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، أتمنى لكم التوفيق والنجاح. ورحمة هللا تعالى، أبنائي الطلبةالسالم عليكم        

 هللا تعالى من كل سوء ومكروه. وأن يحفظكم

 املقررة للفصل فقه اللغةالخاص بوحدة  أما بعد، ففي هذا امللف جزء من املقرر 

  في األيام املقبلة إن شاء هللا تعالى. بالتتمة وسألحقه ، الثاني

 

 

 

 قبالتوفي                                                                                   
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 تعريفه: -1

القدامى املشرتك اللفظي من خالل تقسيمهم لأللفاظ ات فاقا وافرتاقا، ولعل  ونغوي  لل  عرف ا

هـ( أول من ذكر املشرتك يف تقسيمات الكالم، إذ قال يف كتابه: "اعلم أن من  081"سيبويه" )ت

ْوِجدة، ووجدت إذا قولك: حنو اتفاق اللفظني واختالف املعنيني.  كالمهم )...(
َ
َوَجْدُت عليه من امل

 ."، وقد اكتفى باإلشارة إليه من غري تنظريوأشباه هذا كثري أردت ِوجدان الض الة.

ن فذكره يف باب "أجناس الكالم" فقال: ه( بعد قرنني من الزم593مث جاء "ابن فارس" )ت

ملال، وعني الركبة، وعني امليزان"، مث  أفرد "ومنه اتفاق اللفظ واختالف املعىن، كقولنا؛ عني املاء، وعني ا

له بابا يف "الصاحيب" عر فه فيه حيث قال: "معىن االشرتاك؛ أن تكون اللفظة حمتملة ملعنيني أو أكثر،  

وبني ( مشرتك بني اخلرب فـَْليـُْلِقه"، فقوله: )بِالسَّاِحلِ  اْلَيم   فـَْليـُْلِقهِ  اْلَيم   يف  فَاْقِذِفيهِ كقوله جل ثناؤه: "

 األمر، كأنه قال: فاقذفيه يف اليم يلقه اليم، وحمتمل أن يكون اليم أُمر بإلقائه".

واملالحظ، أن "ابن فارس" توسع يف مفهوم االشرتاك، فخرج به من إطار األلفاظ إىل إطار 

 األساليب والرتاكيب.

فوا ، وأل  (واختلف معناه  هفق لفظُ ت  ما ا)اهرة عبـارة ون القدامى علـــى هـذه الظ  غوي  طلق الل  قد أو 

األلفاظ واختلف يف املعىن(  كالم العرب وما اشتبه يف  منكتـــاب )األجناس   ؛نذكر منــها ،ابفيــها كتـــ

" إبراهيم اليزيدي  ـ)ل واختلف معناه( )ما اتفق لفظ ، وكتابهـ(222)ت (ميد القاسم بن سالَّ بَ أيب عُ ـ)ل

 هـ(.501الـُهنائي ( )تل مراع النَّ كُ ـ)( لغةد يف الل  منجَّ ـ)الوكتاب ، هـ(223)ت
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على معنني خمتلفني  ةدال أي معنني أو أكثر،ـحتملة لـمالواحدة فظة أن تكون الل  واملراد به ؛ 

 ، وتربط بني هذه املعاين احملتملة عالقة داللية مبعىن مركزي.داللة على السواء عند أهل اللغة ،فأكثر

"عضو  ؛ميكن التمثيل له بكلمة )عني( اليت تفيد معاين ،ووجود عالقة رابطة بني املعاين 

، و"ثقب يف القربة"، و"نقرة يف الركبة"، و"السي د"، "، و"فتحة يف الباب"اإلبصار" و"البئر

 و"الذهب"، "واجلاسوس". 

 ،و"فتحة الباب" ،هو "عضو اإلبصار" والعالقة بينه وبني: "البئر" ؛املعىن املركزي األويلف

وعالقة معىن العني "عضو اإلبصار"  .عالقة مشاهبة حسية ،و"نقرة يف الركبة" ،القربة"و"الثقب يف 

 نيألن العني أفضل احلواس والسيد أفضل قومه، وكذلك العالقة ب ؛مشاهبة معنوية ،بالسي د عالقة

 "عضو اإلبصار" و"الذهب" عالقة مشاهبة معنوية؛ ألن العني أكرم احلواس والذهب أنفس املعادن.

 نوع الوجوه والنظائر( وهو)ـ ما يف الدراسة القرآنية، فإن هذه الظاهرة اللغوية ُخصت مبسمىوأ

هو  ؛ومعىن الوجوه والنظائر  ،لفت فيه مؤلفات كثرية حتت هذا االسموقد أُ  ،ن الكريـمآخــاص بالقر 

بكل مكان ن على لفظ واحــد وحركة واحـــدة، وأريد آأن تكون الكلمة ذكرت يف مـواضع مـن القر 

 ؛معىن غري اآلخر، فلفظ كل كلمة ذكرت يف موضع نظيــر للفظ الكلمة املذكورة يف املوضع اآلخر

اسم هبذا املعىن هو الوجـوه، فالنظائر  ؛هو النظائر، وتفسري كل كلمة مبعىن غري معىن األخــرى

 . لأللفاظ، والوجوه اسم للمعاين
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فجاءت  ،م لفظة )الوحي(ـمعاين يف القرآن الكريـفت على وجوه من الومن األلفاظ اليت تصرَّ 

ق دبري، وخلْ منام، واإلرسال والت  ـماء أو اإلشارة، والوسوسة، واإلعالم بالـهام، واألمر، واإليـلمعىن اإلـب

َنا ِإَلى أُمِّ ُموَسى" :الغريزة، فقد قيل إن  )أوحى( يف قوله تعاىل همنا، وإنَّ )أوحى( يف قوله ـأل "؛َوَأْوَحي ْ

فََأْوَحى ِإلَْيِهْم َأْن َسبُِّحوا " :ر، وإن  )أوحى( يف قوله تعاىلمَ ذن أو أَ أَ  "؛َها بَِأنَّ رَبََّك َأْوَحى لَ " :عاىلت

َياِطيَن لَُيوُحوَن ِإَلى َأْولَِيائِِهمْ " :ز، وإن  )يوحون( يف قوله تعاىلمَ رَ  وأ أَ مَ وْ أَ  "ُبْكَرًة َوَعِشيًّا  ":َوِإنَّ الشَّ

 .منامـإعالًما يف ال :"َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأن ُيَكلَِّمُه اللَُّه ِإَّلَّ َوْحًيا" :ىـيوسوسون، وإن  )وحًيا( يف قوله تعال

واملشرتك اللفظي شأنه شأن أي ظاهرة لغوية أخرى، فقد اختلف اللغويون حول وروده يف 

 اللغة.

 المشترك:اَّلختالف حول  -2

 فذهب معظمهم إىل وقوعه، ،غةيف الل   فظي  مشرتك الل  ـحول وجود ال اختلف علماء اللغة

ه(  الذي يُثبت 592والذين أثبتوا املشرتك اللفظي أثبتوه يف مؤلفاهتم اللغوية، ومنهم "ابن جين" )

وحنو  (إن)و (ال)و (مناملشرتك لألمساء واألفعال واحلروف على حد سواء، يقول يف "اخلصائص":")

األمساء مشرتكة، حنو:  ألهنا حروف وقعت مشرتكة كما وقعت ؛ ذلك مل يقتصر هبا على معىن واحد

الصدى، فإنه ما يعرض الصوت، وهو بدن امليت، وكما وقعت األفعال حنو: وجدت يف احلزن، 

 ووجدت يف الغضب، ووجدت يف الغىن، ووجدت يف الضالة، ووجدت مبعىن علمت، وحنو ذلك".
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ع احلرُص اللغويني الرواة إىل مجع مادة كبرية من املشرتك دون متحيص أو تقييد، وقد دف

والعجوز مسيت " يقول عن العجوز: "بصائر ذوي التمييزهـ( يف مصنفه "808فـ"الفريوزآبادي" )

وغريه من الكتب  ،القاموس يف األمور، وهلا معان تنيف على مثانني ذكرهتا من لعجزها عن كثري

دفع فريقا من اللغويني إىل إنكار املشرتك أو تضييق من املعاين  اإلكثار". ولعل هذا اللغة يف املوضوعة

 دائرته تضييقا شديدا.

"إذا ات فق  قال:هـ( جاء يف "املزهر" "للسيوطي" أنه 528)ت "ابن درستويهوعلى رأسهم "

مـن رجوعهما إىل معىن واحد  البناءاِن يف الكلمة واحلروف، ثــم  جاءا ملعنيني خمتلفني، مل يكن بد  

يشرتكان فيــه، فيصريان مت فقي الل فظ واملعىن"، ورفض أْن يكون للفعل )وجد( معان مـختلفة، وذهب 

: حيث قالإىل تأويل هذه الـمعاين تأوياًل يـُْخرجها من باب االشرتاك، ويرجعها إىل معىن واحد، 

ا هذه "فظَن َمْن مل يتأمل املعاين، ومل يتحق ق احلقا ئق أن  هذا لفظ واحد قد جاء ملعان خمتلفة، وإَّنَّ

 املعاين كل ها شيء واحد، وهــو إصابة الش يء خريًا كان أو شرًّا".

على أن  "ات فاق الل فظني واختالف الـمعنيني ينبغي َأال هـ( 588)ت "أبو علي الفارسي"ونب ه  

يكون قصًدا يف الوضع، وال أصاًل، ولكن ه ِمن لغات تداخلت"، وهذا رأي مقبول، إذ ال يـُْعَقل أْن 

يكون الل فظ الواحد ُوِضع ابتداء لـمعاٍن عديدة، فال بد  من وجود عوامل أسهمت يف نشوء الـمشرتك 

 .اللفظي
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 أسبابه: -5

 بلفظ غوية تعرب  ة: وهو أبرز العوامل، ففي البدء كانت البيئة الل  هجات العربي  اختالف الل   -

وهكذا صار اللفظ  ،تعددت البيئات م  ـمشرتكة فيها، ثـوال وجود لأللفاظ ال ،واحد عن معىن معني

معاين ـئًما بنسبة العفنا داسْ غوية ال تُ ختلفة، لكن  معجماتنا الل  ـمعاٍن مـهجات العرب بـمستعماًل يف ل

مجيع القبائل،  "الكرمي" من اخليل عند (؛الطرفمن قبيل: ) مختلفة.ـإىل القبائل ال

تطلق على  هذيل : "القطعة" من الفضة، وعند(الوذيلة، و): الكرمي من الرجال(الطرف) هذيل وعند

 . محري البالء" بلغة" والَغرَام  ،العشق"( "الغرامو) املرآة.

مث اإلكثار من  .لعالقة ما إىل معان جمازية أخرى يعناها األصلمانتقال بعض األلفاظ من  -

لفظ )العني(،  ذلك ومن استعماهلا، حىت يصبح إطالق اللفظ جمازا يف قوة استخدامه حقيقة.

 .فيطلق على العني الباصرة، وعلى العني اجلارية، وعلى النقد من الذهب

طرأ على لفظني متقاربني يف صيغة واحدة، فينشأ عنها تعدٌد يف العوارض التصريفية اليت ت -

معىن هذه الصيغة. ومنه ما جاء يف "املزهر"، حنو لفظ: )وجد( فيقال: وجد الشيء وجودا أو 

 وجدانا إذا عثر عليه، ووجد عليه موجدًة إذا غضب، ووجد به وجدا إذا تفاىن يف حبه.
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 :لمراجع المقترحةاقائمة بالمصادر و 

 الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها: ابن فارس. -      

 الخصائص: ابن جني. -       

 المزهر: السيوطي -       

 فقه اللغة: علي عبد الواحد وافي.  -       

 علم اللغة: علي عبد الواحد وافي   -       

 فقه اللغة وخصائص العربية: محمد المبارك. -      

 لصالح. دراسات في فقه اللغة: صبحي ا -      

 نشوء اللغة ونموها واكتمالها: أنستاس الكرملي.  -     

 من أسرار اللغة: إبراهيم أنيس. -     

 دَّللة األلفاظ: إبراهيم أنيس.  -     

 اَّلشتقاق والتعريب: عبد القادر المغربي.   -  

 

 

 

 


