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ا   

  

احد فيها على معىن واحد، ومع اللغة يف طور نشأ�ا يدل اللفظ الو

ُتطورها تظهر ألفاظ الواحد منها يدل على أكثر من معىن، ومعان يدل عليها 
ٍ

أشار إليها سيبويه يف كتابه، ووضع من جاء بعده هلا قد بأكثر من لفظ، و

ُمصطلحات الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد، ولقد عين اللغويون 
ار ذلك التطور اللغوي على واقع اللغة يف واملشتغلون بالتفسري والفقه بآث

  .عصور االحتجاج، وصنفوا فيها الكتب

وقد توافق اللغويون على تعريف تلك الظواهر اللغوية، لكنهم إىل 

زمننا مل يتفقوا على وجودها، فما بني مقر بوجودها، ومنكر هلا متأول 

اهدها، لشواهدها، وتوسط معاصرون فأقروا بوجودها مع ردهم كثريا من شو

ِّوقد رجح يف البحث أن اللغويني القدامى مل خيتلفوا على وجود تلك الظواهر  ُ
ّيف الواقع اللغوي، بل اتفقوا، ورد فريق املنكرين وقوع تلك الظواهر إىل أسباب 

ُّهلجية ولغوية، وهذا ال يعد إنكارا للظواهر، بل تفسري لوجودها يف الواقع 

  .اللغوي
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Search Summary 
 
 

The language is in its infancy, the single term denotes a 
single meaning, and as it develops, the words of one show 
more meaning, and meanings are more than a word, referred 
to by Sibawaihe in his book, and the status of the following it 
has the terms of synonymity, verbal participation and 
antagonism, and the linguistically, the interpretation and the 
literature have spoken of the effects of that linguistic 
development on the language reality of the times of protest, 

in which they have categorized the books. 
Linguistically may agree to the definition of these 
linguistic phenomena, but to the time they have not agreed to 
exist, they are located, and her denier of her evidences, and 
the intercession of contemporaries, acknowledged her 
presence with a lot of evidence, and likely in the research 
that the old linguistically did not differ on the existence of 
those phenomena in the linguistic reality, they agreed, and 
the team of the evils responded these phenomena are for 
reasons of language and linguistic, and this is not a denial of 
phenomena, but an explanation of their existence in linguistic 

reality. 
 

   

  

  



       

  

    

 
 

 
 

٨٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 

 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

 

  مقدمة

ّحبث علماء اللغة عالقة اللفظ باملعىن، الكتشاف املعاين من خالل 

ًوقد شكلت األلفاظ العربية متعددة املعىن جزءا مهما ، أللفاظ املوضوعة هلاا

من دراسات اللغويني، إذ متيزت العربية بكثرة األلفاظ متعددة املعىن حىت 

االشرتاك (أضحت من خصائصها، ولقد اصطلحوا على هذه الظاهرة بـ

، )تضادال(، وما كان منه ذا معنيني متضادين جعلوه حتت مصطلح )اللفظي

ُ، اليت عين �ا اللغويون أيضا، ومل )الرتادف(وعكس االشرتاك اللفظي ما أمسوه 
ُّيعن اللغويون وحدهم بتلكم الظواهر، بل شاركهم األصوليون، وليس  َ

فالقرآن مصدر التشريع األول مبستغرب أن يولوها ما تستحق من عناية، 

عني على فهم دالالت يعتمد تفسريه وتأويله على فهم معاين ألفاظه، مما ي

د، ائالعق، و والتشريعات،األحكامالنص، وعلى هذا الفهم يكون بيان 

  .ِّومفاهيم القرآن املتعددة

َعينّوألمهية هذا املوضوع،  نشأ عن هذه العناية و األلفاظ،ب العلماء ُ

ّأعمال أثرت الرتاث اللغوي، بعضها مستقل يف كتب، وأخرى يف  مباحث، ْ

وقد نشأ خالف يف وجود تلك ، ّ أعمم كتب هلوكثري منها مبثوث يف

  .، وما يزال املتعرضون هلذه الظواهر يف اختالفالظواهر، أو يف كثر�ا

ي والتضاد االشرتاك اللفظالرتادف و ظواهر  تتبعوهذا العمل سيحاول

 وما دار بينهم هم آراءًعارضاعند اللغويني العرب قضايا من ا ما يتصل �و

  . خالفحول تلك القضايا من
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حديث يف ثالثة مباحث، قسم العمل إىل مقدمة فتمهيد، مث وقد 

عن وثالث االشرتاك اللفظي، ٍالرتادف، ومبحث ثان عن أوهلا مبحث عن 

  .وختم العمل بأهم ما توصل إليه البحثالتضاد، 

ِّوقد ذيل كل مبحث بشواهد من القرآن الكرمي، وكان تفسري البحر 

 فهو من أوعى كتب التفسري باملباحث  منه،ؤخذ الشواهداحمليط خري ما ت

  .اللغوية
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  تمھید

  

ُمما أعجز اهللا العرب به القرآن الكرمي،  ٍب ْيَ رِ يفْمُتْنُ كْنِإَو{: قال تعاىلَ

وإعجازه يف جوانب متعددة،  ،)١(}ِهِلْثِ مْنِ مٍةَرْوُسِوا بُتْأَفا َنِدْبَى عَلَا عَنَلَّزَا نـَِمم

ُّي، وقد جعل اهللا فيما أوحاه إىل نبيه صلى اهللا لعل أظهرها اإلعجاز اللغو

َعليه وسلم إعجازا لغويا أ�ر العرب ً ُ، وال غرو فقد آتاهم اهللا فصاحة يف ً
 كان من صفات العربية قدما، وكبالغة يف الكالم، ونظما للقول حماللسان، و

  بعض احملدثنيذهبازات، وكنايات، وتعابري، وقد ، وجمًثراؤها ألفاظا مفردة

َّأنه مل تغن لغة مبثل ما غنيت به اللغة العربية من تعدد املفردات الدالة "إىل  ُ ُ ْ ٌ َ
على معىن واحد من ناحية، أو تعدد معاين اللفظة الواحدة، إىل درجة التضاد 

  .)٢("بينها يف بعض األحيان من ناحية أخرى

ي االشرتاك اللفظالرتادف و ظواهرولقد تناول اللغويون القدامى 

ً كتبا مجعوا هايفصنف اد ضمن مباحث فقه اللغة، بل إن منهم من والتض

األصمعي يف ، و)األضداد(نه من با�ا، ومن أولئك قطرب يف أفيها ما يرون 

الرماين ، و)األضداد(، وابن األنباري يف )ما اختلفت ألفاظه، واتفقت معانيه(

  ).األلفاظ املرتادفة(يف 

                                         
  .٢٣ من اآلیة من سورة البقرة،) ١(

 .٣٣٣عبد التواب، فصول في فقه اللغة ص ) ٢(
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ومشكالت العالقات الداللية بني اللغويون مسألة تعدد املعىن  حبث

ًاأللفاظ حبثا مستفيضا، و ،  إىل أنواعاا ألفاظ اللغة من حيث داللتهقسموقد ً

 :هي

يدل اللفظ الواحد على معىن  ، وذلك أنوهو أكثر اللغة: املتباين -١

 .دواح

 .وهو أن يدل أكثر من لفظ على معىن واحد: املرتادف -٢

 .احد على أكثر من معىنالو وهو أن يدل اللفظ: املشرتك اللفظي -٣

، وداللته يدل على معنيني متناقضنياللفظ الواحد  وهو: تضادامل -٤

على معنيني يدخله يف االشرتاك اللفظي؛ لذا حتدث عنه بعضهم 

ن ايف معرض حديثه عن االشرتاك اللفظي، وألن املعنيني متضاد

 .أفرد بعضهم له بابا مستقال

ًأو تعدد األلفاظ ملعىن  ظ واحد،اين للف املعتعدد يدخل حتت ماو       
  .التضاد و،للفظي اكاشرت، واالادفرتلغوية هو ال  مشكلةوميثلواحد، 

 

   : الترادفً:أوال

  

ُّيـعد  َ ُيف العربية من الظواهر اللغوية اليت كثر حوهلا الكالم بني الرتادف ُ

اللغويني قدمائهم وحمدثيهم، عر�م وعجمهم، وقد عدها كثري منهم خصيصة 

  .صائص العربية، ومظهرا من مظاهر إعجازهامن خ
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  :ّحد الترادف

 :الرتادف لغة  - أ

ُالردف: " التتابع، جاء يف اللسان:ًالرتادف لغة ْ َما تبع الشيء: ِّ َ وكل . َِ

ُشيء تبع شيئا، فهو ردفه، وإذا تتابع شيء خلف شيء، فهو الرتادف، ُ َّ َ َُ ِْ ً ِ ...

ُوتـرادف الشيء َ َ ًبعضه بعضاَِتبع : ََ   .)١("...التتابع: ُادفوالرت. ُ

 ً: الرتادف اصطالحا  -  ب

ٍاأللفاظ املفردة الدالة على شيء واحد باعتبار "هو  صطالحيف االو

فليسا مبرتادفني، وبوحدة ّواحرتزنا باإلفراد عن االسم واحلد، : قال. واحد

ٍاالعتبار عن املتباينني، كالسيف والصارم، فإ�ما دال على شيء واحد، لكن  َّ

أحدمها على الذات، واآلخر على الصفة، والفرق بينه وبني التوكيد : باعتبارين

أن أحد املرتادفني يفيد ما أفاده اآلخر، كاإلنسان والبشر، ويف التوكيد يفيد 

ًالثاين تقوية األول، والفرق بينه وبني التابع أن التابع وحده ال يفيد شيئا،  َ َ
هذا النوع دون أن كر أول من ذيبويه س ّولعل، )٢(" عطشان نطشان:لناوكق

الختالف املعنيني، ن من كالمهم اختالف اللفظني أاعلم : "يسميه، قال

... واتفاق اللفظني واختالف املعنيني ،واملعىن واحدواختالف اللفظني 

جلس وذهب، واختالف : الختالف املعنيني هو حنواختالف اللفظني ف

لفظني واملعىن خمتلف ، واتفاق الذهب وانطلق: حنواللفظني واملعىن واحد، 
                                         

 ).ردف(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) ١(

 .٤٠٣-٤٠٢ ص ص ١السیوطي، المزهر مج ) ٢(
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وجدت عليه من املوجدة، ووجدت إذا أردت وجدان الضالة، : قولك

"ٌه كثريهوأشبا
)١(.   

  

   :في الترادفاللغويين اختالف 

 كما اختلف يف وقوعها ،اختلف اللغويون األقدمون يف هذه الظاهرة

ًاحملدثون عربا وغري عرب، وقد كان اخلالف يف وقوع الرتادف مستأثرا باه ِ تمام ً

أهل اللغة، فقد اختلفوا يف جواز وقوع الرتادف؛ لذا كان تعرضهم للمسألة 

وكان . هل الرتادف يف اللغة جائز أم غري جائز؟: حملاولة اإلجابة عن السؤال

ًهم تأييدا ملذهبه، بل إن تصانيفهم يف املرتادف من واحد من كل كالم

  .ًاأللفاظ كانت جزءا من ذلك اخلالف

 للخالف يف جواز وقوع الرتادف كتب األقدمني ال جيدوالذي ينظر يف 

ًبني األلفاظ أثرا، فسيبويه صرح بوجوده، واألصمعي وضع فيه كتابا أمساه  ما (ً

 ما َلَّ جاء ابن األعرايب فأنكره، وأو حىت.)اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه

، الرتادف َ وقوعٍمنكر ، لهٍ، وانقسم اللغويون بعده إىل فريق متابع)٢(جاء منه

 لذلك باألدلة ٍّ حمتج، بوقوعهٍّ مقرٍ على صحة مذهبه، وفريقَججٍسائق احل

  . ٍ معزز كل هذا باألمثلة والشواهد الدالة على وقوع الرتادف،والرباهني

  : الفريق األول

                                         
 .٢٤ ص ١سیبویه، الكتاب مج ) ١(

  .٧ابن األنباري، األضداد ص ) ٢(
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ً، وساقوا لذلك حججا عقلية، )١( اللغويني وقوع الرتادفمجهورأثبت 

لو كان لكل لفظة معىن غري : " قوهلم، من تلك احلجج العقليةوأخرى نقلية

، وذلك أنا نقول يف ال ةن يعرب عن شيء بغري عبارمعىن األخرى ملا أمكن أ

ال شك فيه، فلو كان الريب غري الشك لكانت العبارة عن معىن : ريب فيه

   .)٢(" عن هذا �ذا علم أن املعىن واحدالريب بالشك خطأ، فلما عرب

التوسع يف سلوك طرق "نه ومن حججهم أن الرتادف من شأ

وليتهم احتجوا باالستعمال ، )٣("الفصاحة وأساليب البالغة يف النظم والنثر

، جاء يف املزهر لفظّ وأن العريب كان يعرف للمعىن الواحد أكثر من ،اللغوي

امل:  قال؟ئِطْنَبـْما احمل: قلت ألعرايب: قال أبو زيد"
ُ
وما :  قلت.ئِكْأَكَت

امل
ُ
: ، ومعناها)٤("أنت أمحق: قال ف؟ِآزَما املت:  قلت.فِآزَاملت:  قالئ؟ِكْأَكَت

  .الرجل القصري

يف اللغة، سواء يف األقرب إىل الصواب اإلقرار بوقوع الرتادف لعل و

، والقرآن على قداسته فسر العلماء ألفاظه مبا  أو يف اللغة املشرتكة،لغة واحدة

عىن مما يدل على وقوع يرادفها، وكذلك أجازوا رواية احلديث النبوي بامل

، قال انبجس وانفجريف القرآن  الرتادف الرتادف يف لغة العرب، ومن شواهد

                                         
 ص  اللغویــةبـا هــالل العــسكري، الفــروق، وأ٩٣ ص ٢ابــن جنــي، الخــصائص مــج : انظـر) ١(

  . ٢٨٤ ص ١، والسیوطي، المزهر مج٣٦

  . ٤٠٤ ص ١السیوطي، المزهر مج) ٢(

  . ٤٠٦ ص ١ مج المصدر نفسه،)٣(

  .٤١٣ص ١المصدر نفسه، مج ) ٤(
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ْفـقلنا اضرب بعصاك احلجر فانـفجرت{:  قوله تعاىل يفأبو حيان َ ََ َ ََ ُْ َ ََ َ َِ ْ ِ ْ جاء : ")١(}َْ

مها سواء، انفجر، : فقيل} انبجست{، ويف األعراف }انفجرت{هنا 

 وهو أن االنبجاس هو أول ،بينهما فرق:  وقيلوانبجس، وانشق مرتادفات،

خروجه من الصلب، : االنبجاس: خروج املاء، واالنفجار اتساعه وكثرته، وقيل

هو : هو الرشح، واالنفجار: االنبجاس: ، وقيلنيخروجه من الل: واالنفجار

، )٢("السيالن، وظاهر القرآن استعماهلما مبعىن واحد؛ ألن اآليتني قصة واحدة

الذي تدل عليه اللغة واالستعمال أن : " أبو حيانخلشية واخلوف، قالاومنه 

ِفال ختافوهم وخافون{: اخلشية واخلوف مرتادفان، قال تعاىل ُ ُ ََ َ ْ ُ آل [} ََ

ْفال ختشو{: ، كما قال هنا]١٧٥:عمران َ َْ ِْهم واخشوينَ َ ْ َ ْ   .)٣("]١٥٠:البقرة[} ُ

ِواألرض {: ىلومن الرتادف طحا، ودحا، قال أبو حيان يف قوله تعا َْ َ
َوما طحاها َ ََ   .)٥("بسط، ووطأ: ًطحا ودحا مبعىن واحد، أي: ")٤(}َ

يف قوله أبو حيان  خفي وأخفى، قال جاء يف القرآنرتادف مما ومن ال

َإن الساعة آتية أكاد أخفيـها{: تعاىل ْ
ِ
ْ ُ َُ َ ٌَ

ِ َ َ َّ َّ خفيت وأخفيت : قال أبو عبيدة: ")٦(}ِ

                                         
 .٦٠من سورة البقرة، من اآلیة ) ١(

 .١٦، والتي في سورة األعراف، من اآلیة ٣٩٠ ص ١أبو حیان، تفسیر البحر مج ) ٢(

 .٦١٦ ص ١سیر البحر مج أبو حیان، تف) ٣(

 .٦من سورة الشمس، اآلیة ) ٤(

 . ٤٧٢ ص ٨أبو حیان، تفسیر البحر مج ) ٥(

  .١٥من سورة طه، من اآلیة ) ٦(
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ب، وهو رئيس من رؤساء اللغة، ال شك مبعىن واحد، وقد حكاه أبو اخلطا

  .)١("يف صدقه

ًفـلما جن عليه اليل رءا كوكبا{:  تعاىللا قَّ وأجنّنَج ومثله ََ َ َّْ َ َ ُ ْ َّْ ِ َ ََ َّ َ{)٢( ،

َّجن عليه الليل، وأجن: "أبو حيان قال "َأظلم: َّ
)٣(.  

ُومن النَّاس من يـقول {: ، ففي قوله تعاىلّي مرتادفانالناس واألناسو ُ َ ْ َ ِ َ
ِ
َ

ِمنَّا باهللاآ ِ
الناس اسم مجع ال واحدة له من لفظه، : " قال أبو حيان)٤(}َ

   .)٥("ومرادفه أناسي مجع إنسان أو أنسي

  : الثانيالفريق 

 وقوع الرتادف، ولعل أقدم من نسب إليه هذا ني اللغوي بعضأنكر

ُ العرب ماتهع أوقنيكل حرف" : فقد روى ثعلب عنه قوله، األعرايبُاملذهب ابن
ليس يف صاحبه، رمبا عرفناه ً واحد، يف كل واحد منهما معىن ًمعىنعلى 

ها ُّاألمساء كل: وقال . جهلهَم العربِلزُنض علينا فلم ُفأخربنا به، ورمبا غم

. هلهجنعلمه، ومنها ما نالعرب ما خصت، منها من العلل ما ، خصت ٍةَّلعل

ذب الناس مسيت مكة جل يذهب ابن األعرايب إىل أن مكة: قال أبو بكرو

 وتابعه تلميذه ،)٦ ("وة �اإليها، والبصرة مسيت البصرة للحجارة البيض الرخ

                                         
 .٢١٨ ص ٦بو حیان، تفسیر البحر مج أ) ١(

  .٧٦من سورة األنعام، من اآلیة ) ٢(

 .١٦٧ ص ٤أبو حیان، تفسیر البحر مج ) ٣(

  .٨ من سورة البقرة، من اآلیة) ٤(

  .١٧٩ ص ١أبو حیان، تفسیر البحر مج ) ٥(

  .٧ابن األنباري، األضداد ص ) ٦(
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 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

َّمتناع وقوعه، إذ عد ما يظن من ال ب يف إنكار الرتادف واالحتجاجثعل

من املتباينات اليت تتباين بالصفات، كما يف اإلنسان والبشر، "املرتادفات 

بار أنه يؤنس، والثاين باعتبار أنه فاألول موضوع له باعتبار النسيان، أو باعت

  . )١("بادي البشرة

يذهب ابن : "وإىل هذا املذهب مال ابن األنباري، واحتج له، قال

األعرايب إىل أن مكة مسيت مكة جلذب الناس إليها، والبصرة مسيت البصرة 

للحجارة البيض الرخوة �ا، والكوفة مسيت الكوفة الزدحام الناس �ا، من 

ًتكوف الرمل تكوفا، إذا ركب بعضه بعضا، واإلنسان مسي إنسانا قد : قوهلم ً ً َّ ّ
ً مسي الرجل رجال، واملرأة مرأة،ٍةَّ علِّألي: فإن قال لنا قائل. ..لنسيانه ُِّ.. .

 ُل عن العرب حكمةُزَ علمتها العرب وجهلناها، أو بعضها، فلم تـللعل: قلنا

 هذا  وعلى،)٢("اج عليناا من غموض العلة، وصعوبة االستخرنا حلقمبالعلم 

:  حنو،يسمى الشيء الواحد باألمساء املختلفة: " قال،تلميذ ثعلب ابن فارس

والذي تقوله يف هذا أن االسم واحد هو السيف،  واحلسام،السيف واملهند 

وما بعده من األلقاب صفات، ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غري معىن 

  . )٣("األخرى

 مبعىن َلَعْفـَ وأَلَعَال يكون فـ: " قال،ابن درستويهومن أولئك املنكرين 

 ذلك يف لغتني خمتلفتني، َ إال أن جييء، واحدناءبواحد كما مل يكونا على 

                                         
  . ٤٠٣ ص ١السیوطي، المزهر مج ) ١(

  .٨-٧ابن األنباري، األضداد ص ص ) ٢(

  . ٤٠٤ ص ١السیوطي، المزهر مج ) ٣(
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 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

ٌ كما يظن كثري ما من لغة واحدة فمحال أن خيتلف اللفظان واملعىن واحدفأ
 نيعنا املومن. )٢( وعلى هذا أبو هالل العسكري،)١("من اللغويني والنحويني

كنت مبجلس سيف الدولة حبلب، " جاء يف املزهر ،أبو علي الفارسي

 أحفظ :وباحلضرة مجاعة من أهل اللغة، وفيهم ابن خالويه، فقال ابن خالويه

ًما أحفظ إال امسا واحدا، وهو :  وقالًلسيف مخسني امسا، فتبسم أبو عليل ً

: ال أبو عليفأين املهند، والصارم، وكذا وكذا؟ فق: قال ابن خالويه. السيف

  . )٣(" وكأن الشيخ ال يفرق بني االسم والصفة،هذه صفات

 يف إنكار الرتادف، وجعلوه كله من اوأصحاب هذا الرأي بالغو

ِّ�م قد تكلفوا كثريا يف رده حبجج ترتكز على القول أٍاملتباين، وغري خاف  ً

تطور  متجاهلني سنة ال،ً اعتمادا على أصل وضعها،بالفروق بني تلك األلفاظ

 والتغري الذي يطرأ على دالالت األلفاظ حىت ينسى املستخدمون ،اللغوي

تسمية ختفى علينا الأن تكون أسباب : " أو كما قال ابن جين،أصل الوضع

  . )٤("لبعدها يف الزمان عنا

 موقد اعرتفوا أنفسهم بغموض أسباب التسمية كما سلف من كال

 ففي هذا جمافاة ،يهمأعب قبول ر األنباري، وعلى هذا يصابنابن األعرايب و

 وإبعاد للمستخدمني عن حقيقة االستعمال ،لطبيعة اللغة وما فيها من تطور

                                         
  . ٣٨٤ ص ١المصدر نفسه، مج ) ١(

  . ٣٥أبا هالل العسكري، الفروق اللغویة ص : انظر) ٢(

  .٤٠٥ ص ١السیوطي، المزهر مج ) ٣(

  . ٦٦ ص ١ابن جني، الخصائص مج ) ٤(
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 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

 )ِهِتَّمُرِب( ليسا مرتادفني، ألن ً)عاْيَِ ومجِهِتَّمُرِب( َّيعقل أن يعدوإال هل . اللغوي

وقد  احلبل البايل، : خذ البعري برمته، والرمة:ً رجال قال آلخرها أنِ وضعُأصل

ًمجيعا، : أي) برمته(كان يف عنق ذلك البعري رمة، فأصبحوا يقصدون 

فاالستعمال اللغوي ال ينظر إىل هذا األصل، بل يعتمد االستعمال وما آلت 

َفال معول، )١(إليه اللفظة من معىن  موغلة ،ىل علل خفيةإ على حجج تستند ّ

ن يوضع ملعىن أغة، كما احتجوا بأن اللغة توقيف، فال ميكن ليف تاريخ ال

 إليه، فهو غري مقطوع به من كن الركونهذا األمر ال ميوواحد أكثر من لفظ، 

جانب، ومن جانب آخر توقيف اللغة ال يتعارض والسنن اليت تقتضي تطور 

ن ُ، وال حيسأن الرتادف ينايف احلكمة واملنطقومما احتجوا به . داللة األلفاظ

  .  إذا طبيعة اللغة تأىب ذلكإخضاع الظواهر اللغوية للمنطق العقلي

 فهم ينظرون ،ا كان أصله من عدة هلجاتمومما أنكروه يف الرتادف 

 ويف هذا إغفال للغة املشرتكة، وأ�ا ،اللغة على أ�ا بيئة لغوية واحدةإىل 

هلجة عليها، والذي ينظر يف القرآن جيد تداخلت فيها اللهجات، وإن غلبت 

 سنجد أمثلة للمرتادفات العربية مما جاء يف ًالرتادف فيه واضحا، ويف البحث

 ويعرتف ، إنكار الرتادف، ينكره نظرياإىلمن يذهب لكن الغريب أن . القرآن

هي : يقال للعمامة: "ابن األعرايب يروى عنه أنه قال ًتطبيقيا، فهذابه 

ْالعمامة، واملشوذ، والسب، واملق ّ ِّ َ ج، َّاب، والتاَة، والعصَابَة، والعصَعَطْ

َكورةِوامل أقمن به، : يقال ":لوق ي الرتادفيمنكرمن ثعلب، وهو ، وهذا )٢("ْ
                                         

  ). رمم(ابن منظور، لسان العرب، مادة : انظر) ١(

  .٤١٠ص ١السیوطي، المزهر مج ) ٢(
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 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

وكذلك فعل . ، فهي عنده مبعىن واحد)١("، وأعسِحرأ به، وِوأخلق به، وأحج

 ،...أكثر كالمهم يأيت على ضربني آخرين: "قالابن األنباري يف أضداده، 

ُُّالبـر : احد، كقولكأن يقع اللفظان املختلفان على املعىن الو: والضرب اآلخر
ِّواحلنطة، والعري واحلمار، والذئب والسيد، وجلس وقعد، وذهب ومضى َ")٢( .

  .وهذا خيالف ما كانوا يقولون به من إنكار لوقع الرتادف

مجلة  مذهبهم ال يعين إنكار التباين بني ما يظن من املرتادفات ُّورد

 الرتادف بني ألفاظ ن التباين هو األصل، لكن ال ينكر وقوعإوتفصيال، بل 

  .اللغة ألسباب سرتد بعد هذه املسألة

  :المحدثون

 ونُّعندما ننظر يف مذاهب اللغويني احملدثني جند األعم األغلب يقر

ويف الوقت نفسه ال يقبلون كل األمثلة  وينكرون على منكره، ،بوجود الرتادف

يف األلفاظ وضعوا ملا يدخل ُّاليت أوردها املقرون بالظاهرة للرتادف، فقد 

ًاملرتادفة شروطا
  :   أمهها،)٣(

ًاالحتاد يف املعىن بني الكلمتني احتادا كامال) ١ ً.  

 إىل :االحتاد يف البيئة اللغوية، حبيث تنتمي اللفظتان إىل البيئة نفسها، أي) ٢

  .هلجة واحدة

                                         
  .٢٥٣ ص ١ثعلب، المجالس مج ) ١(

  .٧-٦ابن األنباري، األضداد ص ص ) ٢(

التـواب، فـصول فـي فقـه اللغـة ، وعبـد ١٧٩-١٧٨أنیس، في اللهجـات العربیـة ص : انظر) ٣(

  .٣٢٣-٣٢٢ص 
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 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

االحتاد يف العصر حبيث تكون اللفظتان مستخدمتني مبعىن واحد يف زمن ) ٣

 يف حدامها تستخدمإ وكانت ،اللفظتان إذا احتدتا يف املعىنواحد، أما 

ا ت واألخرى يف عصر خمتلف باملعىن نفسه فليس،عصر من العصور

  .مبرتادفتني

ً إحدامها أصال لألخرى، تناكإذا ف ،ًمها تطورا عن اآلخراحدإأال يكون ) ٤

  .فال ترادف

لغويني وهذه الشروط جتعلهم يبتعدون بعض الشيء عن مذهب مجهور ال

ًوا بذلك فريقا القدماء، لكنها ال جتعلهم يشاركون أولئك املنكرين، فأضح

  . يتوسط بني الفريقنيًثالثا

  :أسباب كثرة الترادف في اللغة

عند من يقول بوجوده، أو وقوع ما يظن ترادفا لوقوع الرتادف يف اللغة 

  :ها، ومن أمهٌأسبابعند من ينكره أو يثبته ويرد كثريا منه 

 :اللهجاتعدد ت -١

وقد أشار إىل ذلك األقدمون، قال السيوطي يف معرض 

أن تضع إحدى القبيلتني أحد االمسني،  "حديثه عن أسباب الرتادف

 إحدامها  اآلخر للمسمى الواحد، من غري أن تشعرَواألخرى االسم

ان، أو يلتبس وضع ضعان، وخيفي الواضعباألخرى، مث يشتهر الو

 .)١("أحدمها بوضع األخرى
                                         

، وعبـد ٣٧٤ ص ١ابـن جنـي، الخـصائص مـج: ، وانظـر٤٠٥السیوطي، المزهر مـج ص ) ١(

  . ٣١٨-٣١٦التواب، فصول في فقه اللغة ص ص 
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 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

  : التطور اللغوي-٢

الكلمات "من فمن أسباب كثرة الرتادف التطور اللغوي يف اللفظة، 

َّفإذا مر ... ما تشرتك معانيها يف بعض األجزاء، وختتلف يف البعض اآلخر

أصبحت تلك الكلمات . ..ٌعليها زمن طويل، ودعت عوامل تغري املعاين

 ً،قد يصبح اخلاص عامامرتادفة؛ ألن املعاين ال تبقى على حالة واحدة، ف

  .)١(ً"أو يصبح العام خاصا

  :كثرة صفات المسمى-٣

ومن ذلك السيف وأمساؤه، والناقة ، حبسب أحوالهوذلك 

إىل آخره مما ورد يف كتب الرتاث، فهي ...  وأمساؤه والعسل،وأمساؤها

يف األصل صفات حبسب املنشأ أو اللون أو احلالة، لكنها التصقت 

 كاجلون ويطلق على ،ًدت أن تكون امسا لهبذلك املسمى حىت كا

 ، لكنه أضحى يطلق على احلصان،ٌ، واجلون يف األصل لوناحلصان

 ومعروف أن حذف املوصوف جائز ،وذلك لكثرة وروده مع احلصان

وقد فطن  .)٢(أن الشيوع قرينة كافيةيف إذا دل عليه دليل، وال شك 

ء السيف ليست إىل ذلك األقدمون، وقصة أيب علي الفارسي وأمسا

  .)٣(بعيدة عنا

                                         
علــي عبــد الواحــد وافــي ، علــم اللغــة ص : ، وانظــر١٨٣أنــیس، فــي اللهجــات العربیــة ص ) ١(

  . ٣٢١-٣٢٠لغة ص ص ، وعبد التواب، فصول في فقه ال٣٢٠

  . ٣٠٥، والنادري، فقه اللغة ص ١٨٤-١٨٣أنیس، في اللهجات العربیة ص ص : انظر) ٢(

  .٤٠٥ ص ١السیوطي، المزهر مج : انظر) ٣(
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  : المجازات المنسية-٤

ُمما يولد الرتادف استعمال ً جمازيا، ومع ً بعض األلفاظ استعماالِّ

مرور الوقت ومع كثرة شيوعها يف ذلك االستعمال ا�ازي ال يكاد 

ًلمح املعىن احلقيقي، فيصبح ذلك املعىن ا�ازي مرادفا لذلك ُي ُ
ًفلعلها استخدمت مبعىن الرأفة استعماال احلقيقي، ومن ذلك الرمحة 

 ويوجب ،خوان يف بادئ األمر، إذ أصلها الرحم الذي جيمع اإلًايجماز

وسي معناها احلقيقي، ُنُي أو تـِسُالرتاحم بينهم، ومع طول العهد ن

، فلعل األصل ىضحى وأمسوأ ومثلها أصبح وأصبحت مرادفة للرأفة،

 ومع ،باح أو الضحى أو املساء خبربها يف الصهاأ�ا تعين اتصاف امس

ً مفرغا من داللته على شيوعها أصبحت تعين اتصاف املبتدأ باخلرب

  .)١(الزمن املعني

  :تراض اللغويقاال -٥

أن يستخدم أفراد بيئة وذلك ينشأ عن االحتكاك بني األمم، 

األصلية ورتضة ق املتانغوية أخرى، فتصبح اللفظًلغوية ألفاظا من بيئة ل

 ُ واإلستربقُ الدمقسِ من األلفاظُا استعاره العربَمِمَ فني،تمرتادف

  .)٢( للخطُ والبخت، للباطلُ والبهرج،للحرير

                                         
، وعبـد التـواب، فـصول فـي اللغـة ١٨٣-١٨٢أنیس، في اللهجات العربیـة ص ص : انظر) ١(

  . ٣١٩- ٣١٨ص ص 

 وعبـد التـواب، فـصول فـي فقـه اللغـة العربیـة ١٨٣ ص أنیس، فـي اللهجـات العربیـة: انظر) ٢(

  .٣٠٥، والنادري، فقه اللغة ص ٣٢٢-٣٢١ص ص 
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  :إغفال الفوارق الداللية بين األلفاظ -٦

 داللية، لكنها مع طول الوقت ٌة فروقاملرتادفبني األلفاظ 

قة املعىن أو تكاد، وميكن أن  فتصبح متف،ُوكثرة االستخدام �مل

على النظر، مع وجود تدل كلها ف ،) رمق وحلظ ورنا( بـمثالنضرب 

 النظر مبجامع العني، وحلظ : فرمق تعين،فارق يعرفه املتكلم حىت اليوم

  .)١(يدل على النظر من جنب األذن، ورنا يفيد إدامة النظر يف سكون

     

والذي يظهر أن  ،أهم أسباب نشوء الرتادف يف اللغةما سبق من 

ًجوهريا، قال السيوطي بعد ذكره آلراء اللغويني يف ظاهرة   يكناخلالف مل

ًحلاصل أن من جعلها مرتادفة وا: "الرتادف َ َ ّ ِنظر إىل احتاد داللتها على يُ

ْ فهي تشبه املرتادفة ،ِمينع ينظر إىل اختصاص بعضها مبزيد معىن  ومن،ِالذات ُ

    .)٢(" يف الصفات  واملتباينة،يف الذات

                                         
  . ٣٠٦النادري، فقه اللغة ص : انظر) ١(

 .٤٠٥ ص ١السیوطي، المزهر مج ) ٢(
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  :اللفظيك اشتر االً:ثانیا

 

ٌك اللفظي عالمة واضحة يف اللغة العربية، وهو اشرتاالأن يف  شكال 

َّخصيصة هلا، وعامل من عوامل تنميتها، وقد تنبه العلماء له، وأشاروا إىل  ٌِّ
   .حوهلا ُشواهده، واملعاين اليت تدور ألفاظه

ُّتعد ظاهرة االو    ُمثلها يف ذلك مثـل الـرتادف-ك اللفظي اشرتُ ً مـشكلة -ُ

 تــشرح العالقــات بــني الكلمــات يف اللغــة الــيتمــن مــشاكل العالقــات الدالليــة، 

َّ، الــذي يقتــضي أن يكــون للفــظ الواحــد صــلً لكو�ــا تــسري خالفــا لأل؛الواحــدة

ٌمعىن واحد، وللمعىن الواحد لفظ واحد ٌ ِّالسياق هو الذي يعـني أحـد املعـاين ، وً َّ

 بـل، مفـردةِ ال يقـوم علـى كلمـة ّالسياقأن يف ال شك َّاملشرتكة للفظ الواحد، و

وقـد ضـرب بعـض اللغـويني املعىن املناسـب، ِّالنحوي، الذي يعني رتكيب العلى 

ثالثــــة أبيــــات علــــى قافيــــة "ًمــــثال لالشــــرتاك اللفظــــي، حيــــث أنــــشد ) ُروبُالغــــ(

   :واحدة، يستوي لفظها وخيتلف معناها

ََيا ويح قـليب من دواعي اهلوى
ِ ِ

َ ََ ْ ََِْ َ َإذ رحل ا     ْ َ َ ْ ْجلريان عند الغروبِ ُُ َ ِْ ُِ َ  

َأتـبـعتـهم طريف وق َ
ِْ َْ ُ ُْ ُد أزمعوــــــــــــــََْ َ َْ ْدمع عيـين كفيَوا        ْ ْ َْ َ َّ ََ َ ْض الغروبــــــُ ُُ ِ  

ِبانوا وفي
َ ُ ْهم طفــــــــــــــــــــــَ ِ ْ

ٌَّلة حرةـــِ ُ ْتـفتـر عن مثل أقاحي الغروب          ٌَ ُُ
ِ ََِ ِ ْ ْ َ َُّ ْ َ 
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ْمجع غرب، وهو الدلو : َّغروب الشمس، والثاين لَّالغروب األو َْ

، وما كان )١("َْمجع غرب، وهو الوهاد املنخفضة: َّالعظيمة اململوءة، والثالث

  .للقارئ أن يعني معىن كل واحد منها لوال السياق

   

 :ك اللفظياشترُّحد اال

  :�ةك لغاشرت اال-أ 

ِالشركة والشركة سواء"جاء يف اللسان   َّ ُ َْ : ُخمالطة الشريكني، يقال: ِّ

ُتشاركنا، وقد اشرتك الرجالن، وتشاركا وشارك أحدمها : َاشرتكنا مبعىن َ َ َ ََ َ

واسم مشرتك تشرتك فيه معان كثرية كالعني وحنوها فإنه جيمع معاين ... َاآلخر

  .)٢("كثرية 

 :ً اصطالحا اللفظيكاشرت اال- ب

ُّيـعد  َ ِسيبـويه ُ
ْ َ تفاق ا: "حيث قال، لفظي الكاشرتأول من أشار إىل االَ

 ووجدت إذا أردت ، وجدت عليه من املوجدة:اللفظني واملعىن خمتلف قولك

 اللفظي ملشرتكاالسيوطي تعريف  َذكر، و)٣("وجدان الضالة وأشباه هذا كثري

 على معنيني خمتلفني ُّاللفظ الواحد الدال ":، قال هو أهل األصولعند

  .)٤(" اللغة داللة على السواء عند أهل تلك،فأكثر

                                         
 .٣٧٦ ص ١السیوطي، المزهر مج ) ١(

 ).شرك(ابن منظور، اللسان، مادة ) ٢(

 .٢٤سیبویه، الكتاب ص ) ٣(

 .٣٦٩ ص ١طي، المزهر مج السیو) ٤(
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   :ك اللفظياشتراالفي اللغويين اختالف 

 من األلفاظ حتوى القرآن الكرمي واحلديث الشريف على طائفةا

ًوكان ذلك سببا ،  جبمعها وتصنيفها عدد من علماء اللغةينُ ع،مشرتكة املعاين

 ،يف اختالف املفسرين وعلماء الفقه واألصول يف تأويل كثري من آيات القرآن

  إىل االختالف يف استنباط، مما أدىموعة من األحاديث النبويةفسري جموت

ذلك دفع ، وقد ديةديد بعض األفكار واملواقف العق ويف حت،فقهيةأحكام 

ك اللفظي وباملسائل اشرتالهتمام باال اىلإ ني والفقهاء واملتكلمنياألصولي

سهم إىل فللغويني أناكما دفع بعض ، األخرى املتعلقة بدالالت األلفاظ عامة

 واخلوض ،ك اللفظي والتوجه جلمعه والتأليف فيهاشرتاملزيد من االهتمام باال

  . يف مناقشة ما يتعلق منه بألفاظ القرآن

ني اللغويني اختلف وكما كان يف وقوع الرتادف يف اللغة خالف ب  

  : مذاهبةيف ثالثاللفظي ك اشرتالعلماء يف اال

  :اإلثباتمذهب  :أولها

ممكن الوقوع؛ "اللفظي ك اشرت واللغويني على أن االأكثر األصوليني  

ًجلواز أن يقع إما من واضعني، بأن يضع أحدمها لفظا ملعىن، مث يضعه اآلخر 
... وإما من واضع واحد لغرض اإليهام على السامع... ًملعىن آخر،

واألكثرون أيضا على أنه واقع لنقل أهل اللغة ذلك يف كثري من األلفاظ، ومن 

ألن املعاين غري متناهية، واأللفاظ متناهية، : من أوجب وقوعه، قالالناس 
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اللفظي ك اشرتومن هذا الفريق الذى أيد وقوع اال، )١("ُِّفإذا وزع لزم االشرتاك

 على رأسهم اخلليل وسيبويه، وأبو عبيدة، ر، كثّلغويون ربيةيف اللغة الع

 وأكثر اتساقا هذا املذهب أقرب للصواب،الذي يظهر أن ، و)٢(واألصمعي

  .لواقع اللغويمع امع طبيعة اللغة، و

ُومن أعظم النصوص حجية مما وقع فيه االشرتاك اللفظي القرآن، 

السيد، واملالك، والثابت، واملعبود، واملصلح، وزاد "ُّالرب، وهو ومن ذلك 

  . )٣("وبعضهم مبعىن اخلالق العامل ال مفرد له... بعضهم مبعىن الصاحب

ِمث استـوى على العرش{: ويف قوله تعاىل َْ ْ ََ َ َ ْ لفظة  "ذكر أبو حيان أن )٤(}َُّ

السقف، : ، والعرش...سرير امللك: ٍالعرش مشرتكة بني معان كثرية، فالعرش

  :، قال زهريامللك، والسلطان، والعز:  والعرشَّظل فهو عرش،أوكل ما عال و

َتداركتما عبسا وقد ثل عرشها  ُْ ْ َ ََّ ُ ْ َ َْ ًَ ُ َ َ َُْوذبـي*** َ ُان إذ زلت بأقدامها النـعلَ ْ َ َ
ِ َ ْ َِ ْ ََّ ْ ِ َ  

 به البئر بعد أن يطوى أسفلها ىاخلشب الذي يطو: ، والعرش ...

عجز : أربعة كواكب صغار أسفل من العواء، يقال هلا: باحلجارة، والعرش

                                         
صبحي الصالح، دراسات فـي فقـه اللغـة ص : ، وانظر٣٦٩ ص ١السیوطي، المزهر مج ) ١(

 .١٧٠، والحمد، فقه اللغة ص ٣٠٢

ـــي، الخـــصائص مـــج : انظـــر) ٢( ـــسیوطي، المزهـــر مـــج ٩٣ ص ٢ابـــن جن ، ٣٦٩ ص ١، وال

 .١٩٢یة ص ، وأنیس، في اللهجات العرب١٨٩وعلي عبد الواحد وافي، فقه اللغة ص 

 .١٣٠ ص ١أبو حیان، تفسیر البحر المحیط مج ) ٣(

 .٥٤من سورة األعراف، من اآلیة ) ٤(
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م، وفيه ي ظهر القدما يالق: األسد، ويسمى عرش السماك، والعرش

  .)١("األصابع

 يف تفسريه لآلية  أبو حيانقال) استوى(ظي اللفك اشرتومن باب اال

ًواستوى أيضا يستعمل مبعىن استقر، ومبعىن عال، ومبعىن قصد، : "السابقة

  . )٢("مبعىن استوىل: ومبعىن ساوى، ومبعىن تساوى، وقيل

ْوآمنتم {: يف قوله تعاىل أبو حيان، قال )َّعزر(ك اللفظي اشرتومن اال َُْ َ
ُبرسلي وعزرمتوه ُُ َّْ َ َ ْ

ِ
ُ ُ

أثىن عليه خبري، :  قال يونس بن حبيب.ّعزر الرجل: ")٣(}مِ

ير؛ ألنه مينع ّرده عن الظلم، ومنه التعز: عظمه، وقال الفراء: وقال أبو عبيدة

  :وقال آخر يف معىن التعظيم... من معاودة القبيح،

َُُ      وكم من ماجد هلم   
ٍ ِ

َ ْ
ِ

ْ ٍِْ كرمي ََ ِومن ليث يـعزر يف النَّ*** َ ََُّ ُ ْ ٌَ َْ ِّديَ ِ  

 .)٤("وعلى هذه النقول يكون من باب املشرتك

ْفانـفجرت {: يف قوله تعاىل أبو حيانقال ) العني(اللفظي ك اشرتومن اال َ َ َ ْ َ

ًمنه اثـنتا عشرة عيـنا ََْ َََ ْ َ ْ ُ ْ
العني لفظ مشرتك بني منبع املاء والعضو الباصر، : ")٥(}ِ

                                         
، والبیـت لزهیـر بـن أبـي سـلمى المزنـي، ٣١٠ ص ٤أبو حیان، تفـسیر البحـر المحـیط مـج ) ١(

 ).ثلل(ابن منظور، اللسان، مادة : انظر

 .٣١٠ ص ٤أبو حیان، تفسیر البحر المحیط مج ) ٢(

 .١٢سورة المائدة، من اآلیة من ) ٣(

، والبیـت لـم أهتـد لقائلـه، وهـو بـال نـسبة ٤٥٨ ص ٣أبو حیان، تفـسیر البحـر المحـیط مـج ) ٤(

 . ١٤٧األضداد ص : عند ابن األنباري، انظر

 .٦٠من سورة البقرة ، من اآلیة ) ٥(
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ًستا ال يقلع، ومن له ًوالسحابة تقبل من ناحية القبلة، واملطر ميطر مخسا أو 

 . )١("شرف يف الناس، والثقب يف املزادة، والذهب وغري ذلك

َإن الذين {: يف قوله تعاىل حيان وأب، قال )كفر(ك اللفظي اشرتومن اال ْ
ِ ْ َّ ِ

ُكفروا سواء عليـهم ََْ ٌ ََ ُ َ ٌكافر للبحر، ومغيب : السرت، وهلذا قيل: الكفر: ")٢(}َ
، واملتكفر، واملتسلح، فبينها كلها قدر الشمس، والزارع، والدافن، والليل

  .)٣("مشرتك، وهو السرت

ْالدين(ك اللفظي اشرتومن اال َّدناهم (اجلزاء ": قال أبو حيان عن معناه )ِّ ِ

ُذلك الدين القيم{قاله قتادة، واحلساب ) كما دانوا َِّ ُ ْ ِّ َ
قاله ابن ] ٣٠:الروم[} َِ

ْوال تأخذكم �ما رأ{عباس، والقضاء  َْ َ َ
ِِ

ْ ُ ْ ُ ِة يف دين اهللاَفَ ِ ْ
ِ ِ َقاله أبو ... ]٢: النور[} ٌ

ًْورضيت لكم اإلسالم ديـنا{ وامللة ...الفضل،  ْ
ِ

َ ْ ِ
ُ ُ َ ُ

ِ
َإن الدين {، ]٣: املائدة[} ََ ْ ِّ َّ ِ

ُعند اهللا اإلسالم ْ ِ ِ َِ ، والقهر، ومنه املدين للعبد، واملدينة ]١٩: آل عمران[} ْ

ْدنُوحكى أهل اللغة ... لألمة قاله ميان بن رئاب ً بفعله دينا ودينا بفتح ُتهِ ًِ
ْ َ

والدين ... َّ الديان السايس، ،ياسةِّ، والدين الس...الدال وكسرها جازيته 

لو لقيتين على : ًسألت أعرابيا عن شيء، فقال: احلال، قال النضر بن مشيل

  .)٤("دين غري هذا ألخربتك، والدين الداء عن اللحياين

                                         
 .٣٨٠ ص ١أبو حیان، تفسیر البحر المحیط مج ) ١(

 .٦من سورة البقرة، من اآلیة ) ٢(

 .١٧٠ ص ١أبو حیان، تفسیر البحر المحیط مج ) ٣(

 . ١٣٦ ص ١المصدر نفسه، مج ) ٤(
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 

 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

َإن اهللا ك{: ويف قوله تعاىل َ َّ ًْان عليكم رقيباِ ْ
ِ
َ ُ ُ ََ :  قال أبو حيان)١(}َ

ُقبا ورَ رُبُقْرَ يـَبَقَالرقيب فعيل للمبالغة من ر" ُوبا ورُقً َّ أحد النظر إىل أمر ً:اناَبْقـً

ث من السبعة اليت هلا ل، والرقيب السهم الثا... على ما هو عليهُهَقَليتحق

العايل املشرف الذي املكان : بَقَيب ضرب من احليات، واملرِقَّأنصباء، والر

  .)٢("يقف عليه الرقيب، واالرتقاب االنتظار

َواألرض وما {: يف قوله تعاىل هقال أبو حيان عن) طحا(ً ومنه أيضا  َ َِ َْ

َطحاها َ ما أدري :  ويقال،...بسط ووطأ، ويأيت طحا مبعىن ذهب: أي: ")٣(}َ

الطاحي، ال والقمر : قاله أبو عمرو، ويف أميان العرب. ذهب: أين طحا، أي

  . )٤("املشرق املرتفع: أي

عند تفسريه لقوله  أبو حيانقال ) النصر(ك اللفظي اشرتومن اال

َوال هم يـنصرون{: تعاىل َُ ُْ ْ ُ ممدودة : النصر العون، أرض منصورة: ")٥(}َ

  . )٦("، والنصر العطاء، واالنتصار االنتقام...باملطر

َمعاين أبو حيان  له رََكإذ ذ) قضى(ك اللفظي اشرت من االُّدَعُومما يـ
ِعدة، مثل التقدير، واإلمضاء، واخللق، واألمر، واإللزام، واإليفاء، واإلرادة، 

                                         
 .١من سورة النساء، من اآلیة ) ١(

 . ١٥٩-١٥٨ ص ص ٣أبو حیان، تفسیر البحر مج ) ٢(

 .٦من سورة الشمس، اآلیة ) ٣(

 . ٤٧٢ ص ٨أبو حیان، تفسیر البحر مج ) ٤(

  .٤٨من سورة البقرة، من اآلیة ) ٥(

 . ٣٤٤ ص ١أبو حیان، تفسیر البحر مج ) ٦(



       

  

    

 
 

 
 

٨٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 

 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

ُوإذا قضى أمرا فإمنا يـقول له كن فـيكون{: قال يف قوله تعاىل ْ ُ َ ْ ََ َ َُ َُ ُ ُ ََِّ ِ
ً َْ َ َ : قضى: ")١(}َ

ويكون مبعىن خلق : "، وقال يف موضع آخر)٢("َّقدر، وجييء مبعىن أمضى

َفـق{ َضاهن سبع مساواتَ ََ َ َْ َّ ُ َوقضيـنا إىل بين إسرائيل {، وأعلم ]١٢: فصلت[} َ ْ ْ
ِ
َ ْ

ِ َِِ َ َ َ َ َ
ِيف الكتاب َِ ْ ُوقضى ربك أال تـعبدوا إال إياه{، وأمر ]: اإلسراء[} ِ َّ ُِّ ِ ُ ُْ َ َ َ َ َ َ : اإلسراء[} َ

َفـلما قضى موسى األجل{ّ، وألزم، ومنه قضى القاضي، ووىف ]٢٣ َ َُ َ َ َ ََّ َ {

َوإذ{، وأراد ]٢٦: القصص[ ًا قضى أمراَِ َْ َ   . )٣("]١٣٤: آل عمران[} َ

أبو حيان ، قال )الكظم(اللفظي ك ارتشومن األلفاظ املعدودة من اال

ِوالكاظمني الغيظ والعافني عن النَّاس{: يف قوله تعاىل ِ َ َ َْ ْ
ِ
َ ْ ْ َْ ََ َْ

ِ ِ الكظم اإلمساك : ")٤(}َ

َّ وكظم الغيظ رده من ًعلى غيظ وغم، والكظيم املمتلئ أسفا، وهو املكظوم،

كظم القربة : اجلوف إذا كان خيرج من كثرته، فضبطه ومنعه كظم له، ويقال

ََّإذا شدها، وهي مألى، والكظام السري الذي به فمها، وكظم البعري جرته  َّ

َردها يف جوفه ُكظم البعري والناقة :  أو حبسها قبل أن يرسلها إىل فيه، ويقال،َّ ُ
 .)٥("إذا مل جيرتا

    

  

                                         
 .١١٧من سورة البقرة، من اآلیة ) ١(

 .٥٢٧ ص ١أبو حیان، تفسیر البحر مج ) ٢(

 .٥٢٦ ص ١المصدر نفسه،  مج ) ٣(

  .١٣٤من سورة آل عمران، من اآلیة ) ٤(

  .٦٠-٥٩ ص ص ٣أبو حیان، تفسیر البحر مج ) ٥(



       

  

    

 
 

 
 

٨٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 

 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

  :مذهب المنع: المذهب الثاني

ك ارتل وبعض اللغويني إىل منع وقوع االشذهب نفر من علماء األصو  

ًمطلقا، واحتجوا لذلك بأن األصل أن يكون للفظ معىن واحد، اللفظي  ً

اللفظي ك اشرت أكثر من معىن للفظ واحد، وأن االفليس من احلكمة جميء

فال يعد وجوده صفة ٌطريق لإليهام والغموض، وأنه داخل يف باب ا�از، 

، فمن شروط اللفظ ً جانبا من وضوحه وجالئهللفظا  يسلبه؛ ألنحممودة

 مضمونه دون نيسامعالأفهم ما أحسن الكالم ف عمومه، السليم وضوحه، ال

ه من باب ملثبتون منه مبا خيرج؛ لذا عمدوا إىل تأويل ما جعله اجهد أو عناء

ٌّ، كأن يكون للفظ معىن حقيقي واحد، أما املعاين األخرى  اللفظيكاشرتاال ً
تني، ومن أهم من يقول املذكورة له فهي على سبيل ا�از، أو للغتني خمتلف

َوجد(وقد ذكر لفظ - ، القائل)١(ابن درستويه�ذا  َ واختالف معانيه؛ إذ ) َ

وجد عليه موجدة إذا غضب عليه، ُوجد الشيء وجدانا إذا عثر عليه، و: ُيقال

ًووجد به وجدا  ْ ظن من مل يتأمل املعاين، ومل يتحقق : "-ًأحبه حبا شديداَ

ٍاحلقائق أن هذا لفظ واحد قد جاء ملعان خمتلفة،  وإمنا هذه املعاين كلها شيء ٌ

ًواحد، وهو إصابة الشيء خريا كان أو شرا، ولكن فرقوا بني املصادر؛ ألن  ً

ًخمتلفة، فجعل الفرق يف املصادر بأ�ا أيضا مفعولة، املفعوالت كانت 

ًواملصادر كثرية التصاريف جدا، وأمثلتها كثرية خمتلفة، وقياسها غامض، 

وعللها خفية، واملفتشون عنها قليلون، والصرب عليها معدوم، فلذلك توهم 
                                         

، والـصالح، ٢١٤وأنـیس، فداللـة األلفـاظ ص ، ٣٨٤ ص ١السیوطي، المزهر مـج : انظر) ١(

 .٣٠٣في فقه اللغة ص 



       

  

    

 
 

 
 

٨٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
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أهل اللغة أ�ا تأيت على غري قياس؛ أل�م مل يضبطوا قياسها، ومل يقفوا على 

 .)١("غورها

  :ينمذهب اللغويين المحدث: المذهب الثالث

 اختلفوا فيما بينهم حيال تلك ميظهر أ�ون فأما اللغويون احملدث  

ًمطلقا، كرمضان عبد التواب، اللفظي ٌالقضية، ففريق منكر لوقوع االشرتاك 

املشرتك اللفظي ال وجود له يف واقع األمر إال يف معجم لغة من : "الذي قال

ًت، أما يف نصوص هذه اللغة واستعماال�ا فال وجود إال ملعىن واحد من اللغا
، كما نسب مذهب املنع إىل أوملان )٢("معاين هذا املشرتك اللفظي

يرى أن االشرتاك الذي صبحي الصاحل وفريق مثبت لوقوعه، ك، )٣(وفندريس

 يف ًإن يف املشرتك لتنوعا: "سبب من أسباب ثراء العربية، حيث يقولاللفظي 

املعاين بسبب تنوع االستعمال، وإن يف اشتمال العربية على قدر ال يستهان 

ًلفاظ اليت تنوع استعماهلا بتنوع السياق لدليال على سعتها يف التعبري به من األ

  .)٤("عن طريق االشرتاك

 املثبتني واملنكرين، ومن أولئك علي عبد ٌوتوسط قوم من احملدثني بني  

... من التعسف حماولة إنكار املشرتك إنكارا تاما"قرر أنه الواحد وايف، الذي 

غري أنه مل يكن ورود املشرتك يف اللغة العربية على الصورة اليت ذهب إليها 

                                         
 .٣٨٤ ص ١السیوطي، المزهر مج ) ١(

 .٣٣٤عبد التواب، فصول في فقه اللغة ص ) ٢(

 .٣٣٤عبد التواب، فصول في فقه اللغة ص : انظر) ٣(

 .٣٠٨صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة ص ) ٤(



       

  

    

 
 

 
 

٨٦٦
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؛ إذ توقف عن قبول كل  إبراهيم أنيس، وإىل مثل هذا ذهب)١("الفريق الثاين

 فيما  كال الفريقني قد أسرفيظهر أن: "لما ذكر على أنه من املشرتك، قا

َ إليه وبعد عن جادة الصواب يف حبثه، إذ ال معىن إلنكار املشرتك ذهب ُ
َاللفظي مع ما روي لنا يف األساليب العربية الصحيحة من أمثلة كثرية، ال  ُ
يتطرق إليه الشك، كذلك ال معىن للمغاالة يف رواية أمثلة له مع ما يف هذا 

  .)٢("من التعسف والتكلف

  

  :اللفظي كاشترأسباب نشوء اال

، سنقف على ك اللفظي إىل أسباباشرتيعزو الباحثون أسباب اال  

  :أمهها، فمن تلك األسباب

  :االستعمال المجازي) ١

وال يقع  ،)٣(االستعمال ا�ازياللفظي ك اشرتمن عوامل نشوء اال  

 يف الشعر، بل قد هو احلالكما ًاالستعمال ا�ازي يف هذا الباب متعمدا، 

 واضعتيف وقت واحد دون واحدة بيئة لغوية  يف -سيوطيكما قال ال–يقع 

، وأزمان أطول، وهذا جنده يف لغتنا احملكية، ، مث ينتشر إىل بيئات أوسعبينهم

، ُعضها ال يكاد يبقى شهورا، مث يهجرفما أكثر ا�ازات عند املتكلمني، ب

                                         
 .١٩٠ ص علي عبد الواحد وافي، فقه اللغة) ١(

 .١٩٣-١٩٢أنیس، في اللهجات العربیة ص ص ) ٢(

، وعبد ١٩٣، وأنیس، في اللهجات العربیة ص ٣٧٥ ص ١السیوطي، المزهر مج : انظر) ٣(

 .٣٢٦التواب، فصول في فقه اللغة ص 
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ر جيله ورمبا ال يتجاوز بيئته الصغرية، وبعضها اآلخر يصارع، مث ميوت باحنسا

ًمن املتكلمني، لكن قليال منها يبقى ألزمان، وينتشر بني البيئات اللغوية، 

فهذا الذي يبقى ويفرض نفسه على اللغة، وهذا كله يعود لعوامل تعود 

اك شرتيها، ومن أمثلة االوالبيئة اليت اطلق ف) مبتدعه(لطبيعة ا�از ومطلقه 

قربة  حيمل اجلمل الذي، ومعناها ةالراوي: ، وأسبا�ا االستعمال ا�ازياللفظي

  . إعطاء الشيء اسم مكانهً جمازا، من باباملاء، مث أصبحت تعين القربة

  :االقتراض اللغوي) ٢

ًضة كلمةَق الكلمة املقرتِطابتقد و اللغات، بنيحيدث االقرتاض  ِ 

� مشرتكا لفظيابذلكفتكون ِاملقرتضة موجودة يف اللغة  ، ويضرب إبراهيم أنيس ً

ً مثال بربج مبعىن احلصن اقرتضته العربية من اليونانية، وصادف أن هذه لذلك

 كاشرتًىن آخر فأصبحت هذه املادة من االاملادة موجودة يف العربية مبع

  .)١(اللفظي

  :التطور الصوتي) ٣

احلذف، أو عن طريق  يطرأ على لفظتغيري يف النطق واملقصود به 

لك اللفظ  مما ينشأ عنه تطابق بني ذل،اإلبدا وأ ،القلب املكاينالزيادة، أو 

القلب من  ف،)٢( يف املدلول، فيحصل االشرتاك اللفظيخيتلف عنهخر  آولفظ

استدام، ويستعمل : يف باب استفعال) دام (كى كراع أن حدام ودمى املكاين

                                         
، وعبــد التــواب، فــصول فــي فقــه اللغــة ص ١٩٦أنــیس، فــي اللهجــات العربیــة ص : انظــر) ١(

٣٣١. 

 .١٩٢ الواحد وافي، فقه اللغة ص علي عبد: انظر) ٢(
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ْخطا وخاط، وبقل، ومنه مبعىن استدمى َ ك اشرتمن االا خاط صارت إىل خطا ِبَ

  .)١(اللفظي

  :ات اللهجدتعد) ٤

ف لغتني  اختالأسباب وقوع االشرتاك اللفظي أن من كر اللغويونذ

ًيضع أحدمها لفظا ملعىن، مث يضعه "، حيث )٢( ماٍيف استخدام لفظ) هلجتني(
، )٣("ًاآلخر ملعىن آخر، ويشتهر ذلك اللفظ بني الطائفتني يف إفادته املعنيني

ت، فهو األمحق يف هلجة َفَْلاأل:  اللهجيبسبب التعدداللفظي ك اشرتومن اال

وال مينع أن يوضع أو يستعمل اللفظ الواحد ، )٤(قيس، واألعسر يف لغة متيم

اضع  بل من املمكن أن يكون ذلك من قبل وً،صداللداللة على معنيني ق

ً لفظا ملعىن، كما يقول ا أو من قبل واضعني اثنني، يضع أحدمه،واحد

للفظ باملعنيني يستمر استعمال او، ، مث يضعه اآلخر ملعىن آخرالسيوطي

َ؛ فالكلمات على حنو ما تبني)٥(املوضوعني كليهما   .  مرنة ٌةَعِّ طيـٌ رموزَّ

َّك اللفظي إىل احلد الذي اعرتف به منكروه،اشرتَّسواء قل االو ّ ُأو كثر  َّ

َّإىل احلد الذي كتب فيه بعضهم مصنَّفات، فاألمر واحد، وهو أنه موجود يف  َّ ّ

                                         
، وعبـد التـواب، فـصول فـي فقـه ٣٠٤صـبحي الـصالح، دراسـات فـي فقـه اللغـة ص : انظر) ١(

 .٣٢٩اللغة ص 

، وصـبحي الـصالح، ١٩٢علي عبد الواحد وافي، فقـه اللغـة ص : انظر على سبیل المثال) ٢(

 .٣٢٩ ، وعبد التواب، فصول في فقه اللغة ص٣٠٤دراسات في فقه اللغة ص 

  .٣٦٩ ص ١السیوطي، المزهر مج ) ٣(

 .٣٨١ ص ١السیوطي، المزهر مج : انظر) ٤(

  .  المصدر نفسه، الموضع نفسه) ٥(
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 

 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

َّغري أن الفرق الذي قد يبدو ، َ دور يف حتديد هذه الداللة أو تلكاللغة، وله َّ

ُّأن املثبتني له مل يبحثوا يف أسباب وجوده يف اللغة، بل : بني هذا الفريق وذاك ِ َّ

ّاكتفوا حبد القول به ّاللهجات، أو من التوسع ا�ازي، وما تعدد َّ وأنه من ،َ
َّشاكل ذلك من آراء مل يرم أصحا�ا الت ّ فصل املقللون يف حني، فصيل فيهاُ َّ

َّأو املنكرون له، يف أسباب حدوثه مبا يدعم آراءهم ويزكيها، غري أن  منه، ِّ ِ ِ

 ْيف أغلبهااللفظي ك اشرتَّظ دالة على االّاملتتبع ملا ورد يف اللغة من ألفا

َّسيالحظ أ�ا تعود إىل النقل واالرجتال وتنوع االستعمال؛ لذلك ال بد لض ُّ ِ ط بَّ

ِ من القيام بدراسات تعىن بتاريخ الكلمات يف داللة هذا النَّوع من األلفاظ ُ

ُّعالقتها مبصادرها الفعلية، وتتبع الطرق اليت استعملت �ا فيها، وتتبع داللتها  ْ ُّ ّ
َيتميز املنقول واملرجتل فيها ّيف كل مرحلة، ل ن غريه، وهذا النَّوع من مَّ

ْباتنا اليوم؛ إذ لو تتبـعنا كيفية استعمال ْالدراسات هو ما تفتقر إليه مكت َّ ُ

  .الكلمات، ألمكننا الوصول إىل معناها األصلي



       

  

    

 
 

 
 

٨٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 

 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

 

  : األضداد: ًاثالث

ّظاهرة لغوية أسهمت يف منو الثروة اللفظية واالتساع ك اللفظي اشرتاال
ك اللفظي، وهو اللفظة اشرتن االيف التعبري يف اللغات، والتضاد ضرب م

َّ خمتلفان فأكثر، فإذا وصل هذا االختالف إىل حد الواحدة هلا معنيان

َّالتعاكس عدت اللفظة يف األضداد، ومن أمثلة التضاد لليل والنهار، : الصرمي: ُ

ألف "، و بدراسة التضاديونغوالل ِينُ، وقد ع)١(للمغيث واملستغيث: والصارخ

ّ من أئمة اللغة، منهم قطرب، والتوزي، وأبو بكرٌيف األضداد مجاعة ُْ  بن ُ

  .)٢("القاسم األنباري، وأبو الربكات ابن األنباري، وابن الدهان، والصغاين

   

 :ضادتالُّحد 

 : د لغةاضتال  - أ

ًكل شيء ضاد شيئا ليغلبه، والسواد ضد البياض، واملوت ": ًالضد لغة َّ

  .)٣("ضد احلياة، والليل ضد النهار إذا جاء هذا ذهب ذلك

  ً:د اصطالحااضتال  -  ب

                                         
 .٨ابن األنباري، األضداد ص : انظر) ١(

 .٣٩٧ص ١السیوطي، المزهر مج ) ٢(

 ).ضدد(ابن منظور، لسان العرب، مادة ) ٣(



       

  

    

 
 

 
 

٨٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 

 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

َّاليت توقعها العرب على املعاين املتضادة، " األلفاظ فهي: ًوأما اصطالحا ُ
معنيني  ":، يعين)١("ًفيكون احلرف منها مؤديا عن معنيني خمتلفني

  . )٢("متضادين

  

   :ضادتالفي اللغويين اختالف 

  ً:اختلف العلماء حول وقوع التضاد، فانقسموا فرقا

  :الفريق األول

 اخلليل بن أمحد، وأبو عمرو ، منهم مجهور اللغوينيّيقر بوجود التضاد

الشيباين، وقطرب، وأبو عبيدة، واألخفش األوسط، وأبو زيد األنصاري، 

واألصمعي، وابن األعرايب، وابن السكيت، وأبو حامت السجستاين، وقد خص 

بتأليف مستقل كقطرب، واألصمعي، وابن  كثري منهم هذه الظاهرة

ألفاظ  الظاهرة فقد اعرتفوا بقلة ، ومع إقرارهم �ذه)٣(السكيت، وابن األنباري

                                         
 .١ابن األنباري، األضداد ص ) ١(

 .٨ نفسه، ص المصدر) ٢(

، والحمــد، فقــه ٣٩٧ص١، والــسیوطي، المزهــر مـج١٣ابــن األنبــاري، األضـداد ص : انظـر) ٣(

  .١٨٠اللغة ص 



       

  

    

 
 

 
 

٨٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 

 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

وهذا الضرب من األلفاظ هو القليل الظريف يف : " قال ابن األنباري،التضاد

  .)١("العرب كالم

يف   أمر جائزإفادة اللفظ الواحد معنيني متضادينوهذا الفريق يرى أن 

؛ ألن سياق الكالم حيدد املراد منه، ويف ذلك يقول ابن كالم العرب

ُالم العرب يصحح بعضه بعضا، ويرتبط أوله بآخره، وال يعرف ك: "األنباري ً ُ

ُمعىن اخلطاب منه إال باستيفائه، واستكمال مجيع حروفه، فجاز وقوع اللفظة 
على املعنيني املتضادين؛ أل�ا يتقدمها ويأيت بعدها ما يدل على خصوصية 

ًال معىن أحد املعنيني دون اآلخر، وال يراد �ا يف حال التكلم واإلخبار إ
  .)٢("واحد

َّوهذا هو املذهب املختار، وقد جاء يف كتاب اهللا ألفاظ مما عد من  ُ
َّإن {: يف قوله تعاىليف تفسريه أبو حيان ، قال )أخفى( التضاد، فمن ذلك ِ

َالساعة آتية أكاد أخفيـها ْ
ِ
ْ ُ َُ َ ٌَ

ِ َ َ أخفى من األضداد مبعىن اإلظهار، ومبعىن : ")٣(}َّ

  . )٤("السرت

َواالئي يئسن {: يف تفسريه لقوله تعاىل أبو حيانقال ) ابارت(ومنه  َ
ِ ِ
َ ْ

َّ

ْمن المحيض من نسائكم إن ارتـبتم ُْْ َْْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ِ َ ْ شككتم يف : ن ارتبتمإ: قيل: ")٥(}َ

                                         
 .٦ابن األنباري، األضداد ص ) ١(

  .٢المصدر نفسه ص ) ٢(

  .١٥من سورة طه، من اآلیة ) ٣(

  .٢١٨ ص ٦أبو حیان، تفسیر البحر مج ) ٤(

 .٤من سورة الطالق، من اآلیة ) ٥(



       

  

    

 
 

 
 

٨٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 

 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

إن تيقنتم إياسهن، وهو من : إن ارتبتم، أي: فقيل... حاهلن وحكمهن

  .)١("األضداد

: ديثه عن قوله تعاىل، قال أبو حيان عند ح)َّأسر(ضاد تومن ال

َوأسروا النَّدامة{ َ َ ُّ َ   :وأسروا من األضداد تأيت مبعىن أظهر، قال الفرزدق: ")٢(}ََ

ُ  ولما رأى احلجاج جرد سيـفه  َ ْ َ ََّ َ ََ ََّ َ َّ َأسر احلروري الذي كان أظهرا*** ََ َُ ْ َ ََ َ ْ َ
ِ ْ ُّ ِ ْ َّ َ  

ُيـعلم{: هور فيها كقوله تعاىلوتأيت مبعىن أخفى، وهو املش...  َ ْ َ ما يسرون، وما َ ُ ََ َ ُّْ
ِ

َيـعلنون ُ
ِ
ْ ، وحيتمل هنا الوجهني، أما اإلظهار فإنه ليس بيوم تصرب، ]٥:هود[} ُ

حالة رؤية يف  هوال جتلد، وال يقدر فيه الكافر على كتمان ما ناله، وألن

العذاب يتحسر على اقرتافه ما أوجبه، ويظهر الندامة على ما فاته من الفوز 

أخفى رؤساؤهم : ، وأما إخفاء الندامة فقيل ...ومن اخلالص من العذاب

  .)٣("ً سفلتهم حياء منهم ومن توبيخهمالندامة من

َواليل إذا {: قال أبو حيان يف قوله تعاىل) عسعس(ضاد تال ومن ِ ِ َّ
َ

َعسعس َ ْ هو من : قال املربد. أقبل وأدبر: عسعس الليل: قال اخلليل: ")٤(}َ

  . )٥("األضداد

                                         
 . ٢٨٠ ص ٨أبو حیان، تفسیر البحر مج ) ١(

 .٥٤من سورة یونس، من اآلیة ) ٢(

، والبیت للفـرزدق، ولـیس فـي دیوانـه، ١٦٨-١٦٧ ص ص ٥أبو حیان، تفسیر البحر مج ) ٣(

 .ً، وفیه أضمر بدال من أظهر)سرر(ابن منظور، لسان العرب ، مادة : وانظر

 .١٧من سورة التكویر، اآلیة  ) ٤(

 . ٤٢٢ ص ٨ن، تفسیر البحر مج أبو حیا) ٥(



       

  

    

 
 

 
 

٨٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 

 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

َإن اهللا {:  أبو حيان عند تفسريه لقوله تعاىلقال) فوق(ضاد تومن ال َّ ِ

َال يستحي أن يضرب مثال ما بـعوضة فما فـوقـها َُ َ َْ َْ ً َ َ َ َ َ ًَ َ ََ ِ ْ ْ َ ْ
ِ

وما فوقها الظاهر أنه : ")١(}ْ

يعين يف احلجم كالذباب والعنكبوت، قاله ابن عباس، ويكون ذكر البعوضة 

ًتنبيها على الصغر، وما فوقها تنبيها على الكرب، و به قال قتادة وابن جريج، ً

: وما يزيد عليها يف الصغر، كما تقول: املعىن فما فوقها يف الصغر أي: وقيل

. أبلغ وأعرق يف النذالة: هو فوق ذلك، أي: فيقال لك. فالن أنذل الناس

فوق من األضداد ينطلق على : قاله أبو عبيدة والكسائي، وقال ابن قتيبة

  .)٢("األكثر واألقل

ِوالبحر المسجور{: ففي قوله تعاىل) مسجور (ادضتومن ال ْ ُ َْ َ َْ ِْ ْ{)٣( :

البحر املسجور اململوء، وهذا معروف من اللغة، : قال قتادة: "قال أبو حيان

املسجور الذي : ، وقال ابن عباس...ورجحه الطربي بوجود ماء البحر كذلك

ٌخرجت أمة : ذهب ماؤه، وروى ذو الرمة الشاعر عن ابن عباس، قال

فارغ، وليس لذي الرمة حديث : إن احلوض مسجور، أي: َقي، فقالتلتست

  . )٤("فيكون من األضداد... إال هذا

                                         
 .٢٦من سورة البقرة، من اآلیة ) ١(

  ..٢٦٨ ص ١أبو حیان، تفسیر البحر مج ) ٢(

  .٦من سورة الطور، من اآلیة ) ٣(

 .١٤٤ ص ٨أبو حیان، تفسیر البحر مج ) ٤(



       

  

    

 
 

 
 

٨٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 

 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

يطلق على اخلروج عن البلدة، والدخول فيها، قال أبو ) اهلبوط(و

ٌوقـلنا اهبطوا بـعضكم لبـعض عدو{: حيان يف قوله تعاىل َ َُ َ ٍ ْ ْ
ِ

ْ ُ ُ ُ ِ ْ َُْ اهلبوط هو : ")١(}َ

 ويهبط بكسر الباء وضمها، واهلبوط بالفتح موضع النزول مصدر هبط، يهبط

ًاخلروج عن البلدة، وهو أيضا الدخول فيها من : اهلبوط: النزول، وقال املفضل

  . )٢("األضداد

 أبو حيانيطلق على النائم بالليل وعلى املصلي بالنهار، قال ) هجد(و

ًومن اليل فـتـهجد به نافلة{: يف قوله تعاىل ََِ ِ ِِ ْ َّ َ ََ ِ َّْ َ اهلاجد : أبو عبيدةقال : ")٣(}َ

َّصلى من الليل، وهجد نام : هجد الرجل: النائم واملصلي، وقال ابن اإلعرايب

: َّهجدته: �جد استيقظ للصالة، وقال ابن برزخ: بالليل، وقال الليث

  .)٤("أيقظته، فعلى ما ذكروا يكون من األضداد

  : الفريق الثاني

؛ االشرتاك اللفظي  بأنه نوع منًاوقوع التضاد، حمتجابن درستويه نكر أ

نقل عنه ألنه قد قرر امتناع وقوع االشرتاك اللفظي، والتضاد قسم منه، 

قد ناء، إذا : االرتفاع مبشقة وثقل، ومنه قيل للكوكب: ْالنـَّوء: "السيوطي قوله

ًوزعم قوم من اللغويني أن النوء السقوط أيضا، وأنه من األضداد، وقد . طلع
                                         

  .٣٦من سورة البقرة، من اآلیة ) ١(

  .٣١١ ص ١أبو حیان، تفسیر البحر مج ) ٢(

 .٧٩راء، من اآلیة من سورة اإلس) ٣(

 .٦٦ ص ٦أبو حیان، تفسیر البحر مج ) ٤(



       

  

    

 
 

 
 

٨٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 

 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

  يرفضو، فه)١("يهم يف ذلك يف كتابنا يف إبطال األضدادأوضحنا احلجة عل

، حيث يرون فيه  اللفظيكاشرتالظاهرة كما فعلوا يف إنكارهم لالهذه  وجود

اعتور اللفظة الواحدة معنيان خمتلفان، مل يعرف "إذا  تعمية للداللة، وأنه

  .)٢("املخاطب أيهما أراد املخاطب

  : المحدثون:الفريق الثالث

املعاصرين إىل التوسط بني الفريقني فأقروا بوجود التضاد، ذهب أكثر 

   .)٣(َّلكنهم وجدوا أن غري قليل مما عد من التضاد ال ميكن قبوله

والذي يظهر أن نفي ظاهرة التضاد أمر يتعارض وطبيعة اللغة وواقعها، 

ٌّكما أن قبول كل ما عد من التضاد غلو، ومما ميكن مالحظته أن املؤيدين  َّ ُ
 عن قع اللغوي، يف حني يتحدث املنكر الظاهرة يصفون ما آل إليه الواهلذه

 يرد ما يعد تضادا إىل اختالف اللهجات، وأسباب هذه الظاهرة أو تلك، فه

 ونأو إىل أي سبب آخر، فهو يف حقيقة احلال مقر بوجودها، واملؤيد

 يف  يف أن اللغة منكر وقوع التضاد معون عن أسباب وجودها، فيلتقونيتحدث

 أو ترادف، لكن مع الزمن تنشأ تلك  لفظياألصل ال يكون فيها اشرتاك

  .الظواهر، مما يعين أن ال خالف بينهم، أو يكاد
                                         

 .٣٩٦ص ١السیوطي، المزهر مج ) ١(

 .١، األضداد ص ابن األنباري) ٢(

ــــه اللغــــة ص ص : انظــــر) ٣( ــــصالح، ١٥٠-١٤٩علــــي عبــــد الواحــــد وافــــي، فق ، وصــــبحي ال

 .٣٣٩، وعبد التواب، فصول في فقه اللغة ص ٣٠٩دراسات في فقه اللغة ص 



       

  

    

 
 

 
 

٨٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 

 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

  :التضادنشوء أسباب 

  :يرى الباحثون أن لظاهرة التضاد أسبابا، منها

  :ات اللهجتعدد -١

ذ ه، إ وجيٌيف تقدير الداللة اللغوية وحتديدها بدقة تعليلوهذا السبب 

 ًعىنمل لفظُ القوم الذين يعيشون يف بيئة واحدة الضعمن غري املقبول أن ي

ّمعني، مث ي وقد أوضح ذلك صراحة ابن األنباري . هدضللداللة على ه ضعونّ

إذا وقع احلرف على معنيني متضادين فمحال أن يكون العريب : "حني قال

 من العرب، واملعىن ٍّأوقعه عليهما مبساواة منه بينهما، ولكن أحد املعنيني حلي

ٍّاآلخر حلي غريه، مث مسع بعضهم لغة بعض فأخذ هؤالء عن هؤالء، وهؤالء 
األسود :  يف لغة حي من العرب، واجلونُاألبيض: فاجلون: عن هؤالء، قالوا

ِحسب : ٍّيف لغة حي آخر، مث أخذ أحد الفريقني من اآلخر، كما قالت قريش

 املستقبل عن قوم من العرب أخذوا حيسب بكسر السني يف... ِحيسب

ِحسب حيسب، فكأن حس: يقولون ِ
ة غِب من لغتهم يف أنفسهم، وحيسب لَ

ِلغريهم مسعوها فتكلموا �ا، ومل يقع أصل البناء على فعل يفعل ّولعل . )١("ِ
  .هذا الرأي من أقرب ما قيل يف تعليل األضداد إىل معايري التحليل اللغوي

  

                                         
  .١٢-١١بن األنباري، األضداد ص ص ا) ١ (



       

  

    

 
 

 
 

٨٧٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 

 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

  : االستعمال المجازي-٢

به االتساع يف استعمال داللة األلفاظ احلقيقية، واالنتقال منها إىل يراد 

 بني املعنيني، وقد يصل هذا االتساع إىل درجة ُ ما تربطٍ جمازية لعالقةٍمعان

ت َّدُي األصل عِسُ ونال هذه األلفاظ مبعانيها اجلديدةالضدية، وملا كثر استعم

  .)١(من األضداد

  

  :التطور الداللي-٣

 ضوئه ميكن تعليل إطالق معىن الطرب على احلزن والفرح الذي يفوهو 

ليس هو الفرح وال احلزن، "وعده من األضداد، يف حني يرى ابن األنباري أنه 

 ُ وقد يلحظ هذا اليوم،)٢("ّإمنا هو خفة تلحق باإلنسان يف وقت فرحه وحزنه

 ،زنيف احلركات وضرب الراح بعضها ببعض وإطالق النار يف حايل الفرح واحل

ّر اللغوي خصص للداللة على ّمما يرجح أن هذا أصل املعىن، مث بالتطو ُ
ّ وقل مثل ذلك يف املأمت الذي يدل على الضدية يف احلزن والفرح عند ،ضدين

لنساء بعضهم، وإن كان يدل يف األصل على اجلماعة، أو على مجاعة ا

ّخاصة، يف السراء والضراء   .معنيني متضاديناملعىن العام القدمي تطور إىل ف ،ّ

                                         
  .٨ابن األنباري، األضداد ص : انظر) ١ (

  .١٠٣المصدر نفسه ص : انظر) ٢(



       

  

    

 
 

 
 

٨٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 

 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

  : التفاؤل والتشاؤم والتهكم، والخوف من الحسد-٤

التضاد يف اللغة استعمال اللفظ يف نشوء ُّمما ميكن عده من أسباب 

ًاؤال أو تشاؤما أو �كما، حىت ه تفِّمعىن ضد ويكاد يف االستخدام، شيع يً

مهلكة ها، ومن ذلك السليم للديغ، والبصري لألعمى، واملفازة للُنسى أصلُي

رجوعها، : ًللرجل يستجهل، والقافلة تفاؤال بقفوهلا، أي! ، ويا عاقل)البيداء(

  .)١(وإن كانت ذاهبة

  : عموم المعنى األصلي-٥

ًيكون املعىن األصلي للكلمة عاما، مث يتخصص يف معنيني على طريف 

إذا وقع احلرف على معنيني متضادين، " :قال ابن األنباريو، )٢(نقيض

 واحد، مث تداخل االثنان على جهة االتساع، فمن ذلك ًفاألصل ملعىن

صرمي؛ ألن الليل ينصرم من النهار، : صرمي، وللنهار: ّالصرمي، يقال لليل

   .)٣("والنهار ينصرم من الليل، فأصل املعنيني من باب واحد

                                         
، والسیوطي، المزهر ١٩٦، وابن فارس، الصاحبي ٥٦ابن األنباري، األضداد ص : انظر) ١(

  .٤٠١ ص ١مج 

اللغــة ص ص ، وعبــد التــواب، فــصول فــي فقــه ٤٠١ص ١الــسیوطي، المزهــر مــج : انظــر) ٢(

٣٤٣-٣٤٢. 

 .٨المصدر نفسه، ص ) ٣(



       

  

    

 
 

 
 

٨٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 

 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

ا:  
  

 ً لغويةَالتضاد عواملة الرتادف واالشرتاك اللفظي و أن لنشأٍخافغري 

ُاعية وتارخيية، كما ال ينكر وجود تلك الظواهر يف لغات البشر، أما يف واجتم
ّوتعد من أغىن اللغات يف ال-العربية املشرتكة  قد  ف- ك والتضاداشرترتادف واالُ

هم هلا كتبا، وعارض ُ، وأفرد بعضِّ مقرين بوجودهاحتدث مجهور اللغويني عنها

: ها، وردوها إىل أسباب، منهاَّ، وأولوا شواهدقوم فأنكروا وجود تلك الظواهر

االزدواج اللهجي، والتطور اللغوي، واالختالف يف االستعمال بني احلقيقي 

، وتعدد املسميات، وتداخل الصفات مما له عالقة واالقرتاض اللغوي وا�ازي،

  .ّبقضية الدال واملدلول

وقد تناول البحث كالم اللغويني يف تلك الظواهر، وخلص إىل أمور، 

  :مههالعل أ

اهر موجودة يف كل اللغات، إن على املستوى الفصيح أو وأن هذه الظ -

كسب اللغة صفة الغىن، فهذه الظواهر ُعلى املستوى اللهجي، وهي مما ي

من طبيعة اللغة البشرية حىت مع غلبة الظن على أ�ا ال تظهر يف املراحل 

 .األولية لنشأة اللغة

ي بعد ذكره آلراء اللغويني يف ًجوهريا، قال السيوطأن اخلالف مل يكن  -

ًواحلاصل أن من جعلها مرتادفة : "ظاهرة الرتادف َ َ ّ ِنظر إىل احتاد داللتها يُ



       

  

    

 
 

 
 

٨٨١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 

 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

 فهي ،ِمينع ينظر إىل اختصاص بعضها مبزيد معىن  ومن،ِعلى الذات

ْتشبه املرتادفة يف الذات  .)١(" يف الصفات  واملتباينة،ُ

كبار املنكرين يضربون هلذه ا يدل على أن اخلالف مل يكن جوهريا أن ممو -

هي : يقال للعمامة: "ُابن األعرايب يروى عنه أنه قال فهذااملظاهر األمثلة 

َّالعمامة، واملشوذ، والسب، واملقطعة، والعصابة، والعصاب، والتاج،  َ َ ََ َ ْ ّ ِّ َ ْ

َواملكورة ْ
أقمن : يقال ":لوق ي الرتادفيمنكرمن ثعلب، وهو ، وهذا )٢("ِ

ِج به، وأحر، وأعسبه، وأخلق به، وأح . ، فهي عنده مبعىن واحد)٣("ِ

 . )٤(وكذلك فعل ابن األنباري

هر ظواأن املؤيدين هلذه الًأيضا مما يدل على أن اخلالف مل يكن جوهريا  -

 يف اِمل يبحثوا يف أسباب وجودهويصفون ما آل إليه الواقع اللغوي، 

َاللغة، بل اكتفوا ب لوجودها نكرون يف حني يتحدث املاإلقرار بوجودها، ُّ

 ونُّيف حقيقة احلال مقرفهم  اهر،وعن أسباب تلك الظواملقللون 

 . وبذا ال نكاد نرى خالفا يف اإلقرار بوجودهابوجودها،

 بوجود - ُوهو أقدم من نسب إليه املنع- إقرار ابن اإلعرايب قد اتضح و -

كل : "ما رواه عنه ثعلب يف الرتادف، وهو قولههذه الظواهر يف العربية 

ً العرب على معىنماهَتع أوقنيحرف ليس ً واحد، يف كل واحد منهما معىن ُ

                                         
 .٤٠٥ ص ١السیوطي، المزهر مج ) ١(

  .٤١٠ص ١المصدر نفسه، مج ) ٢(

  .٢٥٣ ص ١ثعلب، المجالس مج ) ٣(

  .٧-٦ابن األنباري، األضداد ص ص : انظر) ٤(



       

  

    

 
 

 
 

٨٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 

 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

 َم العربِلزُنض علينا فلم ُيف صاحبه، رمبا عرفناه فأخربنا به، ورمبا غم

فهو يقر بوجود املرتادفات، على أن بينها فروقا دقيقة يف أصل  ،)١("جهله

ُوضعها خفي عن املتأخرين بعض
ِ
اللغة يف أصل  ف،ُها، وهذه طبيعة اللغةَ

 واحد، ومع تطورها ونشأة اللهجات ٌّدالفيها وضع لكل مدلول ُنشأ�ا ي

 . وتلغى الفروق، واخلاص إىل عام،قد يتحول العام إىل خاص

ِ القيام بدراسات تعىن بتاريخ الكلمات يف قد حيسن باللغويني املعاصرين - ُ

ْعالقتها مبصادرها الفعلية، وتتبع الطرق اليت استعملت � ُّ ُّا فيها، وتتبع ّ

َيتميز املنقول واملرجتل فيها ّداللتها يف كل مرحلة، ل ن غريه، وهذا النَّوع مَّ

ْمن الدراسات تفتقر إليه مكتباتنا اليوم؛ إذ لو تتبـعنا كيفية استعمال  َّ ُ ْ
  .الكلمات، ألمكننا الوصول إىل معناها األصلي

                                         
  .٧ابن األنباري، األضداد ص ) ١(



       

  

    

 
 

 
 

٨٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 

 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

  ادر
  

  :ابن األنباري، أبو بكر محمد بن القاسم -

، ةريعـــص الةكتبـــامل: بـــريوت (أبـــو الفـــضل إبـــراهيمحممـــد : ، حتقيـــقضـــدادألا

  ).م١٩٨٧-ه١٤٠٧

  :إبراهيم، أنيس -

  ).م١٩٩٢، ة املصرية األجنلوكتبم: القاهرة (٨ط ، يف اللهجات العربية

  ).م١٩٩٧، ة املصرية األجنلوكتبم: القاهرة(داللة األلفاظ، 

  : أبو العباس أحمد بن يحيثعلب، -

دار املعـارف، : القـاهرة (٥عبد السالم حممد هارون، ط : يق، حتقا�الس

 )).ت.د(

  :ابن جني، أبو الفتح عثمان -

 العــريب، الكتـابدار : جــدة(١، طحممـد علــي النجـار: ، حتقيــقصائصاخلـ

  ).)ت.د(

  :محمد بن إبراهيم، الحمد -

، دار خزميـــــة: الريـــــاض (٢، طقـــــضاياه-موضـــــوعاته-فقـــــه اللغـــــة مفهومـــــه

 ).م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠

  :حيان، أثير الدين محمد بن يوسفأبو  -

عـــادل عبـــد املوجـــود وعلـــي معـــوض وزكريـــا : تفـــسري البحـــر احملـــيط، حتقيـــق

هـــــ ، ١٤١٣دار الكتــــب العلميــــة، : بــــريوت (١النــــوين وأمحــــد اجلمــــل، ط

  ).م١٩٩٣



       

  

    

 
 

 
 

٨٨٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 

 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

  :سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان -

 ٢عبــــــد الــــــسالم حممــــــد هــــــارون، ط:  الكتــــــاب كتــــــاب ســــــيبويه، حتقيــــــق

 ).م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢تبة اخلاجني، مك: القاهرة(

  :السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن الكمال -

حممد جـاد املـوىل بـك وحممـد : املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، شرح وتعليق

املكتبــــــة : بــــــريوت (٢، ط أبــــــو الفــــــضل إبــــــراهيم وعلــــــي حممــــــد البجــــــاوي

  ).م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، العصرية

 :الصالح، صبحي -

 ).م١٩٨٩دار العلم للماليني، : بريوت (١٢ ط ،دراسات يف فقه اللغة

 :عبد التواب، رمضان -

 ).١٩٩٩-١٤٢٠مكتبة اخلاجني، : القاهرة (٦فصول يف فقه العربية، ط

  :أحمد مختار، عمر -

 ).م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، عامل الكتب: القاهرة (٧، طعلم الداللة

 :، أبو الحين أحمدابن فارس -

ـــــق وســـــنن العـــــرب يف كالـــــصاحيب يف فقـــــه اللغـــــة مـــــصطفى : المهـــــا، حتقي

 ).م١٩٦٣-ه١٣٨٣املكتبة اللغوية العربية، : بريوت(الشوميي 

  :ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم -

 ).م١٩٩٤-هـ ١٤١٤دار صادر، : بريوت (٣لسان العرب، ط

  : أسعد، محمدالنادري -

 -هـــ ١٤٢٥، املكتبــة العــصرية: بــريوت( ١ط، فقــه اللغــة مناهلــه ومــسائله

٢٠٠٥.( 



       

  

    

 
 

 
 

٨٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 

 دراسة يف آراء اللغويني وأسباب النشوء الرتادف واالشرتاك اللفظي والتضاد

  :سهلبد اهللا بن الحسن بن ع، أبو هالل العسكري -

، حممـــد باســـل عيـــون الـــسود: علـــق عليـــه ووضـــع حواشـــيه، فـــروق اللغويـــةال

 ).م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، دار الكتب العلمية: بريوت (٢ط

  :علي عبد الواحد، وافي -

 ).م١٩٤٥، دار �ضة مصر للطبع والنشر: القاهرة (١، طفقه اللغة

  


