax - Colloquial - Arabization. 

 

 

 

 


