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A  
  

رب العالمين، والصالة والسالم على رسوله األمين، وعلـى آلـه   الحمد هللا     
  .وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 أ  
دراسة المعنى هي أساس الدراسات اللغوية، وهي هـدف اللغـويين،           "فإن    

منزلة مرموقـة بـين     ومن ثم فقد احتل البحث في داللة األلفاظ مكانة سامية، و          
علوم اللغة األخرى، وما كان ذلك ليحدث لوال ارتباطه الوثيق في نشأته بأقدس              

 لبحث غريبه وتفسيره، والبحث في أسباب نزول آياته، والوقـوف علـى            ؛كتاب
  .)١("األحكام الشرعية منها، فأفاد منه علماء التفسير والحديث وأصول الفقه

 الكريم بالقـضايا الدالليـة      كلمات القرآن وقد عِني المفسرون في شرحهم ل       
 كبيرة، وكانت دراستهم لهذه القضايا دراسة تطبيقية تعتمد على النصوص           عناية

المستمدة من كتاب اهللا، ومن الحديث الشريف، ومن كالم العرب شعرا ونثـرا،             
المـشترك اللفظـي    (المـشترك بـشقيه     : ومن القضايا الداللية التي عنوا بهـا      

، حيث اهتم علماء اللغة والمفسرون قديما وحديثًا بالمشترك اللغـوي     )٢()والتضاد
فظي أو بالتضاد، فمنهم مـن أفـراده   بتعدد المعاني مع اتحاد اللفظ باالشتراك الل     

  . بالدراسة ضمن مؤلفاتهبالتأليف، ومنهم من تناوله
بتعـدد  (وقد ذهب كثير من علماء اللغة والتفسير إلى أن المشترك اللغـوي      

يعـد مـن مناقـب    ) المعاني للَّفظ الواحد المتمثِّل في المشترك اللفظي واألضداد 
العربية ومحامدها، فهو دليل على ثراء اللغة واتساع مادتها، وذهب آخرون إلى            

                                                
  .٧للدكتور إبراهيم أبو سكين ص/ علم الداللة) ١(
  .٢٠٩٦بحث للدكتور عبداهللا باز ص/ المشترك اللفظي في تفسير القرطبي) ٢(



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٥٠ -

وسـوف  ، هـذا  أنَّه يؤدي إلى التعمية واإللباس وعدم وضوح المعنـى المـراد     
ترك اللغـوي فـي المعنـى       يعرض البحث إلى آراء العلماء في وقـوع المـش         

في اللغة العربية والرأي الذي يميـل إليـه؛ ويعـد           ) المشترك اللفظي والتضاد  (
من العلماء المفسرين، الذين كان لهـم دور        ) ه٧٤٣ت(اإلمام تاج الدين اليماني     

المتمثـل فـي   (بارز في االهتمام بالقضايا الداللية عموما، وبالمشترك اللغـوي          
الترجمان عـن غريـب     : "خصوصا، وذلك في كتابه   ) ادالمشترك اللفظي والتض  

، حيث كان يستشهد على ما يقول بالقرآن الكريم، والحـديث الـشريف،            "القرآن
لذلك رأيت أن أفرد المشترك اللغوي باتفاق المبـاني         . وكالم العرب شعرا ونثرا   

في كتاب الترجمان عـن غريـب       ) المشترك اللفظي والتضاد  (المعاني  وافتراق  
قد اعتمدت في هـذا البحـث علـى         ببحث مستقل، و  ) ه٧٤٣ت(رآن لليماني   الق

يقوم العمل في هذا البحث علـى جمـع أمثلـة           المنهج الوصفي التحليلي؛ حيث     
التي تمثِّل المشترك اللغوي باتفاق المباني وافتراق       ) المشترك اللفظي واألضداد  (

مـاني، وتـصنيفها    للي" الترجمان عن غريب القرآن   "المعاني، الواردة في كتاب     
ويقرر علماء اللغة أن هناك أسـباب كثيـرة أدت إلـى وجـود              هذا  ودراستها؛  

المشترك اللفظي واألضداد في اللغة العربية منها المجاز، واختالف اللهجـات،           
  .واالستعارة من اللغات المختلفة، والتطور الصوتي وغيرها

ـ            شـتراك اللفظـي    اال(وقد بدا من خالل دراسة أمثلة المشترك اللغوي بـ
لليماني، أنَّها ترجـع    " الترجمان عن غريب القرآن   "الواردة في كتاب    ) والتضاد

المجاز، واختالف اللهجات، واالسـتعارة مـن اللغـات         : إلى عدة أسباب، منها   
ومن هنا قمت بدراسة هذه الكلمـات علـى         . المختلفة، وعموم األصل، وغيرها   

  : النحو التالي



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٦٥١ -

   المجاز، :أوالً  
   اختالف اللهجات، :انياث  
فـي المـشترك   وقد اتبعت ذلـك  هذا .  االستعارة من اللغات المختلفة   :ثالثًا  

  .اللفظي والتضاد، وقد اختص التضاد بمحور خاص وهو عموم األصل
  . مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة وفهارس:قسمت البحث إلىقد و  
  .تحدثت عن أهمية الموضوع وسبب اختياره: المقدمةففي   
ترجمتُ لكتاب الترجمان عـن غريـب القـرآن، ومؤلِّفـه،           : التمهيدوفي    
  . عن مفهوم المشترك اللغويتوتحدث
تناولت المشترك اللفظي بتعريفه، وآراء العلمـاء فيـه،      : الفصل األول  وفي  

وأسباب نشأته، والمشترك اللفظي في كتاب الترجمـان عـن غريـب القـرآن              
  .لليماني
ولت األضداد بتعريفه، وآراء العلماء فيه، وأسـباب        تنا :الفصل الثاني وفي    

وقد احتوى كل   . نشأته، وما يمثله في كتاب الترجمان عن غريب القرآن لليماني         
  .فصل منها على مبحثين كلٌُّ على حسب طبيعته

  . ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث:الخاتمةوفي   
  .س الموضوعاتالمصادر والمراجع وفهرفهرس ثم جاء 
)ِه ُأِنيبِإلَيكَّلْتُ وِه تَولَيِفيِقي ِإالَّ ِباللِّه عا تَومو (.  

  

ا را  
  ياسر رجب عز الدين عبد اهللا

  



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٥٢ -

U  
  

  أو : ا:  

 بن عبد المجيد بن عبد      يهو اإلمام العالمة تاج الدين أبو المحاسن عبد الباق          
من علماء القرن الثامن الهجري، األديب البـارع اليمـاني          اهللا القرشي اليماني،    

األصل المكي الشافعي، ولد في رجب سنة ثمانين وستمائة بمكة، وقدم دمـشق             
ومصر وحلب، ودرس بالمشهد النفيسي، وأقام باليمن مدة، وولى الـوزارة، ثـم    
عزل وصودر، ثم استقر بالقدس، ودرس به واشتغل، وتوفى بالقـاهرة، وأخـذ             

  .م عن الحرازي وغيره بعدن ومصر والشامالعل
، ومنها لقطـة    "مطرب السمع في شرح حديث أم زرع       ":وله تآليف، منها    

العجالن المختصر في وفيات األعيان، وسمع منه البرزالي، والذهبي، وذكـراه           
في معجميهما، وابن رافـع وخالئق، وكتب عنه الشيخ أبو حيـان، وأثنى عليه            

  .ا للنحـاة واختصر الصحاحكثيرا، وعمل تاريخً
 من أعيان الفضالء له الـنظم، والنثـر،   :وذكره البرزالي في معجمه، فقال   

والخطب البليغة، وله اشتغال كثير في العلوم من الفقه واألصول، وفنون األدب،            
وقرظة وأثنى عليه ومدحه، وله قصائد بليغة       ) ه٧٠٨(وكتب عنه أبو حيان سنة      

تاج الدين أبو المحاسن مكمل فضائل      : ابن فضل اهللا، فقال   وفوائد وفنون، وذكره    
ومجمل أواخر وأوائل، واستمر في وصفه إلى أن قال حتى وضعت له بالقـدس              
وظائف دام عليها حتى مات، وبخط البرهان ابن جماعة في الهامش بل عاد إلى              

بالقـاهرة  ) ه٧٤٣(مصر تاركًا الوظائف القدسية وأقام بها قليالً ومـات سـنة            
)~()١(.  

                                                
، والسلوك في طبقـات العلمـاء       ٦/١٣٨البن العماد   / شذرات الذهب : في ترجمته ينظر  ) ١(

 =، والـوافي بالوفيـات    ٢/٢٤٦، وفوات الوفيـات     ٢/٥٧٦لبهاء الدين اليمني    / والملوك



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٦٥٣ -

  ًم:ب ن  اا    آنا /م:  

 اسم فاعل من ترجم فالن كالمه إذا بينه، وأوضحه وترجم كالم            :الترجمان  
فتح الفـاء وضـم     : غيره إذا عبر عنه بلغٍة غير لغة المتكلم وفيه لغات أجودها          

  . )١(والثالثة فتحهما معا.. الجيم، والثانية ضمهما معا
ومنـه  . قد ترجم كالمه، إذا فسره بلسان آخـر       : ويقال ":ويقول الجوهري   

: والتُرجمـان : وهذا هو ما أكده ابن سيده بقوله      ... )٢(الترجمان والجمع التراجم  
المفَـسر  : وهذه هي المشهورة علـى األلـسن      : وقال الزبيدي . )٣(المفَسر للسان 

  .)٤("للسان
من معانيها المفسر للكالم الغريب سواء أكـان        ) ترجمان(وعلى ذلك فكلمة      

أو لغريب الحـديث، أو لعـزب اللغـة         ) كما في كتاب اليماني هذا    (في القرآن   
وضعتُ كلمة ترجمـة فـي اللغـة        : نفسها؛ ولذلك يقول صاحب مناهل العرفان     

  :العربية لتدل على أحد معان أربعة
  . تبليغ الكالم لمن لم يبلغه:أولها  

                                                                                                                  
، والدرر الكامنة في أعيـان      ٣/٢٦البن قاضي شهبة    / ، وطبقات الشافعية  ١٨،  ١٦/١٧=

/ لطالع بمحاسن مـن بعـد القـرن الـسابع         ، والبدر ا  ٣/١٠٢البن حجر   / المائة الثامنة 
، وكشف الظنون  ٥/٧٣، ومعجم المؤلفين    ٣/٢٧٢للزركلي  / ، واألعالم ١/٣١٧للشوكاني  

، والترجمان عن غريـب القـرآن       ٢٠١٨،  ١٧١٨،  ١١٠٧،  ١٠٥٤،  ٢/٩٥٩،  ١/٣١٠
  ).مقدمة المحقق(، وما بعدها ٦ص

  ).ت ر ج (١/٧٣المصباح المنير : ينظر) ١(
  ).ر ج م (٥/١٩٢٨الصحاح ) ٢(
  ).ر ج م (٧/٤٢١المحكم ) ٣(
  ).ت ر ج م (٢١/٣٢٧تاج العروس ) ٤(



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٥٤ -

 الكالم بلغته التي جاء بها منه قيل في أن ابـن عبـاس إنـه              تفسير :ثانيها  
ترجمان القرآن، ولعل الزمخشري في كتابه أساس البالغة يقصد هذا المعنى، إذ            

  .)١(كل ما ترجم عن حال شيء فهو تفسرته: يقول
) الترجمان عن غريـب القـرآن  (ومن هذا المعنى أطلق اليماني على كتابه     

  .لقرآنيقصد تفسير غريب ألفاظ ا
هذا وقد خال كتاب الترجمان عن غريب القرآن من مقدمة يمكن أن يفهـم                

منها منهج صاحبه فيه، وأهميته، ولكن يمكن أن نتعرف على أهميته من خـالل          
الحديث عن غريب القرآن وأهميته ورجاله، فأهمية الكتاب تنبع من أهمية الفـن           

وكـذلك المـنهج يمكـن أن      الذي يمثِّله، وقدرة صاحبه على العرض والتحليل،        
  :يستنبط من خالل دراسة الكتاب، ومن ذلك ما يأتي

  

  ١-   آن"أا  " ب آن"وا   نا:"  

اعتنى السلف الصالح بالقرآن عناية بالغة منذ صدر اإلسالم، ومن العلـوم           "  
ب عظيم الخطر؛ لـذا     التي أولوها عناية خاصة معرفة غريب القرآن، وهذا البا        

تَهيب كثير من السلف تفسير القرآن وتركوا القول فيه حذَراً أن يزلِّوا فيـذهبوا              
عن المراد، وإن كانوا علماء باللسان، فقهاء في الدين، وكان األصـمعي وهـو              

  .إمام اللغة ال يفسر شيًئا من غريب القرآن
وري، وإال فال يحـل لـه   واعلم ـ رحمك اهللا ـ أن هذا الفن للمفسر ضر    

سمعت مالك بن أنس    : قال يحيى بن نضلة المديني    . اإلقدام على كتاب اهللا تعالى    
. ال أوتي برجل يفسر كتاب اهللا غير عالم بلغة العرب إال جعلتـه نكـاال              : يقول

                                                
    لمحمـد  / ، ومناهل العرفان في علـوم القـرآن       )ف س ر   (٢/٢٢أساس البالغة   : ينظر) ١(

  .١١٠، ٢/١٠٩عبد العظيم الزرقاني 
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 ال يحل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يتكلم في كتـاب اهللا              :وقال مجاهد   
  .لغات العربإذا لم يكن عالما ب

ويحتاج الكاشف عن غريب القرآن إلى معرفة علم اللغـة وإلـى الدرايـة                
إذا : روي عكرمة عن ابـن عبـاس قـال        . الواسعة بكالم العرب شعره ونثره    

  .سألتموني عن غريب اللغة فالتمسوه في الشعر؛ فإن الشعر ديوان العرب
 واستشهاد ابن   ومسائل نافع بن األزرق البن عباس عن مواضع من القرآن           

: عباس في كل جواب ببيت معروف مشهور، وعليه فإن معنى الغريـب، هـو             
! معرفة مدلول اللفظ وتصيد المعاني من السياق؛ ألن مدلوالت األلفاظ خاصـة           

، وأبو عمر غالم ثعلـب      "المجاز"أبو عبيدة كتاب    : وقد صنَّف فيه جماعة؛ منهم    
سجستاني، ومن أحسنها كتاب المفـردات  ، ومن أشهرها كتاب ال"ياقوتة الصراط "

لليمـاني؛ إذ يعـد     / ؛ وكتاب الترجمان عن غريب القرآن     )١("للراغب األصفهاني 
: كتاب الترجمان واحدا من كتب هذا الفن،وهو يمتاز بكثير من المميزات، منهـا         

عنايته بالقضايا الداللية، وغيرها من قضايا اللغة، وهـو مـا سـوف يتَّـضح               
يما يأتي، ومع ذلك فإن هذا الكتاب لم ينل حظَّه من الشهرة والـذيوع          بالتفصيل ف 

كغيره من كتب غريب القرآن، ونظرا لما سبق، فإن هـذا الكتـاب يعـد مـن                 
المصادر المهمة لمن يقِْدم على تفسير كتاب اهللا، أو يبحث عن غريـب القـرآن          

  .ومعانيه

                                                
، والترجمـان عـن     )بتصرف(، وما بعدها    ١/٢٩١للزركشي  / البرهان في علوم القرآن   ) ١(

  ).بتصرف) (مقدمة المحقق(، ١٢، ١١ريب القرآن صغ



  ر  ا  ا / در 
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  ٢  اتو ا :  

ـ من )١(لليماني ـ كما أشرت سابقًا /ب الترجمان عن غريب القرآنخال كتا  
مقدمة يمكن أن يعرف من خاللها منهج المؤلف ومميزات الكتاب، ولكن يمكـن             
أن نستنبط ذلك من خالل دراسة الكتاب؛ حيث ثبت بعد استقراء الكتاب أن مـن          

  :منهجه ومما يمتاز به كتابه ما يأتي
   :آنتفسير القرآن بالقر) أ  
 بالقرآن الكريم في عشرة مواضع لسبعة معـاٍن         )~(كما في استشهاده      

  .)٢("أمة"لكلمة 
   :عنايته ببيان القراءات القرآنية) ب  
  .)٣(وذلك في مواضع متفرقة من الكتاب  
  .)٤(اهتمامه باألحاديث النبوية واآلثار) ج  
   :عنايته بذكر أسباب النزول) د  
  .)٥( اآلية، والمناسبة التي نزلت فيهافكثيرا ما يذكر سبب نزول  
   :العناية بالقضايا النحوية والصرفية) ه  
فقد عرض في كتابه كثيرا من مسائل النحو والصرف وكان يـرجح بـين                

  .)٦(اآلراء وينسبها إلى أصحابها

                                                
  . من البحث٦٥٣ص : ينظر) ١(
  . وغيرها١٠٧، ١٠٦الترجمان عن غريب القرآن ص: ينظر) ٢(
  . وغيرها٢٠٥، ١٣٦، ٧٣، ٢٧المصدر السابق ص: ينظر) ٣(
  . وغيرها٣١٨، ١٨٢، ١٤٧، ٦٩السابق ص: ينظر) ٤(
  . وغيرها٢٩٠، ٢٧٠، ١٥٠السابق ص: ينظر) ٥(
  . وغيرها١١٦، ٦٦، ٦٣السابق ص: ينظر) ٦(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٦٥٧ -

   :العناية بالقضايا الداللية) و  
والمـشترك  فقد عرض في تفسيره كثيرا من هذه القضايا مثـل االشـتقاق               

  .)١(والترادف والفروق اللغوية
  .)٢(العناية بالتَّعاريف والمصطلحات والمفردات العلمية) ز  
  .)٣(االستنباطات العلمية في األنفس واآلفاق) ح  
  .)٤(الجانب التاريخي )ط  
  .)٥(الفقه واألصول )ي  
   :قوة أثر المؤلِّف في كتابه) ك  
بين القيمة العلمية للكتـاب؛ حيـث إن        يعد هذا القسم من أهم األقسام التي ت         

وضوح شخصية أي مؤلِّف في كتاباته ـ سواء أكان هذا الوضوح إقرارا لمـا    
يسوقه من معلومات أو ترجيحا عند تعدد األقوال، أو معارضـة لمـا يطرحـه            
سواه، والمعارضة ال تكون إال بدليل، أو تعقبا واستدراكًا ـ يعتبر رصيدا يزيـد   

الكتاب، وقد وجدت في الكتاب عددا من األمثلة الدالَّة على أن اإلمـام     من أهمية   
عبدالباقي اليماني كان يصنِّف المصنَّفات ال ليجمع العلم مـن بطـون الكتـب،              

يصنِّفها ليغربل ويميز ما كتبه السابقون ببصيرة وعلـم ويـسوق           "ويرويها، بل   
  .)٦(يدلِّل على رجحانهأصح ما ذكروا، أو يورد المرجوح أو الضعيف ل

                                                
  . وغيرها٣٠٧، ١٥٧، ١٣٦، ١١٠، ٩٧، ٨٦الترجمان عن غريب القرآن ص: ينظر )١(
  .٢٣٩، ٢٢٨، ٨٩، ٧١، ٦٤المصدر السابق ص: ينظر) ٢(
  .٤١٤، ٤٠٣، ٣٣٥، ٢٨٨، ٧٣المصدر السابق ص: ينظر) ٣(
  .٤٥٠، ٢٧٦، ٢٥٩، ٢٤٨، ٢٣٨، ٢٣٢، ٧١، ٧السابق ص: ينظر) ٤(
  .٢٤٨، ٧٦، ٦٧السابق ص: ينظر) ٥(
  .٤٤٥، ٣١٩، ٢٣١، ١٧٧، ١٥٢، ١٢٨، ١٠٩، ٩٢، ٨٤، ٧٧السابق ص: ينظر) ٦(



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٥٨ -

  .)١(النُّقُول عن أئمة القراءة والتفسير واللغة) ل  
، وما يتميز به    "الترجمان عن غريب القرآن   "هذا هو منهج اليماني في كتابه         

هذا الكتاب؛ وهذه األمور التي اعتنى بها اليماني في كتابه تزيد من قيمة الكتاب              
للغوية؛ إضافةً إلى صغر حجمه، فهـو       وتجعله أكثر أهمية في مجال الدراسات ا      

يقع في مجلٍد واحٍد من الحجم المتوسط في حدود األربعمائة صـفحة، إال أنَّـه               
يحتوي على كم هائل من القضايا والمعلومات في شتى العلوم اللغوية، والفقهية،            

  .والتاريخ وغيرها
****  

  

  ً:   كي اا:  

وأعنـي  : "... طيب مفهوم المـشترك اللغـوي بقولـه       حدد الدكتور عيد ال     
أن يشترك لفظان فأكثر في معنى واحـد، وهـو المـسمى            : باالشتراك اللغوي 
، واإلبدال، والمثلثات المتفقة المعنى، وفعل وأفعـل        )المكاني(بالترادف، والقلب   

 المتَّفقة في المعنى، أو يشترك معنيان فأكثر في لفظ واحد، فإن كـان المعنيـان              
متضادين فهو المسمى بالتضاد، أو غير متضادين فهـو المـسمى باالشـتراك             

  .)٢("اللفظي
هذا في حين جعل الدكتور توفيق شاهين مفهوم المشترك اللغـوي قاصـرا        

وأفردنا المشترك  : "على المشترك اللفظي، والتضاد، والترادف فقط، حيث يقول       
       حث من قبل على حدة فـي وحـدة         اللغوي بهذا البحث؛ لطوله أوالً، وألنه لم يب

  :وفي هذا الكتاب أبحث عن... مترابطة 
  :، ويشمل)المشترك اللغوي في القسم األول نظريا(  

                                                
  .٢٠٧، ١٨٠، ١٢٨الترجمان عن غريب القرآن ص: ينظر )١(
  .٢٢٧للدكتور عيد الطيب ص/ لهجات العرب وامتدادها إلى العصر الحاضر) ٢(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٦٥٩ -

  ).المداخل والمشجر والمسلسل: ( المشترك اللفظي، وما يتعلق به من·     
  . والمتضاد من األلفاظ في لغتنا·     
  .)١(" والمترادف، أو المشترك المعنوي·     
وأرى أن الرأي الثاني هو األقرب للصواب واَألولى بـالقبول، فـإن رأي               

الدكتور عيد الطيب ـ على وجاهِتِه ـ إال أني أخالفه الرأي في ذلك، فإن فـي    
قوله هذا تعميما لمفهوم المشترك المعنوي، والذي هو جزء من المشترك اللغوي            

، وفعل وأفعل،   )المثلثات المتفقة المعنى  (اإلبدال بين الحروف والحركات     : ليشمل
إلخ، مع أن هذه األشياء تختلـف فـي بعـض األصـوات             ... والقلب المكاني   

فهي متحـدة فـي     ) قلب مكاني وفعل وأفعل   (أو في البنية    ) حروف أو حركات  (
األلفاظ والمعاني فيما عدا الحرف، أو الحركة، أو التقديم والتـأخير، أو طـول              

دار االختالف بين اللفظين هو إما صـوتي أو بنيـوي، أمـا         البنية وقصرها، فم  
المشترك المعنوي، والذي يشمل الترادف فقط ـ كما ذكر الدكتور توفيق شاهين  
ـ فإن األلفاظ مختلفة اختالفًا كامالً مع اتحادها في المعنى، فهو اختالف لفظـي      

يب فهو اختالف صوتي    واتحاد معنوي داللي، أما ما أشار إليه الدكتور عيد الط         
أو بنيوي ال يدخل ضمن المشترك اللغوي المعنوي، الذي يقوم على تعدد األلفاظ             

  . مع وحدة المعنى
من هنا أرى أن المشترك اللغوي المعنوي قاصر علـى التـرادف فقـط،                

  .المشترك اللفظي، والتضاد، والترادف فقط: والمشترك اللغوي عموما يشمل
جات أثر قوي في وجود هذا المشترك اللغوي، بـل إن           هذا والختالف الله    

وإذا وجدت ألوان   . أثر اللهجات في وجود المشترك اللغوي أوضح من أن ينكر         
المشترك اللغوي في اللغة المشتركة المسماة باألدبية، أو في المعجم اللغوي، فقد            

                                                
  .١١كتور توفيق شاهين صللد/ المشترك اللغوي نظريةً وتطبيقًا) ١(



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٦٠ -

ـ            حابها، أو  وِجدت بعد أن تقارضها العرب فيما بينهم حتى استحالت معرفة أص
  .)١(بعد أن ضمها اللغويون بعضها إلى بعض إبان جمعهم اللغة

وقد عِني المفَسرون وأصحاب كتب غريب القرآن فـي شـرحهم لكلمـات          
ومن القضايا الداللية التي عنـوا      ... القرآن الكريم بالقضايا الداللية عناية كبيرة       

ومـن  . )٢()، والتضاد، والترادف  المشترك اللفظي (المشترك اللغوي بأنواعه    : بها
الترجمـان  (اإلمام تاج الدين اليماني في كتابه       : هؤالء العلماء الذين اهتموا بذلك    

؛ حيث أورد كثيرا من األلفاظ التي تعددت معانيها باالشتراك          )في غريب القرآن  
اللفظي أو التضاد، وكثيرا من األلفاظ التي اتَّحدت في معنى واحـد بـالتَّرادف              

 االشتراك المعنوي، وقد صرح في كثير منها بأنَّه من المشترك اللفظـي أو         وهو
التضاد أو الترادف، وأحيانًا كان يذكر المعاني المتعددة للكلمة الواحدة أو األلفاظ            
المتعددة للمعنى الواحد دون أن يصرح بأنَّها من المشترك اللفظي أو التضاد أو              

كن مجرد ناقل عن غيره من العلماء فحسب، بـل         الترادف؛ على أن اليماني لم ي     
كان يدلي بدلوه ويعمل فكره في الكلمات التـي تعـددت معانيهـا، أو المتحـدة           

  .المعنى
وسوف أتناول ـ بإذن اهللا تعالى ـ في هذه الدراسة نـوعين مـن أنـواع        

المشترك اللفظي، والتَّضاد فقط دون التـرادف؛ نظـرا         : المشترك اللغوي وهما  
 مجال البحث وحتى تستوف الدراسة حقهـا، علـى أن أعـاود دراسـة               لضيق

  .المشـترك اللغوي بالترادف في مستقبل األيـام ـ بإذن اهللا تعالى
وتقوم الدراسة في هذا البحث على تناول المشترك اللفظي فـي كتـاب         هذا  

الترجمان وهو في الفصل األول، ثم التضاد في كتاب الترجمان وهو في الفصل             
ني، ويكون البحث في األلفاظ بناء على أسباب نشأة المشترك فيها وذلك فيما             الثا

  :يأتي
                                                

  .٢٢٧للدكتور عيد الطيب ص/ لهجات العرب وامتدادها إلى العصر الحاضر) ١(
  ).بتصرف (٢٠٩٦بحث للدكتور عبد اهللا باز ص/ المشترك اللفظي في تفسير القرطبي) ٢(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٦٦١ -

  األول الفصل
اللفظ رتكـــــاملش

َّ
  يـــــ

  

  

  ط:  

المشترك اللَّفظي عالمة واضحة في لغتنا؛ وهو بكثرته خَصيـصة لهـا،             "  
لعربيـة  ، وهو من الظواهر اللغوية التي عرفتهـا ا        )١(وعامل من عوامل تنميتها   

شأنها في ذلك شأن الكثير من اللغات، وقد تناولها القدماء في مصنَّفاتهم تحـت               
  .)٢(، وغيرها)اتفاق اللفظ واختالف المعنى، والوجوه والنظائر(مسميات عدة كـ

المـشترك اللفظـي خَصيـصةٌ مـن        : هذا وقد اعتبر الدكتور صحبي الصالح     
رد به، وإنَّما هو موجود في غيرها مـن  خصائص العربية مع إقراره بأنَّها ال تنف     

ولسنا نزعم أن العربية تنفرد بالمشترك اللفظـي، ففـي سـائر            : اللغات، ويقول 
اللغات ألفاظ مشتركة يدور النِّقاش حولها بين أصحاب االشتراك ومنكريه، كمـا          

بيد أن كثرة المشترك النِّـسبية فـي        . يدور مثله بين أصحاب الترادف ومنكريه     
 كالذي رأيناه من كثرة التَّرادف فيها نسبيا هي التي تجعل بحث المـشترك              لغتنا

مندرجا تحت اتساع العربية في التعبير علـى أنـه خَصيـصة ال تنكـر مـن                 
  .)٣(خصائصها الذاتية

وال شك أن المشترك على خالف األصل؛ ألن المفروض أن يكون للكلمـة             
على طريق الحقيقة ال المجاز، ولو كـان  الواحدة عدة معاٍن تطلق على كلٍّ منها        

. منطق اللغة كمنطق العقل لوجب أال يكون للفظ الواحد سوى معنى واحد أيضا            
                                                

  .١٥للدكتور توفيق شاهين ص/ المشترك اللغوي نظرية وتطبيقًا) ١(
  .٢٤٩للدكتور دلدار غفور أمين ص/ ات الفقهية المتخصصةالبحث الداللي في المعجم) ٢(
، والمشترك اللفظي فـي     ٣٠٢للدكتور صبحي الصالح ص   / دراسات في فقه اللغة   : ينظر) ٣(

  .٢٠٩٩ ، ٢٠٩٨للدكتور عبداهللا باز ص/ تفسير القرطبي



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٦٢ -

ولكن اللغة في كثير من جوانبها، لها منطق خاص يبدو ـ في أكثر األحيـان ـ    
حيث تجعل للفظ الواحد أكثر من معنى، وللمعنـى      : على جانب كبير من الغرابة    

؛ ولذلك اختلف العلماء في وقوع المشترك اللفظـي فـي           )١(من لفظ الواحد أكثر   
  :اللغة ما بين مثبٍت له ومنكر، وتعددت أسباب نشأته على ما يأتي

  
  

                                                
، والمشترك اللفظـي فـي تفـسير        ٢٩،  ٢٨المشترك اللغوي نظريةً وتطبيقًا ص    : ينظر) ١(

  .٢٠٩٩رطبي صالق



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٦٦٣ -

  املبحث األول
  مفهومه ونشـــأته: املشرتك اللفظــي

  

  · :  

 بأنَّه اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفـين فـأكثر           :عرفه أهل األصول  "  
  .)١("لة على السواء عند أهل تلك اللغةدال

معنى االشتراك أن تكون اللفظة محتملة لمعنيين        ":وعرفه ابن فارس بقوله     
) العـين (، كداللة لفـظ   )٣("ما اتَّحدت صورته واختلف معناه    "، أو هو    )٢("أو أكثر 

علـى أخ األم،    ) الخـال (على الباصرة، وعلى الجاسوس، والبئر، وكداللة لفظ        
  .)٤(مة في الوجه والسحابوالشَّا
  ·   ءا )م:(  
اتجه العلماء منذ وقت مبكر إلى التَّأليف في هذه الظاهرة؛ حيـث ظهـرت                

  :كتب كثيرة تعالج ظاهرة المشترك اللفظي في اللغة العربية، منها
  : ومن هذه الكتبكتب اتَّجهت إلى تناوله في القرآن الكريم،  ـ١

لهـارون بـن موسـى األزدي األعـور         / النَّظائر في القرآن   الوجوه و  )أ    
  ).ه١٧٠ت(

  ).ه٤٧٨ت(لحسين بن محمد الدامغاني /  الوجوه والنَّظائر)ب  
  ).ه٩١١ت(للسيوطي /  معترك األقران في إعجاز القرآن)ج  
  .وهناك مؤلَّفات أخرى سارت في هذا االتجاه  

                                                
  .١/٣٦٩للسيوطي / المزهر في علوم اللغة) ١(
  .٤٥٦البن فارس ص/ الصاحبي في فقه اللغة) ٢(
  .٣٠٢للدكتور صبحي الصالح ص/ دراسات في فقه اللغة) ٣(
  .٢٤١لهجات العرب وامتداداها إلى العصر الحاضر ص) ٤(



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٦٤ -

اهرة في القرآن الكـريم  وقد أشار السيوطي إلى الكتب التي اهتمت بهذه الظ   
صنَّف فيه مقاتل بن سليمان، وابن الجوزي، والدامغاني، وأبو الحـسين           : "بقوله

  .محمد بن عبد الصمد المصري، وابن فارس وآخرون
األلفـاظ  : اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان، والنظـائر        : فالوجوه  

آن حيث كانت الكلمـة  وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القر    . المتواطئة
الواحدة تتصرف إلى عشرين وجها وأكثر أو أقل، وال يوجد ذلـك فـي كـالم                

  .)١(البشر
  : ومن هذه الكتبكتب اتَّجهت إلى تناوله في الحديث النَّبوي الشريف،  ـ٢

ألبي /  األجناس من كالم العرب وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى           ـ  
  ).ه٢٢٤ت(عبيد القاسم بن سالم 

 وكان من رواد هذا النـوع       كتب اتَّجهت إلى تناوله في اللغة العربية ككل،         ـ٣
  .)٢(األصمعي، واليزيدي، وأبو العميثل، والمبرد، وكراع النمل وغيرهم

  

   ·و  ءآراء ا:  
  ء:أورأي ا :  

اختلفت نظرة العلماء المتقدمين في وقوع المـشترك اللفظـي فـي اللغـة                
لعربية، فمنهم من ذهب إلى أنَّه واجب الوقوع وعلَّتهم أن المعاني غير متناهية،             ا

  .واأللفاظ متناهية، فإذا وزع لزم االشتراك
الخليـل واألصـمعي   : وذهب األكثرون إلى أنَّه ممكن الوقوع، ومن هؤالء       

وسيبويه وأبو عبيدة وأبو زيد األنصاري وابن فارس والثعالبي والمبـرد وابـن             

                                                
، ٢١٠٣ القرطبـي ص   ، والمشترك اللفظي في تفسير    )بتصرف (١٤٤اإلتقان ص : ينظر) ١(

٢١٠٤.  
  .٢١٠٤، ٢١٠٣المشترك اللفظي في تفسير القرطبي ص: ينظر) ٢(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٦٦٥ -

؛ لجواز أن يقع إما من واضعين، بأن يـضع أحـدهما لفظًـا     )١(جني والسيوطي 
لمعنى، ثم يضعه اآلخر لمعنى آخر، ويشتهر ذلك اللفظ بين الطائفتين في إفـادة              
المعنيين، وهذا على أن اللغات غير توقيفية، وإما من واضـع واحـد لغـرض               

دة، كما روي عن أبي بكـر     اإلبهام على السامع حيث يكون التَّصريح سببا للمفس       
 أثناء الهجرة من مكة إلى المدينة       )r(، وقد سأله رجل عن النَّبي       )t(الصديق  

  .)٢(هذا رجل يهديني السبيل: من هذا؟ قال
: ومن كالمهم اتفاق اللفظين والمعنى مختلف، نحـو قولـك       ":يقول سيبويه   

        ـدتُ إذا أردتَ ِوجدجوة، ودجوتُ عليه من المدجالَّة وأشـباه هـذا       وان الـض
  .)٣("كثير
وجدت شـيًئا   : وأما اتفاق اللفظين واختالف المعنيين فنحو      ":ويقول المبرد   

إذا أردت وجدان الضالَّة، ووجدتُ على الرجل من الَموجـدة، ووجـدتُ زيـدا              
  .)٤(علمت: كريما
شديدا مثل أبي علي    هذا ومن العلماء من ضيق في مفهوم المشترك تضييقًا            

فقد قصر الفارسي مجـيء المـشترك اللفظـي علـى       . الفارسي وابن درستويه  
وهـو اتفـاق    : وأما القسم الثالـث   : "... اختالف اللغات واالستعارة؛ حيث يقول    

اللفظين واختالف المعنيين فينبغي أن ال يكون قصدا في الموضـع وال أصـالً،            

                                                
للدكتور وافي  / ، وفقه اللغة  ١/٣٦٩، والمزهر   ٣٢٧، والصاحبي ص  ١/٢٤الكتاب  : ينظر) ١(

، ودراسات فـي فقـه      ١٩٢للدكتور إبراهيم أنيس ص   / ، وفي اللهجات العربية   ١٨٩ص
  .٣٠٢للدكتور صبحي الصالح ص/ اللغة

  .١/١٦٩المزهر ) ٢(
  .١/٢٤الكتاب ) ٣(
  .٣للمبرد ص/ كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه) ٤(



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٦٦ -

فظة تستعمل بمعنى، ثم تـستعار لـشيء        ولكنه من لغات تداخلت أو تكون كل ل       
  .)١("فتكثر وتغلب فتصير بمنزلة األصل

 فقد أخرج الكثير من الكلمات من المشترك اللفظي، فقد          :وأما ابن درستويه    
هذه اللفظة من أقوى حجج من يزعم أن من كـالم           ) وجد(قال بخصوص لفظة    

ره في أول كتابه وجعله من      العرب ما يتفق لفظه ويختلف معناه؛ ألن سيبويه ذك        
األصول المتقدمة، فظن من لم يتأمل المعاني ولم يتحقق أن هذا اللفظ واحد قـد               
جاء لمعان مختلفة، وإنما هذه المعاني كلها شيء واحد وهو إصابة الشيء خيرا             
كان أو شرا، ولكن فرقوا بين المصادر؛ ألن المفعوالت كانت مختلفـة فجعـل              

  .)٢("مصادر بأنَّها  مفعولةالفرق في ال
اللفظ المتعـدد   : ومن المالحظ أن ابن درستويه قد أخرج من باب المشترك           

وقال في شـرح    . )٣(المعاني ما دامت هذه المعاني راجعة إلى معنى تتفرع عنه         
وليس إدخال اإللباس في الكالم من الحكمة والصواب، وواضع اللغـة           : الفصيح

)U(   َّما اللغة لإلبانة عن المعاني، فلو جاز وضـع لفـظ واحـد     حكيم عليم، وإن
للداللة على معنيين مختلفين، أو أحدهما ضد اآلخر لما كان ذلك إبانة بل تعمية               
وتغطية، ولكن قد يجئ الشيء النَّادر من هذا العلٍل، فيتوهم من ال يعرف العلـل          

لك صحيح من العـرب،     أنَّهما لغتين مختلفتين، وإن اتفق اللفظان، والسماع في ذ        
والتأويل عليهم خطأ، وإنَّما يجئ ذلك في لغتين متباينتين أو لحـذٍف واختـصار          
وقع في الكالم، حتى اشتبه اللفظان وخفي سبب ذلك على السامع وتـأول فيـه               

  .)٤(الخطأ
                                                

  .٤/١٧٣المخصص ) ١(
  .١/٣٨٤والمزهر ، ١٨٨تصحيح الفصيح وشرحه ص) ٢(
  .٥٣للدكتور الموفي الرفاعي البيلي ص/ من مالح الفكر اللغوي عند ابن درستويه) ٣(
  .٢١٠٥ اللفظي في تفسير القرطبي صالمشترك: ، وينظر١/٣٨٥المزهر ) ٤(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن
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قد تنكَّب جادة الحقِّ فيما ذهب إليه، سواء من أوجـب        : والحق أن كالً منهم     
، ومن أنكره إنكارا تاما وذهب إلى تأويل أمثلته كـابن درسـتويه             وقوعه بكثرة 

والفارسي، فمن التعسف محاولة إنكار المشترك اللفظي وتأويل جميـع أمثلتـه            
وذلك أنه في بعض األمثلة ال توجد بين المعـاني          . تأويالً يخرجها من هذا الباب    

  . هذا التَّأويلالتي يطلق عليها اللفظ الواحد أية رابطة واضحة تسوغ
كما أنَّه لم يكثر ورود المشترك اللفظي في اللغة العربية على الصورة التي               

ذهب إليها الفريق األول والثاني، ذلك أن كثيرا من األمثلة التـي ظـن هـذان                
الفريقان أنَّها من قبيل المشترك اللفظي يمكن تأويلها على وجه آخر يخرجها من             

ن البساطة بالقدر الذي تصوره القدماء من علماء اللغة؛         وليس األمر م  . )١(الباب
 ... )٢(إذ قد وقع المشترك اللفظي في كل لغة، وقد دعت عوامل متعددة لوقوعه            

  .سأذكرها بالتفصيل فيما بعد
  

  ًم:رأي  ا:  
كما اختلف القدماء في وقوع المشترك اللفظي، كذلك اختلف فـي وقوعـه               

بت كثير من المحدثين وجود المشترك اللفظـي فـي لغتنـا            المحدثون؛ حيث أث  
إن من مميزات العربية داللة اللفـظ       : "العربية، فقد ذكر األستاذ جورجي زيدان     

فالحميم له خمس وعشرون معنى، والخال له سـبع       ... الواحد على معاٍن كثيرة     
  .)٣("وعشرون معنى، والعين لها خمسة وثالثون معنى، والعجوز له ستون معنى

وال معنى إلنكار المشترك اللفظي مع مـا روي         : "ويقول الدكتور توفيق شاهين   
لنا من األساليب الصحيحة من أمثلة ال يتطرق إليها الشَّك، وله من األسباب مـا          

  .)٤("يدعو لوجوده في اللغة من واضع أو أكثر
                                                

  ).بتصرف يسير (١٩٠للدكتور علي عبدالواحد وفي ص/ فقه اللغة) ١(
  .١٩٣للدكتور إبراهيم أنيس ص/ في اللهجات العربية) ٢(
  .٥٤لجورجي زيدان ص/ تاريخ آداب اللغة العربية) ٣(
  .١٠٤المشترك اللغوي نظريةً وتطبيقًا ص) ٤(



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٦٨ -

هذا في حين ضيق بعض المحدثين في مفهوم المـشترك تـضيقًا شـديدا                
الدكتور إبراهيم أنيس، والدكتور    : خرجوا منه الكثير من الكلمات، ومن هؤالء      وأ

  .علي عبد الواحد وافي
إذا ثبت لنا من النصوص أن اللفظ الواحد قد          ":يقول الدكتور إبراهيم أنيس     

يعبر عن معنيين متباينين كل التباين سمينا هذا بالمشترك اللفظي، أما إذا اتَّضح             
نيين هو األصل وأن اآلخر مجاز له، فال يصح أن يعد مثل هذا من              أن أحد المع  

حـين تعبـر عـن هـالل        ) الهالل(فكلمة  ... المشترك اللفظي في حقيقة أمره      
السماء، وعن حديدة الصيد التي تشبه في شكلها الهالل، وعن قالمة الظفر التي             

كله الهالل، ال يـصح  تشبه في شكلها الهالل، وعن هالل النَّعل الذي يشبه في ش          
إذن أن تُعد من المشترك اللفظي؛ ألن المعنى واحد في كل هـذا، وقـد لعـب                 
المجاز دوره في كل هذه االستعماالت؛ ذلك ألن المشترك اللفظي الحقيقي إنمـا             
يكون حين ال نلمح أي صلٍة بين المعنيين كأن يقال لنا أن الخال هو أخـو األم،                 

ومثل هذه األلفاظ التـي اختلـف       . وجه، وهو األكمة الصغيرة   وهو الشَّامة في ال   
  .)١(فيها المعنى اختالفًا بينًا قليلة جدا، بل نادرة وال تكاد تجاوز أصابع اليد عداً

فقد تبين لنا من خالل النَّص السابق أن الدكتور إبراهيم أنيس يخْـِرج مـن          
بين معانيها عالقة مجازيـة؛ حيـث       الكلمات التي توجد    : باب المشترك اللفظي  

  .يشترط أن تكون الكلمة دالَّة على معاني متباينة حتى تُعد من المشترك اللفظي
أما الدكتور علي عبدالواحد وافي، فقد أخرج من المشترك اللفظي الكلمات             

التي نقلت عن معناها األصلي إلى معاني مجازية أخرى لعالقة مـا، فـاعتبرت      
والحـروف التـي   ... ك اللفظي وهي ليست منه كلفظ الهـالل       لذلك من المشتر  

تحتمل أكثر من مدلول واحد، وأفعال الماضي والمضارع التـي تـستعمل فـي          
                                                

  .٢١٤، ٢١٣ور إبراهيم أنيس صللدكت/ داللة األلفاظ) ١(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن
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واأللفاظ التي جاءهـا االشـتراك مـن        ... الخبر تارة، وفي الدعاء تارة أخرى       
عوارض تصريفية، وذلك كأن تؤدي القواعد الصرفية إلـى أن تتفـق لفظتـان            

تان في صيغة فينشأ عن ذلك تعدد في معنى هذه الصيغة يؤدي إلى جعلها              متقارب
  .)١(من قبيل المشترك، وهي ليست منه إال في الظاهر

هذا وإن كنت ألختلف معهما في هذا الرأي؛ ألن المشترك اللفظي يعد مـن        
لغة، عوامل تنمية اللغة وزيادة ثروتها، وليس بنادر الوقوع، فقد ورد كثيرا في ال            

  .وقد قال بذلك كثير من علماء اللغة الثقات من القدامى والمحدثين
  

  :ا   أب مة اك·  

هناك كثير من العوامل واألسباب التي أدت إلى وجود المشترك اللفظي في              
  :اللغة، من هذه العوامل ما يأتي

  :ـ اختالف اللهجات١  
ود المشترك اللفظي، وذلك بأن تـضع       لقد كان لهذا العامل أثر كبير في وج         

قبيلة لفظًا لشيء ثم تضع ذلك اللفظ نفسه لشيء آخر لملحظ فيه مشابه للملحـظ               
ثم تخـتلط   ... الذي لحظته القبيلة األولى في الشيء األول وسمته باسمه ألجله           

  .)٢(القبيلتان ويشيع استعمال اللفظ بمعنييه عندهما
 وهما من المـضيقين فـي       )٤(علي الفارسي ، وأبا   )٣(وقد رأينا ابن درستويه     

مفهوم المشترك قد اعترفا بأثر هذا العامل في وجود المشترك اللفظـي، ومـن              

                                                
، والمشترك اللفظي في    ١٩١،  ١٩٠للدكتور علي عبد الواحد وافي ص     / فقه اللغة   : ينظر) ١(

  .٢١٠٩، ٢١٠٨تفسير القرطبي ص
  .١٢للدكتور محمد حسن جبل ص/ المعنى اللغوي) ٢(
  .١/٣٨٥المزهر ) ٣(
  .٤/١٧٣المخصص ) ٤(



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٧٠ -

وقــال  . )١(الذِّْئب: األسد، وعند غيرهم  : أمثلة ذلك السرحان، والسيد عند هذيل     
ـ  : أبو زيد السليط ـ عند  : األعسر، وقال األصمعي: واَأللْفَت ـ في كالم تميم 

  .)٢(دهن السمسم: الزيت، وعند أهل اليمن: عامة العرب ـ
ولهذا العامل أثر كبير في وجود المشترك اللفظي فـي القـرآن الكـريم،                

وسوف نتبين ذلك من خالل دراستنا لهذه الظاهرة في كتـاب الترجمـان عـن               
  .غريب القرآن

  :ـ المجـاز٢  
ي، وقد أشار أبو علي الفارسي      لهذا العامل أثر مهم في نشأة المشترك اللفظ         

وقد الحظ علماء اللغة المحدثون أن االنتقـال مـن          . إلى هذا كما رأينا من قبل     
فكثيـر مـن   . )٣(الحقيقة إلى المجاز من أهم األسباب في وجود المشترك اللفظي    

األلفاظ التي تعددت معانيها لم يكن لها في الحقيقة إال معنى واحد علـى سـبيل                
أن : "حيث يذكر فنـدريس   . ضمنت معاني أخرى على سبيل المجاز     الحقيقة، ثم ت  

المجاز كان السبب في خلق جزء كبير من المشترك اللفظي فـي اللغـة، لكنـه         
سريعا ما ينسى، ويصبح المعنى الجديد الذي دخل اللفظ عن طريق المجـاز ال              

دد معنـى   يقل في حقيقته عن المعنى األول الذي كان له، ونحن إذا أردنا أن نح             
  .)٤(كلمة أو معانيها فعلينا أن ننظر إلى استعماالتها كما هي اليوم ال إلى تاريخها

     وإذا كان اللفظ المشترك يحمل أكثر من معنى فكيف يعـين المعنـى               
  .)٥(يفهم من النَّص: المقصود من غيره؟ قال علماؤنا 

                                                
  .٦٣لكراع النَّمل ص/ المنجد في اللغة) ١(
  .١/٣٨١المزهر ) ٢(
  .١٩٥للدكتور إبراهيم أنيس ص/ في اللهجات العربية) ٣(
  .٢٢٨لفندريس ص/ اللغة) ٤(
  .٦٠المشترك اللغوي نظريةً وتطبيقًا ص) ٥(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن
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ب علـى الفرنـسية   ـ وكالمه ينـص ) لروا ( يقول العالم الفرنسي اللغوي       
ـ  إن إلحدى الكلمات أكثـر  : إنَّنا حينما نقول: "خاصة، واللغات اإلنسانية عامة 

من معنى واحد في وقٍت واحد،ـ إنَّما نكون ضحايا االنخداع إلى حد غير قليل؛              
إذ ال يطفو في الشعور من المعاني المختلفة التي تدل عليها إحدى الكلمـات، إال           

  نه سياق النَّص    المعنى الذي يا المعاني األخرى جميعها فتحمى وتتبـدل       ... عيأم
: وال توجد إطالقًا فنحن في الحقيقة نستعمل ثالثة أفعال مختلفـة عنـدما نقـول        

البـدوي خيـر   "، أو "الخبر الذي يقصه الغالم صحيح   "، أو   "الخياط يقص الثوب  "
 واحدة على الكلمة بالرغم من      فالسياق هو الذي يفرض قيمة    " ... من يقص األثر  

وإذا كان السياق هـو الـذي     . )١(المعاني المتنوعة التي في وسعها أن تدل عليها       
إن كثرة المعاني داعية لإلبهام واللغـة     : "يحدد المعنى، فال داعي لخوف من قال      

لإلفهام والسياق هو الذي يقطع الطريق على تداعي المعاني المتزاحمـة علـى             
عل القيمة الحضورية للمعنى الواحد المقصود، مـع أن الكلمـة فـي             اللفظ ويج 

  .)٢("المشترك مشحونة بمعانيها
وقد كان للمجاز أثر كبير في وجود المشترك في القرآن، وسوف نقف على               

  .لليماني/ ذلك عند دراستنا لهذه الظاهرة في كتاب الترجمان عن غريب القرآن
  :التطور الصوتي ـ٣  
 بعض أصوات اللفظ األصلية حـذف، أو زيـادة، أو إبـدال             قد يطرأ على    

ومـن أمثلـة    . )٣(فيصبح هذا اللفظ متَّحدا مع لفٍظ آخر يختلف عنه في المدلول          
: للمتَّسع من بطون األرض وللحقير أيـضا، والخبيـث        ": الخبت والخبيت : "ذلك

                                                
  .٢٣٢ـ٢٢٨لفندريس ص/ اللغة) ١(
  .٦٢، ٦١المشترك اللغوي نظريةً وتطبيقًا ص) ٢(
  .١٨٠يعقوب صللدكتور إميل بديع / فقه اللغة العربية وخصائصها) ٣(



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٧٢ -

وجـاء  الوسخ والدرن، أو القحط والجـوع       : صريح في الحقير، والتَّغَب بمعنى    
. )١(السغَب بمعنى الجوع، فلعلَّ السغَب تَطَور إلى التَّغَب والخَِبيت إلـى الخَبيـثْ   

: ، مثـل "تـاء "، "الـسين "ويشفع لهذا ما يروي عن بعض قبائل اليمن التي تقلب   
  .)٢(..."النَّات بدالً من النَّاس "

  :ـ العوارض التَّصريفية٤  
ارض التَّصريفية وذلك كـأن تـؤدي   قد يحدث االشتراك اللفظي بسبب العو      

القواعد الصرفية إلى أن تتَّفق لفظتان متقاربتان في صيغة واحدة فينشأ عن ذلك             
تعدد في معنى هذه الصيغة يؤدي إلى جعلها من قبيل المشترك وهي ليست منه              

فلفظ الغروب يجئ مصدرا لغربت الشمس وجمعا للغـرب،         ... إال في الظاهر    
٣(لو العظيمةوهو الد(.  

وجـد الـشيء وجـودا، أو       : فيقال" وجد"ومن األمثلة على هذا أيضا لفظ         
 إذا غَِضب، ووجد به وجدا؛ إذا تَفَـان     ؛وجدانًا إذا عثر عليه، ووجد عليه موجدة      

  .)٤(في حبه
  :ـ االستعارة من اللغات األخرى٥  
بهة للَّفظ العربي، وكان للكلمة     إذا استعارت العربية من لغة أخرى كلمة مشا         

المستعارة داللة مختلفة، فحينئذ يحدث االشتراك، وقد حدث هذا فـي العربيـة،             
 حو  : "ففيها أنكْر نقيض الصالس"     ا أنكل شق سد فقد سكر والسكر      "، وفيها أيض
ال يـضر  : ، وقد فطن إلى هذا شهاب الدين الخفـاجي حـين قـال          )٥("سد الشَّق 

                                                
  .٢٠٢، ٢٠١للدكتور أنيس ص/ في اللهجات العربية) ١(
  .١/٢٢٢المزهر ) ٢(
  .١٩١للدكتور علي عبد الواحد وافي ص/ فقه اللغة) ٣(
  .١٨١فقه اللغة العربية وخصائصها ص) ٤(
  ).س ك ر (٣/٢٠٤٨لسان العرب ) ٥(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٦٧٣ -

ونه موافقًا للفظ عربي كسكر، فإنَّه معرب وإن كـان عربـي المـادة           المعرب ك 
حـائط  : الـسور : "، وفي العربية كذلك   )١()سكِّرتْ َأبصارنَا (: بمعنى قوله تعالى  

، والمعنى األول عربي، أما الثاني فهو لكلمة فارسـية،          "المدينة والسور الضيافة  
يا أهل الخندق قوموا فقد صـنع  : ")r( حين نطق بها في قوله )r(شرفها النبي  
 تكلَّـم   )r(إنَّما يراد من هذا أن النبـي        : "قال أبو العباس ثعلب   . )٢("جابر سورا 

  .)٣("طعاما دعا إليه الناس: صنع سورا؛ أي: بالفارسية
والخالصة أن المشترك اللفظي على خالف األصل، لكنـه ورد بأسـاليب              

واء ورد من واضٍع واحٍد، أو من واضـعين، أو          فصيحة ال سبيل إلى إنكارها س     
بسبب اختالف لهجات القبائل، أو النقل والمجاز من لغة واحدة أو لغتـين، ثـم               

فقد حكم كثير من علماء اللغة بوقوعه       ... مات المجاز، أو بسبب تطور صوتي       
ولئن أسرف بعض المجوزين له بال ضـابط وال    ... في لغتنا وأطبقوا على ذلك      

فقد أسرف المانعون في القول بمنعه وعدم       ... حيانًا وبغير روية وإمعان     رابط أ 
، وهذا هو مـا     )٤(فال مغاالة وال إنكار   : وقوعه في لغتنا، والحل إذن هو التَّوسط      

فعله اليماني في كتابه الترجمان عن غريب القرآن؛ حيث أقر المشترك اللفظـي             
مثِّل هـذه الظـاهرة فـي كتـاب         دون إفراط فيه، وفيما يأتي أقوم بدراسة ما ي        

  :الترجمان عن غريب القرآن لليماني؛ للتعرف على جهده في هذه الظاهرة
****  

                                                
  ).١٥(من اآلية : الحجر) ١(
القـاموس المحـيط    : ، وينظر ) بالفارسية والرطانة  باب من تكلَّم   (٤/٧٤صحيح البخاري ) ٢(

للـشهاب الخفـاجي   / ، وشفاء الغليل فيما في كالم العرب من الدخيل     )س و ر   (٤١١ص
  .٣٠ص

  .٢٤٠للجواليقي ص/ المعرب من الكالم األعجمي) ٣(
  .٢١١٣المشترك اللفظي في تفسير القرطبي ص: ينظر) ٤(



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٧٤ -

  املبحث الثاني
  املشرتك اللفظي يف كتاب الرتمجان عن غريب القرآن

  

جاء في كتاب الترجمان عن غريب القرآن لتاج الدين اليماني كلمات كثيرة              
وقد صرح في كثير منها بأنَّها مـن المـشترك          ذكر لها اليماني أكثر من معنى،       

اللفظي، وأحيانًا كان يذكر المعاني المتعددة للكلمة دون أن يصرح بأنَّهـا مـن              
  .المشترك اللفظي

على أن اليماني لم يكن مجرد ناقل عن غيره من العلماء فحسب، وإنَّما كان              
ففي كثير منها صـرح     . هايدلي بدلوه ويعمل فكره في األلفاظ التي تعددت معاني        

  . بالمعنى العام الذي ترجع إليه المعاني المتعددة للَّفظ الواحد
هذا والكلمات التي ذكر لها اليماني أكثر من معنى منها ما تـدور معانيهـا               

كلها في القرآن الكريم، وهو ما يعرف عند من كتبـوا فـي مـشترك القـرآن                 
  .ها في اللغة عمومابالوجوه والنَّظائر، ومنها ما تدور معاني

وسوف أقوم بدراسة المشترك اللفظي في هذه الكلمات بناء علـى أسـباب               
نشأة المشترك التي مرت بنا مع مالحظة أننا عندما نتأمـل فـي بعـض هـذه                 
الكلمات نجد أن تعدد المعنى فيها يرجع ألكثر من سبب؛ نظرا ألن تعدد معاني               

  .نَّما ينشأ في أزمنة متعددة وظروف متباينةاأللفاظ ال ينشأ في وقت واحد، وإ
  



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٦٧٥ -

  ازـــــ ا:أوال
  ١ )ِْا:(  

أي حرام، والِحجـر  : "ـ)١()وحرثٌ ِحجر(: يقول اليماني ـ في قوله تعالى   
 منازل ثمـود،  : ِحجر الكعبة، والِحجر: العقل، والِحجر: والِحجر... لفظ مشترك  

  .)٢("حجرة: ال يقالاألنثى من الخيل و: والِحجر
  

  :وا اح ·  

: لها أكثر من معنى، فهي بمعنى     " الِحجر"نتبين من خالل ما سبق أن لفظة          
العقل واللُّب وِحجر الكعبة، ومنازل ثمود، واألنثى من الخيل، وقد صرح بـذلك             

 ، والعالقة المجازية بين هذه المعاني تظهر مـن خـالل مـا       )٣(كثير من العلماء  
الحاء والجيم والراء أصل واحد مطـرد، وهـو المنـع      : "ذكره ابن فارس بقوله   
  ".واإلحاطة على الشَّيء

والعقل يسمى ِحجرا؛ ألنَّه يمنع من إتيان مـا ال       ...  ِحجر اإلنسان    :فالِحجر  
ي هْل ِفي ذَِلك قَسم لِّـذِ (: قال اهللا تعالى... ينبغي كما سمي عقالً تشبيها بالعقال       

: والِحجـر ... الفرس األنثى؛ وهي تُصان ويـضن بهـا         : والِحجر... )٤()ِحجٍر
... القرابة، والقياس فيها قيـاس البـاب  : حِطيم مكة وهو المدار بالبيت، والِحجر   

: الحرام، وكان الرجل يلْقَي الرجل يخافه في األشهر الحـرم، فيقـول           : والِحجر

                                                
  ).١٣٨(من اآلية : األنعام) ١(
  ).ح ج ر (١١٩مان صالترج) ٢(
، والمـصباح المنيـر     ٢/٦٢٤، والـصحاح    ٤/٨٠، وتهذيب اللغـة     ٣/٧٤العين  : ينظر) ٣(

، )ح ج ر   (٥٣٠،/١٠، وتـاج العـروس      ٣٧١، والقاموس المحـيط ص    ١٢٢،  ١/١٢١
  .٧/٣١٩لأللوسي / وروح المعاني

  ).٥(اآلية : الفجر) ٤(



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٧٦ -

: ويقول األلوسـي  . )١( حرام عليك أن تنالني بمكروه     حراما، ومعناه : حجرا؛ أي 
يمنعـه مـن التَّهافـت فيمـا ال         : العقل؛ ألنَّه يحجر صاحبه، أي    : والِحجر"... 
  .)٢(..."ينبغي
، وأطلقت على العقل، وحطيم مكة، واألنثى مـن         "المنع"فاألصل في الكلمة      
اليمـاني فـي    وغيرها عن طريق المجاز واالستعارة، وهو ما أدركه         ... الخيل

  .ترجمانه
****  

  ٢ )َْا:(  

بمعنى َألْهم، والوحي : ـ)٣()وَأوحى ربك(: يقول اليماني ـ في قوله تعالى   
اإلشـارة واإللهـام    : والـوحي ... الكتابة  : الوحي: في كالم العرب على معانٍ    

الكـالم  وحيت إليـه    : ويقال. والرسالة والكالم الخفي، وكل ما ألقيته إلى غيرك       
  .)٤(وَأوحيتُ وهو أن يكَلِّمه بكالم يخفيه

    

  :وا اح ·  

الكتابـة،  : لها أكثر من معنى، فهي بمعنـى      ) الوحي(بدا مما سبق أن كلمة        
ومن الواضح أن هنـاك عالقـة       ... واإلشارة واإللهام، والرسالة والكالم الخفي    

      إعالم فـي   : " أصل داللة هذا اللفظ هو     مجازية تربط بين هذه المعاني؛ حيث إن
: ولـذلك يقـول األزهـري     . ، ثم أطلق على هذه األشياء مجازا واستعارة       "خفاء

وأصل الوحي في اللغة كلها اإلعالم في خفاء، ولذلك صـار           : وقال أبو إسحاق  "

                                                
  ).ح ج ر (٢/١٣٨البن فارس / مقاييس اللغة) ١(
  .١٥/٣٣٧لمعاني روح ا) ٢(
  ).٦٨(من اآلية : النحل) ٣(
  ).و ح ي(٢٠١الترجمان عن غريب القرآن ص) ٤(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٦٧٧ -

وكذلك اإلشارة واإليماء يسمى وحيا، والكتابة تـسمى        : قلتُ. اإللهام يسمى وحيا  
حاومما يدلُّ على صحة ما ذهب      . )٢(وهذا هو ما قاله كثير من علماء اللغة       . )١("ي

  .إليه اليماني في هذه اللفظة ومعانيها
****  

  ٣ )ِا:(  

: ـ) ٣()حِصيرا جهنَّم ِللْكَاِفِرينوجعلْنَا (: يقول اليماني ـ في قوله تعـالى   
لق الحصير على الرجل البخيـل،      الحصير هاهنا المحبس وهو لفظ مشترك ويط      

  :وعلى البادية، وعلى الجنْب، وعلى المِلك، قال لَبيد
    مقَاِب كـأنَّهوقَماِقم غُلِْب الر  

  

       ـامِصير ِقياِب الحى بلَد ٤(ِجن(  
  

  .)٥( المحبس:والحصير  
  

  :وا اح ·  

لها أكثر مـن معنـى   " يرالحص" أن لفظة  :نتبين من خالل ما ذكره اليماني       
المحـِبس، والرجـل البخيـل، والباديـة،        : على سبيل االشتراك اللفظي، وهي    

وواضح أن بين هذه المعاني عالقة مجازية تربط بينها، وقد          ... والجنْب، والملك 
، من الحـصر والحـبس،    )حِصيرا جهنَّم ِللْكَاِفِرين (: أشار إليها أبو عبيدة بقوله    

  :حصير؛ ألنَّه محجوب، قال لبيد: معناه محبسا، ويقال للملكفكان 
                                                

  ).و ح ي (٥/١٩٣تهذيب اللغة ) ١(
، ٥/١٥٨للنحـاس  / ، ومعـاني القـرآن  ٢٦٧البن قتيبة ص  / تأويل مشكل القرآن  : ينظر) ٢(

  ).و ح ي (١٣٤٢، والقاموس المحيط ص٦/٢٥١٩والصحاح 
  ).٨ (من اآلية: اإلسراء) ٣(
) طَـرف (، و )وقَماِقم(بدل  ) ومقامة( برواية   ١٦١البيت من الكامل، وهو في ديوانه ص      ) ٤(

  ).باب(بدل 
  ).ح ص ر(٢٠٦الترجمان عن غريب القرآن ص) ٥(



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٧٨ -

البساط الصغير فيجوز أن تكـون      : والحصير أيضا . البيت... ومقامة غلب     
ويقـول كـراع   . )١ (...جهنم لهم مهادا بمنزلة الحصير، ويقال للجنين حـصيرا       

 التـراب،   الذي يفترش، سمي بذلك؛ ألنَّه يحصر ما تحته من        : والحصير: "النَّمل
وهذا هو مـا    . )٢(..."المِلك، سمي بذلك؛ ألنَّه محصور؛ أي محجوب      : والحصير

، مما يؤكد صحة ما ذهب إليه اليمـاني فـي        )٣(قاله كثير من علماء اللغة الثقات     
  .االشتراك اللفظي في معاني الحصير

****  
  ٤ )ْا:(  

ـ )٤()لَى ذَِلكُـم ِإصـِري  ع وَأخَذْتُم(: يقول اليماني ـ في قوله تعـالى    : ـ
  . )٥("العهد ويطْلَق على الذَّنْب وعلى الثِّقْل: اِإلصر"
  

  :وا اح ·  

إلى أكثر من معنـى عـن       " اِإلصر"فقد أشار اليماني إلى تعدد معاني لفظ          
: طريق المشترك اللفظي لعالقة المجاز؛ وقد وضح ابن قتيبة هذه العالقة بقولـه           

 الثقل الذي ألزمه اهللا على بني إسرائيل فـي فرائـضهم وأحكـامهم،              :اِإلصر"
وَأخَذْتُم علَى ذَِلكُم   (: إصر، قال تعالى  : ووضعه عن المسلمين؛ ولذلك قيل للعهد     

                                                
  .١/٣٧١مجاز القرآن ) ١(
  .١٧٩المنجد في اللغة ص) ٢(
مقـاييس  ، وال ٢/٦٣١، والـصحاح    ٤/١٣٧، وتهذيب اللغة    ١/٥١٤جمهرة اللغة   : ينظر) ٣(

، والقاموس  ١/١٣٨، والمصباح المنير    ٢/٨٩٦، ولسان العرب    ٣/١٤٤، والمحكم   ٢/٧٣
  ).ح ص ر (٣٧٦المحيط ص

  ).٨١(من اآلية : آل عمران) ٤(
  ).أ ص ر (٨٨الترجمان ص: ينظر) ٥(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٦٧٩ -

فأصـل  "،  )١("عهدي؛ ألن العهد ثَقُل ومنع من األمر الذي أخذ له         : ، أي )ِإصِري
نَّه يمنع من األمر الذي أخـذ لـه وثَقُـل           الثقل، فسمي العهد ِإصرا؛ أل    : اِإلصر
  .)٢("وشُدد
إثم العقد إذا ضيعوا، كمـا شـدد        : اإلثم: واِإلصر هاهنا  "... :وقال الفراء   

  .)٤(، وهذا هو ما قاله كثير من العلماء الثقات)٣("على بني إسرائيل
م تـأِت  لم تستعمل في القرآن إال مجازا ول" أصر" أن هذه المادة   :والخالصة  

؛ حيث يشَبه ما في العهد والعقد والذَّنب من ثقـٍل بالثقـل          )٥("فيها إال اسما منكرا   
: الذي كان على بني إسرائيل وهو أصل معنى الكلمة، فالعالقة هـي المـشابهة             

  .بالثقل في كلِّ، وهو ما أدى إلى حدوث المشترك اللفظي فيها
****  

  
  ٥ )ْا:(  

: )٦()ِبحبٍل من اللِّه وحبـٍل مـن النَّـاسِ   (: ي قوله تعالىيقول اليماني ـ ف   
العهد واألمان، ويطلق ويراد به الوصال، ويطلق ويراد به ما اسـتطال            : الحبل"

                                                
  .٩٦البن قتيبة ص/ تأويل مشكل القرآن) ١(
  .١٠٧البن قتيبة ص/ غريب القرآن) ٢(
  .١/١٨٩اء للفر/ معاني القرآن) ٣(
، ومقـاييس اللغـة     ١٢/١٦٢، وتهذيب اللغـة     ٢/٥٧٩، والصحاح   ٧/١٤٧العين  : ينظر) ٤(

، ولـسان العـرب   ١/٥٢، والنهايـة    ١/٢٨، وأساس البالغة    ٨/٣٥١، والمحكم   ١/١١٠
  ).أ ص ر (٨٦، ١/٥٧

  .٢/٣٨٤لعبد العظيم المطعني / خصائص التعبير القرآن وسماته البالغية) ٥(
  ).١١٢( اآلية من: آل عمران) ٦(



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٨٠ -

ِعرقٌ، وحبل الذِّراع في اليـد،      : عصب، وحبل الوريد  : من الرمل، وحبل العاتق   
  .)٢(")١(بالقرب منك: أيهو على حبِل ِذراِعك؛ : وفي المثل

لها أكثر من معنـى علـى       " الحبل"فقد ظهر من كالم اليماني في أن كلمة           
 )U(معـروف، قـال اهللا      : فالحبل"سبيل االشتراك اللفظي عن طريق المجاز،       

، وشُبه به من حيث الهيئة حبل الوريـد، وحبـل           )٣()ِفي ِجيِدها حبٌل من مسدٍ    (
لمستطيل من الرمل، واستعير للوصل، ولكل ما يتوصـل بـه           ا: العاتق، والحبل 

  .)٤(حبٌل وهو المقصود بالحبل في هذه اآلية: إلى شيء، ويقال للعهد
أصل واحد يدل على امتـداد      " الحاء والباء والالم   ":ولذلك يقول ابن فارس     

، وهذا هو مـا ذهـب       )٥(..."الشيء، ثم يحمل عليه ومرجع الفروع مرجع واحد       
: الرابـع : "... ، ووضح السيوطي هذه العالقـة بقولـه       )٦(ير من العلماء  إليه كث 

ضربت عليهم الذِّلَّة أيـن     : ... استعارة محسوس لمعقول بوجه عقلي أيضا نحو      
، استعير الحبل المحسوس للعهد وهو      "ما ثُِقفُوا ِإالَّ ِبحبٍل من اهللا وحبٍل من النَّاس        

                                                
/ ، واألمثال ٢/١٤٩جمهرة األمثال   : ينظر هذا المثل في   . هو سهل القياد وال يخالفك    : أي) ١(

، ٢٦٠للبكـري ص  / ، وفصل المقـال فـي شـرح كتـاب األمثـال           ٢٦٨للهاشمي ص 
  ).ح ب ل (٤/١٦٦٤، والصحاح ٢/٣٩٨للزمخشري / والمستقصى في أمثال العرب 

  ).ح ب ل (٨٨الترجمان عن غريب القرآن ص) ٢(
  ).٥(اآلية : المسد) ٣(
  .٢١٧للراغب األصفهاني ص/ المفردات في غريب القرآن: ينظر) ٤(
  ).ح ب ل (٢/١٣١المقاييس ) ٥(
، والمنجد في اللغة    ٥/٥٠، وتهذيب اللغة    ١٣، وإصالح المنطق ص   ٣/٢٣٦العين  : ينظر) ٦(

لمبـاني  ، واتفاق ا  )ح ب ل   (٩٨١، والقاموس المحيط ص   ٤/١٦٦٤، والصحاح   ١٧٥ص
  .١١البن تيمية ص/ ، وشرح مقدمة التفسير٢٢٥للدقيقي ص/ وافتراق المعاني



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٦٨١ -

حة ما ذهب إليه اليماني فـي معـاني لفظـة           فقد اتضح مما سبق ص    . )١(معقول
  ".حبل"

****  
  ٦ )ََا:(  

ـ )٢()ودواْ ما عِنـتُّم  الَ يْألُونَكُم خَباالً(: يقول اليماني ـ في قوله تعالى    : ـ
األمـر  : الخوف من الوقوع في الزنَـا، والعنَـت       : اإلثم، والعنَت : والعنَت"... 

  .)٣("المِشق وهو قريب من بعضه
  

  · ح واا:  

اإلثم، والخوف مـن  : لها أكثر من معنى، فهي    " العنَت"بين اليماني أن كلمة       
الوقوع في الزنا، واألمر المِشق، وذلك على سبيل االشتراك اللفظـي، لعالقـة             

الوقوع في اإلثُم، وأصله في اللغة انكسار العظم بعد الجبر، ثم           : فالعنَت"المجاز،  
وما ذكره اليماني في معاني هذه الكلمة أكَّده كثيـر مـن            . )٤("ر لكل مشَقَّة  استعي

فهذا مما يدل على صحة قوله باالشتراك اللفظـي بـين           .  األفذاذ )٥(علماء اللغة 
  ".العنَت"معاني كلمة 

****  
                                                

، وتـاج   ٢/٤٢٦بـصائر ذوي التَّمييـز    : ، وينظـر  ٣/١٥٢اإلتقان في علـوم القـرآن     ) ١(
  ).ح ب ل (٢٨/٢٦٤العروس

  ).١١٨(من اآلية : آل عمران) ٢(
  ).ع ن ت (٨٩الترجمان عن غريب القرآن ص) ٣(
  .١٦٥للقنَّوجي ص/ تفسير آيات األحكامنيل المرام من ) ٤(
، ٢/٥١، والمحكـم    ٤/١٥٠، ومقـاييس اللغـة      ١/٢٥٨، والصحاح   ٢/٧٢العين  : ينظر) ٥(

، وتفـسير الطبـري     )ع ن ت   (١٥٦، والقاموس المحـيط ص    ٤/٣١٢٠ولسان العرب   
  .٤/١٠٥، وبصائر ذوي التمييز ٢/٣٩، والمحرر الوجيز ٦/٦١٦



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٨٢ -

  ٧ )ْا:(  

: وِنحلَـة؛ أي .: "..ـ)١()صدقَاِتِهن ِنحلَةً(: يقول اليماني ـ في قوله تعالى   
نَحلْتُه َأنْحلُه نُحلَاً بالـضم، وأعطـى       : عطية واجبة، وقيل فريضة الزمة، تقول     

الدعوى ومنه قولهم َأربـاب     : الهبة، والنِّحلَة : المرأة مهرها ِنحلَةً بالكسر والنِّحلْة    
 مـادة النَّحـل؛ ألنَّهـا       الملل والنِّحَل، ويقال فيه نَحلْتُه وَأنْحلْتُه وكأن اشتقاقه من        

  .)٢("والنِّحلَة أخَص من الهبة. تعطي ما ينفع
  

  · ح واا:  

أن لها أكثر من معنـى،      " النِّحلَة"اتَّضح مما أورده اليماني بخصوص لفظة         
، فهي من المشترك اللفظي، والـسبب     ..."عطية واجبة، والهبة، والدعوى     : فهي

راك اللفظي هو المجاز؛ حيث تجتمع هذه المعاني كلها على          في حدوث هذا االشت   
النِّحلة : العِطية من غير عوض، ومن ذلك     : فالنحلة"،  "اإلعطاء"أصل واحد وهو    

الديانَة؛ ألنَّها عطية من اهللا تعالى، وكذلك النَّحل لما يعطي من العـسل،             : بمعنى
ومن فـسر   ... بعد حال بال عوض     المهزول، كأنَّه أعطى لحمه حاالً      : والنَّاِحل

النِّحلَة ـ هنا ـ بالفريضة نظرا إلـى أن هـذه العطيـة مفروضـة مـن اهللا        
وهذا هو ما أكَّده كثير من علمـاء اللغـة الثقـات؛ حيـث يقـول                . )٣("محتومة

واشتقاقه فيما أرى أنَّه من النَّحل نظرا منه إلـى فعلـه، فكـأن             : "...األصفهاني
وَأوحى ربك ِإلَـى   (: أعطيته عِطية النَّحل، وذلك ما نبه عليه قوله تعالى        : هنَحلْتُ

، وبين الحكماء أن النَّحل يقع على األشياء فال يضرها بوجه، وينفـع             )٤()النَّحِل

                                                
  ).٤(من اآلية : النساء) ١(
  ).ن ح ل (٩٢الترجمان عن غريب القرآن ص) ٢(
  .٢١٣لمحمد علي السايس ص/ تفسير آيات األحكام) ٣(
  ).٦٨(من اآلية : النحل) ٤(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٦٨٣ -

فهذا مما يثبت صحة هذه العالقة بين هذه        . )١(..."أعظم نفع، وسمي الصداق بها    
  .، ومن ثم صحة قول اليماني في ذلك"النِّحلة"ة المعاني لكلم

  

****  
  

  ٨ )نَْا:(  

ــالى        ــه تع ــي قول ــاني ـ ف ــول اليم ــن  (:يق ــصنَاتُ ِم حالْمو
  : واإلحصان له معاٍن:"...ـ)٢()النِّساء
:  الموِجب لرجم الزاني، وال ذكر له في القرآن إال في قوله تعـالى             :أحدها  
)رغَي ِصِنينحماِفِحينسنا: معناه: قالوا. )٣() ممصيبين بالنكاح ال بالز.  

  .)٤()والَِّذين يرمون الْمحصنَاِت(:  بمعنى الِعفَّة، ومنه قوله تعالى:الثاني  
ومن لَّم يستَِطع ِمنكُم طَـوالً َأن       (:  بمعنى الحرية، ومنه قوله تعالى     :الثالث  
نِكحنَاِت يصح٥()الْم(.  
والْمحـصنَاتُ ِمـن   (:  بمعنى التَّزوج وهو المـراد بقولـه تعـالى      :الرابع  

  .)٦()النِّساء

                                                
، ولـسان العـرب   ٥/٤٠٢مقاييس اللغـة / ، وينظر٧٩٥المفردات في غريب القرآن ص  ) ١(

/ ، وفتح القدير  )ن ح ل   (٣٠/٤٦٣، وتاج العروس    ٢/٥٩٥، والمصباح المنير    ٦/٤٣٦٩
  .١/٤٨٥شوكاني لل

  ).٢٤(من اآلية : النساء) ٢(
  ).٢٤(من اآلية : النساء) ٣(
  ).٤(من اآلية : النور) ٤(
  ).٢٥(من اآلية : النساء) ٥(
  ).٢٤(من اآلية : النساء) ٦(



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٨٤ -

: ، أي )١()فَـِإذَا ُأحـِصن   (:  بمعنى اإلسالم، وهو المراد بقوله تعـالى       :الخامس
المنع، وقال بعضهم يطلق اإلحصان ويراد به       : َأسلَمن والجامع ألنواع اإلحصان   

  .)٢( مساعدة لكن لم أظفر له بمثالالعقل والمادة
  

  · ح  واا:  

أشار اليماني إلى كثرة معاني هذه الكلمة وكلها ترجع إلـى أصـل واحـد                 
: ، وهذا ما أكَّده كثير من العلماء، كـابن قتيبـة فـي قولـه      "المنع"يربطها وهو   

والمحـصنات مـن النِّـساء ذوات       . أن يحمي الشيء ويمنع منه    : اإلحصان هو "
الحرائر وإن لم   : المحصنات... ألزواج؛ ألن األزواج أحصنوهن، ومنعوا منهن     ا

وأصل هـذا   . )٣(...يكن متزوجات؛ ألن الحرة تُحِصن وتُحصن، وليست كاألمة       
منيعة، فالمحصنة ذات الزوج قد منعها زوجهـا        : مدينة حصينة؛ أي  : من قولهم 

حصان يكون بها والعفيفـة الممتنعـة   أن تزوج غيره، والمحصنة الحرة؛ ألن اإل 
فهذا مما يدل على أن هذه المعاني كلها إنَّما ترجع إلى أصـل             . )٤(..."من الفسق 

، وذلك عن طريق المشترك اللفظي القائم على المجاز في هذه           "المنع"واحد وهو   
، وهو ما   )٥(اللفظة، وهذا هو ما ذهب إليه اليماني وغيره من علماء اللغة الثقات           

  .ثبت صحته من خالل ما سبق
                                                

  ).٢٥(من اآلية : النساء) ١(
  ).ح ص ر (٩٤، ٩٣الترجمان عن غريب القرآن ص) ٢(
  .٢٧٥تأويل مشكل القرآن ص) ٣(
  .١/٢٠٨للنحاس /  القرآنإعراب) ٤(
، ٤/١٤٤، وتهـذيب اللغـة      ٢٠٩لألزهري ص / الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي    : ينظر) ٥(

، والقـاموس المحـيط   ٢/٩٠٢، ولـسان العـرب     ١/٣٩٧، والنهايـة    ٣/١٥٣والمحكم  
البـن هـالل العـسكري      / ، والوجوه والنظـائر   ١/١٣٩، والمصباح المنير    ١١٩٠ص
  ).ح ص ن (٤٣٧، ٣٤/٤٣٦، وتاج العروس٤٥٠ص



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٦٨٥ -

  ٩ )ْا:(  

ـ )١()يسَألُونَك عـِن اَألنفَـالِ  (: يقول اليماني ـ في قوله تعـالى    : "... ـ
  .)٢(..."اسم رجل: البحر، ونَوفَل: الكثير العطاء، والنَّوفَل: والنَّوفَل

  

****  
  :وا اح ·  

مة النَّوفَل لها أكثر من معنـى علـى       وضح اليماني في النَّص السابق أن كل        
الكثير العطـاء، و البحـر، واسـم رجـل؛     : سبيل المشترك اللفظي بينها، وهي   

والسبب في هذا االشتراك هو المجاز واالستعارة؛ حيث ذكر ابن سيده ما يؤكِّـد            
 علـى   السيد المعطاء يشَبهان بالبحر، فدلَّ    : والنَّوفَل العطية، والنَّوفَل  : "ذلك بقوله 

وهـذا  . )٣(أن النَّوفَل البحر وال نص لهم على ذلك، أعني أنَّهم لم يصرحوا بذلك            
، مما يدل على صحة ما ذهب إليـه اليمـاني   )٤(هو ما قاله كثير من علماء اللغة    

  .على االشتراك اللفظي بالمجاز) النَّوفَل(في تعدد معاني كلمة 
****  

  ١٠ )ا:(  

  اإلمام الطَّريق، : قيل: "ـ)٥()لَِبِإماٍم مِبيٍن(: ي ـ في قوله تعالىيقول اليمان  
  .)٦("القرآن: اللَّوح المحفوظ، وقيل: وقيل

                                                
  ).١(من اآلية : األنفال) ١(
  ).ن ف ل (١٣٦الترجمان عن غريب القرآن ص) ٢(
  ).ن ف ل (١٠/٣٨٠المحكم ) ٣(
ــوان األدب: ينظــر) ٤( ــة٢/٣٨دي ــذيب اللغ ــاييس٥/٢٥٨، وته ــاج ٥/٤٥٥، والمق ، وت

  ).ن ف ل (٣١/٢٩العروس
  ).٧٩(من اآلية : الحجر) ٥(
  .١٩٦الترجمان عن غريب القرآن ص) ٦(



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٨٦ -

  

  :وا اح ·  
من الكلمات التي تعددت معانيها عن طريـق المـشترك اللفظـي بـسبب                

الطريق، : ى؛ حيث ذكر اليماني لها معن     )اإلمام(كلمة  : المجاز، ووضحها اليماني  
واللَّوح المحفوظ، والقرآن، وكلها ترجع إلى أصل واحد وهو القصد؛ حيث يقول            

وقيل . اإلمام أصله القصد وسمي إماما؛ ألنَّك تَقْصد قَصده في أفعاله         : "السيوطي
: والطريـق . إمام؛ ألنَّك تَقْصد قَصد َأواِمِره؛ أو ألنَّه يتقدم فتتَّبع أثـره          : للخليفة
 )r(كل من اْقُتِدى به وقُدم في األمور، والنبـي  : ، واإلمام...)١( ألنَّه يقْصد  إمام؛

فهذا مما يدل على    . )٢(إمام األئمة، والخليفة إمام الرعية، والقرآن إمام المسلمين       
  .صحة االشتراك اللفظي في اإلمام كما قال اليماني

****  
ثانيا
ً
  اللهجات  اختـالف:

لليماني كثيـر مـن الكلمـات       / مان عن غريب القرآن   ورد في كتاب الترج     
تعددت معانيها واتَّحدت ألفاظها وكان السبب في هذا التَّعدد هو اختالف اللهجات            
في معاني هذه الكلمات، وسوف نتبين ذلك من خالل دراسة هذه الكلمات، وذلك             

  :فيما يأتي
  ١ )ىَا:(  
طَاِئر صـغير لَِذيـذُ   : "ـ)٣()...السلْوىو(: يقول اليماني ـ في قوله تعالى   

  .)٤("لم يسمع له واحد، والسلوى أيضا العسُل: " قال األخفشالطَّعم،
  

                                                
  .٢٧ألبي هالل العسكري ص/ الوجوه والنظائر) ١(
، وديوان األدب   ٩٩للسجستاني ص / غريب القرآن : ، وينظر )أ م م   (١/٢٨مقاييس اللغة   ) ٢(

، وبـصائر ذوي    )أ م م   (١٣٤،  ١/١٣٣، ولسان العـرب   ٥/١٨٦٥، والصحاح   ٤/١٩٣
  .٢/٥٨٦، والكشاف ٥/٣١١، والتفسير المظهري ٢/١١٠التَّمييز

  ).٥٧(من اآلية : البقرة) ٣(
  ).س ل ا (٦٥الترجمان عن غريب القرآن ص) ٤(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٦٨٧ -

  :وا اح ·  
أشار اليماني إلى أن هذه الكلمة قد تعدد معناها عن طريق المشترك اللفظي               

يوضح الـسبب فـي هـذا       طائر صغير لذيذ الطعم، والعسل، ولكنَّه لم        : لتشمل
  .)١(االشتراك اللفظي، وهو ما ذهب إليه كثير من العلماء

 :، فقـال "الـسلوى "في حين ذكر األلوسي اختالف اللهجات فـي معـاني            
وهو طائر يشبه السماني، أو هو الـسماني     ... سلْواة  : واحدة وجمعها : والسلْوى"

ى هو العسل بلغـة كنانـة ويؤيـده قـول           أن السلْو : وذكر السدوسي ... بعينها  
  :الهذلي

  وقَاسمتُها ِباللَّه جهرا َألنْـتُم    
  

  )٢(َألَذُّ ِمن السلْوى ِإذّا ما نُشُورها       
  

 المحدثين أيضا، مما يدل على أن العامل في         )٣(وهو ما أورده بعض العلماء      
  .الف اللهجاتهو اخت" السلْوى"هذا االشتراك اللفظي بين معاني 

****  
٢ )اَََْز:(  

هو البـرد الـشديد،   : "ـ)٤()ولَا زمهِريرا(: يقول اليماني ـ في قوله تعالى   
  :قال طائي. أن الجنَّة ال شمس فيها وال قمر: يعني: هو القمر: وقيل

                                                
، والـصحاح   ١٣/٤٨، وتهـذيب اللغـة      ٣/١٢٣١، وجمهرة اللغة    ٧/٢٩٨العين  : ينظر) ١(

  ).س ل ا (٨/٦١١، والمحكم ٦/٢٣٨٠
، وشـرحه   ١/١٥٨البيت من الطويل، وهو لخالد بن زهير الهذلي في ديـوان الهـذليين            ) ٢(

البـن األنبـاري    / الزاهر في معاني كلمات النـاس     :  وهو في  "نشورها: "، وفيه ١/٢١٥
  ).س ل ا (٨/٦١١، والمحكم ٢/٤٥

، والتفسير اللغوي للقرآن    ٨٥لمحمود المنياوي ص  / األساليب واإلطالقات العربية  : ينظر) ٣(
  .٦٤١للدكتور مساعد الطيار ص/ الكريم

  ).١٣(من اآلية : اإلنسان) ٤(



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٨٨ -

ــر    ــد اعتَكَ ــا قَ هــةٌ ظَالَم   ولَيلَ
  

  )٢(،)١(قَطَعتُها والزمهِرير مازهــر   
  

  
  :وا اح ·  
البرد الـشديد،   : وهي" الزمهرير"المشترك اللفظي بين معاني     : بين اليماني   

والقمر، واحتج على ذلك ببيت شعري ألحد الطائيين، مما يـدل علـى إدراكـه       
لسبب هذا المشترك وهو اختالف اللهجات، وهذا هو ما ذهب إليـه كثيـر مـن     

: وقـال ثعلـب   : شـدة البـرد، قلـتُ     : الزمهرير: "يالعلماء؛ حيث يقول الراز   
  :القمر في لغة طيئ، وأنشد: الزمهِرير أيضا

ــر  ــد اعتَكَ ــا قَ هــةٌ ظَالَم   ولَيلَ
  

ــازهر  م ــر ِريهمالزــا و تُهقَطَع  
  

، مما يدل على صحة مـا       )٤(وهو ما أكَّده كثير من العلماء     . )٣(أي لم يطلع القمر   
على االشتراك اللفظي؛ الخـتالف     " الزمهرير"ليماني في تعدد معاني     ذهب إليه ا  

نجد أنَّها تدل   ) زمهر(اللهجات بين طيئ وغيرها من القبائل؛ فإذا عدنا إلى مادة           
على الشدة، وهذا المعنى ظلَّ يتراءى في دالالت لفظة الزمهرير، التي أطلقـت             

د للكفار، وعلى القمر الشـتداد      على البرد الشديد، وعلى الجزاء الشديد الذي ُأعِ       
                                                

ز  (١٣٧ف على قائلهما، وهما بال نسبة في مختار الصحاح ص         البيتان من الرجز ولم أق    ) ١(
  .١٥/١٧٥، وتفسير األلوسي )ره م 

  ).ره ز م  (٣٩١الترجمان عن غريب القرآن ص) ٢(
  ).ره ز م  (١٣٧مختار الصحاح ص) ٣(
، وتفـسير   ٢/٢٧لألصـبهاني /المجموع المغيث في غريبـي القـرآن والحـديث        : ينظر) ٤(

، والمحـرر   ٢/١٢٨٨للكرمـاني / سير وعجائـب التَّأويـل    ،وغرائب التف ١٠/٩٨الثعلبي
، والقـاموس المحـيط     ٤/٣٧٨البن الجـوزي  /، وزاد المسير  ٥/٤١١البن عطية /الوجيز

  .١٥/١٧٥، وروح المعاني)ره ز م (١١/٤٥، وتاج العروس٤٠١ص



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٦٨٩ -

وازمهـرت  : "ضوئه، وهذا التفسير يتفق مع ما أثبته صاحب اللسان؛ حيث قال           
على هذا فإن الداللة الطائية هي      . اشتد ضوؤها : الكواكب، زهرتْ ولَمعتْ، وقيل   

من هنا جاء القمـر     . )١()القمر(على الكل   ) النور الشديد (من باب إطالق الجزء     
  .ي الزمهرير على لهجة طيئكأحد معان

  

****  
  ٣ )ا:(  
االستثناء، : التَّسبيح: "ـ)٢()لَولَا تُسبحون (: ـ في قوله تعالى    يقول اليماني   
  .)٣(..."المراد به الصالة؛ ألنَّهم كانوا يتَوانَون عنْها: وقيل
  :وا اح ·  
دل على أكثر من معنى، وذلك على سـبيل         ت" التَّسبيح"ذكر اليماني أن كلمة       

االستثناء والصالة، وهذا هو ما أكَّده كثيـر مـن       : المشترك اللفظي، فهي بمعنى   
أصـله التَّنزيـه مـن      : التَّسبيح: "؛ حيث يقول العسكري   )٤(علماء اللغة والتفسير  

  :والتَّسبيح في القرآن على ثالثة أوجه... السوء على جهة التَّعظيم
وِحـين   فَـسبحان اللَّـِه ِحـين تُمـسون       (: صالة، قال اهللا تعالى    ال :األول  

ونِبح٥()تُص( ةحبصالة التَّطُّوع،   : ، والس) لَا َأنَّهفَلَو   ِحينبسالْم ِمن أي )٦()كَان ، :
  .المصلِّين

                                                
للدكتور عبد  / ، ولغة طيئ وأثرها في العربية     )ره ز م    (١٣/١٨٦٨لسان العرب : ينظر) ١(

  .٣٤٥محمد ص حالفتا
  ).٢٨(من اآلية : القلم) ٢(
  ).س ب ح (٣٦١الترجمان عن غريب القرآن ص) ٣(
، والزاهر في معـاني كلمـات       ٢٠٨البن خالويه ص  / الحجة في القراءات السبع   : ينظر) ٤(

  .٢٨/٧٥٣، وتفسير أبي السعود )س ب ح (١/٢٦٢، والمصباح المنير ١/٥٠الناس 
  ).١٧(اآلية : الروم) ٥(
)٦ (اآلية : افَّاتالص)١٤٣.(  



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٩٠ -

  . ظهور أثر الصنْعة والخَلْق:الثاني  
تسبيح؛ ألنَّه  : شاء اهللا، وإنَّما قيل لالستثناء    إن  :  االستثناء، وهو قوله   :الثالث  

  .)١(سبحان اهللا تعظيم له: تعظيم، كما أن قوله
لوال تستثنون، وهي لغةٌ ألهـل      : لوال تُسبحون؛ أي   "... :وقال السجستاني   
فهذا مما يدل على أن السبب في هذا االشتراك اللفظـي بـين معنيـي       . )٢(اليمن

، "تُصلُّون: ، وغيرهم "تستثنون: "تالف اللهجات، بين لهجة اليمن    هو اخ " التَّسبيح"
  .وهذا هو ما أشار إليه اليماني في كتابه

  ٤ )ةَ:(  
القُـراء،  : سفَرة قيل : "ـ)٣()ِبَأيِدي سفَرةٍ (: ـ في قوله تعالى    يقول اليماني   
: األوراق؛ أي الكَتَبـة الـذين يـسِفرون       : ، وقيل )r(أصحاب رسول اهللا    : وقيل

  .)٤("ينْسخُونَها
  

  · ح واا:  
لها أكثر من معنى وهي     " سفَرة"أن كلمة   : اتضح من خالل ما ذكره اليماني       

متعددة عن طريق المشترك اللفظي، فهي تدل على القُراء، ال الكتبة، وأصحاب            
رك اللفظـي،  ، ولكنَّه لم يذكر لنا السبب في حدوث هـذا المـشت  )r(رسول اهللا   

اللغات في  "، إال أن ابن سحنون ذكر في كتابه         )٥(شأنه شأن كثير من علماء اللغة     
كَتَبـة بلغـة   : ِبَأيـِدي سـفَرة، يعِنـي   : "الذي أسنده إلى ابن عباس قوله   " القرآن

                                                
  .١٥٣ألبي هالل العسكري ص/ الوجوه والنظائر) ١(
  .٢٧٤ألبي بكر السجستاني ص/ غريب القرآن) ٢(
  ).١٥(اآلية : عبس) ٣(
  ).س ف ر (٤٠٠الترجمان عن غريب القرآن ص) ٤(
، وتهذيب اللغة   ٢/٦٨٥، والصحاح   ٢٧١ألبي بكر السجستاني ص   / غريب القرآن : ينظر) ٥(

، والقـاموس   ٣/٢٠٢٦، ولسان العرب  ٨/٤٨٠، والمحكم ٣/٨٢ ومقاييس اللغة  ،١٢/٢٧٨
  ).س ف ر (١٢/٤٤، وتاج العروس ٤٠٨المحيط ص



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٦٩١ -

، فهذا مما يعني أن هذا المعنى من معاني سفَرة خـاص بلغـة كنانـة،             )١("ِكنَاِنة
  .ل في هذا االشتراك هو اختالف اللهجاتفالعام

****  
  

  ٥ )ْا:(  
مـا  : ِدرِدي الزيت، وقيل: "ـ)٢()كَالْمهِل(: يقول اليماني ـ في قوله تعالى   

  : )t(المهل القَيح والدم، ومنه قول أبي بكر : ُأذيب من جواهر األرض، وقيل
  .)٣(" والتُّرابادفنوني في ثوبي هذين فإنَّما هما للمهل"

  
  · ح واا:  

عن طريق المشترك اللفظي، فهو يدل      " المهل"أشار اليماني إلى تعدد معاني        
على القيح والدم، ودردي الزيت، وما ُأذيب من جواهر األرض وهذا هـو مـا               

هـو النُّحـاس   : المهـل : "؛ حيث يقول الجـوهري    )٤(ذهب إليه كثير من العلماء    
القَيح والـصديد،   : ِدرِدي الزيت، والمهل أيضا   : المهل: قال أبو عمرو  المذَاب، و 

  .)٥(أدفنوني في ثوبي هذين فإنما هما للمهل والتراب: وفي حديث أبي بكر
ما ُأذيب من معادن األرض من حديد ونحاس وغيرها          ":فكلمة المهل تعني    

  .)٦("من القطراِن والسم والقَيح والصديد
                                                

  .٥٣البن سحنون ص/ اللغات في القرآن) ١(
  ).٢٩(من اآلية : الكهف) ٢(
، )له م   (٤/٣٧٥، والنهاية   ٣/٣٩٥للزمخشري  / الفائق في غريب الحديث   : الحديث في ) ٣(

  ).له م  (٢١٧ غريب القرآن صوالترجمان عن
  ).له م  (٤/٣٣١، والمحكم٢/٩٨٨، وجمهرة اللغة٤/٥٧العين: ينظر) ٤(
  ).له م  (٥/١٨٢٢الصحاح ) ٥(
ــة ص) ٦( ــي اللغ ــد ف ــاييس٣٣٤المنج ــردات ص٥/٢٨٢، والمق ــسان ٤٧٦، والمف ، ول

  ).له م  (٦/٤٢٨٨العرب



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٩٢ -

  : ، والمهل)١( ما تَحاتَّ عن الخبزة من الرماد إذا أخرجت من الملَّة:والمهل  
عامتـه،  : رقيق الزيت، وقيـل   : دردي الزيت، وقيل عكر الزيت المغلي، وقيل      

  . )٣(والمهل عكر الزيت بلغة البربر. )٢(والمهل عند عامر السم
لهجات واالستعارة من اللغات المختلفـة كـان        ومن المالحظ أن اختالف ال      

؛ حيث جاء المهـل بمعنـى       )٤(لهما دور بارز في نشأة المشترك في هذه الكلمة        
السم عند بني عامر، وبمعنى عكر الزيت بلغة البربـر، ودردي الزيـت عنـد               

  .غيرهم، مما يبرز دور اللهجات في هذا االشتراك اللفظي في معاني هذا اللفظ
****  

ثالث
ً
  اللغات املختـــــلفة من   االستعارة:ا

لليماني عدة ألفاظ، كان السبب     " الترجمان عن غريب القرآن   "ورد في كتاب      
في وجود المشترك اللفظي فيها هو االستعارة مـن اللغـات المختلفـة، وهـذه               

  :الكلمات هي
  ١ )ِا:(  

ـ )٥()اسمه الْمِسيح(: ـ في قوله تعالىيقول اليماني     والمـِسيح لَفْـظٌ   : "ـ
مشترك يطلق على القطعة من الفضة، وعلى األطلس، وعلى المـسيح الكـذَّاِب         

  .)٦("الدجاِل، وعلى العرِق، وعلى الِبالَس
  

                                                
  .٣٣٥المنجد في اللغة ص) ١(
  ).له م  (٦/٤٢٨٨لسان العرب ) ٢(
للـسيوطي  / ، واإلتقان فـي علـوم القـرآن      ١/٢٨٨للزركشي  /البرهان في علوم القرآن   ) ٣(

٢/١١٧.  
  .٢٢٠٠المشترك اللفظي في تفسير القرطبي ص) ٤(
  ).٤٥(من اآلية : آل عمران) ٥(
  ).م س ح (٨٦الترجمان عن غريب القرآن ص) ٦(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٦٩٣ -

  :وا اح ·  
القطعـة مـن    : عدة معان متنوعة، فهي بمعنى    " المسيح"ذكر اليماني لكلمة      

فهذا التَّنوع يجعلها في    :. ل، والعرق، والِبالَس  الفضة، واألطلس، والمسيح الدجا   
ولكن لـم يحـدد     . )١(عداد المشترك اللفظي، وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء         

اليماني السبب في هذا االشتراك اللفظي، إال أنَّه يمكن أن يفهم من خالل أقـوال              
وقال أبو  ... يم  عيسى بن مر  : أن المسيح : "علماء اللغة والتفسير؛ ذكر األزهري    

المسيح عيسى أصله بالعبرانية مشيحا، فَعرب وغُير، كما قيـل موسـى،            : عبيد
، وقال ابـن   )٣(، وهذا هو ما قاله الراغب األصفهاني وغيره       )٢(..."وأصله موشى 

: والمسيح والمـسيحة  ... المسيح الدجال؛ ألنَّه معيوب بكل عيب قبيح،        : منظور
  . )٤("ألصمعي والدرهم األطلسالقطعة من الفضة عن ا

فهذا مما يدل على أن معاني لفظة المسيح بينها اشتراك لفظي والسبب هـو          
االستعارة من اللغات المختلفة كالعبرانية، وسبب آخر وهو المجاز أيضا لعالقـة     

، )إمرار اليد على الشيء وإزالة األثر عنـه       (المشابهة وهو المسح في كلٍّ وهو       
ن فارس أن معاني هذه الكلمة ترجع إلى إمرار الشيء علـى الـشيء              ويرى اب 

فاالستعارة من اللغات والمجاز هما العامالن في هذا االشتراك اللفظي          . )٥(بسطًا
  .الذي ذكره اليماني؛ إال أن االستعارة من اللغات هو العامل الرئيس فيها

                                                
ـ ١/٤٠٥، والـصحاح  ٣٢١المنجد في اللغة ص  : ينظر) ١( ، والمـصباح  ٣/٢٢٠م ، والمحك

  ).م س ح (٧/١٢٥، والتاج ٢/٥٧٢المنير
  ).م س ح (٢٠٢، ٤/٢٠١تهذيب اللغة ) ٢(
، و النهايـة  ١/٥٣٥، وجمهـرة اللغـة   ٥/٣٢٢، والمقـاييس    ٧٦٧المفردات ص : ينظر) ٣(

  ).م س ح (٤/٣٢٦
  ).م س ح (٤١٩٨ـ٦/٤١٩٦لسان العرب ) ٤(
المشترك اللفظي فـي تفـسير      :نظر، وي )م س ح  (٧٦٧، والمفردات ص  ٥/٣٢٢المقاييس) ٥(

  .٢٢٠٦القرطبي ص



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٩٤ -

  ٢ )ا:(  

هـو صـغار الجـراد      : "-)١()لْقُمـلَ وا( : في قوله تعالى   - يقول اليماني   
نوع من القُراد وهو القمقام يركَب البعير عند        : المسمى بالدبا ال أجنحة له، وقيل     

دواب سـود  : القمـل، وقيـل  : البرغُوث، وقيـل  : السوس، وقيل : الهزال، وقيل 
  .)٢("صغار

  

  :وا اح ·  

هي صغار الجراد المسمى بالدبا، ونـوع     ، و "القُمل"بين اليماني معاني كلمة       
من القراد وهو القمقام، والسوس، والبرغوث وغيرها، وهي معاني متعددة على           

؛ حيـث   )٣(سبيل االشتراك اللفظي، وهذا ما أكَّده كثير من علماء اللغة والتفسير          
: مة، وقال عكر  "وهو الدبي فكان يدخل في ثيابهم وفرشهم      : القُمل: "يقول النَّحاس 

الجعالن، والقمل  : القُمل: الجنادب بنات الجراد، وقال حبيب بن أبي ثابت       : القُمل
وليس هذا بناقض لما قاله أهل التفـسير؛    ... ضرب من القردان    : عند أهل اللغة  

ألنَّه يجوز أن تكون هذه األشياء كلها أرسلت عليهم وهي كلها تجتمع في أنَّهـا               
  .)٤("تؤذيهم
هو الدبا بلسان العبرية والـسريانية،      : القُمل قال الواسطي   ":وقال السيوطي   

  .)٥("ال أعرفه في لغة أحد من العرب: قال أبو عمرو
                                                

  ).١٣٣(من اآلية : األعراف) ١(
  ).ق م ل (١٢٧الترجمان عن غريب القرآن ص) ٢(
، والقـاموس   ٥/٣٧٤٣، ولسان العـرب     ٩٧٤ /٢، وجمهرة اللغة    ٥/١٥٧العين  : ينظر) ٣(

ي المنسوب ألبي زكريا األنـصار    /، وإعراب القرآن العظيم   )ق م ل   (١٠٥٠المحيط ص 
  .٢/٤٤٤ ز، والمحرر الوجي٥/٣٣، وروح المعاني ١/٢٨٦

  .٣/٧٠معاني القرآن للنَّحاس ) ٤(
  .١٣٠للسيوطي ص/ المهذَّب فيما وقع في القرآن من المعرب) ٥(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٦٩٥ -

فهذا مما يحدد لنا السبب في حدوث هذا االشتراك اللفظي في هذه الكلمة، وهـو              
ذهب إليه  ، وهو مما يؤكِّد ما      )العبرية والسريانية (االستعارة من اللغات األخرى     

  .اليماني وغيره من العلماء في اشتراك معاني هذه الكلمة
****  

  
  ٣ )نا:(  

قال جـار اهللا المـراد   : "ـ)١()ن والْقَلَِم(: يقول اليماني ـ في قوله تعالى   
أراد به الـدواة ال     : الحرف المعروف من حروف المعجم، وقول من قال       : بنون

  . أدري أهو وضع لغوي أم شرعي
شـفرة  : أنوان ونينـان، والنُّـون    : الحوت وجمعه :  النُّون :قال الجوهري و  

  :السيف، قال الشاعر
  

  )٢(ِبِذي نُـونَين ِمفْـصاٌل ِمقَـطُّ      
  

  ):الحارث بن زهير(اسم سيف لبعض العرب، قال الشاعر : والنُّون  
  

  سَأجعلْه مكَان النُّـوِن منِّـي     
  

  )٤)(٣(وما َأعطَيتُه عرق الحلَـال      
  

  

                                                
  ).١(من اآلية : القلم) ١(
، )ن و ن(٦/٤٥٨٧، ولسان العرب٦/٢٢١٠البيت من الهزج، وهو بال نسبة في الصحاح       ) ٢(

  ).مفصال(بالقاف بدل ) ِقصال(، و)ِمفْصال(بدل ) الِفص(برواية 
 ٦/٢٢١٠، والـصحاح  ٣/٣١٩البيت من الهزج، وهو للحارث بن زهير في ديوان األدب         ) ٣(

  ).ن و ن(
  ).ن و ن (٣٥٩الترجمان عن غريب القرآن ص) ٤(



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٩٦ -

  :وا اح ·  

من األلفاظ التي تعددت معانيها عن طريق االشتراك اللفظي باالستعارة من             
: ؛ حيث ذكر لها اليماني كثيرا من المعاني، فهـي         )النون(اللغات األخرى كلمة    

وهذا هو ما ذهب    . حرف من حروف المعجم، والدواة، والحوت، وشفرة السيف       
الحـوت  : والنُّون: "... ؛ حيث يقول الخليل   )١(للغة والتفسير إليه كثير من علماء ا    

: والنُّـون : "ويقول الزبيدي . )٢("الجلمان: والنونان... شفرة السيف،   : والنُّون... 
  .)٣("وهي لفظة عبرانية: الحوت، قالوا

فهذا مما يدل على سبب هذا االشتراك وهو االستعارة من اللغات األخـرى               
كما وضـحها  ) النُّون(وصحة هذا المشترك اللفظي بين معاني كلمة        ،  )العبرانية(

  .اليماني وغيره من العلماء
****  

  
  ٤ )ِ:(  

الضعف، : الِكفْل: "-)٤()يكُن لَّه ِكفٌْل منْها   (:  في قوله تعالى   -يقول اليماني     
الة ومنـه  النَّصيب، وهو اسم مشترك يطلق على النَّصيب، وعلى ذي الكف   : ويقال

النَّصيب وهو اسم مشترك للذي ال      : الضعف، ويقال : اسم نبي، والكفل  : ذو الكفل 

                                                
، ١٥/٤٠٣، وتهذيب اللغة    ٥/٣٧٣، والمقاييس   ٢/١٠١٥، والجمهرة ٨/٣٩٦العين  : ينظر) ١(

، ولـسان   ١٢٣٧، والقـاموس المحـيط ص     ٦/٢٢١٠، والصحاح ٣/٣١٩ان األدب   وديو
  ).ن و ن (٣١/٣٠٢، وتاج العروس ٤٥٨٨، ٦/٤٥٨٧العرب 

  ).ن و ن (٨/٣٩٦العين ) ٢(
  ).ن و ن (٣١/٣٠٢تاج العروس ) ٣(
  ).٨٥(من اآلية : النساء) ٤(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٦٩٧ -

ما يدار على سنام البعيـر مـن        : يثبت على ظهر الخيل والجمع أكفال، والِكفْل      
  .)١(..."كساء أو غيره ثم يركب على نواحيه

  · ح واا:  

أكثر مـن معنـى عـن طريـق         يدل على   " ِكفْل"ذهب اليماني إلى أن لفظ        
المشترك اللفظي، فهو الضعف، والنَّصيب، وذو الكفالة، والذي ال يثبـت علـى             
ظهر الخيل، وما يدار على سنام البعير من كساء أو غيـره ثـم يركـب علـى      

: الِكفْـل : "وهذا ما أكَّده كثير من علماء اللغة والتفسير، يقـول الخليـل           . نواحيه
... إنَّـه النَّـصيب     : ، ويقال )٢()ْؤِتكُم ِكفْلَيِن ِمن رحمِتهِ   ي(: الضعف، قال تعالى  

ما اكتفل به الراكب،    : والكفل أيضا ... الذي ال يثبت على ظهور الخيل       : والكفل
  .)٣("وهو أن يدار الكساء حول سنام البعير ثم يركب

هذا وقد أشار بعض العلماء إلى السبب في حدوث هذا االشـتراك؛ حيـث                
والِكفُْل فـي بعـض     : "... عارة من اللغات األخرى؛ حيث يقول ابن فارس       االست

، وقال صـاحب كتـاب   )٤(..."الضعف من األجر وأصله ما ذكرناه أوالً     : اللغات
النَّصيب، وهي بلغٍة وافقت النَبطيـة، مثـل        : يعني بالِكفْل : "...اللغات في القرآن  

                                                
  ).ك ف ل (٩٧الترجمان عن غريب القرآن ص) ١(
  ).٢٨(من اآلية : الحديد) ٢(
، وتهـذيب   ٢/٩٦٩، وجمهرة اللغة  ٧١٧المفردات ص : ، وينظر )ك ف ل   (٥/٣٧٣العين) ٣(

، والقـاموس المحـيط     ٧/٣٧، والمحكـم  ١٨١١،  ٥/١٨١٠، والـصحاح    ١٠/١٤٠اللغة
) روح المعـاني  (، وتفسير األلوسي    ٤/٣٦٦، وبصائر ذوي التَّمييز   )ك ف ل   (١٠٥٣ص
٩/٧٨.  

  ).ك ف ل (٥/١٨٧مقاييس اللغة ) ٤(



  ر  ا  ا / در 

 - ٦٩٨ -

نصيبين لغةٌ وافقـت    : ؛ يعني )ِن ِمن رحمِتهِ  يْؤِتكُم ِكفْلَي (: قوله في سورة الحديد   
  .)١("النَبطية
فهذا مما يدل على أن السبب في هذا االشتراك اللفظي هو االستعارة مـن                

  .النَبطية أو غيرها هذا المعنى لهذا اللفظ، ويدل على صحة قول اليماني
  ٥ )لا:(  
لفظٌ مشترك : واِإللُّ: "ـ)٢() والَ ِذمةًِإال(: يقول اليماني ـ في قوله تعـالى   

اهللا تعالى، واستبعده الحـذَّاق،  : اِإلّل: يطلق على العهد، والحلف، والجوار، وقيل 
هو إيل بالعبرانية، كما في جبرائيل؛ ألن جبر هو العبد بالعبرانية، وإيل             : وقالوا

  .)٤(،)٣("ِإيالً: هو اهللا تعـالى، وفي قـراءة عكرمة
  

  :وا اح ·  
؛ "إّل"من األلفاظ التي تعددت معانيها على سبيل االشتراك اللفظـي لفظـة               

حيث أورد لها اليماني في ترجمانه أكثر من معنى، فهي عنـده بمعنـى العهـد           
، وقد بين سبب هـذا االشـتراك        )لفظ الجاللة " (اهللا"والحلف والجوار، وبمعنى    

كمـا فـي    " إيل"اهللا وأنَّه في العبرانية     ": اإلل"ي  اللفظي عندما ذكر أن من معان     
أن االستعارة من العبرانية وغيرها هي العامل األساس فـي   : جبريل وغيره؛ أي  

هذا المشترك اللفظي، وقد توافق قوله هذا مع أقوال كثير مـن علمـاء اللغـة                
ِإال والَ (:  تعـالى  واإللُّ في قوله  ... الربوبية  : اإللُّ: "والتفسير، كالخليل في قوله   

                                                
  .٢٤البن سحنون ص/ ات في القرآناللغ) ١(
  ).١٠(من اآلية : التوبة) ٢(
، ٥٧مختـصر فـي شـواذ القـرآن ص        : هي قراءة عكرمة وطلحة بن مصرف فـي       ) ٣(

  . ١/٢٨٣والمحتسب
  ).أ ل ل (١٤٣الترجمان عن غريب القرآن ص) ٤(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٦٩٩ -

: اإللُّ: "... وقـال األزهـري   ... )١()U(، يقال في بعض التَّفاسير هو اهللا        )ِذمةً
هـو اسـم مـن أسـماء اهللا         : الحلـف، وقيـل   : اإللُّ: وقيل... العهد، والِذمة   

  .)٢(..."تعالى
اسـم  : لُّاإل: وقيل... )٣(اسم اهللا تعالى: اإلّل بالنَّبطية: قالوا ":وقال ابن جني    

إيل من أسماء اهللا تعالى بالعبرانية، فجـاز        : اإلله، قال األزهري  : عبري بمعنى 
فهذا . )٤(عهد: ال يراعوا حق اهللا تعالى وال ذمة، أي       : ؛ أي )إّل(أن يكون معرب    

مما يدل على صحة هذا المشترك اللفظي القائم على االسـتعارة مـن اللغـات               
  .األخرى كما ذكر اليماني

في بهذا القدر من دراسة النماذج التي تمثِّـل المـشترك اللفظـي فـي               أكت  
نظرا لضيق مجال البحث، على أن ُأدرج جميع النماذج التي          : الترجمان لليماني 

توصلت إليها وتمثِّل هذه الظاهرة في ترجمان اليماني في جدول إحصائي مع ما             
  .يمثِّل التضاد أيضا، وذلك في نهاية البحث بإذن اهللا

وانتقل اآلن إلى دراسة الشق الثاني من المشترك اللغوي بتعدد المعـاني للفـظ              
  .الواحد وهو التضاد

****  
  

                                                
، ٤/١٦٢٦، والـصحاح ٣/١٨٦للنحـاس /معاني القـرآن : ، وينظر)أ ل ل   (٨/٣٦٠العين) ١(

  ).أ ل ل (١٠/٣٩٤، والمحكم١/٢٠ييسوالمقا
 ٢٨/١٩، وتاج العروس  ٩٦٢القاموس المحيط ص  : ، وينظر )أ ل ل   (٥/٣١٢تهذيب اللغة ) ٢(

  ).أ ل ل(
  .٧٤للسيوطي ص/المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب: ، وينظر١/٩٧المحتسب ) ٣(
، والـدر   ٣/٣٩٠روح المعـاني  : لم أقف على قول األزهري هذا في مؤلفاته، وينظـر         ) ٤(

  .١/١٥٤المنثور



  ر  ا  ا / در 

 - ٧٠٠ -

  الفصل الثاني
التضــــــــــــــــــــــــاد

َّ
  

  

  ط:  

وِضد كل شـيء    "التضاد مظهر من مظاهر االشتراك اللغوي بين األلفاظ،           
أال ترى أن   . كل ما خالف الشيء ضدا له     ما نافاه، نحو البياض والسواد، وليس       

القوة والجهل مختلفان وليسا ِضدين؛ وإنَّما ِضد القوة الضعف، وِضـد الجهـل             
العلم، فاالختالف أعم من التَّضاد؛ إذ كان كل متَضادين مخْتَِلفَـيِن ولـيس كـل               

  .)١("مختلفين ِضدين
و من أعجب ما في أمر هذه اللغة؛ ألنَّـه          والتَّضاد نوع من االشتراك، وه    "  

إيقاع اللفظ الواحد على معنيين متناقضين، ومثل ذلك إذا لم تصح فيه الحجة ولم              
ينهض به كان عبثًا؛ لما فيه من التباس أطراف الكالم ورجـوع بعـضه علـى       
بعض بالنقض، وإن أصحب من القرينة بما يوضح تأويله ويعين جهة الخطـاب             

 يمكن أن يغْمز فيه على العربية وهي بخصائصها، وسنن أهلها           فيه؛ وذلك ما ال   
  .)٢("من الوضع والتَّصرف، تعتبر كالعقل المدرك في جمجمة اللغات

هو ـ التَّضاد ـ    ":وقد بين السيوطي العالقة بين المشترك والتَّضاد، فقال  
ـ         )٣("نوع من المشترك   أن : "وا إلـى  ، وذكر أن بعض العلماء أيدوا ذلـك، وذهب

المشترك يقع على شيئين ضدين، وعلى مختلفين غير ضدين، فمـا يقـع علـى      
وليست . )٤(الضدين كالجون، والجلل، وما يقع على مختلفين غير ضدين كالعين         

                                                
  ).المقدمة (١/١ألبي الطيب / األضداد) ١(
  .١/٢٩للرافعي / تاريخ آداب اللغة) ٢(
  .١/٣٨٧المزهر ) ٣(
  .المصدر السابق ـ الصفحة نفسها) ٤(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧٠١ -

لغتنا ِبدعا في ذلك، وإنَّما شأنها في ذلك شأن اللغات األخـرى فـي اسـتعمال                
  .التَّضاد وإقراره

دم األخذ بالتَّضاد إال إذا دلَّ على معنيين ال رابـط           كما ذهب آخرون إلى ع      
ممـا أدى إلـى   ... )١(بينهما، على أساس أن التَّضاد ليس نوعا مـن المـشترك        

االختالف بينهم في وقوع التَّضاد في اللغة ما بين مثبت له ومنكـر علـى مـا                 
  :سيأتي

  

                                                
، والمشترك اللغـوي نظريـةً وتطبيقًـا        ٣٧٦لألنطاكي ص / الوجيز في فقه اللغة   : ينظر) ١(

  .١٣٢، ١٣١ص



  ر  ا  ا / در 

 - ٧٠٢ -

  املبحث األول
التضــــاد

َّ
  مفهومه  ونشــــــأته: 

  

  ·   :دين         :ا١(" هو داللة اللفظ على معنيين متنـافيين متـضاد( ،
. وهو عبارة عن كلمة واحدة ذات معنيين يصل الخالف بينهما إلى حد التناقض            

والتَّضاد يدخل مع المشترك اللفظي؛ ألن لفظه يدل على أكثر من معنى، لكنَّـه              
  .)٢(يخالفه في أن معاني لفظه متناقضة

 لفتت ظاهرة التَّضاد نظر اللغويين في وقٍت        ):نشأته(ف العلماء فيه     تألي -  
مبكر من جمع اللغة، وكانت لهم فيها تآليف وتصانيف في مختلـف العـصور،              

، ولم ينقطع التَّأليف فيها حتـى وقـت         )ه٢٠٦ت(بدأت بكتاب األضداد لقطرب     
لـصاغاني  ، وا )ه٥٦٩ت(، وابن الدهان    )ه٢١٣ت(قريب، فألَّف فيها األصمعي     

  .، الكثير قديما وحديثًا)٣(، وغيرهم)ه٦٥٠ت(
  

  · و   ءآراء ا :  
  ء:أوا  :  

لقد كانت ظاهرة التَّضاد مثار جدٍل وخالٍف بين اللغـويين؛ حيـث ذهبـت              
طائفة من العلماء إلى إثباتها، ومنهم قطرب، واألصمعي، وابن السكيت، وأبـو            

 الطيب اللغوي، وأبو بكر األنباري، وغيرهم، وقد ألَّفـوا          حاتم السجستاني، وأبو  
  .)٤(فيها الرسائل والكتب، ومنهم من أفرد لها فصوالً في مؤلَّفاته

                                                
  ).المقدمة (١/١ي الطيب اللغوي ألب/ األضداد) ١(
  .٥٩٦للدكتور ضاحي عبد الباقي ص/ لغة تميم) ٢(
  .٢٤٤للدكتور عيد الطيب ص/ لهجات العرب وامتدادها إلى العصر الحاضر) ٣(
  .٥٩٦للدكتور ضاحي عبد الباقي ص/ لغة تميم) ٤(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧٠٣ -

ابـن  : هذا في حين ذهبت طائفة أخرى إلى إنكار هذه الظـاهرة، ومـنهم              
 ، والجواليقي الذي عزا إنكارهـا     )١(درستويه، الذي ألَّف كتابا في إبطال األضداد      

وقد تأول المنكرون مـا ورد مـن أمثلتهـا          . )٢(إلى المحقِّقين من علماء العربية    
منَبهين على أنَّه ال تضاد فيها، والحقيقة أن التَّضاد واقع لغوي ال يمكن إنكـاره               

  .مهما بلغت مهارة المتأول وحذِْقِه، فهو من وسائل نمو اللغة واتساعها
  
  

  ًم:نا  :  

، فقد كانت معظم نتائج دراساتهم وأبحـاثهم فـي          )٣(أما الباحثون المحدثون    
تَتَبع هذه الظاهرة تُشيد بنظرة القدماء وآرائهم، فمع وجود ظاهرة استخدام اللفظ            
الواحد في معنيين متضادين في كل اللغات، فإن االهتمـام الـذي القتـه هـذه                

، وربما لم تشغل مـن اهتمـامهم إال         الظاهرة من اللغويين المحدثين كان ضئيالً     
  .)٤(قدرا يسيرا، ولم تستغرق مناقشتهم لها إال بضعة أسطر

                                                
  .١/٣٩٦للسيوطي / المزهر: لم أقف على هذا الكتاب، وينظر) ١(
  .١٨٢للجواليقي ص/ لكاتبشرح أدب ا) ٢(
بحث للدكتور منصور فهمي، في مجلة مجمع اللغة العربيـة الملكـي            / األضداد: ينظر) ٣(

لمحمـد أبـو الفـضل    / م، ومقال في األضداد١٩٣٥، سنة   ٢٨٨ص) ٢(بالقاهرة، مجلد   
/ ، واألضداد في اللغة  ٧١ص) ١٧(إبراهيم، في مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مجلد         

، )٩(، ومجلـد    ٩٩، ص )١(، ج )٨(محمد، مجلة اللسان العربي بالرباط، مجلـد        لحسين  
/ لمحمد حسن آل ياسين، ومن قضايا اللغة والنحو       / ، واألضداد في اللغة   ١٠٤، ص )١(ج
  ).قسم الدراسة (٧٤، وتحفة المجد الصريح ص٣٦أحمد مختار عمر ص. د

للـدكتور  / ي علـم الداللـة    ف: ، وينظر ١٩١للدكتور أحمد مختار عمر ص    / علم الداللة ) ٤(
  .٤٢عبدالفتاح البركاوي ص



  ر  ا  ا / در 

 - ٧٠٤ -

أب  مة  اد ·  
)١(

:  

هناك كثير من العوامل واألسباب التي أدت إلى وجود التَّضاد فـي اللغـة،           
العرب قدامى  نستطيع أن نجمل أهم هذه األسباب في ضوء ما قرره علماء اللغة             

  :ومحدثون، فيما يأتي
  .ـ اختالف اللهجات١  
  .ـ المجاز٢  
  .ـ رجوع الكلمة إلى أصلين٣  
  .ـ التطور الصوتي٤  
  .ـ احتمال الصيغة الصرفية للداللتين المتضادتين٥  
  .ـ عموم المعنى األصلي٦  
  .ـ التغير أو االنتقال الداللي٧  
  .ـ التَّفاؤل والتشاؤم٨  
  .لحسدـ الخوف من ا٩  
وضـعها العـرب اُألول للداللـة علـى المعنيـين      : أي( ـ الوضـع   ١٠  

  .)٢()المتضادين

                                                
أن التَّضاد فرع من    : "١٧٩ذكر الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه، في اللهجات العربية ص         ) ١(

المشترك اللفظي، وأن عوامل تكون المشترك اللفظي في اللغات، ـ وقد أشرنا إليها آنفًا  
ك آثرتُ عدم الشرح لألسباب هنا اعتمادا       ، ولذل "ـ تصلح أيضا أن تكون عوامل التضاد      

  . من البحث١٣ص: على الحديث عنها فيما سبق، ينظر
/ ، وعلم الداللة تأصيالً ودراسةً وتطبيقًا     ٢٠٤للدكتور أحمد مختار عمر ص    / علم الداللة ) ٢(

  .١٢٧للدكتور عثمان الحاوي ص



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧٠٥ -

  .وغيرها من العوامل األخرى. )١(ـ داللة اللفظة على معنى وسط١١  
بالتَّنقل بين الـسلب واإليجـاب،      (وللتَّضاد أثر كبير في نمو اللغة، وسعتها        "هذا  

؛ وهذا هـو مـا   )٢("في اللغات الحية نظيروالتعكيس، والتنظير، وهو ما ليس له       
ـ ومنهم اليماني في كتابه الترجمان عن غريب القـرآن           حدا بكثير من العلماء   

ـ إلى إقرار التَّضاد واستعماله في تفسير وتوضيح غريـب القـرآن والـسنَّة              
وغيرهما من ألفاظ اللغة، فالتَّضاد وإن كان على خـالف األصـل، لكنـه ورد               

يحة ال سبيل إلى إنكارها سواء ورد مـن واضـع واحـٍد أو مـن                بأساليب فص 
واضعين، أو بسبب اختالف لهجات القبائل، أو النقل والمجاز من لغة واحـدة أو     

فقد حكم كثير مـن علمـاء       ... لغتين، ثم مات المجاز، أو بسبب تطور صوتي         
ـ    (اللغة بوقوعه في لغتنا وأطبقوا على ذلك     ي ومن هـؤالء العلمـاء اليمـاني ف

فقـد  ... ولئن أسرف بعض المجوزين له بال ضـابط وال رابـط    )... الترجمان
أسرف المانعون في القول بمنعه وعدم وقوعه في لغتنا شأنه شـأن المـشترك              

  .اللفظي
هذا وسوف أقوم بدراسة ما يمثل ظاهرة التَّضاد في كتاب الترجمان عـن               

 ومـدى إسـهامه،     غريب القرآن للتعرف على جهد صاحبه في هذه الظـاهرة،         
  :وسوف تكون دراسته بناء على أسباب الوقوع وذلك فيما يأتي

  
                                                

علـي عبدالواحـد وافـي    للـدكتور  / فقه اللغة: ينظر في تفصيل القول في هذه العوامل     ) ١(
، وكالم العـرب    ١٨٥ـ١٧٩للدكتور أنيس ص  / ، وفي اللهجات العربية   ١٩٨،  ١٩٧ص

للدكتور أحمد مختـار    / ، وعلم الداللة  ٩٠ـ٨٧للدكتور حسن ظاظا ص   / من قضايا اللغة  
للـدكتور ربحـي كمـال    / ، والتَّضاد في ضوء اللغـات الـسامية      ٢١٤،  ٢٠٤عمر ص 

  .٣٥٧ـ٣٤٢للدكتور رمضان عبدالتواب ص/ ، وفصول في فقه العربية١٧ـ١٠ص
  .٢٩٤ـ٢٩٢للدكتور عبد الغفار هالل ص/ علم اللغة بين القديم والحديث) ٢(



  ر  ا  ا / در 

 - ٧٠٦ -

  املبحث الثاني
  التضاد يف  كتاب الرتمجان عن غريب القـــــــرآن

  

جاء في كتاب الترجمان عن غريب القرآن لليماني كلمات عدة ذكـر لهـا                
اد، وأحيانًا كان   اليماني أكثر من معنى، وقد صرح في كثير منها بأنها من التض           

  .يذكر المعاني المتعددة للكلمة دون أن يصرح بأنَّها من التضاد
على أن اليماني لم يكن مجرد ناقل عن غيره من العلماء فحسب، بل كـان                 

يعمل عقله وفكره في عرض ومناقشة هذه الظاهرة في كلمات القرآن الكـريم،             
هذه الكلمـات التـي تمثِّـل       والتي كان عليها مدار كتابه، وسوف أقوم بدراسة         

ظاهرة التَّضاد في كتاب الترجمان وذلك بناء على أسباب وقوع التَّـضاد التـي              
  :سبقت، وذلك فيما يأتي

  األصـــــلي  عموم  املعىنً:أوال
  ١ )ءْا:(  

ينظرن، والقُـرء   : أي: "ـ)١()يتَربصن(: ـ في قوله تعالى    يقـول اليماني   
  .)٢("هِر، والحيِض، وعلى الوقتيطْـلَق على الطُّ

  

  · ح واا:  

؛ فهي تدل على الطَّهر والحيض، وهما       "القُرء"بين اليماني التَّضاد في لفظة        
متضادان ال يجتمعان، فهو اشتراك لغوي بالتضاد في معنيي القُرء، وهـو مـا              

القُـرء عنـد أهـل    : "أكَّده كثير من علماء اللغة والتفسير؛ حيث يقول األصمعي   
: يقال: الحيض، وقال أبو عمرو ابن العالء     : الطُّهر، وعند أهل العراق   : الحجاز

                                                
  ).٢٢٨(من اآلية : البقرة) ١(
  ).ق ر أ (٧٦الترجمان عن غريب القرآن ص) ٢(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧٠٧ -

تحـيض  : جاريته تُقَرُئها ـ مهموزة مـشددة ـ يعنـي    : قد دفع فالن إلى فالنة
الوقت، فقـد يجـوز أن      : إنَّما القُرء : عندها وتطهر إذا أراد أن يستبرئها، وقال      

  . )١(..."وقتًا للحيضيكون وقتًا للطهر و
: فقد ذكر األصمعي سببين لحدوث هذا التَّضاد فـي هـذه الكلمـة، األول               

عموم األصـل وهـو الوقـت       : اختالف اللهجات بين الحجاز والعراق، والثاني     
فالقُرء األصل فيه الوقت، فعند التَّضاد عمم المعنى ليكون معناها وقت الطهـر             

  .ووقت الحيض
  .)٣( وغيره)٢( هو ما قاله أبو حاتم السجستانيوما قاله األصمعي  
الوقـت  : الحيض والطهر وذلك أن القُرء    : القُرء: أبو عبيد : "وقال ابن سيده    

: الطُّهر وعند أهل العـراق    : القَرء عند أهل الحجاز   : وقال مرة ... فهو يجمعهما 
  .)٤(..."الحيض

ل، واختالف اللهجات،   عموم األص : فالتضاد في هذه اللفظة يتنازعه سببان       
: ومما يرجع السبب األول ما ذكره صاحب كتاب الراموز على الصحاح بقولـه            

الحـيض والطهـر    : القُرء: ومنها ما أطلق على الضدين بمعنى مشترك بينهما       "
  .)٥("اقرأِت الرياح هبت لوقتها: الوقت، يقال: وإنَّما أصله

                                                
  .٥لألصمعي ص/ األضداد) ١(
  .١٦٩األضداد ص) ٢(
، ٢٧البـن األنبـاري ص    / واألضـداد ،  ١٦٤،  ١٦٢البن السكيت ص  / األضداد: ينظر) ٣(

، ٥/٣٥٦٤، ولـسان العـرب  ٦/٤٧٠، والمصباح المنير ١/٦٤، والمحكم ١/٦٤والصحاح  
، واتفاق  ٢٢٦، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص      )ق ر أ   (٤٩والقاموس المحيط ص  

  .٧٣٠للكفوي ص/ ، والكليات١٩٩للدقيقي ص/ المباني وافتراق المعاني
  .١/٦٨المخصص ) ٤(
  .٤٨للسيد محمد بن السيد حسن ص/ موز على الصحاحالرا) ٥(



  ر  ا  ا / در 

 - ٧٠٨ -

ومن الكلمات المشهورة التي كان لها معنى        ":ويقول الدكتور إبراهيم أنيس     
عام ثم تَخَصص في بيئتين مختلفتين فاتَّخذ في البيئة األولى معنى خاصا، وفـي             

  :البيئة الثانية معنى مضادا، لذلك شاع عند أبناء البيئة األولى
القُرء بمعنى الطُّهر تبعا الختالف المعنى، مما هو مشهور فـي كتـب               -  
ه، ويظهر أن المعنى العام للكلمة هو الوقت، ثم خُصص في البيئتـين علـى          الفق

بمعنى " القَرَأة"، ومن هذا المعنى العام اشتق       )الحيض والطُّهر (معنيين متضادين   
؛ ولذلك آثرت دراسة معاني هذه الكلمة تحت هـذا العنـوان   )١(..."وقت المرض 

  .هجات، وقد ذكر اليماني السببين معاوجعله سببا في هذا التَّضاد مع اختالف الل
****  

  ٢ )ا:(  

أي كالمصرومة لهالك : "ـ)٢()كَالـصِريمِ (: يقول اليماني ـ في قوله تعالى   
النَّهار وهـو مـن     : احترقت فاسودت، وقيل  : اللَّيل؛ أي : الصريم: ثمرها، وقيل 

  .)٣("الصريم الرمال: األضداد، وقيل
  

  :وا اح ·  

أنَّها مما تعدد معناه باالشتراك     " الصريم"وضح اليماني خالل تفسيره لكلمة        
اللَّيـل  : اللغوي عن طريق التَّضاد؛ حيث ذكر أنَّها تأتي لمعنيين متضادين وهما          

والنَّهار؛ وهذا هو ما ذهب إليه كثير من علماء اللغة والتفسير قـديما وحـديثًا؛               
اللَّيل، ومن الصبح قول ِبشٍْر     : الصبح والصريم : الصريم: "يحيث يقول األصمع  

  :يِصفُ ثورا

                                                
  .١٨٣، ١٨٢للدكتور إبراهيم أنيس ص/ في اللهجات العربية) ١(
  ).٢٠(من اآلية : القلم) ٢(
  ).ص ر م (٣٦١الترجمان عن غريب القرآن ص) ٣(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧٠٩ -

  َأصِبح، لَيُل، حتَّـى   : فَباتَ يقُولُ 
  

      مِتِه الظَّـالَمري١(تَكَشَّفَ عن ص(  
  

؛ أي كالَّليل، وقـال أبـو       )فََأصبحتْ كَالصِريمِ (: ومن الليل قوله اهللا تعالى      
عن صِريمِتِه يعني رملَتِه وذكر ثَورا، قـال وقـول          : قَوُل ِبشْرٍ : عمرو الشيباني 

  :زهير
     كْتُـهةً فَتَروتُ عليه غُـدوغَد  

  

      ازلُـهوِريم عيه ِبالصا لَدود٢(قُع(  
  

؛ ممـا يـدل علـى       )٤(وهذا هو ما ذكره ابن السكيت وغيره      . )٣("يريد اللَّيل   
  .فظةثبوت التَّضاد في معاني هذه الل

يقـول الـدكتور    " الـصريم "وعن سبب هذا االشتراك بالتَّضاد في معنيي          
ومن الكلمات المشهورة التي كان لها معنى عام ثم تخصص في           : "إبراهيم أنيس 

بيئتين مختلفتين فاتَّخذ في البيئة األولى معنى خاصا، وفي البيئة الثانيـة معنـى              
اللَّيل والنَّهـار؛ ألن    : الصريم، بمعنى : ولىمضادا؛ لذلك شاع عند أبناء البيئة األ      

اللَّيل ينصرم من النَّهار، والنَّهار ينصرم من اللَّيل، فأصل المعنيين واحد وهـو             
  .)٥(القطع والفصل

                                                
بـدل  ) تَجلَّـى ( بروايـة    ١٢٧البيت من الوافر، وهو لبشر بن أبي خازم في ديوانه ص          ) ١(

  .١٩٥البن السكيت ص/ ، واألضداد)فتَكَشَّ(
بـدل  ) بكَرتُ(، برواية   ٩١البيت من الطويل، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص          ) ٢(

  .١٩٥البن السكيت ص/ ، واألضداد)فَتَركتُه(بدل ) فَرْأيتُه(، و)غَدوتُ(
ـ / ، واألضداد ١٢١األضداد لقطرب ص  : ، وينظر ٤٢،  ٤١لألصمعي ص / األضداد) ٣( ي ألب

  .١٠١، والصاغاني ص١٠٥حاتم السجستاني ص
، ١٦، واألجنـاس ص ٢٩للتَّـوزي ص / ، واألضـداد ١٩٥البن الـسكيت ص  / األضداد) ٤(

ألبـي الطيـب   / ، واالضـداد ٤٨٣، والمفردات ص ٤٧٩البن قتيبة ص  / وغريب القرآن 
  .١٥/٣٤، وروح المعاني ٣/٤١١، وبصائر ذوي التمييز ١/٤٢٦اللغوي 

فقه اللغة العربيـة    : ، وينظر ١٨٣،  ١٨٢للدكتور إبراهيم أنيس ص   / يةفي اللهجات العرب  ) ٥(
  .١٨٣للدكتور إميل يعقوب ص/ وخصائصها



  ر  ا  ا / در 

 - ٧١٠ -

فهذا مما يدل على أن السبب هو عموم األصل ثم تخصص بالتَّضاد في البيئتين،              
 وهذا يدل على صحة ما ذهب إليه        ولذلك جاء ضمن هذا الموضع من الدراسة،      

  .اليماني في ذلك
****  

  ٣ )ا:(  

ـ )١()كَانَـتْ ِمـن الْغَـاِبِرين   (: يقـول اليماني ـ في قوله تعـالى    أي : "ـ
  .)٢(الماضي أيضا، وهو من األضداد؛ ألنَّه يطلق على الباقي: الباقين، والغابر

  

  :وا اح ·  

على سـبيل التَّـضاد، فتكـون     ) الغابر(عاني كلمة   أشار اليماني إلى تعدد م      
وهذا هو ما ذهب إليه كثير من علماء اللغة والتفـسير؛            بمعنى الباقي والماضي،  

، وقـال   )٣(..."البـاقي : والغـابر ...والغابر في النعت كالماضـي    : "يقول الخليل 
ني ، وهذا هو ما ذكره السجـستا      )٤("الماضي: الباقي، والغابر : الغابر: "األصمعي

  .)٥(وغيره من علماء اللغة والتفسير
للماضي والحاضـر، فهـو أن      " الغابر"أما عن سبب االشتراك بالتضاد في         

أصل وضعها أنَّها للباقي ثم عممت لتشمل الباقي والماضي، والدليل على ذلـك             
                                                

  ).٨٣(من اآلية : األعراف) ١(
  ).غ ب ر (١٢٥الترجمان عن غريب القرآن ص) ٢(
، ٨/١٢٣، وتهــذيب اللغــة١/٣٢٠جمهــرة اللغــة: ، وينظــر)غ ب ر(٤/٤١٣العــين) ٣(

  ).غ ب ر(٢/٧٦٥والصحاح
/ ، واألضـداد  ١٢٩البـن األنبـاري ص    / األضداد: ، وينظر ٥٨لألصمعي ص /األضداد) ٤(

  .١٠٩للصاغاني ص
، وروح  ٣/٥١للنحـاس / معـاني القـرآن   : ، وينظـر  ٢٤٩ألبـي حـاتم ص    / األضداد) ٥(

  ).غ ب ر (١٣/١٨٦، وتاج العروس ٤/٤٠٩المعاني



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧١١ -

. )١("الماضي واألكثر على البـاقي    : والغابر: "ما ذكره أبو حاتم السجستاني بقوله     
الباقي وهذا هو األكثر واألعـراف،      : الغابر: أن أبا حاتم قال   : "ر أبو الطيب  وذك

واألكثر فـي اللغـة أن      : "، وأكَّد ذلك القرطبي بقوله    )٢("الماضي: والغابر أيضا 
  .)٣("يكون الغابر الباقي

بقي وقد يستعمل فيمـا مـضى       : غبورا من باب قعد   : غَبر ":وقال الفيومي   
ولعل هذا كله جاء من أن الغابر، باقيا وماضيا،         ... ")٤("دادأيضا فيكون من األض   

، )الغابر(، وقد اختلف العلماء في معنى       )٥(أي متحركًا : إنما يكون سائرا وعابرا   
والراجع أنَّها بمعنى الباقي؛ ألنَّها المعروفة فـي كـالم العـرب وهـو القـول               

  .)٦(األشهر
باقي، ثم عمـم علـى الماضـي        فعلى ذلك كان معنى الغابر في األصل ال         

والهالك وغيره، وهذا هو العامل في هذا التَّضاد، وهو مقصود كالم اليماني في             
  .)~(ترجمانه 

****  

                                                
  .٢٤٩ألبي حاتم ص/ األضداد) ١(
  .١/٣٠٨المزهر : ظر، وين٢/٥٢٧ألبي الطيب / األضداد) ٢(
  .١٦٧البن الهائم ص/ التبيان في تفسير القرآن: ، وينظر٧/٢٤٦تفسير القرطبي) ٣(
  .٤١٨لبنت الشاطئ ص/ اإلعجاز البياني: ، وينظر)غ ب ر (٢/٤٤٢المصباح المنير) ٤(
  .٣/١٢٥لجعفر شرف الدين / الموسوعة القرآنية خصائص السور) ٥(
ـ ٣٤٤لمحمد بن فرحان الهواملـة ص  / د المفسرين األضداد في القرآن الكريم عن    ) ٦(  ٣٤٦ـ

  )  بتصرف(
  ).رسالة ماجستير       (



  ر  ا  ا / در 

 - ٧١٢ -

  ٤ )َْا:(  

والبـين مـن    : "...ـ)١()لَقَد تَّقَطَّع بينَكُم  (: ـ في قوله تعالى    يقول اليماني   
  .)٢("األضداد يطلق على الوصال وعلى الفراق

  
  :وا اح ·  

لفظة : من األلفاظ التي تعددت معانيها عن طريق االشتراك اللغوي بالتَّضاد           
على الوصـال   ) يعني لفظة البين  (تطلق  : ، وقد وضح اليماني ذلك بقوله     )البين(

وعلى الفراق، وهذا هو ما ذهب إليه كثير من علماء اللغة والتفسير؛ حيث يقول              
التفـرق،  : االتِّصال، والبين : البين: يقولون. البين: داد أيضا ومن األض : "قطرب

وهذا هو ما   . )٣(تفرقهم: اتصالهم، وأعجبني بينهم؛ أي   : أعجبني بينهم، أي  : يقال
  . من علماء اللغة والتفسير)٤(ذكره ابن السكيت وغيره

: ، فقـال  )البـين (هذا وقد أنكر الدكتور إبراهيم أنيس هذا التَّضاد في كلمة             
البين هو الفراق، ولكن ابن األنباري يـزعم أن         "نعرف أن المعنى الشائع لكلمة      "

لَقَـد تَقَطَّـع    : "لها معنى آخر هو الوصل، ويستشهد على هذا بقراءة مـن قـرأ            

                                                
  ).٩٤(من اآلية : األنعام) ١(
  ).ب ي ن (١١٥الترجمان عن غريب القرآن ص) ٢(
للـصاغاني  / ، واألضداد ٤٨للتَّوزي ص / األضداد: ، وينظر ١٣٨لقطرب ص / األضداد) ٣(

  .٨٣ص
، ٥/٢٠٨٢، والـصحاح ٣٥٦ /١تهذيب اللغـة : ، وينظر ٢٠٤البن السكيت ص  / األضداد) ٤(

، والتبيان في إعـراب     ١٢١ألبي حاتم ص  /، وغريب القرآن  )ب ي ن   (١٠/٥٠٣والمحكم
  .٢/١٤٥، وتفسير البغوي ١/٥٢٢القرآن 



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧١٣ -

، أي ما بيـنكم     "لقد تَقَطَّع بينَكم  "، ولكن القراءة المألوفة والمشهورة هي       )١("بينُكُم
  .)٢("ال تحتمل الكلمة تضادا أو ما يشبه التَّضادمن صلة، ف

وأرى أن الدكتور إبراهيم أنيس يحاول أن يضيق من طرق التَّضاد حتـى               
إنَّه يخرج معظم الكلمات التي تدخل تحت هذه الظاهرة من دائرة التَّضاد، وهـذا    

ـ               ن موقفه من المشترك اللغوي عموما، ولكني أخالفه الرأي في ذلـك، فهـو م
عوامل تنمية اللغة وزيادة ثروتها، وبالنسبة لهذه اللفظة، فقـد أنكـر الـدكتور              

مألوفـة  "وهي متواترة، ولستُ أفهم ما معنى       " بينكُم"قراءة الرفع   : إبراهيم أنيس 
، إضافة إلى أنه خالف جميع اآلراء التي أقرت التَّضاد فيها بدايـة             !!"ومشهورة؟

يماني وغيرهم وهم من هم في الثِّقة والسماع،        من قطرب حتى ابن األنباري وال     
، ثم عممت داللة الكلمة لتـشمل       "الفراق"أما المعنى الشَّائع لها فهو األصل وهو        

الوصل والفراق، وهذا هو العامل في هذا التَّضاد وأرى أنَّه قد جانبه الـصواب              
  .في إنكاره لذلك

****  
  ٥ )ارَْا:(  

ـ )٣()وَأسـروا النَّدامـةَ  (: ـ في قوله تعــالى يقول اليماني     : قيـل : "ـ
ظهرت أثار النَّدامة على    : كتموها، واإلسرار من األضداد؛ أي    : أظهروها، وقيل 

  .)٤("وجوههم

                                                
البـن  / ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة بضم النون ـ في الـسبعة  : هي قراءة) ١(

  .١/٢٦٩تحاف فضالء البشر ، وإ٢/٢٦٠، والنشر ٢٦٣مجاهد ص
  .١٧٧للدكتور إبراهيم أنيس ص/ في اللهجات العربية) ٢(
  ).٣٣(من اآلية : ، وسبأ)٥٤(من اآلية : يونس) ٣(
  ).س ر ر (١٥٧الترجمان عن غريب القرآن ص) ٤(



  ر  ا  ا / در 

 - ٧١٤ -

  :وا اح ·  

من المشترك اللغوي بالتَّضاد؛ حيث تـدل      " اإلسرار"وضح اليماني أن كلمة       
ذا يدخلها في دائرة التضاد، ولم يكن اليماني هو أول          على اإلظهار والكتمان، وه   

وأسـروا  : "من ذهب إلى ذلك، بل سبقه كثير من العلماء، منهم أبو عبيدة بقوله             
وَأسـررتُ مـن    : "، وقال ابن األنبـاري    )١("أظهروا: من حروف األضداد؛ أي   

ـ . األضداد أيضا، يكون أسررت بمعنى كتمت وهو الغالب على الحرف          ون ويك
، معنـى   )٢()وَأسرواْ النَّجوى الَّـِذين ظَلَمـواْ     (: )U(بمعنى أظهرت، قال اهللا     

 وَأسـرواْ (: أسروا هاهنا كتموا، وقال تبارك وتعالى في غيـر هـذا الموضـع      
   ذَاباْ الْعَأوا رةَ لَمامرون   )النَّداء والمفُسمعناه كتم الرؤساء النَّدامـة     : ، فقال الفر

  .)٣("ن السِفلة الذين أضلُّوهمم
هذا وقد أنكر الدكتور إبراهيم أنيس على ابن األنباري إيراده هـذه الكلمـة             

ألـيس مـن التكلَّـف والتعـسف أن تجعـل           : "على أنَّها من التضاد؛ حيث قال     
: بمعنى اإلظهار، كما يقول ابن األنباري، مفسرا اآليتـين الكـريمتين          " اإلسرار"
 على هذا   )النَّدامةَ لَما رَأواْ الْعذَاب    وَأسرواْ(،  ) النَّجوى الَِّذين ظَلَمواْ   وَأسرواْ(

  ".؟!المعنى
إن اآليات األخرى التي وردت بالقرآن الكريم مشتملة على هذه الكلمـة ال               

لَهـم   رتُثُم ِإنِّي َأعلَنتُ لَهم وَأسر    (: تحتمل إال معنى واحدا وهو ضد اإلظهار      

                                                
/ ، وإعـراب القـرآن    ٧٤للسجـستاني ص  / غريب القرآن : ، وينظر ٢/٣٤مجاز القرآن ) ١(

  .١١٦ للكفوي ص/، والكليات٣/٢٣٩للنحاس
  ).٣(من اآلية : األنبياء) ٢(
، وتـاج  ٣٥٧البـن قتيبـة ص  /غريـب القـرآن  :،وينظر٤٥البن األنباري ص /األضداد) ٣(

  )س ر ر(١٢/١٧العروس



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧١٥ -

واللّـه يعلَـم مـا    (، )٢()ولَم يبِدها لَهم فََأسرها يوسفُ ِفي نَفِْسِه(،  )١()ِإسرارا
ِلنُونا تُعمو ون٤(، إلى غير ذلك من آيات كثيرة)٣()تُِسر(.  

ن وأرى أن المتَكَلِّف والمتَعسف في ذلك هو الدكتور إبراهيم أنيس، وليس اب             
األنباري، فهذا من مظاهر التَّضييق في المشترك اللغوي ـ كما أشرت سابقًا ـ   
ثم إن الدكتور أنيس يخالف جمهور علماء اللغة والمفسرين فـي إثبـاتهم لهـذا             
التَّضاد في هذه الكلمة، وأما اآليات التي أنكر التَّضاد فيها، أرى أنَّه ليس منكـرا     

ض، بل هو من مظاهر التَّنوع واإلسراء فـي داللـة           فالمعنى يحتمله وال يتعار   
  .األلفاظ
أما اآليات التي جاءت بمعنى الكتمان واإلسرار فقط دون اإلظهار، فـأرى              

أن هذا هو األصل في معنى هذه الكلمة وهو أصل وضعها ثم لحقها التَّعميم كما               
         عموم األصل   في اآليات األولى وصارت داللتها على معنيين متضادين، كما أن 

من عوامل نشأة وأسباب وقوع التَّضاد، فهل مجيء الكلمة فـي موضـع علـى      
األصل في المعنى دون عموم، وفي موضع على التَّعميم والتَّـضاد يعـد تَكَلُّفًـا     

  !!.وتعسفًا؟
 الذين أثبتوا هذه    )٥(أرى أن ابن األنباري واليماني وغيرهم من علماء اللغة          

، أرى أنهم قد أصابوا في      "اإلسرار"عنى على التَّضاد في كلمة      الظاهرة بتعدد الم  
                                                

  ).٩(اآلية : نوح) ١(
  ).٧٧(من اآلية : يوسف) ٢(
  ).١٩(من اآلية : النحل) ٣(
  .١٧٧إبراهيم أنيس ص/ في اللهجات العربية د) ٤(
، والبـن الـسكيت     ١١٤ألبي حـاتم ص   /، واألضداد ٢١لألصمعي ص /  األضداد :ينظر) ٥(

، ١٢/٢٠١، وتهذيب اللغة    ٩٧، وللصاغاني ص  ١/٣٥٣، وألبي الطيب اللغوي     ١٧٦ص
  .١/٣٠٨، والمزهر )س ر ر (٤٠٧، والقاموس المحيط ص٢/٦٨٣والصحاح 



  ر  ا  ا / در 

 - ٧١٦ -

إضافة عامل من عوامل نمو وإثراء اللغة وطريق من طرق التَّعبير والتفـسير              
  .أللفاظ اللغة بخالف الدكتور إبراهيم أنيس وغيره

****  
  ٦ )ابا:(  

ـ )١()ةًِبشَر من ذَِلك مثُوب(: يقول اليماني ـ في قوله تعالى    أي ثوابـا  : "ـ
  .)٢("والثَّواب يطلق في الخير والشَّر، لكن األكثر في الخير

  

  :وا اح ·  

على سبيل التَّـضاد بـين   ) ثواب(يرى اليماني يرى تعدد معاني هذه الكلمة     
لكن األكثـر فـي الخيـر،     : الخير والشر، وقد بين العامل في هذا التضاد بقوله        

م عمم معناها على الشر فكان اشتراكًا لغويا بالتَّـضاد عـن            فأصله في الخير ث   
، وغيرهمـا   )٤(، وابن منظور  )٣(طريق التعميم، وهذا هو ما ذهب إليه ابن األثير        

  .مما يدل على صحة ما ذهب إليه اليماني في ذلك. )٥(من علماء اللغة
****  

  ٧ )ا:(  

ولفظ التَّعزير : "ـ)٦()زروه ونَـصروه وع(: يقول اليماني ـ في قوله تعالى   
  .)٧("مشترك يطلق على التَّعظيم والنُّصرة واإلهانة

                                                
  ).٦٠(من اآلية : المائدة) ١(
  ). بث و (١٥٧الترجمان عن غريب القرآن ص) ٢(
  ).ث و ب (١/٢٢٧النهاية ) ٣(
  ).ث و ب (١/٥١٩لسان العرب ) ٤(
، والزبيـدي فـي   ١٥/١١٣، واألزهري في التهـذيب  ٢/١٠١٦كابن دريد في الجمهرة     ) ٥(

  ).ث و ب (٢/١٠٥التـاج 
  ).١٥٧(من اآلية : األعراف) ٦(
  ).ع ز ر (١٢٨الترجمان عن غريب القرآن ص) ٧(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧١٧ -

  :وا اح ·  

بإطالقهـا  " التَّعزير"المشترك اللغوي بالتَّضاد في معاني كلمة  : أبرز اليماني   
ابـن  وهذا هو ما أكَّده كثير من علمـاء اللغـة؛ يقـول             . على التَّعظيم واإلهانة  

عزرتُ الرجل؛ إذا َأدبتَه وعنَّفْتَه     : يقال. حرفٌ من األضداد  : وعزرتُ: "األنباري
عـزرتُ الرجـل؛ إذا    : يجب عليه التَّعزيـر، ويقـال     : ولُمتَه، ومنه قول الفقهاء   

 وتُعـزروه  ِلتُْؤِمنُـوا ِباللَّـِه ورسـوِلهِ     (: عظَّمته وكرمتـه، قـال اهللا تعـالى       
ووهقِّر٢(،)١()تُو(     اغانيوهذا هو ما قاله الص ،)التَّعزيـر  : "، وقال الفيروزآبادي  )٣

زماننا العبـد فيـه     : يقال. من األضداد، يستعمل بمعنى التَّعظيم وبمعنى اإلذالل      
المنـصور المعظُّـم،    : بمعنـى : األول. معزر موقَّر، والحر فيه معزر مـوقَّر      

، وهذا هو ما ذهب إليه أيضا كثير من         )٤(..."روب المهزم المض: بمعنى: والثاني
  .)٥(العلماء
أما عن العامل في وقوع هذا التَّضاد فهو عموم األصل، وهو التَّأديـب أو                

الضرب دون الحد، ثم عمم ليشمل التَّأديب واإلهانة، والتَّعظيم والتَّفخيم؛ وذلـك            
والتَّأديب نُصرة ما ـ لكن األول نُصرةٌ بقَمـع   يرجع إلى األول فإن ذلك تأديب؛ 

فمن قَمعتَه عما يـضره فقـد       . نُصرةٌ ِبقَمِعِه عما يضره   : ما يضره عنه، والثاني   

                                                
  ).٩(من اآلية : الفتح) ١(
  .١٤٧البن األنباري ص/ األضداد) ٢(
  .٢٣٩للصاغاني ص/ األضداد) ٣(
  .٤/٦٣بصائر ذوي التمييز ) ٤(
، ٤/٣١١، والمقـاييس  ٢/٧٤٤، والـصحاح  ٢/٧٠٥، وجمهرة اللغـة   ١/٣٥١العين: ينظر) ٥(

        ٤٣٩، والقـاموس المحـيط ص     ٤/٢٩٢٤، ولـسان العـرب    ٢/٤٠٧والمصباح المنير   
  ).ع ز ر(



  ر  ا  ا / در 

 - ٧١٨ -

ويكون فـي موضـع     ... أصل التَّعزير التَّأديب  : "...وقال األزهري . )١(نصرته
قـول اليمـاني وعمـوم      مما يدل على صحة     . )٢(تعظيمك الرجل وتبجيله  : آخر
  .اللفظ

****  
ثانيا
ً
  اللهجــــــــات  اختالف:

   )َََْ:(  

عسعس : يقال: "ـ)٣()واللَّيِل ِإذَا عسعس(: يقول اليماني ـ في قوله تعالى   
  :وسعسع؛ إذا أدبر، قال العجاج

  حتُّى ِإذَا الصبح لَهـا تَنَفَّـسا      
  

    لُها لَينْهع ابا وانْجسعس٤(ا وع(  
  

  .)٥( إذا أقبل بظالمه وهو من األضداد:عسعس: وقيل  
  

  :وا اح ·  

من المشترك اللغوي بالتَّضاد؛ حيـث تـدل        " عسعس"بين اليماني أن لفظة       
على اإلدبار واإلقبال، والمعنيان متضادان، وقد ذهب إلى ذلك كثير من علمـاء             

أدبر ظالمه وهو مـن  : أقبل ظالمه، ويقال : عسعس اللَّيل : "اللغة، يقول أبو حاتم   
  .)٦("األضداد

                                                
  ).بتصرف ( ٣٣٣للراغب األصفهاني ص/ مفرداتمستفاد من ال) ١(
  ).ع ز ر (١٣/٢١المحكم : ، وينظر٢/٧٨تهذيب اللغة ) ٢(
  ).١٧(اآلية : التكوير) ٣(
، ١٦٧البـن الـسكيت ص  / البيت من الرجز وهو لِعلْقَة بن قُرط التَّيمي فـي األضـداد       ) ٤(

  .١٦٢، وديوان العجاج ص٨لألصمعي ص/ ولعلقمة التميمي في األضداد
  ).ع س ع س (٤٠٤الترجمان عن غريب القرآن ص) ٥(
  .١٦٦، واألضداد ص٣٤٠غريب القرآن ص) ٦(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧١٩ -

: وعسعس حرف مـن األضـداد، وقـال       : "وأكَّد ذلك ابن األنباري، بقوله      
، وهذا هو ما ذهب إليـه أيـضا     )١ (..."عسعس اللَّيل إذا أدبر، وعسعس إذا أقبل      

ــري ــراء)٢(األزه ــدة)٣(، والف ــو عبي ــفهاني، )٤(، وأب ــب األص ، )٥(والراغ
  .)٧(، وغيرهم)٦(والفيروزآبادي

: أن اللَّيل إذا عسعس   : "أما عن العامل في هذا التَّضاد، فقد ذكر ابن سحنون           
مما يدل على أن هـذا التَّـضاد أساسـه اخـتالف            . )٨("أدبر بلغة قريش  : يعني

 في ذلك صحيح متَّفـق  اللهجات بين قريش وغيرها ـ وأن ما ذهب إليه اليماني 
  .مع آراء علماء اللغة

****  

                                                
  .٣٢األضداد ص) ١(
  ).ع س ع س (١/٦٢تهذيب اللغة ) ٢(
  .٣/٢٤٢معاني القرآن ) ٣(
  .٢/٢٨٧مجاز القرآن ) ٤(
  .٥٦٦المفردات ص) ٥(
  .)ع س ع س (٥٥٨، والقاموس المحيط ص٤/٦٥بصائر ذوي التمييز ) ٦(
ع س ع    (٤/٢٩٤١، وابن منظور في لسان العرب     ٢/٤٠٩كالفيومي في المصباح المنير   ) ٧(

، واأللوسي  ٥١٧، وابن قتيبة في غريب القرآن ص      ٢/٢٠٩، والزركشي في البرهان     )س
  .٢٥/٢٦٢في روح المعاني 

  .٥٣البن سحنون ص/ اللغات في القرآن) ٨(



  ر  ا  ا / در 

 - ٧٢٠ -

ثالثا
ً

 الوضــــــــع:
ْ َ

  
  

   )َءَم:(  

نَـاء به : تقول: "ـ)١()لَتَنُوء ِبالْعصبِة(: يقول اليماني ـ في قوله تعـالى   
  .)٢("َأثْقَِله حتى أماله، ونَاء به نهض به وهو من األضداد: الِحمل؛ أي

  

  
  :وا اح ·  

من الكلمات التي تعدد معناها بالتَّضاد؛ حيث ذكر اليمـاني أنَّهـا    " نَاء"كلمة    
  .لما أثقله، ولما نهض به والمعنيان متضادان: من التضاد

هذا وقد ذهب إلى إقرار التَّضاد في هذه الكلمة كثير مـن علمـاء اللغـة،                  
سقط وهو مـن    : اءون. نهض بجهٍد ومشقةٍ  : ناء ينوء نوءا  : كالجوهري في قوله  

. )٣("ناء بالحمل؛ إذا نهض به مثقالً، وناء به الِحمـل إذا أثقلـه         : األضداد، ويقال 
وهو ما قاله أيـضا     . )٤("من األضداد ... ناء بحمله ينوء نوءا     : "وابن سيده بقوله  

،)٨(، وابـن الـسكيت    )٧(، وقـبلهم األصـمعي    )٦(، وأبـو حـاتم    )٥(ابن األنباري 

                                                
  ).٧٦(من اآلية : القصص) ١(
  ).ن و أ (٢٦٥ القرآن صالترجمان عن غريب) ٢(
  ).ن و أ (١/٧٨الصحاح ) ٣(
  ).ن و أ (١٠/٥٢٤المحكم ) ٤(
  .١٤٤األضداد ص) ٥(
  .١٢٩األضداد ص) ٦(
  .٤٨األضداد ص) ٧(
  .٢٠١األضداد ص) ٨(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧٢١ -

  .)٤(، وغيرهم)٣(، والفيروزآبادي)٢(نظور، وابن م)١(والتوزي
وأرى أن العامل في هذا التَّضاد هو الوضع؛ حيث وضعته العـرب علـى                

  .هذا التعدد في المعنى بالتَّضاد فلم اقف على عامل آخر خالف الوضع
****  

رابعا
ً
    اــــــــاز:

  

   )َْا:(  

عـن  : قيل:"ـ)٥()صاِغرونعن يٍد وهم    (: ـ في قوله تعالى    يقول اليماني   
: إنعام لكونكم قبلتم الجزية بدل قتلهم، وقيل      : سلطان وقوة، وقيل عن يٍد منكم أي      

عن غنى منهم،   : تَسلَّمون ذلك من أيٍد لهم، وقيل     : الجارحة أي : عن يٍد، والمراد  
مـن  عن ذُلٍّ، فعلى هذا فإن اليد تستعمل في القوة والقهر والذُّلِّ فيكـون              : وقيل

  .)٦(..."األضداد، وفَسر الجوهري اليد بالذَّلِّ واالستسالم
  

  · ح واا:  

مشترك لغوي متضاد المعنـى فتكـون للقـوة         " اليد" أن   :فقد ذكر اليماني    
والقهر، وتكون للذُّلِّ والمهانة، والعامل في هذا التَّضاد هو المجاز واالنتقال مـن   

ه المعاني المجازية المتضادة، وهذا هو ما ذهب إليـه          معنى اليد الحقيقي إلى هذ    

                                                
  .٢٩األضداد ص) ١(
  ).ن و أ (٦/٤٥٦٦لسان العرب ) ٢(
  ).ن و أ (٥٤القاموس المحيط ص) ٣(
، وبنت الشاطئ فـي     ٦/٨٩، واأللوسي في روح المعاني      ٥/١٢٢كابن األثير في النهاية     ) ٤(

  ).ن و أ (١/٤٧١، والزبيدي في تاج العروس ٥٦٣اإلعجاز البياني للقرآن ص
  ).٢٩(من اآلية : التوبة) ٥(
  ).ي د ي (١٤٦الترجمان عن غريب القرآن ص) ٦(



  ر  ا  ا / در 

 - ٧٢٢ -

مالي به قوة   : مالي يد؛ أي  : والعرب تقول : "كثير من العلماء كاألزهري في قوله     
: القـوة، واليـد   : النعمة، واليد : اليد: ثعلب عن ابن األعرابي   ... ومالي به يدان  
: االستسالم، واليد : يدوال... الطاعة: السلطان، واليد : الملك، واليد : القدرة، واليد 

هذه المعاني كلها على سبيل المجـاز  . )١("منع الظلم، ويقال للمعاتب هذه يدي لك    
وهذا هـو مـا ذكـره وأيـده القاضـي           . والكناية فاليد كناية عن كذا وعن كذا      

فهذه األقوال واآلراء تؤكِّد صحة     . )٤(، والفيروزآبادي )٣(، وابن منظور  )٢(عياض
اني في كون معاني هذه الكلمة متضادة بين القوة والقهر والذل           ما ذهب إليه اليم   

  .واالستسالم لعامل المجاز والكناية
****  

وبهذا أكون قد فرغتُ من دراسة ما وقَفْتُ عليه من نماذج تمثِّل المـشترك                
اللغوي بالتَّضاد في كتاب الترجمان، وقد سبقه دراسة نمـاذج مـن المـشترك              

ظرا لكثرتها ـ وقد وضعتُ جميـع ألفـاظ المـشترك     اللفظي وليس جميعها؛ ن
في جدول إحـصائي؛ حتـى تكـون    ) المشترك اللفظي، والتَّضاد  (اللغوي بشقيه   

الدراسة أكثر إفادةً وشمولية ـ وذلك فيما يأتي، ثم يعقب الخاتمـة والفهـارس    
  .الفنية

  
  
  

                                                
  ).ي د ي (١٤/١٦٨تهذيب اللغة ) ١(
  ).ي د ي (٢/٣٠٣مشارق األنوار ) ٢(
  ).ي د ي (٦/٤٩٥٣سان العرب ل) ٣(
  ).ي د ي (١٣٤٧القاموس المحيط ص) ٤(



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧٢٣ -

معاني في جدول إحصائي لظاهرة المشترك اللغوي باتفاق المباني وافتراق ال[ 
  ]كتاب الترجمان

رقم   العامل  معانيها  الكلمة  الظاهرة
  الصفحة

  ٨٨  المجاز  .العهد، الذَّنْب، الثِّقل  اِإلصر

ــف،    اِإلّل ــد، الحل العه
  .الجوار، اهللا تعالى

االستعارة 
من اللغات 

  األخرى
١٤٣  

ــوح    اإلمام ــق، الل الطري
  .المحفوظ، القرآن

  ١٩٦  المجاز

  اُألمة

ــة،  ــدين، الملَّـ الـ
ــام،  ــصبة، اإلم الع
ــسنَّة،  ــق وال الطري
الحين، القامة، القوم،   

  .الفريد في دينه، األم

  ١٠٦  المجاز

  البثّ
شدة الحزن، مـا ال     
صبر على كتمانه من    

  .الهم
  ١٨١  المجاز

  البروج
األثنى عشر، قصور   
السماء، منازل القمر،   

  .عظام الكواكب
  ٤١١  المجاز

)١ (  
المشترك 
  اللفظي

  ١٢٩  المجازالمقــيم، خــالف    رالحاض



  ر  ا  ا / در 

 - ٧٢٤ -

  .البادي، الحي العظيم

  الحبل

ــان،   ــد واألم العه
الوصال، ما استطال   
من الرمـل، حبـل     

  .العاتق عصب

  ٨٨  المجاز

يــوم عرفــة، يــوم   الحج األكبر
  .النحر

  ١٤٢  المجاز

  الِحجر
الُِّحرام، العقل، حجر   
الكعبة، منازل ثمود،   

  .األنثى من الخيل
  ١١٩  المجاز

  حردال
ــق  المنْـــع، الحنَـ
والغــضب، القــصد 

  .والسرعة
  ٣٦١  المجاز

  الحصير
ــل  ــبس، الرج المح
ــة،  ــل، الباري النحي

  الجنْب، المِلك
  ٢٠٦  المجاز

  اإلحصان
الموجــب لــرجم  
الزانــي، العفَّــة،  

  .التزوج، اإلسالم
  ٩٤  المجاز

  الدرك
منزل أهـل النَّـار،     
قطعة حبل في أسفل    

  .الرشا
  ١٠٠  المجاز



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧٢٥ -

  المراغم
ــع،  ــذهب الواس الم
ــسع،  ــق المت الطري

  .المضطرب
  ٩٩  المجاز

  الزرابي
ــراض،  ــسط الع الب
الطَّنافس التـي لهـا     

  .خمل رقيق
  ٤١٨  المجاز

اختالف   .البرد الشديد، القمر  الزمهرير
  لهجات

٣٩١  

اختالف   .االستثناء، الصالة  التَّسبيح
  ٣٦١  لهجات

 بطـن أمــه، ســبيل   السبيل
  .الخير والشر

  ٤٠٠  المجاز

القــراء، الــصحابة،   سفَرة
  .الكَتَبة من المالئكة

اختالف 
  ٤٠٠  لهجات

السلَف، الشجر مـن      السلَم
  .العضاة، الحجارة

  ٩٨  المجاز

طائر صـغير لذيـذ       السلْوى
  .الطَّعم، العسل

اختالف 
  ٦٥  لهجات

ــساطعة،   الشَّهاب ــشُّعلة ال ال
ياحاللَّبن الض.  

  ٢٦٠  المجاز

ــشدة،   الصرة ــصيحة، ال ال
  ٣٢٦  المجاز  .الجماعة



  ر  ا  ا / در 

 - ٧٢٦ -

  الصيصة

قرون البقر، شـوكة    
الديك، التي يـصلح    
بها الحائـك الـسداة     

  .واللحمة

  ٢٧٦  المجاز

  العِرم
ــارة  ــوادي، الحج ال
المركومــة، المطــر 

  الشديد
  ٢٧٩  المجاز

  العقود

أمر بـه   العهود، ما   
أهل الكتـاب، عقـد     
ــشركة   ــاح وال النك
ــف  ــين والحل واليم
والبيــع، العقــود  
المـــذكورة مـــن 
الفرائض في بدايـة    

  .السورة

  ١٠١  المجاز

  العنَت
اإلثم، الخـوف مـن     
الوقوع فـي الزنـا،     

  األمر المِشقّ
  ٨٩  المجاز

سوءة اإلنسان، كـل      العورة
  ٢٥١  المجاز  .خلل يتخوف منه

  ) تابع(
المشترك 
  اللفظي

٢٤٧  المجاز  فْض، الطّريالَخ  الغَض  



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧٢٧ -

  الفَرش

المفروش من متـاع    
ــزرع إذا  ــت، ال البي
فَرش، صغار اإلبل،   
االتساع فـي رجـل     

  .اإلبل

  ١١٩  المجاز

  الفَرض

   القطع، التقدير، الحز
الذي يقع فيه الـوتر،     
جنس من التمر فـي     
ــرس،   ــان، الت عم

  .القدح، العطية

  ٢٤٦  المجاز

  القَدم
قة واحد األقدام، الساب  

في األمر، الـسعادة،    
 )r(شفاعة محمد 

  ١٥٥  المجاز

  القَرن

الناس المتفرقون في   
زمن واحـد، قـرن     
الثور، والخصلة من   
الشعر، الحلبة مـن     
العرق، ثمـانون أو    
ثالثون سنة، العفَلَـة    

  .في فرج المرأة

  ١١٠  المجاز

  ٢٠٥  المجاز  أمر، عِهد، وصى  قضى



  ر  ا  ا / در 

 - ٧٢٨ -

  القُمل

صــغار الجــراد  
، نـوع مـن     )الدبا(

ــراد  ــام(الق ، )القمق
السوس، البرنـوس،   

  القَمل، دواب صغار

االستعارة 
من اللغات 

  األخرى
١٢٧  

  الِكفْل

الضعف، النَّـصيب،   
ذو الكفالة، الـذي ال     
يثبت علـى ظهـر     
الخيل، ما يدار على    
سنام البعير من كساٍء    

  .أو غيره

اختالف 
  لهجات

٩٧  

  الكَلُّ
قيل، اليتيم،  العيال، الثَّ 

من ال ولـد لـه وال       
  .والد

  ٢٠٣  المجاز

القوة، شديد الغضب،     الِمحال
  ١٨٧  المجاز  شديد االنتقام

  المحاريب
المجالس المصنوعة،  
غابات األسد، الغرفة   

  .العالية في البيت
  ٢٧٨  المجاز

  ) تابع(
المشترك 

ــاح،   المرسالت ــة، الري المالئك
  السحاب

  ٣٩٢  المجاز



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧٢٩ -

  سيحالم

القطعة من الفـضة،    
ــسيح  ــس، الم األطل
ــرق،   ــذَّاب، الع الك

  الِبالَس

االستعارة 
من اللغات 

  األخرى
٨٦  

  المهل
ــا  ــت، م يِدي الزِدر
أذيب مـن جـواهر     

  .األرض، القَيح والدم
  ٢١٧  المجاز

ــت ،    النَّحب ــذْر ، الوق النَّ
  .الموت

  ٢٧٥  المجاز

  النِّحلَة
عطية واجبة، فريضة   

زمـــة، الهبـــة، ال
  .الدعوى

  ٩٢  المجاز

الكثير العطاء ، البحر      النَّوفَل
  ١٣٦  المجاز  ، اسم رجل

الحــوت ، شَــفْرة    النُّون
  .السيف

االستعارة 
من اللغات 

  األخرى
٣٥٩  

ــصا    الوِبيل ِخيم ، العــو ال
  .الضخْمة

  ٣٨٠  المجاز

  اللفظي

  الوحي
ــارة   ــة، اإلش الكتاب
واإللهــام، الرســالة، 

م الخفي، كل ما     الكال
  ٢٠١  المجاز



  ر  ا  ا / در 

 - ٧٣٠ -

 .ألقيته إلى غيرك

  ١١٥  العموم  .الِوصال ، الفراق  البين
  ١٠٧  العموم  .الخير ، الشُّر  الثَّواب
  ١٥٧  العموم  اإلظهار ، الكتمان  اإلسرار
  ٣٦١  العموم  اللَّيل ، النهار  الصِريم

التعظيم والنُّـصرة ،      التَّعزير
  .ةاإلهان

  ١٢٨  العموم

سعساختالف   أقبل ، أدبر  ع
  لهجات

٤٠٤  

  ١٢٥  العموم  الماضي ، الباقي  الغابر
  ٧٦  العموم  الطُهر ، الحيض  القُرء

نهض به ، أثقله حتى       نَاء
  أماله

  ٢٦٥  الوضع

)٢ (  
  التَّضـــاد

در ، الذُّل  الي١٤٦  المجاز  .القَّوة والقَه  
  ]انتهى الجدول[

****  
  



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧٣١ -

E  
  

نتهاء من دراسة المشترك اللغوي باتفاق المبـاني وافتـراق          هكذا وبعد اال    
في كتاب الترجمـان عـن غريـب        ) المشترك اللفظي والتضاد  (المعاني بشقَّيه   

القرآن لليماني، ودوره البارز في الداللة وإسهامه في توضيح كثير من المعاني،            
خالل البحث في   أذكر فيما يأتي أهم النتائج والمالحظات التي تَوصلتُ إليها من           

  :هذا الموضوع، ومن هذه النتائج ما يأتي
أن االشتراك اللغوي باتفاق المباني وافتراق المعاني من الموضـوعات    -١  

التي نالت اهتماما كبيرا من علماء اللغة قديما وحديثًا تحت مسميات مختلفة مـا              
  .بين الوجوه والنظائر، والمشترك اللفظي والتضاد وغيرها

تحرير مفهوم المشترك اللغوي واختالف العلماء فيه، وكـذلك مفهـوم        -٢  
المشترك اللفظي والتَّضاد وآراء العلماء فيهما، وأسباب وقوعهمـا فـي اللغـة             
وغيرها، وشمول المشترك اللغوي للمشترك اللفظي والمشترك المعنـوي وهـو          

  .الترادف
فه فيه، وإبراز   التعريف بكتاب الترجمان عن غريب القرآن ومنهج مؤلِّ        -٣  

دوره في اللغة من بين كتب غريب القرآن؛ حيث لم ينل حظَّـه مـن الظهـور                 
  .والشهرة كسائر كتب هذا الفن، واإلسهام في تجلية ما أحاط به من غموض

، الذي أنكـره  )البين، واإلسرار(إثبات البحث لصحة التَّضاد في كلمتي    -٤  
 أنيس؛ حيث اعتمد على بعض األدلـة،  بعض العلماء المحدثين كالدكتور إبراهيم 

وقد فنَّد البحث هذه األدلة مثبتًا صحة التَّضاد فيها كما قال علماء اللغة القـدامى               
  .وخاصة اليماني في كتابه الترجمان عن غريب القرآن

بيان أن المجاز له دور كبير في وقوع المشترك اللفظي فـي كتـاب                -٥  
 كان المجاز هو العامل في أغلب النمـاذج ،          الترجمان عن غريب القرآن؛ حيث    



  ر  ا  ا / در 

 - ٧٣٢ -

يليه اختالف اللهجات، ثم االستعارة من اللغات األخرى، ممـا يـدل علـى أن               
المجاز يمثِّل العامل الرئيس في حدوث المشترك اللفظي، وعموم األصل يمثِّـل            

  .العامل الرئيس في حدوث التَّضاد
وي الشخصية، ولـم يكـن    كما ثبت من خالل البحث أن اليماني كان ق         -٦  

مجرد ناقل، بل كان له اختيار في عرض هذه األلفاظ وبيـان كيفيـة حـدوث                
  .االشتراك فيها بالتَّضاد، أو باالشتراك اللفظي

لعدد كبير من الكلمات التي اتَّحـدت     " الترجمان"إيراد اليماني في كتابه      -٧  
مـن المـشترك اللفظـي أو       ألفاظها وتعددت معانيها، وأحيانًا كان يصرح بأنَّها        

التَّضاد، وأحيانًا أخرى كان يذكر المعاني المتعددة للكلمة دون أن يصرح بأنَّهـا             
  .من المشترك اللفظي أو التَّضاد

ثبوت التضاد بين معاني بعض األلفاظ، والذي أنكره بعـض العلمـاء             -٨  
  .ذه الظاهرةالمحدثين؛ حيث ثبت أن من أنكر ذلك متَكلِّف مضيق في ه

وأخيرا أوصي بدراسة مثل هذه الظواهر الداللية في كتب التفـسير والحـديث             
 )U(والمعاجم وغريب اللغة؛ لما لها من أهمية كبيرة في فهـم كـالم المـولى         

  .؛ فهما بحقٍّ وعاء للغة العرب)r(وسنَّة نبيه 
يب كما أوصى بضرورة تحقيق ما لم يحقَّق من كتب التفسير والحديث وغر             

القرآن والحديث واللغة وغيرها حتى تكون حقالً غنيا لمثـل هـذه الدراسـات              
  .والكشف عن أسرارها ومعانيها

  

رب ا  أن ا امد وآ.  
****  



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧٣٣ -

  الفنية الفهارس
  فهرس  املصادر  واملراجع) ١(

  

   ت:أوا  :  

  )جلَّ من أنزله(ـ القرآن الكريم 
  )األلف حرف(

للبنَّـا الـدمياطي،    / إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عـشر        -١  
ه ١٤٢٧أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة  / تحقيق

 .م٢٠٠٦ـ

يحيـى  / للـدقيقي المـصري، تحقيـق   / اتفاق المباني وافتراق المعاني  -٢  
 .م١٩٨٥ـه ١٤٠٥عبدالرؤوف جبر، دار عمار األردن، الطبعة األولى 

محمد أبو الفضل إبراهيم،    / للسيوطي، تحقيق / اإلتقان في علوم القرآن    -٣  
 .م١٩٧٤ـه ١٣٩٤الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة / الناشر

محمد باسل عيـون الـسود، دار       / للزمخشري، تحقيق / أساس البالغة  -٤  
 .م١٩٩٨ـه ١٤١٩الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى 

لمحمود المنياوي، المكتبـة الـشاملة ـ    / األساليب واإلطالقات العربية -٥  
 .م٢٠١١ـه ١٤٣٢مصر، الطبعة األولى 

أحمد محمد شاكر، وعبدالسالم    / البن السكيت، تحقيق  / إصالح المنطق  -٦  
 .م١٩٨٧محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة 

محمد أبو الفضل إبـراهيم، المكتبـة       / البن األنباري، تحقيق  / األضداد -٧  
 .ه١٤٠٧العصرية، بيروت ـ لبنان 



  ر  ا  ا / در 

 - ٧٣٤ -

ضمن ثالثة كتـب فـي    (أوغست هفنر   / البن السكيت، نشره  / األضداد -٨  
دار الكتـب العلميـة،   / م، نشر١٩١٢، المطبعة الكاثوليكية ـ بيروت  )األضداد

 .بيروت ـ لبنان

محمد عبـدالقادر   .  د /ألبي حاتم السجستاني، تحقيق ودراسة    / األضداد -٩  
 .م١٩٩١ـه ١٤١١أحمد، مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة 

ضمن ثالثة كتـب فـي      (أوغست هفنر   / لألصمعي، نشره /  األضداد  -١٠  
 ).األضداد

محمـد حـسين آل ياسـين،       . د/ للتَّوزي، دراسة وتحقيق  / األضداد -١١  
 .م١٩٨٣مؤسسة إيف للطباعة والنشر ـ بيروت، الطبعة الثانية 

محمـد عبـدالقادر أحمـد، مكتبـة        . د/ للصاغاني، تحقيق / األضداد -١٢  
 .م١٩٨٩ـه ١٤٠٩النهضة المصرية، القاهرة 

عـزة  . د/ ألبي الطيب اللغـوي، تحقيـق     /  األضداد في كالم العرب    -١٣  
 .م١٩٦٣ـه ١٣٨٢حسن، مطبوعات المجمع العلمي بدمشق، الطبعة األولى 

ن آل ياسـين، مطبعـة المعـارف ـ     لمحمد حس/  األضداد في اللغة -١٤  
 .م١٩٧٤ـه ١٣٩٤بغداد، الطبعة األولى 

حنَّا حداد، دار العلوم للطباعة والنـشر       . د/ لقطرب، تحقيق /  األضداد -١٥  
 .م١٩٨٤ـه ١٤٠٥ـ الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى 

 المعروفة  لعائشة محمد /  اإلعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن األزرق      -١٦  
 ).لم تذكر سنة النشر(ببنت الشاطئ، دار المعارف، الطبعة الثالثة 

عبدالمنعم خليل إبراهيم، دار الكتب     / للنحاس، تحقيق /  إعراب القرآن  -١٧  
 .ه١٤٢١العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى 



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧٣٥ -

. د/ المنسوب لزكريـا األنـصاري، تحقيـق      /  إعراب القرآن العظيم   -١٨  
 ).ال توجد دار للنشر(م، ٢٠٠١ـه ١٤٢١وسى، الطبعة األولى موسى علي م

للزركلي، دار العلم للماليين ـ بيروت، الطبعـة الـسادسة    /  األعالم-١٩  
 .م١٩٨٤

 .ه١٤٢٣للهاشمي، دار سعد الدين ـ دمشق، الطبعة األولى /  األمثال-٢٠  

 )البــــاء حرف(

للـدكتور دلـدار    /  البحث الداللي في المعجمات الفقهية المتخصصة      -٢١  
 .م٢٠٠٧دار دجلة، عمان ـ األردن، الطبعة األولى / غفور أمين، الناشر

للـشوكاني اليمنـي، دار   /  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع     -٢٢  
 ).لم تذكر سنة النشر(المعرفة، بيروت ـ لبنان 

محمـد أبـو الفـضل      / للزركشي، تحقيق /  البرهان في علوم القرآن    -٢٣  
ثـم صـورته    (هيم، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركائه        إبرا

 ).دار المعرفة، بيروت ـ لبنان

للفيروزآبـادي،  /  بصائر ذوي التمييز في لطـائف الكتـاب العزيـز        -٢٤  
محمد علي النجار، المجلس األعلى للشئون اإلسـالمية، لجنـة إحيـاء            / تحقيق

 .التراث اإلسالمي بالقاهرة
 

 )اءــالتـ حرف (

مجموعـة مـن    /للزبيدي، تحقيق /  تاج العروس من جواهر القاموس     -٢٥  
 .المحققين، دار الهداية

دار الهـالل   / لجورجي زيـدان، مطبعـة    /  تاريخ آداب اللغة العربية    -٢٦  
 .م١٩٥٧بمصر 



  ر  ا  ا / در 

 - ٧٣٦ -

لمصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربـي       /  تاريخ آداب العرب   -٢٧  
 .ـ بيروت

إبراهيم شـمس الـدين، دار      / البن قتيبة، تحقيق  / لقرآن تأول مشكل ا   -٢٨  
 ). لم تذكر سنة النشر(الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان 

علي محمـد البجـاوي،   / للعكبري، تحقيق/  التبيان في إعراب القرآن    -٢٩  
 .م١٩٧٦مطبعة عيسى البابي الحلبي ـ القاهرة 

ضـاحي  . د/ قيـق البن الهـائم، تح  /  التبيان في تفسير غريب القرآن     -٣٠  
دار الغرب اإلسالمي، بيروت ـ لبنـان، الطبعـة األولـى     / عبدالباقي، الناشر

 .ه١٤٢٣

عبدالملك الثبيتـي،   / ألبي جعفر اللَّبلي، تحقيق   /  تحفة المجد الصريح   -٣١  
 .م١٩٨٧ـه ١٤١٨مكتبة اآلداب بالقاهرة 

/ لإلمام تاج الـدين اليمـاني، تحقيـق       /  الترجمان عن غريب القرآن    -٣٢  
مكتبة البيـان، الطـائف ـ الـسعودية،     / موسى بن سليمان آل إبراهيم، الناشر

 .م١٩٩٨ـه ١٤١٩الطبعة األولى 

ربحـي كمـال،   . د/  التَّضاد في ضوء اللغات السامية، دراسة مقارنة      -٣٣  
 .م١٩٧٥دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان 

)/ يم إلى مزايا الكتـاب الكـريم      إرشاد العقل السل  ( تفسير أبي السعود     -٣٤  
 .ألبي السعود العمادي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت

علي عبدالباري عطيـة، دار  / ، تحقيق)روح المعاني( تفسير اآللوسي   -٣٥  
 .ه١٤١٥الكتب العلمية، بيروت، الطبعة األولى 

نـاجي سـويدان،    / لمحمد علي السايس، تحقيق   /  تفسير آيات األحكام   -٣٦  
 .م٢٠٠٢المكتبة العصرية للطباعة والنشر / ناشرال



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧٣٧ -

/ للبغـوي، تحقيـق   )/ معالم التنزيل في تفسير القرآن    ( تفسير البغوي    -٣٧  
محمد عبداهللا النمر، وعثمان جمعة ضميرية، وسليمان مسلم الحرش، دار طيبة           

 .م١٩٩٧ـه ١٤١٧للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة 

اإلمام أبي  / ، تحقيق )ن عن تفسير القرآن   الكشف والبيا ( تفسير الثعلبي    -٣٨  
محمد بن عاشور ورفيقه، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعـة   

 .م٢٠٠٢ـه ١٤٢٢األولى 

/ للطبـري، تحقيـق   )/ جامع البيان في تأويل القرآن    ( تفسير الطبري    -٣٩  
ه ١٤٢٠أحمد محمد شاكر، مؤسـسة الرسـالة ـ بيـروت، الطبعـة األولـى       

 .م٢٠٠٠ـ

/ مساعد بن سليمان الطيار، الناشر    . د/  التفسير اللغوي للقرآن الكريم    -٤٠  
 .ه١٤٣٢دار ابن الجوزي، الطبعة األولى 

غـالم بنـي    / للمظهري محمد ثناء اهللا، تحقيـق     /  التفسير المظهري  -٤١  
 .م١٩٩٨ـه ١٤١٩التونسي، مكتبة الرشدية، الباكستانية، طبعة 

محمد عوض مرعـب، دار إحيـاء       / حقيقلألزهري، ت /  تهذيب اللغة  -٤٢  
 .م٢٠٠١التراث العربي ـ بيروت، الطبعة األولى 

 )حرف  الجـــــيم(

أحمد عبدالسالم، وأبو   / ألبي هالل العسكري، تحقيق   /  جمهرة األمثال  -٤٣  
هاجر محمد سعيد زغلول، دار الكتب العلميـة ـ بيـروت، الطبعـة األولـى      

 .م١٩٨٨ـه ١٤٠٤

رمزي منير البعلبكـي، دار العلـم       / بن دريد، تحقيق  ال/  جمهرة اللغة  -٤٤  
 .م١٩٨٧للماليين، بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى 



  ر  ا  ا / در 

 - ٧٣٨ -

 )حرف  الحـــــاء(

عبـدالعال  / البن خالويه، تحقيـق   /  الحجة في القراءات السبع وعللها     -٤٥  
 .م١٩٨٤ـه ١٤٠٤سالم مكرم، دار الشروق، بيروت ـ لبنان، الطبعة الرابعة 

 )ـــاءحرف  الخــ(

عبدالعظيم المطعنـي،   . د/  خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية     -٤٦  
 .م١٩٩٢ـه ١٤١٣مكتبة وهبة ـ القاهرة، الطبعة األولى / الناشر

 )حرف  الــــــدال(

للدكتور صبحي الصالح، دار العلم للماليـين،       /  دراسات في فقه اللغة    -٤٧  
 .م١٩٧٨بيروت ـ لبنان، الطبعة السابعة 

ألبي حجـر العـسقالني، دار      /  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة      -٤٨  
 .إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان

للسيوطي، دار المعرفة، بيـروت     /  الدر المنثور في التفسير بالمأثور     -٤٩  
 .ـ لبنان

مكتبة األنجلـو المـصرية،     / إبراهيم أنيس، الناشر  . د/  داللة األلفاظ  -٥٠  
 .م١٩٨٠ األولىالطبعة

أحمد مختـار عمـر وآخـرين،       . د/ للفارابي، تحقيق /  ديوان األدب  -٥١  
 .م١٩٧٤ـه ١٣٩٤مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة األولى / الناشر

دار / مجيد طراد، الناشـر   /  ديوان بشر بن أبي خازم األسدي، تحقيق       -٥٢  
 .م١٩٩٤ـه ١٤١٥الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى 

األسـتاذ علـي حـسن      /  ديوان زهير بن أبي سلمى، شرحه وقدم له        -٥٣  
 .م١٩٨٨ـه ١٤٠٨فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى 



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧٣٩ -

عزة حسن، دار   . د/  ديوان العجاج، رواية األصمعي وشرحه، تحقيق      -٥٤  
 .م١٩٩٥ـه ١٤١٦الشرق العربي، بيروت ـ لبنان 

لـم تـذكر سـنة    (ة العامري، دار صادر بيروت    ديوان لبيد بن ربيع    -٥٥  
 ).النشر

 ديوان الهذليين، دار الكتـب المـصرية بالقـاهرة، الطبعـة الثانيـة       -٥٦  
 .م١٩٩٥

 )حرف  الـــــراء(

محمـد  . د/  الراموز على الصحاح، للسيد محمد السيد حسن، تحقيق        -٥٧  
 .م١٩٨٦علي عبدالكريم الرديني، دار أسامة ـ دمشق، الطبعة الثانية 

 )حرف  الـــــزاي(

عبـدالرزاق  / البن الجـوزي، تحقيـق    /  زاد المسير في علم التفسير     -٥٨  
 .ه١٤٢٢المهدي، دار الكتاب العربي ـ بيروت، الطبعة األولى 

مـسعد  / لألزهـري، تحقيـق   /  الزاهر في غريب ألفـاظ الـشافعي       -٥٩  
 .)لم تذكر سنة النشر(دار الطالئع / عبدالحميد السعدي، الناشر

حـاتم  . د/ البن األنبـاري، تحقيـق  /  الزاهر في معاني كلمات الناس -٦٠  
 .م١٩٩٢ـه ١٤١٢صالح الضامن، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة األولى 

 )حرف  الســــــين(

شـوقي ضـيف، دار     . د/ البن مجاهد، تحقيق  /  السبعة في القراءات   -٦١  
 ).نشرلم تذكر سنة ال(المعارف بمصر، الطبعة الثالثة 

لمحمد بـن يوسـف الجنـدي،       /  السلوك في طبقات العلماء والملوك     -٦٢  
محمد بن علي ابن الحسين األكوع، مكتبة اإلرشاد، صنعاء ـ الـيمن،   / تحقيق

 .م١٩٩٥الطبعة الثانية 



  ر  ا  ا / در 

 - ٧٤٠ -

 )حرف  الشـــــين(

/ البن العماد الحنبلـي، تحقيـق     /  شذرات الذهب في أخبار من ذهب      -٦٣  
د القادر األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق ـ بيـروت،   محمود األرناؤوط، وعب

 .م١٩٨٦ـه ١٤٠٦الطبعة األولى 

مصطفى صادق الرافعي، دار    / للجواليقي، قدم له  /  شرح أدب الكاتب   -٦٤  
 ).لم تذكر سنة النشر(الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان 

عبدالـستار أحمـد فـراج،      / للسكري، تحقيق /  شرح أشعار الهذليين   -٦٥  
 ).لم تذكر سنة النشر(مود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة ـ القاهرة ومح

لمحمد بن صالح العثيمـين، إعـداد       /  شرح مقدمة التفسير البن تيمية     -٦٦  
عبداهللا بن محمد الطيار، دار الوطن ـ الريـاض، الطبعـة األولـى     . د/ وتقديم
 .م١٩٩٥ـه ١٤١٥

للـشهاب الخفـاجي،    / ل شفاء الغليل فيما في كالم العرب من الـدخي         -٦٧  
محمد كشاش، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعـة األولـى    . د/ تحقيق

 ).لم تذكر سنة النشر(

 )حرف  الصـــــاد(

البـن فـارس،   /  الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب فـي كالمهـا      -٦٨  
أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البـابي الحلبـي ـ    / تحقيق

 ).لم تذكر سنة النشر(قاهرة ال

أحمـد  / للجـوهري، تحقيـق   ) تاج اللغة وصحاح العربية   ( الصحاح   -٦٩  
ه ١٤٠٤عبدالغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثـة   

 .م١٩٨٤ـ



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧٤١ -

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول       ( صحيح البخاري    -٧٠  
دار / محمد زهير بن ناصر، الناشـر     / ي، تحقيق للبخار)  وسننه وأيامه  )r(اهللا  

، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمـد فـؤاد عبـدالباقي          (طوق النجاة   
 .ه١٤٢٢الطبعة األولى 

 )الطـــــــاء حرف(

الحـافظ عبـدالعليم    . د/ البن قاضي شهبة، تحقيق   /  طبقات الشافعية  -٧٠  
 .ه١٤٠٧ولى عالم الكتب ـ بيروت، الطبعة األ/ خان، دار النشر

 )العـــــــين حرف(

للدكتور عثمان الحاوي، مكتبـة     /  علم الداللة تأصيالً ودراسةً وتطبيقًا     -٧٢  
 .م٢٠٠٦ـه ١٤٢٧المتنبي، الدمام ـ المملكة العربية السعودية، الطبعة األولى 

للدكتور إبراهيم أبو سكين، مطبعة األمانـة ـ القـاهرة    /  علم الداللة-٧٣  
 .ه١٤٠٤

للدكتور أحمـد مختـار عمـر، عــالم الــكتب ـ      / علم الداللة -٧٤  
 .م٢٠٠٦ـه ١٤٢٧القـاهرة، الطبعة السادسة 

عبدالغفار هالل، مطبعة الجـبالوي  . د/  علم اللغة بين القديم والحديث -٧٥  
 .م١٩٨٩ـه ١٤٠٩ـ القاهرة، الطبعة الثالثة 

اهيم إبـر . دكتـور مهـدي المخزومـي، ود      / للخليل، تحقيق /  العين -٧٦  
 ).لم تذكر سنة النشر(السامرائي، دار الرشيد للنشر والتوزيع ـ العراق 

 )الغـــــــين حرف(

للكرمـاني، دار القبلـة للثقافـة       /  غرائب التفسير وعجائب التأويـل     -٧٧  
 ).لم تذكر سنة النشر(اإلسالمية ـ جدة، مؤسسة علوم القرآن، بيروت ـ لبنان 



  ر  ا  ا / در 

 - ٧٤٢ -

أحمد صقر، دار الكتـب العلميـة       / تحقيق/ البن قتيبة /  غريب القرآن  -٧٨  
 .م١٩٧٨ـه ١٣٩٨سنة ) لعلها مصورة عن الطبعة المصرية(

محمـد  / ألبي بكر محمد بن عزيز السجستاني، تحقيق/  غريب القرآن -٧٩  
 .م١٩٩٥ـه ١٤١٦دار قتيبة ـ سوريا، الطبعة األولى / أديب جمران، الناشر

 )حرف  الفــــــــاء(

محمد أبـو الفـضل     / للزمخشري، تحقيق / ب الحديث  الفائق في غري   -٨٠  
إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، شركة ومطبعة فيصل عيسى البابي الحلبـي ـ   

 .القاهرة، الطبعة الرابعة

للشوكاني، دار ابن كثير، دار الكلم الطيـب، دمـشق ـ    /  فتح القدير-٨١  
 .ه١٤١٤بيروت، الطبعة األولى 

/ للبكـري األندلـسي، تحقيـق     / مثال فصل المقال في شرح كتاب األ      -٨٢  
مؤسسة الرسالة، بيـروت ـ لبنـان، الطبعـة األولـى      / إحسان عباس، الناشر

 .م١٩٧١

للدكتور رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي     /  فصول في فقه العربية    -٨٣  
 .م١٩٩٩ـه ١٤٢٠ـ القاهرة، الطبعة السادسة 

هضة مصر ـ القاهرة  للدكتور علي عبدالواحد وافي، دار ن/  فقه اللغة-٨٤  
 .م١٩٦٢

للدكتور إميل بديع يعقوب، دار العلـم       /  فقه اللغة العربية وخصائصها    -٨٥  
 .م١٩٨٦للماليين، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية 

الجريسي ـ  / للدكتور عبدالفتاح البركاوي، مطبعة/  في الداللة اللغوية-٨٦  
 .م٢٠٠٣ـه ١٤٢٣القاهرة، الطبعة الثالثة 



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧٤٣ -

للدكتور إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو المصرية،      / اللهجات العربية  في   -٨٧  
 .م١٩٨٤الطبعة السادسة

 )حرف  القــــــــاف(

مكتبة التراث في مؤسـسة     / للفيروزآبادي، تحقيق /  القاموس المحيط  -٨٨  
ه ١٤٢٤مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة السابعة  / الرسالة ـ بيروت، الناشر 

 .م٢٠٠٣ـ

 )ـــــكافحرف  الـــ(

عبدالسالم محمد هارون، مكتبة الخـانجي      / لسيبويه، تحقيق /  الكتاب -٨٩  
 .م١٩٨٢ـه ١٤٠٢بالقاهرة، ودار الرفاعي بالرياض، الطبعة الثانية 

للمبـرد،  /  كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه مـن القـرآن المجيـد            -٩٠  
مطبعـة الـسلفية ـ    األستاذ العالمة عبدالعزيز الميمني الراجكـوتي، ال / باعتناء
 .ه١٣٥٠القاهرة 

محمـد  / للزمخشري، تحقيـق  /  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل     -٩١  
ه ١٣٩٢مصطفى البابي الحلبي ـ القـاهرة   / الصادق قمحاوي، شركة ومطبعة

 .م١٩٧٢ـ

لحـاجي خليفـة، مكتبـة      /  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون      -٩٢  
 .م١٩٤١بيروت المثني، بغداد، ودار الكتب العلمية ـ 

حسن ظاظا، دار النهضة العربيـة،      . د/  كالم العرب من قضايا اللغة     -٩٣  
 .بيروت ـ لبنان

عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة     / للكفوي، تحقيق /  الكليات -٩٤  
 .الرسالة ـ بيروت



  ر  ا  ا / در 

 - ٧٤٤ -

 )حرف  الــــــــالم(

 عبـداهللا الكبيـر ورفاقـه، دار      / البن منظور، تحقيق  /  لسان العرب  -٩٥  
 .المعارف بمصر

البن سحنون بإسناده إلى ابـن عبـاس، تحقيـق          /  اللغات في القرآن   -٩٦  
ه ١٣٦٥صالح الدين المنجد، مطبعة الرسالة ـ القاهرة، الطبعة األولى  / ونشر

 .م١٩٤٦ـ

 لغة طَيئ وأثرها في العربية ـ دراسة تاريخية وصـفية تفـسيرية،    -٩٧  
دمشق ـ سورية، الطبعـة األولـى    للدكتور عبدالفتاح محمد، دار العصماء ـ  

 .م٢٠٠٩ـه ١٤٢٩

ضاحي عبـدالباقي، مؤسـسة روزاليوسـف، القـاهرة      . د/  لغة تميم  -٩٨  
 .م٢٠٠٦ـه ١٤٢٧

عبدالحميد الدواخلي، ومحمـد القـصاص،      / لفندريس، تعريب /  اللغة -٩٩  
 .م١٩٥٠مكتبة األنجلو المصرية 

عيـد الطيـب    .  د / لهجات العرب وامتدادها إلى العصر الحاضر       -١٠٠  
 .م١٩٩٤ـه ١٤١٥

 )حرف  المــــــــيم(

محمد فـؤاد سـزكين، مكتبـة       / ألبي عبيدة، تحقيق  /  مجاز القرآن  -١٠١  
  .الخانجي، مصر

/ لألصبهاني، تحقيق / المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث      -١٠٢  
 جامعة أم القرى، مركز البحث العلمـي وإحيـاء        / عبدالكريم العزباوي، الناشر  

التراث اإلسالمي، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ـ مكة المكرمـة، ودار   
  .م١٩٨٦ـه ١٤٠٦المدني للطباعة والنشر والتوزيع ـ جدة، الطبعة األولى 



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧٤٥ -

البن / المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها         -١٠٣  
ه ١٤٢٠ة  وزارة األوقاف، المجلس األعلـى للـشئون اإلسـالمي        / جني، الناشر 

  .م١٩٩٩ـ
/ البن عطيـة، تحقيـق    / المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      -١٠٤  

عبدالسالم عبدالشافي محمد، دار الكتب العلمية ـ بيـروت، الطبعـة األولـى     
  .ه١٤٢٢
عبدالحميد هنـداوي،  / البن سيده، تحقيق/  المحكم والمحيط األعظم    -١٠٥  

  .م٢٠٠٠ـه ١٤٢١لى دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة األو
يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية     / للرازي، تحقيق /  مختار الصحاح  -١٠٦

  .ـ بيروت
خليل إبراهيم جفَّـال، دار إحيـاء       / البن سيده، تحقيق  / المخصص -١٠٧  

  .م١٩٩٧ـه ١٤١٧التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى 
محمـد جـاد    / قللسيوطي، تحقي / المزهر في علوم اللغة وأنواعها     -١٠٨  

  ).لم تذكر سنة النشر(المولى ورفاقه، دار الحرم للتراث، الطبعة الثالثة 
للزمخشري، دار الكتـب العلميـة ـ    / المستقصى في أمثال العرب -١٠٩  

  .م١٩٨٧ـه ١٤٠٨بيروت، الطبعة الثانية 
 مشارق األنوار على صحاح اآلثار، للقاضـي عيـاض، المكتبـة             -١١٠  

  .ثالعتيقة، ودار الترا
للدكتور توفيق شـاهين، مكتبـة      / المشترك اللغوي نظريةً وتطبيقًا    -١١١  

  .م١٩٨٠ـه ١٤٠٠وهبة ـ القاهرة، الطبعة األولى 
عبـدالعظيم الـشناوي، دار   . د/ للفيومي، تحقيـق /  المصباح المنير -١١٢  

  .المعارف بالقاهرة



  ر  ا  ا / در 

 - ٧٤٦ -

 دار  أحمد يوسف النجاتي وآخـرين،    / للفراء، تحقيق / معاني القرآن   -١١٣  
  ).لم تذكر سنة النشر(الكتب المصرية للتأليف والترجمة، مصر، الطبعة األولى 

/ محمد علي الـصابوني، الناشـر     / للنحاس، تحقيق / معاني القرآن  -١١٤  
  .ه١٤٠٩جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة، الطبعة األولى 

لعمر رضا كحالة، دار إحيـاء التـراث العربـي،          / معجم المؤلفين  -١١٥  
  .ت ـ لبنانبيرو
أحمد شـاكر، دار    / للجواليقي، تحقيق / المعرب من الكالم األعجمي    -١١٦  

  .ه١٣٦١الكتب المصرية ـ القاهرة 
للدكتور محمد حسن جبل،    / المعنى اللغوي دراسة ونظرية وتطبيقية     -١١٧  

  .م١٩٨٩مطبعة التركي، طنطا ـ مصر 
صـفوان  / يقللراغب األصفهاني، تحق  / المفردات في غريب القرآن    -١١٨  

ه ١٤٢٣داود، دار القلم ـ دمشق، والدار الشامية ـ بيروت، الطبعـة الثالثـة     
  .م٢٠٠٢ـ

عبدالسالم هارون، دار الجيـل     / البن فارس، تحقيق  / مقاييس اللغة  -١١٩  
  .ـ بيروت

لمحمـد عبـدالعظيم الزرقـاني،      / مناهل العرفان في علوم القرآن     -١٢٠  
  ).لم تذكر سنة النشر(الطبعة الثالثة مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، 

. أحمد مختار عمـر، ود    . د/ لكراع النمل، تحقيق  / المنجد في اللغة   -١٢١  
  .م٢٠٠٠ضاحي عبدالباقي، عالم الكتب ـ القاهرة، الطبعة الثانية 

للدكتور أحمد مختار عمر، عـالم الكتـب ـ    /  من قضايا اللغة والنحو  ـ١٢٢
  .م١٩٧٤القاهرة 



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧٤٧ -

للـدكتور المـوافي   / ح الفكر اللغوي عند ابـن درسـتويه    من مالم  -١٢٣  
الرفاعي البيلي، مطبعة التركي لآلالت الكاتبة وطباعة األوفست بطنطا، الطبعة          

  .م١٩٩٢ـه ١٤١٢األولى
/ للـسيوطي، تحقيـق   / المهذب فيما وقع في القرآن من المعـرب        -١٢٤  

ق إحيـاء   مطبعة فضالة بإشـراف صـندو     / التهامي الراجحي الهاشمي، الناشر   
التراث اإلسالمي المشترك بين المملكة المغربيـة ودولـة اإلمـارات العربيـة             

  ).لم تذكر سنة النشر(المتحدة 
/ لجعفر شرف الدين، تحقيق   / الموسوعة القرآنية وخصائص السور    -١٢٥  

دار التقريب بين المذاهـب، بيـروت      / عبدالعزيز بن عثمان التويجري، الناشر    
  .ه١٤٢٠ولى ـ لبنـان، الطبعة األ

 
  )حرف  النــــــــون (

/ البن الجزري، أشرف علـى طباعتـه     / النشر في القراءات العشر    -١٢٦  
  ).لم تذكر سنة النشر(محمد علي الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان 

طاهر أحمد  / البن األثير، تحقيق  / النهاية في غريب الحديث واألثر     -١٢٧  
حي، دار إحياء التراث، فيصل عيـسى البـابي الحلبـي،           الزاوي، ومحمد الطنا  

  ).لم تذكر سنة النشر(القاهرة 
محمد حـسن  / للِقنَوجي، تحقيق/ نيل المرام من تفسير آيات األحكام      -١٢٨  

  .م٢٠٠٣إسماعيل، وأحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان 
  )حرف  الـــواو(

  .م١٩٦٩دي، دار صادر ـ بيروت للصف/ الوافي بالوفيات -١٢٩  
محمـد عثمـان،    / ألبي هالل العسكري، تحقيق   / الوجوه والنظائر  -١٣٠  

  .م٢٠٠٧ـه ١٤٢٨مكتبة الثقافة الدينية ـ القاهرة، الطبعة األولى / الناشر



  ر  ا  ا / در 

 - ٧٤٨ -

ه ١٣٨٩لألنطاكي، حلـب، الطبعـة الثالثـة     / الوجيز في فقه اللغة    -١٣١  
  .م١٩٦٩ـ
  

  ًم:ا ا :  

لمحمد بـن فرحـان الهواملـة،     / األضداد في القرآن الكريم عند المفسرين       -
رسالة ماجستير بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ـ كلية أصول الـدين   

  .ه١٤٣٠ـ١٤٢٩ـ بالمملكة العربية السعودية 
  

  ً:تورث واا :  

مع اللغة العربية   للدكتور منصور فهمي، في مجلة مج     / األضداد، بحث  -١  
م، القاهرة، طُِبعت بالمطبعـة  ١٩٣٥ـ مايوه ١٣٥٤الملكي، الجزء الثاني، صفر   

  .م١٩٣٦األميرية ببوالق 
للدكتور عبداهللا باز، بمجلة    / المشترك اللفظي في تفسير القرطبي، بحث      -٢  

م، الجـزء  ٢٠٠٨كلية اللغة العربية بجرجا ـ سوهاج، العدد الثاني عشر لسنة  
  .الثالث
مقال في األضداد، للدكتور محمد أبو الفضل إبراهيم، بحث في مجلـة             -٣  

، الهيئة العامـة لـشئون   ٧١مجمع اللغة العربية بالقاهرة، العدد السابع عشر ص   
  .م١٩٦٤المطابع األميرية 

****  
  



 )٧٣٤ت (م / اك اي ق ام وااق ام  ب  ان    اآن

 - ٧٤٩ -

  فهرس  املوضوعـــات)  ٢(
  ر ا  اع

  ٦٤٩  مقدمة 
  ٦٦٠-٦٥٢  ويشمل :تمهيد

  ٦٥٢   ترجمة المؤلِّف : أوالً-
  ٦٥٣   التعريف بكتاب الترجمان عن غريب القرآن لليماني : ثانيا-
  ٦٥٨   مفهوم المشترك اللغوي : ثالثًا-

  ٦٩٩ـ٦٦١  اللفظي المشـترك: األول الفصل
  ٦٦١  توطئة 

  ٦٦٣  مفهومه ونشأته:  المشترك اللفظي:المبحث األول
  ٦٦٣   مفهومه -
  ٦٦٣  ) نشأته (تأليف العلماء فيه -
  ٦٦٤   آراء العلماء في وقوعه -
  ٦٦٩   أسباب نشأة المشترك اللفظي -

 المشترك اللفظي في كتاب الترجمـان عـن       :المبحث الثاني 
  غريب القرآن

٦٧٤  

  ٦٧٥   المجاز :أوالً     
  ٦٨٦   اختالف اللهجات :ثانيا     
  ٦٩٢   االستعارة من اللغات المختلفة :ثالثًا     

  ٧٣٠ـ٧٠٠  ـدادـــــاألضـ: صل الثانيالف
  ٧٠٠  توطئة  



  ر  ا  ا / در 

 - ٧٥٠ -

  ر ا  اع

  ٧٠٢  ونشـــــأته مفهومه:  التَّضاد:المبحث األول
  ٧٠٢   مفهومه -    
  ٧٠٢  ) نشأته( تأليف العلماء فيه -    
  ٧٠٢   آراء العلماء في وقوعه -    
  ٧٠٤   أسباب نشأة التضاد -    

غريـب    عـن  الترجمان كتاب في  األضداد :المبحث الثاني 
  القرآن

٧٠٦  

  ٧٠٦  .  عموم المعنى األصلي:أوالً     
  ٧١٨  .  اختالف اللهجات:ثانيا     
  ٧٢٠  .  الوضع:ثالثًا     
  ٧٢١  .  المجاز:رابعا     

ـ        االشـتراك  (جدول إحصائي لظاهرة المشترك اللغـوي بـ
  ٧٣٠-٧٢٣  . في كتاب الترجمان عن غريب القرآن) اللفظي والتَّضاد

  ٧٣٢-٧٣١  الخاتمة ونتائج البحث
  ٧٥٠-٧٣٣  وتشمل: الفهارس الفنية

  ٧٣٣   فهرس المصادر والمراجع )١(     
  ٧٤٩   فهرس الموضوعات )٢(     

k 
B 


