
  سهل ليىل/ٔاثر العوامل اللغوية يف سعة اللغة العربية                                                                  د
 
 

 2014ديسمرب                                     319                        - بسكرة-جامعة محمد خيرض

 

    يف سعة اللغة العربيةيف سعة اللغة العربيةيف سعة اللغة العربيةيف سعة اللغة العربية    ٔاثر العوامل اللغويةٔاثر العوامل اللغويةٔاثر العوامل اللغويةٔاثر العوامل اللغوية
سهل ليىلسهل ليىلسهل ليىلسهل ليىل: : : : ا/كتورةا/كتورةا/كتورةا/كتورة                                                                  

ةةةةقسم االٓداب واللغة العربيقسم االٓداب واللغة العربيقسم االٓداب واللغة العربيقسم االٓداب واللغة العربي                                                                                                                                                                    
 - - - - بسكرةبسكرةبسكرةبسكرة- - - - جامعة محمد خيرض جامعة محمد خيرض جامعة محمد خيرض جامعة محمد خيرض                                                                                                                                         

                    ::::صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
متثل اللغة ٕاىل حّد كبري خصائص  

أالمة وحتتفظ Jلكثري من صور Fرخيها 
ماضهيا ٕاىل جانب صورها ورواسب 

جاءت هذه ا/راسة لتوحض ٔاثر املاثT، و 
العوامل اللغوية من ٕاعراب واشـتقاق 
وحنت وعوامل منوها من ترادف وتضاد 

ما من ٔامة حترتم  هومشرتك لفظي، ٔالن
عىل اخلصائص اليت  لغهتا ٕاال ٔان حتافظ

متزيها عن اللغات أالخرى، وذJ vلعمل 
عىل حتسيهنا من داخلها لتبقى حمافظة 

 .عىل هويهتا ا�اتية
  
  
  
 
 

  

: Résumé 
Toute langue reflète 

largement la société qui la 

parle, elle véhicule et 

s’approprie son histoire et son 

passé. La présente étude 

s’intéresse à l’impact des 

phénomènes linguistiques 

(conjugaison, flexion et 

dérivations, synonyme, 

l’autonyme et l’homonyme) sur 

l’évolution de la langue.  En 

effet, toute nation qui voudrait 

préserver sa langue, et par 

conséquent son identité, devrait 

évoluer de l’intérieur et refuser 

les influences extérieures 

venant des autres langues et du 

monde qui l’entoure.
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اللغة ظاهرة لصيقة Jٕالنسان، فهـي من ٔاخص ممزياته ووجودهام متالزم، وقد فُطر عىل 
تلقهيا من جممتعه بدءا من طفولته ليحقق وجوده �ج�عي ويتخذها ٔاداة للتعبري عن 
 ،Tٔاغراضه، وجيعلها ٔاداة لتواص� احلضاري عرب العصور، ٕاهنا رفيقة مسريته التارخيية الطوي

  .ىل يوم الناس هذاوال تزال كذv إ 
وٕان حتّدثنا عن خصائص اللغة العربية جند هذه اخلصائص تمتثل يف مجموعة من العوامل 
اليت ختتص هبا دون غريها ٔاو تشاركها بعض اللغات السامية، ؤامه اخلصائص اليت متتاز هبا 

  :)1(العربية يه
ا Jلسامع وا�ي Fرخيها الطويل والعميق، ومع ذv متيل ٕاىل الثبات نتيجة ارتباطه -1

 .يسـتلزم حمااكة العرب يف ²³م وارتباطها Jلتزنيل الكرمي
 .الظواهر ا/اخلية من ٕاعراب وحنت واشـتقاق -2
الظواهر العامة اليت ختتص هبا أاللف املفردة املناسـبة الطبيعية بني اللفظ ومدلو¶  -3

والتطور الصويت يف بعض ٔاصواهتا، نتج عن ذv بعض �ختالف يف نطق 
 .ض أالصواتبع

 .السامت اخلاصة اليت خيتص هبا أالسلوب -4
 .املفاهمي العلمية وخصائصها من خالل تطور أاللفاظ -5

  :و من بني اخلصائص اليت عرفت هبا العربية نذكر ٔايضا ما ييل
للغة العربية خصيصة هامة ويه ظاهرة �شـتقاق حيث تشـتق بعض  : : : : �شـتقاق�شـتقاق�شـتقاق�شـتقاق/ / / / 1111

تيجة تصاريف اللكمة وتقليباهتا اÄتلفة و�شـتقاق اللكم من بعض، وهذه الظاهرة حتدث ن 
من عوامل زÊدة الرثوة اللغوية، وهو نزع لكمة من ٔاخرى رشط تناسـبه معىن وتركيبا 

ٔاخذ صيغة من ٔاخرى مع اتفاقهام معىن ومادة : "ويعرفه السـيوطي. ومغايرهتا يف الصيغة
ها اختلفا حروفا وهيئة كضارب ٔاصلية ليدل Jلثانية عىل معىن أالصل بزÊدة مفيدة، ٔالجل 

  .)2("من رضب، وحَذْر من َحَذرَ 
  :يقسم �شـتقاق ٕاىل: : : : أنواع �شـتقـاقأنواع �شـتقـاقأنواع �شـتقـاقأنواع �شـتقـاق
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هو ا�ي يتّحد فيه املشـتق منه يف احلروف والرتتيب، وهو ٔاكرث وووو: : : : �شـتقاق الصغيــــر�شـتقاق الصغيــــر�شـتقاق الصغيــــر�شـتقاق الصغيــــر- - - - 1111
 ، وال ضري يف احلراكت ٔاثناء تغريها من صورة ٔالخرىٔانواع �شـتقاق ورودا يف العربية

ما يف ٔايدي الناس : "ويعرفه ابن جين بقو¶... عاملته-عّالم -معلوم - اسـتعمل  -عامل: مثل
  .)3("وكتهبم، Ùٔن نأخذ ٔاصال من أالصول فنجمع بني معانيه وٕان اختلفت صيغه ومبانيه

طريقة معرفته تقليب تصاريف اللكمة حىت يرجع مهنا ٕاىل صيغة يه ٔاهل الصيغ لكها، و 
عىل مطلق الرضب؛ فقط ٔاما ضارب ومرضوب ويرضب وارضب؛ وكْرضب، فٕانه دال 

  .)4(ويف هيئة تركيهبا) ض ر ب(فلكها ٔاكرث دالß ؤاكرث حروفا، ولكها مشرتكة يف 
هو ا�ي يتحد فيه املشـتق واملشـتق منه يف احلروف وخيتلفان يف وووو:  :  :  :  �شـتقاق الكبري�شـتقاق الكبري�شـتقاق الكبري�شـتقاق الكبري- - - - 2222

مجموعات ثالثية صوتية ترجع  الرتكيب، وهو عبارة عن ارتباط مطلق غري مقيد برتتيب بني
-وجل، الج، مسح -جال -جال : مثال. )5(تقاليهبا ٕاىل مدلول واحد ²ام يتغاير ترتيهبا الصويت

هو ما يعرف Jلتقليب الرصيف ويكون يف معاين املادة املتحدة احلروف و  ...مسح -محس 
ملادة املتحدة اÄتلفة الرتكيب جيمعها معىن عام يكون اكحملور لها، مثل جذب، جبذ ا

ومه، -جذب، جبذ : احلروف اÄتلفة الرتكيب جيمعها معىن عام يكون اكحملور لها مثل
وهو حياول ٕاجياد املعىن العام ا�ي تدور حو¶ " ابن جين"هوى، ولقد اسـتفاض فيه 

  .)6(تقليبات املادة
 حيدث عندما يتحد املشـتق واملشـتق منه يف بعض احلروفوووو: : : : �شـتقاق االٔكبـــر�شـتقاق االٔكبـــر�شـتقاق االٔكبـــر�شـتقاق االٔكبـــر- - - - 3333

  .هنق، هنت املطر وهطل/وخيتلفان يف بعضهام مثل نعق
هو قليل يف املتون اللغوية حيث يدرجونه يف Jب النحت، ٔالنه وووو: : : : �شـتقاق الكبـار�شـتقاق الكبـار�شـتقاق الكبـار�شـتقاق الكبـار- - - - 4444

  .بسمل من بسم هللا الرحامن الرحمي: ينتج عن توليد لفظ من لفظني فأكرث مثل اشـتقاقهم
وما يدل عىل متيزي ... د، زينبنعين به ما يدل عىل ا�ات، سعيوووو: : : : اشـتقاق أالعالماشـتقاق أالعالماشـتقاق أالعالماشـتقاق أالعالم- - - - 5555

ومن هنا ٔابيح  ،فالرضورة العرصية تفرض علينا ذv... صنف معني مثل جشر، بقر، حنل
  .)7(�شـتقاق من ٔاسامء أالعيان والواقع يرشدð ٕاىل ٔان احملسوسات ٔاسـبق من املعنوÊت
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        ::::إالعــــرابإالعــــرابإالعــــرابإالعــــراب- - - - 2222
واتساع معانهيا ووفرة مفرداهتا،  تعّد العربية من اللغات إالنسانية الراقية /قة تعبريها

ومن ٔامه مزياهتا ٔاهنا بقيت صافية، واكتفت مبقدرهتا ا�اتية عىل التعبري عىل ما حييط هبا من 
  .مدارك، ومن ٔامه العوامل ا�اتية اليت جعلهتا تصمد يف وجه التغريات عامل إالعراب

لهام عبقري وال من نظام إالعراب عنرص ٔاسايس من عنارص اللغة العربية وليس من إ و 
اخرتاع عامل، وٕامنا يكون يف صورة تلقائية يف ٔاحقاب طويT، كام يتكون اللؤلؤ يف جوف 
أالصداف وكام تتكون أالجحار الكرمية يف ف÷ات أالرض الطيبة، وقد اشـمتلت عليه هذه 

ولك ما مع� علامء القواعد حيا¶ هو ٔاهنم اسـتخلصوا مناهجه . اللغة منذ ٔاقدم عهودها
سـتخالصا من القرآن الكرمي واحلديث الرشيف و³م الفصحاء من العرب ورتبوها ا

  .)8(وصاغوها يف صورة قواعد وقوانني
قد نقل ٕالينا املؤرخون الثقات ٔان ٔالسـنة العرب اكنت عرضة للزلل يف هذه القواعد و 

م، منذ العرص إالساليم بل قبل ذv العرص، ؤان هذا اللحن مل يكن مقصورا عىل عامهت
ويظهر ٔان هذا اللحن اكن . )9(بل اكن يقع يف اخلاصة واخللفاء واحملدثني ؤامئة الفقهاء ٔانفسهم

ٔاعربوا : "ٔانه قال) ص(يقع مهنم حىت يف تالوة كتاب هللا، فقد روى رسول هللا 
  .وهذا يدل عىل ٔانه مسع بعض الناس يف عرصه يقرؤون ملحوð. )10("القرآن
فلو . عرJ ولو غاب ٕاعرابه، ملا تبني لنا حصة ٔالفاظه دونهالقرآن الكرمي قد وصلنا مو 

ٔاال ) ٕامنا خيىش هللا من عباده العلامء(جاءتنا مثل هذه االٓية غفال من احلراكت فكيف تقرٔا 
ة حيث ٕانه Jٕالعراب متزي تقرٔا قراءات كثرية، وهكذا تبّني احلراكت عىل املعاين اÄتلف

  .)11(الفاعل ولواله ما متزي املفعول عن ،املعاين
إالعراب تغري العالمة يف آخر اللفظ بسبب تغري العوامل ا/اخT عليه، فريى عبد و 

ٔان أاللفاظ مغلقة عىل معانهيا حىت يكون إالعراب هو ا�ي ): "هـ471ت(القاهر اجلرجاين 
  :ولقد ٔاخذ مفهوم إالعراب معنيني. )12("يفتحها
ل	م ٔاثناء Jنة والوضوح، ٔاي حتقيق ٕاعراب امبعىن انتحاء مست ³م العرب يف االٕ : : : : أالولأالولأالولأالول

تعلموا ٕاعراب القرآن كام : "يف هذا ا
ال) هـ23ت(بن اخلطاب  القراءة وقد قال معر
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فإالعراب يأيت ممزيا بني اللكم، ويعرب عام ينويه املتلكم من ³مه حيث ". تتعلمون حفظه
Tعندما يتوزع نظام امجل vبربط لك عنرص بعالقة ٕانه خيلص اخلطاب من اللبس، وذ 

، ٔاو يعمى )13(جماورة ٕاسـنادية عن طريقة العوامل، وهذا ما حيتاجه ال	م ليكون مفهوما
  :املعىن ٕاذا تغريت العالمة إالعرابية ومل تنل موضعها املطلوب، ويتجىل هذا يف

  .يحيث العالقات اليت ميكن ٔان توجد بني اللكامت من قبيل املعىن املعجم: : : : املسـتوى أالولاملسـتوى أالولاملسـتوى أالولاملسـتوى أالول
 ،اليت تساعد عىل حرية بناء امجلTوهيمت به إالعراب ا�ي اكن من أالمور   ::::املسـتوى الثايناملسـتوى الثايناملسـتوى الثايناملسـتوى الثاين

  .)14(وٕان امجلT العربية لهذا السبب اكنت تُقال بأوجه عدة
هو ا�ي ٔاخذ مفهوم النحو، ٔاي تتبع ٔاواخر أالسامء وأالفعال حبراكت تبني عن : : : : الثاينالثاينالثاينالثاين
مواقع أالفعال وأالسامء، ومواقع الرفع والنصب واجلر  وهذا يؤدي بنا ٕاىل تبيان. املعاين

ؤان املعىن  ،ات إالعرابية اليت ليست اعتباطية، فإالعراب يمتزي Jلعالم)15(واجلزم للك مهنا
  .وال حتمل اللكمة ٔاية عالمة ٕاال ما لها دور وغاية ،غري ٕاذا تغريت العالمة إالعرابيةيت

بأساليب متنوعة تنطق معا حبقيقة واحدة ولعل ٔاْوىف فهذه الظاهرة قد عّرب عهنا العلامء 
عاين ويوقف عىل ٔاغراض فأما إالعراب فبه منزي امل: "خالصة لت� االٓراء قول ابن فارس

مل يتعرف عىل مراده، فٕاذا  ،غري معرب) ما ٔاحسن زيْد: (لو قالوذv ٔان قائال  ،املتلكمني
ٔاJن Jٕالعراب عن املعىن ) حسَن زيدُ ما أ (ٔاو ) ما أحسُن زيد(ٔاو ) ما ٔاحسن زيدا: (قال

  .)16("ا�ي ٔاراده
        ::::النــحتالنــحتالنــحتالنــحت- - - - 3333

لقد مّس التطور اللغوي جوانب عامة يف سلوك الفرد، وملا اكن التطور ظاهرة عامة 
تعني عىل أالداء اللغوي ٔان يساير هذا التطور، ومن بني الطرائق اليت تسـتخدم يف المنو 

وب �شـتقاق االٔكرب، وهو ٔان ينزتع من اللغوي مساßٔ النحت، والنحت رضب من رض 
لكمة جديدة تدل عىل معىن ما انزتعت منه، وهو جنس من ) غري متصT(لكمتني ٔاو ٔاكرث 

�ختصار ا�ي يشمل �قتضاب واخللط و�خزتال واملزج، واكن غرضه يف ٔاصل الوضع 
  .)17(طلب السهوß وإالجياز يف التعبري، وهو قليل التوظيف يف اللسان العريب

ٕاننا حباجة ٕاىل النحت وهو ٔامر ال شك فيه تدفعنا ٕاىل ذv ":"حلمي خليل"يقول 
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  .)18("حاجات علمية، ومقتضيات حضارية وتطور خضم يف العلوم والرتمجة
ٕامام القائلني Jلنحت بني اللغويني العرب واملتقدمني، فمل يكتف " ابن فارس"يعد و 

J الستشهاد عىل هذه الظاهرة اللغويةJ الشائعة اليت رمبا ال تتجاوز السـتني Tالقلي Tٔالمث
عددا، بل ابتدع مذهبا يف القياس و�شـتقاق، حني رٔاى ٔان أالشـياء الزائدة عىل ثالثة 

ٕانه من صهل وصلق، ويف . )19("صهصلق"ٔاحرف فأكرثها منحوت مثل قول العرب 
  .)21(ٕانه من الص� والصدم. )20( )الص�م(

اعمل ٔان للرJعي وامخلايس مذهبا يف القياس : "رئ مهنجه يف النحت فقالفأراد ٔان يرمس للقا
يسـتنبطه النظر ا/قيق، وذv ٔان ٔاكرث ما تراه منه منحوت، ومعىن النحت ٔان تؤخذ 

  . )22(لكمتان وتنحت مهنا لكمة تكون آخذة مهنا مجيعا حبظ
        ::::أنــــواع النحـتأنــــواع النحـتأنــــواع النحـتأنــــواع النحـت

ابسم هللا الرحامن (Ùٔن تنحت من  أن تنحت امسني ٔاو ٔاكرث اسام،: : : : النحت إالمسيالنحت إالمسيالنحت إالمسيالنحت إالمسي****
  .احلوقT: البسمT، ومن ٔاهال وسهال ـ الهلTّ ومن ال حول وال قوة ٕاال J�) الرحمي

امحلد � رب العاملني،محدل، : ما ينحت من امجلT دالß عىل منطوقها قال: : : : النحت الفعيلالنحت الفعيلالنحت الفعيلالنحت الفعيل****
  .بأيب ٔانت: بأبأ 
طربسـتان : ٕاىل امسني، طربخزي أن تنسب شيئا ٔاو خشصا ٔاو فعال: : : : النحت النسـالنحت النسـالنحت النسـالنحت النسـيبيبيبيب****

  .وخوارزم
  .الّص�م من الص� والصدم: كقوهلم: : : : النحت الوصفيالنحت الوصفيالنحت الوصفيالنحت الوصفي****
  :)23(كام نذكر بعض أالمثT عن اللكامت املنحوتةو 
  .الهيلT من ال ٕاال هللا -
  .السمعT من السالم عليمك -
  .الطلبقة من ٔاطال هللا بقاءك -
  .ا/معزة من ٔادام هللا عزك -
  .ين هللا فداكجعلف من جعل -



 السادس عرش  العدد                                                        جمT لكية االٓداب و اللغات

 
 

 2014ديسمرب                                   325                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

فاكن قرار مجمع اللغة العربية يف القاهرة حك'، حني وافق عىل جواز النحت عندما تلجئ 
ٕاليه الرضورة، ونّعام اشرتاط العلامء يف النحت انسجام احلروف عند تأليفها يف اللكمة 

هذه  املنحوتة وتزنيل هذه اللكمة عىل ٔاحاكم العربية وصياغهتا عىل وزن من ٔاوزاهنا ،مفثل
الرشوط يكون النحت وسـيT رائعة لتمنية هذه اللغة وجتديد ٔاساليهبا يف التعبري والبيان من 

  .)24(غري حتيف لطبيعهتا، ٔاو عدوان عىل نسـيجها احملمك املتني
        ::::�قتـــراض�قتـــراض�قتـــراض�قتـــراض////4444

والتأثري، ويه  نسانية، فهـي مجيعا تتبادل التأثرٕان العربية ليست بدعا من اللغات االٕ 
ريها وتقرتض منه مىت جتاورت ٔاو اتصل بعضها ببعض عىل ٔاي وجه وبأي مجيعا تقرض غ

  .سبب وغاية
فتبادل التأثري يف اللغات قانون اج�عي ٕانساين، وٕان اقرتاض بعض اللغات من بعض 

، ومما يصدق عىل العربية من )25(ظاهرة ٕانسانية ٔاقام علهيا فقهاء اللغة احملدثون ٔادß ال حتىص
لهجاهتا، ال بد ٔان يصدق علهيا ف' اضطرت ٕاىل ٕادخا¶ يف ثروهتا من  تبادل التأثري بني

  .لغات أالمم ا
اورة لها ٔاو اليت اكن لها معها رضب من االتصال
ازدادت العربية سعة عىل سعة يوم ٔادخلت بني حروفها الهجائية ٔاصوات تقارهبا خمرجا و 

عها من .از النطق، فمل ٔاو صفة، ٕاذ عّربت هذه أالصوات ا/خيT، وحددت لها مواق 
فقطع بذv الشوط أالول من التعريب، ٔاال . تسـتعص عىل ٔالسـنة العامة فضال عىل اخلاصة

وهو تعريب املادة الصوتية وتطويعها ٔالصوات العربية، وال ريب يف ٔان هذا الشوط أالول 
ß من تقريب أالصوات هو ٔامه أالشواط مفن بعده لن يكون عسريا ٔان تعرب اللكامت ا/ا

عىل مفهوم حضاري معني، وتتابع اللغة معلها يف مض ما حتتاجه من ت� اللكامت ٕاىل ثروهتا 
  .)26(بعد ٔان تضعه عىل قوالهبا

هذا من سنن اللغات ٔالن اللغة ٔاÊ �قرتاض يعين �قتباس ٔاي أالخذ والعطاء، و و
اكنت ظاهرة اج�عية ال ميكن تصورها ٕاال يف ظل نظام للتبادل الفكري واملادي بني 
ا
متعات وال يعقل ٔان تمت معلية التبادل احلضاري غري متبوعة بتبادل لغوي، وهكذا يعين 

  .)27(معرب ودخيل ومو/: �قرتاض ما عىن به أالولون من
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  .اسـتعم� العرب من ٔالفاظ موضوعة ملعان من غري لغاهتا حبيث يصبح عربيا ما: املعربو 
يطلق عىل ت� أاللفاظ اليت دخلت اللغة العربية من لغات ٔاخرى، وحافظت : ا/خيلو 

  .عىل شلكها ومل ختضع لالشـتقاق وال للمزيان الرصيف
ٔالصيل ؤامجعوا فالقداىم قد حددوا بعض العالمات اليت يمتزي هبا اللفظ املقرتض عن ا

  :)28(ذv يف
  .النقل -1
 .اخلروج عىل ٔاوزان أالسامء العربية مثل ابَْريَْسمْ  -2
 .�بتداء بنون بعدها راء مثل نرجس -3
 .�ستشهاد بزاي قبلها دال مثل ²ندز -4
 .الصوجلان: اج�ع الصاد واجلمي مثل -5
 .اج�ع الطاء واجلمي مثل طاجن -6

جة ارتباطها Jلقرآن الكرمي والسامع وحمااكة العرب تمتتع العربية بقدر كبري من الثبات، نتي
يف ²³م، وجند املظاهر اليت تعمل عىل منو اللغة موجودة يف لك اللغات، حيث تقاس 
قوة لغة ما Jلعوامل اللغوية اليت تعمل عىل ثراهئا وتطورها ومسايرهتا للوضع املتغري، وهذه 

  :ة ٕاىل ٔامههاالعوامل يف اللغة العربية عديدة ميكن إالشار 
واحد Jعتبار واحد،  دف أاللفاظ املفردة ا/اß عىل يشءيعين مصطلح الرتا: : : : الرتادفالرتادفالرتادفالرتادف////1111

ؤاول من اسـتعمل مصطلح الرتادف هو ابن فارس . وهو ما اختلف لفظه واتفق معناه
ٕاننا لو احتجنا ٔان نعرب عن السـيف : "يف عرض ³مه مفتخرا Jلعربية قائال) هـ395ت(

  .)29("ة الفارسـية ملا ٔامكننا ذv ٕاال Jمس واحدؤاوصافه Jللغ
أالسد الليث الرضغام احلسام : قد قال القداىم أن ٔاسامء أالسد كثرية فذكروا مهناو 

اخل وأن ٔاسامء العسل بلغت مثانني اسام مهنا العسل، اجللس، ...املهند أالغلب الفرðس
  .)30(الشهد، الرشاب، العذب، السدف، الرحيق

لسـيوطي هذه املناظرة القصرية اليت تبني مفهوم الرتادف /ى ٔايب عيل ينقل لنا ا
حىك القايض ٔاو بكر بن العريب بسـنده عن ٔايب عيل الفاريس : الفاريس وابن خالويه كام ييل
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كنت مبجلس سـيف ا/وß حبلب وحبرضة جامعة من ٔاهل اللغة، وفهيم ابن خالويه : قال
ما ٔاحفظ ¶ ٕاال اسام واحدا : ٔابو عيل وقال ٔاحفظ للسـيف مخسني اسام، فتبسم: "فقال

هذه صفات : فأين املهند والصارم وكذا وكذا؟فقال ٔابو عيل: وهو السـيف قال ابن خالويه
  .)31("وÙٔنه ال يفرق بني �مس والصفة

وما ذهب ٕاليه اللسانيون احملدثون ٔاشار ٕاليه القدماء بذكر السـيوطي يف كتابه املزهر 
  :ل ٔان وقوع الرتادف يف اللغة يعود لسـببنينقال عن علامء أالصو 

ٔان يكون من واضعني وهو االٔكرث بأن تضع ٕاحدى القبيلتني ٔاحد �مسني : ٔاحدهام
وأالخرى �مس االٓخر للمسمى الواحد، من غري ٔان تشعر أحدهام Jٔالخرى مث يشـهتر 

  .الوضعان
نيس ٔاحد اللفظني  ٔان يكون من واضع واحد وهو أالقل ويعود ذv ٕاىل ٔانه رمبا: الثاين

  .)32(ٔاو عرس النطق به
        ::::أنــــواع الرتادفأنــــواع الرتادفأنــــواع الرتادفأنــــواع الرتادف

  :)33(ميزي اللسانيون واحملدثون بني نوعني من الرتادف
حيث جند ٔان اللفظني يتطابق متاما، فال يشعر املتلكم بأي فرق : الرتادف التام )1(

بيت، مزنل، مسكن، : ويصبح التبادل بيهنام حرا يف لك السـياق كام يف لكامت مثل
  .ردا

حيث جند اللفظني متقاربني تقارJ شديدا /رجة يصعب معها لغري : شـبه الرتادف )2(
ا/ورس ) النحيفة(املتخصص ٔالن يفرق بيهنام، كام نرى يف لكامت مثل الناقة الضامر 

 ).اليت  ذهب لبهنا(الشحص ) املدرة للنب(اللبون ) البدينة(
تقاربة، واللغة بطبيعهتا تلقي بظاللها هبذا املعىن تكون اللكامت املرتادفة ذات دالالت م و 

عىل اللكامت مثل نظر وحلظ، ؤاحب وعشق وهوى، وأاللفاظ هبذه الصورة ٔاداة يف يد 
  .الاكتب واملتلكم يعرب هبا كام يشاء ؤاداة يف يد املتعمل فقد ينىس لكمة ويتذكر ٔاخرى
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        ::::املشتــرك اللفظـــياملشتــرك اللفظـــياملشتــرك اللفظـــياملشتــرك اللفظـــي////2222
مثل العني اليت تعين ٔاداة النظر  -ري جمازيةغ-يعين ٕاطالق لكمة لها عدة معان حقيقية 
  .وعني املاء وعني اجلاسوس والشئ نفسه، عينه

ولقد فطن اللسانيون القدماء لهذه الظاهرة ومن هؤالء ابن فارس ا�ي ٔاشار ٕالهيا يف 
وصنف القدماء من ". Jب ٔاجناس ال	م يف االتفاق و�ختالف: "كتابه حتت عنوان
لامء أالصول مؤلفات تعاجل هذه الظاهرة اللغوية يف اللغة العربية بصفة اللغويني والنحاة وع

مصطلح "عامة، ويف القرآن الكرمي ويف احلديث الرشيف وقد محلت بعض هذه املؤلفات 
  ".أالشـباه والنظائر"ٔاو " الوجوه والنظائر

يف مقابل يظهر لنا ٔان مصطلح الوجوه والنظائر يشري ٕاىل املعاين املتعددة للفظ الواحد و 
أاللفاظ املرتادفة ولك : أاللفاظ املشرتكة والنظائر: أاللفاظ املتعددة للمعىن الواحد، فالوجوه

: مشرتك لفظي يقاب� ترادف فٕاذا قلنا ٔان لفظ لسان يف القرآن الكرمي ¶ ثالث معان يه
بلسان وما ٔارسلنا من رسول ٕاال : ( اللغة، والعضو املعروف، والثناء احلسن يف هذه االÊٓت

اجعل يل لسان صدق يف و . ()35( )ٔامل جنعل ¶ عينني ولساð وشفتني(. )34()قومه ليبني هلم
  .فعىل هذا يكون اللسان مع اللغة ترادفا، ومع الثناء احلسن ترادفا Dنيا. )36( )االٓخرين

  :يستند ٕالثبات ظاهرة املشرتك اللفظي عىل بعض العالقات املتداخT ويهو 
عب به الشاعر يف خمتلف ٔاشعاره، فيأيت Jلبديل املوضوعي النفعاالته إالبداع ا�ي يل 

  .ليحدها مبجموعة لغوية يراها ٔانسب من غريه وهذا ما ٔادى ٕاىل شـيوع التورية
التوليد ا/اليل ٔاو تطور أالصوات واللكامت، ويه من سامت احلياة اللغوية املتجددة، وهبذا 

عاين والتعبري عن اللغة، وفتح خمتلف جماالت التعبري يسامه املشرتك اللفظي يف التنوع يف امل
  .ٔامام مسـتعميل العربية

، وسـيT من وسائل التوسع اللغوي وهو ٔان يؤيت Jلشئ وبضده يف ال	م: : : : التضـــــادالتضـــــادالتضـــــادالتضـــــاد////3333
حيث ٕان لك لفظة يف ا�هن تسـتدعي الضد كقوهلم  ،ٔاي نوع من العالقة بني املعاين

يكد ا�هن  وFرة. )37()ؤانه هو ٔاحضك ؤابىك(عاىل وكقو¶ ت) اجلون(وأالسود  لٔالبيض
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يذكر إالنسان مثال أالصاß ٕاال ويأيت ٕاثره املعارصة ويه نوع من  ويأيت Jلنقيض، فلكام
  .تداعي املعاين

" ابن فارس" "سيبويه"، "اخلليل بن ٔامحد"من القدماء ا�ين قالوا بوجود التضاد و 
مصطفى صادق "ومن احملدثني " دة وقطرباملربد، ابن السكيت، ابن سـي" السـيوطي"

  .)38(وغريمه كثري" الرافعي ؤامحد عبد الرحامن حامد
هذا من جعائب ال	م ووساعة العربية أن : يقول اخلليل بن ٔامحد متعجبا من لفظة الشعب

  .)39(يكون الشعب تفرقا ويكون اج�عا وقد نطق به الشعر
  :عمل ٔان من ²³ما: "سيبويه يف معرض تقسـميه لل	م"قال و 

  .جلس وقعد: اختالف اللفظني الختالف املعنيني حنو -
  .ذهب وانطلق: اختالف اللفظني واملعىن واحد حنو -
اتفاق اللفظني واختالف املعنيني قوv وجدت من املوجدة ووجدت ٕاذا ٔاردُت وجدان  -

ß40("الضا(.  
غري ٔان هناك عوامل ٔادت ٕاىل  الشك ٔان لك لكمة يف ٔاصلها لها داللهتا عىل معىن واحد،و

التضاد ومن هنا يرى بعض اللغويني ٔان التضاد جانب من جوانب التوسع اللغوي، ولعل 
  :من ٔاسـباب وقوع التضاد ما ييل

اختالف اللهجات Jختالف املناطق، وعند ذv ترجع اللكمة ٕاىل ٔاصلني خمتلفني ٔاو * 
  .متقاربني

  .Êن ٕاىل تداخل املعنينيالتطور الصويت والتطور يف ا/الß يؤد* 
  .الهتمك ٔاو التفاؤل Ùٔن تطلق لكمة العاقل معدا عىل اجلاهل* 

  .Jٕالضافة ٕاىل الكثري من أالسـباب أالخرى
وحيتفظ Jلكثري من صور Fرخيها  ،هو خصيصة من خصائص اللغة العربيةالتضاد و 

  .ورواسب ماضهيا ٕاىل جانب الصور املتضادة
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  :اخلامتةاخلامتةاخلامتةاخلامتة
ظ ٔان هاته اخلصائص اليت متتاز هبا اللغة العربية تفيد يف المنو اللغوي، مما سـبق نالحو 

v ظهر �. وتعد سبب ثراهئا ا�ي ال مثيل ¶ يف اللغات أالخرى .وتعمل عىل تطوير اللغة
وعوامل منوها من ترادف وتضاد  ،من ٕاعراب واشـتقاق وحنت ،لك ٔاثرمن العوامل اللغوية

ٔامة حترتم لغهتا ٕاال ٔان حتافظ عىل اخلصائص اليت متزي لغهتا ومشرتك لفظي، جليا ٔالن ما من 
عن اللغات أالخرى، وذJ vلعمل عىل حتسيهنا من داخلها لتبقى حمافظة عىل هويهتا 

  .ا�اتية
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        واملراجـــــــعواملراجـــــــعواملراجـــــــعواملراجـــــــع    الهوامــــــالهوامــــــالهوامــــــالهوامــــــشششش
  .67، ص2003صاحل بلعيد، فقه اللغة العربية، دار هومة، اجلزائر، ) 1(
جالل ا/ين السـيوطي، املزهر يف علوم اللغة ؤانواعها، املكتبة العرصية، بريوت، )2(

  .346، ص2، ج1986
  .133ابن جين، اخلصائص، حتقيق محمد عيل النجار، دار الهدى، بريوت، ص) 3(
  .175صبحي الصاحل، دراسات يف فقه اللغة، دار العمل للماليني، ص) 4(
  .176املرجع نفسه، ص) 5(
  .133جين، اخلصائص، صابن ) 6(
  .80صاحل بلعيد، فقه اللغة العربية، ص) 7(
  .215، ص8عيل عبد الواحد وايف، فقه اللغة، دار الهنضة للطبع والنرش، مرص، ط)8(
ٔامحد ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف ²³ا، املكتبة السلفية، ) 9(

  .31هـ، ص1328القاهرة، 
  .32، 31املرجع نفسه، ص ) 10(
  .68صاحل بلعيد، فقه اللغة العربية، ص) 11(
  .333، ص1961عبد القاهر اجلرجاين، دالئل إالجعاز، القاهرة، ) 12(
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