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 معتوق أبو حمفاية .د                                               
 كمية التربية ـ جامعة الزيتونة 

 

 تمهيد :
واختمفت آراؤىم وتنوعت  ،مند القدم بدراسة التعدد الداللياىتم العمماء    

، وشروط تحققو ووجوده في رىم في القول بيذا التعدد من جيةوجيات نظ
 نية من جية أخرى.المغات اإلنسا

 :الداللي تتمثل في األنواع اآلتيةويرى العمماء أن أنواع التعدد 
  .الترادف -1
اء نوعا من انواع المشترك ، الذي يعده العممالمشترك المفظي، واألضداد -2

 .المفظي
  .التضاد في المغة العربية -3
غوية العربية سواء في الدراسات الم ،ثانيونقدم فيما يمي دراسة لمنوع ال   
 .في ضوء الدراسات المغوية الحديثةو أالعمماء المغويين العرب القدامى،  عند

 : عند العمماء العرب القدامى
ظ الواحد الدال المف" :صول المشترك المفظي عمى أنوعرف عمماء األ    

  .(1)"عند أىل تمك المغة، داللة عمى السواء عمى معنيين فأكثر
 يا ــوألفوا في ،رة في المغة العربيةـــــب بيذه الظاىماء العر ــــــــــوقد عنى العم

                                                 
   . 1975القاىرة  تحقيق د/عبد ا شحاتة. الوجوه والنظائر، لمقاتل بن سميمان البمخي، ( (1
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توجيت ىمم كثير منيم إلى دراسة المشترك المفظي في  ،مؤلفات كثيرة
بوجو خاص وفي المغة العربية  ،الكريم وفي الحديث النبوي الشريفالقرآن 

انات . وقد حممت عنو ية والنثرية عمى السواء بوجو عامفي مستوياتيا الشعر 
 ،ريم مصطمح: الوجوه والنظائرىذه المؤلفات وبخاصة في ألفاظ القرآن الك

 ،(1)ىـ(150: ما ألفو مقاتل بن سممان البمخي )تومنيا األشباه والنظائر، أو
بن موسى األزدي األعور  ليارون ،وجوه والنظائر في القرآن الكريمال وكذا
سين بن محمد ، لمحوالنظائر: إصالح الوجوه ه( وكذا كتاب170)ت

كما كان لإلمام  السيوطي  (2)الدامغاني )من عمماء القرن الخامس اليجري (
باع واسع في ىذا التأليف في القرآن الكريم وبخاصة في  ه ( 911)ت 

 .(3)كتابو : "معترك األقران في إعجاز القرآن"

كر الزركشي المقصود بكممة الوجوه، وكذا بكممة: النظائر، وقد ذ
ي يستعمل في عدة معان كمفظ : فالوجوه المفظ المشترك الذوذلك بقولو

: وأما كممة النظائر فتعني األلفاظ اليدى، لو سبعة عشر معنى في القرآن
ما أختمف لفظو واتحد  :و عمى حد تعبير السيوطي، أاو المترادفةالمتواطئة 

  .(4)معناه
 رك المفظي ـــــماء العرب القدامى إلى دراسة المشتــــكما توجيت ىمم العم

                                                 
  .ىـ523من المحرم  20بتاريخ  Ms. 3334تحت  Chester Beattyمخطوطة في مكتبة  ( (1
    حققو عبد العزيز سيد األىل. ( (2

   . مي محمد البجاوى في ثالثة أجزاءحققو األستاذ ع ( (3

و ىـ( بعنوان: كتاب ما اتفق لفظ 285رد )ت بوثمة كتاب آخر لمم 1/514معترك األقران  ( (4
   . من القرآن المجيد ختمف معناهاو 
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كتاب )الذي وصمنا منيا كتاب واحد ىو  في الحديث الشريف، ولكن
ألبى  (،ختمف في المعنى، وما اشتبو في المفظ وااألجناس من كالم العرب
حجم مستخمص من ه( وىو كتاب صغير ال224عبيد اّ القاسم بن سالم )

 ، لممؤلف نفسو.(غريب الحديث)كتاب 
لمفظي في المغة العربية بوجو عرب في المشترك اأما مؤلفات العمماء ال

: األصمعي واليزيدي وأبو العميثل فقد  قام بيا عدد من أعالمو مثل ،عام
. لكراع النمل وكراع النمل وقد وصمنا منيا كتابان ألبي العميثل وكتاباً 

والحق، فإن العمماء العرب القدامى، لم يكونوا عمي سواء في القول بوجود 
مين بوجود لمفظي في المغة العربية وقد وجدنا فريقا منيم من القائالمشترك ا

، ووجدنا فريقا آخر ممن ينكرون وجود المشترك المشترك المفظي وقبولو
 . فظي في المغة العربيةالم

ذا كان رأى جميور العمماء من ، المغويين والنحاة وعمماء األصول وا 
اعمم " :يبويو يقول في كتابو، حيث نجد سىو اإلقرار بوجود المشترك المفظي

كما يخصص ابن  ،(1)"واختالف المعنيين ،فاق المفظين، اتأن من كالميم
س الكالم في االتفاق باب أجنا) بعنوان:: الصاحبي بابا فارس في كتابو

منو اتفاق المفظ واختالف المعني، ، و وجوه ىذلك يكون عم وأن (2)(واالفتراق
. فإننا نجد عمماء المغة، (3)وعين الميزانوعين الركية  : عين الماءكقولنا

                                                 
   . م 1970 – 1966تح / عبدالسالم ىارون القاىرة   1/24 :الكتاب سيبويو ( (1

   . م1963/ مصطفى الشويمي بيروت  تح  201الصاحبي، البن فارس  ( (2

   . السابق ( (3
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وجو الحقيقة، ، الذي ينكر المشترك المفظي، بمفيومو عمي كابن درستويو
أن ىذا لفظ ، حيث يقول: فظن من لم يتأمل المعاني، ولم يتحقق الحقائق

نما ىذه المعانيلمعان مختمفة، وقد جاء واحد ، ىو كميا شيء واحد ، وا 
فإذا اتفق البناءان في  :ويقول أيضا (1).او شر إصابة الشيء خيرا كان أ

، لم يكن من رجوعيما إلي معنى مختمفين، ثم جاء لمعنيين الكممة والحروف
. لكننا نجده ـ عمي (2)، فيصيران متفقي المفظ والمعنى، يشتركان فيياواحد

شتراك، حيث نشوء اال ىا األسباب التي تدعو إلالرغم من ذلك ـ يحدد لن
 ، لما كان ذلكينجاز وضع لفظ واحد لمداللة عمي معنيين مختمففمو يقول: "

نما ، ولكن يجيء الشيء النادر من ىذا لعمل ... وا  تعمية وتغطية ، بلإبانة
يجيء ذلك في لغتين متباينتين، أو لحذف واختصار قد وقع لمكالم، حتي 

نجد . كما أننا (3)"السامع، وتأول فيو الخطأ ، وخفي ذلك عمياشتبو المفظان
تالف المعنيين، : "اتفاق المفظين واخعمي الفارسي يفطن إلي ذلك بقولو أبا

، أو ينبغي أال يكون قصدا في الوضع، وال أصال، ولكنو من لغات تداخمت
أن تكون كل لفظة تستعمل بمعنى، ثم تستعار لشيء فتكثر وتغمب، فتصير 

 . (4)"بمنزلة األصل
 ة ــــ، بأن تؤدي كمميوطيــــــا أورده السيوم المشترك المفظي، كمــــــوأما مف

                                                 
/ تح  1/384 :والمزىر في عموم المغة لمسيوطي 1/364تصحيح الفصيح ، البن درستورية  ( (1

   . م1958محمد ابو الفضل ابراىيم واخرون القاىرة 

   . 1/240تصحيح الفصيح ، البن درستويو  ( (2

   . 1/285وكذا : المزىر في عموم المغة  1/166تصحيح الفصيح البن درستوية  ( (3

   . م1973. تح د/ فخر الدين قباوه حمب  97 :شرح التصريف المموكي البن يعيش ( (4
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تحقق فينبغي أن يحدث دون نظر  واحدة أكثر من معني فإن ذلك إذا ما
 :(1)ىإل
 ما إذا كانت ىناك عالقة بين المعنيين أو ال.ــ  1
 ما إذا كان المعنيان منفصمين أم ال.ــ  2
في ليجة ما إذا كان المعنيان موزعين عمى ليجتين، أو مستعممين ــ  3

 واحدة .
ما إذا كانت الكممة في أحد معنيييا تنتمي إلى قسم معين من أقسام ــ  4

الكالم، وفي المعنى اآلخر إلى قسم آخر، أو كانت تنتمي بمعنيييا إلى قسم 
 واحد.

وقد أرجع العمماء نشأة المشترك المفظي في المغة العربية إلى مجموعة 
 ي عاممين رئيسيين ىما:من العوامل واألسباب، يمكن حصرىا ف

             .مل داخميةأواًل: عوا
 .ثانيا: عوامل خارجية

  وتتمثل العوامل الداخمية فيما يمي:
ما االستعمال المجازي: حيث تفيد الكممة الواحدة معنيين اثنين، أحدى ـ 1

مثاًل، التي تفيد الداللة عمى عضو اإلبصار  عمى وجو الحقيقة، ككممة العين
سان والحيوان، بدليل المقارنة بين العربية والمغات السامية األخرى، في اإلن

فيي من األسماء السامية القديمة، لكنيا في العربية تدل عمى معان، 
                                                 

   . 174دور الكممة في المغة  ( (1
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 ،الجاسوس :، في مثلودالالت أخرى كثيرة عمى سبيل االستعمال المجازي
ونحوىا، وذلك في إطار عالقات المشابية  ،وعين الشمس ،وعين الركية

 . (1)ستعارية أو الكنائيةاال
وليس األمر متصورًا عمى المغة العربية، في دور المجاز، في نشوء 
نما نجد ىذا العامل أو السبب موجودًا ـ أيًضا ـ في  المشترك المفظي، وا 
المغات األخرى، وفي ذلك يقول أولمان: "فاالستعارة مثال كما في 

قديم عن طريق العالقة وظيفتيا إلحاق مدلول جديد بمدلول  craneنحو:
المباشرة بين المدلولين غير أن السمات المشتركة فقط، ىي التي يدركيا 
المتكمم، حين االنتقال من المعنى الجديد، والمعتاد أن يعيش المعنى القديم 

وىو طير  ،crane جنبا إلى جنب مع المعنى الجديد، فالطير المسمى:
أطمق عمى أن المفظ نفسو قد الكركى، سوف يظل يدعى بيذا االسم، رغم 

. وقد أقرت (2)التي تستعمل في رفع األحمال الثقيمة ،تمك اآللة المعيودة
في الوجود من المعاني  النظريات المغوية الحديثة أن المعاني الحسية أسبق

 ق ــــــــــما ىي فرع من المعاني الحسية، بطريـــــت إن، وأن ىذه المعنوياةـــــــالمعنوي
                                                 

م ، حيث وردت 1958انظر : شجر الدر ألبي الطيب اليوني تح /محمد عبد الجواد القاىرة  ( (1
مثال ذلك: كممة: السوق،  في ضوء ىذه العالقات المجازية، لمفظي،أمثمة كثيرة لممشترك ا

ساق الناقة لتسير، أي سحبيا وجرىا، لتتحرك وتسير، والسوق: خروج النفس،  بمعنى:
بمعنى: نزع الروح و سحبيا من صاحبيا عند الموت. فالعالقة بين الداللتين: الحقيقة 

لسحب والنزع في كمييما، فالسحب والنزع أداة في إطار المشابية االستعارية، وىي ا والمجاز،
   . مرتبطة بحدوث الفعل: حركة الحيوان، والموت لإلنسان!

   . م1962الستيف أولمان ترجمة د/ كمال بشر القاىرة   117دور الكممة في المغة  ( (2
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 .زالمجا
وبخاصة المغويون  ،رغم من عدم اىتمام العمماء العربوعمى ال

، بيذه العالقة المجازية إال أن المعاجمالميتمون بالثروة المفظية، وجمعيا في 
عالقة ولكنو "لم ليذه ال ،أساس البالغة: شري،  قد خصص معجموالزمخ

عنى حسي من ؛ فقد ضل الطريق حين حاول اشتقاق ميوفق في كل حالة
ن ، ىو أالمحدثون من عمماء المغات ، مع أن الذي أجمع عميور معنويآخ

، وأجدر بأن تعد المعاني الحقيقية وغيرىا المعاني الحسية أسبق في الوجود
 .(1)"جازفروعًا ليا عن طريق الم

ويرجع السبب في غموض العالقة بين بعض معاني المشترك المفظي 
، يمكن استرجاعيا ،ت معمومةرتبطة بأشياء تاريخية أدأنيا قد تكون م

. مع غيرىا من دالالت لداللة، التي اتفقت فييا المفظةلموقوف عمى حقيقة ا
 .رى المشتركة معيا في ذات الداللةاأللفاظ األخ

ن اإلنجميزية، يوضح ىذه العالقة، حيث يقول: ويذكر أولمان مثاال م
لتفصيمية، مثال أي: الموازنة والمراجعة ا  Collation: كيف اكتسبت الكممة
ل ، بىناك مشابية بين المعنيين؟ من البدىي أنو ليست معنى األكمة الخفيفة

، ولكن ا أول األمر،  احتمال يبدو بعيدإن احتمال وجود أية صمة بينيما
لقد كانت العادة في بعض األديرة،  ،تاريخ يمدنا بما يفسر ىذه الحالةال

من قراءة سير الرواد األوائل، من غيم ، بعد فرايتناول الرىبان طعاما خفيفا
 ، ألن ياـــــــن ىذا االرتباط العرضي كاف، فكارـــــــرجال الدين، ومراجعة ىذه السي

                                                 
   . م1965ــــ مكتبة األنجمو القاىرة  199في الميجات العربية د/إبراىيم أنيس  صـــ  ( (1
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 .(1)ينحرف بالكممة، ويقودىا إلي ىذا التطور في المعنى
التي يمكن  ،ذه العالقات الغامضة بين المعاني، حول ىوثمة أمثمة كثيرة

لي األحداث التاريخية لكشف النقاب عما يخفي تفسيرىا من خالل الرجوع إ
لتي يستخدميا ومن ىذه األمثمة كممة: التقاوي، ا .عالقاتعمينا من ىذه ال

، اك من يذىب إلي أن ىذا االستخدام، فينالريف المصري بمعنى: البذور
سرة العموية، التي كانت تحكم مصر، وىو محمد يرجع إلي عيد رأس األ

يعطي الفالحين من أىراء السمطان، ومخازن  كان. ذلك أنو عمي الكبير
، رج من الديوان، وكان ذلك يخالوالية، ما يعينيم عمي الزرع، من البذور

ما كثر قرن ، فمأو إردبا تقوية لو : يعطى فالن كذاعطيةويكتب في كتب األ
: أخذت عطاء البذور بالتقوية، غمبت التقوية عمي البذور، فكان إذا قيل

 لفظ التقاوي، وغمب ىما يعنى أخذ البذور، وجمع التقوية عمالتقوية، فإن
 . (2)التقاوي عمي البذور

ة ، كانتا في األصل مختمفتي الصور كأن تكون كممتان :التطور الصوتي - 2
، فاتفقت لذلك مع صوات إحداىما، ثم حدث تطور في بعض أوالمعنى
ا مختمفة ، وىكذا أصبحت الصورة التي اتحدت أخير في أصواتيا األخرى
. ومثال (1)، أي صارت لفظة واحدة مشتركة بين معنيين أو أكثر(3)المعنى

 .(2)بالماء ومرد الخبز ،أقدم وعتا ،مرد ذلك ما روى عن أن

                                                 
   . 174دور الكممة في المغة  ( (1

   . القاىرة )د .ت( 85انظر: لغويات ، لمشيخ محمد عمي النجار  ( (2

   . م1906مطبعة بريل  –تشر دى غويو   212حسن التقاسيم لممقدسي  أ ( (3
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المعاجم: مرث الشيء في ، ففي : مرثوأصل الكممة بالمعنى الثاني
، نقعو فيو، حتي صار مثل الحساء، فقد أبدل صوت الثاء تاء: أالماء

، ثم جيرت الثاء (3): مرت وقد رويت ىكذا في كتب المغةالكممة فصارت
، ثمت كممة: مرد بمعنى أقدم وعتا، وبذلك مفصارت: مرد ،يا الراءلمجاورت

 .كثيرة ذكرىا عمماء المعاجم العربوثمة أمثمة أخرى 
وأصل ، (4)جمدة الرأس والغني ، التي تفيد داللةنذكر منيا كممة: الفروة

، فالثاء والفاء صوتان ىو الثروة، حيث أبدلت الثاء فاء الثانيالكممة بالمعني 
 صوت شفوياربة المخارج، فالفاء ميموسان وىما من االصوات المتق

كما ىو الحال في كثير من األلفاظ  ،لصصوت أسناني خا أسناني، والثاء
 . وغيرىا كثير ،: جدث ـ جدف ، حثالة ـ حفالةخرى المماثمة في مثلاأل

: وكذا كممة، تفيد داللة قوى ؛ التيكممة دعم ذلك ـ أيضا ـ ومن أمثمة
 . (5)دعمو بمعنى دفعو وطعنو ورماه بشيء

 وليس األمر مقصورا في أثر التطور الصوتي في نشوء المشترك
 إن األثر عن طريق التطور الصوتي، بل المفظي عمي المغة العربية وحدىا

ذكر أولمان ما ينشأ في المغة يشيع في جميع المغات اإلنسانية ـ أيضا ـ وي
                                                                                                              

   . م1983، القاىرة 232انظر: فصول في  فقو العربية د/ رمضان عبدالتواب  ( (1

 :م  لسان العرب ألبي منظور 1918القاىرة  1/337 :س المحيط لمفيروز أباديالقامو  ( (2
   . ىـ 1307بوالق   4/407

   . م1918الدين التنوخى  دمشق  تح/ عز  1/159 :اإلبدال، ألبي الطيب ( (3

   . 4/373 :القاموس المحيط ( (4

   . 15/52وكذا لسان العرب  113/ 4 :انظر: القاموس المحيط ( (5
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 :اإلنجميزية من المشترك المفظي عن طريق التطور الصوتي بقولو
، أو أكثر في الصيغة مستقمتين والمشترك المفظي ينشأ من اتفاق كممتين"

ليس ىناك أقل من أربع كممات تمثميا  دفة، وعمى ىذااتفاقًا بطريق المصا
بعد أن اشتقت  ،ذه الكممات األربعفي ،في المغة اإلنجميزية ،soundالصيغة 

ت تتقارب بعضيا من بعض في الصيغة. حتى ، أخذمن أصول مختمفة
 ،صحيح البدن أي: ،healthyبمعنى  ، sound:اتحدت وتماثمت فالكممة

 ، وىي الكممة وىناك ما يقابميا بالفعل في تمك المغة ،كممة جرمانية قديمة
Gesund; أما  ،التزال تؤدي المعني نفسو التي sound، بمعنى صوت ،

إال تطور متأخر  dوما العنصر ،son: الكممة الفرنسيةفإنيا ترجع إلى 
بمعنى: سبر الغور فيي امتداد لمفعل الفرنسي  ،sound وأما ،الحدوث

sounder الكممة الفرنسية، ، بين ىذه وربما تكون ىناك عالقة تاريخية
، التي توجد في لغات اءمضيق الم :الرابعة، التي تعني sound:والكممة

 .(1)جرمانية متعددة
 : لعوامل الخارجية ،فتمثل فيما يميأما ا

 :ـ تعدد المهجات واختالف البينات1
ات ، قد نشأت عن ىذا السبيل في بيئةفإن كثيرًا من المعاني المشترك

 ،مك البيئات إال في القميل النادرلم يوضحوا ت أن عمماء المغة ، غيرمختمفة
واضع كل لغة  ىب النظر عمالذي يوج" :بو إليو ابن السراج بقولوذا ما نوى

 ،أن يخص كل معنى بمفظ، ألن األسماء إنما جعمت لتدل عمي المعاني
                                                 

   . 127دور الكممة في المغة  ( (1
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ما  ىفحقيا أن تختمف كاختالف المعاني، ومحال أن يصطمح أىل المغة عم
العرب لفظتان  ، وىذا ادعاء من ادعى أنو ليس في لغةيمبس دون ما يوضح

لكنو أغفل أن الحي أو القبيمة ربما  ،في الحروف إال لمعنى واحد متفقتان
، توافق المفظ  في لغة قوم انفرد القوم منيم بمغة، ليس سائر العرب عمييا

ريدون معنى لفظ آخر من لغة آخرين، ىم يريدون معنى آخر، ثم ربما وىم ي
صل اختمطت المغات، فاستعمل ىؤالء لغة ىؤالء، وىؤالء لغة ىؤالء، فأ

خالص، لكل معنى لفظ ينفرد بو، قد وضعالمغة ال أنو ، إت عمي بيان وا 
 . (1)"دخل المبس من حيث لم يقصد

إن كثيرًا من المعاني المجازية التي أسمفنا القول عنيا،  ويمكننا القول
لم يتنبيوا في أثناء ، و قد نشأت في بيئات مختمفة، ولم يمتفت إلييا المغويون

ن المعني أ ىمنيا إال األمثمة اليسيرة، التي نبيوا إلكروا ، ولم يذجمعيم المغة
ومن ىذه األمثمة  ،نشأ في بيئة أخرى كذا نشأ في بيئة بعينيا، والمعنى كذا

أنيا كانت تستعمل كممة: األلفت، لمداللة  ،قبيمة تميم عنوما رواه أبو زيد 
 ىى إلليمن، كأن فيو التفاتا من اعمى األعسر، الذي يعمل بيده اليسرى

، لمداللة عمي اليسرى، أما قبيمة قيس، فكانت تطمق ىذه الكممة: األلفت
ولكن ليس من اليمين  ،التفاتا ولعل قيسا كانت ترى في األلفت، (2) األحمق!

نما من الكياسة إلي الحمق ب المغة أن عامة وورد في كت !إلي اليسار، وا 
في حين تطمقيما  ،ئب، عمي الذديوكذا: الس   ،: السرحانالعرب تطمق كممة

                                                 
   . م 1973تح / محمد صالح التكريتي بغداد   23االشتقاق، البن السراج  ( (1

   . 1/381انظر: المزىر في عموم المغة  ( (2
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كما روى األصمعي أن عامة العرب كانت تطمق  .(1)قبيمة ىذيل عمي األسد
دىن السمسم  كممة: السميط عمى الزيت، وأما أىل اليمن فكانوا يطمقونو عمى

 . (2)فقط
 :جنبيةلفاظ من المغات التراض ال ـ اق2

و فييا كممة: لعربية القديمة، ومن أمثمتوقد حدث ىذا االقتراض في المغة ا
: الَسكر: نقيض الصحو، وفييا ـ أيضا ـ أن كل شق سد، فقد سكر، والسكر

فيو معرب من اآلرامية:  . والمعنى األول: عربي، أما الثاني(3)سد الشق
sakkar، ال يضر فطن إلي ىذا شياب الدين الخفاجي، حيث قال وقد :

 عربي المادةوأن كل  ؛افقا لمفظ عربي، كسكر فإنو معربالعرب كونو مو 
، وذلك في قولو تعالي: (4)﴾ُسِكَرْت َأْبَصاُرَنا﴿ ى:قال ا تعال ،: أغمقبمعنى

  .[15 سورة الحجر:] ِإَنَما ُسِكَرْت َأْبَصاُرَنا﴾ َلَقاًلواْ ﴿
نى: الوداد، بمع : الحبٌ ـ أيضا ـ في المغة العربية كممة ومن أمثمة ذلك

.       .(5)التي يجعل فييا الماءالجرة  وىو حُب الشيء، وفييا كذلك: الحب

ا الثاني فيو مستعار من الفارسية، لكممة أم ،عربي أصيل والمعنى  األول
ومن أمثمة ذلك ـ أيضا ـ كممة: الُسور: حائط  (6)"مماثمة تماما لمفظ عربي

                                                 
   . م1976تح / د / أحمد مختار عمر  و .د / ضاحي القاىرة   63المنجد: لكراع النمل  ( (1

   . 1/381المغة انظر: المزىر في عموم  ( (2

   . 6/40لسان العرب  ( (3

   . ىـ 1325القاىرة   8شفاء الغميل لشياب الدين الخفاجي   ( (4

   . 18وشفاء الغميل  1/51القاموس المحيط  ( (5

   . ىـ 1361نشر الشيخ أحمد شاكر القاىرة   120المعرب ، لمجو اليقى  ( (6
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(1): الضيافةالمدينة، والسور
والمعنى األول عربي، والثاني: فيو لكممة . 

: حين عميو وسمم  كما قال صاحب القاموسصمي ا ، شرفيا النبي فارسية
أىل الخندق، قوموا فقد صنع ا نطق بيا في قولو عميو الصالة والسالم : ي

إنما يراد من ىذا أن النبي صمي ا  :جابٌر سورا، قال أبو العباس ثعمب
 .(2)، أي طعاما دعا إليو الناسوسمم تكمم بالفارسية ـ صنع سورا عميو
 :مفظي عند العمماء المحدثينترك الالمش

، عمي مماء المحدثين في المشترك المفظياختمفت وجيات نظر الع
، حيث تباينت وجيات نظرىم ما ذى عرضناه لمعمماء العرب القدامىالنحو ال

وقد أفاد  ،وبين الموافقين القائمين بوجوده بين المنكرين لالشتراك المفظي
نظريات داللية الحديثة بوجو خاص الىؤالء العمماء من معطيات الدراسات ال

ويمكننا أن نميز بين ىؤالء العمماء من خالل  .المغوية الحديثة بوجو عام
 :، نقدميا عمي النحو اآلتيبين أربعة أنواع  لممشترك المفظيز يالتمي
: وجود معنى ىذا الرأي أن مفيوم المشترك المفظي يعني يرى أصحابأ ـــ 

معان فرعية أو ىامشية. وقد عرض ليذا الرأي  ر حولو عدةمركزي لمفظ تدو 
 Componential analysis of: في كتابو Nida: نيدا المغوي

meaning  ( حيث ذكر أن المعاني الفرعية أو )التحميالت التكوينية لممعنى
اليامشية تتصل بالمعنى المركزي، وبعضيا ببعض عن طريق وجود 

                                                 
   . 2/53القاموس المحيط  ( (1

  . 192ب : لمجواليقي المعر  ( (2
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وىو يرى أن . (1)التشخيصية عناصر مشتركة معينة وروابط من المكونات
ا وردت منفردة مجردة عن السياق، المعنى المركزي، يتصل بمعنى الكممة إذ

وجية األخرى اليامشية وىو يمثل  لنا  ـ عادة ـ المعاني  الذي يربطوىو 
 :سابقة باألمثمة اآلتيةنظره ال

 : ردت في التعبيرات الثالثة اآلتيةالتي و   Coatكممة : ــ  1
1 – Bill put on his Coat                    
2 - The dog has a thick Coat of Fur2 
3 – The house has a fresh Coat of paint 

إلى مجموعة في كل عبارة معنى ينتمي   Coat: حيث تعني كممة
 .داللية خاصة

ـ البموفر ـ  ففي العبارة األولى، تنتمي الكممة إلى مجموعة: الجاكت
 خ . السويتر ...ال
: جمد ــ ريش ــ شعر ... ثانية : تنتمي الكممة الى مجموعةوفي العبارة ال

 الخ . 
: دىان ــ طالء ــ بياض وفي العبارة الثالثة، تنتمي الكممة إلى مجموعة

 ... الخ 
ونالحظ أن المعاني في المجموعات الثالث تتفق في عنصر مشتق 

، معنى  الرئيس  فييا جميعاوأن ال لمداللة عمى معنى مركزي وىو: التغطية،

                                                 
(1)  )

 Nida : Componential analysis of Meanimg ,p.130 .    
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، وأن المعاني في المجموعتين عنى المستفاد من المجموعة األولىىو الم
 الثانية والثالثة يرتبطان بالمعنى  األول.

توصل من خالليا إلى أن  ،Nida : نيداأخرى  قدمياوىكذا في أمثمة 
ي، وأن ركزي أو الرئيسالمعنى في المجموعة األولى ـ دائما ـ ىو المعنى الم

: الثانية والثالثة، يمثالن المعنى اليامشي أو المعاني في المجموعتين
 الفرعي، وأنيما يستمدان معنيييما من المعنى المركزي الرئيسي!.

يرى أصحاب ىذا الرأي أن  تنوع المعاني والدالالت إنما يكون بحسب  2
 المادة ووظيفتيا.

UIImannويعد أولمان 
يث أطمق ، ح(2)صاحب ىذا الرأي ،(1)

 : التغيرات في االستعمال أو جوانب متعددة لممعنى الواحد.عميو
أن داللة: الكممة  الواحدة عمى أكثر من معنى  ويرى أصحاب ىذا الرأي 3

دة، ويمكن تسمية ىذا إنما ىو نتيجة الكتسابيا معنى جديدًا أو معاني جدي
ممة واحدة ـ : تعدد المعنى نتيجة تطور في جانب المعنى، أو )كالنوع أيًضا

 ،operationمعنى متعدد(، وقد مثل ليذا النوع المغوي أولمان بالكممة: 
، عمى الرغم من أنيا في عرف متكممي المغة اإلنجميزية التي تعد كممة واحدة

 ود بيا: ـــــرف ما إذا كان المقصـــــة عن السياق، فإنو ال يعــــــع منعزلـــــحين تسم
                                                 

(1)  )
 UIImann: The Principles Of Semantics  .   

حيث عرض أولمان لمطرق الرئيسية التي تتبعيا الكممات،  انظر: دور الكممة في المغة، ( (2
   . 118-117الكتساب المعاني المتعددة 
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 .(1)استراتيجية أو صفقة تجارية عممية جراحية، أو عممية
 ويرى أصحاب ىذا الرأي أن نشوء  المشترك المفظي إنما حدث بسبب  4

تعدد المعنى نتيجة تطور في جانب  :التطور الصوتي، ويطمقون عمى ذلك
 بمعنى Seaمتعددة، ويمكن التمثيل ليذا النوع بكممات: أو كممات المفظ،
، قصر األسقف )إبرشيو( بمعنى  Seeبمعنى :يرى،  ،See  toبحر، 

ائيما أو اختالفو، ومن والميم اتحاد نطق الكممتين دون اعتبار لتطابق ىج
 ،، التي أسمفنا الحديث عنيا عند أولمانSoundأيضا ـ كممة:  ـ أمثمة ذلك

من أمثمة ىذا النوع الرابع  في المغة العربية الفعالن، قال ـ يقيل، قال ـ يقول و 
حينما يستعمالن في المعنى الماضي، أو بصيغة اسم الفاعل. وكذلك 

اسم الفعالن: ضاع الشيء ـ يضيع. وضاع المسك ـ يضوع، وكذلك صيغة 
 .الفاعل من الفعمين سال ـ سأل

 مغوية:أهمية المشترك المفظي وقيمته ال 5
يسيم المشترك المفظي في تأكيد إسيام المغة واستطاعتيا في التعبير 
عن األفكار المتعددة بواسطة ىذه الوسيمة القادرة عمى تطويع الكممات 
وتأىيميا لمقيام بعدد من الوظائف المختمفة، حيث تتكمن الكممات بفضل ىذه 

 ةـــــــــــــــــــة قابميـــــ، واستمراريةــــــالطواعية و ــــــــــــوع من المرونن ة من اكتسابــــــالوسيم

                                                 
 . لميجة المصرية عمي سبيل المثالفي ا ( (1
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 . (1)االستعماالت الجديدة دون التضحية بالمعاني  القديمة أو فقدانيا
، وىو واستغاللو كخاصة من خواص األسموباالستفادة من الغموض  -

وتعد  ،(2)ا يزال موجودا في اآلداب الحديثة، ومأمر وجد في اآلداب القديمة
، حيث طيا وأسسيا من صور ىذه االستفادةداب بأنواعيا والبالغة بأنمااآل

والجناس والتورية وأسموب الحكيم. وقد قام   تستخدم في التالعب باأللفاظ
 seven types ofفي كتابو  بعمل دراسة W,Empson وليم أميسون

Ambiguityالذي يقع في الشعر بسبب التصوير ، حيث عرض لمغموض ،
، فتثير انتباه السامع .والتعبير عن في سياقات غير متوقعة ممةووضع  الك

، وتقديم معنيين اليبدو اتصال أو أكثر يمكن تبادليما بشيء واحدمعنيين 
ثارة نوع من  ، التناقض في ذىن القارئ أو السامعبينيما في وقت واحد وا 

  .(3)مما يضطره إلى أن يوجد تفسيًرا أو تحمياًل يرفع ىذا التناقض
التراث المغوي واألدبي العربي ممئ بيذا النوع من االستعماالت، و 

الغامضة واالستفادة منيا في صنع الصور والمحسنات البالغية والبديعية، 
َن َما َلِبُثوْا َوَيْوَم تَُقوُم ّالَساَعُة ُيْقِسُم ّالُمْجِرُمو التمثيل لذلك بقولو تعالى:﴿ويمكن 

 .[55سورة الروم :] َغْيَر َساَعٍة﴾
 ألن الساعة  ؛يياـــــــة إثارة وتنبــــــــع تكرار الساعــــــــــقد أحدث لدى السامو  

                                                 
   . 116دور الكممة في المغة  انظر : ( (1

ترجمة عبد الحميد   129وكذا : المغة ، لفندريس  125انظر : دور الكممة في المغة   ( (2
   . م1950الدواخمي ومحمد القصاص القاىرة 

(3)  )
 Empson: seven type of Ambiguity p.p 2,4,48,102,176 W. 
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لمداللة عمي زمنيا  يوم القيامة، وأن الساعة الثانيةلمداللة عمي  ولياأل
 . التي تشتمل عمي ستين دقيقة الساعة الزمنية المعروفة :الحقيقي. أي

لفاظ، وتوظيفو في التالعب باألومن أمثمة استغالل المشترك المفظي 
في األسموب الحكيم: دخل حذيفة عمي عمر بن الخطاب، وكان أمير 
المؤمنين، فسألو عمر السؤال التقميدي: كيف أصبحت، فأجاب حذيفة: 

ي في األرض ما ، ولوأكره الحق، وأصمي بغير وضوء ،أصبحت أحب الفتنة
ودخل عمي  ،غضب الرد ، وعندما سمع الخميفة عمر ىذاليس  في السماء

وا لقد صدق يا أمير المؤمنين، فقد أصبح يحب  :بن أبي طالب فقال
وأصبح  ،[28 نفالاأل] ْواَلُدُكْم ِفْتَنٌة﴾َأَنَما َأْمَواُلُكْم َوأَ ﴿: الفتنة: أي مالو وولده

: الميم صل عمي يكره الحق: أي الموت ... ويصمي بغير وضوء، أي يقول
 (1)األرض ما ليس  في السماء: أي لو زوجة وولد ولو في ،سيدنا محمد

التالعب بألفاظ المشترك المفظي، في إفادة  ىفقد استغل حذيفة قدرتو عم
ىو المحيط  ، وىو منلم يدركيا الخميفة عمر بن الخطاب، دالالت ومعان

 . وصاحب الفراسة والفصاحة ،بألفاظ المغة العربية
 عندما يستعمميا مجيدوىا في، وحكمتيا ومن طريف ىذه األساليب
، ذلك الحوار الذي وقع بين الحجاج بن المواقف الصعبة التي يقعون فييا

قال لو الحجاج متوعدا: ألحممنك  ،خصومو حيث يوسف الثقفي وبين أحد
 ىاألدىم، يعني: القيد واألغالل. فقال لو الرجل: مثل األمير يحمل عم ىعم

 : ألن د، فقال الرجلــــــإنو لحدي :اج: ويمكقال الحجــلفرس. ف، ااألدىم األشيب
                                                 

   . حاشية 126دور الكممة في المغة  وكذا: أمثمة كثيرة في كتب البالغة العربية. انظر: ( (1
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  .(1)يكون حديدا خير من أن يكون بميدا
ترك المفظي في استخدام ألفاظ المش ىجأ المغات اإلنسانية بوجو عام إلتم -

، قل أعضاء الجسم في دالالت مجازية، وبخاصة في نكثير من تعبيراتيا
أمثمة ذلك كثيرة مثل، رجل اتيم المفظيةـ و لسد عجز لفظي في معاجميم وثرو 

يد الفنجان أو الكوب وأنف الجبل. ورأس الجبل، وعين اإلبرة،  ،الكرسي
  .، وصدر النيار ... الخوحاجب الشمس، ولسان الميزان

 : ة اآلثار السمبية لممشترك المفظياإلجراءات التي وضعها العمماء لمواجه
ما عرضنا لو ، عمي الرغم ممفظ الواحدليس من شك في أن داللة ال

من إيجابيات كثيرة وقيم لغوية ىامة تعود عمي المغة ـ بالنفع والفائدة فإن ثمة 
رك المفظي من ارتباك آثارا سمبية تحدث ـ أيضا ـ بسبب ما يحدث المشت

، حيث تواصل  بين المتكممين والمستمعين، يعوق التفاىم والوتشويش وخمط
عين غموضا وصعوبة في اختيار يكتنف الدالالت المتعددة في أذىان المستم

الدالالت والمعاني لتكون ىي المناسبة أو المتوافقة مع الموقف المغوي 
وسياقو . وتواجو المغة ـ أية لغة ـ ىذا الصراع بين الدالالت بإجراءات 

، ونذكر حاسمة أو صارمة، أطمق عمييا أولمان: جممة اإلجراءات السريعة
  :(2)منيا
ىمالو، ليبقي معنى واحد ي: ىجر أحد المعنيأوال ن لمفظة المشترك المفظي وا 

 يما، ـــــواالىمال، بعد حدوث احتكاك بين  ىذا اليجر أو الترك ، ويحدث لمكممة
                                                 

   . حاشية 126انظر دور الكممة في المغة  ( (1

   . وما بعدىا 130دور الكممة في المغة  انظر: ( (2
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 : العمماء شروطا ليذا االحتكاك وىي، ويذكر ينتيي بيذا اليجر
، وتأثر القول بوجود احتكاك، حيث يستحيل أن تكون الفترة الزمنية واحدة (1

نيين بتضاؤلو وانزوائو أمام معنى متمكن في عقول أصحابو أحد المع
 وأذىانيم .

ئة لغوية واحدة  ومقام لغوى واحد، وفي ضرورة انتماء المعنيين إلي بي (2
ع بين داللة ، يمكننا معيا القول بإمكانية حدوث صراتراكيب نحوية واحدة
بين داللة و ، أوبين داللتيا عمي فعل تارة  أخري، الكممة عمي اسم تارة

، أو داللة الكممة الكممة عمي اسم تارة، وداللتيا  عمي الصفة تارة أخرى
 :، ومثال ذلك في العربيةتارة وداللتيا عمي جمع تارة أخريعمي إفراد 
، ويصنع الداللة عمي ذلك الطحين من القمحالتي تفيد  كممة: دقيق 

في مثل  ،الوصف التي تفيد الداللة عمى الخبز بأنواعو وكممة: دقيق:منو 
 ، وكالم دقيق ... الخ عمل دقيق :قولنا

، وتفيد وكذلك الحال في كممة رجال، التي تفيد الداللة عمى جمع رجل
، التي تفيد الداللة عمى عزوب وكذا: كممة، داللة عمى صفة الترجلال

                               الجمع .                                      ، كما أنيا تفيد الداللة عمىالمفرد
: التي تفيد الداللة عمي الكوب الذي يشرب منو الماء وكممة قدح

ي تفيد داللة الفعل ، والتي يكال فيو البذور بأنواعيا تارةونحوه أو الوعاء الذ
    .(1): اإلساءة والطعن في اليجاءبمعنى

                                                 
   . 32انظر: دور الكممة في المغة  ( (1
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مغوي يقدمو السياق ال، وذلك لما ء المعنيين لمفظة المشترك المفظيبقا :ثانيا
ديد الداللة المطموبة ، التي يعتمد عمييا في تحوالقرائن الخارجية المصاحبة

 ،عدم مالءمتيا  لمسياق، لطراح الداللة أو الدالالت األخرى، واأو المحددة
ة ذلك في المغة العربية كممة عين، التي تفيد دالالت ومعاني ومن أمثم

بسبب السياق المغوي والقرائن المصاحبة  ،كثيرة، ال يحدث خمط فيما بينيا
، المتكمم إذا قال: فقأت عين فالن، فمييامستعم ليا عند مستخدمييا أو

: انفجرت عين في لعين المبصرة، أما قولوفيتوجو انتباه  المستمع نحو ا
 . (1): عين الماءىلصحراء، فيتوجو ذىن المستمع إلا

ن المصاحبة الستخدام ، والقرائوعمي الرغم من أن السياق المغوي
من اليجر ، والمحصنات لو المفظي تعد من المدعمات لبقائو ألفاظ المشترك

اء في المغة الواحدة لقرون ويضمن لمثل ىذه األلفاظ القدرة عمي البق ،والزوال
متعددة في أذىان ، دونما التباس أو خمط أو إبيام بين معانيو الطويمة

المراد من ، يعجز عن تحديد المعنى غويالجماعة المغوية، فإن السياق الم
، د أشار إلي مثل ىذا العجز المغوي: يسبرسن، وقالمفظة في بعض األحيان

حين سألت أم طفمتيا ،son،sunوذلك فيما حدث من خمط وقع في الكممتين 
 ، her  sonالصغيرة عما إذا كانت المعبة التي تضميا بين ذراعييا ىي 

 that is my!!وصاحت ـ مشيرة إلي السماء فأسرعت الطفمة نحو الشباك 
sun كذلك كممة :bore  فإنيا في جممة ،our mother bore us،  وال

                                                 
   . 228انظر المغة ، لفندريس  ( (1

 



 مجلة العلوم الشرعية                                 العدد الثاني       

 المشترك المفظي في المغة                               

 
-94- 

أىو: حممتنا  ،المستمع، ويحدث خمط  في معناىايتضح معناىا في ذىن 
  .(1): أطاقتنا وقدرت عمى حممنا ؟أم معناىا ىو امنا؟
المفظي بحيث تأخذ شكال : تغيير صيغة أحد المعنيين لمفظة المشترك ثالثا

ثمة ذلك في العربية  خاصا بيا يميزىا عن صيغة الداللة األخرى ، ومن أم
  dii: دئيق المصرية، حيث تنطمق ىكذا ، في الميجاتكممة: دقيق

 :لمداللة عمى مطحون القمح المعروف، بكسر الدال ولكنيم يقولون
: الم دقيق ىكذالة عمى الدقة من الشيء في عبارة: كلمدال   datدئيق  

kalam dat   بفتح الدال . 
، العنق. ما في الميجة الميبية، فانيم ينطقون الكممة: رقبة، بمعنىأ

، فاشتركت لفظيا مع الكممة،  rogbah( ىكذا: ركبة ىكذا:gبتحويل القاف )
الكاف،  وأما في الميجة ركبة الرجل وذلك لتقريب القاف إلى  ،ركبة

كممة: دقيق، بمفظة مرادفة آخري وىي: طحين، الكويتية، فإنيم ينطقون 
: الدقة لثاني، وىو معنى: المداللة عمى دقيق القمح وطحينو، أما معناه

اف كافا فارسية )أو جيما قاىرية( والتدقيق في عمل الشيء، فإنيم حولوا الق
 . digigفقالوا: شغل دجيج . أي دقيق

ي لكممات المشترك المفظي، غة أو الميجة إلي االبدال الصوت: تمجأ المرابعا
مثمة ذلك ، ومن أوجودة، مع دالالت  ألفاظ أخرى متفاديا من اتفاق الداللة

في الميجة المصرية كممة: ذم بمعنى اليجاء والشتم، حيث قمبت الذال زايا. 
                                                 

القاىرة  34د. أحمد مختار عمر  ،وكذا: من قضايا المغة 129دور الكممة في المغة  :انظر ( (1
   . م1974
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، في ضوء قانون تخمص من االصوات األسنانية بعامة، لمفيم ينطقونيا زم
. ولم يشأ يود العضمي، في أثناء النطقوالتيسير وتخفيف المج السيولة

، وينشأ ، ألنيا ىكذا ستتفق مع كممة: دمالمصريون أن يبدلوا الذال داال
 . أكثر إبياما وأشق فيما واستيعابامشترك لفظي جديد 

، دون تطابقيا مع خرى كثيرة تحولت فييا الذال داالولكن  كممات أ
تحولت الذال داال ىكذا: ت كممات أخرى، ومن أمثمتيا كممة: ذيل، دالال

وكذلك كممة: ذىب،  ىكذا: دبحال داال ، تحول الذديل، وكذا كممة: ذبح
 .(1)ىبذ، فيقولون المعدن النفيس المعروف، تحولت الذال داال

، يبقى تعمال في حقولو الداللية المحددة: تخصيص مجاالت االسخامسا 
بينيما ثمة  يحدث ، والالمختمفة االلفاظ المشترك المفظيعمي الدالالت 

دورىا ومعناىا في ، وتبقي كل داللة باقية وقائمة باحتكاكات أو تأثيرات
، حيث تختص لفظة داللة بيئة عمي بيئة أخري طغيان، دونما بيئتيا المغوية

ينية  أو الفئة المغوية أو نحوىا، بداللة االشتراك المفظي عند المجموعة الم
، حيث اشتركت دالالت ك كممة: جذرال يمكن االستغناء عنيا. ومثال ذل

فيي عند الفالحين، تفيد  ،ذه المفظة دونما صراع فيما بينياكثيرة مع ى
النبات ونحوىا. وىي عند الطبيب، تعنى: جذر األسنان مثال.  : جذرداللة

ومعنى آخر مختمف عند عمماء  ،وعند العالم المغوي، تعنى: جذر الكممة
 يا بمينة ــــــترك المفظي الختصاصــــــــــــلة ليذا المشظ كل دالــــــالرياضيات وتحاف

                                                 
وكذا من قضايا المغة  132تفصيالت حول ىذا القمب الصوتي: دور الكممة في المغة  انظر: ( (1

   . 36 -34والنحو 



 مجلة العلوم الشرعية                                 العدد الثاني       

 المشترك المفظي في المغة                               

 
-96- 

  .(1)معينة

وبعد ... فإن المشترك المفظي ال وجود لو في واقع األمر، إاّل في 
، فال وجود في نصوص ىذه المغة واستعماالتيا ، أمامعجم لغة من المغات

، وقد ذكر ذلك أولمان نى واحد من معانى المشترك المفظيإال لمع
UIImann و أكثر من معنى، غير أن المألوف : كثير من كمماتنا لبقولو

في السياق المعين، فالفعل ، من ىذه المعاني ىو استعمال معنى واحد فقط
أدرك مثال، إذا انتزع من مكانة في النطق، يصبح غامضا غير محدد 

 ؟أو بمغ الحمم ،رأى :المعني، ىل معناه: لحق بو، أو: عاصره، أو أنو يعنى
الذي يمكن أن يجيب عن ، ىو وحده لحقيقي المنطوق بالفعلإنو التركيب ا
أو أكثر في أصواتيا اتفاقا تاما،  ، فإذا تصادف أن اتفقت كممتانىذا السؤال

  .(2)ال يكون ليا معنى البتة دون السياق الذي يقع فيو فإن مثل ىذه الكممات
: احدمن معنى و : إننا نقول إلحدى الكممتين أكثر كما يقول فتدريس

homonymie  و ، إذ ال يطفت نكون ضحايا االنخداع إلى حد مافي وق
إال المعنى ، التي تدل عمييا إحدى الكممات في الشعور من المعاني المختمفة

الذي يعينو سياق النص، أما المعاني األخرى، فتمحى وتتبدد، وال توجد 
، عندما نقول: الخياط فة، فنحن في الحقيقة نستعمل ثالثة أفعال مختمإطالقا

أو: البدوي خير من  يقص الثوب. أو: الخبر الذي يقصو الكالم صحيح
 ض ـــــــننا نستعمل في الواقع ثالث كممات، ال يربط بعضيا ببع. فإيقص األثر

                                                 
(1)  )

 Arlotto Introuduction to Historical linguistics, p174,1972.A  .  
 

   . 54دور الكممة في المغة  ( (2
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   .(1)، وال في ذىن السامعأي رباط، الفي ذىن المتكمم
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