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مناسبة األلفاظ للمعاين/    1                                                  

:مناسبة احلروف العربية ملعانيها              

دها نعوقد وقف  اللغوية من أهم الظواهر الطبيعية اليت شغلت فكر اإلنسان مند القدم،تعد الظاهرة             
ه ذومن أهم ه. على اختالف ختصصاهتم كما تناوهلا العلماءجوهرها،و فة وقفات طويلة ملعرفة حقيقتها،الفالس

بينهما، كما أدركوا قيمة املعىن يف  د قوة الترابطاليت أدرك العلماء على حنو جَيظاهرة اللفظ واملعىن  اهر اللغوية،والظ
فهما .جسد بغري اللفظ كما ال يقوم الروح بغريومكانة األلفاظ حني تنضم إىل بعضها، فال يقوم املعىن  ،التعبري

.متالزمان تالزم الروح واجلسد  

ص يف َصخفقد  ،"ابن جين"وعلى رأسهم  ،قد حبث اللغويون العرب يف طبيعة الصلة بني اللفظ واملعىنل          
يف إمساس " و باب "باب يف  تصاقب األلفاظ لتصاقب املعاين": مها ه القضية،ذفصلني ملعاجلة ه "اخلصائص"كتابه 

لك لتقارب ذمن الكلمات املتقاربة يف معظم حروفها، و مناذجففي الباب األول عرض فيه  ،"األلفاظ أشباه املعاين
 "الفعالن"ويفترض أن صيغة  عن وضع األلفاظ على صورة مناسبة ملعناها،فتحدث فيه أما الباب الثاين  .مدلوالهتا

.تفيد االضطراب كالغليان و الفوران  

الستنباط الصالت بني األلفاظ  ه فيه كل عنايتهوَج "مقاييس اللغة"وقد وضع ابن فارس معجما مساه         
فغاىل و  ، أن ابن فارس قد بل  الذروة يف معجمه، غري "اخلصائص"ها به ابن جين يف كتابه جلعلى ما عا ودالالهتا،

مناسبة ه علماؤنا من بيانه هو ما الحظ ما نوَدو .من التكلف استنبط من الصالت ما ال خيلوف أسرف يف استنباطه،
مل يعنهم من كل حرف أنه صوت،  إذوما حملوه يف احلرف العريب من القيمة التعبريية املوحية  حروف العربية ملعانيها،

ه املادة الصوتية اليت ميكن ذوأن الكلمة العربية مركبة من ه ،ر عن غرضاحلرف أنه معَب ذاوإمنا عناهم من صوت  ه
ما دام يستقل  ،ل ببيان معىن خاصقرف الدوال املعربة، فكل حرف منها يستححل أجزائها إىل جمموعة من األ

.كان لكل حرف صدى وإيقاع ذه ظل وإشعاع، إوكل حرف ل. داث صوت معنيحبإ  

االقتناع ها، فقد مالوا إىل ليت ال يسهل رَدواحتجوا بالشواهد ا ،على ذلك كر علماء العرب األمثلةذوقد            
:، ومنهاطوري النشأة والتوليده يف حاليت البساطة و التركيب، وب بني اللفظ ومدلولسبوجود التنا  

، يقع على صوت معني، مث يوحي باملعىن املناسب -وهو جزء من الكلمة -(احلرف الواحد) البساطةففي حالة  -أ  
، فجعلوا الصاد "سعد "و،"صعد"ا وقع يف أول الكلمة مفمو آخره، أ يف أول اللفظ أم وسطه، احلرف سواء أكان

ملا ال يظهر وال  السني لضعفهالك، وجعلوا ذألهنا أقوى ملا فيها أثر مشاهد يرى، وهو الصعود يف اجلبل وحنو 
، فاخلضم ألكل "قضم"و "خضم": لك قوهلمذومن . ال صعود اجلسم لك فيه صعود اجلَدذيشاهد حسا إال أنه مع 

قضمت الدابة  :حنو ،والقضم للصلب اليابس .وما كان حنومها من املأكول الرطب ،والقثاء ،كالبطيخ ،الرطب
فاختاروا اخلاء لرخاوهتا للرطب، والقاف لصالبتها لليابس،حذوا ملسموع األصوات على ...وحنو ذلك شعريها

.حمسوس األحداث  
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فالتاء خافية مستفلة، ( ق ط ر)و( ق ت ر) :والدال،يف تركيب الطاء،، والتاء: ومما وقع وسط الكلمة             
و قطره، والدال بينهما ليس هلا صعود  قتر الشيء: ، كقوهلمرفنيتا لتماديهما يف الطفاستعمل والطاء سامية متصعدة،

.الشيء جلماعه قدر: فقيل هبا عن معظم األمر و مقابلته،ر فعَب لك واسطة بينهما، ذالطاء وال نزول التاء، فكانت ل  

ستعالء، والوصيلة والصاد أقوى صوتا من السني، ملا فيها من اال ،"الوصيلة"و  "الوسيلة":لك قوهلمذومن            
 ،مماسته له ليس له عصمة الوصل، والصلة أصلها من اتصال الشيء بالشيء و للك أن التوسذو .ةأقوى معىن من الوسيل

أو كاجلزء من املتوسل إليه  يصغر أن يكون املتوسل جزءوالتوسل معىن يضعف و... بعضا له وكونه يف أكثر األحوال 
.السني لضعفها للمعىن األضعفعىن األقوى وللما واضح، فجعلوا الصاد لقوهتا ذوه  

والنضخ أقوى من  -سيالنه برفق- ، فالنضح للماء وحنوه"النضخ"،و"النضح": ومما وقع أخريف  الكلمة             
لغلظها ملا هو واخلاء  ،فجعلوا احلاء لرقتها للماء الضعيف،  الرمحن( فيهما عينان نضاختان:) النضح، قال تعاىل

.أقوى  

سوقا للحروف  يضاهي أوسطه يف تقدمي ما يضاهي آخره، وتوسط ماأن ويؤكد ابن جين يف كتابه اخلصائص             
:يف كتابه اخلصائص ابن جين ذكرهما  على ذلك ومن أوضح األمثلة. ود والغرض املطلوبعلى مست املعىن املقص من     

ا و جمموع زجتهن الفاء على التقدمي و التأخري،فأكثر أحواهلما اذوالنون،إ والالم، والراء، والطاء، والتاء، ،ازدحام الدالمن 
والدنف  ،و الشيخ الدالف ،رد، كالشيء التالفلك فيما ال ُيذ ىوشواهده عل .حنومهامعانيها أهنا للوهن والضعف و

...والفتور للضعف للمريض،  

:يف حال التركيب/ ب  

ه ابن جين يف كتابه وقد خَص أخيه يف لفظ ثنائي،كذلك القيمة التعبريية للحرف مع الحظ العلماء          
وفيه أشار إىل تلك املناسبة الطبيعية بني  "باب يف إمساس األلفاظ أشباه املعاين:" ببحث قيم عنوانه "اخلصائص"

، وتلقته سيبويه، وه اخلليله عليوقد نَب ،ا موضع شريف لطيفذاعلم أن ه:" ويستهل الباب بقوله، اللفظ ومدلوله
 صرًََ،:فقالوا كأهنم تومهوا يف صوت اجلندب استطالة و مدا، ":قال اخلليل ف بصحته،ااالعتراجلماعة بالقبول له و

هنا تأيت أوقال سيبويه يف املصادر اليت جاءت على وزن فعالن  .صرصر: فقالوا وتومهوا يف صوت البازي تقطيعا،
أي كرر يف  ،مثل صرصر اجلندب ،تفيد التكرير "الفعللة"لك صيغة ذوكالغليان والغثيان، :حنو لالضطراب واحلركة،

.تفيد السرعة "الفعلى"صيغة صويته، وت  

 

:ظاهرة االشتراك اللفظي يف العربية /2  

تعدد ولكن ظروفا  تنشأ يف اللغة تؤدي إىل  األصل يف كل لغة أن يوضع اللفظ الواحد للمعىن الواحد،           
 لم أن من كالمهم، اختالف اللفظنيواع": تعدد املعاين للفظ الواحد، يقول سيبويه األلفاظ ملعىن واحد، أو

.1/7الكتاب سيبويه" .واتفاق اللفظني واختالف املعنيني واختالف اللفظني واملعىن واحد، ،الختالف املعنيني  
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اختالف : على ثالثة أوجه، فوجه منها وهو األعم األكثرالكالم يف ألفاظه بلغة العرب، ": ويقول قطرب           
ذا ال سبيل جلمعه وه...وقام وقعد اليوم والليلة،و الرجل واملرأة،: لك قولكذو ..اللفظني الختالف املعنيني

قعد و ر ومحار،عْي:لك مثلذاختالف اللفظني واملعىن متفق واحد، و: والوجه الثاين .حصره، ألن أكثر الكالم عليهو
: لك مثل ذأن يتفق اللفظ وخيتلف املعىن، فيكون اللفظ الواحد على معنيني فصاعدا، و: والوجه الثالث..جلسو

ي جييء على ذال ا اللفظ الواحدذومن ه. ة من األممة القامة، قامة الرجل، واألَمواألَم. ة الرجل الواحد يؤمت بهاألَم
.422أضداد قطرب، ص  ".ضدهما يكون متضادا يف الشيء و معنيني فصاعدا،  

:تعريف املشترك اللفظي -1/ 2   

ا أردت ذوجدت عليه من املوجدة، ووجدت إ: اتفاق اللفظني واملعىن خمتلف، حنو قولك "-: املشلرك اللفظي هو
.1/11الكتاب سيبويه،. "وجدان الضالة  

املزهر يف علوم . "تلك اللغة اللفظ الواحد الدال على معنيني خمتلفني فأكثر، داللة على السواء عند أهل وهو"-
1/963اللغة، السيوطي   

.هو ما احتدت صورته،واختلف معناه -  

:حكم وقوع املشترك يف اللغة- 2/2  

:قال العلماء عن حكم وقوع املشترك اللفظي يف اللغة  

.أي ال مانع عقلي من وقوعه يف اللغة إنه ممكن الوقوع، -أ    

.لك يف كثري من األلفاظذلنقل أهل اللغة و لوجوده يف اللغة،إنه واقع فعال : ويقولون أيضا -ب  

ليفي بتغطية  فيلزم االشتراك و جيب وقوعه،. أوجب بعضهم وقوعه، ألن املعاين غري متناهية، واأللفاظ متناهيةو -ج
.املدلوالت االجتماعية اليت تسبق املدلوالت اللغوية، حىت تفي اللغة مبطالب احلياة واألحياء  

مث جاءا  ،ا اتفق البناءان يف الكلمة واحلروفذفإ ":حني قال ،أنكر بعض العلماء وجوده، ومنهم ابن درستويه -د
كر يف ذو ."متفقي اللفظ و املعىنيشتركان فيه، فيصريان  يكن بد من رجوعهما إىل معىن واحدملعنيني خمتلفني، مل 

لك إبانة بل تعمية وتغطية، ولكن ذملا كان   خمتلفني،فلو جاز وضع لفظ واحد، للداللة على معنيني": موضع آخر
تصار قد وقع يف الكالم، خاف وذلك يف لغتني متباينتني، أو حلذوإمنا جييء ...عللا ِلذقد جييء الشيء النادر من ه
فاق ات": ا ما دعى إليه أبو علي الفارسي، بأن ذوه.لك على السامع، وتأول فيه اخلطأ ذحىت اشتبه اللفظان، وخفي 

ولكنه من لغات تداخلت، أو أن تكون كل  اللفظني واختالف املعنيني، ينبغي أال يكون قصدا يف الوضع، وال أصال،
."، مث تستعار لشيء، فتكثر وتغلب، فتصري مبنزلة األصلعىنمبلفظة تستعمل   

:املشترك اللفظي نشأة عوامل -2/3   

                                          :فيما يلي ،عموما ةنلخص عوامل املشترك اللفظي يف العربي أن نكمي         
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االستعمال اجملازي، أي أن اللفظ الواحد مل يكن له إال معىن واحد على سبيل احلقيقة، مث تضمن معاين أخرى  -  
.االستعارة واجملاز لعلى سبي  

ه املعاين بعضها ذوا هفلما اختلف االستعمال لديهم، جاء جامعوا اللغة فضَم اللهجات العربية القدمية، اختالف -  
.بإرجاع كل معىن إىل القبيلة اليت كانت تستخدمه من األحوالإىل بعض دون أن يعنوا يف كثري   

.اقتراض األلفاظ من اللغات املختلفة -  

يف بعض األحيان نتيجة تطور صويت يف بعض الكلمات،  اللفظي ركفقد تكون ظاهرة املشتالتطور اللغوي،  -
فلعل السغب تطور إىل التغب،  ،مبعىن اجلوع "السغب"وجاء . القحط واجلوع أو الدرن،مبعىن الوسخ و" التغب":مثل

.ا ما يروى عن بعض قبائل اليمن اليت تقلب السني تاءًَذويشفع هل  

ات معان عامة، ذأن أكثر األصول اليت تشتق منها األلفاظ للداللة على معان جديدة  ذاملعىن العام لألصول، إ -
يقصد به  "الدليل": مثال. لك املعىن العامذلك فقد تستعمل للداللة على مسميات خمتلفة تشترك يف تلك الصفة أو ذل

ي ذويراد به الكتاب ال. زيارةهم على األماكن اجلديرة بالليدَل على الطريق، أو من يطوف مع السائحني من يدَل
. . .الربهاندوائر السياحة يف كل بلد، ويقصد به احلجة املنطقية وتطبعه   

: الغوي يف العربية التضاد/ 3  

والكتابة ، وطال النقاش واجلدل فيها مع كثرة البحوث غامضة يف العربية األضدادظلت مشكلة                      
نوع من العالقة  والتضاد .ه عليها األقدمون، وإن نَبرةجهالثاين لل األضداد حىت القرنحوهلا، وتأخر توثيق رسائل 

ا املعىن ذكر معىن من املعاين، يدعو ضد هذفمجرد  ،من أية عالقة أخرى هنذال إىلبل رمبا كانت أقرب  بني املعاين،
فعالقة الضدية من أوضح األشياء يف  هن السواد،ذكر البياض يستحضر يف الذف ،وال سيما بني األلوان هن ،ذإىل ال

. تداعي املعاين  

ع ضد، وضد كل شيء مجاألضداد  ":ف أبو الطيب اللغوي األضداد يف كتابه األضداد، بقولهويعَر                
كل ما خالف الشيء ضدا له، أال  وليس. (الشجاعة واجلنب)،و(السخاء والبخل)، و(البياض والسواد): حنو نافاه، ما

ل العلم، فاالختالف أعم من وإمنا ضد القوة الضعف، وضد اجله وليس ضدين، ترى أن القوة واجلهل خمتلفان
. كل متضادين خمتلفني، وليس كل خمتلفني ضدين إذ التضاّد  

أن بعض  وذكر. وع من املشتركالتضاد ن":ن السيوطي العالقة بني املشترك اللفظي والتضاد بقولهَييبو            
وعلى خمتلفني غري ضدين، فما يقع على  ،هبوا إىل أن املشترك يقع على شيئني ضدينذلك، وذالعلماء أيدوا 
ا يقع على خمتلفني غري ضدين كوما .  عظيملألمر اليسري وال "اجللل"واألسود، ولألبيض  "اجلون"االضدين، ك

...واجلاسوس، ،ومنبع املاء ،هبذالتطلق على العني الباصرة، و "العني"  

:التصنيف يف األضداد  
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منها ما  ،عرب وغريهم من املستشرقني مصنفات كثرية يف األضدادلوضع القدماء و احملدثون من ا              
حىت منتصف القرن السابع  ةهجريف يف األضداد من القرن الثالث للوصلنا ومنها ما مل يصلنا، وقد استمر التأل

:ه الكتبذومن ه( هـ610.هـ406)للهجرة   

(. هـ406ت )املعروف بقطرب  كتاب األضداد أليب علي املستنري -  

(.هـ411ت )كتاب األضداد أليب حامت السجستاين  -  

( هـ943ت)كتاب األضداد أليب بكر حممد بن القاسم املعروف بابن األنباري   -  

(.  هـ911ت )كتاب األضداد يف كالم العرب، أليب الطيب اللغوي  -  

                                                    :أما الكتب اليت ذكرت أبوابا خاصة يف األضداد، منها             

هـ476البن قتيبة ت  ،أدب الكاتب -  

(.هـ290ت )فقه اللغة وسر العربية، أليب منصور الثعاليب -  

(.هـ231ت )املخصص،البن سيده  -  

(.هـ311ت) للسيوطي ،املزهر يف علوم اللغة -  

:عوامل نشأة التضاد  

، وإطالق (النجاة واملهلكة )لك املفازة تقع علىذومن  .أو التفاؤل السالمة،حتسني القبيح استجالبا للخري و -1   
املسجور  و ،(انلعطشان والرَيل) الناهلو، (املبصر واألعمى)وإطالق البصري على  ،(السامل وامللدوغ) السليم على

(.لمملوء والفارغل)  

على  "البلهاء"إطالق و لقة،ا كانت حسنة اخِلذإ "شوهاء"فرس : لك قوهلمذومن  حلسد،تقبيح احلسن اتقاء ا -4   
إمنا كان  وإطالقها على السيف الصقيل ،الذي مل يصقلمبعىن السيف  "اخلشيب"املرأة الكاملة العقل، ومنه كلمة 

.لشر احلسد و اتقاءًَ ،فرارا من العني  

لحزين ل) السامدو  ،(يناملثقل بالَد احلزين لمسرور ول)املفرح : ومن أمثلة األضداد التهكم والسخرية، -9   
) ، البني (ث غريهأغاا ذا ارتاع وإذإ)  ، فزع(لمستغيث واملغيثل) الصارخو، (لليل والصبح)  الصرميو، (والالهي

   .(لجاهل والعاقلل) والعاقل . (للراضي و السائل) ، والقانع (للوصل والفراق

.اختالف اللهجات العربية -  2   

تطور فت هلما معنيان متضادين،ألحيان، أن توجد كلمتان خمتلفتان قد حيدث يف بعض ا: لغويالتطور ال -  1
كانت كلمة واحدة هلا معنيان ، فيبدو األمر كما لو األخرى متاماأصوات إحدامها بصورة جتعلها تنطبق على 
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كان يف ذا املعىن الثاين فإن ه هب،ذزال و  مبعىن أقام وثبت، ومبعىن" تلحلح"كلمة :لكذومن أمثلة . متضادين
.رت احلاءفقدمت الالم وأِخ ، مث حدث قلب مكاين،"حتلل"األصل لكلمة أخرى وهي   

يف هلجة من ا املعىن ذقد يكون املعىن األصلي للكلمة عاما، مث يتخصص ه: األصليعموم املعىن  -  6 
ضداد، قطرب من األو ،حامتها أبوعَد"املأمت"لك كلمة ذاللهجات،كما يتخصص يف اجتاه مضاد يف هلجة أخرى،ومن 

واألصل يف . ن ومناحةزو ح سرور،كما تدل على النساء اجملتمعات يف غٍمل على النساء اجملتمعات يف فرح وألهنا تد
.يف اخلري والشرالنساء  اجتماع لك عموم املعىن، فاملأمتذ  

.على اجلماعة و على الفرد" ةاألَم"كإطالق كلمة :االستعارةاجملاز و-7  

:موقف العلماء من األضداد   

ابن درستويه  وكذلكوجود األضداد يف كالم العرب، ( هـ431ت)رد أنكر أبو العباس املَب           
الصاحيب يف "ري التضاد يف كتابه منَك ورَد ابن فارس علل. أنكر املشترك اللفظي و األضداد الذي (هـ297ت)

لألسود و األبيض،  "اجلون"حنو  ،اء أن يسموا املتضادين باسم واحدومن سنن العرب يف األمس ":، بقوله "فقه اللغة
  ". . .ا ليس بشيءذضده، هللشيء وسم واحد العرب تأيت با وأَن .هبذا املذوأنكر ناس ه

ري األضداد معتمدا على دالليت على منَك( هـ977ت)احتج أبو علي احلسن بن أمحد الفارسيو               
اعلم أن من كالمهم ":  "صصاملخ"ده يف كتابه من طريق ابن سَي ا الردذوقد وصل إلينا ه. السماع والقياس معا
وعليه . اختالف املعنيني، واتفاق اللفظني وواختالف اللفظني واملعىن واحد ،الختالف املعنينياختالف اللفظني 

وإمنا نشأت كسائر ما اتفق لفظه واختلف معناه، نتيجة أحد  ،مل يضعها أهل اللغة قصدا وال هي أصل فاألضداد
."لة املعىن األصليات، والتوسع يف استعمال املعىن اجملازي حىت يصري مبنزجتداخل الله: عاملني  

وتتفق نظرة ابن األنباري مع أيب علي الفارسي إال أنه علل األضداد بتداخل اللهجات كما فعل أبو               
د حفاألصل ملعىن وا ،على معنيني متضادين( أي اللفظ)ا وقع احلرف إذ: ي، مث أورد هلا علة أخرى، فقالعلي الفارس

مي، ألن الليل ينصرم من صرمي وللنهار صر يقال لليل ،"الصرمي"لك ذساع ، فمن مث تداخل االثنان على جهة االت
.والنهار ينصرم من الليل، فأصل املعنيني من باب واحد وهو القطع ،النهار  

: يأمحد بن حي احملققون من علماء العربية، ينكرون األضداد ويدفعوهنا، قال أبو العباس ":يقول اجلواليقي          
. األنه لو كان فيه ضد، لكان الكالم حماال، ألنه ال يكون األبيض أسودا، وال األسود أبيض:قال. ليس يف الكالم ضد

املغيث، ألنه " الصارخ"املستغيث و "الصارخ"و كالم العرب وإن اختلف اللفظ، فاملعىن يرجع إىل أصل واحد، ف
."والطهروالُقرء الوقت، فاحتمل أن يكون للحيض  .صراخ منهما  

: أن األضداد ال تكون كذلك إال يف لغة واحدة، إذ يقول" " مجهرة اللغة" و يذكر ابن دريد يف معجمه 
أوال يف  ن التضاد ينشأإوعليه ف ."االجتماع، وليس من األضداد إمنا هي لغة قوم: "الشعب"االفتراق، و:"الشعب"

ه اللهجة، ذلك جيتمع املعنيان املتضادان يف هذاألخرى، وبكل هلجة املعىن املستعمل عند  هلجات خمتلفة، مث تستعري
.عن طريق تلك االستعارة   


