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  :ال�ق�مة

 وصــ��ه آلـه وعلـى هللا، رسـ�ل دمحم سـ��نا علـى وسـل� هللا وصـلى �، ال��ـ�

  .أج�ع��

 فــي ال��ــاق، فــ� وهــ� أال الع���ــة ال�الغــة ف�ــ�ن  أحــ� فــي ��ــ� فهــ�ا: و�عــ�

 أوال، الع��ـــي ال�ــالم فــي اللغــ��  ال��ــاد �ألفـــا� عالق�ــه زاو�ــة مــ� ل���ــه م�اولــة

 كــال ت��ــ� وم�ــاد� أصــ�ل مــ� الع��ــي األدب نقــاد ق�ــل مــ� تأس��ــه تــ� مــا و��ــان

 وال��ث�ات ب��ه�ا ال�ام�ة ال�الل�ة العالقة إلى تع�� ال��� وجهة ولعل ال��عالق��،

 اآلخــ�، مالمــح رســ� فــي م�ه�ــا كــل إســهام ومــ�� ال�اللــة، هــ�ه أ�عــاد ت��ــ� ال�ــي

 تأس��ـا اللغ��ـة، والع�اصـ� ال���نات له�ه الع��ي االس�ع�ال وصف ���هج وذل�

  .ال��ق��ة س�اقاتها في ال���ص على

 ت�ــــاول فــــي ت�ــــه� وع�اصــــ� م�ت�ــــ�ات فــــي وت�ــــ�ل ال��ــــ� عــــ�ض ارت�ــــ� وقــــ�

 لل��ــار ســ�د�ة ت���ــة فــي ف�ــاء والع�ــ�، ال��ضــ���ة مــ� ن�ــ� علــى ال��ضــ�ع

 لل���ـ�� مـا ث� لل��اق، ال�اللي ال���� یل�ها ال���، ل��ض�ع وال�ار��ي ال�ق��
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 واله�ــآت وال�ــ�ر ال��ــ�الت مــ� ن�ــاذج ثــ� وال��ــاد، ال��ــاق داللــة فــي دور مــ�

  . وخات�ة اللف�ي، لل��اد لغ��ة مقار�ات وأخ��ا ال��ا��ة،

    :ت���ة

ورد الكالم عن الطباق والتضاد في الكثیر من كتب التراث 
فنون القائمة على المصاحبة المعجمیة األدبیة واللغویة، وھما من ال

ذات العالقات المتعددة بین زوج أو أكثر من األلفاظ، وأبرز ھذه 
؛ العتمادھما على عالقة التباین، التي )فن الطباق والتضاد(الفنون 

  .1"ھي عماد" المطابقة وتسمى الطباق والتضاد أیضا 

  أھداف الدراسة:

ال��اس وال�عارض ب�� ال��ض�ع��، ته�ف ه�ه ال�راسة إلى ع�ض نقا� 

ا، وما وما ی��� �ه �اله�ا م� م�ا�ا ووج�ه وأح�ال ت��ن عل�ها إح�اه�ا أو �اله�

م� ج�ان� إب�ا��ة أتاحها االس���ام اللغ��  �اتت��فه ه�ه ال�رودات واله�

  للف���.

إن ال��اد ب�صفه ل�نا م� ال����ك اللف�ي ال�� ع�ف �أنه �ل�ة ذات 

دی�، وه� م�ضع خالف ب�� مق� �ه وم��� له، ��ا ت��� م���عة مع���� م��ا

م� ال��لفات في �ال االت�اه��، وس���� إلى ذل� في ث�ا�ا ال���، ومعال�ة 

ه�الء لل��اد وما ات�ل بها م� ���ث ودراسات ح�ی�ة تغای� وجهة ه�ا ال���، 

�� الع��� وق� ت��ن م��فات الق�امى في ال�ق� م� ن��: اب� رش�� وال��جاني ع

والع���� هي األق�ب ل�جهة ه�ا ال��� ول�فه�م ال��اد ب�صفه مل��ا أسل���ا 

ت�ج� ج�وره في م�ض�ع ال��ا�قة، ومع ما أش�نا إل�ه م� تعال� وتقارب ب�� 

مفه�مي ال��اق وال��اد ل�� ال�قاد الق�امى، إال أن اه��امه� �ل مق���ا على 

في إ�ار ال�خ�فة ال��ل�ة ال�ارج�ة، رص� ال��اق في ال��لة وال��� ال�اح� و 

وع�م ال��� وااله��ام إلى ال��ائف ال�ي ت�دیها ه�ه ال����ات ال��ال�ة، و�ن 

                                                           
. الع�ــ�ة فــي م�اســ� ال�ــع� وآدا�ــه ونقــ�ه. البــ� رشــ�� الق��وانــي. ت�ق�ــ�: دمحم م�ــي الــ�ی�  1

 . 5ص:  2ج  1987ع�� ال����. دار ال��ل لل��� وال��ز�ع وال��اعة. ب��وت 
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كان ه�اك م� أشار إلى شيء م� ه�ه ال��ائف في ح�ی�ه ع� ت�اس� ال�عاني 

م� ح�� إن "لل�ف�س في تقارن ال���اثالت وت�افعها وال���ابهات وال���ادات 

ت����ا و��العا �االنفعال إلى مق��ى ال�الم؛ ألن ت�اص�  وما ج�� م��اها

ال��� في ال�������� ال���اثل�� وال���ابه�� أم�� م� ال�ف� م�قعا م� س��ح 

ذل� لها في شيء واح�، و��ل� حال ال��ح، وما �ان أمل� لل�ف� وأم�� م�ها، 

��ح إزاء فه� أش� ت����ا لها، و��ل� أ��ا م��ل ال�َ�� إزاء الق��ح، أو الق

الَ�َ��، م�ا ی��� ���ة �ال�اح�، وت�ل�ًا ع� اآلخ� ل���� حال ال�� �ال���ل إزاء 

  . 1ض�ه، فل�ل� �ان م�قع ال�عاني ال��قا�الت م� ال�ف� ع���ا"

وت��� ه�ا االت�اه ال�ق�� دراسات معاص�ة ح�� رأت أن ب�اء ال��اق قائ� 

...أو م���عة م� األض�اد ل�� مع��  الق�امى" على م��د ال��ع ب�� ال��ی� 

أو اس�غالله اس�غالال تع����ا دون اش��ا� أساس ل�ج�د ت�اق� واقعي ب�� 

ال��اق ال�ع�� و��� ه�ه األض�اد، ف�ل ما �ان یه�� �ه ال�الغي الق��� ه� 

م��د ال��اد أو ال�قابل اللغ�� ب�� م�ل�لي اللف��� أو م�ل�الت ع�د م� 

لفا� ال���ادة في س�اق واح�، ال �ق�م على األلفا�، ح�ى و�ن ن��� ه�ه األ

ال��اق� بل على ال��امل، وه�ا ه� شأن مع�� ص�ر ال��اق وال�قابلة، إذن 

فهاتان ال��رتان م� وجهة ن�� ال�الغة الق���ة م���ان ش�ل�ان ج�ئ�ان ال 

  .2ه�ف له�ا س�� ال����� ال���عي ال��لي، وال ی��اوز م�اه�ا ال��� أو ال��ارة"

ال�آخ� ال�ي ���� أخ�ها على ه�ا ال�عل�� م� تع��� وق��  ومع �ل

ال���فة على األ�� ال����ة ال��ل�ة، فإن ه�اك م� ال�قا� ال�ي ال ���� 

ت�اوزها، م� ن�� الع�ا�ة �األلفا� ال���ال�ة في إ�ار ال��لة وال���، و�غفال دور 

  ال��اق في ال��ل�ل الف�ي لل��اق وال��اد.

                                                           
م�هــــاج ال�لغــــاء وســــ�اج األد�ــــاء. ل�ــــازم الق��ــــاج�ي. ت�ق�ــــ�: دمحم بــــ� ال��جــــة. دار الغــــ�ب  1

 .   45ص  .1986. 3اإلسالمي. ب��وت. �
ص  ،عـــ� ب�ـــاء الق�ـــ��ة الع���ـــة ال��ی�ـــة. لعلـــى ع�ـــ�� زایـــ�. م���ـــة ال���ـــة الع���ـــة. د ت 2
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وال��اق وت�داد ����ه الف��ة في ب��ة ال�� حال إث�ات و��داد دور ال��اد 

ال�ع��ة له�ا، فال م�ال لل��ی� ع� ال�خ�فة اللف��ة وال��ال ال��لي �ع� ه�ا 

ال���ر ال�� أح�زته وح�ة ال��اد وال��اق �إسهامها في ال�ه�ض ���ل الف��ة 

ه� ذل�  ال�رام�ة في م���ن الق���ة الع���ة ال�عاص�ة، إن "ال�ف��� ال�رامي

الل�ن م� ال�ف��� ال�� ال ���� في ات�اه واح�، و�ن�ا �أخ� دائ�ا في االع��ار أن 

كل ف��ة تقابلها ف��ة، وأن �ل �اه� ���في وراءه �ا��، وأن ال��اق�ات و�ن 

كان� سل��ة في ذاتها فإن ت�ادل ال���ة ب��ها ��ل� ال�يء ال��ج�، وم� ث� 

  .1م� ه�ه ال���ة ال���ادلة ب�� ال���اق�ات"كان� ال��اة نف�ها إ��ا�ا ���ف�� 

ولعل في م�اوزة ال��ل إلى ال����ن ت���قا ل���ة ال��اد الف��ة، ����ن 

ح���� ال��اد في األلفا�" ل�� م��د تقابل ألفا�، و�ن�ا ه� ��فة أساس�ة تقابل 

أ�عاد نف��ة، فاأللفا� ذات ال�أث�� ال�رامي هي م��د ثغ�ات أو م�اف� ��ل م� 

، واال�ع��ة ال��افة إلى  2اللها اإلن�ان على أج�اء م� عال� ال�اع� ال�اخلي"خ

على ال��ع ب��  - ال���ع –ال��اد هي شع��ة ق�امها مق�رة ال�����م 

ال���اق�ات، مع اإلح�اس �آثارها وأ�عادها، وال �ق��� ب�وز ه�ا اإلح�اس 

ا�ه ما ی��اب ال���ع على ال���ع ف���، بل عل�ه م�اوزة ذل� إلى ال��لقي، ف���

م� شع�ر �ق�ة وج�دها وما ت���نه م� ش��ات إ��ائ�ة ت��ف أو ت��� إلى ما 

����ف العال� ال�اخلي م� م���ع ال��اعات وال�ؤ� ال���اق�ة ال�اثل في ه��ة 

وح�ة شع�ر�ة م��افقة وم��قة غ�� م��أة وال م��ادمة، إذ م� دون ت�اقٍ� ال 

�، وال م� ال�الئل، ع��ها ت��� ت�اك�� ال��اد وج�د ل����ع م��� م� ال�فا��

ج��ا ل��ل وج�ان�ات ال���ع، وهي م� ��ع ال��ام ال�� ���� عالقات العال� 

ال�ج�اني، وعل�ه فإن ���ة "ال��اد األسل���ة ت��� في ن�ام العالقات ال�� 

ي ت���ه ب�� الع����� ال��قابل��، وعلى ه�ا فل� ���ن له أ� تأث�� مال� ی��اع ف

                                                           
. ال�ع� الع��ي ال�عاص� ق�ـا�اه و�ـ�اه�ه الف��ـة وال�ع���ـة. لعـ� الـ�ی� إسـ�اع�ل. دار الف�ـ� 1

 . 279. ص 3الع��ي. � 
 .291. ال���ر نف�ه. ص 2
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ت�ال لغ��، و���ارة أخ��: فإن ع�ل�ات ال��اد األسل���ة ت�ل� ب��ة م�لها في 

  .  1ذل�، ب��ة ال�قا�الت ال����ة في اللغة"

 ال�ع� ال�اللي لل��اق:

فال��اق و�ن أ�ل� عل�ه ال��اد فالق�امى اتفق�ا على ت����ه �ال��اق 

"وق� أج�ع ال�اس على وال��ا�قة، فه�ا أب�هالل الع���� �ع�ف ال��اق �ق�له: 

أن ال��ا�قة في ال�الم هي ال��ع ب�� ال�يء وض�ه في ج�ء م� أج�اء ال�سالة 

أو ال���ة أو ب�� م� ب��ت الق���ة، م�ل: ال��ع ب�� ال��اد وال��اض، والل�ل 

، و�ن �ان م� م�الف له�ا الفه� فه� ق�امة ال�� ی�� 2وال�هار، وال�� وال��د"

� م��ابه�� في ال��اء وال��عة م��لف�� في ال�ع�ى، أن ال��ا�قة إی�اد لف��

  "فأما ال��اب� فه� ما ����ك في لف�ة واح�ة �ع��ها، م�ل ق�ل ز�اد األع��:                

  3وُن��ُ�ه� �ْ��ْ���ون ��اهل         ولْل�م ف�ه� �اهٌل وس�ام"

 وس�ى ق�امة ما �ع�ف �ال��ا�قة ع�� ع��م ال�الغ��� �ال��اف� ول��

���اق ع��ه، فال��اف� أن: "تأتي ��ع���� م��اف���، وال�� أر�� �ق�لي م��اف��� 

في ه�ا ال��ضع م�قاومان، إما م� جهة ال��ادة أو ال�ل� أو اإل��اب أو 

   4غ��ه�ا م� أق�ام ال�قابل"

وق� عل� اب� رش�� على ه�ا، فقال: "ال��ا�قة ع�� ج��ع ال�اس ج�ع� 

شع�، إال ق�امة وم� ات�عه، فإنه� ��عل�ن  ب�� ض�ی� في ال�الم أو ب��

ال�� ه�  –اج��اع ال�ع���� في لف�ة واح�ة م��رة ��اقا، وس�ى ه�ا ال��ع 

                                                           
. 46. علـــ� االســـل�ب م�ادئـــه و�ج�اآتـــه. ل�ـــالح ف�ـــل. ال�ـــاد� األدبـــي ال�قـــافي. جـــ�ة. عـــ�د 1

 .256. ص1980
. ال�ـــ�اع��� فـــي ال��ا�ـــة وال�ـــع�. ألبـــي هـــالل الع�ـــ���. ت�ق�ـــ�: علـــى ال��ـــاو� �دمحم أبـــي 2

 .316. ص 1971الف�ل. م��عة: ���ى ال�ابي ال�ل�ي. 
. دیـ�ان 51. ص 1302 1ل��ائـ�. ق�ـ������ة. �.. نق� ال�ع�. ق�امة ب� جعفـ�. م��عـة ا3

  .96. ص1983. 1ز�اد األع��. ت�ق��: ی�سف ��ار. دار ال����ة. � 
  . 60. ال���ر نف�ه. ص 4
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ال��اف�، ول�� ���اق ع��ه إال ما ق�م� ذ��ه، ول� ���ه  –ال��ا�قة ع��نا 

  .1ال��اف� أح� غ��ه، وغ�� ال��اس م� ج��ع م� عل��ه"

��� م��ابه��� في ال��اء وال��غة م��لف�� فق�امة ی�� ال��ا�قة إی�اد لف�

في ال�ع�ى، وه�ا ال��ب م� ال�عاني ��ل� عل�ه ال�الغ��ن ال�ع�ف، " وأهل 

ال��عة ����ن ال��ع ال�� س�اه ال��ا�قة (ال�ع�ف)، قال�ا: وه� أن ی��� اللف� 

، فال��اق ع�� ق�امة ما اش��ك في لف�ة واح�ة 2ث� ���ره، وال�ع�ى م��لف"

وه� م�اواة لف� للف� ��ع�ى م�اواة مع�ى ل�ع�ى، ول��ان أ�عاد ال��اق  �ع��ها،

في رأ� ق�امة أن ال��اد" م�ا�قة اللف� لل�ع�ى، أ�: م�افق�ه، أال ت�� أنه� 

�ق�ل�ن: فالن ��اب� فالنا على ��ا إذا وافقه عل�ه وساع�ه ��ه، ����ن م�ه� 

  3آخ�" ق�امة أن اللف�ة وافق� مع�ى، ث� وافق� �ع��ها مع�ى

و��قل اب� رش�� ع� األص�عي في ال��اق قائال: "وذ�� األص�عي 

ال��ا�قة في ال�ع�، فقال: أصلها وضع ال�جل في م�ضع ال�� في م�ي ذوات 

  األر�ع، وأن�� ل�ا�غة ب�ي جع�ة:

  4وخْ�ل ٌ��ا�ْق� �الّ�ارع��     ��اق ال�الب ��ْأن اله�اسا"

ی��رج ت�� م�ض�ع األض�اد، و���ع اب� ق���ة ت�� (�اب ال�قل�ب) ما 

��ع�فه �ق�له األض�اد " أن ی�صف ال�يء ��� صف�ه، لل���� وال�فاؤل، 

   5كق�له� لل��غ: سل��، ت���ا م� ال�ق�، وتفاؤال �ال�المة..."

                                                           
 .5.  ال���ر نف�ه ص  1
 . 316. ال��اع���. للع����.  2
  . 7ص 2. الع��ة. اب� رش��. ج  3
ل��ت�� ق���ا م� ح�ی�. اله�اس: . وال�ارع��: الفارس ا6ص 2. الع��ة. اب� رش��. ح 4

ش�ك �أنه ال���. �ق�ل: إنها ال ت��� اله�ب بل إنها ت���� في م��ها ��ا تفعل ال�الب 

وس� ه�ا ال��� ال���ي م���ة إ�اه. دی�ان ال�ا�غة ال�ع��. ت�ق��: واضح ال���. دار صادر 

 . 99. ص1998. 1ب��وت. �
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وس�اه ثعل� م�اورة األض�اد، وع�فه �أنه "ذ�� ال�يء مع ما �ع�م وج�ده، 

  . 1}" يح�� ثم ال يموت في�ا والكق�له ت�ارك وتعالى: { 

و��ضح ال��جاني ال��ا�قة، ��ق�ل: "ال��ا�قة هي أن ت��ع في �الم واح� 

ب�� ال��قابل�� س�اء أكان ال�قابل ص���ا أو غ�� ص��ح، وس�اء �ان ال�قابل 

�ال���ة أو �ال�ل� واإل��اب أو �غ��ه�ا، وس�اء �ان ال���ادان اس��� أو 

  .2فعل�� أو ح�ف��"

وعلى أساس ال��اد ب�� زوجي األلفا� ���د ن�ع ال��ا�قة م� م��ة  

إلى غ�� م��ة، ون�� ال�الغ��� إلى م���� ال��ای� ب�� األلفا� ودرجات 

ال�عال� ب��ه�ا ش�ة وضعفا أسه� في وضع ت���� دق�� لل��اق م���ما به�ه 

بها ع�  ال��� ال��اد�ة، فال��ب�ج م�ال وه� ���� �ألفا� األل�ان ح�� ���ى

  معان، �ق�ل أبي ت�ام:

  3َت�ّد� ث�اَب الَ�ْ�ت ُحْ�ً�ا ف�ا أَتى       لها الل�ُل إًال وْهي مْ� ُسْ�ُ�س ُخْ��
  

  وق�ل ع��و ب� �ل��م:

  �4أنا ُن�رُد الَ�اَ�ات ب�ً�ا      وُنْ��ُرهً� ُحْ��ا قْ� َرو��ا 
  

ب�� ألفا�ه ل�ن م� عالقة ال��اد، ح��/خ��، و���/ح��، ه�ه ال�رجة 

م� ال��اد ت��ى ال��الف، وه�اك ن�ع م� ال��اد ����ه الق�و��ي إیهام 

  ال��اد �ق�ل دع�ل: 

  .1َال َتْعَ��ي َ�ا َسْلُ� مْ� َرُجل       َض�َ� اْلَ���ُ� ب�ْأسه َ���ى

                                                           
. 1948. ق�اع� ال�ع�. ل�عل�. ت�ق��: دمحم ع�� ال��ع� خفاجي. م��عة ال�ل�ي. م��.  1

 . 53ص
. اإلشارات وال����هات في عل� ال�الغة. لعلى ال��جاني. ت�ق��: ع�� القادر ح���. دار  2

  .259.ص 1982نه�ة م��. القاه�ة.
 .369ق��: م�ي ال�ی� ال��ا�. وزارة ال�عارف. ت�م�. . دی�ان أبي ت�ام. ت� 3
. ش�ح ال�علقات الع��. تق���: �اس�� األی��ي وصالح ال�ی� اله�ار�. عال� ال���. ب��وت.  4
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، " و��اق ال��دی� وه� أن ی�د ه�اك ال��اق ال���اوز ح� ال��ل ال��عا��ة

آخ� ال�الم ال��اب� على أوله، فإن ل� ��� ال�الم م�ا�قا فه� رد األع�از على 

  ال��ور، وم�اله ق�ل األع�ى:

  2َال َیْ�َفُع ال�اَس ما أْوَهْ�ا و�ْن َجهُ�وا      ُ��َل اْلَ��اة وال ُی�ُه�ن ما َرَفع�ا"

��ع�اها ال�ع��ي، بل له أن  ول�� �ال��ورة أن �����م ال���ع اللف�ة

ی���ف ع� ه�ا ال�ع�ى م�س�ا ب�ف�ه مع�ى خاصا �ه، وم� ث� ����عي ت��ی� 

مع�ى ال�ل�ة ال�ق�ف على ال��اق ال�قالي وال��اق ال�قامي لل��، وه�ا ی��� 

وج�ب وح�ة ال�� ع�� ال��ل�ل، و���� ص�ة اس���ام م�هج الل�ان�ات ال���ة 

  لل��ل�ل.في ات�اذها ال�� �له وح�ة 

وم�ا ��ه� إلم�ان�ة خل� ال���ع م�ا�قة ب�� �ل���� ه�ا في األصل، وم� 

  ح�� ال�ع�� غ�� م��ا�ق��� ق�ل ��ار: 

  3إذا أْ�قْ�ْ�� ُحُ�وُب اْلعَ��       َفَ��ْه لَها َعْ�ً�ا ُث� َن�ْ 

ال��� ل�� ��ه ت�اب� مع��ي ب�� �ل��ي: ح�وب و ع��و، ول�� 

ال��اب� ب�� ال�ل���� في أن (ع��و) وال��وب ل� نأخ�ه�ا في ه�ا الق�ل 

�إ�الق، بل إن�ا أخ�ناه�ا في ت���� الق�ل ف�ه�ا على جهة ال�غال�ة �ال���ة 

�ه ل�� إال ووفاء أح�ه�ا ب�فع اآلخ�، واألم� إن�ا ی�فع ���ه؛ ألنه ح���ا ی�فع 

ض�ه، وأما ق�ل ال����� ال�اقع في ه�ا ال��ع فل��ا ن�الي ��� �ان األم� ف�ه�ا، 

فع��و ل� ی�ضع في ه�ا ال��ء مقاوما لل��وب وم�اف�ا لها إال وه� م�ادها 

                                                                                                                                           
.  384. ص1985. 1. ی���: اإل��اح. لل���� الق�و��ي. دار ال��� العل��ة. ب��وت.� 1

 1983دی�ان  دع�ل ال��اعي. ت�ق��: ع�� ال���� األش��. م��ع اللغة الع���ة. دم��. 

  .204ص
 304. د ت  ص 1. س� الف�احة. الب� س�ان ال�فاجي. دار ال��� العل��ة. ب��وت. �  2

 .91. ص2ار صادر. ب��وت. جد . دی�ان الف�زدق.
 2. ج2007. دی�ان ��ار ب� ب�د. ت�ق��: دمحم ال�اه� ب� عاش�ر. وزارة ال�قافة ال��ائ�.  3
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���ه، فه� و�ن ل�  –��ا ق�ل  - وم�اف�ها وقاه�ها وغال�ها، إذ �ان غل�ة ال��

  أن�ل م��لة ال��اد لها.��� م�ادها ق�ل ال�����، فه� ق� 

  ال����� وأث�ه في داللة ال��اق:

ث� ���� ال��جاني ما ی�ل على دقة م�ل� ال��ا�قة وت�اس معان�ها، 

فال��ا�قة  لها شع� خ��ة، ور��ا ال���� بها أش�اء ال ت���� إال لل��� ال�اق�، 

وال�ه� الل���، ف���� إلى أب�ز أق�امها، وه� ما جاء على ن�� ق�ل دع�ل 

  ال��اعي: 

  1اْلَ���ُ� ب�ْأسه َ�َ�َ�ى ال َتْعَ��ي َ�ا َسْلُ� مْ� َرُجل       َض��َ 

وه�اك ��اق ال�ل� واإل��اب وه�: "أن ت��ي ال�الم على نفي ال�يء م� 

جهة، و�ث�اته م� جهة أخ��، أو األم� �ه م� جهة، وال�هي ع�ه م� جهة، وما 

  ماً فَال َ�ُقْل َلُ�ما أُف وَال تْنَ�رْ�ُما َوُقْل ل�ما قْوًال َ�ي���� م��� ذل� �ق�ل هللا تعالى: 

فال��اق ��اق سل� و���اب، و��اق اإل��اب ما اتف� عل�ه ال��ان إ��ا�ا 

وسل�ا، ف��اق اإل��اب �ق�له صلى هللا عل�ه وسل�: (خْ�ُ� اْلَ�ال َعْ�ٌ� ساه�ٌة 

، وم� 2لَعْ�� َنائ�ة)، و��اق ال�ل� أن ���ن أح� ال��ی� م�ج�ا واآلخ� سال�ا"

  ه�ا ق�ل  ال�����: 

 الً�ْ�ُق مْ� َحْ�ُ� أْعلُ� 
ً
ُت��َِّ� لي مْ� َحْ�ُ� ال أْعَلُ� الً�َ��    َوَ�ْ��� إلي

3  

فق�له: ال أعل� �ع�ي أجهل ف�ان م�ا�قا لق�له: أعل� م� جهة اخ�الف 

  ال��ی� إث�اتا ون��ا. 

وعل� اب� رش�� على ب�� ال�����: "فه�ا م�ان� في �اه�ه وه� في   

  ه ال أعل� ���ا�ة ق�له: أجهل.؛ ألن ق�ل�1ا��ه م�اب�"

                                                           
  .6. تق�م ت����ه ص  1
. ال�سا�ة ب�� ال����ي وخ��مه. للقاضي ال��جاني. ت�ق��: أبي الف�ل إب�ا��� . دار  2

� في غ��� ال��ی�. م���د ال�م����. . الفائ44إح�اء ال��� الع���ة. م��. د.ت ص 

  .  214ص  2ت�ق��: دمحم ال��او� �دمحم أبي الف�ل. دار ال�ع�فة . ل��ان. ج 
 1. ج1987. 1. دی�ان ال�����. ش�ح ی�سف ال��خ دمحم. دار ال��� العل��ة. ب��وت. �  3
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وق� ذ�� ال�عال�ي ����ا م� ه�ا ال��ب، وه� اش��اك ال�عاني في لف� 

واح� فقال: وه�ا م� س�� الع�ب ال��ه�رة، �ق�له� ال��ن األب�� األس�د، 

والُق�ء لإل�هار وال���، وال���� لل�ل وال��ح، وال��ل�لة لل�� وال�ق��، قال 

  أب� ذؤ�� اله�لي:

  �2ْع�هْ� �َ�ْ�� َناص�        وَأَخاُل أني َالحٌ� َمْ�َ�ْ�َ�عُ  فَغ�ْ�تُ 

على -}  وتجعلون ل� أنداداأ�: وأت�ق�، وال��: ال��ل وال��، وفي الق�آن: { 

ال�ع����، وال�وج: ال��� واألن�ى، والقانع: ال�ائل وال�� ال ��أل، وال�اهل: 

  .3الع��ان وال��ان "

  أن ���ن ال��اد �ال�ل�، �ق�ل الف�زدق: وم� تعال� ال��اق مع ال����� 

  4َلَعْ��� َل�ْ� قّل اْلَ�َ�ى في َع�ی�ُ�ْ�      َب�ي َنْه�ل َما ُلْ�ُمُ�� �َقل�ل

أ�: قل ال��ى / وما ل�م�� �قل�ل، �إث�ات القلة في ال��� األول، ث� 

نف�ها في ال��� ال�اني، وفي ه�ا ت���� �ال��ای� ب�� �اه�ه و�ا��ه، ف�اه� 

��� في ال��� أنه ت���� �القلة، في ح�� ه� في �ا��ه ت���� �ال���ة، ال��

ف�ع�ى ق�له (قّل ال��ى في ع�ی���)، أن�� ����ون ح�ى قل ال��ى ع� 

  ع���، ومع�ى ما ل�م�� �قل�ل أ� ل�م�� ����. 

وم�ل ه�ا ق�ل الع�ابي معات�ا ال�أم�ن: "ت��ب ال�اس �ال�ه��ة ال��� 

، فأتى �الغ�ر وال�فاء معا في س�اق اإلث�ات، وه�ا 5"على غ�ره� وت��ى ال�فاء

ض�ان فه� ��اق، ��اق في ال�اه�، أما في ال�ا�� فه� ت����؛ ألن ن��ان 

  ال�فاء غ�ر، وه� ���ا�ة ق�له ت��ب ال�اس على غ�ره� وأن� تغ�ر. 

  وم�له ق�ل ج���:

                                                                                                                                           
  .12ص 2. الع��ة. اب� رش��. ج 1
.دی�ان أبي ذؤ�� اله�لي، ت�ق��: أح�� خل�ل ال�ال. م��� ال���ث وال�راسات اإلسالم�ة.  2

 .94. ص2014. 1ب�ر سع��. � 
  . 247. فقه اللغة وأس�ار الع���ة. لل�عال�ي، دار م���ة ال��اة. ب��وت، ص: 3
  . 91ص 2. دی�ان الف�زدق. دار صادر. ب��وت. ج 4
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  1؟أَتْ�ُ�� أْم ُف�اُدك َغْ�ُ� َصاح   َع�َ�ة َهَ� قْ�ُم� �الَ�َواح

فال��اس ال�ارجي ال�اه� ��� ت��ه ��اقا �ا���ا؛ ألن ق�له: غ�� صاح 

  �ع�ي نائ� أو ن��� ال���، ف�خل ال�الم ه�ا في ال��ا�قة. 

��ه ال��اق مع ال��اس أ��ا ما جاء على ص�غ�ي فاعل  وم�ا تعال�

ومفع�ل، ن�� �ال� وم�ل�ب، ورازق وم�زوق، وغال� ومغل�ب، فه�ا 

م��ادان في ال�ع�ى م��ان�ان في اللف�، وم�له اس� الفاعل وال�فع�ل م� غ�� 

ال�الثي: م�ِ�م وم�َ�م، ومعٍ� ومع�ى، وما ج�� ه�ا ال���� م�ا ی��ان� لف�ا 

  ع�ى.و���اد م

وم� س�� الع�ب أ��ا أن �ف�ق�ا ب�� ال���ادات ب��ادة ح�ف أو وضع 

ح��ة، فال��ادة ن��: خف� إذا نق� العه�، وأخف�: إذا جار، وق��: إذا جار 

وأق��: إذا ع�ل، وأق�� ع��ه: إذا ألقى ف�ها الق��، وق�اها: إذا ن�ع ع�ها الق��، 

��، ورجل ُضْ�َ�ة: إذا ���� وال���ة �ق�له: رجل ُضَ�َ�ة: إذا �ان ���� ال�

  2م�ه، وم�له: رجل ُلَع�ة: إذا �ان ���� اللع�، ورجل ُلْع�ة إذا �ان ُیلع�.

  ال��ر واله��ات:

ات��ت ال���ة ال��ا��ة ت��الت وص�را ش�ى، م�ل� ج�لة م� ت��الته    

  وأخ�اله، ف�� أح�ال ال��اق أن ���ن ت���ه��، �ق�ل ع�� هللا ب� ال���� األس��:

  َرَمى اْلَ�َ�َثان نْ�َ�َة آَل َحْ�ب       ��ْقَ�ار َسَ�ْ�َن َلُه ُسُ�ــــــ�ًدا

  َوَرَد ُوُج�َهُه� ال��َ� ُس�ًدا   َف�َد ُشُع�َرُه� الُ��َد ب��ــًـا       

  فال����ه األول لل�ع�ر، واآلخ� لل�ج�ه. 

.}، فالق�اص .و�كم �� القصاص حياةوه�اك ال��اق ب�� مف�د ومف�د �ق�له تعالى: {

ال��ت والف�اء، وه� ض� ال��اة، وق� أشار حازم إلى ل�ن م� ال��اق ی��ل 

�األلفا� وم�الف�ها ل�عان�ها ع�� وق�عها في ج�أی� م� ال�الم، "و���� م��� 

                                                           
  .76،ص 1986. دی�ان ج���. دار ب��وت لل��اعة وال���.  1
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ال��ا�قة ت�الف وضع األلفا� ل��الف وضع ال�عاني، ول��� �ع�ها م� 

�����  -�ان م��الف�ان، ن�� –�ع�، ��قع ذل� في ج�ئ�� م� أج�اء ال�الم 

  ذل� ال��اب� في األلفا� ال�ف�دة، �ق�ل �ع�ه�:

  1َفإَذا َأْنَفْقَ�ُه فاْلَ�اُل َل�"          أْنَ� للَ�ال إذا أْمَ�ْ��ُه   

و���� اب� ال�ع�� ��اقا ب�� الفعل ورد الفعل، ��ا ��ا�ه ال��� وال��اء، 

ألوالده قائال له�: "ال ت��ن�ا  و���ل له �ق�ل أَدد ب� مال� ب� �هالن في وص��ه

  .2كال��اد أكل ما وج�، وأكله م� وج�ه"

فاه��ام الق�ماء ����� ال��ا�قة ه� إ�هار ل��اء اللغة ولف�وقها ال���قة 

���� وضع ال���ات وز�ادة ال��وف، س�اء �ان في ال�ل�ة ال�اح�ة أو ���ا 

للغة وم� ب��ها ب�� ال�ل�ات، وه� ما ی�د� إلى تغلغل ال��اد في م�اح� ا

ال��اق، األم� ال�� ح�ا �ال���ث�� م� عل�اء اللغة إلى ت��عه واس���اله، 

ف�ان� م�ار�ة ال���ث�� في م��� األض�اد م���ئة ب��ان س�� �ه�ر ه�ه 

  .- ال��اد–ال�اه�ة اللغ��ة 

وق�ل ال�ع�ض له�ا األم� أع�ض م�قف ال���ث�� م� ال��اد وماه��ه"  

وال نع�ي �ال��اد ما �ع��ه عل�اء اللغة ال���ث�ن م� وج�د لف��� ���لفان لف�ا 

و���ادان مع�ى؛ �الق��� في مقابل ال���ل، وال���ل في مقابل الق��ح، و�ن�ا 

، 3مع���� م��ادی�" نع�ي به�ا مفه�مه�ا الق���، وه� اللف� ال���ع�ل في 

وم�ل ه�ا ق�ل إب�ا���  أن��: "ال���ة ن�ع م� العالقة ب�� ال�عاني، بل ر��ا 

كان� أق�ب إلى ال�ه� م� أ� عالقة أخ��، ف���د ذ�� مع�ى م� ال�عاني 

ی�ع� ض� ه�ا ال�ع�ى إلى ال�ه�، وال س��ا ب�� األل�ان، ف��� ال��اض 

م� أوضح األش�اء في ت�اعي  ������ في ال�ه� ال��اد، فعالقة ال���ة

ال�عاني، فإذا جاز أن تع�� ال�ل�ة ال�اح�ة ع� مع���� م��ادی�؛ ألن 
                                                           

. ودیـــ�ان أبـــي نـــ�اس. ت�ق�ـــ�: إ�فالـــ� تـــاغ��. ال��ـــاب 48. م�هـــاج ال�لغـــاء. للق��ـــاج�ي. ص 1
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 . 191. ص1998. 5. عل� ال�اللة. ألح�� م��ار ع��. عال� ال���. القاه�ة. � 3
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اس���ار أح�ه�ا في ال�ه� �����ع عادة اس���ار اآلخ�، فال��اد ف�ع م� 

  .1ال����ك اللف�ي" 

وم� زاو�ة أخ�� �ع�ض س�اه�ا رؤ�ة ال���ث�� لل��اد م� م���ر  

وصل ال��ای� ب�� مع���� م������ في لف� واح� إلى ال��اق� ال�اللي، فإذا "

  . 2درجة ال��اق� وال�عاك� اع��� ه�ا اللف� م� األض�اد"

ولعالقة ال��اد �ال�رس األسل��ي وم�� تأث� األسل�ب �ال�الالت ال���ادة 

في ال�� األدبي �عل� سع� م�ل�ح على ���عة وفه� ال���ث�� لل��اد، 

قال أن الق�ل ���ام ن� ما على م�غ��ات أسل���ة ��ق�ل: "إن م� أسل���ات ال�

مع��ة ال ی�في إم�ان وق�ع إب�الها أو أض�ادها م� ال��غ��ات في ال�� نف�ه أو 

في غ��ه م� ن��ص ال���ئ ال�اح�، و�ن�ا ال���ل في تق��� دورها في ال���ل 

 األسل��ي ه� درجة ال���ع و��ق ال��ز�ع، إن االخ��ار وال���ع وال��ز�ع هي

الع�امل ال�الثة ال�ي ت��د م��اف�ة ال��ل ال�هائي ألسل�ب ال��، و�ها ت��ق� 

  .3مفارقة ال�� لل���ار ال�ع�اد"

إذا ال��اد ال ی�ث� في ال����ل األسل��ي داخل ال��، بل إنه �ع��� على 

  ال�ع�ى وال�اللة لل�ل�ات ال�ي ت��د مع�ى ال��اد داخل ال��لة والفق�ة وال��. 

� ع� ال��اد ن��� إلى أب�ز ما قاله �ع� ال������ و���د ال��ی

ل�ج�ده، فق� نقل اب� األن�ار� ح�ة ه�الء �ق�له: "و��� أهل ال��ع وال��غ 

واإلزراء �الع�ب أن ذل� �ان م�ه� ل�ق�ان ح���ه�، وقلة �الغ�ه�، و���ة 

االل��اس في م�اوراته�، وع�� ات�ال م�ا���ه�، ���أل�ن ع� ذل�، و�����ن 

                                                           
 . 208. 207. ص1995. في الله�ات الع���ة إلب�ا��� أن��. م���ة األن�ل� ال����ة.  1
. 1976. �الم الع�ب م� ق�ا�ا اللغة الع���ة، ل��� �ا�ا. دار ال�ه�ة الع���ة. ب��وت.  2

 . 112ص 
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الس� م��ئ ع� ال�ع�ى ال�� ت��ه ودال عل�ه، فإذا اع��ر اللف�ة ال�اح�ة �أن ا

  .1مع��ان م��لفان ل� �ع�ف ال��ا�� أیه�ا أراد ال��ا��"

"إن  ك�ا ل�أ �ع� ال������ إلى ال��ة العقل�ة في دع�اه�، فقال�ا:

ال������ ال ی�ضع له�ا لف� واح�؛ ألن ال����ك ��� ��ه إفادة ال��دد ب�� 

، إضافة إلى "أن 2ه، وال��دد في ال������ حاصل �ال�ات ال م� اللف�"مع���

  .  3وج�د األض�اد �ع� نق�ا في الع�ب وفي لغ�ه�"

ث� إن اب� األن�ار� ق� رد على ه�الء ح��ه� فقال: "إن �الم الع�ب ���ح 

�ع�ه �ع�ا، و��ت�� أوله �آخ�ه، وال �ع�ف مع�ى ال��اب م�ه إال �اس��فائه، 

ج��ع ح�وفه، ف�از وق�ع اللف�ة على ال�ع���� ال���ادی�؛ ألنه واس���ال 

ی�ق�مها و�أتي �ع�ها ما ی�ل على خ��ص�ة أح� ال�ع���� دون اآلخ�، وال ی�اد 

  وم� ذل� ق�ل ال�اع�:  4بها في حال ال��ل� واإلخ�ار إال مع�ى واح�"

ء َما َخَال اْلَ�ْ�َت َجلٌل      واْلَفَ�ى �ْ�َعى وُ�لْ 
ْ
  ه�ه األَملُ ُكُل َشي

ف�ل�ة (جلل) لها مع��ان: األول ����، وال�اني: ع���، وما تق�م عل�ها 

وتأخ� �ع�ها دل على أن ال�ع�ى �ل شيء ما خال ال��ت ����، وال ی��ه� ذو 

عقل وت���� أن جلل ه�ا ��ع�ى (ع���)، و�ه�ا فاب� األن�ار� ی�� أن شأن 

ل���لفة، و�ن ل� ت�� م��ادة، األض�اد شأن األلفا� ال�ي تقع على ال�عاني ا

  ف���قف إدراك مع�اها على ما تق�م وتأخ� عل�ها. 
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  مقار�ات لغ��ة لل��اد اللف�ي:

ح�د أغل� عل�اء اللغة ج�لة م� األس�اب ال�ي أدت إلى �ه�ر ال��اد 

ن�اة ال��اب�، إضافة إلى وضع م��ار ن��ة العالقة ب�� ألفا�ه، لعل ال�قا� 

  أب�ز تل� األس�اب:اآلت�ة ت��ف ع� 

   ا ت�اضع عل�ه الع�ب أن ألفا� ال��اد وج�ت ل��ل �ال�ضع على���

ال�ع���� ال���ادی�، وأنها في ه�ا ال ت��ای� ع� ���ة دالالت األلفا� في 

 دالل�ها ال�ض��ة. 

  ه�اك تف��� لل��اد م� ح�� إن ن�أته ت�عل� �اخ�الف الله�ات، فع��

ف��ال أن ���ن الع��ي ق� وضعه على  وق�ع اللف� على مع���� م��ادی�

مع����، م�اواة م�ه ب��ه�ا، ول�� ���ن أح� ال�ع���� لق��لة أو ل�ي م� 

الع�ب، واآلخ� ل�ي آخ�، ث� �ان أن س�ع �ع�ه� لغة �ع�، فأخ� ه�الء 

ع� ه�الء، ف��ال: ال��ن ی�ل على الل�ن األب�� في لغة ق�م، وعلى الل�ن 

 1خ� أح� الف��ق�� ع� اآلخ�.األس�د في لغة أخ���، ث� أ

  وم� ذل� اق��اض اللغة لأللفا� م� لغة أخ�� م�اورة لها، فق� "ت��ع��

اللغة �ل�ات ت�اثل ص�رتها �ل�ات أخ�� ف�ها، و�ن اخ�لف مع�اها، وق� 

ة �ث� ��� زم� ���ل ی��ى مع�ى ال�ل ت�غ�� مع�ى ال�ل�ة في له�ة،

�ل�ة في مع�اها ال��ی� دون األصلي، وتل��م تل� الله�ة اس�ع�ال ه�ه ال

س�اه، وه�ا ت�� له�ات اللغة ال�اح�ة ت��ع�ل �ل�ات م���ة ال��رة في 

 معان م��لفة.

   و��ه� أن ه�ه ال�اه�ة ق� لع�� دورا مه�ا في الله�ات الع���ة، إذ تغ��ت

معاني �ع� ال�ل�ات في �ع� الله�ات دون �ع�ها اآلخ� ل��وف لغ��ة 

�ِّل ل�امعها أن إح�� ال��ائل ت��ع�ل ه�ه خاصة، فل�ا ج�ع� اللغة خُ 

ال�ل�ة في مع�ى م� ه�ه ال�عاني، في ح�� أن ق��لة أخ�� ت��ع�لها في 
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مع�ى آخ�، وال���قة أن مع�ى ه�ه ال�ل�ة ق� تغ�� في له�ة م� الله�ات 

 1دون أن ���أ عل�ه تغ�� في الله�ة األخ��"

   ل، وال����، وال�ه��..، وه�اك أ��ا األس�اب االج��ا��ة م� ن��: ال�فاؤ

�أن �أتي الق�ل على خالف ال���ه�، و�ع�� ال���قع، و����� ه�ا على 

ال�فارقة اللف��ة "فإذا شاء ال��ء ال�ع��� ع� مع�ى سيء ت�اء م�� ذ�� 

ال�ل�ة ال�اصة �ه، وفّ� م�ها إلى غ��ها، ف���ع ال�ي تع�� ع� ال��ت 

اإلن�ان ���ي ع�ها ��ل�ات  واألم�اض وال��ائ� وال��ارث ال�ي �ف� م�ها

ح��ة ال�ع�ى ق���ة إلى ال���، وأوضح ما ت��ن ه�ه الغ���ة ب�� ال��اء، 

، و���ل به�ا ال���ة في 2وفي األوسا� ال�ي نال� ح�ا ض��ال م� ال�قافة"

ال���ی� وال��وج ع� ال�أل�ف، و��هار ال�هارات والق�رات، ف��� الل��ء إلى 

دة، س���ة واس�ه�اء، �ق�له� للقاص� ذه��ا ال�ع��� ع� ال�يء ��ل�ة م�ا

ولل����ن: �ا عاقل، و�غل� في ه�ا أن ���ن ب�� ف�ة خاصة م� ال�اس 

 قادرة على ال�ف�� في الق�ل وم�ر�ة ل��امي ال��اب وف��� ال�الم.

وم�ه ال�ق���، وه� م�ح ال�ي ��الف ال�أب��، وه� م�ح ال���، وع�� ورود 

  . �3اب: ال����ة وال�ه�� �ال��م�مالق��� ��ع�ى ال�م ���ن م� 

وق� ع� اب� األن�ار� الق�ل في االس�ه�اء م�ا ���ه األض�اد، ول�� م� ب�� 

األض�اد، �ق�له� ل�� ال ی���ون ق��ه: م�ح�ا ��، ومع�اه ال م�ح�ا، وجاء 

  في ال�ع�

  م�ح�ا �ال�� إذا جاء جاء ال     خ�� و�ذا غاب غاب ع� �ل خ��

مع�اه م�ح�ا �ال�� إذا جاء غاب ع� �ل خ��، جاء ال��� فه�ا "ه�اء وذم، 

   4أو غاب، وتأو�ل م�ح�ا ال م�ح�ا �ه، وال��ح� مع�اه ال�عاء"
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 ل� �و - ن ف��ة ال��� االس���امي لأللفا� ذات ال��انة االس���ام�ة، إ�

، وه� "ما ��ل� على �ل ما ه� - عل�ها م��لح ال��� أو الالم�اس

مق�س أو ما ���م ل��ه أو االق��اب م�ه ألس�اب خ��ة، س�اء �ان ذل� 

إن�انا أم �ل�ة أم ش��ا آخ�، فإذا ما اص��م� �ل�ة ما ���� االس�ع�ال 

ت�� تأث�� عامل الالم�اس حل� م�لها �ل�ة أخ�� خال�ة م� ف��ة ال��ر 

ل م� األح�ال على ال����عات واألذ�، وه�ه العادة ل��� مق��رة ��ا

ال��ائ�ة، بل هي مع�وفة في �ل ال���ات، وفي �ل أن�اع ال��ارات 

������اتها ال���لفة، وت���� اس�ع�ال ال�ل�ات ب�أث�� ف��ة الالم�اس ن���ة 

 . �����1ة لل��افات اللغ��ة، وأث� م� آثار االع�قاد في س�� ال�ل�ة"

 ل��از ���ن في اس���امات م�ع�دة م���ا إن ان�قال ال�ل�ة م� ال���قة إلى ا

ل�اه�ة ال��اد ال�اللي، وال��از �عامة م� ع�ل ال��ه���� في ال�ع� 

وال���، و���ن �ع�ل ال��اعة ال����مة ب���ة لغ��ة مع��ة، أو �ع�ل ذو� 

ال�هارات وال���ع�� أ�: األف�اد، ف��ازات األد�اء �ع��ون إل�ها ق��ا 

ل��ازات األخ�� ف��ع� إل�ها ال�غ�� في ال��اة ولغا�ات ��ل��نها، أما ا

االج��ا��ة أو ال�ق�م العقلي والف���، ف��� نقل ال���� م� ال�عاني ال���ة 

، ف��غة اس� الفاعل ت�د ����ا ��ع�ى اس� ال�فع�ل 2إلى ال�عاني العقل�ة،

 كق�له تعالى: { في ���ة راض�ة}، م�از عقلي، ��ع�ى: م�ض�ة.

) ت��ن ��ع�ى (فاعل) م�ل ج��ح، ��ع�ى م��وح، ك�ا أن ص�غة (فع�ل

وأ��ا (فع�ل) ��ع�ى (فاعل) م�ل: ر��ب أ�: راك� أو م���ب، و��ل� 

ص�غة تفعل ��ع�ى ال�ل� واإلزالة جاءها م� ال��اس على الفعل (ت�ّ��) 

�ع�ي: االب�عاد ع� ال�يء جان�ا، م�ل أفعال ت�ّ�ج و تهّ�� ��ع�ى: ت��� 

ل��م، ��ا �ق�� في الغ���ة أفعال ت��ل ال�ع�ى ال��ج واله��د، أ�: ا
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األصلي ��ان� ال�ع�ى ال��ی�، م�ل: تأث� ال�جل إذا أتى ال�أث�، و�ذا ت��� 

  . 1ال�أث�، وت�ّ�� ال�جل إذا أتى الِ���، و�ذا ت�ّ�� الِ���

  وه�اك تع��ة مع�ى اللف� و�بهامه، ���� ال ی���د ال�ق�� م� اللف� ل���عه

دی�، ف�ان م� أس�اب ال��اد "اإلبهام في ال�ع�ى األصلي ب�� مع���� م��ا

لل�ل�ة وع�م ت��ده، وأن ال�ع�ى األصلي لل�ل�ة ���ن ت�اما غ�� م��د، ث� 

ی���د مع�اه مع ال�م�، ول�� في ت��ره وت��د مع�اه ق� ی��� ���ق��� 

م��ادت��، و���ت� على ه�ا أن ن�� ال�ل�ة ال�اح�ة ی���� مع�اها في 

لله�ات ���ل خاص ��اد ال��ل ال�� ات��ته ال�ل�ة في له�ة له�ة م� ا

 –، وم� ش�اه� ه�ا اإلبهام ما ت�و�ه ��� اللغة واألض�اد في �ل�ة 2أخ��"

ال�ي تع�ي االن�قال م� حال إلى حال ث� ت��� مع�اها في  - وث� 

الله�ات ال��ال�ة وصار �ع�ي القف�، وفي الله�ات ال�����ة وصار �ع�ي: 

�ة ال�ل� ال�� قال لألع�ابي: ث�، ی��� ت����ه �ال�ل�س، ال�ل�س، وق

ف�ث� ��فه�م اللف� ع��ه، أ�: قف�، فُ�ّقْ� ُعُ�ُقه ل��الف�ه ال�ع�ى ال��اد م� 

 .    3الفعل، ن���ة ل�ا تل�� �ه م� ازدواج في ال�اللة وغ��ض في ال�ع�ى

 ة، ف��� إضافة إلى ال���ر ال��تي ال�� یل�� ال�ل�ة ع�� ع��رها ال�ار���

 - أس�ّ –اإلب�ال ع� األصل ��ع�ى م�اد لل�ع�ى األصلي، ف��ال الفعل 

تأتي ��ع�ى (أ�ه�) و��ع�ى ���، ����� أن ی�د مع�ى اإل�هار إلى األصل 

ال���ي أشّ� ث� �إب�ال ال��� س��ا ف��ا�ق� مع �ل�ة أسّ� ال�ي تأتي ��ع�ى 

ه�ا م� أح�ال صارت ك��، و�ه�ا ال�عال� ب�� اللف��� أسّ� وأشّ� وما م� ب

بها أسّ� م� ألفا� ال��اد، وق� أش� ال�م���� إلى ه�ا ات�اد داللة 

 4اإل�هار في �ال اللف����.
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وم�ا ��اثل ما تق�م م� جهة ال��اء ال��تي ما �ان� ��ه �ع� األض�اد 

م� أصل�� ث�ائ��� ��اب� أح�ه�ا أح� ال�ع���� ال���ادی� و��اب� اآلخ� 

الفعل ذرب، فه� ��ع�ى الف�اد و��ع�ى اإلصالح،  ال�ع�ى اآلخ�، م�اله

  �قال: 

  ذر�� مع�ته: ف��ت. 

  وذر�� مع�ته: صل��.     

و�ال�د إلى األصل ال��ائي ذّب ��ع�ى ه�ل وجّف ع��ا ���ن ال�ع�ى األول 

الف�اد، و�ال�د إلى األصل ال��ائي ذّر ��ع�ى ال�ل�ع واالن��ار م� ن��: ذّر 

  ق�ته وص��ه ��ن ال�ع�ى ال�اني ال�الح. ال�قل إذا �لع وان��� ل

وذه� أث�ه. ��ع�ى �ه� ون�ا و���، -خفي- وم�له الفعل عفا ��ع�ى درس

فه� ی�د ال�ع�ى األول إلى األصل ال��ائي عف ال�ال على ال���، و��د 

ال�ع�ى ال�اني إلى األصل ال��ائي عف ال�ال على اللف وال��ع، فإن ما 

  ف���� و�غ�و �اه�ا ب�ِّ�ا.یلف و���� ���ع ج�عا م�اعفا 

ما ���ن م�  –ال���ر اللغ�� ل�ع� األص�ات  –و��د في ه�ا ال�أن 

األلفا� م���ا في ص�رته م��لفا في مع�اه، " فه�اك �ل�ات �ان� ت��ع�ل 

في األصل م��لفة ال��رة وال�ع�ى ث� ت��رت ص�رة �ع� م�ها ح�ى 

م��لفة ال�ع�ى،  ماثل� ال�ع� اآلخ�، وه��ا رو�� ل�ا م���ة ال��رة

فاش��اك ال��رة في م�ل ه�ه ال�ل�ات ل� ی��أ ع� اش��اكها في ال�ع�ى 

األصلي، و�ن�ا ن�أ ع� تغ�� في أص�ات �ع�ها وت�ت� عل�ه م�اثلة في 

   1اللف� واخ�الف أصلي في ال�ع�ى.

وم�ه أ��ا وج�د �ل���� م��لف��� له�ا مع��ان م��ادان، ف����ر أص�ات 

لها ت���� على األخ�� ت�اما. ف��� األم� ��ا ل� �ان� إح�اه�ا ���رة ت�ع

ف��� عق�ل �ق�ل�ن: لَ�ْق� -ل��- كل�ة واح�ة لها مع��ان م��ادان، ��ل�ة 

ال��اب أ� ����ه، و���ة ���: ل�ْقُ� ال��اب أ� م��ته، وق� ت��رت داللة 
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ال�ال على  - ن��–في دالل�ها على ال��ا�ة م� داللة الفعل  - ل��-الفعل 

فأب�ل� ال��ن الما، فأص�ح ل�� ف��اب� مع  �1 ال��ا�ة وت���قها "ت���

   2ن���ه ��ع�ى (م�ا) وت�ل� ال��اد ب�� ال�ع����" 

  ال�ات�ة:

ت��� لل��� أن ال��اق ب��اده في �الم الع�ب ��نا مل��ا أسل���ا ع��قا 

خ�ج به�ا م� دائ�ة ال�خ�فة ال��ل�ة إلى رحاب شع��ة ال��اق أو ال��اد في 

ال�� األدبي، ف�ان ال��اق ب��اده نه�ا ت��آ� على ج��اته أحاس�� ال�ع�اء 

  م�ها: وخل�ات ال���ع��، وق� ت�ل� ه�ه ال�ع��ة في مالمح ش�ى،

  في تأس�� ال��ى ال�الل�ة ال��اثلة لل��ى اللغ��ة ال����رة م� خالل ال�����

 وت���� ش��ة العالقات ب�� األلفا� ال���ادة.

  ض�ورة اع��اد م�هج الل�ان�ات ال���ة في ال��ل�ل ال��ي، أ� الع�ل

 ب�ح�ة ال�� دون ال��لة أو الفق�ة، م� أجل إب�از شع��ة ال��اق وال��اد.

 الل ح�ل ال��اق ب��اده أل��اف م� الف��ن ال�����ة أف��� لها م� خ

 �اه� ال�� ح��ا و�ا��ه ح��ا آخ�.

 .ال��اد ��ع�اه الع��� ه� م�ل ال�ع��ة الف��ة ول�� ��فه�م اللغ���� 

إضافة له�ا رص� ال��� ج�لة م� ال��ائج األخ�� ال����لة في اع��اد 

ة ح�ف أو وضع ح��ة، ��ا أن ال���ادات على وح�ات لغ��ة صغ��ة، ���اد

لل��اد أساس ال��اق أح�اال و��آت ی���ل م� خاللها، م� ن��: ال��اق 

ال����هي، و��اق ال�ف�دات ال��ع�دة، وال�ف�دات غ�� ال��ع�دة، وال��اد داخل 

ال��ر�ة، أو ب�� الفعل ورد الفعل ��ا ���ه ال��� وال��اء، وه�اك في لغة الع�ب 

 ��لي دون ال���قي، ����ن ال��اد في ال�الم ت�ادا اع��ار�ا.            ال��اق �ال��اد ال��
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