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  البحث ىذا دراسةإف يف اللفظييركز لكلمةالبوليزديياٞنشرتؾ
يفالقرآفالكرًن."وجوهٗنعهايفكلمة"الك"وجو"ال

 الدراسات السابقة .ز 
البحثىواْلكؿالبحثيفدراسةاٞنشرتؾاللفظي. التدعىالباحثةأفىذا
فقدسبقتودراساتتستفيدمنهاكتأخذمنهاأفكارا.كتسجلالباحثةيفالسطور

الدراساتالسابقةّٔدؼعرضخريطةالدراساتيفىذااٞنوضوعكابرزالتاليةتل 
 النقاطاٞنميزةبٌنىذاالبحثكماسبقومنالدرسات.

بااٞنوضوع:"اٞنشرتؾاللفظياٞنتضاديفمعجماٞننٌور"كىذا،دلٌةفريدة .ُ
البحثُنثتكميليلنيلشهادةاٛنامعيةاْلكىللشعبةاللغةالعربيةك

ك سوراباياأدّٔا اٜنكومية اإلسالمية أمبيل سونن جامعة اآلداب لية
ـ.َُُِإندكنيسياسنة

فرحاف .ِ كسوايت اللغة،ثوريٌة يف اللفظي اٞنشرتؾ قضايا "من باٞنوضوع:
العربية".كىذاالبحثُنثتكميليلنيلشهادةاٛنامعيةاْلكىللشعبة

بيلاإلسالميةاٜنكوميةاللغةالعربيةكأدّٔاكليةاآلدابجامعةسوننأم
 ـ.َُٖٗسوراباياإندكنيسياسنة

الحظتالباحثةىذينُنثٌنتناكؿاٞنشرتؾاللفظيمنجوانب٢نتلفةحيثتناكٟنا
البحثالثاين،البحثاْلكؿمنناحيةاٞنشرتؾاللفظياٞنتضاديفمعجماٞننٌور كأما

لغةالعربية.كىذافالبحثافٔنتلفاتناكؿقضاياعديدةماتتعلقباٞنشرتؾاللفظييفال
بوالباحثةحيثأفاْلخًنتناكؿ أكاٞنشرتؾاللفظياٞنعنومعنىذاالبحثالذمتقـو

يفالقرآفالكرًن."كٗنعهايفكلمة"الوجوه"وجو"اللكلمةالبوليزديي

 الفصل الثاني
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 اإلطار النظري

 الدالليةالقرآن الكريم على ضوء الدراسة : ولالمبحث األ .أ 
 لمحة عن القرآن الكريم (.أ 

 تعريف القرآن (1
ك اٞننزؿعلىخامتاْلنبياء اهللاٞنعجز، القرآفالكرًنىوكالـ
اٞنصاحف، اٞنكتوبيف السالـ عليو اْلمٌنجربيل بواسطة اٞنرسلٌن،
اٞننقوؿإلينابالتواتر،اٞنتعبدبتالكتو،اٞنبدكءبسورةالفآنة،اٞنختتمبسورة

.ُِالناس
 اهللك اْلصوليٌنأنزلو ك بٌنالعلماء عليو التعريفمتفق ىذا

لألمة،كىدايةللخلق،كليكوفآيةعلى تبارؾكتعاىلليكوفدستورا
صدؽالرسوؿ،كبرىاناساطعاعلىنبوتوكرسالتو،كحجةقائمةإىل
الدينتشهدبأنوتنزيلاٜنكيماٜنميد،بلىواٞنعجزةاٝنالدةاليت يـو

دارتتحد هلل ك الدىور، مر ك اْلزماف كٌر على اْلمم ك اْلجياؿ ل
 شوقيحيثيقوؿ:

))جاءالنبيوفباآلياتفانصرمت
)) كجئتنابكتابغًنمنصـر

))آياتوكلماطاؿاٞندلجديده
ُّيزينهنٗناؿالعتقكالقدـ((


 فضائل القرآن (2

                                                           
القرآف١نمدعليالصابين. ُِ .ٖ.)اسكندارية:دارعمربناٝنطاب،٠نهوؿالسنة(،التبيافيفعلـو
.ٗ-ٖنفساٞنرجع. ُّ
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اماىوكقدكردتآثاركثًنةيففضائلالقرآفكعلومو،منه
متعلقبفضلالتعلمكالتعليم،كمنهاماىومتعلقبالقراءةكالرتتيل،ك
منهامالوعالقةُنفظوكترجيمو.كماكردتآياتعديدةيفكتاب
إىل أحكامو،ك تطبيق ك ندبًنه إىل اٞنؤمنٌن تدعو جٌل، ك عز اهلل

 ُْاالستماعكاإلنصاتعندتالكتو.
 أسماء القرآن (3

 علٌوللقرآف ك شأنو، تدؿعلىرفعة كلها عديدة الكرًنأٚناء
مكانتو،كعلىأنوأشرؼكتابٚناكمعلىاإلطالؽ.فيسمىالقرآف،
تعاىل ك تبارؾ اهلل كصفو كما اخل، الكتاب، الذكر، التنزيل، الفرقاف،
عزيز، موعظة، شفاء ر٘نة، ىدل، نور، منها: عديدة بأكصاؼجليلة

إىلغًنذل مناْلكصاؼاليتتشعربعظمتوكمبارؾ،بشًن،كنذير
 ُٓقدسيتو.

 القيم الداللية في القرآن الكريم (.ب 
يفالقرآف الداللية يتعلقبالقيم حديثا ستتناكؿالباحثة النقطة يفىذه

ذل  يف،الكرًن. ٕنثل كما ، شَتى داللية عناصر لو الكرًن القرآف يف ْلف
كافكذل  افإفالبا،٢نتلفأياتو.كمهما ،لقيمبأسرىاحثةالتتناكؿىذه
اإلطافةيفاٜنديث اٞنوجزعمدتالباحثةأف.ففيىذاالبحثْلنويستلـز

يفحديثهاعلىبعضالقيماٞنذكرةكىواٞنشرتؾاللفظيكمإنثلتيفتقصر
موضوعالبحث.

ستعرض اٞنناسبة للمشرتؾاللفظييفالباحثةففيىذه خاصا ملمحا
القرآفالكرًن،خصوصايفكجهةالنظرالتارخييللمشرتؾاللفظياٞنذكور.

                                                           
.ٗنفساٞنرجع. ُْ
.ُُنفساٞنرجع. ُٓ
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ظاىرايفالعصوريفاٜنقيقةأفاٞنشرتؾاللفظييفىذاالصدرمليكن
اٞنؤلفاتالقدديةيفاٞنشرتؾاللفظييف القددية.كيبدكذل إذماالحظنا

 الكرًن.ميداف للقرآففالقرآف بالنسبة اللفظي اٞنشرتؾ أف اٞنناسبة فيىذه
يكوف اٞنؤلفاتاليتتناكلتالكرًنمل اٞنصطلحيفأممؤلفمن ّٔذا يرد

الظاىرة،كلعلالسببيفذل أفكلمة"اللفظ"التػيقىاؿيفرحاب ىذه
.ُٔالقرآفالكرًنكالبديلعنهاكىو"الكلمة"
ففياإلبانةْليبحسناْلشعرم:

لو قيل فيو؟ اللفظبالقرآفكيفتقولوف عن حىدَّثيونا قائل: قاؿ فإف
القرآفيقرأيفاٜنقيقةكييتلى،كالجيوزأفيقاؿ:ييلفظفيو،ْلفالقائلال
جيوزلوأفيقوؿ:إفكالـاهللملفوظهبو،ْلفالعربإذاقاؿقائلهم:لفظت

ّٔا،ككال ـاهللتعاىلاليقاؿ:يػيٍلفىظبو،كبالٌلقمةمنفميفمعناه:رىمىٍيتي
إمنايقاؿ:يػيٍقرىأ،كييتلى،كييكتب،كحيفظ.

ٟنذاالسببكضعتعناكينأخرلٓنملمعىناٞنشرتؾاللفظيكلكنها
الٓنملاٚنو.

كجيملبناقبلأفنعرضمناذجاٞنختلفةمنالكلماتالقرآنيةاٞنشرتكة
يفىذاالفن،كاْلسبابالداعيةللتأليفأفنشًنإىلاٞنؤلفاتاليتكضعت

يف٠نالو:
 اٞنؤلفاتيفاٞنشرتؾاللفظي: (ُ

أشارإىلىذهاٞنؤلفاتعلىسبيلاإلٗناؿابنجوزٌميفكتابو:
يف حيثيقوؿ النظائر" ك الوجوه يفعلم النواظر اْلعٌنك "نزىة

مقدمةكتابو:

                                                           
ُٔ . .ُّ.اٞنشرتؾاللفظييفاٜنقلالقرآينعبدالعاؿساملمكـر
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باباالشتغاؿ"ٞنانظرتيفكتبالوجوهكالنظائراليتألفهاأر
القرآف،رأيتكلمتأخرعنمتقدـحيذكحذكه،كينقلقولو، بعلـو

مقٌلدا،لومنغًنفكرةفيمانقلو،كالُنثعماحصلو".
مننسبتإليهم اٞنقدمةيفسرد بعدىذه ابناٛنوزٌم كبدأ

كتبيفىذااٜنقلكيفسردمنألفيفميدانو.
عهدمبٌكرفقدذكرأنونسبأماالذيننسبتإليهمكتبيف

كتابآخر ك كتاب، عنهما اهلل عباسرضي ابن عن عكرمة إىل
نسبإىلعليبنأيبطلحةعنابنعباس.

كأماالذينألٌفوايفىذااٞنيداففقاؿايناٛنوزم:"ك٣ننألف
كتبالوجوهكالنظائر،الكليب،كمقاتلبنسليماف،كأبوالفضل

،كاْلنصارم.العباسبنالفضل
كركلمطركحبن١نمدشاكرعنعبداهللبنىاركفلبحجازٌم
اٜنسن بن ١نمد بكر أبو ك النظائر ك الوجوه يف كتابا أبيو عن
علىي أبو ك الدامغاين، ١نمد بن اٜنسٌن اهلل عبد أبو ك النقاش.
كختمابناٛنوزٌم أبواٜنسنعليبنعبداهللالزاغوين. ك البناء،

كالنظائرحديثو ٗنعالوجوه عناٞنئلفٌنبقولو:"كالأعلمأحدا
سولىؤالء.

كيذكرالسيوطييف"اإلتقاف"أفالذمصنفيفمعرفةالوجوه
الذين اٞنتأٌخرين من أف ذكر ك بنسليماف. مقاتل قدديا النظائر ك
صنفوايفىذاالفٌنابناٛنوزٌمكابنالدامىغاين،كأبواٜنسٌن١نمد

عبدالصمداٞنصرم،كابنفارسكآخركف.بن
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اٜنقلأيضا، بأنوأسهميفىذا كملينسالسيوطيأفيذٌكرنا
حيثقاؿ:"كقدأفردتيفىذاالفنكتاباٚنٌيتو"معرتؾاْلقرافيف

 .ُٕاٞنشرتؾالقرآفالكرًن
 ُٖاْلسباباليتأدتلظهورىذهاٞنؤلفات (2

 ىو النظائر ك الوجوه مصنفيف أكؿ النظائرإف ك "اْلشباه
ق.كالش أفعصرمقاتلَُٓٞنقاتلبنسليمافاٞنتويفسنة

إىل ذل  يرجع ك التصنيف. ك التأليف يف مزدحرا عصرا كاف
 اْلسبابالتالية:

 التأليفيفاٜنديثالشريف 

التابعٌن آراء اختلفت قد العموٌم العصر أكاخر ففي
صل ىاهللعليوكسلمحوؿتدكيناٜنديثالذممىنعالرسوؿي

حديث خيتلط ال حَت بنصوصصرحية عصره يف تدكينو من
معامل فتضيع الكرًن، بالقرآف سلم ك عليو اهلل صلى  الرسوؿ
القرآف،كىومعجزةاإلسالـاٝنالدةاليتتتٌحدلأربابالبياف،

كفرسافالفصاحةيفكلالعصوركاْلزماف.
رٌمأفالنيبصلىيدؿعلىذل ماركاهأبوسعيداٝند

فمن سولالقرآف، شيئا عيٌن التكتبوا قاؿ: سلم ك اهللعليو
كتبعيٌنشيئاسولالقرآففاليىٍمحيو"

ُٗ.
العزيز عبد بن عمر عهد بٌنففي خالؼ حىدىثى

ك كالتصنيففيو، ٗنعاٜنديثالشريف، التابعٌنيفمشركعية
يف،كٕنحَّضاالختالؼعناالتفاؽعلىكتابةحديثالشر

                                                           
.ّّ-ُّنفساٞنرجع. ُٕ
.ّٗنفساٞنرجع. ُٖ
.ِٗ(.ُْْٗ،دمشقطبع.)دمشق:تقييدالعلماٝنطيبالبغدادم،بتحقيقيوسفالعش. ُٗ
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ٗنعو،كتصنيفوحَتاليضيعيفز٘نةاٜنياةالفكريَّةاٞنتأججة
اْلفكار اٞنذاىبك الذمبدأتفيو اْلموم العصر أكاخر يف

الوافدةتػيٍعلىنعننفسها.
كلذل عمربنعبدالعزيزجريئايفإقداموعلىىذه
من سلم ك عليو اهلل صلى اهلل رسوؿ حديث إلنقاذ اٝنطوة

كضياعبٍعضىوففياٞنوطأ"أفعمرينعيدالعزيزكتبضياعوأ
من كاف ما انظير أف : حـز بن عمرك بن ١نمد بكر أيب إىل
حديثرسوؿاهللصلىاهللعليوكسلمأكسنػىنيوفاٍكتيٍبو،فإين
دركسالعلم،كذىابالعلماءزإكصاهأفيكتبلوما خٍفتي

لقاسمبن١نمدبنأيبعندعمرةبنتعبدالر٘نناْلنصاريةكا
بكر".

بن عنعمر يف"تاريخأصبهاف" أيبنعيم يفركاية ك
عبدالعزيزأنوكتبإىلأىلاآلفاؽ:"انظركإىلحديثرسوؿ

.َِ"اهللصلىاهللعليوكسلمفاٗنعوه
بدأ الثاين القرف منتصف يف العٌباسي العصر يف ك
باٜنديثالشريفأف اٞنختلفة،فرألالعلماء التأليفيفالعلـو
اْلكىلاليتبدأتعلىيدعمربنعبدالعزيز اٞنرحلة يتجاكزكا

َُٓإىلالتأليففيو.ففيمكةٗنعاٜنديثابنجريجاٞنتويف
ق،كمال بنَُٓويفق،كيفاٞندينة١نمدابنإسحاؽاٞنت

قَُٔق،كبالبصرةالربيعبنصبىيواٞنتويفُٕٗأنساٞنتويف
ق،ك٘نادبنسلمةاٞنتويفُٔٓكسعيدبنأيبعركبةاٞنتويف

ق،كبالشاـُُٔق،كبالكوفةسفيافالثورماٞنتويفُٕٔ

                                                           
.َُٔ.)لبناف:دارالكتابالعريب،٠نهوؿالسنة(.ضحىاإلسالـأ٘ندأمٌن. َِ
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اٞنتويفُٔٓاْلكزاعياٞنتويف باليمنمىٍعمىر ك كق،ُّٓق،
اٞنتويفِنرساف اٞنبارؾ الٌليثبنسعيدُُٖابن ّنصر ك ق،
.ُِقُٕٓاٞنتويف

اْلستاذأ٘ندأمٌنيفىذا كيفضوءماذكركهاٞنرحـو
اٜنديثمشلت التأليفيف حركة إف نقوؿ أف النصنستطيع
اٜنرص بدكفش على يدؿ ىذا ك اإلسالمٌي، العامل أكطاف

اٜنديثالشريفكتوثيقو.الكامل،كالعنايةالبالغةبالتأليفيف
علىأفاٟندؼمنٗنعىذهاْلحاديثكمايقوؿىو:
"خدمةالتشريعبالتسهيلاستنباطاْلحكاـمنها،فاٞنوطأمرتب
أفالكتاباْلخرلكاٞنوطأقدٗنعت كقدذكركا فقهيا ترتيبا

 .ِِ"أيضاأقواؿالصحابةكفتاكمالتابعٌن
 التفسًنكالتأليففيوتدكين 

 يأخذك التفسًن التأليفيف بدأ أيضا العصر ىذا يف
حوؿ التفسًنيدكر أفكاف بعد التنظيم إىلالتبويبك طريقو
بعضاآلياتالقرآنيةأكذكرأسبابنزٟنا،بدكفمراعاةلرتتيب

اٞنصحف.
كتاباٞنعاىن كقفاٞنصحفىو منظم تفسًن أكؿ ك

 )ت للفراء َِٕالقرآف الندًن ابن ذكر فقد كتابوق( يف
"فهرست"عنعمربنبكًنكافمنأصحابو،ككافمتػىٍقتفا
بن اٜنسن اْلمًن أف الفراء: فكتبإىل سهل، بن إىلاٜنسن
اسألينعنالشيءبعدالشيءمنالقرآف،فالحيضرين سهلريّنَّ

                                                           
.َُٕاٞنرجع،نفس ُِ
.َُٖنفساٞنرجع، ِِ
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ْنعليفذل  أك رأيتأفْنمعيلأصوال، فأف جواب، فيو
كتاباأرجعإليوفعلت.

ال كتابافقاؿ عليكم أيًمل حَت اجتمعوا ْلصحابو: فراء
يفالقرآفكجعلٟنميوما،فلماحضركاخرجإليهم،ككافيف
إليو فالتقت الصالة، يف بالناس يقرأ ك يؤذف، رجل اٞنسجد
الكتاابكلو،فقرأالرجل،فيفٌسرالفراء، الفراء،فقاؿلو:مثنوِّفّْ

م قبلو أحدا يعمل مل عباس: أبو أحسبأففقاؿ ال ك ثلو،
.ِّأحدايزيدعليو

"فهل بقولو: الركاية كقدعلقاْلستاذأ٘ندعلىىذه
النصأفالفراءأكؿمننعٌرضآلية نستطيعأفنفهممنىذا
ىو علىالتتابع...ىذا أيةحستترتيتاٞنصحف،كفسرىا
الذمأميلإليو،كإفكانتعبارةابنالندًنليستقاطعةيف

 .ِْىذا"
 التفسًناللغوم 

كإىلجانبالتفسًناللغوليف٠ناؿاْلحكاـالشرعية،
لغوية حركة ىناؾ كانت القرآين القصص حوؿ الركايات ك
اللغةكالنحوأثًنت لتفسًنالقرآفكإعرابو.فكمادٌكنتعلـو
مشكالتلغويةك٥نويةيفرحابالقرآفالكرًن،"فالنحوييوف

الشت موادىم من مادة الكرًن القرأف كأخنوا قواعدىم قاؽ
تطبيقهافأعربواالقرآفإعراباأعافعلىتفسًنه.

فعلأبو الكتبيفغريبالقرآفكما فاللغويوفكضعوا
 )ت بعضَُِعبيدة إيضاح يف دخل لذل  كاف ك ق(

                                                           
.ٔٔ(.ُِٔٗ.)ليدف:مكتبةبريل،اٞنعجماٞنفهرسْللفاظاٜنديثالنبومكنسن . ِّ
.ُُْ-َُْ.ضحىاإلسالـأ٘ندأمٌن. ِْ
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اآليات.كالتعرضلآلياتاليتظاىرىاالتعارضكمافعلقرطب
 تعاىل:َِٔ)ت قولو مثل فىالىالصُّورًيفنيًفخىفىًإذىا)ق(،
نػىهيمٍأىنسىابى كىأىقػٍبىلى.معقولوتعاىل:)ِٓ(يػىتىسىاءليوفىكىالىيػىٍومىًئذوبػىيػٍ
كمناللغويٌنمنعىنببياف.ِٔ(يػىتىسىاءليوفىبػىٍعضوعىلىىبػىٍعضيهيمٍ

)...حىَتَّ تعاىل: قولو مثل القرآف اٜنٍىٍربيتىضىعى٠نازات
أىٍكزىارىىىا...(

ِٕ.
تعرضللمشكالتالنحويةمثلقولوتعاىل:كمنهممن

افًًإفٍ)... كىاٍلميٍؤتيوفىالصَّالىةىكىاٍلميًقيًمٌنى،)...ِٖ...(لىسىاًحرىافًىىذى
،إىلآخرماسلكوامنمناىج٢نتلفة.ِٗ...(الزَّكىاةى

 العالقةبٌناٞنعاىناللغويةكالوجوهكالنظائر 
ك٣ناالش فيوأفالتأليفيفاٞنعاىناللغويةيقتضى
الداليل، كشفالعالقةبٌنمعاىنالكلماتمنحيثكضعها

كضعهاالسياقي،فالسياؽلودخلكبًنيفكضوحكمنحيث
إال كالوجوهالينكشفمعناىا،كاليتضحمفهومها اٞنعىن،

يفضوءالسياؽالقرآىن.
كرا السٌر كاف ٟنذا كنظائرىاك القرآنية الوجوه تتبع ء

إلضاحمعناىا،ككشفمستورىا،كمعرفةإشارهتا:كذل 
النظائر، ك الوجوه كتب تأليف يف اْلسباب أعظم من كاف
كجود ىي ك إليها، أشرت اليت اْلخرل اْلسباب عن فضال
فأراد اإلسالمية، العلـو يفشَت علمية حركة ك تأليفية، هنضة

                                                           
.َُُاٞنؤمنوف: ِٓ
.ِٕالصافات: ِٔ
.١ْنمد: ِٕ
.ّٔطو: ِٖ
.ُِٔالنساء: ِٗ
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كتبأفيسًنكايفالطريقالذمسارفيوغًنىم،مؤلفوىذهال
التسابقيفالتأليفك ٍلوىمبٌنالٌدالءيفحركة بدى إفيىٍدليوا ك

 التصنيف.
 كمناْلسباباليتالتػيٍغفىلتيسًنالقرآفالكرًن 

اللفظة، يف الكلماتاٞنشرتكة ذل َنمع ك فهمو: ك
علىالقارئأفاٞنختلفةيفاٞنعىنيفإطاركاحدُنيثيسهل

يستوعبمعاىنالكلمةاٞنشرتكةيفالقرآفالكرًنكلويفموضع
كاحد.

 االىتماـبالقرآفكحفظو،كالوقوؼعلىأسراره،كنشرهبكثرة
اٞنؤلفاتيفميدانوحَتتركجمعانيو،كيسهلتناكٟناكمنىنا
الناس من كثًن على ٔنفى اليتقد الوجوه ّٔذه االىتماـ كاف

 ببجهلهمبأسرارالقرآفالكرًنكمعانيو.بس
 من الوحوه ىذه بعضهم جعل فقد الكرًن القرآف إعجاز بياف

"أنواعاٞنعجزاتالقرآفحيثكانتالكلمةالواحدةتتصٌرؼإىل
 عشرينكجهاكأكثركأقل،كاليوجدذل يفكالـالبشر.

 يفصد مقاتل قاؿ فقد النظائر، ك الوجوه معرفة راٜنثعلى
كتابوحديثامرفوعا:"اليكوفالرجلفقيهاكلَّالفقوحَتيرل

 للقرآفكجوىاكثًنة".
بقولو: اٜنديثاٞنرفوع ىذا على السيوطٌي علق قد ك

ابنسعدكغًنهعنأيبدراءموقوفا".كقد"قلتىذهأخرجو
معاىن حيتمل الواحد اللفظ يرل أف اٞنراد بأف بعضهم فٌسره

وعليهاإذاكانتغًنمتضادة،كاليقتصربومتعددة،فيحمل
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 كاحد. معىن استعماؿعلى بو اٞنراد أف إىل آخركف أشار ك
اإلشاراتالباطنةكعدـاالقتصارعلىالتفسًنالظاىر.

 اْلسبابٗنيعا امتدادٟنذه على الفن كثرتاٞنؤلفاتيفىذا
سل بن مقاتل ىو مصراعية البابعلى فتح من أكؿ ك يمافالعصور

أتوا الذٌن اآلخركف اٞنؤلفوف دربو سل  ك النهجة على سار الذم
.َّبعده

كمنتل البيانات،سنبحثيفأحداٞنؤلفاتكمافيها،كىيكمايلي:

 ُّاألشباه و النظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان البلخي .ُ

 الشَّبيوي: ك الشَّوى، ك الشَّبػٍهىة "شبو" اللساف يف اٛنمعاْلشباه ك اٞنثل،
"أشباه"كأشبوالشيءنالشيءى:ماثػىليو،كيفاٞنثاؿ:منشابوأباهفماظلم.

شيء اٞنثليفكل قيل: ك اٞنثل، النظًن: نظر: اللساف: يف النظائر ك
يقاؿ:فالفنظًنؾ،ألمثل ،ْلنوإذانظرإليهماالناظررآمهاسواء،كجيمع

كاْلشياءكٌلها.علىنظائر،كالنظائريفالكالـ

ىذاكأكؿمنتناكؿىذهالتسميةبالشرحكالتحليلابناٛنوزمحيث
"نزىة كتابو: مقدمة مفتتح  يف فذكر النظائر. ك الوجوه معىن يفكتابو حلل
ك الوجوه معىن أف "فاعلم فقاؿ: النظائر". ك الوجوه علم يف النواظر اْلعٌن

يفمواضعمنالقرآفعلىلفظكاحد،كالنظائر:أفتكوفكلمةكاحدة،ذكرت
غًناآلخر،فاللفظكلكلمةذكرتيف حركةكاحدة،كأريدبكلمكافمعىنن

موضعنظًنهلًلفظالكلمةاٞنذكورةيفموضعاآلخر".

                                                           
َّ . .ْٓ.اللفظييفاٜنقلالقرآيناٞنشرتؾعبدالعاؿساملمكـر
.ٓٓ.نفساٞنرجع ُّ
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غًنمعىناآلخرىوالوجوه،فإذاالنظائر:اسم كتفسًنكلكلمةّنعىنن
 اْلصليفكضعكتبالوجوهكالنظائر.لأللفاظ،كالوجوه:اسمللمعاىن.فهذا

 :ِّمنهج األشباه و النظائر لمقاتل .ِ
ٚنةن (.أ التـز إمنا ك سردا اٞنتددة القرآنية الكلمة معاىن يسرد أف حيوؿ مل

معٌينٌةيفمنهجوأالتفارقة،كالتبتعدعنويفكلماتناكلومنكلمات،
 .كىيأفيفسرالكلمةيفكضوحكبيافبأسلوبمشوؽسهل

يف ليقفعلىمواطنو القرآنية، اٞنعىنللكلمة يتتبع كيفالوقتنفسو
معظمالكلماتالقرآنية:ليوضحللقارئأنوكجدّٔذااٞنعىنيفأيةكذا،
بالطريقة اٞنعىناآلخر يتتبع اٞنعىن ىذا فرغمن فإذا كذا، منسورة ك

نفسها،كيفضوءاٞننهجذاتو،كمناْلمثلةعلىذل :
 اٟندل"كلمة" 

يقوؿ:تفسًناٟندلعلىسبعةعشركجها:
فوجومنها:اٟندليعىن"البياف"،فذل قولوعزكجٌل:

مٍمّْنىيدنلعىلىىأيٍكلىػًئ ى) كّّ(رًَّّّْٔ بيافمنرّٔم، يعىنعلى ،
مٍمّْنىيدنلعىلىىأيٍكلىػًئ ىكقولويفلقماف:) ،يعىنبيافكّْ(رًَّّّْٔ
ىذاالتفسًن،كيوضحىذاالغريب،كيفسرمنأجلأفيؤكد

البياف، بأنو فيها اٟندل داللة بعرضآياتأخرل اٞنبهم ىذا
سجدة": "حم ذل يف تصديق تلمسفيقوؿ: تكاد كاضحة

يٍػنىاىيمٍٖنىيوديكىأىمَّا) يعىنبٌيناٟنم.،ّٓ(فػىهىدى

                                                           
.ٔٓنفساٞنرجع. ِّ
.ٓالبقرة: ّّ
.ٓلقماف: ّْ
.ُٕفصلت: ّٓ
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ك البياف، ّنعىن اٟندل يفسر اْلكؿ الوجو ىذا ففي
علىىذا اٞنعىنيفمواطنأخرلمنكتاباهللحيثيستدٌؿ

٤ندتفسًناٟندلّنهىنالبيافاليكتنفوغموض،ْلفتكملة
اآليةمنبعدهتلقىالضوءكاشفاعلىأنوّنعىنالبياف.
كالوجوهالثاىن:"اٟندليعىنديناإلسالـ.

،كّٔ(مٍُّستىًقيموىيدنللىعىلىىًإنَّ ى)فذل قولويفاٜنج:
اإلسالـ.ىو

،يعىنّٕ(اٍٟنيدىلىيوىالٌلوًىيدىلًإفَّقيلٍنظًنىايفالبقرة:)
ديناإلسالـىوالدين.

كالوجوالثالث:"ىدل"يعىناإلماف،فذل يفقولويف
( ٍكاالًَّذينىاللَّويكىيىزًيديمرًن: إديانا،ّٖ(ىيدنلاٍىتىدى يزيدىم يعىن ،

،يعىنإديانا.ّٗ(لىيدنكىزًٍدنىاىيمٍكقولويفالكهف:)
يف فذل كقولو داعيا، يعىن "ىدل" الرابع: الوجو ك

( مينًذرهأىنتىًإمنَّىا"الرعد":
النيب:َْ يعىن (،ُْىىادوقػىٍوـوكىًلكيلّْ)(
ًإىلىيعىنيدعوإىلاٜنق،كقولو:)يػىٍهًدميعىنداعيايدعوىم.ك

.ِْالرٍُّشًد(

                                                           
ٕٔاٜنج: ّٔ
.َُِالبقرة: ّٕ
.ٕٔمرًن: ّٖ
.ُّالكهف: ّٗ
.ٕالرعد: َْ
نفساٞنرجع. ُْ
.ِاٛنن: ِْ
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قولوتعاىلكالوجواٝنامس:"ىدل"يعىنمعرفة،فذل 
( النحل: يعرفوفّْ(يػىٍهتىديكفىىيمٍكىبًالنٍَّجمًكىعىالمىاتويف يعىن ،

الطرؽ،نظًنىايفاْلنبياء.
الوجوالسادس:"ىدل"يعىنكتاباكرسال.فذل قولو

( البقرة: يف كْْ(ىيدنلمّْينّْيىٍأتًيػىنَّكيمفىًإمَّاتعاىل رسال يعىن ،
كتابا.

الكلماتالغريبةذاتاٞنعاىناٞنتعددةأفكمنمنهجويفتناكؿ (.ب
بعدأفيعرضمعانيها إىلاٞنعىناٜنقيقيالوضعيللكلمة يشًنأحيانا

 اْلخرلاليتحيددىاالسياؽ.منذل :
 .الفرح:تفسًنالفرحعلىثالثةكجوه 

"طسم يف قولو فذل  البىطر، يعىن الفرح منها: فوجو
...( بُّالىلَّوىالًإفَّتػىٍفرىحٍالىالقصص": يعىنالْٓ(اٍلفىرًًحٌنىحيًي ،

رًًحٌن.
ى
ٍرىحإفاهللالحيبالبىًطرًيناٞن تػىٍبطر،كالٕنى

كالوجوالثاين:"الفرح"يعىن:بوالرضا،فذل قولويف
نٍػيىابًاٜنٍىيىاةًكىفىرًحيواٍ"الرعد":) ،يقوؿ:كرضواباٜنياةالدنيأْ(الدُّ

نٍػيىااٜنٍىيىاةيكىمىا) .ْٕ(مىتىاعهًإالَّاآلًخرىةًيفالدُّ
يونس: يف قولو فذل  بعينو، الفرح الثالث: الوجو ك

(ًّٔىاكىفىرًحيواٍطىيّْبىةوًبرًيحؤًًّمكىجىرىٍينىاٍلفيٍل ًيفكينتيمًٍإذىاحىَتَّ)
ْٖ،

يعىنالفرحيعينيو.
                                                           

ُٔالنحل: ّْ
.ّٖالبقرة: ْْ
.ٕٔالقصص: ْٓ
.ِٔالرعد: ْٔ
نفساٞنرجع. ْٕ
.ِِيونس: ْٖ
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عن (.ج ليكشفالغطاء النزكؿ أسباب يوضع أف منهجو من ك
لقولومعىن مثاؿذل تفسًنه ك  اٞنتددة، ذاتاٞنعىن القرآنية الكلمة

 تعاىل"يوزعوف".
يعىن: يوزعوف، منهما: فوجون كجهٌن: على "يوزعوف" قاؿ:

( "النمل": يف قولو فذل  اٛنًٍنًّْمنىجينيوديهيًلسيلىٍيمىافىكىحيًشرىيساقوف،
يساقوف.،يعىنْٗ(ييوزىعيوفىفػىهيمٍكىالطًٍَّنًكىاإٍلًنسً

قولو فذل  الشكر، أًٟنٍميًن يعىن "أكزعين" الثاين: الوجو ك
أىنٍػعىٍمتىالَّيًتنًٍعمىتى ىأىٍشكيرىأىفٍأىٍكزًٍعيًنرىبّْكىقىاؿىسليمافيف"النمل":)

.َٓ(كىاًلدىمَّكىعىلىىعىلىيَّ

اليركفاٞنشرتؾاللفظيكظاىرة اْلقدمٌنكانوا ندرؾأفالعلماء تقدـ، ٣نا ك
 أف اعتبارىم يف ك الكرًن. للقرآف بالنسبة كداللية الوجوه ىي الداللية الظاىرة ىذه
ٕنثليفمصنفاهتم كالنظائركما أفاٞنشرتؾُٓالنظائرأكاْلشباه عندالباحثة كأما .

الداللية،كىذاأثرالنسبةللقرآفالكرًنباعتبارأنوقيمةمنقيماللفظيكظاىرةدالليةب
اليش فيوبصرؼالنظرإىلكجوداٞنشرتؾاللفظييفالقرآفالكرًن.كيكفيمثاال

وجوهيفآياتوالبينة.ٗنعهايفكلمةالوجوكاللذل مإنثليفكلمة

ك اٞنشرتؾاللفظيلتلكما لقدكثر اٞنناسبة لمتٌنيفالقرآفالكرًنكففيىذه
ليتضحذل سيأتىبالتايلجدكؿخاصيتعلقباٞنشرتؾاللفظياٞنذكور.كذل كما

يلي:

                                                           
.ُٕالنمل: ْٗ
.ُٕالنمل: َٓ
.انظر ُٓ .ّٗ-ّْ،اٞنشرتؾاللفظييفحقلالقرآينعبدالعاؿساملمكـر

 مشترك اللفظي فيهاال رقم اآلية سورتهها اآلية القرآنية النمرة
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فػىثىمَّ.ُ تػيوىلُّوٍا ا فىأىيٍػنىمى كىاٍلمىٍغًربي اٍلمىٍشرًؽي كىلًٌلًو
-ُُٓ-الٌلوىكىاًسعهعىًليمهكىٍجويالٌلًوًإفَّ

 فػىثىمَّكىٍجويالٌلوًُُٓالبقرة

يػىٍهًدم.ِ الٌلوى كىلىػًكنَّ اىيٍم ىيدى عىلىٍي ى لٍَّيسى
ًٍنوفىألنفيًسكيٍم مىنيىشىاءيكىمىاتينًفقيوٍاًمٍنخى
كىمىا الٌلًو كىٍجًو اٍبًتغىاء ًإالَّ تينًفقيوفى كىمىا
الى كىأىنتيٍم إًلىٍيكيٍم يػيوىؼَّ خىًٍنو ًمٍن تينًفقيوٍا

 -ِِٕ-تيٍظلىميوفى

 ًإالَّاٍبًتغىاءكىٍجًوالٌلوًِِٕالبقرة
 

آًمنيواٍ.ّ اٍلًكتىاًب أىٍىًل مٍّْن طَّآئًفىةه كىقىالىت
آمىنيوٍاكىٍجوىالنػَّهىاًر عىلىىالًَّذينى أينزًؿى بًالًَّذمى

-ِٕ-كىاٍكفيريكاٍآًخرىهيلىعىلَّهيٍميػىٍرًجعيوفى

 كىٍجوىالنػَّهىارًِٕآؿعمراف

أىًكاٍطرىحيوهيأىٍرضانخيىٍليلىكيٍم.ْ تػيليواٍييوسيفى اقػٍ
قػىٍومان بػىٍعًدًه ًمن كىتىكيونيوٍا أىبًيكيٍم كىٍجوي

-ٗ-صىاًٜنًٌنى

 كىٍجويأىبًيكيمٍٗيوسف

كىٍجًو.ٓ عىلىى فىأىٍلقيوهي ا ػذى ىى ًبقىًميًصي بيوٍا اٍذىى
أىيبيىٍأًتبىًصًنانكىٍأتيوينبًأىٍىًلكيٍمأىٍٗنى -ًعٌنى

ّٗ-

 عىلىىكىٍجًوأىيبّٗيوسف

كىأىقىاميواٍ.ٔ ٍم رىًّّْٔ كىٍجًو اٍبًتغىاء صىبػىريكٍا كىالًَّذينى
ًسرٌانكىعىالىنًيىةن رىزىقػٍنىاىيٍم ٣نَّا كىأىنفىقيوٍا الصَّالىةى
ٟنىيٍم أيٍكلىًئ ى السَّيّْئىةى بًاٜنٍىسىنىًة كىيىٍدرىؤيكفى

اًر الدَّ -ِِ-عيٍقَبى

مٍِِالرعد  اٍبًتغىاءكىٍجًورىًّّْٔ

ٕ. كىاٍبنى كىاٍلًمٍسًكٌنى حىقَّوي اٍلقيٍرَبى ذىا فىآًت
كىٍجوى ييرًيديكفى لّْلًَّذينى يػٍره خى ذىًل ى السًَّبيًل

ىيمياٍلميٍفًلحيوفى -ّٖ-اللًَّوكىأيٍكلىًئ ى

 ييرًيديكفىكىٍجوىاللَّوًّٖالرـك
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يفأىٍموىاًؿالنَّاًس.ٖ كىمىاآتػىٍيتيممّْنرّْبانلّْيػىٍربػيوى
زىكىاةو مّْن آتػىٍيتيم كىمىا اللًَّو ًعندى يػىٍربيو فىالى
اٍلميٍضًعفيوفى ىيمي كىٍجوىاللًَّوفىأيٍكلىًئ ى تيرًيديكفى

-ّٗ-

 تيرًيديكفىكىٍجوىاللَّوًّٗالرـك

9.  ًؿكىاإٍلًٍكرىاـً ذيكاٛنٍىالى -كىيػىبػٍقىىكىٍجويرىبّْ ى
ِٕ-

 كىٍجويرىبّْ ىِٕالر٘نن

ًمنكيٍمَُ نيرًيدي الى اللًَّو ًلوىٍجًو نيٍطًعميكيٍم ًإمنَّىا
شيكيوران  -ٗ-جىزىاءكىالى

 ًلوىٍجًواللَّوًٗاإلنساف

اٍبًتغىاءكىٍجًورىبًّْواٍْلىٍعلىى.ُُ  اٍبًتغىاءكىٍجًورىبّْوًَِالليل -َِ-ًإالَّ
السَّمىاء.ُِ يف كىٍجًه ى تػىقىلُّبى نػىرىل قىٍد

 كىٍجهى ى فػىوىؿّْ ا تػىٍرضىاىى لىةن ًقبػٍ فػىلىنػيوىلّْيػىنَّ ى
كينتيٍم مىا كىحىٍيثي اٜنٍىرىاـً اٍلمىٍسًجًد شىٍطرى
أيٍكتيواٍ الًَّذينى كىًإفَّ شىٍطرىهي كيجيوًىىكيٍم فػىوىلُّوٍا
كىمىا ٍم ًمنرًَّّّْٔ أىنَّوياٜنٍىقُّ لىيػىٍعلىميوفى اٍلًكتىابى

 عىمَّايػىٍعمىليوفى  -ُْْ-الٌلويًبغىاًفلو

يفُْْالبقرة كىٍجًه ى تػىقىلُّبى
السَّمىاء كىٍجهى ى، ،فػىوىؿّْ

 فػىوىلُّواٍكيجيوًىىكيمٍ

ُّ. شىٍطرى كىٍجهى ى فػىوىؿّْ خىرىٍجتى حىٍيثي كىًمٍن
كىمىااٍلمىٍسًجًد ًمنرَّبّْ ى كىًإنَّويلىٍلحىقُّ اٜنٍىرىاـً

عىمَّاتػىٍعمىليوفى  -ُْٗ-الٌلويًبغىاًفلو

ُْٗالبقرة شىٍطرى كىٍجهى ى فػىوىؿّْ
ـً  اٍلمىٍسًجًداٜنٍىرىا

ُْ. شىٍطرى كىٍجهى ى فػىوىؿّْ خىرىٍجتى حىٍيثي كىًمٍن
فػىوىلُّواٍ كينتيٍم مىا كىحىٍيثي اٜنٍىرىاـً اٍلمىٍسًجًد
لًلنَّاًس يىكيوفى لًئىالَّ شىٍطرىهي كيجيوىىكيٍم
ًمنػٍهيٍمفىالى ظىلىميوٍا عىلىٍيكيٍمحيجَّةهًإالَّالًَّذينى
عىلىٍيكيٍم نًٍعمىيًت كىْليمًتَّ كىاٍخشىٍوين ٔنىٍشىٍوىيٍم

َُٓالبقرة شىٍطرى كىٍجهى ى فػىوىؿّْ
ـً اٜنٍىرىا اٍلمىٍسًجًد فػىوىلُّوٍا،
 كيجيوىىكيٍمشىٍطرىهي
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 -َُٓ-كىلىعىلَّكيٍمتػىٍهتىديكفى
ُٓ.

كىالى ًنيفان حى يًن لًلدّْ كىٍجهى ى أىًقٍم كىأىٍف

 اٍلميٍشرًًكٌنى  -َُٓ-تىكيونىنًَّمنى

 أىًقٍمكىٍجهى ىَُٓيونس

ُٔ.


ًنيفانًفٍطرىةىاللًَّوالَّيًت يًنحى لًلدّْ فىأىًقٍمكىٍجهى ى
اللًَّو ًٝنىٍلًق تػىٍبًديلى الى عىلىيػٍهىا النَّاسى فىطىرى
 النَّاًسالى أىٍكثػىرى كىلىًكنَّ اٍلقىيّْمي الدّْيني ذىًل ى

 -َّ-يػىٍعلىميوفى

 فىأىًقٍمكىٍجهى ىَّالرـك

ُٕ. يًن لًلدّْ كىٍجهى ى أىففىأىًقٍم قػىٍبًل ًمن اٍلقىيًّْم
يػىٍومىًئذو اللًَّو ًمنى لىوي مىرىدَّ الَّ يػىٍوـه يىٍأيتى

 -ّْ-يىصَّدَّعيوفى

 فىأىًقٍمكىٍجهى ى ّْالرـك

فػىلىوي.ُٖ ١نيًٍسنه كىٍجهىويلًٌلًوكىىيوى بػىلىىمىٍنأىٍسلىمى
عىلىٍيًهٍمكىالىىيٍم كىالىخىٍوؼه رىبًّْو أىٍجريهيًعندى

 -ُُِ-حيىٍزىنيوفى

كىٍجهىويُُِالبقرة أىٍسلىمى مىٍن بػىلىى
 لًٌلوً

هلل.ُٗ كىٍجهىوي أىٍسلىمى ٣نٍَّّْن ًدينان أىٍحسىني كىمىٍن
ًنيفان حى ًإبٍػرىاًىيمى ًملَّةى كاتػَّبىعى ١نيًٍسنه كىىيوى

الٌلويًإبٍػرىاًىيمىخىًليالن  -ُِٓ-كىأنَّىذى

 ٣نٍَّّْنأىٍسلىمىكىٍجهىويهللُِٓالنساء

بًاٍلغىدى.َِ رىبػَّهيم يىٍدعيوفى الًَّذينى تىٍطريًد اًةكىالى
ًمٍن عىلىٍي ى مىا كىٍجهىوي ييرًيديكفى كىاٍلعىًشيّْ
 ًحسىاًب ى ًمٍن كىمىا شىٍيءو مّْن ًحسىأًًّم
ًمنى فػىتىكيوفى فػىتىٍطريدىىيٍم شىٍيءو مّْن عىلىٍيًهم

 -ِٓ-الظَّاًلًمٌنى

 ييرًيديكفىكىٍجهىويِٓاْلنعاـ

ُِ. عىلىى أىٍلقىاهي اٍلبىًشًني جىاء أىف  أىٍلقىاهيعىلىىكىٍجًهؤًٗيوسفكىٍجًهًوفػىلىمَّا
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أىٍعلىمي ًإينّْ أىقيللَّكيٍم أىملٍى بىًصًنانقىاؿى فىاٍرتىدَّ
الٌلًومىاالىتػىٍعلىميوفى  -ٔٗ-ًمنى

ِِ.
كىٍجهيوي ظىلَّ بًاْلينثىى أىحىديىيٍم بيشّْرى كىًإذىا

كىًظيمه  -ٖٓ-ميٍسوىٌدانكىىيوى

 ظىلَّكىٍجهيويٖٓالنحل

رىبػَّهيم.ِّ يىٍدعيوفى الًَّذينى مىعى نػىٍفسى ى كىاٍصربٍ
تػىٍعدي كىالى كىٍجهىوي ييرًيديكفى كىاٍلعىًشيّْ اًة بًاٍلغىدى
 كىالى نٍػيىا الدُّ اٜنٍىيىاًة زًينىةى تيرًيدي عىنػٍهيٍم نىاؾى عىيػٍ
كىاتػَّبىعى ذًٍكرًنىا عىن قػىٍلبىوي أىٍغفىٍلنىا مىٍن تيًطٍع

أىٍمريهيفػيريطانىى  -ِٖ-وىاهيكىكىافى

 ييرًيديكفىكىٍجهىويِٖالكهف

ِْ. حىٍرؼو عىلىى اللَّوى يػىٍعبيدي مىن النَّاًس كىًمنى
أىصىابػىٍتوي كىًإٍف بًًو اٍطمىأىفَّ يػٍره خى أىصىابىوي فىًإٍف
نٍػيىا الدُّ خىًسرى كىٍجًهًو عىلىى انقىلىبى نىةه ًفتػٍ
 اٍلميًبٌني اٍٝنيٍسرىافي ىيوى ذىًل ى -كىاآٍلًخرىةى

ُُ- 

نىةهُُاٜنج ًفتػٍ أىصىابػىٍتوي كىًإٍف
عىلىىكىٍجًهوًانقىلى  بى

ِٓ. ىيوى إًلىوىًإالَّ الى انآخىرى ًإٟنى اللًَّو تىدٍعيمىعى كىالى
اٜنٍيٍكمي لىوي كىٍجهىوي ًإالَّ ىىاًل ه شىٍيءو كيلُّ

 -ٖٖ-كىإًلىٍيًوتػيٍرجىعيوفى

كىٍجهىويٖٖالقصص ًإالَّ  ىىاًل ه

١نيٍسً.ِٔ كىىيوى اللًَّو ًإىلى كىٍجهىوي ييٍسًلٍم نهكىمىن
اللًَّو اٍلويثٍػقىىكىًإىلى بًاٍلعيٍركىًة اٍستىٍمسى ى فػىقىًد

 -ِِ-عىاًقبىةياٍْليميوًر

ِِلقماف ًإىلى كىٍجهىوي ييٍسًلٍم مىن
 اللَّوً

يػىٍوـى.ِٕ اًب اٍلعىذى سيوءى ًبوىٍجًهًو يػىتًَّقي أىفىمىن
كينتيٍم مىا ذيكقيوا لًلظَّاًلًمٌنى كىًقيلى اٍلًقيىامىًة

 -ِْ-تىٍكًسبيوفى

 يػىتًَّقيًبوىٍجًهوًِْالزمر
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لًلرٍَّ٘نىًنمىثىالن.ِٖ أىحىديىيمّنىاضىرىبى كىًإذىابيشّْرى
كىًظيمه  -ُٕ-ظىلَّكىٍجهيويميٍسوىٌدانكىىيوى

 ظىلَّكىٍجهيويميٍسوىٌدانُٕالزخرؼ
 

ِٗ.
أىٍىدىل كىٍجًهًو عىلىى ميًكٌبان ديىًٍشي أىفىمىن

 مٍُّستىًقيمو -أىمَّنديىًٍشيسىوًيٌانعىلىىًصرىاطو
ِِ- 

  ميًكٌبانعىلىىكىٍجًهوًِِاٞنل 

عىلىى.َّ بًالشَّهىادىًة يىٍأتيوٍا أىف أىٍدىنى ذىًل ى
 اأىٍكخيىىافيوٍاأىفتػيرىدَّأىدٍيىافهبػىٍعدى أىدٍيىاهًنًٍمكىٍجًههى

يػىٍهًدماٍلقىٍوـى الى كىالٌلوي كىاٍٚنىعيوٍا الٌلوى كىاتػَّقيوا
  -َُٖ-اٍلفىاًسًقٌنى

 عىلىىكىٍجًههىاَُٖاٞنائدة

كىٍجهىهىا.ُّ فىصىكٍَّت يفصىرَّةو اٍمرىأىتيوي بػىلىًت فىأىقػٍ
عىًقيمه  -ِٗ-كىقىالىٍتعىجيوزه

 فىصىكٍَّتكىٍجهىهىاِٗالذاريات

ِّ.
لًٌلًو كىٍجًهيى أىٍسلىٍمتي فػىقيٍل حىآجُّوؾى فىإٍف

 اٍلًكتىابى أيٍكتيوٍا لّْلًَّذينى كىقيل اتػَّبػىعىًن كىمىًن
فػىقىًد أىٍسلىميوٍا فىًإٍف أىأىٍسلىٍمتيٍم كىاْليمّْيٌّْنى
اٍلبىالىغيكىالٌلوي كٍاكًَّإفتػىوىلٍَّوٍافىًإمنَّىاعىلىٍي ى اٍىتىدى

 -َِ-بىًصًنهبًاٍلًعبىاًد

لًٌلوًَِآؿعمراف كىٍجًهيى  أىٍسلىٍمتي

ّّ. فىطىرى لًلًَّذم كىٍجًهيى كىجٍَّهتي ًإينّْ
ًمنى أىنىٍا كىمىا ًنيفان حى كىاْلىٍرضى السَّمىاكىاًت

  -ٕٗ-اٍلميٍشرًًكٌنى

كىٍجًهيىٕٗاْلنعاـ كىجٍَّهتي   ًإينّْ

ّْ. كيجيوهه كىتىٍسوىدُّ كيجيوهه تػىبػٍيىضُّ فىأىمَّايػىٍوـى
 بػىٍعدى أىٍكفىٍرمتي كيجيوىيهيٍم اٍسوىدٍَّت الًَّذينى
ّنىاكيٍنتيٍمتىٍكفيريكفى اٍلعىذىابى ًإديىاًنكيٍمفىذيكقيوٍا

كىتىٍسوىدَُُّٔآؿعمراف كيجيوهه تػىبػٍيىضُّ
كيجيوهه اٍسوىدٍَّت، الًَّذينى

 كيجيوىيهيمٍ



26 
 

-َُٔ- 
فػىٍليػيٍؤًمن.ّٓ شىاء فىمىن رَّبّْكيٍم ًمن اٜنٍىقُّ كىقيًل

 لًلظَّاًلًمٌنى أىٍعتىٍدنىا ًإنَّا فػىٍليىٍكفيٍر شىاء كىمىن
يىٍستىًغيثيوا كىًإف سيرىاًدقػيهىا ًًٍّٔم أىحىاطى نىاران
 بًٍئسى اٍلويجيوهى يىٍشًوم اٍلميٍهًل كى ّنىاء يػيغىاثيوا

كىسىاءٍتميٍرتػىفىقان  -ِٗ-الشَّرىابي

اٍلميٍهًليىٍشًوماٍلويجيوهىِٗالكهف  كى

ّٔ. خىابى كىقىٍد اٍلقىيُّوـً لًٍلحىيّْ اٍلويجيوهي كىعىنىًت
 -ُُُ-مىٍن٘نىىلىظيٍلمان

 كىعىنىًتاٍلويجيوهيُُُطو

  
يف.ّٕ تػىٍعًرؼي كىًإذىاتػيتػٍلىىعىلىٍيًهٍمآيىاتػينىابػىيػّْنىاتو

 كىفىريكا الًَّذينى يىكىاديكفىكيجيوًه اٍلمينكىرى
قيٍل آيىاتًنىا عىلىٍيًهٍم يػىتػٍليوفى بًالًَّذينى يىٍسطيوفى
كىعىدىىىا النَّاري ذىًلكيمي مّْن ًبشىر  أىفىأينػىبّْئيكيم

اٍلمىًصًني  -ِٕ-اللَّويالًَّذينىكىفىريكاكىبًٍئسى

 يفكيجيوًهالًَّذينىكىفىريكإِاٜنج
 

كىفىريكا.ّٖ فػىلىمَّارىأىٍكهيزيٍلفىةنًسيئىٍتكيجيوهيالًَّذينى
 االًَّذمكينتيمًبًوتىدَّعيوفى  -ِٕ-كىًقيلىىىذى

الًَّذينىِٕاٞنل  كيجيوهي ًسيئىٍت
 كىفىريكا

 كيجيوههيػىٍومىًئذونَّاًضرىةهِِالقيامة -ِِ-كيجيوههيػىٍومىًئذونَّاًضرىةه.ّٗ
 كىكيجيوههيػىٍومىًئذوبىاًسرىةهِْالقيامة -ِْ-مىًئذوبىاًسرىةهكىكيجيوههيػىوٍ.َْ
 كيجيوههيػىٍومىًئذومٍُّسًفرىةهّٖعبس -ّٖ-كيجيوههيػىٍومىًئذومٍُّسًفرىةه.ُْ
عبس -َْ-كىكيجيوههيػىٍومىًئذوعىلىيػٍهىاغىبػىرىةه.ِْ

  
عىلىيػٍهىاَْ يػىٍومىًئذو كىكيجيوهه

 غىبػىرىةه
 كيجيوههيػىٍومىًئذوخىاًشعىةهِالغاشية -ِ-كيجيوههيػىٍومىًئذوخىاًشعىةه.ّْ
 كيجيوههيػىٍومىًئذونَّاًعمىةهٖالغاشية -ٖ-كيجيوههيػىٍومىًئذونَّاًعمىةه.ْْ
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آًمنيوٍاّنىانػىزٍَّلنىا.ْٓ أيكتيوٍااٍلًكتىابى يىاأىيػُّهىاالًَّذينى
 نٍَّطًمسى أىف قػىٍبًل مّْن مىعىكيم قانلّْمىا ميصىدّْ
نػىٍلعىنػىهيٍم أىٍك أىٍدبىارًىىا عىلىى فػىنػىريدَّىىا كيجيوىان
الٌلًو أىٍمري السٍَّبًتكىكىافى كىمىالىعىنَّاأىٍصحىابى

 -ْٕ-مىٍفعيوالن

ْٖلنساءا نٍَّطًمسى أىف قػىٍبًل مّْن
 كيجيوىان

اٍلربَّأىفتػيوىلُّواٍكيجيوىىكيٍمًقبىلىاٍلمىٍشرًًؽ.ْٔ لٍَّيسى
 بًالٌلًوكىاٍليػىٍوـً اٍلربَّمىٍنآمىنى كىاٍلمىٍغًرًبكىلىػًكنَّ
كىآتىى ًةكىاٍلًكتىاًبكىالنًَّبيٌّْنى اآلًخًركىاٍلمىآلًئكى

حيبّْ عىلىى كىاٍليىتىامىىاٍلمىاؿى اٍلقيٍرَبى ذىًكم ًو
كىيف كىالسَّآئًًلٌنى السًَّبيًل كىاٍبنى كىاٍلمىسىاًكٌنى
الزَّكىاةى كىآتىى الصَّالةى ـى كىأىقىا الرّْقىاًب
 ًبعىٍهًدًىٍمًإذىاعىاىىديكٍاكىالصَّاًبرًينى كىاٍلميوفيوفى
أيكلىػئً اٍلبىٍأًس كىًحٌنى كالضَّرَّاء يفاٍلبىٍأسىاء  ى
 اٍلميتػَّقيوفى ىيمي كىأيكلىػًئ ى قيوا صىدى -الًَّذينى

ُٕٕ- 

 ،أىفتػيوىلُّواٍكيجيوىىكيمٍُٕٕالبقرة

الصَّالىةى.ْٕ تػىٍقرىبيوٍا الى آمىنيوٍا الًَّذينى أىيػُّهىا يىا
كىأىنتيٍمسيكىارىلحىَتَّىتػىٍعلىميواٍمىاتػىقيوليوفىكىالى

 كىًإفجينيبانًإالَّعىاًبرًمسىًبيلو تػىٍغتىًسليوٍا حىَتَّى
أىٍكجىاءأىحىده كينتيممٍَّرضىىأىٍكعىلىىسىفىرو
مّْنكيممّْناٍلغىآًئًطأىٍكالىمىٍستيميالنّْسىاءفػىلىٍم
ديكٍامىاءفػىتػىيىمَّميوٍاصىًعيدانطىيّْبانفىاٍمسىحيوٍا ْنًى
عىفيٌوان كىافى الٌلوى ًإفَّ كىأىٍيًديكيٍم ًبويجيوًىكيٍم

 -ّْ-فيورانغى

 فىاٍمسىحيواًٍبويجيوًىكيمٍّْالنساء
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ْٖ.
الصَّالًة ًإذىاقيٍمتيٍمًإىلى آمىنيوٍا يىاأىيػُّهىاالًَّذينى

اٍلمىرىاًفًق ًإىلى كىأىٍيًديىكيٍم كيجيوىىكيٍم فاٍغًسليوٍا
 ًإىلى كىأىٍرجيلىكيٍم ًبريؤيكًسكيٍم كىاٍمسىحيوٍا

جينيب كينتيٍم كىًإف ٍعبىًٌن كىًإفاٍلكى فىاطَّهَّريكٍا ان
أىٍكجىاءأىحىده كينتيممٍَّرضىىأىٍكعىلىىسىفىرو
اٍلغىاًئًطأىٍكالىمىٍستيميالنّْسىاءفػىلىٍم مَّنكيممّْنى
ديكٍامىاءفػىتػىيىمَّميوٍاصىًعيدانطىيّْبانفىاٍمسىحيوٍا ْنًى
الٌلوي ييرًيدي مىا مٍّْنوي كىأىٍيًديكيم ًبويجيوًىكيٍم

ييرًيديلًيىٍجعى كىلىػًكن حىرىجو مٍّْن عىلىٍيكيم لى
لىعىلَّكيٍم عىلىٍيكيٍم تىوي نًٍعمى كىلًييًتمَّ لًييطىهَّرىكيٍم

  -ٔ-تىٍشكيريكفى

كيجيوىىكيمٍٔاٞنائدة ،فاٍغًسليوٍا
 فىاٍمسىحيواًٍبويجيوًىكيمٍ

كيجيوىىكيٍم.ْٗ كىأىًقيميوٍا بًاٍلًقٍسًط رىيبّْ أىمىرى قيٍل
كيلّْ لىويًعندى ٢نيًٍلًصٌنى كىاٍدعيوهي مىٍسًجدو

أىكيٍمتػىعيوديكفى  -ِٗ-الدّْينىكىمىابىدى

 كىأىًقيميواٍكيجيوىىكيمٍِٗاْلعراؼ

كىًإٍف.َٓ ًْلىنفيًسكيٍم أىٍحسىنتيٍم أىٍحسىنتيٍم ًإٍف
اآلًخرىًة كىٍعدي جىاء فىًإذىا فػىلىهىا أىسىٍأمتيٍ
 اٍلمىٍسًجدى كىلًيىٍدخيليوٍا كيجيوىىكيٍم لًيىسيوؤيكٍا
عىلىٍوٍا مىا كىلًييتىبػّْريكٍا مىرَّةو أىكَّؿى دىخىليوهي كىمىا

 -ٕ-تػىٍتًبًنان

 كيجيوىىكيمٍلًيىسيوؤيكإٍاإلسراء

رىٍ٘نىًة.ُٓ فىًفي كيجيوىيهيٍم ابٍػيىضٍَّت الًَّذينى كىأىمَّا
اًلديكفى  -َُٕ-الٌلًوىيٍمًفيهىاخى

 ابٍػيىضٍَّتكيجيوىيهيمٍَُٕآؿعمراف

كىفىريكٍااٍلمىآلًئكىةي.ِٓ الًَّذينى كىلىٍوتػىرىلًإٍذيػىتػىوىِّفَّ
 كىأىٍدبىارىىيٍم كيجيوىىهيٍم كىذيكقيوٍايىٍضرًبيوفى

 يىٍضرًبيوفىكيجيوىىهيمٍَٓاْلنفاؿ
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اٜنٍىرًيًق  -َٓ-عىذىابى
كىسىبيوٍاالسَّيّْئىاًتجىزىاءسىيّْئىةوّنًٍثًلهىا.ّٓ كىالًَّذينى

 ًمٍنعىاًصمو الٌلًو ًذلَّةهمَّاٟنىيممّْنى كىتػىٍرىىقيهيٍم
اللٍَّيًل ًقطىعانمّْنى كيجيوىيهيٍم أيٍغًشيىٍت كىأىمنَّىا
ًفيهىا ىيٍم النَّاًر أىٍصحىابي أيٍكلىػًئ ى ميٍظًلمان

اًلديكفى  -ِٕ-خى

 أيٍغًشيىٍتكيجيوىيهيمٍِٖنسيو

يػىٍرىىقي.ْٓ كىالى كىزًيىادىةه اٜنٍيٍسىنى أىٍحسىنيوٍا لّْلًَّذينى
 أىٍصحىابي أيٍكلىػًئ ى ًذلَّةه كىالى قػىتػىره كيجيوىىهيٍم

اًلديكفى -ِٔ-اٛنٍىنًَّةىيٍمًفيهىاخى

 كىالىيػىٍرىىقيكيجيوىىهيمٍِٔيونس

قىًطرىا.ٓٓ مّْن كيجيوىىهيٍمسىرىابًيليهيم كىتػىٍغشىى فو
 -َٓ-النَّاري

 كىتػىٍغشىىكيجيوىىهيمٍَٓإبراىيم

ييٍضًلٍل.ٔٓ كىمىن اٍلميٍهتىًد فػىهيوى الٌلوي يػىٍهًد كىمىن
كى٥نىٍشيريىيٍم ديكنًًو ًمن أىٍكلًيىاء ٟنىيٍم دى ْنًى فػىلىن
كىبيٍكمان عيٍميان كيجيوًىًهٍم عىلىى اٍلًقيىامىًة يػىٍوـى

مٍَّأكىاىيٍمجىهىنَّميكيلَّمىاخىبىٍتزًٍدنىاىيٍمكىصيٌمان
-ٕٗ-سىًعًنان

اٍلًقيىامىًةٕٗاإلسراء يػىٍوـى كى٥نىٍشيريىيٍم
 عىلىىكيجيوًىًهمٍ

عىن.ٕٓ يىكيفُّوفى الى كىفىريكاًحٌنى لىٍويػىٍعلىميالًَّذينى
ىيٍم كىالى عىنظيهيورًًىٍم كىالى النَّارى كيجيوًىًهمي

-ّٗ-يينصىريكفى

عىنّٗاْلنبياء يىكيفُّوفى الى
 كيجيوًىًهميالنَّارى

كىىيٍمًفيهىاكىاًٜنيوفى.ٖٓ -تػىٍلفىحيكيجيوىىهيميالنَّاري
َُْ-

 تػىٍلفىحيكيجيوىىهيميالنَّاريَُْاٞنؤمنوف

جىهىنَّمى.ٗٓ عىلىىكيجيوًىًهٍمًإىلى حييٍشىريكفى الًَّذينى
انان شىرّّمَّكى -ّْ-كىأىضىلُّسىًبيالنأيٍكلىًئ ى

عىلىىّْالفرقاف حييٍشىريكفى الًَّذينى
 كيجيوًىًهمٍ
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يف.َٔ كيجيوىيهيٍم فىكيبٍَّت بًالسَّيّْئىًة جىاء كىمىن
 تػىٍعمىليوفى كينتيٍم مىا ًإالَّ ْنيٍزىٍكفى ىىٍل -النَّاًر

َٗ-

 فىكيبٍَّتكيجيوىيهيمٍَٗالنمل

كيجيوىيهيمٍ.ُٔ تػيقىلَّبي يىايػىٍوـى يػىقيوليوفى يفالنَّاًر
 -ٔٔ-لىٍيتػىنىاأىطىٍعنىااللَّوىكىأىطىٍعنىاالرَّسيوالى

كيجيوىيهيمٍٔٔاْلحزاب  يػىٍوـىتػيقىلَّبي

عىلىىاللًَّو.ِٔ بيوٍا كىذى تػىرىلالًَّذينى اٍلًقيىامىًة كىيػىٍوـى
مىثٍػونل يفجىهىنَّمى أىلىٍيسى مٍُّسوىدَّةه كيجيوىيهيم

ًينى -َٔ-لٍّْلميتىكىربّْ

اللًَّؤَالزمر عىلىى بيوٍا كىذى الًَّذينى
 كيجيوىيهيممٍُّسوىدَّةه

يىٍضرًبيوفى.ّٔ ًئكىةي اٍلمىالى تػىوىفػَّتػٍهيٍم ًإذىا فىكىٍيفى
-ِٕ-كيجيوىىهيٍمكىأىٍدبىارىىيٍم

 يىٍضرًبيوفىكيجيوىىهيم١ٍِٕنمد

اللًَّوكىالَّ.ْٔ رَّسيوؿي مىعىويأىًشدَّاءعىلىى١نُّىمَّده ًذينى
ريكَّعانسيجَّدان تػىرىاىيٍم نػىهيٍم بػىيػٍ ري٘نىىاء اٍلكيفَّاًر
كىرًٍضوىانانًسيمىاىيٍم اللًَّو فىٍضالنمّْنى يػىٍبتػىغيوفى
 ذىًل ى السُّجيوًد أىثىًر مٍّْن كيجيوًىًهم يف
٤ًنيًل اإٍلً يف كىمىثػىليهيٍم التػٍَّورىاًة يف مىثػىليهيٍم

فىاٍستػىٍغلىظىكىزىٍر فىآزىرىهي شىٍطأىهي أىٍخرىجى عو
الزُّرَّاعىلًيىًغيظى فىاٍستػىوىلعىلىىسيوًقًويػيٍعًجبي
آمىنيواكىعىًمليوا اللَّويالًَّذينى كىعىدى اٍلكيفَّارى ًًّٔمي
كىأىٍجرانعىًظيمان ًمنػٍهيممٍَّغًفرىةن -الصَّاٜنًىاًت

ِٗ-

 كيجيوًىًهمًسيمىاىيٍميفِٗالفتح

كيجيوًىًهٍم.ٓٔ عىلىى النَّاًر يف ييٍسحىبيوفى يػىٍوـى
 سىقىرى -ْٖ-ذيكقيوامىسَّ

 عىلىىكيجيوًىًهمٍْٖالقمر

يفكيجيوًىًهٍمنىٍضرىةىالنًَّعيًم.ٔٔ نىٍضرىةىِْاٞنطففٌن-ِْ-تػىٍعًرؼي كيجيوًىًهٍم يف
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فالكرًنآياتٗنةتتضمنكثًنامنيبدكمناٛندكؿالسابقأفيفالقرآ
وجوه.كىذايكفىأفيكوفٗنعهايفكلمةالوجوكالاٞنشرتؾاللفظيلكلمة

شاىداعلىكقوعاٞنشرتؾاللفظيككثرتويفالقرآفالكرًن.

موجودايفالقرآفالكرًنككافكافؾاللفظيأفاٞنشرت،كخالصةالقوؿ
كثرة اٞنناسبة يفىذه اليترأيناىا بٌنالظواىر من ك الداللية قيمو من قيمة

ٗنعهايفكلمةوجوكاليفكلمةاٞنشرتؾاللفظيباعتياركثرةحقائقواٞنتمثلة
اٞنشرتؾاللفظيال الذميربىنعلىأف اْلمر البينة. يفاآلياتالقرآنية وجوه

القرآفالكرًن.كثًنايف



 المشترك اللفظيالمبحث الثاني:  .ب
 المشترك اللفظي مفهوم .1

 المشترك اللفظيمعنى  (1
يشرتؾ،كاٞنصدراشرتاؾ،–تعريفاٞنشرتؾاللفظييفاللغة:منالفعلاشرتؾ

كاٞنشرتؾاسممفعوؿ.

كأمااصطالحا:عرؼبعدةتعريفاتقريبةيفبعض:

 ماكضعٞنعىنكثًنبوضعكثًن.عرفوجرحافبقولو:اٞنشرتؾ 
 كقاؿعنوابنفارس:تسمىاْلشياءالكثًنةباالسمالواحد٥نو:عٌناٞناءك

 عٌناٞناؿكعٌنالسحاب.

 النًَّعيمً
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 كعرفوابنتيميةبقولو:أفيكوفاللفظداالعلىمعنيٌنمنغًنأفيدؿعلى
 معىنمشرتؾبينهما.

 اللفظالواحدالداؿعلىمعنيٌنكقاؿالسيوطى:كقدحدهأىلاْلصوؿبأنو
أىلتل اللغة عند علىالسواء داللة التعريف٢ِٓنتلفتٌنفأكثر منىذا .ك

يتبٌنأفعموداٞنشرتؾاللفظيىوالداللة،ْلفاللفظالواحديدؿعلىمعىن
 .ّٓأكاثنٌنأكأكثر

كديكنأفيعرؼبتعريف٢نتصرفيقاؿ:ىوماآندلفظوكاختلفمعناه.

اٞنشرتؾ من كثًنة أمثلة اٞنزىر يف الشيوطي أكرد اللفظي: اٞنشرتؾ يف أمثلة
اللفظي،كمنها:

 :العم:أخواْلب،كالعم:اٛنمعالكثًن،كقاؿالراجز 

أفنيتعاماكجربتعاماِّياعامربنمال ياعاماِّ

آخرين.فالعاـاْلكؿأرادبوعماه،كالعاـالثاينأرادأفنيتقوما،كجربت

 .النول:يطلقعلىالدار،كالنية،كالبػيٍعد 
 ،العٌن:تطلقعلىمعافكثًنةجدا:فتطلقعلىالنقدعلىالدراىيمكالدنانًن

كعلىمطرأياـاليقلعيقاؿ:أصابأرضبينفالفعٌن،كعلىعٌناٞناء،
ع ك القربة، علىفم ك العٌناليتتصيباإلنساف، ك عٌنالربكة، لىعٌنك

.ْٓالشمس،كعلىاٛناسوس،كعلىالباصرة

                                                           
.ُٕٕ(.ََِٓ.)الرياض:دارابنخزدية،فقواللغةمفهوموكموضوعاتوقضاياه١نمدبنإبراىيماٜنمد. ِٓ
ّٓ . .ٗ(.ُٔٗٗ.)بًنكت:مؤسسةالرسالة،اللفظييفاٜنقلالقرآيناٞنشرتؾعبدالعاؿساملمكـر
.ُُٖ-َُٖفقواللغة،١نمدبنإبراىيماٜنمد. ْٓ
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كمنالبدىيأفاللفظيفأكؿكضعوكافيدؿعلىمعىنكاحد،مثتولدمن
ىذااٞنعىنالواحدعدةمعاف،كىذاالتعريفٌٚنيبتطوراٞنعىن.ىذاالتطوريسًنببطء

ستغرؽكقتاطويال،كتدرٌج،فتٌغًنمدلوؿالكلمةمثالاليتمبشكلفجائيسريع،بلي
كحيدثعادةيفصورةتدرجييةفينتقلإىلمعىنآخرقريبمنو.

عالقة أما اٞنتشأّة. ك آّاكرة كمها:عالقة كالتطورمرتبطبعالقتٌنحيكمانو،
آّاكرةقدتكوفمكانيةكتحوؿمعىن"ظعينة"،كىييفاْلصل:اٞنرأةيفاٟنودجإىل

إىل ك كتحوؿمعىنمعىناٟنودجنفسو زمانية آّاكرة تكوفعالقة قد ك معىنالبعًن.
"العقيقة"،كىياْلصل:الشعرالذمخيرجعلىالولدمنبطنأموإىلمعىنالذبيحة
يف ىو ك ، "اْلفن" معىن كتحوؿ اٞنتشأّة عالقة أما ك الشعر. إىلحلق تنحر اليت

.اْلصل:امتالءبطنالدابٌةمنالعلفإىلمعىنام تالءبالكـر

كمنالتطورالداليللوعالقةباٞنشرتؾاللفظي،كىي:

ـٌ،فيتقادـالزمنبتناسىاٞنعىنالعاـ،للفظةتدؿأفتكوفا علىمعىنمعٌٌنعا
لتستعملالكلمةيفمعىنخاص.فمنذل ٗنيعاٞنفرداتاليتكانتعاٌمةاٞندلوؿ،مثٌ

تتعلقبالعقائدأكالشعائر،أكالنظمالدينيةشاعاستعماٟنايفاإلسالـيفمعافخاصة
كاٞنؤمنكالكافر،كاٞننافق،كالركوعكالسجود.فالصالة كالصالةكاٜنج،كالصـو
اٞنعركفة العبادة يف اإلسالـ يف استعماٟنا شاع مث "الدعاء" اْلصل: يف معناىا مثال

رؼعندإطالقهاإىلغًنالشتماٟناعلىمظهرمنمظاىرالدعاءحَتأصبحتالتنص
ىذااٞنعىن.

اْلصل خاصيف معىن على دالة الكلمة تكوف بأف العكس حيدث قدد ك
كثر مث اٜنرب، : اْلصل يف فالبأس العهد، بتقادـ عاـ معىن إىل تتطور مث كضعها
معناه.كالرائديفاْلصل: استخدامويفكلشدة،فاكتسبمنىذااالستخداـعمـو

اللغةطالبالكالأ، العلماء أحسّٔا تطور ىذا ك رائدا. طالبكلحاجة مثصار
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احملدثٌن اللغويٌنك عناية إليو توجو أف قبل التطور.ٓٓالقدماء نعرؼبأف ىنا من ك
 الداليللوعالقةقويةباٞنشرتؾاللفظي.

 أراء العلماء في وقوع المشترك اللفظي (2
اٞنشرتؾاللفظييفاللغةالعربية،مليثرألجدؿبٌناللغويٌنالعربحوؿكجود

بلانعقدإٗناعهمعلىكجوده.يقوؿسيبويو:"اعلمأفمنكالمهم....اتفاؽاللفظٌن
كاختالؼاٞنعنيٌن".كقاؿابنفارسٓنتعنواف:بابأجناسالكالـيفاالتفاؽك

ناعٌناٞناءاالقرتاف:"يكوفذل علىكجوه....كمنواتفاؽاللفظكاختالؼاٞنعىنكقول
كعٌناٞناؿكعٌنالركيةكعٌناٞنيزاف".

اٞنشرتؾاللفظيكأخرجمنوكلماديكنردمعانيهاإىل يوجدمنضيقمفهـو
معىنكاحد،كمنىؤالءابندستويوالذمجاءعنويفاٞنزىر:"قاؿابندستويويفشرح

لفظةمنأقولحججمنكقدذكرلفظة)كجد(كاختالؼمعانيها:ىذهال–الفسيح
يزعمأفمنكالـالعربمايتفقلفظوكخيتلفمعناه.ْلفسيبويوذكرهيفأكؿكتابوك

لفظجعلومناْلصوؿاٞنتقدمة،فظنمنمليتأملاٞنعاىنكمليتحققاٜنقائقأفىذا
اٞنعاىنكلهاشيءكاحد،كىوإصابةالشيءكاحدقدجاءٞنعاف٢نتلفة،ك إمناىذه

.ٔٓخًناكافأكشراكلكنفرقوابٌناٞنصادر..."

كأماعلماءاْلصوؿفقدأثاركاجدالكبًناحوؿىذهالظاىرةكتفرقواشيعانك
أحزابان:

اْللفاظ (.أ تكن مل "لو أنو حجتهم ك بوجوبكقوعو، قاؿ من فمنهم
ٝنلتأكثر–معأفاٞنسمياتغًنمتناىية–اٞنشرتكةكاقعةيفاللغة

 اٞنسمياتعناْللفاظالدالةعليهامعدعوةاٜناجةإليها".
                                                           

.ُُ-َُنفساٞنرجع، ٓٓ
.ُٔٓ.علمالداللةأ٘ند٢نتارعمر. ٔٓ
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"إجاللو (.ب بدعول عقال كقوعو باستحالة قاؿ من منهم ك
بالتفهيماٞنقصودمنالوضعٝنفاءالقرائن".كتقريبكجهةنظرىمأف
الواضعاٜنكيمالديكنأفيقدـعلىعململيستهتفمنكرائوغاية.

يمةاٞنرتتبةعلىالوضعمنهتيئةكسائلالتفاىمبٌنأفرادكالغليةاٜنك
آّتمع.كّناأفجعلاللفظالواحدْلكثرمنمعىنمعخفاءالقرائن

 ٣ناخيلبتحقيقىذهالغايةفاليعقلأفيقدـعليهاالواضعُناؿ.
على (.ج ك العقلية اٞنوانع لفقداف علىإمكافكقوعو اْلكثركف ك

باللغةمليئةّٔذهاْللفاظ،بلمامنمادةمناٞنوادكقوعوفعال،ككت
رتاؾاللفظي.ككلشبهةذكركفٟناعدةمعافعلىسبيلاالشإالكي

تثارعلىخالؼىذاينقضهاالواقعالذمنلمسويفٗنيعاللغات،فهي
 .ٕٓأقربإىلشبهةيفمقابلالبديهة

  (.د
 أسباب المشترك اللفظي (3

،يفضوءماقٌررهبعضالقدماءاللفظييفاللغةالعربيةاٞنشرتؾأىمأسبابكقوع
كاحملدثٌن،يفالعواملاآلتية:

 االستعماؿآّازمللفظةاٞنعينة. (.أ
ْلنويفنتبعض٥نو:كلمة"الفتنة"كىيالتفاؽ،ّنعىن:اٞناؿ،

.كاستعماؿ"اإلمث"كىوالذنبّنعىناٝنمر،ْلفالناس٣ننديلكونو
ؼاإلمث.كبابآّازاٞنرسلعندالبالغيٌنالعربكاسعسببيفاقرتا

.ٖٓمستفيد
 تداخلاللغات (.ب

                                                           
.ّٕ-ّٔ(.ُٕٗٗ)سورابايا:جامعةسوننأمبيلاإلسالميةاٜنكومية،علمالداللة.١نمدغفرافزينالعامل. ٕٓ
.ُٖٓ(.ََِٕ.)اْلردف:داراْلمل،علمالداللةالتطبيقييفالرتاثالعريبىادمالنهر. ٖٓ
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فاتفاؽ ٟنجات. على العربية انقساـ بسبب اللغات تداخل
اللفظٌنكاختالؼاٞنعنيٌنينبغيأاليكوفقصدايفالوضع،كالأصال
كلكنومنلغاتمتداخلة،أكتكوفكللفظتستعملّنعىنمٌثتستعار
لشيءفتكثر،فتغلبّننزلةاْلصل.فالسليطيفٟنجةأىلاليمن؛زيت

:الزيتعامة.يفبقيةاللهجاتالعربيةاْلخرلالسمسم،كىو
كالذئب:السرحاف،كالسيدعندعامةالعرب،كعندىذيل:

اْلسد.
كاٟنجرسيفٟنحةاٜنجاز:القرد،كيفٟنجةاليمن:الثعلب.ك

اْلعسر.كعندقيس:اْل٘نقكبتداخلاللغةاللغاتاإللقتعندٕنيم:
يستعملالعربٟنجاتبعضهم.

 االختالؼيفاالشتقاؽ (.ج
ينول.كيفكلمةاْلخرل–٥نو:"النول"ّنعىنالبعد،مننول

"النول"ّنعىنٗنعنواة.
 االقرتاضاللغوممنلغاتأخرل. (.د

ك الضيافة. كالسور السورحائطاٞندينة، اْلكؿعريبك٥نو:
أىل-صلىاهللعليوكسلم-الثاينفارسي.قاؿرسوؿاهلل :"يا

اٝنندؽ!إٌفجابراقدصنعلكمسورافحٌيهالبكم".
كمثلذل كلمةاٜنٌبفهوالودكد،كىواٛنرٌةيوضعفيهااٞناء.

 .لصويتبتغيًننطقالكلمةاٞنعينةالتطٌورا (.ق
ا اٞنعينة،لصويتبتغيًننطقالكالتطٌور عنطريقالقلبلمة إٌما

اٞنكاين،كمايف٥نو:نألكناء.يقاؿ:ناءبصدره:إذاهنضكناء:إذا
)أىٍعرىضى تعاىل: قاؿ البعد. ىو ك النأم من كىنىألبػىعيدى. –ًَنىانًًبًو(

.-ّٖاإلسراء:–ًَنىانًًبًو(كىنىاءىكقرئ:)أىٍعرىضى–ُٓفصلت:
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ويت.من٥نو:الفركةكالثركة.اإلبداؿالصأكعنطريقالقلبك
ك الرأس، جلد اْلكىل: ك ثاء. الفاء التطابقبإبداؿ ك الغىن، الثانية:

داللةالكلم منهما الداللة،ك٘نلتكل  تبادلتا الصوتية تٌنيفالصورة
.كحثالةكحفالة،ثلذل :حن كحل ّنعىن:السواداْلخرلكم

يل.للشيءالقليلكالضئ
كدعمك:دعم.يقاؿ:دعمالشيء:قٌواه.منالدعم.

"دحم" أصلها ك كرمى. دفع، عينانكدعم: اٜناء بإبداؿ .
للتخفيف.

اٝناصأك (.ك إىل العاـ من انتقاٟنا ك لبعضاْللفاظ الداليل تطور عٌد
 العكس.

عٌدتطورالداليللبعضاْللفاظكانتقاٟنامنالعاـإىلاٝناص
العكسسبب لبعضأك حصل ما ىذا ك اٞنشرتؾ، أسبابكجود من ا

بعض ضييػّْقىٍت إذ اٜننيف اإلسالمي الدين بفعل اْللفاظ دالالت
أكجد ٣نا معينة، كٓنددتبداللة لبعضاْللفاظ، اٞنساحاتالداللية
داللتٌنمشرتكتٌنيفاللفظالواحدالداللةالقددية،كالداللةاإلسالمية

 يقرر كٟنذا علىاٛنديدة، العربكانتيفجاىليتها "أٌف ابنفارس:
–إرثآيائهميفلغاهتمكآدأّمكنسائهمكقرابينهم،فلماجاءاهلل

 ثناؤه ك–جٌل ابطلتأمور ك نسحتديانات، ك أحواؿ باإلسالـ
نقلتمناللغةألفاظمنمواضعإىلمواضعأخرل،بزياداتزيدت،ك

عفىاآلخراْلكؿفكاف٣ناجاءيفشرائعشيرعت،كشرائطشيرطت،ف
العربعرؼ كإٌف كالكافركاٞننافق، اٞنؤمنكاٞنسلم، اإلسالـذكر
زادتالشريعةشرائطك مٌث اٞنؤمنمناْلماف،كاإلديافىوالتصديق،
أكصاؼّٔايسٌمىاٞنؤمنبإطالؽمؤمنان.ككذل اإلسالـكاٞنسلمإمنا
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يفالشرعمنأكصافوماجاء،ككذل عرفتمنوإسالـشيءمٌثجاء
كانتالتعرؼمنالكفرإالالغطاءكالسرت،فأمااٞننافقفاىسمجاء

.ٗٓبواإلسالـأبطنواغًنماأظهركه،ككافاْلصلمننافقاءالًنبوع"
 السياق محور المشترك اللفظي (2

كمابعدىامنالسياؽىوعالقةالكلمةاليتكقعفيهااٞنشرتؾاللفظيمعماقبلها
كلماتاٛنملة.كذل ْلفالكلماتليستأجسامابالأركاح،كلكنهاحٌيةمتحرٌكة
تعطيإشعاتمعينةللكلماتاليتكقعفيهااالشرتاؾ،كىياٞنفاتحالذميفتحاٞنغلق

منهاأكاٞنصباحالذمييهتدىمبضوئوعلىالتحديدمعاينالكلمةاٞنشرتكة.
بأفاٞنعىنالينكشفإالمنخالؿالتسييقالوحدةاللغوية،أمكٟنذايصرٌحفًنث

كضعهايفسياقات٢نتلفة.كمعظمالوحداتالدالليةتقعيف٠ناكرةكحداتأنخىر.ك
الوحداتاْلخرل إالّنالحظة ٓنديدىا أك الوحداتالديكنكصفها معاىنىذه أٌف

اليتتقع٠ناكرةٟنا.
قيمةالسياؽيفٓنديداٞنعىنمايلي:كمناْلمثلةاٜنٌيةعلى

،كانتهىسلسمةبدأىابأخبار١نمدبنحيٍنقاؿأبوالطىيبيفركايةم (ُ
يستول كاحدة، أبياتعلىقافية للخليلثالثة قاؿ إىلاٛنرمازٌم، ّٔا

 لفظهاكخيتلفمعناىا:
إذرىجلاٛنًنافعندالغيركبٍياكٍيحىقػىٍليبمندىكاعياٟنىول

كدىٍمعيعيينكىفىٍيضالغيركٍبأتٍػبػىٍعتيمطٍريفكقدأزمعوا
تٍفرتعنًمٍثًلأقاحيالغيركبٍكانواكنفيهمطىٍفلىةيحيرٌة

ىو غٍربك ٗنع الثاين: ك الشمس، غركب فالغركباْلكؿ:
عغىٍرب،كىيالوىاداٞننخفضة.الدَّلوالعظيمةاٞنملوءة،كالثالث:ٗنىٍ

 اتبالنحويٌن"ْليبالطيباللغوم:يفكتاب:"مر (ِ

                                                           
.ُِٓ-ُٗٓنفساٞنرجع، ٗٓ



39 
 

قاؿ:أنشدناثعلب:
العصرأتعرؼأطالالشىجىٍونى باٝناؿ يف كاف زماف عيش ك

اٝنايل
علىبعصيافاإلمارةكاٝناؿليايلرىيٍػعىافالشبابمسلط

ككإذاأناخٍدفيلٍلغىًوٌمأخيالٌصبا اللهو ذم اٞنريح للًغزىاؿ ك
اٝناؿ

كخد أسيلكالوذيلةذمخاؿلرجاؿبفاحمكاٝنودتصطادا
كمارئماٞنًيثاءىذكالرّْيبةاٝنايلإذارىًئمىٍتربعارئمترباعىها

كفسرذل بقولو:
:يريدموضعانبعينوكقولو:شجون باٝناؿ
:اٞناضيكقولو:يفالعصراٝنايل
:يريدالرايةكقولو:اإلمارةكاٝناؿ
:يريداٝنيالءكالكًٍنٝناؿكقولو:ذماللهوكا

:يريدكاحدخيالفالوجوكقولو:كالوذيبةذمخاؿ
:يعىنالعزب.كقولو:ذمالريبةاٝناؿ

 كيفآّمليقدؿلناابنفارسمثالللفظةمشرتكةكىيالعٌن،فيقوؿ: (ّ
 :العٌن:عٌناإلنساف،ككلذمبىصىر،كىيمؤنثة،كاٛنمع

عييػيٍوفي، ك ي، كأىٍعٌني معٌن ىو ك بعيين، أصبتو الرجل: كعٍنتي
ك عائن، الفاعل: ك عينة،معيوف، ك عيانا الشيء رأيتىذا

تعك ه،لقيتوعٌنعٌنةألعيانا،كفعلذل عمدعٌن،إذا مَّدى
 ىذاعىٍبدىعىٌٍنو،أمخيدم مادامتتراهفإذاغبت،فال:ك
 ب ك للخًن.....، اٞنتجسّْسي العٌن: قليللدقليلالعك أم: ٌن،

 الناس.
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 سحابةتػيٍقبلمنناحيةالقبلةكالعٌنللماء،كالعٌن:. 
 .ٙنساأكستااليػيٍقًلٍع،كالعٌن:الشمس  كالعٌن:مطريدـك
 يفاٞنزادة.....اخل كالعٌن:الثػٍَّقبي

َٔ. 
اٞنشرتؾاللفظيىوفرعمهممن كمنتل البياناتكاضحلناأفمفهـو

لداليل،كخصوصايفحالةاٞنعاىن.الفركعيفعلما
 

 أنواع المشترك اللفظي .2
:ُٔ،كىيأنواعكافللمشرتؾاللفظي

 كجودمعىنمركزمللفظيتدكرحولوعدةمعاففرعيةأكىامشية. (ُ
يفكتابواٞنشهورNidaىذاالنوعاْلكؿفقدأفاضيفتوضيحو

Componential Analysis of Meaning الفرعيةأككقدذكرأفاٞنعاين
عناصر كجود طريق عن ببعض بعضها اٞنركزم ّنعىن تتصل اٟنامشية
مشرتكةمعينةكركابطمناٞنكوناتالتشخيصية.كاٞنعىناٞنركزمعنده

كىو،ىوالذميتصلّنعىنالكلمةإذاكردتمنفردة٠نردةعنالسياؽ
الذميربطعادةاٞنعايناْلخرلاٞنامشية.كمناْلمثلةاليتضرّٔاٟنذا

النوعالكلمتافاآلتيتاف:
 كلمةCoat:يفالتعبًناتالثالثةاآلتية

a. Bill put on his coat. 

b. The dog has a thick coat of fur. 

c. The house has a fresh coat of paint. 

ي عبارة كل يف كلمة دالليةفمعىن ٠نموعة إىل نتمى
–البلوفر–ينتمىإىل٠نموعة:اٛناكت (a)خاصة.ففيرقم
شعر.ك–ريش–إىل٠نموعة:جلد(b)السويرت.كيفرقم

                                                           
َٔ . .ِٓ-ِّ.اٞنشرتؾاللفظييفاٜنقلالقرآينعبدالعاؿساملمكـر
.ُِٔ.علمالداللةأ٘ند٢نتارعمر. ُٔ
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ٕنثل أهنا على دليل خاصة داللية ّنجموعة معىن كل اتصاؿ
يف تتقاسم الثالثة اٞنعاىن لكن ك متميزة. داللية معاف ثالثة

عنصرا بينهااٜنقيقة اٞنعىنالرئيسمن ك )التغطية( ىو مشرتكا
 رقم اٞنتصل(a)ىو اٞنعىن أنو بدليل اٞنركزل، اٞنعىن ىو ك

حينماترديفأقلسياؽألمفردةكىوcoat بالوحدةاٞنعجمية
أيضااٞنعىنالذميربطمعنيٌناآلخرينالفرعيٌن.

 كلمةpaper:يفالتعبًناتالثالثةاآلتية 
a. Royal Mills manufacture paper here. 

b. John bought a paper from the boy. 

c. Thompson read a paper to conterence. 

d. Bill will paper his room. 

كقدتوصلإىلمعىناٞنركزمباللجوءإىلاٞنعيار:كوف
باإلضافةإىلمعيارآخرىو الكلمةيفانعزاؿتؤدلمعىنكذا

اٞنعىناٞنركزل كّٔذينصالحية اٞنالمحاٞنشرتكة. لشرحامتداد
أف قرر العبارةpaper اٞنعًنين أك(a)  يف اٞنركزل اٞنعىن ىي

،(a)ديكنأفيفهمعنطريق(c) ك(b) اْلساسي،ْلفشرحرقم
كذل أفتقوؿإفالصحيفة)اٛنريدة(مصنوعةعنالورؽ،ك

مقدما.احملاضرةأكالبحثعادةماتكوفمكتوبةعلىكرقة
 تعدداٞنعىننتيجةالستعماؿاللفظيفمواقف٢نتلفة. (ِ

Ullman النوعالثاىنقريبمنالنوعاْلكؿ،كقدكرديفتقسيم
"جوانب أك االستعماؿ" يف "تغيًنات ٚناه ك ، اللفظي اٞنشرتؾ يف
اليت )حائط( لذل كلمة ضربمثال قد ك الواحد". للمعىن متعددة

)حجر ُنسبمادهتا )حائط-تتنوعمدلوالهتا طوب...(ككظيفتها
)بناء اىتمامو اٞنستعملك كُنسبخلفية بوابة...( أك –يفاٞننزؿ،

 آثار استعماالتم–عامل أك الظالؿ ىذه كلكن . فنوف...( ؤرخ
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متحد لكل متقاربة أك متالصقة مظاىر أهنا على إليها ينظر اٞنختلفة
 The theoty of speech يفكتابوSir Alan Gardiner متالحم.كيتحدث

and languageعنشيئقريبمنىذاحٌنيقوؿ:"كلكلمةمًناث
منالتطبيقأكاالستعماؿبٌنعددالمناٞناضي.كقداشتقتمعناىا

هنائيمنالناسخيتلفوففيمابينهمقليالأككثًنا.كحينماأنطقكلمة
اٞنوركثة اٞنقدرات ك الركاسب كل السامع عقل أصبيف فأنا كهذه
الستعماالهتاالسابقة.بنطقالشخصلكلمةمافإنويقدـللسامعاٞنعىن

امعأفخيتاراٞنعىنأكآّاؿاٞنناسب.كقدالعاـالكليٟنا،كيبقىللس
أككرةسلةأك-اليتقدتعىنكرةقدـball ضربمثالعلىىذاكلمة

كرةمناٛنليد.
كىذهالفكرةاليتعربعنهاعلمافكغًنهقدأثارتمناقشات
كثًنةبٌنعلماءالداللة،كرّناعربعنهاكلمنهمبطريقة٢نتلفة.فنجد
باٞنعىن ٚناه ما ك الرئيس اٞنعىن ٚناه ما بٌن يفرؽ مثال "إردماف"

ك٤ند"ىرمافبوؿ"يفرؽبٌناٞنعىنالعادلك،االستعماؿأكالتطبيقي
٤ند ك العىرىًضي، باللغةKurylovich اٞنعىن نشره لو مقاؿ يف يرفض

ي.الركسيةمايسمىباٞنعىنالعاـ،كيفضلعليومايسمىباٞنعىناْلصل
يرتبطاف إمنا اٟنامشي اٞنعىن ك العاـ اٞنعىن على فكرتو أسس قد ك
اٞنعىن أف حٌن يف الشعرية، التصورات ك اٞنعاىن ظالؿ ك باْلسلوب
استخالصاٞنعىن يفحالة ك السياؽ. على تتوقفمعرفتو ال اْلصلي
بالوحداتاٛنانبية أشبو منمعافعلىأنو عداه إىلما اْلصليينظر

 يفانطباعاتعلىاٞنعىناْلصلي.اليتتظ

داللةالكلمةالواحدةعلىأكثرمنمعىننتيجةلتطوريفجانباٞنعىن (ّ
 )البوليسيمي(.
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معىنمتعدد،أك-يمييفعبارةبسيطةىوكلمةكاحدةالبوليس
النوعبكلمةِٔمشرتؾتغًنيفاٞنعىن  operation.كقدمثلأكٞنافٟنذا

يفال كاحدة كلمة حٌنيتتعد أهنا مع اإل٤نليزية اللغة عرؼمتكلمي
عملية ّٔا اٞنقصود كاف إذا ما يعرؼ ال السياؽ على منزلتو تسمع

جراحية،أكعمليةاسرتاتيجيةأكصفقةْنارية.
الكلمات تتبعهما رئيسٌن طريقٌن ىناؾ أف أكٞناف يرل ك

:ّٔالكتسابمعانيهااٞنتعددة
 (.أ ك الكلمات تطبيق يف شعورالتغيًن مث استعماٟنا،

اٞنتكلمٌنباٜناجةإىلاالختصاريفاٞنواقفكالسياقات
اليتيقصرفيهاتكرارالكلمةتكرارملحوظا،كمنمث
يريدكف ما على للداللة كحدىا باستعماٟنا يكتفوف

ليسمنالضركرلمثال إنو ٣نا-التعبًنعنو. بللعلو
 أنتيفمستشفىع-جيبالتندر لىأفأفتنصك

أهنا ك جراحية عملية حديث يف إليها اٞنشار العملية
ليستعمليةاسرتاجيةأكصفقةْناريةيفسوؽاْلكراؽ

 اٞنالية.
نفس (.ب إىل يؤدل ىذا من أقصر طريق ىناؾ ك

نقلاٞنعىنفيمكن االستعماؿآّازلأك كىو النتيجة
تطلق صارت اليت )اللساف( بكلمة النوع ٟنذا التمثيل

للغة،فإفإعطاءاسمالعضوللنشاطالذميتنجوعلىا
 اليوجدفيوتغيًنيفاالستعماؿ،كإمناىونقلاٞنعىن.

                                                           
.ْْ(.ُٕٗٗ)طنطا:داراٞنعرفةاٛنامعية،يفعلمالداللة.عبدالكرًن١نمدحسنحبل. ِٔ
.ُٔٔ.علمالداللةأ٘ند٢نتارعمر. ّٔ
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ىذاالنوعكجودعالقةلتحقق Schoffكيشرتط
اٞنتشأّةبٌناٞنعنيٌنيفاالستعماؿآّازم،كٟنذاخيرج
منوكلمةاْلضداد.ْلفكلماتاْلضدادالتوجدبينها

اٞن كلماتعالقة أف يرل الذم أكٞناف أما تشأّة،
أدخل فقد غالبا اٞنعىن يف تطورا تشكل اْلضداد

اْلضداديفىذاالنوع.
كلمة يف العربية اللغة من النوع ٟنذا التمثيل ديكن ك

ك جناح، ك سبب، مقبوضالشيء، عضو، اليتمنمعانيها: "اليد"،
انيها:ركؽاٜنيواف،غطاءاليتمنمع،القوة.كيفكلمةاْلخرل"قرف"

ك أكؿالشيء، اٛنبل، طرؼالشمسمنكراء اٛنبلالصغًن، اٟنودج،
.ْٔفرتةمنالزماف

كقدكقعالبوليسيمييفاٛنملكالرتاكيب،ألداللة
ٗنلةكاحدةعلىمعاف٢نتلفة،كمنأمثلتو:

لنسائوقبيلكفاتو"أسرعكٌن-صلاهللعليوكسلم-قولو -
اٛنملةٜناقا ىذه داللة على يدؿ ٣نا ك يدا". أطوٟنٌن يب

أنوعىنأفاليتٕنوتٕنوت معافمتعددةأفأصحابوظٌنوا
 ىيعائشة مباشرة -بعده كانت-رضياهللعنها ْلهنا

ىي يفالواقعكافيعىنزينبْلهنا لكنو ك اليدين، طويلة
بعدهاليتتوفيتبعده،كعليوفمعىنكالمو:أفاليتٕنوت

 .ٓٔىيالكثًنةالعطاءكاٛنود
كجودكلمتٌنيدؿكلمنهماعلىمعىن،كقدآندتصورةالكلمتٌن (ْ

 نتيجةتطوريفجانبالنطقي)اٟنومونيمي(.
                                                           

.َُق(.ُِْٖ.)جدة:موقعلسافالعرب،اٞنعجمكعلمالداللةساملسليمافاٝنماش. ْٔ
نفساٞنرجع. ٓٔ
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على النوعالرابعيشًنإىلكجودأكثرمنكلمةيدؿكلمنها
أصوات آندت أف الصويت التطور طريق عن تصادؼ قد ك معىن،

أفيسمىكذل تعددكديكن، homonymyالقيسيواللغويٌنالكلمتٌن
 متعددة كلمات أك اللفظي، جانب يف تطور نتيجة معاف-اٞنعىن

اللفظي يف تغًٌن مشرتؾ أك النوعٔٔمتعددة، ٟنذا التمثيل ديكن ك .
مقراْلسقف(.-)أبرشيةsee)يرل(،to see)البحر(،seaبكلمات:

يندكفاعتبارلتطابقىجائهماأكاختالفو.كاٞنهمآنادنطقالكلمة
،كديكنالتمثيلٟنذاالنوعمناللغةالعربيةبالفعلٌن:قاؿيقيل
ك الفاعل. اسم بصيغة أك يستخدمافيفاٞناضى يقوؿحينما قاؿ ك

ككذل ،(يضوعيضيع،كضاع)اٞنس ل بالفعلٌنضاعالشيءكذ
.ٕٔبالفعلٌنساؿسأؿ

كىكذاالبحثعنأنواعاٞنشرتؾاللفظي.كىذاأخًنمبحثنايفىذاالفصل.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
.ْْيفعلمالداللة.عبدالكرًن١نمدحسنحبل. ٔٔ
.ْٓ-ْْعلمالداللة.لعامل.١نمدغفرافزينا ٕٔ


