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 ممخص 
يدرس ىذا البحث قضية تضخـ الثروة المغوية في العربية ، وعوامؿ وجودىا وزيادتيا ومدى 

وجاء البحث في مقدمة  .تأثير ىذه العوامؿ في سعة العربية المشيودة وغناىا المفظي والداللي
تحدث فييا عف الوفرة المفظية العربية ، التي مكنتيا مف الوفاء بحاجات أىميا المغوية وعدـ 
عجزىا أو جمودىا عمى مر عصورىا المختمفة بكؿ تغيرات حياة أصحابيا، ومستجدات حياتيـ 

تعامميـ مع ىذه التي أحوجتيـ وتحوجيـ دائما إلى ألفاظ ودالالت جديدة ومتجددة تعينيـ في 
، ضـ ، ثـ حوى البحث قسميفالمتغيرات وتمؾ المستجدات التي ال تنتيي مادامت حياتيـ باقية
، بالتنمية الرأسيةربية فيما يعرؼ القسـ األوؿ منيما الحديث عف عوامؿ وفرة األلفاظ في الع

، يد األلفاظوىي المعوؿ عمييا في تكثير األلفاظ ، فتحدثت فيو عف ظواىر االشتقاؽ وتول
واالقتراض والتعريب مف المغات األجنبية وترادؼ األلفاظ في المعنى ودوره ، وشمؿ القسـ 

، بتنمية الدالالت ، فالمفظة واحدةالثاني الحديث عف عوامؿ التنمية األفقية ، وىي الخاصة 
، التي كانت ليا لكنيا متعددة المعاني ، أو ُتَحمَّؿ دالالت جديدة لـ تكف ليا تضاؼ إلى داللتيا

، فجاء حديثي فيو عف ظاىرة المشترؾ المفظي وظاىرة التضاد في المعنى ودور أو َتُحؿُّ محميا
المجاز في تنمية الدالالت وزيادتيا وتغيرات الداللة ، حيث ىي العوامؿ المؤثرة في التضخـ  

وامش البحث وقائمة المغوي في العربية ، ثـ جاءت خاتمة البحث بنتائجو وتوصياتو متبوعة بي
 .والمراجع المصادر

 .عوامل التضخم - تضخم العربية - التضخم المغوي :كممات مفتاحية
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 مقدمة
َمفَّ ا تعالى عمى اإلنساف واختصو بالمغة دوف غيره مف المخموقات، 

لدييا وسائؿ اتصاؿ فيما بينيا تختمؼ عف لغة اإلنساف اختبلًفا َبيًّْنا، فيذه التي 
ْف اشتركت مع البشر في التعبير الطبيعي عف االنفعاالت  المخموقات األخرى وا 

 كالجوع والعطش والفرح والحزف والغضب ... إلخ.
بأصوات نسمعيا كصييؿ  االنفعاالت الجسمية والنفسية التي تعبر عنيا

الفرس حيف َيْنُفر مف شيء، وحمحمتو عند الجوع أو االستئناس، ومثؿ ذلؾ نييؽ 
الدجاج والطوير وغير ذلؾ، أو قد الحمار وعواء الذئب وزئير األسد وتصويت 

يكوف بصريا نراه في ىذه المخموقات مف تغير حدقة عينيا ضيقا أو اتساًعا، أو 
 ير، أو الجري واليروب واالختفاء وغير ذلؾ.الشعر وارتفاع الظوقوؼ 

ىذه التعبيرات عف أقوؿ رغـ اشتراؾ ىذه المخموقات مع اإلنساف في مثؿ 
االنفعاالت المختمفة؛ فإنيا ال تممؾ مثمو ىذه الوِسيمة التي حباه ا بيا وجعميا 

دوف باقي المخموقات، وىي "المغة" التي عمييا مدار حياتو مرتبطة بو وحده 
مصالحو وحاجاتو فبيا يتواصؿ مع بني جنسو، فيقضي  ؛وتصريؼ أموره كميا

ًحا، سعادة وحزًنا، ويقرأ ويتعمَّـ َترَ مشاعره وأحاسيسو َفَرًحا أو  فمعيـ، وُيعبّْر ع
بيا عمومو ومعارفو، ويعبد بيا ربو، وىي أداتو في مناسباتو ويسجؿ  ،وُيَعمّْـ بيا

عف  ةائمو في الميو والضحؾ والتسريواالجتماعية، ووسيمة مف أبرز وس الدينية
يمة مف وسائؿ تواصمو مع غيره وفي إليو أىـ وأخطر وسنفسو، فيي بالنسبة 

 حياتو كميا.
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يا قادرة عمى الوفاء نيجعبل افذمال افوعدة ىذه المغة وعتادىا األساسي
األلفاظ التي تحمؿ المعاني التي يريد التعبير عنيا  يقوماف عمىبحاجة أصحابيا 

وما زالت  -المغوي مكانة خاصة احتمتيامتى احتاج ذلؾ، فممكممات في النظاـ 
في كؿ لغات البشر؛ فيي مف أبرز البراىيف عمى قدرة أية لغة عمى  -تحتميا 
ة ئوف حياتيـ أو عجزىا عف ذلؾ، أي أف ما تحويو المغأىميا في تدبير شعوف 

والمتجددة في حياة اإلنساف ىي  مف ألفاظ تعبر عف مختمؼ المعاني القديمة
حو الذي يحتاجو كي يستطيع اإلفادة مف لغتو عمى الوجو الذي ال يعجزه في بلس

 أي جانب مف جوانب حياتو.
 –مشاربيـ وألىمية األلفاظ ودورىا في المغات؛ فقد اىتـ العمماء بمختمؼ 

بدراسة األلفاظ ودالالتيا المختمفة، وتراثنا العربي  -فو وفي المقدمة منيـ المغوي
والبحوث والمؤلفات التي تؤكد فيـ القديـ والحديث يفيض بمثؿ ىذه الدراسات 

ىؤالء العمماء والباحثيف خطورة الكممة في المغة؛ فامتؤلت رفوؼ المكتبات 
 التي تعني باأللفاظ ودالالتيا.وجنباتيا بيذه المؤلفات 

في مجاؿ األلفاظ، بما العربية بغناىا العريض وثرائيا الواسع  وقد ُعِرفت
توفر ليا مف عوامؿ عديدة لمتنمية المفظية، وبما أوجده أصحابيا مف ىذه السبؿ 
التي تنوعت بما جعؿ العربية مف أبرز المغات التي لـ تجمد يوًما ولـ تعجز في 

لوفاء بحاجات أىميا مف ا -بكؿ متغيراتيا–مراحؿ حياة أصحابيا أي مرحمة مف 
رأيت أف أقؼ مع والناطقيف بيا، ميما تغيرت ىذه الحاجات أو تجددت؛ وليذا 

ىذه العوامؿ التي ُألَّْؼ في بعضيا مؤلفات كبيرة في القديـ والحديث، محاواًل 
في عرضيا؛ كي ال يطوؿ ىذا البحث أكثر مف البلـز  -قدر المستطاع–اإليجاز 
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منيا يصمح وحده أف يقاـ عميو أبحاث عدة وليس كؿ عامؿ وينفرط عقده؛ ألف 
 بحثًا واحًدا.

وقد جاء ىذا البحث في مقدمتو ىذه وقسميف، عرضت في القسـ األوؿ 
الحديث عف االشتقاؽ بأنواعو المتعددة، وشمؿ ، لعوامؿ وفرة األلفاظ في العربية 

عد ذلؾ مف المغات األجنبية، وبودوره، ثـ اقتراض األلفاظ ثـ توليد األلفاظ 
بالتنمية الرأسية الخاصة عف المترادفات وأثرىا، وكؿ ذلؾ فيما يعرؼ  تحدثتُ 

 باأللفاظ.
يعرؼ بالزيادة األفقية عوامؿ تنمية الدالالت فيما لالقسـ الثاني  عرضو 

 ٓالخاصة بالمعاني، وتحدثت فيو عف المشترؾ المفظي والتضاد والمجاز
مف نتائج وما َعفَّ لمباحث  ثـ جاءت خاتمة البحث حاممة ما توصؿ إليو

 فيو مف توصيات.
 ومف ا التوفيؽ والسداد،

 الباحث.                                                      
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 ]القسم األول[
 "عوامل الوفرة المفظية في العربية"

بوفرة في ألفاظيا جعمتيا في منأى عف دواعي الضعؼ حظيت العربية 
أو العجز عف أداء مياميا، أو الموت واالندثار، مثمما أصاب لغات كثيرة أخرى 

الميـ إال في النقوش   يبؽ ليا أثر عمى األلسنةضعفت أو ماتت وفنيت ولـ 
وغيرىا، مما يدؿ عمى أنيا كانت مستعممة في مرحمة مف مراحؿ التاريخ، ثـ 

 –عرضت لمزواؿ والفناء وحمَّت محميا لغات جديدة، وىو ما َنَجْت منو عربيتنا ت
 بفضؿ ا إلى اليوـ.

في التي تؤدي بالطبع إلى الوفرة  –وترجع وفرة العربية في ألفاظيا 
إلى عامؿ داخمي في نفسيا يتعمؽ ببنية األلفاظ فييا وطرؽ  –التراكيب والجمؿ 

لى عامؿ خارجي يرتبط بالجوانب الحضارية والدينية اتغييرى والسياسية ، وا 
مما  ؛واالقتصادية واالجتماعية والعممية المستجدة أو المستحدثة في حياة العرب

حدا بالعربية إلى المجوء إلى ُسُبؿ متعددة تُنّْمى بيا ثروتيا المفظية؛ كي تتمكف 
بيا، ومف ثـ جاءت عوامؿ مف مسايرة ركب التغيرات السابقة في حياة أصحا

 الِغَنى المفظي في العربية متمثّْمة فيما يأتي:
: اًلِشتقاق:  أوًلا

تقاؽ عمى رأس العوامؿ التي تساعد المغات مف الطبيعي أف يأتي االش
بصورة عامة، والعربية بصورة خاصة، عمى تنمية ألفاظيا وزيادتيا، فمعظـ 

أدرؾ عمماؤنا منذ القديـ  االطريؽ أواًل؛ وليذالمغات تسعى لمثراء المفظي فييا بيذا 
قيمة االشتقاؽ ودوره في ىذا الشأف، فتحدثوا عنو واىتموا بو فمنيـ مف ضمَّنو 
مبحثًا ضمف مباحث كتاب مف كتبو وىـ كثير، ومنيـ مف أفرد لو مؤلفات 
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 مو صراحة؛ ألنو "ُيعدُّ مف أعظـ الوسائؿ التيخاصة بو تحمؿ اسمستقمة 
عمى معاف  إثراء مادتيا وتوليد ألفاظيا لمداللة بيؿلمغة وتمجأ إلييا في ستعتمدىا ا

لمغة وأىميا، وقد أفادت العربية تمزميا التطور الطبيعي جديدة قد استحدثت أو اس
 .(ٔ)منو خبلؿ تاريخا الطويؿ وحتى اآلف"

وألف عمماء العربية اعتمدوا منيج القياس عمى المسموع مف كبلـ 
العبلقة بيف القياس واالشتقاؽ عبلقة وطيدة والصمة بينيما وثيقة،  تالعرب، فكان

فيو نزع لفظ مف لفظ بشرط مناسبتيما في المعنى والتركيب وتغايرىما في 
الصيغة، أو ىو أخذ صيغة مف أخرى مع اتفاقيما معنى ومادة أصمية وىيئة 

تمفا حروًفا تركيب ليا، لتدؿ الثانية عمى معنى األصؿ بزيادة مفيدة ألجميا اخ
وطريؽ معرفتو تقميب تصاريؼ  ٓوىيئة كضارب مف ضرب وحِذر مف حذر

. أو ىو (ٕ)الكممة حتى ُيرجع منيا إلى صيغة ىي أصؿ الصيغ المأخوذة منيا
، كما أنو أخذ كممة مف (ٖ)"اقتطاع فرع مف أصؿ يدور تصاريفو عمى األصؿ"

ث تظؿ المولَّدة متصمة كممة أو أكثر مع تناسب بينيما في المفظ والمعنى، بحي
 .(ٗ)باألصؿ

ىذه مجمؿ داللة االشتقاؽ وتعريفاتو عند عمماء العربية، وىو بيذا عمـ 
عممي تطبيقي يقوـ عمى "توليد لبعض األلفاظ مف بعض والرجوع بيا إلى أصؿ 
واحد، يحدد مادتيا ويوحي بمعناىا المشترؾ األصيؿ، مثمما يوحي بمعناىا 

بيذا يساىـ في التنمية الرأسية بخمؽ صيغ جديدة مف ، وىو (٘)الخاص الجديد"
ال ُيستفاد مف  بماصؿ واحد، وفي التنمية األفقية بإيجاد معاف جديدة تُفيد أ

 األصؿ.
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تقاؽ أحد فروع عمـ فاالش -وبخاصة عمماء الغرب–أما عند غير العرب 
 في ذلؾ: "العمـ الذييتـ بدراسة المفردات حيث يقوؿ فندريس ي الذيالمغة 

، وتنحصر في أخذ Etymologiesتقاؽ موضوعو دراسة المفردات يسمى االش
ألفاظ القاموِس كممة كممة، وتزويد كؿ واحدة منيا بما يشبو أف يكوف بطاقة 
شخصية ُيذكر فييا مف أيف جاءت ومتى وكيؼ صيغت والتقميبات التي مرت 
 بيا، فيو إذف عمـ تاريخي يحدد صيغة كؿ كممة في أقدـ عصر تسمح
المعمومات التاريخية بالوصوؿ إليو، ويدرس الطريؽ الذي مرت بو الكممة مع 

 .(ٙ)التغيرات التي أصابتيا مف جية المعنى أو االستعماؿ"
عنى بتاريخ الكممة ويتتبع حياتيا عبر عممي يفيو بيذا "عمـ نظري 

إذ يؤكد فندريس عمى  -كما عند العرب–، وىو عندىـ ميـ (ٚ)العصور المختمفة"
يأخذ  ذلؾ بقولو: "ومف ضياع الوقت أف نحاوؿ البرىاف عمى أىمية ىذا العمـ. فمـ

ارنيف إال بفضؿ ما وصؿ إليو يس الصوتيات والصرؼ المقالعمماء في تأس
 .(ٛ)تقاؽ مف نتائج، واالشتقاؽ والصوتيات والصرؼ يسند بعضيا بعًضا"االش

 تقاؽ في العربية إلى ما يمي:وقد َفرَّع العمماء االش
 اًلشتقاق الصغير أو األصغر أو العام أو الصرفي: -أ

ىذا النوع مف االشتقاؽ يقوـ عمى "أخذ صيغة مف أخرى مع اتفاقيما 
معنى ومادة أصمية، وىيئة تركيب ليا؛ ليدؿ بالثانية عمى معنى األصؿ، بزيادة 

، (ٜ)ٌر مف َحَذَر"مفيدة، ألجميا اختمفا حروًفا أو ىيئة كضارب: مف َضَرَب، وَحذِ 
وىذا النوع ىو األكثر وقوًعا في العربية وىو الغالب ويقوـ عميو توليد قسـ كبير 
مف ألفاظ المغة ومتنيا؛ ولذا فيو المقصود عند اإلطبلؽ، ومف ثـ جاءت تسميتو 
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، فعميو تقوـ تصاريؼ آالؼ الجذور في العربية (ٓٔ)باالشتقاؽ العاـ أو الصرفي
 إلى صيغ مختمفة ومشتقات متعددة.

أو أصغر، رغـ أنو أىـ أنواع االشتقاؽ ف الغريب أف ُيسمَّى صغيًرا وم
الميَـّ إال إْف كانت التسمية سببيا ثبات أحرؼ  ؛عيا تطبيًقا في العربيةوأوس

يأتي الحديث التي س –األصؿ في الفروع وعدـ تغييرىا، كما في األنواع األخرى 
المغة؛ ألنو يؤدي أكبر فبل عبلقة بيف تسميتو ىذه وبيف دوره في  -عنيا بعد

نشائيا؛ وليذا فإف تسميتو "بالعاـ" ، أو "الصرفي" (ٔٔ)األدوار في توليد الصيغ وا 
 أقرب إلى التعبير عف دوره الذي يؤديو لمغات.

وىذا ىو النوع القياسي عند العمماء؛ ألف ضوابطو ومقاييسو عندىـ 
بالشذوذ أو  ثابتة؛ فإذا جاءت لفظة خارجة عف ىذه المقاييس حكموا عمييا

المخالفة، "إذ ال ُيعقؿ أف ُيسمع عف أصحاب المغة جميع المشتقات في كؿ مادة 
؛ ولذا كانت المقاييس الموضوعة الشتقاؽ ما يحتاجو المتكمـ (ٕٔ)مف مواد المغة"

"فقد تظؿ المغة قروًنا وليس بيا إال الفعؿ وحده، أو المصدر وحده،  ٓأو الكاتب
 .(ٖٔ)تؽ منيما"حتى تدعو الحاجة إلى ما يش

لكفَّ بعض قدامى المغوييف يرفضوف القياس في االشتقاؽ؛ حيث "يروف 
أنو ال قياس عمى كبلـ العرب في االشتقاؽ، وأف كؿ كبلـ العرب توقيؼ، وليس 
لنا اليوـ أف نخترع، وال أف نقوؿ غير ما قالوا، وال أف نقيس قياًسا لـ يقيسوه؛ ألف 

سراٌؼ في منع ائقفي ذلؾ فساد المغة وبطبلف حق يا، وفي ىذا القوؿ ُغموّّ وا 
وِمف ُحْسف حظّْ العربية والناطقيف بيا أف  ٓ(ٗٔ)تقو العرب"القياس عمى ما اش

جميور عممائيا الكبار لـ يسيروا في ركب ماِنِعي القياِس، بؿ أيدوه واعتدوا بو؛ 
؛ ومف ثَـّ وضعوا (٘ٔ)ألنيـ "يروف أف بعض الكمـ مشتؽ وبعضو غير مشتؽ"
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مقاييس ىذا االشتقاؽ وضوابطو، فبلبد مف وجود ثبلثة عناصر تتوفر في 
 :(ٙٔ)وىي االمشتقات لصحتي

االشتراؾ في عدد الحروؼ التي يحوييا األصؿ وىي غالًبا ثبلثة في  -ٔ
 العربية لغمبة الثبلثي عمى غيره مف الجذور.

 أف يكوف ترتيب ىذه الحروؼ في األصؿ كما ىو في المشتقات منو. -ٕ
أف يشترؾ األصؿ والمشتقات منو في قدر مف الداللة التي يؤدييا  -ٖ

 األصؿ.
أف كبير في تحديد قاؽ في العربية عمى ىذه الصورة شوكاف لوجود االشت

أصالة الكممات فييا، وسبيؿ لمعرفة األصيؿ مف الدخيؿ الذي ال يرتبط بأصؿ 
 .(ٚٔ)مف األصوؿ
 :اًلشتقاق األكبر، )الكبير(، )التقميبات( -ب

جاءت تسمية ىذا النوع باألكبر عمى يد ابف جنى الذي أولع بو وُنِسب 
ه و ؛ إال أف بعض األساتذة أورد(ٛٔ)ليو، فسمَّاه بذلؾ في "باب االشتقاؽ األكبر"إ

اهنسبتو عندىـ إلى ابف جنى وأنو س رغـ (ٜٔ)باسـ "الكبير" األكبر، واأَلْوَلى أف  مَّ
وليس ىذا النوع، وقد التـز بعض األساتذة ـ "الكبير" عمى النوع القادـ ُيطمؽ اس

عرَّفو بقولو: "وأما االشتقاؽ األكبر فيو أف  وقد، (ٕٓ)بتسمية ابف جنى لو "األكبر"
تأخذ أصبًل مف األصوؿ الثبلثية تعقد عميو وعمى تقاليبو الستة معنًى واحًدا، 

ف تباعد شيء مف  تجمع التراكيب الستة، وما يتصرؼ مف كؿ واحد منيا عميو، وا 
 .(ٕٔ)ذلؾ عنو، ُردَّ بمطؼ الصنعة والتأويؿ لو"

فابف جنى يأخذ الجذر الثبلثي ويقمبو عمى أوجيو الستة الممكنة، محاواًل 
الوصوؿ إلى معنى عاـ واحد تدور حولو ىذه الصور الست والفروع التي تؤخذ 
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منيا؛ فإف تعثَّر في ربطيا بالمعنى الذي يجمعيا أو اصطدـ بما يحوؿ دوف 
 فسيمجأ إلى التحايؿ والتأويؿ والخبرة والدراية بالمغة ليتمكف مف ذلؾ. ذلؾ؛

ورغـ اعترافنا البف جنى بقدرتو العممية وبراعتو في العربية واإلبداع 
فييا، مما ال يحتاج شيادة أو أدلة تثبت ذلؾ؛ ألف آراءه وآثاره ومؤلفاتو ىي التي 

تقاؽ ىذا المقب عمى االشو صاحب إطبلؽ تثبت ىذا، وكاف صادًقا حيف ذكر أن
األكبر وصاحب السبؽ في ذلؾ حيث قاؿ: "ىذا موضع لـ ُيَسمّْو أحد مف 

خمد رحمو ا، كاف يستعيف بو وي -يقصد الفارسي–أصحابنا، غير أف أبا عمي 
نما كاف يعتاده عند الضرورة، إليو مع إعواز االش تقاؽ األصغر، لكنو لـ ُيَسمّْو، وا 

نما ىذا التمقيب لنا نحف، وستراه فتعمـ أنو لقب ويستروح إليو ويتعمؿ  بو، وا 
 .(ٕٕ)ُمْسَتْحَسف"

تاذه أبى عمى الفارسي بفضؿ السبؽ في فكرتو وبعض فيو يعترؼ ألس
 تطبيقو، لكف التسمية والتوسع فيو فمو ىو دوف غيره، ونحف معو في ىذا.

لصاحب السبؽ األوؿ قبمو وقبؿ  لكف اإلنصاؼ كاف يقتضي أف يعود
ذه، وىو الخميؿ بف أحمد، مبتكر فكرة التقميبات أصبًل، تمؾ الفكرة التي بنى تاأس

كاف يعرؼ تقميب الجذر  فْ ما جاء بو، فمَ  -وأستاذه الفارسي–عمييا ابف جني 
الثبلثي إلى صوره الست قبؿ الخميؿ في معجمو العيف؟. فإْف كاف الخميؿ قد 

ط الداللي بينيا كما حاوؿ طبقيا في جانب اإلحصاء لؤللفاظ ولـ يتعّرض لمرب
ابف جني فعمو، إال أف الخميؿ يبقى صاحب إطبلؽ فكرة التقميبات في جذور 
العربية كميا وليست الثبلثية فقط، وقد أورد ابف جنى نفسو في كبلمو عبارة 
"تقاليبو الستة"، ومف ثـ كاف عميو أف ينسب الفضؿ لمخميؿ في اختراعو فكرة 

فسو السبؽ في التسمية "باالشتقاؽ األكبر" وفكرة التقميبات، ثـ يضيؼ إلى ن
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التطبيؽ الداللي، وىو ما لـ يفعمو، مع أف تقميبات الخميؿ "ىي التي أوحت إلى 
 .(ٖٕ)ابف جني بموضوع االشتقاؽ األكبر"

ؽ بابف جنى عند فقد ارتبط ىذا النوع مف االشتقا -عمى أية حاؿ–لكف 
 ؛وحديثا، دوف إعطاء الخميؿ حقو في ىذاتقاؽ وأنواعو قديما كؿ مف تعّرض لبلش

الميـ إال القميؿ مثؿ الدكتور صبحي الصالح، الذي يقوؿ: "وقد َفِطَف الخميؿ بف 
ىػ( إلى ىذه الروابط المعنية في االشتقاؽ الكبير ٘ٚٔأحمد الفراىيدي )المتوفى 

ستاذه أبو عمى الفارِسي كما َفِطَف إلييا قبؿ ابف جنى أ )يقصد بو األكبر(
حة ليا ىو ىػ( إال أّف الذي توسٖٚٚالمتوفى ) ع فييا وفي ضرب األمثمة الموضَّ

، وقوؿ د. أنيس: "اقتبسوا فكرة تقميب األصوؿ في معجـ (ٕٗ)ابف جني نفسو"
العيف لمخميؿ وأمثالو ... فمما جاء أصحاب االشتقاؽ مف أمثاؿ ابف جنى وابف 

ا معاني عامة مشتركة فارس ربطوا أيضا بيف دالالت تمؾ الصور، واستنبطو 
 .(ٕ٘)بينيا، وُسمّْي ىذا باالشتقاؽ الكبير"

، إال (ٕٙ)تقاقو "األكبر"بف جنى في خصائصو األمثمة عمى اشوقد ساؽ ا
و الكثيروف لو  أنو اتَّسـ في معالجاتو ألمثمتو التي عرضيا بالتعسُّؼ والُغُمّو، ووجَّ

اإلماـ أبو الفتح بتدعو النقد واالعتراض، فالسيوطي يقوؿ في ذلؾ: "وىذا مما ا
يخو أبو عمي الفارِسي يأنس بو يسيًرا، وليس معتمًدا في المغة بف جنى، وكاف ش

نما جعمو أبو الفتح بياًنا لقوة  وال يصح أف ُيستنبط بو اشتقاؽ في لغة العرب، وا 
ساعده وردّْه المختمفات إلى قدر مشترؾ، مع اعترافو وعممو بأنو ليس ىو 

ا مف المعاني مغايرة لمقدر وأف تراكيبيا تفيد أجناسالصيغ، موضوع تمؾ 
 .(ٕٚ)المشترؾ"
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رَّ ابف جني نفسو بأف ىذا النوع مف االشتقاؽ ليس سيؿ التطبيؽ قوقد َأ
عمى كؿ ألفاظ المغة فيقوؿ: "واعمـ أنَّا ال َندَّعي أف ىذا مستمر في جميع المغة، 

بؿ إذا كاف ذلؾ متعذًرا كما ال َندَّعي لبلشتقاؽ األصغر أنو في جميع المغة؛ 
حاطتو أصعب َمْذَىًبا وأعزَّ   .(ٕٛ)ُمْمَتَمًسا" صعًبا، كاف تطبيؽ ىذا وا 

تقاؽ يصعب أف يكوف أحد سبؿ بلصة القوؿ أف ىذا النوع مف االشوخ
االشتقاؽ المؤدية إلى زيادة ألفاظ المغة وتنميتيا، فميست فكرتو إال فكرة رياضية 

حصاء ألفاظ العربية؛ كي يضمف أال يسقط منو أوجدىا الخميؿ ليتمكف بيا مف إ
شيء منيا مما يمكف أف يتكوف مف أصواتيا التسعة والعشريف؛ فيي قد تكوف 
ناجعة في حصر ألفاظ المغة، لكنيا بعيدة المناؿ عمى المستوى الداللي الذي 

 حاوؿ ابف جني الوصوؿ إليو وكاف نجاحو فيو محدوًدا جًدا.
 رف باًلشتقاق األكبر(:اإلبدال الصوتي )ما ع -جـ

، وجاء (ٜٕ)جاءت تسمية ىذا النوع "باألكبر" في كتب فقو المغة الحديثة
، وقصده ابف فارس  (ٖٓ)بو ابف جنى في )باب تصاقب األلفاظ لتصاقب المعاني(

قامة بعضيا مقاـ  بقولو في )باب اإلبداؿ(: "ومف سنف العرب إبداؿ الحروؼ وا 
" وىو كثير مشيور قد ألؼ بعض، ويقولوف "َمَدَحو  ، وِرففّّ وَمَدَىو" و"فرس ِرفؿّّ

، ، فمـ ُيدخمو كؿ مف ابف جني وابف فارس ضمف أنواع االشتقاؽ (ٖٔ)فيو العمماء"
ولـ يسمّْو أحدىما بيذا االسـ؛ لكف الذي أطمؽ عميو ىذه التسمية ىـ المحدثوف، 

بيف اشتقاؽ ابف جني ولعؿ تسميتو "باالشتقاؽ األكبر" قد ُتْحِدث خمًطا بينو و 
ر  اه المحدثوف "الكبير" في تغيير غير ُمَبرَّ اه ىو )األكبر(، وسمَّ السابؽ الذي سمَّ

ناؾ داٍع لذلؾ، ولـ يذكر لما َنصَّ عميو صاحبو ومبتدعو ابف جنى، ولـ يكف ى
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ببا واحًدا الختياره "الكبير" بدؿ "األكبر"؛ وليذا وجدنا مف يمتـز بالمقب أحدىـ س
 .(ٕٖ)و بو ابف جنى ويتوقؼ عندهالذي لقبَّ 

ويقوـ ىذا النوع عمى فكرة التبديؿ الصوتي بيف صوت مف أصوات 
غالًبا ما يكوف مشارًكا لو في المخرج والصفات أو ىناؾ ،الكممة وصوت آخر

تقارب مخرجي بينيما أو تماثؿ في الصفات، وىذا النوع واسع جدِّا في العربية 
معاجميا، إلى الحد الذي أمكنني فيو مف جمع و وأمثمتو تمتمئ بيا كتب المغة 

في الفرع الواحد مف  -إلى حد كبير–عشرات األلفاظ التي تؤدي داللة واحدة 
فروع الحقوؿ الداللية عمى كثرتيا في المغة؛ مما ال يسع ىذا البحث احتواءه، 
ومف األمثمة التي استطعت جمعيا مف كتب المغة ومعاجميا أعرض ىذه 

 النماذج:
 .(ٖٖ)ىرط: بمعنى: قطع –حرض  –ىرس  –ىرد  –رت ى -
 –خمب  –خضر   –خضد  –خزلب  –خزؿ  –خزز  –خـر  –خرع  –خذع  -

 .(ٖٗ)خمـ: تدور كميا حوؿ "القطع" –خمج  –خمج 
 .(ٖ٘)الَمْحُض: "الخالص" –الَمْحُص  –الَمحُّ  –الَمْحُت  -
 .(ٖٙ)َمَحَز: )نكح( –َمَخَج  –َمَجَح  -
 .(ٖٚ)الَمْرُص: )الَقْرُص( –الَمْرُش  –الَمْرُز  -
 .(ٖٛ)َقَطَؿ. )َقَطَع( –َقَطَع  –َقَطَط  –َقَطَب  -
 .(ٜٖ)يفع: )ارتفع( –نقع  –متع  –تمع  -

بحيث ال تخطئو عيف، وىو واحد مف  –كما قمت  –ومثؿ ىذا كثير 
أبرز الوسائؿ التي أدت إلى تضخـ المعجـ العربي وامتبلئو باأللفاظ، بجانب 
االشتقاؽ األصغر الذي سبؽ، وقد عرض لو العمماء قدامى وُمْحَدثُوف نماذج 
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عديدة منو، وىو كما رأينا وضع صوت مكاف صوت لتدؿ األلفاظ عمى معنى 
ى واحد تقريبا، وواضح أن و يختمؼ عف اإلبداؿ المعروؼ والشائع أيضا المسمَّ

"اإلبداؿ الصرفي" الذي تبدؿ فيو الحروؼ بغيرىا واختفاء الحرؼ المبدؿ منو مثؿ 
بداؿ الواو أو الياء أو األلؼ ىمزة، وغير ذلؾ مما  إبداؿ التاء طاًء أو دااًل، وا 

و الطيب جاءت بو كتب اإلبداؿ وأصحابيا مثؿ ابف السكيت والزجاجي وأب
وغيرىـ، وامتؤلت بو كتب الصرؼ العربي؛ وليذا ربما كاف مف الصواب تسميتو 
"التبديؿ الصوتي" بدؿ "اإلبداؿ" أو تسميتو "اإلبداؿ المعجمي" تفرقة لو عف 

 "اإلبداؿ الصرفي" المعروؼ.
 النحت: أو )اًلشتقاق الُكَبار(: -د 

فو العمماء بأنو: َصْوُغ كممة واحدة مف كممتي ف مختمفتيف غير عرَّ
أو ىو "أف تعمد إلى كممتيف أو  (ٓٗ)متصمتيف، مثؿ ىذه الكممة يقاؿ إنيا منحوتة"

جممة فتنزع مف مجموع حروؼ كمماتيا كممًة َفذًَّة تدؿ عمى ما كانت تدؿ عميو 
، وقيؿ "النحت اختزاؿ واختصار في الكممات والعبارات، وُيعبّْر (ٔٗ)الجممة نفسيا"

عادة بقوليـ عنو: إنو استخراج كممة واحدة مف كممتيف أو القدماء عف النحت 
 .(ٕٗ)أكثر"

وىو عمى ىذا أقرب إلى االشتقاؽ مف النوعيف السابقيف سواء االشتقاؽ 
األكبر أو التبديؿ الصوتي، حيث تتحقؽ فيو فكرة االشتقاؽ وىي )األخذ( أكثر ما 

ثَّؿ لو الخميؿ بف تتحقؽ في ىذيف النوعيف، وكاف أوؿ مف جاء بو وأشار إليو ومَ 
أحمد في قولو: "وقد أكثرَت مف الحيعمة، أي مف قولؾ حيَّ عمى، وىذا يشبو 
: إذا كاف مف عبد شمس أو مف  ـَ الرجُؿ وَتَعْبَقَس، ورجٌؿ َعْبَشِميّّ قوليـ: َتَعْبَش

 .(ٖٗ)عبد قيس، فأخذوا مف كممتيف واشتقوا منو فعبًل ... فيذا مف النحت"



 2020)يناير(  1، ع12مج         غويات والثقافات المقارنة                           للكلية اآلداب  مجلة

 

 .هفرح السيذ أحوذأحوذ . د...( التضخن اللغوي في العربية)    

ٜٜٔ 

مو الذي ذكره أستاذه تابو دوف أف يأتي باسسيبويو في كوعرض لو 
الخميؿ فقاؿ: "وأما َحيََّيَؿ التي لؤلمر فمف شيئيف، يدلؿ عمى ذلؾ: َحيَّ عمى 
الصبلة ... وقد يجعموف لمنسب في اإلضافة اسًما بمنزلة جعفر ويجعمونو مف 

يّّ حروؼ األوؿ واألخير وال يخرجونو مف حروفيما لُيْعَرَؼ ... فمف ذلؾ: َعْبَشمِ 
  (ٗٗ)وَعْبَدِرّي"

حيث لـ  ؛وتولى ابف فارس بعدىما زماـ الكبلـ في النحت والتوسع فيو
يتوقؼ عند حدود االستشياد لو وعرض األمثمة القميمة الشائعة فيو؛ بؿ تجاوز 
ا بو في القياس واالشتقاؽ حينما نظر إلى الرباعي  ذلؾ واختط لنفسو منيًجا خاصِّ

ر، أو ُوِضع وضًعا في أو منحوت مف كممتيف أو أكث وقاؿ إنو إما زيد فيو حرؼ،
بيؿ إلى القياِس عميو وذلؾ في معجمو المقاييس الذي قاؿ فيو: "اعمـ المغة ال س

أف لمرباعي والخماِسي مذىًبا في القياس يستنبطو النظر الدقيؽ، وذلؾ أف أكثر 
كوف آخذًة ما تراه منحوت، ومعنى النحت أف ُتؤخذ كممتاف وتُنحت منيما كممة ت

، واألصؿ في ذلؾ ما ذكره الخميؿ مف قوليـ: حيعؿ الرجؿ إذا حظمنيما جميًعا ب
قاؿ َحّي عمى ... فعمى ىذا األصؿ بنينا ما ذكرناه مف مقاييس الرباعي فنقوؿ: 
إف ذلؾ عمى ضربيف: أحدىما المنحوت الذي ذكرناه، والضرب اآلخر الموضوع 

. وذكر بعد ذلؾ النوع الثالث مف (٘ٗ)وضًعا ال مجاؿ لو في طرؽ القياس"
، وَطبَّؽ منيجو ىذا عمى بعض ألفاظو التي جاء (ٙٗ)الرباعي وىو المزيد بحرؼ

 ر منيا.ي، وعجز عف تطبيقو عمى الكث(ٚٗ)بيا في المقاييس
ا في الصاحبي سمَّاه "باب النحت" بدأه بقولو:  وعقد ابف فارس باًبا خاصِّ

ُجٌؿ وىو جنس مف االختصار، وذلؾ: "رَ "العرب تنحت مف كممتيف كممة واحدة، 
" منسوب عمى اس ، لكنو لـ يتوسَّع فيو وأحاؿ إلى كتابو (ٛٗ)ميف"َعْبَشِميّّ
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، عمى (ٜٗ)وقد عدَّه بعض المعاصريف إماـ القائميف بالنحت في العربية ٓالمقاييس
حيف اتيمو بعضيـ بالتحايؿ والتعسؼ والتعارض مع المناىج العامة التي تسير 

لمغات اإلنسانية بصدد الكممات الدالة عمى الحدث وتصريفيا بعضيا مف عمييا ا
، وىناؾ مف قاؿ: "وما ذكره ابف فارس في مقاييس المغة وفقو المغة ال (ٓ٘)بعض

يعدو الظف والتخميف والتأويؿ البعيد. وكؿ ما ثبت عندي منو عدة رموز جممية 
ال حوؿ وال قوة إال با  :اؿسبحاف ا، وَحْوَقَؿ: ق :مثؿ َسْبَحَؿ فبلف أي قاؿ

 .(ٔ٘)أطاؿ ا بقاءه، وَدْمَعز قاؿ: أداـ ا عزؾ" :وَطْمَبَؽ قاؿ
ولـ يتوسع عمماؤنا القدامى في دراسة النحت، واقتصدوا في استخدامو 
خوًفا مف االضطراب المغوي، إال بما سمعوا مف كبلـ العرب، أي أنيـ لـ ُيَجوّْزوا 

 .(ٕ٘)الحتجاج المغوي التي حدَّدوىاالخروج عف شواىد عصور ا
ائؿ نمو ألفاظ المغة وزيادتيا وَأَقرَّه وقد َعدَّ المحدثوف النحت مف وس

مجمع المغة العربية بالقاىرة في جمسة مخصصة لمنحت وكاف نص قراره: 
"النحت ظاىرة لغوية احتاجت إلييا المغة قديًما وحديثًا. ولـ يمتـز فيو األخذ مف 

 موافقة الحركات، وقد وردت مف ىذا كثرة تجيز قياستو، ومف ثـ كؿ الكممات، وال
ـٌ أو ِفْعٌؿ )عند الحاجة( عمى أف ُيراعى مف كممتيف أو أكثر اس يجوز أف ُينحت

استخداـ األصؿ مف الحروؼ دوف الزوائد ... وذلؾ جرًيا عمى ما  -ما أمكف –
النحَت مشروطة بالحاجة، وىو  المجمعِ  ، فإجازةُ (ٖ٘)ورد مف الكممات المنحوتة"

 .(ٗ٘)موقؼ أكثر المحدثيف الذيف يقفوف مف النحت موقفا معتداًل 
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 :(55)وقد قسم العمماء النحت إلى أربعة أقسام

ؽ بيا أو طوىو نحت فعؿ مف الجممة يدؿ عمى الن النحت الفعمي: -1
  عمى حدوث مضمونيا مثؿ )َبْسَمَؿ( و )َحْوَقَؿ( و )َحْسَبَؿ(.

 صفة عمى المنحوتة تدؿ كممتيف مف كممة نحت: الوصفي النحت -ٕ
َبْطر" مثؿ منو بأِشد أو إحداىما بمعنى ( ضبط) مف مأخوذة الشديد، لمرجؿ" الضّْ

 .والصبلبة الشدة معنى( خبر) تحمؿ حيث( خبر)و
ود( مف مُ مْ ـ مف كممتيف مثؿ )الجُ وىو نحت اس النحت اًلسمي: -3

 )جمد( و)جمد(.
:النحت  -4 وىو أف تنسب شيًئا أو شخًصا إلى مكاف أو قبيمة  النََّسِبيُّ

أو بمد مثؿ: َعْبَشِمّي نسبة إلى )عبد شمس(، و)طبر خزى( نسبة إلى طبرستاف 
.  وخوارـز

 ثانياا: توليد األلفاظ ودوره:
لـ يقدـ عمماؤنا القدامى في كتبيـ ومعاجميـ أي تعريؼ أو تفسير لكممة 

الُمَولَّد" بما يوقفنا عمى موقفيـ منو وطعنيـ فيو وعدـ رضاىـ توليد: لكنيـ عرَّفوا "
نما ُسمُّوا  عنو، "فالُمَولَُّد" الُمْحَدُث مف كؿ شيء، ومنو الُمَولُّْدوَف مف الشعراء، وا 

َلَدُة: الجارية المولودة بيف (ٙ٘)بذلؾ لحدوثيـ وقرب زمانيـ" ، وقالوا: "الَوِليَدُة والُموَّ
َولََّدٌة، وَرُجٌؿ ُمَولٌَّد، إذا كاف َعِربيِّا غير َمْحٍض، والمَولََّدُة التي العرب، وَعِربيٌَّة مُ 

  .(ٚ٘)ُوِلدت بأرض وليس بيا إال أبوىا وأميا"
"وجارية ُمَولَّدة ُتوَلُد بيف العرب وتنشأ مع أوالدىـ وُيَغذّْوَنيا غذاء الولد، 
ف ُسمّْي  وُيعمّْمونيا مف األدب مثؿ ما يعمموف أوالدىـ، وكذلؾ المولَّد مف العبيد، وا 
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َقٍة، وجاءنا وجاءنا بَبيَّْنٍة ُمَولََّدٍة: ليست بُمَحقَّ ـ ُمَولًَّدا إذا اْسَتْحَدثُوه، الُمَولَُّد مف الكبل
 .(ٛ٘)بكتاٍب ُمَولٍَّد أي ُمْفَتَعؿ. والُمَولَُّد: الُمْحَدُث ...."

وكذا قوليـ َكبَلـٌ ُمَولٌَّد وَحِديٌث  -وىو مجاز–"وِكتَاٌب ُمَولٌَّد: أي ُمْفَتَعٌؿ 
ُمَولٌَّد. أي ليس مف أصؿ لغتيـ" وأضاؼ ابف منظور: "إذا استحدثوه ولـ يكف في 

 .(ٜ٘)كبلميـ فيما مضى"
وتحميؿ كبلميـ  -جمعيا متجاورة التي قصدتُ –وقراءة ىذه النصوص 

ح بجبلء أف موقؼ عممائنا مف المفظ المولَّد ا ـ بالطعف في أصالة تسفييا ُيَوضَّ
أنو جاء دوف أف يكوف في كبلـ األقدميف، وىذا واضح  ىعروبتو ال لشيء سو 

ب زمانيـ"، وفي ىذا مف قوليـ: "ولـ يكف في كبلميـ فيما مضى" و"لحدوثيـ وقر 
إشارة واضحة عمى تمسكيـ بما أسموىا عصور االحتجاج المغوي التي حدَّدوىا 
بمنتصؼ القرف الرابع اليجري ألىؿ البادية ومنتصؼ القرف الثاني اليجري ألىؿ 
الحضر، وَمْف َنَطَؽ أو تكمـ بكبلـ جديد ليس مسموًعا مف العرب الذيف َعدُّوىـ 

لَّد ال ُيْعَتدُّ بو وُيْرَمى بأنو "مفتعؿ" أو ليس "بُمَحقٍَّؽ" أو "الفصحاء"، فكبلمو ُموَ 
"ليس مف أصؿ لغتيـ". فيو مف وجية نظرىـ ىذه ال يستحؽ االحتراـ أو القبوؿ 

 أو االعتراؼ بو.
ي الحقيقة يدعو إلى وىذا الموقؼ مف عممائنا تجاه توليد األلفاظ ف

 باب عدَّة أىميا:االعتراض؛ ألسلذي قد يصؿ إلى حد تغراب االدىشة واالس
ى بحاؿ بأف المفظ المولَّد ليس عربيَّ حأف كبلميـ السابؽ ال يو  -ٔ

َفَقَد صفة "العربي المحّض"  لكنواألصوؿ، فمـ يرد فيو أنو مف لغة غير عربية، 
فقط ألنو جاء بعد زمف األجداد "الفصحاء" الذي حّددوه ىـ، دوف أف يكوف ليذا 
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طؽ مقنع بما يتماشى مع المغات وطبيعة التجدد والتجديد الذي التحديد الزمني من
 تحتاجو.

أف عمماءنا في الوقت الذي ال يعترفوف فيو بالكبلـ المأخوذ مف  -ٕ
كبلـ عربي، ىـ أنفسيـ لـ يعترضوا عمى األلفاظ األجنبية غير العربية أصبًل 

ما داموا – لمجرد أف "الفصحاء" استعمموىا وجرت عمى ألسنتيـ، وكاف األولى
أف يرفضوا األخذ مف غير العرب؛ لكف ىذا لـ يحدث، وامتؤلت  -سيعترضوف

بيا كتبيـ دوف أدنى اعتراض، بؿ وضعوا ليا الضوابط إلدخاليا في العربية فيما 
عرؼ بػ "قواعد التعريب" أو "سبؿ معرفة المعرَّب"، بؿ أكثر مف ذلؾ سمحوا 

 س العربية.باالشتقاؽ مف بعض ىذه المعربات بالمقايي
ىؤالء العمماء ىـ أنفسيـ جاءوا بعد ىذا الزمف الذي ُعرؼ "بعصور  -ٖ

االحتجاج" وىـ جيابذة المغة وأساطينيا الذيف تعمَّمت األجياؿ عمى مر العصور 
( وابف فارس ٕٜٖمف عموميـ وآرائيـ ومؤلفاتيـ، فابف جنى )ت  -وما تزاؿ–

( وابف سيده ٜٖٛعيما )( والجوىري صاحب الصحاح مٜٖ٘تقريبا معو )ت 
( وىكذا مف جاء بعدىـ كالزمخشي والصاغاني وابف منظور وغيرىـ ٙ٘ٗ)

المئات مف عمماء المغة والنحو واألدب والتفسير والببلغة وغيرىا. فيؿ إذا جاء 
واحد مف ىؤالء العظاـ بمفظة جديدة مف أصؿ عربي تكوف مرفوضة لمجرد أنيا 

يف ربما لـ يحتاجوا إلييا فمـ يستعمموىا في لـ َتْجِر عمى ألسنة األجداد الذ
 ٓحياتيـ؟

تكرر إقرار بعض ىؤالء العمماء بأف ىناؾ جذوًرا عربية لـ يأت منيا كثير  -ٗ
مف المشتقات التي تسمح بيا مقاييسيـ التي وضعوىا؛ ومنيا ما لـ ُيشتؽ منو أي 

بقدر حاجتيـ  لفظة أصبًل، فمـ يستعمؿ األجداد كؿ إمكانات المغة في حياتيـ إال
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فما مصير ىذه  -كغيرىـ مف البشر –و ىذه الحاجة مف ألفاظ ومعاٍف توما تطمب
المشتقات المسموح بيا قياًسا حينما يحتاجيا أي جيؿ مف األجياؿ العربية عمى 

وىؿ يجوز حرماف ىذه األجياؿ مف ىذه الصيغ ألف أجدادىـ لـ ، مر العصور؟ 
 ٓمما احتاجوه مف جذور أخرى؟يأتوا بيا عمى حيف جاءوا بأمثاليا 

كأف عمماءنا بتحفُّظيـ عمى المولَّد يروف أف المغة ِمْمٌؾ فقط لمف  -٘
حصروا فييـ مسألة الفصاحة وعصورىا، أما باقي األجياؿ البلحقة فميس ليا 
ممكية ىذه المغة مثؿ أجدادىـ، بؿ ليـ فقط ما ُيَسمَّى "بحؽ االنتفاع" واالستعماؿ، 

الضوابط مف  تجديد فميس مسموًحا بيما ميما ُطبَّْؽ فييماأما اإلضافة وال
والمقاييس المستقاة مف كبلـ الفصحاء ودوف مخالفتيا أو التعدي عمييا، وميما 
كانت حاجة ىذه األجياؿ إلى ما يعينيـ عمى تسيير شئوف حياتيـ مف ألفاظ 

 أخرى.ستحدث مف كبلـ ىؤالء القدماء أنفسيـ وليست مخترعة مف لغة جديدة تُ 
وىكذا يمكف أف تكوف ىناؾ اعتراضات أخرى عمى موقؼ العمماء 

العربية وتفوقيا في ثرائيا  د، وىـ الذيف امتدح بعضيـ َتمّيزالقدامى مف المولَّ 
 المفظي واتساعيا في ىذا الجانب.

موقؼ القدماء مف المولَّد، أما العمماء والباحثوف المحدثوف مف ىذا كاف 
ؤىـ بيف الرفض والقبوؿ، لكنيـ كانوا أكثر تسامًحا في العرب فقد تراوحت آرا

قبوؿ المولَّد، وأكثر ِدقًَّة في فيمو؛ وذلؾ ألنيـ التزموا المنيج الوصفي في دراسة 
المغة، وليس المنيج المعياري الذي سيطر عمى فكر قدمائنا وأىدر كثيًرا مف 

اآلراء الناضجة  جيدىـ في دراسة العربية، ذاؾ الجيد الذي لـ َيْخُؿ مف بعض
 .(ٓٙ)التي يظير منيا فكرىـ الثاقب في رؤيتيـ لبعض الجوانب في دراسة المغة
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جر النيضة فوقد بدأ اىتماـ المغوييف المحدثيف بفكرة توليد األلفاظ مع  
الحديثة في ببلدنا العربية، مما أوجد لدى الناطقيف بالعربية حاجة إلى وجود 

بي متطمبات الحضارة الجديدة بجميع جوانبيا. ألفاظ جديدة تسد حاجتيـ ىذه وتم
مس حضارتيـ في الظيور ي عصور العربية التي بدأت فييا شورأينا مثؿ ىذا ف

فمجئوا إلى استجبلب ما يحتاجونو عف طريؽ االقتراض أو الترجمة أو التوليد 
 تغطية واقعيـ الحضاري الجديد. عمىالداللي وغير ذلؾ مما يعينيـ 

فيـ مف المولد يعود إلى اختبلؼ فيميـ لو، فالدكتور ولعؿ اختبلؼ موق
وافي يعده النوع الثاني مف الدخيؿ األجنبي، فالنوع األوؿ ىو "المعرب" وىو ما 
سبلميـ مف ألفاظ أجنبية، أما المولد فيو  استعممو فصحاء العرب في جاىميتيـ وا 

العرب ويسميو بيا فصحاء لدوف مف ألفاظ أعجمية لـ ُيَعرّْ ما استعممو المو 
رقوف بيف المولَّد مف أصؿ عربي ، رغـ أف قدماءنا كانوا ُيف(ٔٙ))األعجمي المولَّد(

موىـ )الُمَولّْديف( مف ة مولدة" وبيف ما نطؽ بو َمْف أسبقوليـ )موّلد( أو "والمفظ
َبو المولدوف(، لكنو قاؿ عف المفظ الداخؿ في العربية  ألفاظ غير عربية بقوليـ )َعرَّ

عربي الذي سماه )الدخيؿ المنقوؿ مف أصؿ عربي(: "ىو ما نقمو مف أصؿ 
 تقاؽ مف معناه الوضعي المغوي الذيالمولدوف بطريؽ التجّوز أو االش العرب أو

إما بيف عامة بلـ إلى معًنى آخر ُتُعوِرؼ، ُعِرؼ بو في الجاىمية وصدر اإلس
بيف والميندسيف اسييف والعروضييف والفقياء والمحيـ كالنحو الناِس أو بيف خاصت

 .(ٕٙ)واألطباء وغيرىـ"
أما الدخيؿ المحّرؼ عف أصؿ عربي، "فيو ما ُحرّْؼ عمى ألسنة 
المولديف مف مفردات المغة العربية تحريًفا يتعمؽ باألصوات أو بالداللة أو بيما 
مًعا، وال يمكف تخريجو عمى أصؿ مف أصوؿ المغة الفصيحة، وىذا ما يسمى 
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حياًنا بالدارج، وأحيانا بالمولد العامي أو المولد الدارج، وقد أحياًنا بالعامي، وأ
 (ٖٙ)استخداـ ىذا النوع في فصيح الكبلـ" رأصدر مجمع المغة العربية قراًرا يحظ

 .،عربيِّا كاف أو أجنبيِّاثـ ختـ بالدخيؿ المخترع الذي ال أصؿ لو
 وكاف جورجي زيداف ميتًما بفكر التطور المغوي في عصرنا الحديث،

عربية تنوعت داللتيا لمتعبير، كما حدث  د بقولو: "زيد بالمولَّد ألفاظوَعرَّؼ المولَّ 
في المعاني التي اقتضاىا التمّدف الحديث في اإلدارة أو السياسة أو العمـ أو غير 

، فالموَلد عنده عربي نشػأ لموفاء بالحاجات التي دعا إلييا ما تمر بو (ٗٙ)ذلؾ"
 ت حياتية، كما ُيفيـ مف كبلمو السابؽ.األمـ والشعوب مف تغيرا

ؿ حفني ناصؼ المولَّد عمى المعرَّب بقولو: "ال ضرر مف وُيفضّْ 
ة مثبل ُتستعمؿ الزاوية والعمود مع القرينة، ففي اليندس –يقصد المولد  -تعمالواس

والسطح واليـر والكرة والضمع، وال يخطر في الباؿ شيء مف معانييا القديمة. 
والكيمياء ُتستعمؿ العدسة والممح والبمورات وال ُيَحسُّ بأصؿ معناىا وفي الطبيعة 

 فيو بيذا ألفاظ مف المغة نفسيا تغيَّرت داللتيا. (٘ٙ)..."
يؿ الموّلد ضتيفف أولماف في تفىو المذىب نفسو الذي ذىب إليو س وذلؾ

تراضيا مف استعماؿ قعمى المعرَّب؛ حيث يرى أف ابتكار المفردات وصوغيا وا
إلى آخر تستطيع فيما بينيا أف تسد نقًصا كبيرا في الثروة المفظية، ولكف مف 

الحديثة  الحياة المشكوؾ فيو أف تستطيع المغة مقابمة ما تفرضو عمييا حاجات
المطَّردة النمو بصورة فعالة، ولـ تكف لدييا طريقة أخرى أكثر مرونة ودقة، وىذه 

، ولعؿ ىذا (ٙٙ)ات الموجودة بالفعؿ"الطريقة ىي إضافة معاف جديدة إلى الكمم
 المشترؾ المفظي. تعددىا فيالتوليد الداللي أقرب إلى فكرة تغير الداللة أو 
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ويرى د. عبد الصبور شاىيف أف "التوليد عممية لغوية مستمرة، وىي 
تتَمخَّض عف مجموعتيف مف األلفاظ، إحداىما قديمة نسبيا، قاـ بيا أسبلفنا فيي 

استخداـ مصطمح )توليد( إنما يأتي مف الجانب اإلبداعي )محدثة(، أي أف 
المستمر في المغة، ولكف استخداـ مصطمح )موّلد( يجيء مف مدخؿ تاريخي 

، ثـ يحاوؿ وضع إطار زمني (ٚٙ)صرؼ؛ الرتباطو بالِقَدـِ وعصر الرواية ..."
لتحديد األلفاظ المولدة يبدأ بعد عصر الرواية وينتيي عند بداية عصر محمد 

ـ، أي حوالي تسعة قروف منذ القرف الرابع اليجري ٘ٓٛٔمي باشا في مصر ع
إلى العقد الثاني مف القرف الثالث عشر اليجري، وما نشأ بعد ذلؾ مف ألفاظ 

 .(ٛٙ)ة(ثَ دَ حْ ى )المُ مَّ سَ فيُ 
وعند د. إبراىيـ السامرائي أف الموّلد جيد إذا صاحبتو قرينة تزيؿ ما 

ث، فيقوؿ: دَ حْ القديـ والحديث ويوضح المعنى المُ  يجعؿ السامع يخمط بيف المعنى
"وليس ىناؾ ما يدعو إلى تفضيؿ الكممة القديمة ِلِقَدِميا أو السابؽ استعماليا عند 
القدماء ... وعمينا أف ننظر إلى مشكمة مف جية أىـ، وال نمقى بااًل إلى ما ىو 

شعراء والعمماء قديـ وما ىو معّرب أو منحوت أو مشتؽ، إنما كبار الكتاب وال
ْحُؿ األلفاظ المولدة لبلستفادة بيا في مواجية التطور العممي نَ مف الُمَولّْديف، و 

والفكري في العصر الحديث، وخاصة في مجاؿ المصطمحات العممية التي 
 .(ٜٙ)أعدَّىا المحدثوف في الموّلد يستوي في ذلؾ منيا القديـ والحديث"

األلفاظ عمبًل بالمنيج التاريخي ويرى معالجة ىذا الوافد الجديد مف 
لربطو بالعربية الفصحى القديمة، وال ينكر عمـ المغة العربية الجديد المولَّد، بؿ ال 

 .(ٓٚ)يريد أف ينسب إليو الخطأ في مواد كثيرة
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قرار  ويدعو األمير مصطفى الشيابي إلى انتحاؿ األلفاظ المولدة وا 
يعبر د. حسيف نصار عف قبولو ، و (ٔٚ)الصالح منيا عف طريؽ المعاجـ المغوية

اجـ بالمغة العربية في كماليا المولد وحثّْو عميو بقولو: "مف الواجب أف ُتْغَنى المع
ويرفض تجاىؿ التطور المغوي  (ٕٚ)موليا، ال في جاىميتيا الضيقة فحسب"وش

الذي نتج عنو كثير مف األلفاظ اإلسبلمية وطرؽ األداء الجديدة التي أدخميا 
حياة العرب مع التنبيو عمى عصرىا في المعجـ بأنيا إسبلمية أو  اإلسبلـ عمى
 .(ٖٚ)ةأموية أو مولد

إال أف ىناؾ مف المحدثيف مف لديو اعتراض عمى المولد فيما ُيْحِدث 
خمطا أو اضطرابا لدى المتمقي، فيفضؿ التعريب عمى التوليد في ىذه الحالة، 

"تميفوف" غير مقبوؿ؛ ألف أصؿ ويضرب مثبًل "بالياتؼ" الذي يرى استعمالو بدؿ 
معناه عند القدماء كائف خرافي، أو عفريت مف الجف يصيح بؾ فتسمع صوتو وال 
تراه، فاستعماؿ لفظة الياتؼ يوقع في المبس والخمط بيف معناه القديـ والجديد، 

. (ٗٚ)مما يشوّْه المغة، أما استعماؿ "التميفوف" المعرب أقؿ تشوييا لمغة مف المولد
د َعرَّؼ المولَّد بقولو: "ىو لفظ عربي البناء ُأْعِطَي في المغة الحديثة معنى وكاف ق

مختمًفا عما كاف العرب يعرفونو مثؿ: الجريدة، المجمة، السيارة، الطيارة ... 
. فاعتراضو ىنا ليس عمى فكرة التوليد؛ بؿ ىو يرى أنو ال عيب في (٘ٚ)إلخ"

بديؿ المولَّد يوقع في المبس والغموض استعماؿ المفظ األجنبي كما ىو إذا كاف ال
 الرتباطو بمعنى قديـ تسيطر عميو أذىاف الناس.

ويرى أف التوسع في صنع األلفاظ المولدة لو خطر يأتي مف صعوبة 
عب منيا صحفو عمى ُمَولَّدات موحدة؛ ألف لكؿ شاتفاؽ الشعوب العربية جمعاء 

تو الحضارية والتاريخية والمغوية وأدباءه وُكتَّابو ومجامعو المغوية، كما لو خمفي
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وغير ذلؾ، مما قد يخالؼ فيو غيره مف الشعوب العربية األخرى، ثـ ذكر أمثمة 
مف المولدات التي تختمؼ في داللتيا ىذه الشعوب فيما بينيا؛ لذا فيو يؤيد 

 .(ٙٚ)استخداـ الدخيؿ الذي ىو أقرب مف المولَّد إلى التوحيد بينيا
المولَّد موافقًة أو رفًضا، مما عرضت بعضيا  وىكذا تعددت اآلراء في

ويبقى  ٓ فقط، وكاف ىناؾ غيرىا مما ال يسمح بو مقاـ اإلطالة في ىذا البحث
ختاـ المواقؼ الحديثة في المولد، بموقؼ مجمع المغة العربية بالقاىرة، حيث 

صور عرَّؼ المجمع المولَّد مف األلفاظ بأنو: "ما استعمؿ في المغة العربية بعد ع
االحتجاج مف كممات عربية األصؿ جارية عمى أقيسة كبلـ العرب أو ُمَخرََّجة 
عمييا، ُأْشِرَبْت دالالت خاصة بطريؽ المجاز، أو االشتقاؽ أو التوسع أو نحو 

 ذلؾ.
تعممو المولدوف مف غير استعماؿ العرب، ويتكوف أو ىو المفظ الذي اس

يستنبطونو باعتماد طرؽ الكبلـ، ومنيا مف نوعيف: النوع األوؿ: وىو الذي 
المجاز واالشتقاؽ وما شابييا، ويشمؿ المصطمحات العممية والتقنية، وىو عربي 

 ويعتد بو.
أما النوع الثاني: فيو الذي لـ يعتمدوا فيو طرؽ الكبلـ العربي سواء 
ف باستعماؿ لفظ أعجمي لـ ُيَعرَّْب، أو لفظ قد تغيرَّ صوتيا أو داللًيا ال يمك

تصويبو، أو لفظ مرتجؿ وىو غير سائغ وال جائز في فصيح الكبلـ، وقسـ ثالث 
ىو ما ُعرَّْب مف األلفاظ األعجمية أو األجنبية عند الضرورة مطمًقا سواء كاف 

 .(ٚٚ)المفظ عمى أوزاف العرب أو لـ يكف عمى أوزانيـ"
وتوسع "المعجـ الوسيط" أبرز إصدارات المجمع في المصطمحات 

، (ٛٚ)ستقر مف ألفاظ الحياة العامةاالشائعة، ودعا إلى األخذ بما  العممية
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وصرَّحت المجنة التي قامت عمى إخراج ىذا المعجـ بحؽ المولد في الحياة جنبا 
وأف مف خطتيا االعتداد باأللفاظ  ؛إلى جنب مع ما روي عف العرب الفصحاء

مجمع شدد في الوقت نفسو المولَّدة وتسويتيا باأللفاظ المأثورة عف القدماء، لكف ال
 .(ٜٚ)عمى ىجر الوحشي والغريب

بؽ إلى أف التوليد ضرورة لغوية لبقاء المغة حية ونخمص مف كؿ ما س
متجددة قادرة دوًما عمى خدمة أىميا والوفاء بحاجاتيـ مف األلفاظ والمعاني طبقا 

مع –لمستجدات حياتيـ، مع إخضاع التوليد لمبادئ وقواعد حاكمة تضمف لمغة 
أال تفقد مكوناتيا ونظميا، وال يكوف سبًبا في ضعفيا أو ترىميا المؤذي  -وجوده
 ؛خ عمى المستويات األربعة: الصوتي والصرفي والنحوي والداللينيا الراسلبنيا

مف جانب، ولـ نحرميا إمكاناٍت تخدـ وقواميا وبيذا نكوف قد حافظنا عمى قواىا 
 .مف جانب آخر ىـ وأجياليـبيا أىميا والناطقيف بيا في مختمؼ عصور 
 ثالثاا: اقتراض األلفاظ من المغات األجنبية:

شؾ أف االقتراض ظاىرة لغوية طبيعية عرفت بيف الشعوب منذ أقدـ ال
العصور، وىي إحدى وسائؿ نمو الثروة المغوية، وليس ذلؾ بدًعا في العربية 

 وحدىا.
أمًرا مثاليا ال المغة المستمر في معزؿ عف كؿ تأثير خارجي يعد فتطور "

بؿ عمى العكس مف ذلؾ فإف األثر الذي يقع عمى لغة  ،يكاد يتحقؽ في أية لغة
مجاورة ليا كثيرا ما يمعب دورا ىاما في التطور المغوي؛ وذلؾ الما مف المغات 

ألف احتكاؾ المغات ضرورة تاريخية، واحتكاؾ المغات يؤدي حتما إلى 
 ىذا التأثير ىو جانب المفردات.، وأىـ جانب يظير فييا (ٓٛ)تداخميا"



 2020)يناير(  1، ع12مج         غويات والثقافات المقارنة                           للكلية اآلداب  مجلة

 

 .هفرح السيذ أحوذأحوذ . د...( التضخن اللغوي في العربية)    

ٖٔٓٓ 

"والمغة العربية تمتاز بأنيا مف المغات التي أثَّرت في المغات األخرى، 
ْت بدورىا ألفاظا وتراكيب، وىي خذت ألفاظا وتراكيب، كما َأْعطَ َوتَأثَّرت بيا فأ

، تنمو وتتغير حسب الظروؼ ةرضسواء آخذة أـ معطية، مقترضة أـ مق
ا، فقد اتصؿ العرب في عصور حياتيـ المختمفة قبؿ التاريخية التي تمر بي

اإلسبلـ بمعظـ الدوؿ التي سادت وشاع أمرىا في العصور القديمة، وكانت ىذه 
الصمة متعددة المظاىر شممت النواحي االقتصادية والسياسية واالجتماعية 
 والعسكرية أيًضا، ومف أىـ الدوؿ التي اتصؿ العرب بيا سواء قبؿ اإلسبلـ وبعده

 .(ٔٛ)ببلد فارس والروـ واألنباط والينود"
يقوؿ السيوطي في كتابو المزىر: "فإف لخما وجزاما كانوا مجاوريف ألىؿ 
ياد كانوا مختمطيف مع اآلرامييف والعبرانييف،  مصر والقبط، وقضاعة وغساف وا 
وتغمب واليمف كانوا بالجزيرة مجاوريف لميوناف، وبكر لمفرس واليند وأىؿ اليمف 

مختمطيف مع الينود والحبشة وسكاف صحاري الجزيرة والعراؽ كانوا  كانوا
 .(ٕٛ)وغيرىـ لغيرىـ" ،مخالطيف لمفرس والنبطييف

ويقوؿ الجاحظ: "أال ترى أف أىؿ المدينة لما نزؿ فييـ الفرس في قديـ 
قوا بألفاظ مف ألفاظيـ، ولذلؾ يسموف البطيخ الخربز، ويسموف الشطرنج مّْ الدىر عُ 

 .(ٖٛ)غير ذلؾ مف األسماء"و االشترنج، 
"إذف تطور المغة في معزؿ عف كؿ تأثير خارجي يعد أمرا غير مطابؽ 

 .(ٗٛ)لواقعية المغات وحركة نموىا وديمومتيا"
والمغة العربية عمى الرغـ مف أصالتيا لكنيا تتميز عف جميع المغات 
األخرى بكونيا لغة ذات قدرة بارعة في ىضـ األلفاظ األجنبية وجعميا مف 
األلفاظ األصمية فييا. يقوؿ الجواليقي: "إف العرب كانوا يغيروف األسماء 
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إلى أقربيا  األعجمية إذا استعمموىا فيبدلوف الحروؼ التي ليست مف حروفيـ
مخرجو أيضا، واإلبداؿ الـز لئبل يدخموا في كبلميـ ما  دَ عُ مخرجا وربما أبدلوا ما بَ 

 .(٘ٛ)ليس مف حروفيـ، وربما غيروا البناء مف الكبلـ الفارسي إلى أبنية العرب"
وقاؿ أبو حياف في االرتشاؼ: "األسماء األعجمية عمى ثبلثة أقساـ: 

يا، فحكـ أبنيتو في اعتبار األصمي والزائد قسـ غيرتو العرب وألحقتو بكبلم
والوزف حكـ أبنية األسماء العربية الوضع، نحو درىـ وبيرج" وقسـ غيرتو ولـ 

عتبر فيو ما ُيعتبر في القسـ الذي قبمو نحو: "آجر تمحقو بأبنية كبلميا، فبل يُ 
د منيا، فما لـ يمحقوه بأبنية كبلميـ لـ يع –ير"، وقسـ تركوه غير متغيّر سِ فْ وسِ 

 .(ٙٛ)ّد منيا"وما ألحقوه بيا عُ 
عرؼ بيا عجمة ب القواعد التي تُ ص لنا الجواليقي في المعرَّ وقد لخَّ 
 :عرؼ عجمة االسـ بوجوهالمفظ، فقاؿ: "تُ 
 النقؿ بأف ينقؿ ذلؾ أحد أئمة العربية. أحدىا:
 ـ.يسَ رِ خروجيا عف أوزاف األسماء العربية نحو إبْ  الثاني:
 أولو نوف ثـ راء، نحو: نرجس.كوف يأف  الثالث:
 أف يكوف آخره زاي بعد داؿ، نحو ميندز. الرابع:

 أف يجتمع فيو الصاد والجيـ نحو: الصولجاف والجص. الخامس:
 أف يجتمع فيو الجيـ والقاؼ نحو المنجنيؽ. السادس:
أف يكوف خماسيا أو رباعيا عاريا مف حروؼ الذالقة وىي الباء  السابع:
 .(ٚٛ)البلـ والميـ والنوف"والراء والفاء و 
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تعد ظاىرة االقتراض مف الظواىر المغوية التي حظيت باىتماـ و 
المغوييف، منذ ظيور اإلسبلـ، وما زالت تشغميـ حتى اليوـ. إال أف نظرة القدماء 

 اختمفت عف نظرة المحدثيف.
بعضيـ يرى أف المعرب ف ؛قد انقسـ العمماء العرب بشأف ىذه المسألةف

كبلـ العرب، ومما يعضد حجتيـ ويدعـ دليميـ عمى أنو جزء مف ىو جزء مف 
، ولكنيـ نظروا إليو مف خبلؿ الرؤيا العربية (ٛٛ)كبلـ العرب وجوده في القرآف

المعيارية، التي أدت إلى اتخاذ مواقؼ متباينة وانقسموا نتيجة لتمؾ المواقؼ إلى 
 فريقيف:

ـ، خوفا مف تفشي ب في الجاىمية، وصدر اإلسبلرّْ فريؽ أجاز ما عُ 
ب بعد ظيور اإلسبلـ مولدا عاميا، رّْ وا كؿ ما عُ دُّ الكممات األعجمية، حيث عَ 

وحجتيـ في ذلؾ أف التعريب مقصور عمى العرب أنفسيـ، اعتقادا منيـ أف ىذه 
 المرحمة ىي مرحمة النقاوة العربية وفصاحتيا.

حاؽ وحجتيـ في أما الفريؽ الثاني: فيو اتجاه القياسييف الذي أجازوا اإلل
ذلؾ أف العرب أدخمت في كبلميـ مف األلفاظ األعجمية كثيرا سواء أكانت عمى 
بناء كبلميـ أـ لـ تكف، فكذلؾ جوزوا إدخاؿ ىذه الكممات المصنوعة في 
المعربات عمى أبنية كبلـ العرب، ولـ يشترط ذلؾ آخروف ومنيـ سيبويو وابف 

 سيده والخفاجي وغيرىـ.
ايف موقفيـ بيف المتساىؿ والمتشدد، فكانت القضية أما المحدثوف فتب

مرتبطة بجوىر المغة وفمسفتيا عند فريؽ، ومنيا ما يتعمؽ بالشخصية القومية، 
ومسايرة العصر وتقنينو عند فريؽ، ثـ ىي دواع وظيفية وطبيعة العمؿ الخاص 

 عند فريؽ ثالث، فانقسموا باتجاىاتيـ إلى ثبلث فرؽ ىي:
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نو يجب عمينا إوتمثؿ الذيف ذىبوا إلى عدـ جواز التعريب وقالوا  األولى:
أف نسد حاجتنا إلى المفردات بطرؽ أخرى، كاالشتقاؽ، والنحت واإلبداؿ، إلى 

ف كاف ميمبل أو حوشيا.  جانب ما في بطوف المعجمات، وا 
وتمثؿ الذيف ذىبوا إلى وجوب تعريب األلفاظ األعجمية كيفما  الثانية:

ستعماليا مف غير مراعاة لقوانيف التعريب التي وضعيا عمماء المغة اتفؽ، ثـ ا
العربية دوف أي قيد أو شرط، بسبب كثرة ما ترفدنا بو الحضارة الغربية بأسماء 

 آلالت والمخترعات وغير ذلؾ.لكثيرة، 
فتمثؿ مف أجازوا االستعانة بالتعريب لسد حاجة العربية إلى  أما الثالثة:
 يعد ىذا المعرب أصبل مف أصوؿ المغة. المفردات بشرط أال

حركة االقتراض المغوي حركة طبيعية ال خطر منيا كما توىـ بعض ف
أستاذنا الدكتور يقوؿ القدماء والمحدثيف، فيي مف وسائؿ النمو المغوي، وفي ذلؾ 

نما يكمف الخطر  حسف ظاظا: "إف الدخيؿ ليس ىو الخطر كالمحدث بالمغة، وا 
حبلؿ غيره محمو، ألف النظاـ في زعزعة النظاـ الن حوي والصرفي وتشوييو، وا 

النحوي مرتبط بالفكر والذوؽ ارتباطا مباشرا، وىو الذي يكوف كالسمط الذي 
تنتظـ فيو مراحؿ تاريخ األدب والحضارة لؤلمة، أما األلفاظ فإف دورىا في حياة 

 .(ٜٛ)المغة أقؿ أىمية مف النحو والصرؼ"
باالقتراض المغوي، وفتح الباب عمى  "وليس معنى ىذا إطبلؽ القوؿ

مصراعيو، لتدخؿ منو األلفاظ األجنبية، إف شاءت فكيؼ شاءت ولكف البد أف 
لى وضع ىذه األلفاظ بقدر إيراعى في ذلؾ شرط العوز واالحتياج باإلضافة 

 .(ٜٓ)اإلمكاف في قوالب عربية، ومف ىنا نفيـ أف ذلؾ يكوف عند الضرورة"
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الحاجة فقط؛ أما التوسع في إدخاؿ األجنبي ببل فبلبد مف تغميب مبدأ 
داع، كما نرى في مجتمعاتنا اآلف، حيث يكوف البديؿ العربي موجوًدا وناصع 

ا جيبًل أو البياض في العربية، ونجد أناًسا مف بني جمدتنا يستبدلونو باألج نبي إمَّ
أو التمسح  أف ألفاظنا، أو مف باب التفاخر الكاذب بمعرفة األجنبي،تقميبًل مف ش
 فيما يقاؿ عندنا في مصر بػ)عقدة الخواجة(!!. زائؼٍ  لَتَمدُّفٍ  دعاءً افي األجنبي 

عمى المعنى الجديد فيو أولى باالستعماؿ  فمتى ُوِجد المفظ العربي الداؿُّ 
يء قادـ مف ببلده وىو أدؽ ال إذا كاف األجنبي داالِّ عمى شمف البديؿ األجنبي؛ إ

 يءىذا ال يعيب العربية وأىميا في شمف المفظ العربي، و وأوفى في التعبير عنو 
يـ ما تممكو مف ثروة لفظية تغطي كُ رْ بؿ الذي قد يضرىا ويشيف أىميا تَ  ؛

 احتياجاتيـ ومتطمباتيـ ويذىبوف إلى لغات غيرىا.
 رابعاا: ترادف األلفاظ وأثره:

في َحِفَمْت العربية بكثير مف األلفاظ التي تدخؿ في دائرة الترادؼ 
المعنى، وىو داللة أكثر مف لفظ عمى معنى واحد، واألصؿ في المغات أف تحمؿ 

، (ٜٔ)كؿ لفظة معنى واحًدا فيما يعرؼ بالمتبايف مف األلفاظ وىو أكثر ألفاظ المغة
إال أف ىناؾ مف المغات ما حوت ألفاًظا مختمفة الصيغة واألحرؼ تحمؿ داللة 

مف  -وما تزاؿ–فاظ، وكانت العربية واحدة وىي ما عرفت بالمترادفات مف األل
أكثر المغات التي امتؤلت بمثؿ ىذا النوع مف األلفاظ، وكاف لو أثر واضح ال 
تخطئو عيف في تضخـ الثروة المفظية العربية، ويعد مف أبرز فضائؿ العربية 

نف سوخصائصيا الميمة التي تميّْزىا عف كثير مف لغات البشر، وىو سنة مف 
 كبلميـ، ومظير مف مظاىر العبقرية في لغتيـ.العرب في 
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واء النوع مف األلفاظ وتحدثوا عنو س نا إلى مثؿ ىذاؤ وقد تنبو عمما
بتسميتو "الترادؼ" أو "باختبلؼ المفظيف والمعنى واحد" أو اختبلؼ المفظ واتفاؽ 
المعنى "وىكذا. فسيبويو يشير إليو في تقسيمو عبلقة األلفاظ بمعانييا إلى أقساـ 
ثبلثة بقولو: "اعمـ أف مف كبلميـ اختبلؼ المفظيف الختبلؼ المعنييف، واختبلؼ 

وضرب األمثمة  (ٕٜ)المفظيف والمعنى واحد، واتفاؽ المفظيف واختبلؼ المعنييف"
 لؤلوؿ بجمس وذىب، ولمنوع الثاني وىو الترادؼ بذىب وانطمؽ.

وؿ: "إنما ويرى قطرب في الترادؼ أنو داللة عمى االتساع في الكبلـ فيق
أوقعت العرب المفظتيف عمى المعنى الواحد ليبدلوا عمى اتساعيـ في كبلميـ، 

في أجزاء الشعر ليدلوا عمى أف الكبلـ واسع عندىـ، وأف مذاىبو ال  زاحفواكما 
 .(ٖٜ)يؽ عمييـ عند الخطاب واإلطالة واإلطناب"ضت

عنى وأبو زيد األنصاري "كاف ال يرى غضاضة في أف ُيَعبَّر عمى الم
الواحد بأكثر مف لفظ، بؿ كاف فيما يظير يؤمف أف األعرابي قد يحتفظ في 

. وابف فارس يقوؿ: "ويسمى (ٜٗ) ذاكرتو بألفاظ عدة لمتعبير عف معنى واحد
 .(ٜ٘)الشيء الواحد باألسماء المختمفة، نحو: السيؼ والميند والحساـ"

كاألصمعي وقد ألؼ في األلفاظ المترادفة مجموعة مف العمماء العرب، 
صاحب رسالة "ما اختمفت ألفاظو واتفقت معانيو"، وابف خالويو في كتابيف 

 .(ٜٙ)ماء الحيةما السيوطي أحدىما في أسماء األسد وثانييما في أسذكرى
والرمَّانّي ألؼ )كتاب األلفاظ المترادفة والمتقاربة في المعنى( والجواليقي 

، ومجد الديف (احدصاحب رسالة )ما جاء عمى فعمت وأفعمت بمعنى و 
الفيروزآبادي في كتابيف ىما: )الروض المسموؼ فيما لو اسماف إلى ألوؼ( 

وكاف السيوطي في المزىر خير جامع لكبلـ  ٓ(ٜٚ)وكتاب في أسماء العسؿ
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معرفة  :عمماء العرب وكتاباتيـ في الترادؼ في )النوع السابع والعشروف
الظاىرة وكثير مف ألفاظيا وما وقد استوفى فيو الكبلـ عمى ىذه  (ٜٛ)المترادؼ(
وجاءت كثير مف المؤلفات والبحوث الحديثة التي تناولت قضايا فقو  ٓيتعمؽ بيا

المغة والداللة وأنماطيا؛ فاىتمت بالحديث عف ظاىرة الترادؼ وأمثمتيا وآراء 
واء منيا ما ا مما يصعب حصره في ىذا البحث، سالعمماء فييا وأسباب وجودى

ليا بحثًا يحوي كؿ ما  َص صَّ أو فصؿ في كتابو، أو ما خَ عرض ليا في باب 
 يتعمؽ بيا مف جوانب.

وقد اختمفت وجيات نظر القدماء في وجود المترادفات في العربية، بما 
 :(ٜٜ)يمكف إجمالو فيما يأتي
وأصحابو ىـ الفريؽ المؤيد لوقوع الترادؼ في العربية  الفريق األول:

كابف خالويو وابف فارس  والمعترؼ بو، ومنيـ مف بالغ في جمع ألفاظو
 آبادي وغيرىـ.والفيروز 

وىو الفريؽ المناقض لمفريؽ األوؿ، حيث يرفض  الفريق الثاني:
ال  أصحابو االعتراؼ بو ويروف أف كؿ لفظة ليا داللتيا الخاصة بيا التي

 في )انطمؽ( يشاركيا فييا غيرىا مف األلفاظ، فالمعنى الذي في )ذىب( ليس
 ومف ىؤالء أبو عمي الفارسي وثعمب وابف درستويو وأبو ىبلؿ العسكري.

وقؼ موقفا وسطا، فاعترؼ بالترادؼ وأيَّد وجوده في  الفريق الثالث:
العربية ولـ يرفضو كمية كما فعؿ أصحاب الفريؽ الثاني المعترض عمى الترادؼ، 
لكنيـ قالوا بأف الترادؼ التاـ بنسبة مائة بالمائة بيف المفظيف يصعب تحققو، إنما 

ي ىذا المعنى ؤدي المفظاف معنى عاًما واحًدا، وتبقى لكؿ منيما خصوصيتو في
العاـ مثؿ قعد وجمس، فالقعود يكوف مف وضع والجموِس مف وضع آخر، لكنيما 
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يمتقياف في كونيما يدالف عمى البقاء عمى األرض أو الفراش مثبل، وىذا أعدؿ 
اآلراء وأكثرىا موضوعية في الحكـ عمى ىذه الظاىرة التي ال يمكف إنكار 

 . لتسوية التامة بيف داللة المترادفاتوجودىا في العربية بحاؿ، كما ال يمكف ا
ما رأوه أسباًبا  (ٔٓٔ)واألساتذة المحدثوف (ٓٓٔ)وقدَّـ السيوطي في المزىر

 لوقوع الترادؼ في المغة، وجاءت عندىـ محصورة فيما يمي:
تعدد ليجات العرب واختبلفيا في ُمسمَّى الشيء الواحد أو صفتو  -ٔ

السيؼ والباتر والقاطع واليندي و  مثؿ األسد والميث والغضنفر وغير ذلؾ، أو
ح في ليبيا،  ... إلخ وىذا نراه في ببلدنا العربية فالبطيخ في مصر ىو الدّْالَّ

 والَحْبَحب في السعودية والرَّقّْى في العراؽ وغير ذلؾ.
ـ عميو في النوع التغير المغوي أو التبديؿ الصوتي: وقد مر الكبل -ٕ

المفظيف في أكثر مف صوت واختبلفيما في  تراؾالثاني مف االشتقاؽ، وىو اش
حينيا  صوت مثبًل لقرٍب في المخرج أو الصفة مع الصوت المبدؿ منو، وذكرتُ 

 مةأمث ُسْقتُ مف معاجمنا مئات األلفاظ التي تدخؿ في ىذه الدائرة، و  أنني جمعتُ 
ت، ودعس وطعس تنمثؿ َىَتَمت السماُء وىَ  ذلؾ  منيا، وذكر العمماء أمثمة مف

ز ودعز و ... بمعنى جامع المرأة. وغير ذلؾ مف األلفاظ التي أدى فييا وطع
 التغير الصوتي دوًرا أساسًيا في جودىا ضمف المترادفات.

االقتراض واألخذ مف المغات األجنبية: فالخمر العربية ليا ألفاظ  -ٖ
تناظرىا في داللتيا كالخندريس، والحرير معو الديباج والدمقس وغيرىا، وىي 

اظ جاءت مف لغات أخرى أو جمبيا العرب مف لغاتيا واستعمموىا في حياتيـ ألف
بجانب ما عندىـ مف ألفاظ عربية تحمؿ الدالالت نفسيا التي تحمميا األلفاظ 
األجنبية، وقد أضافت ىذه األلفاظ المقترضة إلى العربية ثراًء فوؽ ثرائيا في 
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، فقد أثرى االقتراض مف وليست العربية بدًعا في ذلؾ ٓالعديد مف الدالالت
، وقد سبؽ في (ٕٓٔ)المغات األجنبية المغة اإلنجميزية بالمترادفات إثراًء عظيما

عامؿ االقتراض مف قبؿ القوؿ بضرورة حدوث التأثير والتأثر بيف المغات متى 
 احتكت ببعضيا.

وىكذا تعددت عوامؿ تضخـ الثروة المفظية في العربية، وتأتي العوامؿ 
في  لثروة الداللية أو جانب الداللة، وىي ما سأنتقؿ إلى الحديث عنياالمؤثرة في ا
 .القسـ اآلتي
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 ]القسم الثاني[
 "عوامل الزيادة في الجوانب الدًللية"

وىذا ىو المعروؼ بالتنمية األفقية في المغة، حيث ال تتعدد األلفاظ، بؿ 
وقت مف األوقات؛ كوف محدودة في تلدالالت لمفظ الواحد، فاأللفاظ قد اتتعدد 

لكف المعاني والدالالت غير محدودة؛ ألنيا مرىونة بإبداعات اإلنساف ونشاطو 
المتجدد في الحياة، ومف ثـ ال تنتيي ىذه اإلبداعات التي تتطمب الداللة عمى 

وقد تعددت في العربية عوامؿ النمو والزيادة في  ٓمعانييا الجديدة والمستحدثة
موضوعة لمعنى مف المعاني فجاءت ىذه العوامؿ  داللة ألفاظيا، التي كانت

ىذه المعاني وتختمؼ بما يؤدي إلى تنامي الثروة الداللية في المغة، ومف  دعدتلت
 أبرز ىذه العوامؿ ما يمي:

: المجاز ودوره:  أوًلا
العربية إحدى المغات الحية الراقية التي عرفت المجاز واعتمدت عميو 

الداللي لكثير مف ألفاظيا، والعرب كثيرا "ما تستعمؿ في إثراء حركة التغيير 
 .(ٖٓٔ)المجاز، وتعده مف مفاخر كبلميا؛ فإنو دليؿ الفصاحة ورأس الببلغة"

فالمجاز فف بارز مف فنوف الببلغة، وأحد األركاف الميمة في عمـ 
البياف، فيو ركف أساسي في المغة العربية، وليس عارًضا فييا، فيو أحد شقي 

، ووسيمة مف الوسائؿ الميمة في التوسع المغوي (ٗٓٔ)لحقيقة والمجاز"الكبلـ "ا
وفي إغناء المغة وسد أوجو النقص في األلفاظ والدالالت التي نحتاج إلييا في 
حياتنا اليومية، التي يحتاج إلييا الُكتاب والمؤلفوف والشعراء، وكؿ مف لو عبلقة 

 .(٘ٓٔ)بمغتنا
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"كؿ كممة أريد بيا غير ما وقعت لو ويعرفو عبد القاىر الجرجاني بقولو: 
 .(ٙٓٔ)في وضع واضعيا لمبلحظة بيف الثاني واألوؿ"

"وىذا التعريؼ يوضح أف المجاز يقتضي أربعة عناصر: المعنى 
األصمي المنقوؿ منو، والمعنى المنقوؿ إليو، والكممة التي تنتقؿ مف ىذا إلى 

 .(ٚٓٔ)ذلؾ، ثـ العبلقة التي بيف المعنى األوؿ والثاني"
 وقد قسـ الجرجاني المجاز إلى قسميف:

 )لغوي( وىو عنده نوعان: -1
 )أحدىما(: يقوـ عمى المشابية، وىو يسمى بػ)االستعارة(.

 )واآلخر(: ال يقوـ عمى المشابية، وىو ما يسمى )بالمجاز المرسؿ(.
وىو الذي يعتمد عمى )اإلسناد( وىو ما يحدث في  )عقمي(: -2

 .(ٛٓٔ)الجمؿ
)المجاز المغوي( متعمقا بالكممة المفردة )والمجاز العقمي( وىو وبذا يكوف 

 (، متعمقا بالجممة وما فييا مف إسناد.يّ مِ كْ ما أسماه بػ)الحُ 
 ء:مماوقد أثارت قضية المجاز في المغة خالفا بين الع

فيناؾ مف يرى أف أكثر الكبلـ حقيقة، وينسب ىذا الرأي إلى ابف فارس، 
حيث يقوؿ: ، ورأى آخر يقوؿ إف الكبلـ أكثره مجاز، وينسب إلى ابف جني 

 .(ٜٓٔ)"اعمـ أف أكثر المغة مع تأممو مجاز ال حقيقة"
ي ينكر المجاز ويأباه، آخر وىو رأي أبي إسحاؽ اإلسفرايني الذ ثـ رأي
قوؿ ابف برىاف في كتابو في األصوؿ، حيث يقوؿ: "المغة مشتممة  ونقؿ السيوطي

، وكاف األستاذ أبو إسحاؽ اإلسفرايني يستنكر المجاز (ٓٔٔ)عمى الحقيقة والمجاز"
 .(ٔٔٔ)في المغة حيث يقوؿ: "ال مجاز في لغة العرب"
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وىناؾ مذىب وسط، وىو مذىب جميور العمماء يرى أف المفظ قد 
وقد يستعمؿ استعماال مجازيا. فالضرورة ىي التي يستعمؿ استعماال حقيقيا 

 تفرض عمى كؿ لغة أف تعتمد المجاز لمتطور بجميع أنواعو.
"ومنكر المجاز في المغة جاحد لمضرورة ومبطؿ محاسف لغة العرب" قاؿ 

 امرؤ القيس:
 َفُقْمػػػػػػػػُت َلػػػػػػػػُو لمػػػػػػػػا َتَمّطػػػػػػػػي بُصػػػػػػػػْمِبوِ 

 

 وأرَدؼ أعجػػػػػػػػػػػػػاًزا َوَنػػػػػػػػػػػػػاَء بكْمكػػػػػػػػػػػػػؿٍ 

 

: "وليس لميؿ صمب وال أرداؼ كذلؾ سموا الرجؿ يقوؿ السيوطي 
الشجاع أسدا، والكريـ بحرا والبميد حمارا، لمقابمة ما بيف الحمار في معنى 
الببلدة، والحمار حقيقة في البييمية، وكذلؾ األسد حقيقة في البييمية، ولكف نقؿ 

 .(ٕٔٔ)إلى ىذه المستعارات تجوزا"
فالمجاز ظاىرة حتمتيا حركة التطور المغوي، إذ يعمد بالمجاز إلى نقؿ 

 لى المعاني الجديدة.إاأللفاظ مف المعاني القديمة 
يقوؿ الدكتور عبد الواحد وافي: "وبفضؿ المجاز اتسعت المغة العربية 
لمعموـ والفنوف عمى اختبلؼ أنواعيا ولمحضارة عمى كثرة مظاىرىا، فنيضت 

الشرعية والمغوية والطبيعية والرياضية وعموـ النفس واالجتماع، وصارت بالعموـ 
لساف الفمسفة والسياسة والقصص والصناعة والفف ومختمؼ ضروب المعامبلت؛ 
وبالجممة لـ تقؼ أماـ أي مظير مف مظاىر العمـ أو الحضارة، وقفة المتعثر 

ر عف شتى الحائر، بؿ خاضت في مختمؼ مناحى القوؿ، وقويت عمى التعبي
 .(ٖٔٔ)مظاىر الفكر"
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 ثانياا: المشترك المفظي:
وىو المصطمح الذي يقابؿ الترادؼ الذي سبؽ الحديث عنو، فإذا كاف 
الترادؼ ىو "عدة ألفاظ تؤدي معنى واحًدا"؛ فإف المشترؾ: "ىو عدة معاف تشترؾ 
في لفظ واحد"، فيو أشبو بالمشترؾ الكيربائي في عصرنا الحاضر، الذي يكوف 

عدة أماكف لتشغيؿ أكثر مف جياز كيربي في وقت واحد. فالمشترؾ المفظي  فيو
 .(ٗٔٔ)تؤدي المفظة الواحدة فيو عدة معاف عمى سبيؿ الحقيقة ال المجاز

ورغـ أنو ُيعرؼ "بالمشترؾ المفظي" إال أنني أعده ضمف عوامؿ تنمية 
وليس في المعاني وليس األلفاظ، ألف الزيادة في ألفاظو زيادة في معانييا 

صيغيا، فاألرض لفظة تطمؽ عمى معاٍف عديدة منيا األرض التي نعيش عمييا 
 وتقابؿ السماء، وىي الزكاـ، والرّْعدة، والّنفضة وغيرىا.

ولقى عناية  ،ىذه الظاىرة في العربية أماـعمماؤنا القدامى  وقؼ وقد
لى إدعاة المغوييف واألصولييف والفبلسفة، وكاف ورود نماذج منو في القرآف م

االحتفاء واالىتماـ بو مف عمماء المغة والمفسريف ودارسي اإلعجاز والببلغة، 
 ودرسوه بوصفو واحًدا مف وجوه إعجاز القرآف الكريـ.

وقد بدأ االىتماـ بو في العربية مبكًرا، حيث جاءنا مف المؤلفات التي 
ظائر" لمقاتؿ بف ُعنيت بالمشترؾ المفظي في كتاب ا المجيد، كتاب "الوجوه والن

روف بف موسى تاب "الوجوه والنظائر" أيضا، لياىػ(، وكِٓ٘ٔسميماف البمخّي )ت 
" ىػ( وكتاب "ما اتفؽ لفظو واختمؼ معناه مف القرآف المجيدٓٚٔاألزدي )ت 
باه والنظائر في األلفاظ القرآنية التي ترادفت ىػ(، وكتاب "األشٕ٘ٛلممبرد )ت 

ولـ يصؿ إلينا مما كتب في ٓ( ٜٕٗثعالبي )ت مبانييا وتنوعت معانييا" لم
المشترؾ المفظي في الحديث النبوي سوى كتاب "األجناس مف كبلـ العرب وما 
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ىػ( أما ٕٕٗبلـ )ت بف سـ ختمؼ في المعنى" ألبي عبيد القاساشتبو في المفظ وا
المؤلفات التي تناولت المشترؾ المفظي بصورة عامة دوف تقييده بالقرآف أو 

النبوي، فمنيا "كتاب ما اتفؽ لفظو واختمؼ معناه" ألبي العميثؿ األعرابي  الحديث
ىػ( الذي كاف أوؿ وأقدـ معجـ عربي ٖٓٔىػ( وكتاب كراع النمؿ )ت ٕٓٗ)ت 

د في المغة"، وبعده جاء كتاب الخوارزمي  شامؿ لممشترؾ المفظي وَسّماه "الُمَنجَّ
 ىػ( المسمى "مختصر الوجوه في المغة". ٖٚٛ)ت 

قد اعترؼ أغمب لغويينا بوقوع المشترؾ في العربية وأقروا بو وسبقت و 
عبارة سيبويو في الترادؼ التي قاؿ فييا: "ومف كبلميـ اتفاؽ المفظيف واختبلؼ 

، وابف فارس يقر في باب )األسماء كيؼ تقع عمى المسميات( بأف (٘ٔٔ)المعنييف"
الماء( و)عيف الماؿ( و)عيف ـ الواحد، نحو )عيف ى باالسمَّ ُتساألشياء الكثيرة 

. كما خصص الثعالبي فصبًل خاًصا في كتابو )فقو المغة وسر (ٙٔٔ)السحاب(
العربية( أورد فيو أمثمة لممشترؾ وعنوانو: )فصؿ في وقوع اسـ واحد عمى أشياء 

ىناؾ مف عمماء العربية  إال أف ٓ(ٚٔٔ)مختمفة(. والسيوطي توسع فيو بشكؿ كبير
ه ظاىرة عامة فييا، فيو دّْ ترؾ في العربية أو عَ مف اعترض عمى وقوع المش

يرفض أف يكوف المشترؾ موضوًعا بيذا األداء في األصؿ؛ لما يؤديو مف 
رحو لفصيح ثعمب الذي يرفض في ش كابف درستويوالغموض والمبس في المعنى،

كوف الفعؿ )وجد( يحمؿ المعاني المختمفة مما رواىا المغويوف مف أنو يدؿ عمى 
: "َفَظفَّ مف لـ يتأمؿ المعاني ولـ فيقوؿ مى الشيء، والغضب، والحقدالعثور ع

نما ىذه المعاني  يتحقؽ الحقائؽ، أف ىذا لفظ واحد وقد جاء لمعاف مختمفة، وا 
 .(ٛٔٔ)كميا شيء واحد، وىو إصابة الشيء خيًرا كاف أو شرِّا"
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وىو يرى أف "المغة موضوعة لئلبانة عف المعاني، فمو جاز وضع لفظ 
واحد لمداللة عمى معنييف مختمفيف أو أحدىما ضد اآلخر لما كاف في ذلؾ إبانة 

فيجيء لعمؿ منيا  -وىو عنده قميؿ نادر –بؿ تعمية وتغطية، أما ما جاء منيا 
الكبلـ حتى اشتبو  اختصاروقع فيأنو يأتي في لغتيف متباينتيف، أو لحذؼ أو 

 .(ٜٔٔ)المفظاف وخفي سبب ذلؾ عمى السامع وتأّوؿ فيو الخطأ"
وىو يعيد اختبلؼ المعنييف في المفظ الواحد إلى فكرة "المشترؾ المعنوي" 

ف مختمفيف، احيث يقوؿ "فإذا اتفؽ البناءاف في الكممة والحروؼ، ثـ جاء المعني
كاف فيو، فيصيراف متفقي المفظ لـ يكف ُبدّّ مف رجوعيما إلى معنى واحد، يشتر 

 .(ٕٓٔ)والمعنى"
لى ما يشبو رأي ابف درستويو ماؿ أبو عمي الفارسي الذي رأى أف  وا 
اتفاؽ المفظيف واختبلؼ المعنييف ينبغي أال يكوف قصًدا في الوضع وال أصبًل، 
ولكنو مف لغات تداخمت، أو أف تكوف كؿ لفظة تستعمؿ بمعنى، ثـ تستعار 

 .(ٕٔٔ)فتصير بمنزلة األصؿ لشيء فتكثر وتغمب
وىكذا نرى أف لممشترؾ المفظي مؤيديف لو ومؤلفيف فيو، كما كاف لو 

 .هورافضو  همعارضو 
ومثؿ الترادؼ، وضع العمماء لممشترؾ أسباًبا لوجوده في العربية، كاف 
أبرزىا تعدد الميجات في كممة مثؿ األلفت التي ُتطمؽ عمى األيسر نسبة إلى اليد 

ألحمؽ، ومنيا المجاز ودوره في تعدد المعاني لمفظة الواحدة، مثؿ اليسرى وعمى ا
تدؿ عمى "الباصرة" و"عيف الماء" و"قرص الشمس"  التيدوره في لفظة "العيف" 

وىكذا لمشبو بيف الباصرة وغيرىا في ، و"الجاسوِس" و"ذات الشيء أو الشخص" 
 االستدارة أو الوظيفة التي تؤدييا في التجسس.
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ألفاظ المشترؾ مثؿ كممة  لبلقتراض أيضا أثره في وجود بعضوكاف 
" الفارسية التي بمعنى الَجرَّة التي ُيجعؿ فييا "الُحبّ  " العربية المعروفة، و"الُحبُّ

الماء، والسُّوُر بمعنى الحائط أو الجدار المحيط بالبيت وىي عربية، والسُّوُر 
 الفارسية التي بمعنى مأدبة الطعاـ أو الضيافة.

كما أوجدت التغيرات الصوتية بعض ألفاظ ىذا الحقؿ الداللي مثؿ كممة 
ورة عف تطؾ الغراب التي وردت بمعنى شدة سواده وىي منَ ؾ( التي بمعنى حَ نَ )حَ 

)حمؾ( أي شدة السواد، فيي بالنوف مبدلة مف البلـ كما حدث في إسماعيؿ 
 سماعيف.ا  و 

ونمائيا؛ فيو يمبي  ؾ أف المشترؾ يؤدي دوًرا في اتساع المغةوال ش
حاجات أصحابيا المتجددة لمداللة عمى المعاني الحادثة والمتجددة، إذا ضاقت 
عمييـ الحصيمة المفظية في وقت الحاجة، فيمجئوف إلى التنمية األفقية لتغطية 

 احتياجاتيـ المغوية.
 ثالثاا: التضاد الدًللي ودوره:

ذلؾ بنى وضده، فيدخؿ ويقصد بو األلفاظ التي تؤدي الواحدة منيا المع
في عباءة المشترؾ المفظي؛ لقياـ المفظة في التضاد بأداء معنييف كؿ منيما 
نقيض اآلخر، مثؿ الفعؿ )شرى( الذي يؤدي معنى البيع والشراء، )والصريـ( 
الذي يعني الميؿ والنيار، )والقرء( الذي يدؿ عمى الطير والحيض، وىكذا يختمؼ 

التضاد المعروؼ بيف المعاني مثؿ الفرح والحزف، التضاد في الداللة ىنا عف 
والحياة والموت، والكبلـ والسكوت، فميس ىذا النوع مف األلفاظ ىو المقصود 
بالبحث ىنا، بؿ المقصود ظاىرة التضاد في المعنى لمفظة الواحدة التي تحمؿ 
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ؿ المعنييف المتضاديف؛ وليذا كاف التضاد بذلؾ فرًعا مف المشترؾ المفظي، ويتص
 بو اتصااًل وثيًقا، إال أنو نوع خاص مف المشترؾ.

وقد قّدـ المعجميوف العرب منذ "كتاب العيف" ومروًرا بكؿ معاجـ العرب 
ْف اختمفت فيما بينيا  –ومدارسيا  نماذج عديدة أللفاظ ىذا النوع مف األضداد، وا 

في حجـ ىذه األلفاظ المعروضة فييا وعددىا؛ لكف لـ يخُؿ معجـ منيا مف أمثاؿ 
ويعود االىتماـ األكبر لمغوييف بيذه الظاىرة إلى ورود بعض  ٓىذه األلفاظ

﴿َواْلُمَطمََّقاُت ء" في قولو تعالى: في القرآف الكريـ، مثؿ "القر  -عمى ِقمَّتيا–ألفاظيا 
﴿َوَشَرْوُه . والفعؿ "شرى" في قولو تعالى: (ٕٕٔ)َيَتَربَّْصَف ِبَأْنُفِسِيفَّ َثبَلَثَة ُقُروٍء﴾

 وغيرىما. (ٖٕٔ)ِبَثَمٍف َبْخٍس﴾
فقد سعى عمماء المغة والمفسروف إلى بياف مقاصد األضداد لمف ال 

ادوا الرد عمى مف أسماىـ عمماؤنا يعرؼ أسرار العربية ومكنوناتيا، كما أر 
بالشعوبييف الذيف كانوا يبحثوف عف النقائص التي يرموف بيا العرب ولغتيـ بيا 

التي شّرفيا ا بأف تكوف لغة رسولو األميف وقرآنو الكريـ،  لغتيـطعنا فييـ وفي 
 فحرص عمماؤنا عمى دفع أية َدِنيٍَّة في أجدادىـ أو لغتيـ.

ماميـ بيذه الظاىرة في العربية، ىو قياـ العديد منيـ وكاف مف دالئؿ اىت
ىػ( ٕٙٓبالتأليؼ فيو كتبا تحمؿ اسميا صراحة مثؿ األضداد، لقطرب )ت 

ىػ( وأبي حاتـ السجستاني )ت ٕٗٗىػ( وابف السكيت )ت ٕٙٔواألصمعي )ت 
ىػ(، ٖٔ٘ىػ(، وأبي الطيب المغوي )ت ٕٖٚىػ(، وأبي بكر بف األنباري )ت ٕ٘٘

ىػ(، وجميع ىذه المؤلفات ٓ٘ٙىػ(، وأبي الحسف الصغاني )ٜٙ٘ىَّاف )وابف الدَّ 
مطبوعة منذ زمف، وتدخؿ في نطاؽ ما ُسمّْي بػ:"معاجـ الموضوعات أو المعاجـ 



 2020)يناير(  1، ع12مج         غويات والثقافات المقارنة                           للكلية اآلداب  مجلة

 

 .هفرح السيذ أحوذأحوذ . د...( التضخن اللغوي في العربية)    

ٕٔٓٓ 

 يّْ زِ وْ المتخصصة"، وُنِسب آلخريف تأليفيـ في "األضداد" كتبا لـ تصؿ إلينا كالتَّ 
 ىػ(.ٜٖ٘ىػ( وابف فارس )ٜٕٔىػ( وثعمب )ٖٕٓ)ت 

 فْ وكاف منيـ أيضا مف خصص لؤلضداد بابا أو فصبًل في كتاب مِ 
بو كابف قتيبة في "أدب الكاتب" والجواليقي في "شرح أدب الكاتب" وابف فارس تُ كُ 

في "الصاحبي" والثعالبي في "فقو المغة وِسر العربية" والسيوطي الذي أفاض فييا 
 وعرض ما يتعمؽ بيا في "المزىر".

العمماء في ىذه الظاىرة، وترددت بيف القبوؿ وقد تعارضت آراء 
والرفض، أو التحفظ عمى القبوؿ المطمؽ أو الرفض المطمؽ ليا، "فمـ يقؼ 
الدارسوف مف األضداد موقًفا واحًدا...، فانقسـ العمماء إلى مؤيد يدافع عف 
لى ُمْنِكٍر ليذا الوجود ينعي عمى  األضداد ويدلؿ عمى وجودىا في المغة، وا 

 .(ٕٗٔ)احتضانيا ليذه المواد ويعيب عمييا عدـ الدقة في داللة ألفاظيا" العربية
وقد أفاض العمماء في الرد عمى ىذا االتياـ ونفى األضداد في العربية 
بما يفيد بأف السياؽ وحده ىو الذي يتكفؿ برفع الغموض واإلبياـ وااللتباِس في 

"كبلـ العرب المعنى عف المستمع، وكاف ىذا واضحا في قوؿ ابف فارس، 
يصحح بعضو بعضا، ويرتبط أولو بآخره، وال ُيعرؼ معنى الخطاب إال باستيفائو 
واستكماؿ جميع حروفو، فجاز وقوع المفظة عمى المعنييف المتضاديف؛ ألنو 
يتقدميا، ويأتي بعدىا ما يدؿ عمى خصوصية أحد المعنييف دوف اآلخر، وال يراد 

، فيو بيذا ينفي عف المفظة (ٕ٘ٔ)ى واحًدا"بيا في حاؿ التكمـ واإلخبار إال معنً 
التي تؤدي المعنى وضده أي لبس في أدائيا أحد المعنييف وقت عرضيا في 

 سياقيا.
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وقد تزعَّـ ابف درستويو فريؽ الرفض مثمما رأينا موقفو في الترادؼ 
رغـ أف السيوطي أورد ما يفيد  (ٕٙٔ)والمشترؾ، وقيؿ عف ثعمب إنو أنكر األضداد

 .(ٕٚٔ)ى األضداد وليس رفضوموافقتو عم
الترادؼ  معوأوجد العمماء أسبابا عدة لمتضاد، جاء بعضيا مشتركا

والمشترؾ مثؿ اختبلؼ ليجات العرب؛ حيث تكوف المفظة دالة في األصؿ عمى 
معًنى عاـ مشترؾ، فتأخذ قبيمة بجزء مف ىذا المعنى العاـ وتأخذ أخرى بالجزء 

صبًل عمى الدخوؿ في وقت الشيء، فأطمقتو اآلخر منو، مثؿ "القرء" الذي يدؿ أ
قبيمة عمى الدخوؿ في الحيض، وقصدت بو أخرى وقت الطير، وكاف لمتغيرات 
الصوتية دورىا في التضاد أيًضا، كما في الفعؿ "لمؽ" بمعنى محا وأزاؿ، والفعؿ 
)نمؽ( بمعنى كتب، فأبدلت النوف في )نمؽ( الما وتحوؿ في المعنييف 

مؽ(. كما أدى االقتراض دوره في التضاد في مثؿ "الَبْسؿ" المتضاديف إلى )ل
 التي تطمؽ عمى الحبلؿ والحراـ، فيي عربية لمحبلؿ، وعبرية وآرامية لمحراـ.

تقؿ التضاد بأسباب تخصو مثؿ التفاؤؿ الذي يتجمى في كممات مثؿ واس
"المفازة" التي تطمؽ عمى الصحراء الميمكة و"السميـ" لمممدوغ المشرؼ عمى 
الموت، ومنيا أيضا الخوؼ مف الحسد في مثؿ "شوىاء" لممرأة أو الفرس 

﴾الجميمة. ومنيا المجاز واالستعارة كما في قولو تعالى:  ـْ ﴿َنُسوا المََّو َفَنِسَيُي
(ٕٔٛ) ،

 وحاشا  أف ينسى بؿ قصد بو الترؾ واإلىماؿ والتجاىؿ. 
﴿ُذْؽ ِإنََّؾ كما يدخؿ مع المجاز التيكـ والسخرية في مثؿ قولو تعالى: 

وتؤدى  ٓوف؟ ، فكيؼ يكوف عزيًزا وىو يذوؽ ألواف العذاب واليُ (ٜٕٔ)َأْنَت اْلَعِزيُز﴾
الصياغة الصرفية دوًرا أيضا في وجود األضداد، كأف تؤدي صيغة )فاعؿ( 

 (ٖٓٔ)َو ِفي ِعيَشٍة َراِضَيٍة﴾﴿َفيُ معنى مفعوؿ أو العكس، كما في قولو تعالى: 
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﴿َجَعْمَنا َبْيَنَؾ َوَبْيَف الَِّذيَف اَل ُيْؤِمُنوَف ِباآْلِخَرِة ِحَجاًبا بمعنى مرضيَّة، وقولو تعالى: 
وال ننسى دور اليمزة الذي تؤديو في سمب المعنى  ٓاتًراس ، أي(ٖٔٔ)َمْسُتوًرا﴾

منو التضاد مثؿ عجـ وأعجـ وقسط  جاءاألصمي لمكممة ومنحيا معنى جديًدا 
 وأقسط وغيرىما.

وىكذا رأينا دور التضاد يدخؿ أيضا في دائرة الزيادة األفقية لمغة ونموىا 
 في جانب الداللة.
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 "خاتمة البحث"
في نيايتو إلى مجموعة مف النتائج والتوصيات يمكف  توصؿ البحث

 إجماليا فيما يمي:
: توّفر لمعربية مجموعة مف العوامؿ التي جعمتيا تتمتع بثروة لغوية  أوًلا

مف الوفاء بحاجات أىميا ضخمة في ألفاظيا ودالالتيا مكنتيا عمى مر عصورىا 
ومتطمبات حياتيـ، ولـ تجمد ىذه المغة يوما ولـ تتوقؼ عف إمدادىـ بما يعينيـ 

ببا في اتساع عوامؿ سبير عنو، كما كانت ىذه الفي التعبير عما يريدوف التع
ع ات ثراء يصؿ إلى حد التضخـ الواسخزائنيا المفظية والداللية؛ لتكوف أكثر المغ

 بصورة واضحة ال لبس فييا.
االشتقاؽ بأنواعو المختمفة ظاىرة ىامة في حياة المغات، وىو أىـ  ثانياا:

مؼ تحتاجيا لمسايرة التطور في مختالسبؿ في العربية البتكار األلفاظ التي 
ؽ، وقد أكسبيا قدًرا  مناحي الحياة؛ وكي تقوى عمى التوالد الحي والتكاثر الخبلَّ

 مف األلفاظ ال يتناىي بؿ يتنامى عمى مر العصور واألزمنة.
أيضا يعد توليد األلفاظ جانبا ميمِّا مف الجوانب التي تمنح المغة  ثالثاا:

حينما يكوف التوليد وبخاصة مرونة تستجيب بيا لمقتضيات العصور المتجددة، 
 مف أصوؿ عربية ويخضع لمقاييسيا وسننيا التي جاء بيا عمماؤىا ونبيوا عمييا.

كاف االقتراض مف المغات األجنبية واحًدا مف العوامؿ المؤثرة في  رابعاا:
وقد جمب أىميا ألفاًظا غير عربية كاف كثير زيادة مخزوف العربية مف األلفاظ، 

كاف بعضيا مرادًفا أللفاظ عربية موجودة ومستعممة عمى منيا ال بديؿ لو فييا، و 
وتعايش المفظ العربي مع غير العربي واستعمبل مًعا. لكف التوصية ىنا ، األلسنة 
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دوف داٍع في اجتبلب المفظ األجنبي لغير الحاجة المغوية فقط، وعند بعدـ التوسع 
 األداء.عدـ وجود البديؿ العربي الذي يقوـ مقامو بنفس الدقة في 

ال يمكف تجاىؿ دور المترادفات في العربية في توفير الفضاء  خامساا:
المريح لممتكمـ العربي؛ ليجد فيو ما يسد كثيًرا مف حاجاتو في التعبير عما يريد، 
ْف كاف مف الصعب أف يتحقؽ الترادؼ التاـ في المعنى بيف ىذه المترادفات،  وا 

لمعنى العاـ ليسعفو في التعبير بالتقاط ما المتكمـ يكفيو االتفاؽ بينيا في الكف 
ؿ.  يعفُّ عمى خاطره منيا، ويؤدي غرض المتعجّْ

توّفر لمعربية ما ُينمّْى الدالالت فييا مثمما توفر ليا ما ينميّْ  سادساا:
يمة ىامة مف وسألفاظيا، فكاف ليا المشترؾ المفظي والتضاد، والمجاز الذي ىو 

عكس فكر المجتمع وتطور الحياة فيو ومعتقداتو وسائؿ التنمية األفقية التي ت
 وجوانب حياتو الحضارية وغير ذلؾ.

ال يجوز الوقوؼ في وجو أي عامؿ مف العوامؿ السابقة ما داـ ا: عا ساب
مفيًدا لمغة وأىميا؛ وال يصيبيا بضرر في أسسيا التي تقوـ عمييا، وال يجعؿ 

 ينأوف عنيا ويجافونيا، فبل ضرر وال ضرار.أىميا 
لكنها أدت  -كما قلت   –دت العوامل السابقة إلى سعة فً العربٌة أ: منااثا      

؛ لوجود ماٌغنً عنه ،  فً بعض الحاالت إلى حشو العربٌة بما التحتاج إلٌه

 ومن 

 بل قدجدوى ، غٌرذي بعض ما تمتلئ به معاجمنا العربٌة من ألفاظ فقد ٌعد ثم 

، فإذا كانت  الذي ٌؤثرسلبا الإٌجاباالمذموم ٌصٌب اللغة ومتونها بالترهل 

 0التقل كراهة عنهاالزائدة مكروهة ، فالبدانة المفرطة النحافة 
 "وما توفيقي إال با"
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 يوامشال
                                                             

، ٖٔ، وانظر العربية الفصحى الحديثة ٛٗٔجيود مجمع المغة العربية بالقاىرة في دراسة العربية المعاصرة ( ٔ)
 .ٗٚٔ، ودراسات في فقو المغة، د. صبحي الصالح، ٜٕٓوفصوؿ في فقو العربية 

، وفصوؿ في فقو ٗٚٔ، ودراسات في فقو المغة ٕٙرار العربية وما بعدىا، ومف أسِ  ٖٙٗ/ٔانظر المزىر ( ٕ)
 .ٜٕٓالعربية 

 .ٕ٘ٓ – ٕٕٓ/ٔكنز الرغائب في منتخبات الجوائب ( ٖ)
 .ٓٔ، االشتقاؽ ودوره في نمو المغة ٕٙ، مقدمة كتاب االِشتقاؽ ٖٙالحدود في النحو ( ٗ)
وما  ٕواالشتقاؽ والتعريب، عبد القادر المغربي ، ٜٕٓ، وفصوؿ في فقو العربية ٗٚٔدراسات في فقو المغة ( ٘)

 بعدىا.
 .ٜٕٓ، وفصوؿ في فقو العربية ٗٚٔ، وانظر دراسات في فقو المغة ٕٕٙالمغة لفندريس ( ٙ)
 .ٖٚ، وانظر الكممة لحممي خميؿ ٜٕٓ، وفصوؿ في فقو العربية ٗٚٔدراسات في فقو المغة ( ٚ)
 .ٕٕٙالمغة لفندريس ( ٛ)
، ٛٚٔ، وفقو المغة لوافي ٜٕٔ، وفصوؿ في فقو العربية ٖٗٔ/ٕوانظر الخصائص ، ٖٙٗ/ٔالمزىر ( ٜ)

 .ٗٚٔودراسات في فقو المغة 
، ومدخؿ إلى فقو المغة العربية ٜٕٔ، وفصوؿ في فقو العربية ٘ٚٔ – ٗٚٔانظر: دراسات في فقو المغة ( ٓٔ)

ٕٓٙ. 
 .ٛٚٔفي في كتابو فقو المغة أطمؽ ىذه التسمية عمى االشتقاؽ األصغر د. عمي عبد الواحد وا( ٔٔ)
 .ٕٜٕفصوؿ في فقو العربية ( ٕٔ)
 .ٕٜٕ، وانظر فصوؿ في فقو العربية ٛٗٔاالشتقاؽ لعبد ا أميف ( ٖٔ)
 .ٖٙٗ/ٔ، والمزىر ٚٙ، وانظر الصاحبي ٖٜٕفصوؿ في فقو العربية ( ٗٔ)
 .ٕٚ، والكممة، د. حممي خميؿ ٜٕٗفصوؿ في فقو العربية ( ٘ٔ)
 .ٜٙخميؿ  الكممة، د. حممي( ٙٔ)
 السابؽ نفسو.( ٚٔ)
 .ٜٕٙ، وفصوؿ في فقو العربية ٖٛٔ، وفقو المغة لوافي ٜٖٔ – ٖٖٔ/ٕالخصائص ( ٛٔ)
، ومدخؿ إلى فقو المغة العربية ٙٛٔ، ودراسات في فقو المغة ٖٛٔ – ٓٛٔانظر مثبل: فقو المغة لوافي ( ٜٔ)

 .ٛٙٔ، وفي فقو المغة ٕٗٔ
، فقد التـز د. رمضاف عبد التواب فيو بتسمية ابف جنى لو ٜٕٙانظر مثبل فصوؿ في فقو العربية ( ٕٓ)

 "باألكبر".
 ، وتناقمت كتب فقو المغة وغيرىا كبلمو ىذا.ٖٗٔ/ٕالخصائص ( ٕٔ)
 نفسو.( ٕٕ)
 .ٜٕٚفصوؿ في فقو العربية ( ٖٕ)
 .ٛٛٔدراسات في فقو المغة ( ٕٗ)
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 .ٜٗمف أسرار العربية ( ٕ٘)
 وما بعدىا. ٖ٘ٔ/ٕانظر الخصائص ( ٕٙ)
 .ٔ٘، وانظر: مف أِسرار المغة ٖٚٗ/ٔالمزىر ( ٕٚ)
 .ٖٛٔ/ٕالخصائص ( ٕٛ)
 .ٙٚٔ، وفي فقو المغة ٕٓٔ، ودراسات في فقو المغة ٗٛٔانظر فقو المغة لوافي ( ٜٕ)
 .ٖٛ٘/ٔالخصائص ( ٖٓ)
 .ٜٕٓالصاحبي ( ٖٔ)
 .ٜٕٙفصوؿ في فقو العربية ( ٕٖ)
 .ٖ٘ٙٗ – ٚٗٙٙانظر لساف العرب ( ٖٖ)
 .ٕٙٔٔ – ٔٚٔٔالسابؽ ( ٖٗ)
 .ٗٗٔٗ – ٖٗٔٗالسابؽ ( ٖ٘)
 .ٔ٘ٔٗ – ٖٗٔٗالسابؽ ( ٖٙ)
 .ٓٛٔٗ – ٛٚٔٗالسابؽ ( ٖٚ)
 .ٖٔٛٙ – ٖٚٙٙالسابؽ ( ٖٛ)
 .ٖٓٔٔ – ٕٜٔٔالصحاح ( ٜٖ)
 .ٖٓٔالعربية الفصحى الحديثة ( ٓٗ)
، وفصوؿ في ٙٛٔ، وفقو المغة لوافي ٔٛ، وانظر: النحت في العربية قديما وحديثا ٖٔاالِشتقاؽ والتعريب ( ٔٗ)

 .ٕٕٓ، ومدخؿ إلى فقو المغة العربية ٖٔٓالعربية فقو 
 .ٙٛمف أسرار المغة ( ٕٗ)
 .ٔٙ – ٓٙ/ٔالعيف ( ٖٗ)
 .ٖٚٚ، ٖٙٚ، ٖٗٚ، وانظر ٖٓٓ/ٖالكتاب ( ٗٗ)
 .ٜٕٖ/ٔالمقاييس ( ٘ٗ)
 .ٖٖ٘/ٔالسابؽ ( ٙٗ)
 (.ٜٕٖ/ٔانظر أمثمة ذلؾ في المقاييس: )البحتر ( ٚٗ)
 .ٕٗٙ – ٖٕٙالصاحبي ( ٛٗ)
 .ٕٖٓ، وفصوؿ في فقو العربية ٕٗٗالمغة دراسات في فقو ( ٜٗ)
 .ٜٛٔ – ٛٛٔفقو المغة لوافي ( ٓ٘)
 .ٙٛالمباحث المغوية في العراؽ ( ٔ٘)

، توزيع دار المعرفة، ٜٗ٘ٔ)محاضرات ألقاىا الدكتور مصطفى َجَواد عمى طمبة قسـ الدراسات األدبية والمغوية 
 لجامعة الدوؿ العربية.ـ، بمعيد الدراسات العربية العالية التابع ٜ٘٘ٔالقاىرة 

 .ٖٓٔالمولد، د. حممي خميؿ ( ٕ٘)
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، وأعماؿ مجمع المغة العربية بالقاىرة لمحمزاوي ٕٗٓانظر المصطمحات العممية في المغة العربية لمشيابي ( ٖ٘)
ٖٖ٘. 

 .ٖٕٚدراِسات في فقو المغة ( ٗ٘)
 وغيرىما. ٖٕ – ٕٕ، واالِشتقاؽ والتعريب ٕٖٓانظر في أقساـ النحت: فصوؿ في فقو العربية ( ٘٘)
 .ٕٖٛ/ٜ، والقاموس ، والتاج ٜٙٔٗ، والمساف ٖٓٗ/ٜانظر المحكـ ( ٙ٘)
 .ٕٖٚ/ٜ، والتاج ٜ٘ٔٗالمساف ( ٚ٘)
 .ٜٕٖ/ٜ، والقاموس ، والتاج ٜٙٔٗالمساف ( ٛ٘)
 السابقة نفسيا.( ٜ٘)
 .ٓٛٔلحممي خميؿ انظر: المولد. ( ٓٙ)
 .ٜٜٔفقو المغة ( ٔٙ)
 .ٜٕٓالسابؽ ( ٕٙ)
 .ٕٓٔ – ٜٕٓالسابؽ ( ٖٙ)
 .ٜٓٔالمغة العربية )كائف حي( ( ٗٙ)
 .ٓٗاألسماء العربية لمحدثات الحضارة والمدنية، ( ٘ٙ)
 .ٔ٘ٔدور الكممة في المغة ( ٙٙ)
 .ٖٔ٘العربية لغة العمـو ( ٚٙ)
 .ٖٔ٘السابؽ ( ٛٙ)
 .ٜٔٔالتطور المغوي التاريخي ( ٜٙ)
 .ٜٔٔالسابؽ ( ٓٚ)
 .ٖٙالمصطمحات العممية في المغة العربية ( ٔٚ)
 .ٓٙ٘/ٕالمعجـ العربي: نشأتو وتطوره ( ٕٚ)
 .ٓٙ٘/ٕالسابؽ ( ٖٚ)
 .٘ٛ – ٗٛكبلـ العرب ( ٗٚ)
 .ٜٚالسابؽ ( ٘ٚ)
 .ٛٛالسابؽ ( ٙٚ)
 مجمع المغة العربية في خمسيف عاًما، موضوع التعريب والتوليد.( ٚٚ)
 .ٛٙ/ٕعربي نشأتو وتطوره انظر المعجـ ال( ٛٚ)
 .ٖٔ/ٔ، ومقدمة المعجـ الوسيط ٘ٛٔ، وانظر المولد ٛ/ٔالمعجـ الوسيط ( ٜٚ)
 .ٖٛ٘، وانظر فصوؿ في فقو العربية ٖٙٗالمغة لفندريس ( ٓٛ)
 .ٕٛٔ – ٕٚٔالمولد، د. حممي خميؿ ( ٔٛ)
 .ٕٕٔ/ٔالمزىر ( ٕٛ)
 .ٕٓ – ٜٔ/ٔالبياف والتبييف لمجاحظ ( ٖٛ)
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 .ٖٛٗ، والمغة لفندريس ٕٖٔ – ٖٔٔاألساس في فقو المغة ( ٗٛ)
 .ٓٔ – ٙالمعرب لمجواليقي ( ٘ٛ)
 .٘، والمعرب لمجواليقي ٕٓٚ – ٜٕٙ/ٔ، وانظر المزىر ٛٙ/ٔارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ( ٙٛ)
 .ٜٔٔ، والمولد ٕٓٚ/ٔ، المزىر ٕٔ – ٔٔالمعرب ( ٚٛ)
 .ٜٕٔ/ٔ، المزىر ٙانظر المعرب ( ٛٛ)
 .ٜٛ، وانظر كبلـ العرب ٓٗٔالمولد ( ٜٛ)
 .ٖٖ/ٔ، ٖٜٗٔ، وانظر مجمة مجمع المغة العربية بالقاىرة لسنة ٓٗٔالمولد ( ٜٓ)
 .ٖٛٓ، وانظر فصوؿ في فقو العربية ٕٓٛمدخؿ إلى فقو المغة العربية ( ٜٔ)
 .ٕٗ/ٔالكتاب ( ٕٜ)
 .ٓٓٗ/ٔالمزىر ( ٖٜ)
 (.ٖٕٓٓالقاىرة  –، )األنجمو المصرية ٔ٘ٔفي الميجات العربية ( ٜٗ)
 )تح صقر، البابي الحمبي، القاىرة، د.ت(. ٗٓٔالصاحبي ( ٜ٘)
 .ٚٓٗ/ٔالمزىر ( ٜٙ)
 السابؽ نفسو.( ٜٚ)
 .ٖٔٗ – ٕٓٗ/ٔالمزىر ( ٜٛ)
، ٜٕٛ – ٜٕٗ، ومدخؿ إلى فقو المغة العربية ٖٛٔ – ٖٓٔانظر في ذلؾ مثبل: فصوؿ في فقو العربية ( ٜٜ)

 .ٚٓٗ – ٖٓٗ/ٔ، والمزىر ٖٓٔ، وكبلـ العرب وما بعدىا ٜٕ٘ودراسات في فقو المغة 
 .ٚٓٗ – ٘ٓٗ/ٔالمزىر ( ٓٓٔ)
 – ٕٚٔ، وفقو المغة ٙٓٔ – ٖٓٔ، وكبلـ العرب ٜٜٕ – ٖٜٕانظر مثبل: دراسات في فقو المغة ( ٔٓٔ)

 .ٖٓٓ – ٜٕٛ، ومدخؿ إلى فقو المغة العربية ٕٕٖ – ٖٙٔ، وفصوؿ في فقو العربية ٗٚٔ
 .ٕٕٖانظر فصوؿ في فقو العربية ( ٕٓٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔالعمدة في محاسف الشعر وآدابو ونقده ( ٖٓٔ)
 .ٜٗمجاز القرآف وخصائصو الفنية ( ٗٓٔ)
 .ٛ٘ – ٚ٘عوامؿ التطور المغوي ( ٘ٓٔ)
 .ٕٗٓأسرار الببلغة ( ٙٓٔ)
 .ٖٕٚجيود مجمع المغة العربية بالقاىرة في دراسة العربية المعاصرة ( ٚٓٔ)
 ؟ٜٛٔ – ٜٗٔ/ مفتاح العمـو ٕٖٙ – ٕٖٗأسرار الببلغة ( ٛٓٔ)
 .ٚٗٗ/ٕالخصائص ( ٜٓٔ)
 .ٖٗٙ/ٔالمزىر ( ٓٔٔ)
 السابؽ نفسو.( ٔٔٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٔالسابؽ ( ٕٔٔ)
 .ٜٕٕفقو المغة ( ٖٔٔ)
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، ٕٖٗ، وفصوؿ في فقو العربية ٛٓٔ، وكبلـ العرب ٜٛٔراجع في تعريؼ المشترؾ المفظي: فقو المغة ( ٗٔٔ)
، ومقدمة تحقيؽ كتاب المنجد في المغة لكراع ٕٓٛ، ومدخؿ إلى فقو المغة العربية ٕٖٓودراسات في فقو المغة 

 .ٜٖٙ/ٔ، والمزىر ٜٔ – ٛٔ
 .ٕٗ/ٔالكتاب ( ٘ٔٔ)
 .ٜٖٙ/ٔىر ، وعنو في المز ٜٚالصاحبي ( ٙٔٔ)
 .ٖٙٛ – ٜٖٙ/ٔالمزىر ( ٚٔٔ)
 .ٖٗٛ/ٔ، وعرضو لو في المزىر ٖٗٙ/ٔتصحيح الفصيح ( ٛٔٔ)
 .ٚٙٔ – ٙٙٔ/ٔتصحيح الفصيح ( ٜٔٔ)
 .ٖ٘ٛ/ٔ، والمزىر ٕٓٗ/ٔالسابؽ ( ٕٓٔ)
 .ٕٖ٘، وفصوؿ في فقو العربية ٖٗٓانظر دراسات في فقو المغة ( ٕٔٔ)
 .ٕٕٛسورة البقرة / ( ٕٕٔ)
 .ٕٓسورة يوسؼ / ( ٖٕٔ)
وما بعدىا، وفصوؿ في  ٜٗٔ، وانظر عمـ الداللة د. مختار عمر ٕ٘ٗاألضداد في المغة آلؿ ياسيف ( ٕٗٔ)

 وما بعدىا. ٕٛٛوما بعدىا، ومدخؿ إلى فقو المغة العربية  ٖٖٙفقو العربية 
 .ٗ، وانظر ص ٕاألضداد البف األنباري ص ( ٕ٘ٔ)
 .ٜٗٔ، وعمـ الداللة د. مختار عمر ٕ٘ٓشرح أدب الكاتب ( ٕٙٔ)
بعض ألفاظ األضداد ولـ يذكر أنو ينكرىا، وانظر األضداد آلؿ  ٖٜٖ/ٔروى لو السيوطي في المزىر ( ٕٚٔ)

 .ٕٕ٘ياسيف 
 .ٚٙسورة التوبة /( ٕٛٔ)
 .ٜٗسورة الدخاف /( ٜٕٔ)
 .ٕٔسورة الحاقة/ ( ٖٓٔ)
 .٘ٗسورة اإلسراء/ ( ٖٔٔ)
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 قائمة المصادروالمراجع
األندلسي ، تحقيؽ د.مصطفى أحمد ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ألبي حياف  -ٔ

 ـ.ٜٗٛٔ -ىػ ٗٓٗٔالنحاس ، مطبعة النسرالذىبي ، القاىرة ،
 األساس في فقو المغة ،أ. د. فولفد يتريش فيشر ، ترجمة وتعميؽ د.سعيد حسف -ٕ

 .ٔبحيري ، مؤسسة المختار ، القاىرة ، ط
 الشيخ محمد أسرار الببلغة ، عبد القاىر الجرجاني ، تصحيح وتعميؽ اإلماـ  -ٖ

 ٓىػٗٓٗٔ، ٕعبده ، الناشردار المعرفة لمطباعة والنشر، لبناف ، ط
 األسماء العربية لمحدثات الحضارة والمدنية ، حفني ناصؼ ، مطبعة جامعة -ٗ

 ٓـٜٙ٘ٔالقاىرة ، القاىرة ، 
 األشباه والنظائر، لمسيوطي ، تحقيؽ محمد عبد القادرالفاضمي ، المكتبة  -٘

 ٓـٜٜٜٔ،  ٔ، ط العصرية ، بيروت
 ٓـٕٓٓٓ،  ٕاالشتقاؽ ، عبد ا أميف ، مكتبة الخانجي ، القاىرة ، ط -ٙ
 ٓـٜٛٙٔاالشتقاؽ ، فؤاد ترزي ، مطبعة دار الكتب ، بيروت ،  -ٚ
 االشتقاؽ والتعريب ، عبد القادر مصطفى المغربي ، مطبعة اليبلؿ ، مصر، -ٛ

 ٓـٜٛٓٔ
 محمد عياش ، ديواف المطبوعات الجامعيةاالشتقاؽ ودوره في نمو المغة ، د.  -ٜ

 ـ.ٜٜ٘ٔ
 األضداد ، ابف األنباري ، تح محمد أبو الفضؿ ، إبراىيـ ، المكتبة العصرية، -ٓٔ
 ٓـٜٚٛٔبيروت ،   
األضداد في المغة  ، محمد حسف آؿ ياسيف ، مطبعة المعارؼ ، بغداد ،  -ٔٔ
 ٓـٜٗٚٔ،ٔط

  السمسمة الجامعية ( مناىج ترقية المغة أعماؿ مجمع المغة العربية بالقاىرة ، ) -ٕٔ
تنظيرا ومصطمحا ومعجما ، محمد رشاد حمزاوي ، دار الغرب اإلسبلمي، بيروت ، 

  ٓـٜٛٛٔلبناف ، 



 2020)يناير(  1، ع12مج         غويات والثقافات المقارنة                           للكلية اآلداب  مجلة

 

 .هفرح السيذ أحوذأحوذ . د...( التضخن اللغوي في العربية)    

ٖٔٓٔ 

                                                                                                                                                  

البياف والتبييف ، لمجاحظ ، تحقيؽ وشرح عبد السبلـ ىاروف ، مكتبة الخانجي ،  -ٖٔ
 ٓـ ٜٜٗٔالقاىرة ، 

 اموس ، لمزبيدي ، تحقيؽ مجموعة ،التاج ، تاج العروس مف جواىر الق -ٗٔ
 ٓـٜٚٛٔ،  ٕ، طالكويت

تاريخ آداب العرب ، مصطفى صادؽ الرافعي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  -٘ٔ
  ٓـٜٗٚٔ -ىػ ٜٖٗٔ،  ٗط

تصحيح الفصيح وشرحو، ابف درستويو ، تح عبد ا الجبوري ، بغداد،  -ٙٔ
 ٓـٜ٘ٚٔ

يـ السامرائي ، دار األندلس لمطباعة والنشر التطور المغوي التاريخي ، د.إبراى -ٚٔ
 ٓـٜٚٛٔ،  ٖوالتوزيع ، بيروت ، لبناف ، ط

 التطور المغوي مظاىره وعممو وقوانينو ، د.رمضاف عبد التواب ، مكتبة  -ٛٔ
 ٓـٜٚٚٔ،ٖالخانجي ، القاىرة ، ط

 التطورالنحوي لمغة العربية ، أخرجو وصححو وعمؽ عميو د.رمضاف عبد -ٜٔ
 ، ٗمكتبة الخانجي ، القاىرة ، طالتواب ، 

 التوليد الداللي في الببلغة والمعجـ ، د.محمد غاليـ ، دار توبقاؿ  لمنشر، -ٕٓ
 ٓـٜٚٛٔ،  ٔالمغرب ، ط

جيود مجمع المغة العربية بالقاىرة في دراسة العربية المعاصرة ، عبيرمحمد سعيد  -ٕٔ
 ٓـٜٜٔٔداب ،الكويت ، عبد العزيز، نشر المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآل

 جيود مجمع المغة العربية في تعريب المصطمح العممي ، د.محمد حسف عبد -ٕٕ
 ٓـٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ،  ٙٛالعزيز، مجمة مجمع المغة العربية بالقاىرة ، ج

 الحدود في النحولمرماني ، تحقيؽ د.إبراىيـ السامرائي ، دار الفكر،عماف -ٖٕ
 ٓد.ت 
 تحقيؽ محمد عمي النجار، الييئة المصرية العامة الخصائص البف جني ،  -ٕٗ

 ٓـٜٙ٘ٔ -ٕٜ٘ٔ،  ٕلمكتاب ، مصر، ط



 2020)يناير(  1، ع12مج         غويات والثقافات المقارنة                           للكلية اآلداب  مجلة

 

 .هفرح السيذ أحوذأحوذ . د...( التضخن اللغوي في العربية)    

ٖٕٔٓ 

                                                                                                                                                  

 ٖدراسات في فقو المغة ، د. صبحي الصالح ، دار العمـ لممبلييف ، بيروت ،ط -ٕ٘
 ٓـٜٛٙٔ -ىػ ٖٛٛٔ

 ، ٕداللة األلفاظ ، د. إبراىيـ أنيس ، مكتبة األنجمو المصرية ، القاىرة ،ط -ٕٙ
 ٓـٖٜٙٔ

 دور الكممة في المغة ، ستيفف أولماف ، ترجمة د. كماؿ بشر ، مكتبة الشباب -ٕٚ
 ٓـٜٙٚٔالقاىرة ، 

شرح أدب الكاتب ، الجواليقي ، نشرمصطفى صادؽ الرافعي ، القاىرة ،  -ٕٛ
 ٓىػ ٖٓ٘ٔ

 ٓـٜٚٚٔالصاحبي في فقة المغة ، ابف فارس ، تح السيد أحمد صقر،القاىرة، -ٜٕ
 ٖٜٙٔغة ، ابف فارس ، تح مصطفى الشويمي ،بيروت،الصاحبي في فقو الم -ٖٓ
 الصحاح ) تاج المغة وصحاح العربية ( الجوىري ، تح أحمد عبد الغفور -ٖٔ

 ٓ ٜٜٚٔ،  ٕعطار، دارالعمـ لممبلييف ، بيروت ، ط
 العربية الفصحى الحديثة ،بحوث في تطويراأللفاظ واألساليب ، ستتكميفش، -ٕٖ

 ٓـٜ٘ٛٔبد العزيز، دار النمر ، القاىرة ، ترجمة وتعميؽ د. محمد حسف ع
 العربية لغة العمـو والتقنية ، د. عبد الصبور شاىيف ، دار االعتصاـ ، -ٖٖ

  ٓـٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔ،  ٕالقاىرة ، مصر ، ط
 ٓـٖٜٜٔ، ٗعمـ الداللة ، د. أحمد مختارعمر ، عالـ الكتب  ، القاىرة ، ط -ٖٗ
 د. محمود السعراف ، دار الفكر القاىرة، عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ، -ٖ٘
 ٓـٜٜٜٔ، ٖط

 العمدة في محاسف الشعر وآدابو ونقده ، ابف رشيؽ القيرواني ،تح محمد  -ٖٙ
 ٓـٜ٘٘ٔ،  ٕمحيي الديف عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط

 عوامؿ التطور المغوي ، دراسة في النحو وتطور الثروة المغوية ، د.حمد -ٖٚ
ىػ ٖٓٗٔ،  ٔمف حماد ، دار األندلس لمطباعة والنش ، بيروت ، لبناف ، طعبد الرح

 ٓـٖٜٛٔ -
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براىيـ السامرائي، – ٖٛ  العيف ، الخميؿ بف أحمد ، تح ميدي المخزومي ، وا 
 ٓـٜٛٛٔ،  ٔبيروت ط

 فصوؿ في فقو العربية ، د. رمضاف عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاىرة -ٜٖ
 ٓـٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ،  ٙط

 ٓفقو المغة ، د. عمي عبد الواحد وافي ، دارنيضة مصر ، القاىرة ، د.ت -ٓٗ
فقو المغة العربية وخصائصيا ، د. إميؿ يعقوب ، دار العمـ لممبلييف . بيروت ،  -ٔٗ
 ٓـٕٜٛٔ،  ٔط

الفمسفة المغوية واأللفاظ العربية ، جورجي زيداف ،مراجعة وتعميؽ د. مراد كامؿ ،  -ٕٗ
 ٓـٕٜٛٔ،  ٕر ، طدار الحداثة لمنش

 ٓـٜ٘ٙٔفي الميجات العربية ، د.إبراىيـ أنيس ، القاىرة ،  -ٖٗ
 ٓالقاموس المحيط ، الفيروزآبادي ، دار صادر ، بيروت ، د.ت -ٗٗ
 الكامؿ في المغة واألدب ،المبرد، تح محمد أبو الفضؿ إبراىيـ والسيد شحاتة -٘ٗ

 ٓـٜٙ٘ٔالقاىرة ، 
،  ٖالسبلـ ىاروف ، دار الكتب العممية ، بيروت ، طالكتاب ، سيبويو ، تح عبد  -ٙٗ
 ٓد.ت
 ٓكبلـ العرب ، د. حسف ظاظا ، دار النيضة العربية ، بيروت ، د.ت -ٚٗ
 الكممة دراسة لغوية معجمية ، د. حممي حميؿ ، دارالمعرفة الجامعية ،  -ٛٗ

 ٓاإلسكندرية ، مصر، د.ت
 ٓ ٔالشدياؽ ،األستانة ، ط كنز الرغائب في منتخبات الجوائب، أحمد فارس -ٜٗ
 ٓلساف العرب البف منظور، دارالمعارؼ ، القاىرة ، د.ت -ٓ٘
 المغة ، فندريس ، تعريب عبد الحميد الدواخمي ومحمد القصاص ، مكتبة  -ٔ٘

 ٓ ٜٜٓٔاألنجمو المصرية ، 
 المغة العربية ) كائف حي ( ، جورجي زيداف، دار الجيؿ ، بيروت ، لبناف، -ٕ٘
 ٓـٜٛٛٔ،  ٕط
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 المباحث المغوية في العراؽ ، محاضرات ألقاىا د. مصطفى جواد عمى طمبة -ٖ٘
 ٓـٜ٘٘ٔ، توزيع دارالمعرفة ،القاىرة ، ٜٗ٘ٔالدراسات األدبية والمغوية 

مجاز القرآف وخصائصو الفنية ،محمد حسيف عمي الصغير، دار الشئوف الثقافية  -ٗ٘
 ٓـٜٜٗٔ،  ٔالعامة ، بغداد ، ط

 ٓـٖٜٗٔمجمع المغة العربية بالقاىرة ، سنة مجمة  -٘٘
 مجمع المغة العربية في خمسيف عاما ، د.شوقي ضيؼ ، )موضوع التعريب -ٙ٘

 ٓـٜٗٛٔ -ىػ ٗٓٗٔوالتوليد( مجمع المغة العربية بالقاىرة ، 
 المحكـ والمحيط األعظـ ، ابف سيده ، تح مصطفى السقا وآخريف ،القاىرة -ٚ٘

 ٓـ ٜٛ٘ٔ
 بف سيده ، تح خميؿ إبراىيـ ، دار إحياء التراث العربي ،المخصص ، ا -ٛ٘

 ٓـٜٜٙٔ -ىػ ٚٔٗٔ،  ٔبيروت ، ط
 مدخؿ إلى فقو المغة العربية ، د. أحمد محمد قدور ، دار الفكرالمعاصر، -ٜ٘

 ٓـٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ،  ٕبيروت ، لبناف ، ط
 مدالمزىرفي عموـ المغة وأنواعيا ، السيوطي ، شرح وتصحيح وتعميؽ مح -ٓٙ

 ٓ، د.ت ٖأحمد جاد المولى وآخريف ،مكتبة دار التراث ، القاىرة ، ط
 ٜٜٚٔ،ٔمسائؿ في المعجـ ، ابف مراد ، دار الغرب اإلسبلمي ، بيروت ،ط -ٔٙ
 المصطمحات العممية في المغة العربية ، األميرمصطفى الشيابي ، مطبوعات -ٕٙ

 ٓـٜ٘ٙٔ،  ٕالمجمع العممي العربي ، دمشؽ ، ط
 المعجـ العربي : نشأتو وتطوره ، د.حسيف نصار، مكتبة مصر، القاىرة ، -ٖٙ

 ٓـٜٓٛٔ
 ٓالمعجـ الوسيط ، مجمع المغة العربية بالقاىرة ، دار الدعوة ، د.ت -ٗٙ
 المعرب مف الكبلـ األعجمي ، الجواليقي ، تح د. ؼ. عبد الرحيـ ، دارالقمـ  -٘ٙ

 ٓـٜٜٓٔ -ىػ ٓٔٗٔ،  ٔدمشؽ ، ط
 ٓىػ ٕٖٗٔعمـو ، الخوارزمي ، القاىرة ، مفاتيح ال -ٙٙ
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 -ىػ ٖٙٙٔمقاييس المغة ، ابف فارس ، تح عبد السبلـ ىاروف ، القاىرة،  -ٚٙ
 ٓىػٖٔٚٔ

 المنجد في المعة ، كراع النمؿ ، تح د.أحمد مختار عمر، وضاحي عبد الباقي -ٛٙ
 ٓـٜٙٚٔ -ىػ ٜٖٙٔالقاىرة ، 

 ٖيؿ ، دارالنيضة العربية ، بيروت طالمولد في المغة العربية ، د. حممي خم -ٜٙ
 النحت في العربية قديما وحديثا ، د.رفعت ىزيـ ، مجمة مجمع المغة العربية -ٓٚ

 ٓ(  ٛٚاألردني ) ع 
، ، الرياضالنحت في المغة العربية ، نياد الموسى ، دار العمـو لمطباعة والنشر -ٔٚ

 ٓـ ىػٜٗٛٔالسعودية ، 
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Abstract 

    This research examines the issue of the amplification of 

linguistic wealth in Arabic, the factors of its existence and its 

increase, and the extent of the influence of these factors on the 

witnessed amplitude of Arabic and its verbal and semantic 

richness. The research fell into an introduction in which the 

researcher examines the Arabic verbal abundance, which 

enabled it to fulfill the needs of its linguistic users and not its 

impotence or stagnation over its different ages. The research 

contained two parts, the first part of which included 

investigation about the factors of abundance of words in Arabic 

in what is known as vertical development, so I talked in it about 

the phenomena of derivation and generation of expressions, 

borrowing and Arabization from foreign languages and the 

synonyms of terms and its role in meaning, and the second part 

included examination of the factors of horizontal development, 

which are related to the development of semantics, the word is 

one, but it has multiple meanings, or it carries new connotations, 

so my discussion came about the phenomenon of the verbal joint 

and the phenomenon of contradiction in the meaning and the 

role of metaphor in the development of semantics and their 

increase and semantic changes, as they are the affecting factors 

in the linguistic inflation in Arabic. Then the conclusion of the 

research came with its findings and recommendations, followed 

by the research margins and the list of sources and references. 
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