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 ممّخصال
ـُ المُّغِة الحديثُ    ،فيحاوؿ اكتشاؼ قوانينيا الّصوتّيةِ  ،اكتشاؼ المغات إلى يسعى عم

لى فتح آفاٍؽ جديدٍة لمنظر إلى المغة مف جوانب متعّددة ،والّداللّية ،والّنحوّية ،والّصرفّية  ،وا 
مة مف خطى السير في رح وكّمما رصد ظاىرة أو سمة في لغٍة مف المغات عّدىا ُخطوةً 

، وسنحاوؿ بتوفيؽ اهلل سبحانو وتعالى أف نتتّبع سمة التّقارب في قسـ مف جوانب االكتشاؼ
وبيف  ،التّقارِب بيف األصواتإثبات  محاولة بحُث إلىيسعى ىذا الف ،المباركة المغة العربية

لى الوقوِؼ عمى استعماؿ العرِب لمتَّقريبو  ،المغة العربّية األلفاظ ومعانييا في  فييا ا 
والمقاربة مف األمور الميّمة  فالتّقاربُ  ،وىؿ شّخص أىُؿ المغة ىذه السمة ؟ ،مقصدىـ فيوو 

  وداللًة. ،، ومعًنىونحًوا ،اوصرفً  ،جدِّا في توليؼ الكالـ صوتّا
لكف ّلما تبّيف أفَّ  ،() التّقارب في الّمغة العربّية:ىيعنواف البحث  ت الّنية فيكانو    

وبيف األلفاظ  ،ىنا عمى تناوؿ التقارب بيف األصوات العربية اقتصرتُ  ،واسعٌ  الموضوعَ 
ف شاء اهلل إ ّيفِ مستّقم قارب الّصرفّي والّنحوّي إلى بحثيفِ وأرجأُت البحث في الت ،ومعانييا

ألفَّ األلفاَظ أصواٌت متناسقٌة  ؛بيف األصواِت واأللفاظ ومعانييا وجمعتُ  ،سبحانو وتعالى
وبيف فيؿ ىناؾ تقارٌب بيف األلفاظ المتقاربة  ؛بيف األصواتفإف ثبَت تقارٌب  ،متتابعةٌ 

 .معانييا ؟ 
Abstract 

     Modern linguistics is trying to discover languages and their Phonetic, 

Morphological, Syntactic and Semantic rules and look at new horizons so as to 

do researchers into language from different points of view. Whatever people try 

to observe either phenomenon or trait concern language, they will be good steps 

towards new things in language. The study tries to explain the approaching 

among the sound on one hand, and the words with their meanings on the other. 

The study also explained the relationship between sounds and words as well as 

their meanings. The clear relation between sounds, words and meanings is very 

important point for making a speech be perfect according to Phonetic, 

Morphological, Syntactic, meaningful and Semantic aspects.  

 ،العربّيةالتّقارب الّصوتي في المغة  :األّوؿ  :سنقّسـ البحَث عمى مبحثيف :خّطة البحث
  .نى التّقارب في المغةلذلؾ ببياف معونوّطُئ  ،التّقارب بيف األلفاظ ومعانييا :والثاني
  :لغًة واصطالًحا الّتقارب
والباُء أصٌؿ صحيٌح يدؿُّ عمى خالِؼ  ،والّراءُ  ،)) القاؼُ  :قاؿ ابف فارس  :المغة في

، والقرُب يكوف في َدنا :وَقُرب ،ٔ((ُمقاربُة األمر :َقُرَب َيْقُرُب ُقرًبا... والِقراب :الُبعد . يقاؿ
ب الّشيُء مف ىو أف يقتر  :والُمقاَربة ،والعمؿ ،والّنسب ،المكاف، والّزماف :أشياء متعّددة مثؿ

 ،والَكَثبُ  ،والزُّلفى ،، ومف باب التّقارب: الّدنوُّ ٕأتاه (:َوَقِرَب الّشيَء )بالكسرِ  ،الّشيء
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َقبُ  َدُد  ،والصَّ  .ٖوالصَّ
  :وفي االصطالح

كؿُّ اقتراٍب حصؿ بيف صوتيِف مف أصوات  :يمكف أْف نعّرؼ التقارَب الّصوتيَّ بأّنو
نتج عنو تأّثُر أحدىما  ،تأّثر صفاتيما وأأو تأثير  ،بيماالمغة بسبب اتحاد المخرجيف أو قر 

  فأّدى إلى خّفٍة وتسييٍؿ في األداء . ،وميمو إليو ،باآلَخر
كؿُّ اقتراٍب حصؿ في الكالـِ مف جيِة المفظ  :يمكف أْف نعّرؼ التقارَب المغويَّ بأّنوو 

، أو تسييٌؿ ي االستعماؿينتج عنو خّفٌة ف ،سواٌء أكاف سجّيًة أو قصًدا ،ومف جية المعنى
 أو جمٌع لممعاني المتقاربة بأنماٍط محدّدٍة منتظمٍة . ،أو تسويٌغ ألدائو ،لو

  :التقارب الّصوتي في المغة العربّية :المبحث األّول
ووضع العمماُء  ،مّما ىو معموـ أفَّ األصواِت المُّغويَة قائمٌة عمى التناسؽ فيما بينيا  

 ،ُىْعُخع :خموص المفردة مف تناُفِر الحروؼ مثؿ :منيا ،حة الكممةالمتأّخروف شروًطا لفصا
وفي الثاني توّسطِت الّشيُف الميموسُة الّرخوُة  ،ففي األّوؿ اجتمعْت حروؼ الحمؽ ،ُمْسَتْشِزر

، واألصؿ في فصاحة أصوات الكممة أف ٗبيف التّاِء الميموسة الّشديدة وبيف الّزاي المجيورة
)) واعمـ أفَّ الحروَؼ إذا  :ىػ(ٕٖٔالمخارج، قاؿ ابف دريد )ت  تكوف الحروؼ متباعدة

وذلؾ ألّف تقاربيا يؤّدي إلى  ،٘((تقاربْت مخارجيا كانت أثقَؿ عمى الّمساِف منيا إذا تباعدتْ 
ودعـ ابف جّنّي نظرية  ،ٙفيصعب الّنطؽ بيا ،الّنطؽ بجرٍس واحٍد مع حركاٍت مختمفة

 ما التّقارُب الذي نبحُث عنو ؟  :والسؤاؿ ىنا ،ٚتباعد المخارج لفصاحة المفرد
فسنتتّبع مواضع التقارب الصوتيّْ  ،سنحاوؿ ػ بتوفيؽ اهلل تعالى ػ اإلجابة عف ذلؾ 

مع بياف عمِميا إف  ،وفي الدرس الصوتي ،مّما نجده في المغة ،الواضحة في الّمغة العربّية
 وغاياتيا . ،وجدت

وانتفعوا مف تقارب  ،وصفاتيا ،رج أصوات العربّيةاكتشؼ عمماء العربّية األقدموف مخا
ىػ( بتصنيؼ معجمو الكبير عمى أساٍس ٓٛٔفبدأ الخميؿ )ت ،األصوات في تبويب كتبيـ

 :فقد رّتَب األبواب عمى الترتيب الصوتي كما يأتي ،ويظير التقارُب جمّيا في ذلؾ ،صوتي
و ا  ،ب ـ ؼ ،ر ؿ ف ،ظ ث ذ ،ط د ت ،ص س ز ،ج ش ض ،ؽ ؾ ،ع ح ىػ خ غ

ٌة في العيف أَلْشَبَيِت  :مف ذلؾ ؛ووازف بينيا ،، وذكر مخارج األصواتٛىمزة  ،ي لوال بحَّ
 .ٜولوال َىتٌَّة في الياء أَلشَبَيِت الحاَء لُقْرب مخرجيا منيا  ،العيَف لُقْرِب َمْخَرِجيا منيا

أو أكثر مف الذالقة  وبّيف أفَّ الكممات الرباعية والخماسية في العربية ال تخمو مف حرؼ   
ف خمت منيا فيي ُمْحَدَثة ُمْبَتَدَعة ،أو الشفوّية )ؼ ب ـ( ()ر ؿ ف ليست مف كالـ  ،وا 
وذلؾ يعود إلى الصفات التي  ،فيذا مف يقضة الخميؿ في التقارب الصوتي ،ٓٔالعرب
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 وحاجة ىذه الصيغ إلييا. ،تحمميا تمؾ األصوات مف الخّفة وغيرىا
أفَّ ىناؾ سمات في بعض األصوات ُتَحسّْف صوَت الكممة،  ومما نّبو عميو الخميؿ

ألّنيما أطمؽ الحروؼ وأضخميا  ؛إال حّسنتاه فيرى أفَّ العيف والقاؼ ال يدخالف في بناءٍ 
َحُسَف البناء لَنصاعتيما، فإف كاف البناُء  )) فإذا اجتمعا أو أحدىما في بناءٍ :وقاؿ ،ٔٔجرًسا

ألفَّ الدَّاَؿ الَنْت عف صالبة الطَّاِء  ،دَّاُؿ مع لزوـ الَعْيِف أو القاؼاسًما َلِزَمْتُو السّْيُف أو ال
اِد  ،ٕٔوكزازتيا وارتفعت عف ُخُفوِت التَّاِء َفَحْسَنْت . وصارت حاُؿ السّْيِف بيف َمْخَرِج الصَّ

 .  ٖٔ((والزَّاِي كذلؾ
ّيا ال بدَّ أف وأفَّ تجانًسا صوت ،برىف الخميؿ بعبقريتو ىندسة أصوات الكممة العربّية

 .  ٗٔيوجد في الكممة العربّية
فجمعوا بيف األصوات في  ،وصّنؼ العمماء صفاِت األصواِت إلى ممّيزة ومحّسنة    

لكّنيـ يقاربوف بينيا  ،مع تفاوت درجة تمؾ الصفة بيف تمؾ الحروؼ ،٘ٔالصفة الواحدة
ىػ( أّف بعض ٖٖٛ)ت  ذكر ابف الجزري ؛ففي الّصفات الممّيزة ،ليصموا إلى عنونٍة عاّمة

وكذلؾ في  ،والمجيورة بعضيا أقوى مف بعض ،الحروؼ الميموسة أضعؼ مف بعض
وفي  ،ٙٔوالظاء أضعفيا ،فالّطاء أقواىا ،والمطبقة بعضيا أقوى مف بعض ،الّشدة والّرخاوة

تمييا الّزاي  ،ألّنيا مطبقة مستعمية ؛ذكر أفَّ الصفير في الّزاي أقوى ؛الصفات المحّسنة
والمد والميف في  ،والقمقمة في القاؼ أقوى ،والسيف أضعفيا ألنَّيا ميموسة ،يا مجيورةألنّ 

 ففي ىذا إشارة إلى صفة التقارب بيف صفات األصوات العربّية منفردًة. ،ٚٔاألِلِؼ أقوى
والذي نحن بصدده ىو تتّبع التقارب في الظواىر الصوتية من استعمال العرب  

 ،واإلخفاء ،واإلبدال ،واإلقالب ،اإلدغام :ونجد ذلك في ،قاربالتي ُأّصمت عمى مبدأ التّ 
 واإلتباع .                           ،واإلمالة
ـُ  لغةً  :. التقارُب في اإلدغاـٔ  ومنو  ،ٛٔىو إدخاؿ شيٍء في مدخٍؿ ما :اإلدغا

 .  ٜٔإدخاؿ حرٍؼ في حرؼٍ 
حرًفا ساكًنا بحرٍؼ  )) وىو وصُمؾَ  :ىػ(ٖٙٔ)ت قاؿ ابف الّسراج ؛وفي االصطالح 

 ،فيصيراِف بتداخميما َكحرٍؼ واحدٍ  ،مثِمو ِمف موضعو ِمف غير حركٍة تفصُؿ بينيما وال وقؼ
ىذا  ،ٕٔ. والحرؼ الثاني يكوف متحّركا ٕٓ((ويشتدُّ الحرؼُ  ،ترفُع المساَف عنيما رفعًة واحدةً 

فيو أف يكوف  :لكبيروأّما اإلدغاـ ا ،(ويسّمى ) اإلدغاـ الصغير ،ىو المشيور مف اإلدغاـ
َـّ يسّكف   . ٕٕاألّوؿ متحّرًكا ث

 ،إدغاـ المتماثميف :وقّسـ عمماء الصوت اإلدغاـ في العربية عمى ثالثة أنواع
أف يتَّفَؽ  :فالتجانس ىو ،والذي يعنينا ىنا الّتجانس والتّقارب ،ٖٕوالمتقاربيف ،والمتجانسيف
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أف  :والتقارب ىو ،والثّاء والذاؿ ،اءالداؿ والطّ  :حرفاف في مخرج ويختمفاف في صفة مثؿ
 . ٕٗوالثاء والتاء ،الداؿ والسيف :مثؿ ،يتقارَب حرفاف في مخرج أو في صفة

ا وحديثا في تحديد مصطمحي التجانس عند عمماء الصوت قديمً وىناؾ اختالؼ  
أف الحروؼ المتقاربة ىي التي تكوف مف مخرج  (ىػٓٛٔفعند سيبويو )ت  ،ٕ٘والتّقارب

 ،ٕٙواستعمؿ مصطمح )التقارب( ليشمؿ الّتجانس والتقارب ،مف مخرجيف متقاربيف أو ،واحد
فيناؾ  ،والتّقارب بيف الصوتيف ىو المسّوغ لإلدغاـ ،مسّوغ وبّيف أفَّ اإلدغاـ يكوف بسببٍ 

 ،الختالؼ المخرجيف ،)الياء مع الحاء( :مثؿ ؛حروٌؼ اإلظياُر فييا أحسف مف اإلدغاـ
ألّنيما حرفاف  ؛واإلدغاـ فييا عربيّّ حسف ،بأصٍؿ لإلدغاـ لقّمتيا وألفَّ حروؼ الحمؽ ليست

إدغاـ الحاء في الياء ألفَّ  :أي ؛مع قرب مخرجييما، وال يجوز العكس ،ميموساف رخواف
 ،وليس العكس ،فقد يقترب حرٌؼ مف آخر ،فالمقاربة زالت ،ٕٚالحاء أقرب إلى حروؼ الفـ

 ،وبيف حرٍؼ ال يدغـ في حرؼ مقارٍب لو ،ارِب لولذا مّيزوا بيف حرٍؼ يدغـ في حرٍؼ مق
 ،توجبو الضرورة :أحدىما :، وأوضح السيرافيُّ أفَّ اإلدغاـ عمى نوعيفٕٛوبّينوا ِعَمَؿ ذلؾ 

 .     ٜٕويقصد بالثّاني إدغاـ المتقاربيف ،توجبو الخّفة :واآلَخر
َعْنَبر  :ففي قوليـ ؛لؾنمحظ في اإلقالب اعتماد التقارب سببا لذ :. التقارُب في اإلقالبٕ 

وتُقَمُب النوف مع الباء ميمًا ألنَّيا مف )) :قاؿ سيبويو  ،فتقمب النوُف مع الباء ميًما ،ػ َعْمَبر
موضٍع تعَتؿُّ فيو النُّوُف، فأرادوا أف تدغـ ىنا، إذ كانت الباُء مف موضع الميـ، كما 

و مف موضع ما واَفَقيا في الصَّوت أدغموىا فيما َقُرَب مف الرَّاِء في الموضع، فجعموا ما ى
بمنزلة ما َقُرَب ِمْف َأْقَرِب الُحُروِؼ منيا في الموضع، ولـ يجعموا النوف باًء لبعدىا في 

فقمبوا  ،فيذا مف لطيؼ التّقارب بيف األصوات العربّية ،ٖٓ ((المخرج، وأنَّيا ليست فييا ُغنَّةٌ 
ؾ قاربوا ولـ يدغموا ألّنو ال يصّح عندىـ فيـ بذل ،النوف إلى صوٍت جمع بيف النوف والباء

   . ٖٔإدغاـ الميـ مع الباء
، ُصْقتُ  :ُسقتُ  :مثؿ ،صاًدا مّما َذَكَرُه سيبويو أّنيـ يقمبوف الّسيفَ ومف اإلقالب 

فبسبب بعد القاِؼ  ،فيذه تقمبيا القاُؼ إذا كانت بعَدىا في كممة واحدة ،َصَبْقتُ  :وَسَبْقتُ 
فأبدلوا السيَف بأشبو الحروِؼ  ،وعدـِ انحدارىا انحدار الكاؼ ،عمىوتصّعدىا إلى الحنؾ األ
اَد َتَصعَُّد إلى الحنؾ األعمى  ؛بالقاؼ ػ وىي الّصاد ػ ليكوف العمؿ مف وجٍو واحٍد؛ ألفَّ الصَّ

فأرادوا أف يقاربوىا  ،فأوضح أفَّ سبب اإلقالب أّف السيف لـ تستقـ مع القاؼ ،ٕٖلإلطباؽ
 واجتمعت مع القاؼ بصفة االستعالء .  ،لصاد مف مخرج السيففا ،مع ما يناسبيما

مف ذلؾ  ؛ىو مف المواضع التي قارب العرُب الفصحاء فييا :. التّقارُب في اإلبداؿٖ
اُد الّساكنة إذا كاف بعدىا الداؿ  :مثؿفيجعمونيا زاًيا خالصًة،  ،َمْصَدر :مثؿ ،الصَّ
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وعّمؿ سيبويو ىذا بإفَّ الذي دعاىـ إلى أف يقّربوىا  ،ٖٖالَفْزد :الَفْصد ،التَّْزدير :الّتْصدير
فيـ لـ  ،ويستعمموا ألسنتيـ في ضرٍب واحد ،واحد يـ مف وجوٍ ويبدلوىا كي يكوف عممُ 

وكذلؾ يقّربوف السيف الساكنة  ،ٖٗولـ يجسروا عمى إبداؿ الداؿ صاًدا  ،يصموا إلى اإلدغاـ
وعّيَف ابف  ،ٖ٘يفِ قَ طبَ وىما غير مُ  ،ف مخرج واحدألّنيما م ،التَّزدير :التَّْسدير :مثؿ ،والّزاي
ويحدث فييا  ،صوًتا بيف الّصاد والّزاي، وىي التي يّقؿ ىمسيا قميالىػ( ٕٜٖ)ت جّنيّ 

 ،وذكر أفَّ مف العرب مف يخمصيا زاًيا ،ضرٌب مف الجير لمضارعتيا الّزاي َفُتَشُـّ رائحَتيا
 ودّقٌة في الوصؼ . ،تدّرٌج في التّقريبفيذا  ،ٖٙوال يكوف ىذا إف كاف بعدىا غير الّداؿ
غوي ىو ويرّجح أفَّ كثيًرا مما ُذكر في اإلبداؿ المُّ  ،واإلبداؿ الصوتّي بابو واسع جدِّا

 .ٖٚصوتي إبداؿٌ 
ذكر سيبويو أّنيـ ف ،مواضع التي يحدث فييا التقاربمف ال اإلخفاء :. التّقارُب في اإلخفاءٗ

واإلخفاء يكوف في  ،ٖٛمًبا لمخّفة عند أمف المبسيخفوف النوف مع طائفٍة مف الحروؼ ط
خفاء الحركة نقصاف تمطيطيا ،فإخفاء الحرؼ نقصاف صوتو ،الحرؼ وفي الحركة  ،وا 

ُـّ  وُت بيا وال ُيَت  ،، لكّنو لـ يصؿ إلى درجة اإلدغاـواإلخفاء سببو التّقارب ،ٜٖفيَضعَُّؼ الصَّ
ّنما ُأخفيا عندُىفَّ ألنَّيما لـ َيْبُعدا :ىػ(ٗٗٗقاؿ الّداني)ت ؛ء النوف والتّنويفففي إخفا )) وا 

ولـ َيْقَرَبا منُيفَّ َكُقرِبِيما مف  ،فيجب اإلظيار لمتراخي ،منيفَّ َكُبعِدىما مف حروؼ الحمؽ
خفاؤىما عمى َقْدِر ُقْربيما وُبْعِدىما ،حروؼ ) لـ يرو( فما  ،فيجب اإلدغاـ لممزاحمة ... وا 

 .ٓٗ( (ا َبُعَدا عنوَقُربا منو كانا عنده أخفى ممّ 
 والتّاّثر والتّثير كذلؾ . ،فينا نمحظ أفَّ التّقارب بيف األصوات يكوف متدّرًجا   

 واإلمالة ،ٔٗواإلقباُؿ عميو ،ىو الُعدوُؿ إلى الّشيء :الَمْيؿُ   :. التّقارُب في اإلمالة٘
 ،عقد سيبويو بابا لياو  ،ٕٗأف َتْنُحَو باألَِلِؼ نحَو الياء بسبِب عّمة تدعو إلى ذلؾ :اصطالًحا

 ،ٖٗمفاتيح و  ،مساِجدو عاِلـ، و  ،عاِبد :مثؿ ،وبّيف مف أسبابيا إذا كاف بعدىا حرؼ مكسور
ّنما أمالوىا لمكسرة التي بعدىا :وعّمؿ ذلؾ فقاؿ أرادوا أف يقّربوىا منيا كما قّربوا في  ،)) وا 

بف جّنّي كعادتو مف ، وا٘ٗوىـ يفعموف ذلؾ التماَس الخّفةِ  ،ٗٗ((اإلدغاـ الصاد مف الزاي
فأّكد أّنو كما وقعت المضارعة والتّقارب بيف الحروؼ فيو يقع بيف  ،المتيّقظيف لمظواىر

 ،عابد :مثؿ ،فُتشاب الفتحُة منحوِّا بيا بشيٍء مف الكسرة ،فيي تقع بيف الحركات ،الحركات
والضّمة  ،ُبيعُقيؿ و  :وتشاب الكسرة بشيٍء مف الضّمة مثؿ ،الّصاُلة :وتشاب بالضّمة مثؿ

 ،ٙٗوال تشاب الكسرة وال الضّمة بشيٍء مف الفتحة ،مررُت بمذِعور :بَطَرٍؼ مف الكسرة مثؿ
فالتّقارب يحدث وفًقا لصفات تتوّفر بيف المقاِرب والمقاَرب إليو . وتحدث اإلمالة لضرٍب 

بأفَّ   وعمّؿ ابف جّنّي عدـ إمالة الكسرة وال الضّمة إلى الفتحة  ،ٚٗمف تجانِس الصَّوت
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فاإلشماـ بيا يتطّمب الرجوع إلى  ،وىما أبعد منيا ،وأدخميا في الحمؽ ،الفتحة أّوؿ الحركات
الفـ فُتِرؾ  إلىقو التّقدـ مف الحمؽ وح ،قاض عادة الّصوت بالّتراجعفيحدث انت ،أّوؿ الحمؽ

 .ٛٗمف أجؿ ذلؾ
لؾ إف ُوجد وكذ ،فوجود حرؼ واحد بينيما ال يمنع اإلمالة ،ِعماد :ميموف نحوويُ 

 .ٜٗفالحرؼ الساكف ال يعّدونو حاجًزا قوّيا ،ِسْرباؿ :مثؿ ،حرفاف أحدىما ساكف
 ،ألفَّ مع الكسرة ياءً  ؛وفي )عياؿ( فاإلمالة ألـز ،وِعياؿ ،وِجباؿ ،ِعباد :ومثؿ ذلؾ 

وكّمما كثرت الياءات أو  ،وكّمما كانت الياء أقرَب إلى األلؼ أو الكسرة فاإلمالة ألـز
 .  ٔ٘، وىناؾ إمالة في الّراء وىاء التأنيثٓ٘فاإلمالة فيو أحسف  الكَسرات

 فثبت أفَّ التقارَب الّصوتيَّ بيف المماؿ والمماِؿ  إليو ىو المسّوُغ ليذه الظاىرة .
 ،ىو تجاور حركتيِف في كممٍة أو كممتيفِ  (:. التّقارُب في اإلتباع )المضارعة في الحركاتٙ

 .ٕ٘لمخّفِة بتقريِب النُّطؽ بيَف الحركات وتأّثر إحداىما باألخرى طمًبا
 ،أبًدا مف ذلؾ أفَّ ىمزة الوصؿ مكسورةٌ  ،وأشار سيبويو إلى ىذه الظاىرة عند العرب 

 :وعّمؿ ذلؾ بقولو ،ٖ٘اسُتضعؼو  ،اْقُتؿ :مثؿ ،فإذا كاف الحرؼ الثّالٌث مضموًما َفَيُضمُّونيا
فكرىوا كسرًة بعدىا  ،ـ يكف بينيما إاّل ساكف)) وذلؾ أنََّؾ قرَّبَت األَِلَؼ مف المضموـِ إْذ ل

ونجد  ،فيذا تصريٌح بأّنيـ أرادوا ذلؾ ،ٗ٘( (وأرادوا أف يكوَف العمُؿ مف وجٍو واحد ،ضّمةٌ 
ويقصد أفَّ العرب  ؛سيبويو )رحمو اهلل( يكرّر عبارة: أرادوا أف يكوَف العمُؿ مف وجٍو واحد

 . ٙ٘فيذا مف سنف العرب في كالميا  ،٘٘لّتخفيؼيا تبتغي بذلؾ ابيف كالمِ  بَ قارِ أرادت أف تُ 
 :ٚ٘مف ذلؾ قوؿ الّشاعر ،وتتأثر الحركُة بالحركةِ 

 َوَقاَؿ اْضِرِب السَّاَقْيِف إمَّْؾ َىاِبؿُ ........                       
ومثمو قراءة الحسف وزيد بف عمي  ،ٛ٘تبًعا لكسرة الّنوف ؛ِإمّْؾَ  :فكسروا اليمزة بقوليـ

أّف العرَب عندما ُتْكِثُر مف فبّيف ابف جّني  ،[ٕالفاتحة / ( ]()) الَحْمِد ِلّموِ  :مةوابف أبي عب
وأفَّ  ،والحمِد ِلموِ  ،الَحمُد ُلموِ  :مثؿ ،استعماؿ لفٍظ معّيف فإّنيـ ُيْتِبُعوَف أحَد الّصوتيِف اآلَخر

إاّل أّنو  ؛اُس عميوومع إقراره أفَّ ىذا شاذّّ ال يق ،ٜ٘الثاني ىو أقيُس في اإلتباع مف األّوؿ
جاٍر مجرى اإلدغاـ مف جية ، وىذا يؤثروف تقريَب الّصوت مف الّصوت بّيف أفَّ العرب

ورّبما  ،ورّبما أتبعوا البناَء اإلعراَب شكالً  ،فترى أّنيـ رّبما اتبعوا اإلعراَب البناءَ  ،ٓٙالتقريب
 .  ٔٙأتبعوا البناَء البناءَ 

فالفصاحة  ،ّنُب المقاربَة الّصوتّية أصالً بعد ىذا العرض يظير أفَّ العرَب تتجَ 
واستعماليـ لمكممات فال ُبدَّ مف أف  ،ولكثرة كالـ العرب ،الّصوتّية تقتضي التّنّوع المتباعد

َفَنَيَجِت العرُب نيَج المقارَبة بيف الّصوتيِف لمتغّمِب عمى مشكمِة  ،يتوالى صوتاِف متقاربافِ 
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وف منيا ار ىناؾ تقارٌب دقيٌؽ بحسِب مالئمِة صفاِت الحرؼ مع فص ،الثَّْقِؿ التي َيِفرُّ
وال ُبدَّ لممقاِرب أف تكوف فيو  ،فعندىـ حرٌؼ مقاِرٌب وحرٌؼ مقاَرٌب إليو ،الحرؼ اآلَخر

فقد ال يحتوي الحرُؼ المقاَرُب إليو عمى  ،وال ُيشتَرُط العكس ،صفاٌت تمّكنو مف المقاربةِ 
 ؿ . والغاية مف كؿّْ ذلؾ ىو َطَمُب الِخفَِّة في الكالـ .فال ُيقارُب مع األوّ  ،صفات المقاربة
    :الّتقارب بين األلفاظ ومعانييا :المبحث الثاني

ونشػير ىنػا أفَّ التقػارب  ،سنحاوؿ في ىذا المبحث تتّبع التقارب بيف األلفاظ ومعانييػا 
والتقػػارب  ،وكتػػب المشػػترؾ المفظػػي كفيمػػة بػػذلؾ ،بػػيف األلفػػاظ موجػػود ومؤّصػػؿ فػػي اسػػتعمالو

 ،فينػػاؾ مػػواطف كثيػػرة ُذكػػر فييػػا التقػػارب ،وىػػذا المنحػػى ذكػػره عممػػاء المغػػة ،مػػف سػػعة المغػػة
لكّنيا لـ تخضع لمدراسة تحت مسمِّى واحٍد ػ بحسِب معرفتي المتواضعة ػ  والذي نحاوؿ أف 

 فػػإف حصػػؿ ،أو لفػػٌظ لػػو معنيػػيِف متقػػاربيفِ  ،التقػػارب بػػيف لفظػػيف وبػػيف معناىمػػا :نتتّبعػػو ىػػو
وكػػذلؾ  ،تقػارٌب فػي المفػظ وتقػػارٌب فػي المعنػى دؿَّ عمػػى سػمِة التّقػارب بػػيف األلفػاظ ومعانييػا

 وشػديدَ  ،التقػارب فػي المفػظ فػأقوى درجػات التقػارب مػا كػاف شػديدَ  ،التقارب بيف المعاني فقػط
 وأقّمو ما كاف في المعنى فقط دوف المفظ . ،التقارب في المعنى

 ،ودرجاتيا، واسػتعماالتيا ،إلبرازىا بالوقوؼ عمى أنواعيا ومقصدنا تتّبُع سمِة التقارب 
 ،، والقمذذب والتقميذذبوالتّذذراد  ،جذذذور األلفذذاظ :ونجػػد أفَّ ىػػذا التقػػارَب يتمثّػػؿ فػػي مواضػػع

ونػػػرى أفَّ تتّبػػػَع التّقػػػارب فػػػي ىػػػذه المواضػػػع كػػػاٍؼ إلعطػػػاء  ،واإلتبذذذاع ،والنحذذذت ،اإلبذذذدالو 
   الّتصّور عنو بيف األلفاظ ومعانييا .   

اعتمػػدنا مقػػاييَس المغػػة البػػف فػػارس فػػي تتّبػػع التقػػارب فػػي  :.التقذذارب فذذي الجذذذر المغذذوي0
أْجَمػَع أْىػُؿ المُّغػِة )) :فقػاؿ ؛وقد أّكد ابُف فارس أفَّ لمَعَرِب مقاييَس في لغتيـ ،الجذور المغوية

 ،عػػَض الكػػالـِ ِمػػف بعػػضٍ وأفَّ الَعػػَرَب تشػػَتؽُّ ب ،ُمغػػِة العػػرب قياًسػػاأفَّ لِ  -إالَّ َمػػْف شػػذَّ مػػنيـ  -
، وأقػاـ ٕٙ( (وأفَّ الجيـ والنوف تدالف أبًدا عمى الستر... ،وأفَّ اسـ الجفّْ مشتؽّّ مف االْجِتناف

وال  ،واالسػػتقراء أظيػػر أفَّ التقػػارب ىنػػا غيػػر مطّػػردٍ  ،كتػػاَب مقػػاييس المغػػة عمػػى ىػػذا األصػػؿ
 :اآلتيويمكف أف نتتبعو ك ،لكّنو موجوٌد بنسبٍة تثبُت وجوَده ،كثير
 :وىذا يكوف عمى أنواع :التقارب في الجذر الواحد :أّوال 
اليمػػزة والصػػاد  :مثػػؿ ؛عنػػدما يكػػوف الجػػذُر أصػػال واحػػدا تتفػػّرع منػػو فػػروع متقاربػػة المعنػػى أ.

فالعيػُد  ،العيػُد الثقيػؿُ  (:و )اإِلْصػرُ  ،الحبُس والعطُؼ وما فػي معناىمػا (:فػ ) اأَلصرُ  :والراء
 ،المػػبف الحػػامض :اإلْدؿ :ومػػف ذلػػؾ ،ٌٖٙة بمعنػػى عاطفػػة عمػػى القريػػبوالقرابػػُة آصػػر  ،آصػػرةٌ 
ـّ  ،والجػػامع بينيمػػا الكراىػػة ،وجػػٌع فػػي العنػػؽ :وكػػذلؾ فينػػا اعتمػػد ابػػف فػػارٍس  ،ٗٙأو الّتضػػا

 تعود إليو الفروع بتقارٍب لطيٍؼ . ،أصاًل جامًعا في المعنى
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ػا فػي ىػذا النػوع أقػؿوالتقػارب  ،عندما يكوف في الجذر أصػالف متقاربػاف فػي المعنػى ب.  كمِّ
الجارحػػػُة  :اليمػػػزة والػػػذاؿ والنػػػوف؛ أصػػػالف ىمػػػا :وذلػػػؾ مثػػػؿ ؛مػػػف التقػػػارب فػػػي أصػػػؿ واحػػػد

ـُ كؿّْ مسموع ،والعمـُ  فباأُلُذف يقع عم
 :أحػدىما ؛؛ أصػالفاليمػزة والمػيـ والنػوف :ومف ذلؾ ،٘ٙ

خطػوًة ألّنػو بػيف  فالتّقػارُب ىنػا أبعػد ،ٙٙوكالىمػا مػف واٍد واحػد  ،الّتصػديؽ :واآلخػر ،األمانة
وال بدَّ مف وجود األمانة وجػود  ،فال ُبدَّ لمعمـِ مف السماع بالجارحة ،أصميِف يتقارباِف بااللتزاـ

 الّصدؽ .
وفػػي ىػػذيف النػػوعيِف يظيػػر تمّكػػُف المغػػة العربّيػػة مػػف اسػػتعماؿ الجػػذور فػػي تفريعيػػا إلػػى    

 معاٍف متقاربٍة بروابَط متنّوعٍة .
ولػػػـ ُيسػػػّمـ الػػػدكتور صػػػبحي  ،رس تفريػػػع الجػػػذر إلػػػى أصػػػوٍؿ مختمفػػػةوالغالػػػب عنػػػد ابػػػف فػػػا  

ويػرى أفَّ عودىػا إلػػى  ،فيػرى أفَّ تمػؾ األصػوؿ تعػػود إلػى أصػٍؿ واحػد ،الصػالح ليػذه النتيجػة
ـُ فػروع األلفػاظ العربّيػة ولػو  ،ٚٙوحػاوؿ أف يسػتدؿ عمػى ذلػؾ بأدلّػٍة ذكرىػا   ،أصؿ واحد ُينظّْ

لكػػفَّ ىػػذا بحاجػػة إلػػى  ،سػػمًة مطّػػردًة بػػيف األلفػػاظ ومعانييػػاتحقّػػؽ ىػػذا الػػرأي لكػػاف التّقػػارُب 
وتقسيـ ابف فارس  ،وىو بعيد جدا بحسِب رؤيتنا القاصرة ،استقصاٍء شامٍؿ لألصوؿ والفروع

 أقرب إلى واقع المغة .
يكػوف ىػذا فػي تػالـز حػرفيف ومػا يمحػؽ بيمػا ػ وىػذا النػوع قريػب  :التقارب بيف جػذريف :ثانًيا

ذىػب الػدكتور صػبحي الصػالح أفَّ ابػف فػارس ردَّ بعػَض األبػواب إلػى  :كبرمف االشتقاؽ األ
وعنػػد  ،ٛٙبػػاب القػػاؼ والطػػاء ومػػا يثمثيمػػا؛ يػػدؿ عمػػى معنػػى القطػػع :مػػف ذلػػؾ ،أصػػٍؿ واحػػدٍ 

 ،وقطػؼ ،قطػع :فيػو يكػوف فػي ،الرجوع إلػى مقػاييس المغػة نجػد أفَّ ذلػؾ لػيس عمػى إطالقػو
ومنػػو بػػاب الفػػاء والػػّراء ومػػا  ،ٜٙوقطػػر ،قطػػبو  ،وقطػػو ،قطػػف :وال يوجػػد فػػي ،وقطػػـ ،وقطػػؿ

 :فيكػػوف فػػي ،وىػػذا أيًضػػا لػػيس عمػػى إطالقػػو ،ٓٚيثّمثيمػػا يػػدّؿ عمػػى معنػػى التمييػػز واإلفػػراد 
فالتقػارب مػف  ،، إال أف يػذىب إلػى نػوع مػف التمييػزٔٚفرح  :وال نجده في ،وفرد ،وفرخ ،فرج

ونكتفػػي بالمثػػاليِف  ،اللػػيع عميػػؽٍ وىػػو بحاجػػٍة إلػػى اسػػتقراٍء د ،ىػػذا البػػاب موجػػوٌد لكّنػػو محػػدودٌ 
 لإلشارة إليو .  

فاألصػػػوؿ المتقاربػػػة  ،ويمكػػػف القػػػوؿ إفَّ ىػػػذا التقػػػارب مػػػف بػػػاب سػػػعة المغػػػة وتسػػػييميا
فػػابف فػػارس يػػرى أفَّ أكثػػَر كػػالـ  ،وتقمّػػؿ بػػاَب المجػػاز فييػػا ،المعػػاني تزيػػد مػػف حقيقػػة المغػػة

وَكثرتُػػو تقّربػػو مػػف  ،غالبيػػا مجػػازبينمػػا يػػرى ابػػف جّنػػي أّف  ،وىػػو الصػػحيح ،ٕٚالعػػرب حقيقػػة
 ،فمنيػػا مػػا حصػػؿ بػػو التقريػػب ،، ونفيػػـ مػػف ذلػػؾ أف األصػػوؿ تتبػػايف فػػي التقػػاربٖٚالحقيقػػة

 فالتقارب موجوٌد ومشّخٌص عند المتقّدميف في ىذا الباب .  ،ومنيا ما لـ يحصؿ فيو ذلؾ
قػػػة فمفيػػػـو فالػػػذي يػػػرى عػػػدـ المطاب ،لمتػػػرادؼ أكثػػػر مػػػف مفيػػػوـ :. التقػػػارب فػػػي التػػػرادؼٕ
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مػع احتفػاظ كػؿّْ لفػٍظ بمعًنػى خػاصع  ،اختالؼ األلفاظ واتفاؽ المعاني عموًمػا :الترادؼ عنده
وعػدـُ ظيػوِر ذلػؾ ال يعنػي عػدـَ وجػوِده، فقػد ُيجيػُؿ وال ُيمػزـُ  ،ٗٚوفائدٍة ال يكوناف في اآلخػر

 ،ىػػػػػػػػػ(ٖٕٔفعمػػػػػػػػى ىػػػػػػػػذا قػػػػػػػػوؿ ابػػػػػػػػف األعرابػػػػػػػػي ) ،وىػػػػػػػػو مػػػػػػػػذىُب أىػػػػػػػػِؿ الكوفػػػػػػػػة ،معرَفتُػػػػػػػػو
ليػػػو ذىػػػب الّرمػػػاني )ت  ،ٙٚوابػػػف فػػػارس  ،٘ٚىػػػػ( ٕٖٚواألنبػػػاري )ت ،ىػػػػ(ٜٕٔ)توثعمػػػب وا 
والػػػذي يػػػرى شػػػرط تطػػػابؽ  ،ىػػػػ( فعنػػػوف كتاَبػػػُو بػػػػ)األلفاظ المترادفػػػة المتقاربػػػة المعنػػػى(ٖٗٛ

ُفُو بأنَّو أو المعنػى  ،)) داللُة عػدَِّة كممػاٍت مختمفػٍة ومنفػردٍة عمػى المسػّمى الواحػد :المعنى يَعرّْ
 ،،  وسػػنتعامؿ ىنػػػا مػػع واقػػػع المُّغػػػةٛٚوىػػػذا مػػذىب  أىػػػؿ البصػػػرة  ،ٚٚ((ًة واحػػدةً الواحػػد داللػػػ

ونحػف مػع توسػعة مفيػـو التػرادؼ  ،دِؼ عمى أّنو نوعػاف جمًعػا بػيف القػوليفونتعامُؿ مع الترا
   :فيو مف أبواب اتساع المغة ،وترادؼ كّمي ،ترادؼ جزئي :إلى
الكػوفييف ػ كمػا ذكرنػا آنفًػا ػ وىػو بػاب كبيػٌر ىػذا مػذىب  :فػي األلفػاظ المتقاربػة المعنػى :أوالً 

فكّممػػا َكثُػػرِت األلفػػاُظ فػػي المعنػػى العػػاـ اسػػتطاع مسػػتعمُؿ الّمغػػِة أف  ،فػػي سػػعة المغػػة العربّيػػة
وسػيؼ وعْضػب، فتسػمية الميػث تػدّؿ عمػى  ،أسػد وليػث :مف ذلػؾ ،يصؿ إلى دقائؽ المعاني
والثػػػاني يبػػػرز  ،، فػػػاألوؿ عػػػاّـّ ٓٛاطع والَعْضػػػُب ىػػػو السػػػيؼ القػػػ ،ٜٚالّشػػػّدة والعْصػػػب والقػػػّوة 

والػػػذي سػػػّوغ  ،فقػػػاربوا بػػػيف المعنيػػػيِف مػػػف غيػػػر تطػػػابٍؽ تػػػاـع  ،مػػػع داللتػػػو عمػػػى األّوؿ ،صػػػفةً 
ويمكف أف يكوف  ،التقارب يمكف أف يكوف األّوؿ الحتوائو عمى صفة الثاني مف جية العموـ

 الثاني ألّنو يحمؿ المعنى العاـ . 
ـّ تطّورىػػا إلػػى معػػاجـ  ،فػػي الرسػػائؿ األولػػى فػػي تػػدويف المغػػة وبػػواكير ىػػذا البػػاب تتمثّػػؿ  ثػػ

 المعاني .  
المػوف؛ فمػف  :مثػاؿ ذلػؾ ،وىذا ييّسر دراسة معاني األلفػاظ تحػت مسػّمى عػاـع يجمعيػا 

لكف واقع حاؿ األلواف ىو أكثر مف ذلؾ  ،الممكف اختصار األلواف عمى عدد محدد مشيور
وينفع  ،وواقع الحاؿ يمكف أف يقّسـ إلى عّدة أنماط ،رئيًسا فالموف األخضر ُيعّد نوًعا ،بكثير

 ،ىػػػي نظرّيػػػة المجػػػاالت )الحقػػػوؿ( الداللّيػػػة ؛ىػػػذا المفيػػػوـ فػػػي تطبيػػػؽ نظرّيػػػة لغوّيػػػة حديثػػػة
فالػػذي  ،فالحقػػؿ الػػداللي ىػػو مجموعػػة مػػف الكممػػات تػػرتبط دالالتيػػا تحػػت لفػػٍظ عػػاـع يجمعيػػا

وتػػدرس العالقػػات  ،الكممػػات المّتصػػمة بيػػا داللّيػػا يريػػد أف يفيػػـ معنػػى كممػػة ال بػػدَّ أف يعػػرؼ
 . ٔٛالدقيقة بيف تمؾ المفردات لموصوؿ إلى دّقة المعنى في االستعماؿ المغوي 

)) إّنمػػػا َأوقعػػػت العػػػرب المفظػػػيِف عمػػػى  :قػػػاؿ قطػػػرب :فػػػي األلفػػػاظ المتطابقػػػة المعنػػػى :ثانيػػػاً 
ليػدّلوا عمػى  ،فػي أجػزاء الشّْػعر كمػا زاحفػوا ،المعنى الواحػد ليػدّلوا عمػى اّتسػاعيـ فػي كالميػـ

 ،واإلطالػػػػػػػة ،وأفَّ مذاىَبػػػػػػػُو ال تضػػػػػػػيؽ عمػػػػػػػييـ عنػػػػػػػد الخطػػػػػػػاب ،أفَّ الكػػػػػػػالـَ واسػػػػػػػٌع عنػػػػػػػدىـ
ومف فوائده ما ذكره السيرافيُّ في اختالؼ لغات البمداف في استعماؿ األلفاظ  ،ٕٛ((واإلطناب
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 ٘ٚ 

ومّما أشار إليو  ،ممعنى الواحدوبعد المخالطِة َيْحُصُؿ اتساُع باِب األلفاِظ ل ،لممعاني المتفقة
وينفػػػع عنػػػد نسػػػياف أحػػػِد  ،وأسػػػاليب البالغػػػة ،السػػػيوطيُّ أنَّػػػو يوّسػػػع سػػػموؾ طػػػرِؽ الفصػػػاحة

فػػالترادؼ ىنػػا ىػػو لفظػػيّّ بحػػٌت تجػػاوَز حػػدَّ التقػػارِب  ،ٖٛأو تعسُّػػِر النطػػؽ بأحػػِدىما  ،المفظػػيف
ولػذا ال ُيجػّوز  ،مػف الّنحػووىػو نػافٌع فػي بػاب البػدؿ  ،فيػو مػف بػاٍب آَخػر ،إلى حدّْ المطابقػة

وىػػو  ،ألنَّػػو مػػف إضػػافة الّشػػيِء إلػػى نفسػػو ،َقْمػػُح ُبػػرع  :جميػػوُر الّنحػػاة إضػػافة المتػػرادفيِف مثػػؿ
والمسػػّوُغ عنػػدىـ اخػػتالُؼ  ،وجػػّوزه الفػػّراُء وغيػػره مػػف الكػػوفييف ،ٗٛممتنػػٌع عنػػدىـ لعػػدـ الفائػػدة

َـّ فَػػْرٌؽ رجػػع إلػػى  ،وىػػذا الػػرأي ُمشػػِعٌر بوجػػوِد فػػرٍؽ ولػػو احتمػػاال ،٘ٛالمفظػػيِف  لكػػف إْف ثََبػػَت ثَػػ
 التقارب .   

  :في القمب والتقميبالتقارُب  .3
فتخػػرج بمفػػٍظ  ،بوضػػع أحػػدىما مكػػاف اآلَخػػر  وىػػو أف تقمػػب حػػرفيف مػػف كممػػة :القمذذب :أوالً 

بػاب الحػروؼ التػي ُقمبػت )وقد عقػد لػو ابػف دريػٍد باًبػا سػّماه:  ،ٙٛمقارٍب لألوؿ ويحمؿ معناه
جػػذب  :مثػػؿ ،األلفػػاظ المقموبػػة وذكػػر فيػػو طائفػػًة مػػف ،(ف النحػػوييف أّنيػػا لغػػاتوزعػػـ قػػـو مػػ

ذىػػب أنَّػػو مػػف بػػاب تقػػديـ وتػػأخير فػػابف دريػػٍد  ،ٚٛسبسػػب وبسػػبس ،صػػاعقة وصػػاقعة ،وجبػػذ
وىنػػاؾ رأٌي  ،ٛٛوعػػّده ابػػُف فػػارٍس مػػف سػػنف العػػرب فػػي كالميػػا ،الحػػروؼ فػػي األصػػؿ الواحػػد

، فػابف ٜٛولػيس مػف بػاب القمػب ،منيما أصػٌؿ فػي نفسػيا وكؿُّ واحدةٍ  ،آخر عمى أنَّيما لغتافِ 
وعػّد  ،جّني رغـ تعّمقو باالشتقاؽ ومبالغتو فيو فإّنػو يػرفض أف يكػوف )جػذب وجبػذ( منقمبػيف

لػػذا يقػػرر وجػػود  ،ألنَّيمػػا متصػػّرفاف ولكػػّؿ واحػػٍد منيمػػا مصػػدٌر خػػاصّّ بػػو ،لكػػّؿ واحػػٍد أصػػال
، وىػذا مػف بػاب الحػذر مػف ٜٓحػد ىػو )اليػأس( َس ويأَس ألنَّيما مف مصػدر وايَ : أَ فيالقمب 

فجػػاء  ،وفػػي معجػػـ العػػيف ُجمػػع بػػيف القػػوليف ،ٜٔاخػػتالط األصػػوؿ والمػػواد المغويػػة فيمػػا بينيػػا
فعمػػػى القمػػػب يكػػػوف التقػػػارُب صػػػوتيِّا  ،، وغايتنػػػا ىنػػػا التقػػػاربٕٜأّنيمػػػا لغتػػػاف وأنَّيمػػػا مقموبػػػاف

فخػرج  ،ويحمػؿ معنػاه ،رٍب لػو يجاريػواسُتعِمؿ في إخراج المفظ الواحد مف قيػده إلػى لفػٍظ مقػا
فيػذا القمػب ىػو تغييػر فونولػوجي يػؤّثر عمػى ترتيػب   ،العربيُّ بمفظيف متقػاربيف لمعنػى واحػد

وكثيػػٌر منػػو مػػف بػػاب البػػدؿ الػػذي ذكرنػػاه فػػي التقػػارب الصػػوتي،  ،ٖٜاألصػػوات داخػػؿ الكممػػة
بع ىمػزتيف فػي نيايػة تتػا :مثػؿ ؛فمذىب الخميؿ أّنو يقع قياسّيا في مواضػع ؛وىو عمى أنواع

والغالػػب ىػػو القمػػب الموقػػوؼ عمػػى السػػماع  ،ومػػذىب سػػيبويو عػػدـ القيػػاس فػػي ذلػػؾ ،الكممػػة
وفػػػي الثنػػػائي المكػػػرر . وَمػػػف  ،والخماسػػػي، والسداسػػػي ،والربػػػاعي ،، ويكػػػوف فػػػي الثالثػػػيٜٗ

ففيػو إثبػات الفصػؿ بػيف  ،ذىب أّنيما لغتاِف فالتقارب بينيمػا مػف بػاب التقػارب بػيف األصػوؿ
ثبات التقارب بينيا لفًظا ومعًنى .     ال  مصادر لفًظا ومعًنى، وا 
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 ٘ٛ 

وىػو أخػذ أصػٍؿ مػف األصػوؿ الثالثّيػة وربطػو مػع تقاليبػو  :التقميب )االشتقاق الكبير( :ثانيا
: )االشػتقاؽ لػؾ، وسػّماهوابػف جّنػي أّوؿ مػف ذكػر ذ ،ٜ٘الّسّتة بمعًنى واحٍد عاـع تجتمػع عميػو 

 (و)  ؾ ؿ ـ ،وتقميباتيػػا تػػدّؿ عمػػى اإلسػػراع والخفّػػة والحركػػة (فػػذىب أفَّ )ؽ و ؿ ،األكبػػر(
 (فيػػرى فػػي ) ج ب ر ،وحػػاوؿ أف يثبػػت ىػػذه النظرّيػػة ،ٜٙوتقميباتيػػا تػػدؿُّ عمػػى القػػّوة والّشػػّدة 

وىػػػػذه  ،ٜٚاإلصػػػػحاب والمالينػػػػة (و)س ـ ؿ ،و )ؽ س و( القػػػػّوة واالجتمػػػػاع ،القػػػػّوة والّشػػػػدة
 ،وفييػػا مػػف الّتكمّػػؼ ،غيػػر مسػػّمـٍ بيػػا عنػػد فقيػػاء المغػػة النظريػػة التػػي حػػاوؿ ابػػف جّنػػّي إثباتيػػا

ومػع ذلػؾ فػابف جّنػّي حػاوؿ الغػور فػي مقاصػػد  ،ٜٛواإلقحػاـ الشػيء الكثيػر ،وتعمػيـ المعػاني
ولػو ثبػت ذلػؾ لكػاف ىػذا تقارًبػا  ،المغة يريد إثبات عمؽ جذور المعاني في األلفػاظ المتقاربػة

 تقارب الموّسع بيف األلفاظ ومعانييا .  فيذه النظرية ُبنيت عمى ال ،مف طراز خاصع 
اإلبػػػداُؿ ىػػػو االشػػػتقاؽ الػػػذي يقػػػوـ عمػػػى تقػػػارب المفظػػػيف واتفػػػاؽ  :فذذذي اإلبذذذدالالتقذذذارُب  .4

والمسػّوغ  ،ٜٜمدحػو ومدىػو  :مثػؿ ،وعّده ابُف فػارس  مػف سػنف العػرب ،المعنييف أو تقاربيما
ومّمػػف ألّػػؼ فػػي ىػػذا  ،ٓٓٔعنػػد العممػػاء فػػي ىػػذا ىػػو التمػػاس التقػػارب ولػػو فػػي أدنػػى مالبسػػة 

والّزجػػاجي، وىػػو عنػػدىـ لػػيس مػػف بػػاب التطػػور  ،وأبػػو الّطيػػب المغػػوي ،البػػاب ابػػف الّسػػكّيت
 ،)) لػػيس المػػراد أفَّ العػػرب تتعّمػػُد تعػػويَض حػػرٍؼ مػػف حػػرؼ :قػػاؿ أبػػو الّطيػػب ،ٔٓٔالصػػوتي

ّنمػػا ىػػي لغػػاٌت مختمفػػة لمعػػاٍف متّفقػػة تّػػى ال ح ،تتقػػارب المفظتػػاِف فػػي لغتػػيِف لمعنػػى واحػػد ،وا 
ومّيػز الػدكتور إبػراىيـ أنػيس  ،فذىب أّنيا مف لغات مختمفػة ،ٕٓٔيختمفا إال في حرٍؼ واحد((

األوؿ: إبػػػداؿ قػػػائـ عمػػػى التطػػػور  ،بػػػيف نػػػوعيف مػػػف اإلبػػػداؿ الػػػذي أورده المتقػػػّدموف منػػػدمًجا
 ،فأحُد المفظيِف ىو أصٌؿ والمفػظ الثػاني فيػو حػرٌؼ تطػّور عػف الحػرؼ المبػدؿ منػو ،الصوتي
 ،وىػػػذا يمحػػػظ مػػػف التقػػػارب بػػػيف الصػػػوتيف ،والفػػػاء والثػػػاء ،اليػػػاء واليمػػػزة :إلبػػػداؿ بػػػيفمثػػػؿ ا
مثػػػؿ  ،يصػػػعب تفسػػػيره بتقػػػارب صػػػوتي بػػػيف الحػػػرفيف الػػػذي حصػػػؿ بينيمػػػا اإلبػػػداؿ :والثػػػاني

الفػػاء والكػػاؼ و  ،الفػػاء والقػػاؼو  ،الطػػاء والجػػيـو  ،الفػػاء والكػػاؼو  ،الػػالـ والػػداؿ :اإلبػػداؿ بػػيف
وأف  ،لمحػدثيف أفَّ ىػذا مػف بػاب التطػّور الصػوتي ولػيس مػف اإلبػداؿ، لذا فالراجح عنػد آٖٔ

، واالعتػػداؿ فػػي الحكػػـ أفَّ ٗٓٔالقػػدامى مّمػػف جمػػع بينيمػػا قػػد تػػوّىـ فػػي عػػّدىا مػػف الميجػػات
وَمف ذىب منيـ إلى التقارب الميجػي لػـ يكػف  ،٘ٓٔالقدامى قد شّخصوا ىذا اإلبداؿ الصوتي

، ٙٓٔلكػػف ثبػػت لػػو اسػػتعماؿ قبائػػؿ العػػرب ليػػاو  ،غػػافال عػػف التطػػّور الصػػوتي بػػيف األصػػوات
فػػإف ثبػػت ىػػذا فػػي صػػنٍؼ مػػف  ،وىػػذا يحتػػاج إلػػى دراسػػة تمػػؾ األلفػػاظ دراسػػة تاريخّيػػة موازنػػة

، وال يبعػػد أف يكونػػا مػػف ويكػػوف قريًبػػا مػػف بػػاب التػػرادؼ ،الكممػػات كػػاف ىنػػاؾ تقػػارٌب ليجػػيّّ 
فعندئٍذ يماؿ  ،وقد يقود التطّور الصوتي إلى التمايز بيف ليجتيف في وقت واحد ،أصٍؿ واحد

ويثبػػت  ،فيػػو يؤّصػػؿ لمفػػظٍ  ،وىػػذا الصػػنؼ فيػػو تقػػارٌب بػػيف الميجػػات ،إلػػى اإلقػػرار بكمتييمػػا
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ذكرىمػا أبػو الطّيػب  ،َأَشػَبُو وَقَشػَبوُ   :تطّوره وتطّور ذلؾ الصوت فيو . فمف األمثمػة فػي ذلػؾ
ولػػو رجعنػػا إلػػى  ،ٚٓٔوأفَّ أصػػميما مػػف الخمػػط ،والقػػاؼ بمعنػػى: الَمػػُو وعاَبػػوُ  فػػي بػػاب اليمػػزة

ذكرىما أبو  ،و )َصَتَعو وَصَرَعو( ،ٛٓٔالمقاييس لوجدنا أفَّ ابف فارٍس قد جعؿ لكؿ واحٍد بابا
إذا  ؛و)َخفَػػَت وَخفَػػَع( ،ٜٓٔالطيػػب فػػي بػػاب التػػاء والػػراء عػػف أبػػي عمػػرو أّنيمػػا بمعنػػى واحػػد

 ،وىنػػا المعكػػوؿ مػػف المعقػػوؿ ،ٔٔٔالمحتػػبس :المعكػػوؿ والمعكػػود :، وٓٔٔتمايػػؿ مػػف الضػػعؼ
فينا نجد تقارًبا لطيًفا بيف لفظيف  ،ٕٔٔوقد أّثر التطّور الميجي فييما  ،والمعكود مف المعقود

َـّ حصػػؿ ليمػػا التطػػّور الميجػػي ذاتػػو ،متقػػاربيف صػػوًتا ومعنػػى وال يمكػػف إلحاقػػو بػػالتطّور  ،ثُػػ
 الصوتي فقط .

، فػإف قيػؿ ٖٔٔبواب حروؼ الكممات التي حصؿ فييا إبداؿ ليجي كبيػرة ونجد أف نسبة أ   
فيؿ ىذا بػيف التػرادؼ وبػيف  ،ىذا ترادؼ فالجواب أّف الترادؼ ال يشترط فيو التقارب المفظي

التقػػارب الصػػوتي ؟ ىػػذا موضػػوع جػػديٌر بالدراسػػة . وقػػد أحسػػف محقػػؽ كتػػاب اإلبػػداؿ عنػػدما 
 ،ع أّنػو ال يوافقػو مػذىًبا ػ حفاًظػا عمػى مػاّدة الكتػابجػارى أبػا الطّيػب المغػوي فػي مذىبػو ػ مػ

وابػف الّسػكيت وَمػف جػرى  ،ٗٔٔولعّؿ دارًسا فقيًيا يخرج بشيء مػف تمػؾ المػاّدة الكثيػرة الغزيػرة
عمػػػى مذىبػػػو َيػػػَروَف مػػػف الجػػػائز أف يػػػتكّمـ أبنػػػاُء البيئػػػة الواحػػػدة بحػػػرفيِف متبػػػاَدليِف وَليجتػػػيِف 

صمعي عف الضّبيُّ المعاقبَة في خيص وخوص ػ بمعنى وروى ابف سيده عف األ ،ُمختمفتيفِ 
وىػي ليسػت بمطّػردة فػي  ،قميؿ العطاء ػ، فػذكر الضػّبيُّ أفَّ اليػاَء تسػتعمؿ عنػد أىػؿ الحجػاز

والميػػاثر  ،الّصػػّواغ والّصػػّياغ :مثػػؿ ،ويػػرى ابػػف سػػيده جػػواز ىػػذا بػػيف الػػواو واليػػاء ،٘ٔٔلغػػتيـ
)) إذا كػػػاف المعػػػزوُّ مػػػف النظيػػػريِف  :وخي بحكػػػـوَخػػػَرَج األسػػػتاذ عػػػّز الػػػديف التنػػػ ،ٙٔٔوالمػػػواثر
ػػػا وكػػػاف المعػػػزّو أقميمػػػا فصػػػاحًة  ،كػػػاف ىنالػػػؾ لغتػػػاِف ال بػػػدالفِ  ،وغيػػػر المعػػػزّو عاّمػػػا ،خاصِّ

، وخػػرج أفَّ ىنػػاؾ طائفػػًة مػػف الكممػػات مػػف قبيػػؿ تعػػدد المغػػات ال اإلبػػداؿ، ٚٔٔ( (واسػػتعماال
َـّ األمػػرُ  :مثػػؿ َـّ األمػػُر وأحػػ وىػػو  ،، وىػػذا غايػػة مػػا نتتّبعػػو فػػي بحثنػػاٛٔٔوُجػػِرَؼ وُحػػِرَؼ  ،أجػػ

وىو أقوى درجات التقارب، فيذا فيو مػف تسػييؿ المغػة لفًظػا  ،التقارب في المفظ وفي المعنى
 ومعًنى .

 :النحتالتقارب في  .5
ومػػف أوائػػؿ النُّصػػوص التػػي وصػػمْت  ،ظػػاىرُة النَّْحػػِت مػػف الظػػواىر البػػارزة فػػي العربّيػػة

فمػػف  ؛يٌح بمصػػطمِح )النَّْحػػت( ىػػو مػػا جػػاء فػػي معجػػـِ العػػيفإلينػػا فػػي ىػػذا البػػاب وفيػػو تصػػر 
فَأَخَذ العػيَف والبػاَء مػف )َعْبػد( وَأخػَذ الشّْػيَف  ،)) .. َعْبَشِميٌَّة ...: َنَسَبَيا إلى َعبِد َشْمسِ  :ذلؾ

ـَ مػف )َشػْمس( ( (فيػذا مػف النَّْحػت .. ،َفَبنػى مػف الكممتػيِف كممػةً  ،وأسػَقَط الػدَّاَؿ والسّْػيفَ  ،والمي
))وقػػػد  :ففػػػي حديثػػػو عػػػف اإلضػػػافِة قػػػاؿ ،ووَصػػػَؼ سػػػيبويو ىػػػذه الظػػػاىرَة دوَف تسػػػميِتيا ،ٜٔٔ
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 ،ويجعمػوَف فيػِو مػف ُحػروِؼ األّوِؿ واآلِخػر ،يجعموَف لمنََّسِب في اإلضاَفِة اسػمًا بمنزلَػِة َجْعفَػر
إلػػى الػػوزف  فأشػػار ،ٕٓٔ((وَعْبػػَدِريّّ  ،وال ُيخِرجوَنػػُو مػػف حروِفيمػػا لُيعػػرؼ.. فمػػف ذلػػؾ َعْبَشػػِميّّ 

وعّرفػػو   ،وىػػو ) فعمػػؿ(، ويجعمػػوف حروفػػو مشػػتركًة دالّػػًة عمػػى أصػػوليا ،الػػذي يقيسػػوف عميػػو
بػػ:))َأْف تُْأَخػَذ كممتػاِف وتُْنَحػَت منيمػا كممػٌة تكػوف آخػذًة منيمػا جميًعػا ىػػ( ٜٖ٘ابف فػارس )ت

 :ف ذلػؾمػ ،وغايتػو االختصػار ،ومذىبػو أفَّ مػا زاد عمػى الثالثػة فػأكثره منحػوت ،ٕٔٔ( (بحظع 
وذكػر ابػف جّنػي أفَّ اشػتقاؽ النحػت   ،ٕٕٔتفػّتح  :أي ؛وانبعؽ المػاء ،مف َبَعَؽ وَبَثؽَ  :البعثقة

حكايػػػة قػػػوؿ  :القيقيػػػة :مثػػػؿ ،وىػػػو قياسػػػيّّ فػػػي بػػػاب األصػػػوات ،ٖٕٔيرجػػػع إلػػػى األصػػػوات
 .َٕٗٔقْو َقْو  :الضاحؾ
ال فإنَّػػػو يكػػػوف أيًضػػػا مػػػف ثػػػال ،غالػػػب اشػػػتقاقو مػػػف كممتػػػيفويبػػػدو أف          ث كممػػػات، وا 

 :ال حوؿ وال قػّوة إال بػاهلل، والطمَبقَػة :حكاية قوؿ :الحولقة :مثؿ ،ويجعمونو مف باب الحكاية
مػػػف  ،حضػػػرميّ  :ويكػػػوف النحػػػت فػػػي النسػػػب شػػػاّذا مثػػػؿ ،ٕ٘ٔأطػػػاؿ اهلُل بقائػػػؾ :حكايػػػة قػػػوؿ
ومػػا وصػػؿ إلينػػا مػػف كػػالـ العػػرب مػػف النحػػت أقػػؿ  ،ٕٙٔمػػف عبػػد الػػدار وَعْبػػَدِريّ  ،حضػػرموت
فقػػد أحصػػى الػػدكتور صػػبحي الصػػالح عػػف ابػػف  ،لكّنػػو لػػيس قمػػيال ،أنػػواع االشػػتقاؽ مػػف بقّيػػة

ألنو  ،ونرى أفَّ قّمة النحت أمٌر صحيٌح في االستعماؿ ،ٕٚٔفارس أكثر مف ثالث مئة كممة 
وىػػذا يسػػتوجب  ،فالنحػػت ىػػو َضػػْرٌب مػػف الرمػػوز ِلكممػػات معّينػػة ،ُيمػػَزـ بتعػػارؼ النػػاس عميػػو
فػإْف  ،فيو يعود إلى مقدار تمّكف صػاحب الّمغػة مػف اختصػار لغتػو ،معرفًة واتّفاقا عمى ذلؾ

ـَ العػدُد صػػار ىنػاؾ لػػبٌس فػي النحػػت ولػػذا اقتصػدوا فػػي  ،فػدخؿ االسػتعماُؿ فػػي مشػكمة ،تػراَك
فػاليوـ نجػد فػي  ،فيػو سػمة رقػيع لّمغػة ،ونشير ىنا إلػى مسػألة اختصػار الكممػات ،ىذا الباب

 (Drو). ،(Nameالختصػار كممػة )  (N). :مثػؿ ؛ؼالمغة االنكميزية اختصار الكممػة بحػر 
ونحػف  ،(small، medium، large) :الختصار األحجػاـ (S، M، Lو ) ،(Doctor لػ )

والنّحػػػت  ،لكػػػفَّ ىػػػذا محػػػدود بسػػػبب مػػػا ذكرنػػػا ،وىكػػػذا ،)ج( لمجػػػواب ،نسػػػتعمؿ )س( لمسػػػؤاؿ
 في التقريب .فيو مرحمة تطّور  ،العربي لو الّسبؽ في ابتكار طريقة اختصار الكممات

فقػػػد اختصػػػر لفػػػظ  ،والػػػذي ييّمنػػػا ىػػػو التقػػػارب الػػػذي قصػػػده العربػػػيُّ فػػػي ىػػػذا االسػػػتعماؿ   
َـّ جمػػع بػػيف تمػػؾ الحػػروِؼ  ،وبحذفػػو لحػػروؼٍ  ،كممتػػيِف أو ثػػالٍث بمقاربتػػو لحػػروٍؼ انتخبيػػا ثػػ

فػػػدؿَّ بيػػػذا االسػػػتعماؿ عمػػػى معػػػاني  ،(والمشػػػيور ىػػػو ) فعمػػػؿ ،عمػػػى وزٍف مػػػف أوزاِف العربيػػػة
 ،االختصار :وحصؿ بذلؾ عمى فائدتيف ،فقارب بيف معانييا بمفٍظ واحدٍ  ،ممتيِف أو الثالثالك

 وبموغ المعنى . 
)) ِلْمَعَرِب األْتباع وىو أف تتبع الكممُة الكممَة َعَمى  :قاؿ ابُف فارس :في اإلتباع التقاربُ  .6

))ىػػػو شػػػيٌء َنتػػػد بِػػػِو  :لػػػو، وروى عػػػف أعرابػػػيع قو ٜٕٔ((إشػػػباعًا وتأكيػػػداً  ٕٛٔوزنيػػػا َأْو ]رِوّييػػػا[
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وسػّمي إتباًعػا  ،، فغايتو اإلشباع والتوكيػدٖٔٔنشّده :أي ؛ومعنى نتد بو كالمنا ،ٖٓٔ( (كالمنا
، وىػػو مػػف طػػرؽ تحسػػيف الكػػالـ عنػػد ٕٖٔألفَّ األولػػى تابعػػٌة لمثانيػػة مػػف دوف حػػرٍؼ يجمعيمػػا

 . ٖٖٔالعرب
كػوف فيػو الثػػاني ىػػ( أّنػو يٖٙ٘وذكػر أبػو عمػػي القػالي )ت  ،واإلتبػاع يكػوف بػال واسػطة

 ،لكف أجري عمى شاكمة األّوؿ ليكوف مثمو في البناء ،ويخالؼ لفظو ،بمعنى األّوؿ فيؤيَّد بو
 . ٖٗٔالجميؿ الحسف :فالقسيـ ،قسيـ وسيـ  :مثؿ

، ٖٙٔعقػػد لػػو باًبػػا كػػابف دريػػد مػػف ومػػنيـ ،ٖ٘ٔومػػف المغػػوييف َمػػف ذكػػر اإلتبػػاع منفػػرًدا 
مػػف الكسػػائي قػاؿ: )) :صػّنؼ فػػي بػاب لإلتبػاعريػػب الموأورد أبػو عبيػد عػػف الكسػائي فػي الغ

 . ٖٚٔ( (وجاِئٌع ناِئعٌ  ،اإلتباع ىو َعْطشاُف َنْطشاف
الوجػػػو  :: أّنػػػو يكػػػوف عمػػػى وجيػػػيف(وذكػػػر ابػػػف فػػػارس فػػػي كتابػػػو ) اإلتبػػػاع والمزاوجػػػة 
 :وىػو عمػى وجيػيف ،أف يختمػؼ الروّيػاف :والثػاني ،كممتاف متواليتاف عمى روّي واحػد :األوؿ

أف  :والوجػو اآلخػر ،لكنيا كاإلتباع لمػا قبميػا ،كوف الثانية ذات معنى معروؼأف ت :أحدىما
، ولعػػؿَّ مػػا بّينػػو األسػػتاذ عػػّز الػػّديف ٖٛٔتكػوف الثانيػػة غيػػر واضػػحة المعنػػى وال بنيػػة االشػتقاؽ

  :وقد لّخصو كاآلتي ،التنوخّي مف مذىب أبي الطيب المغوي في تقسيمو لإلتباع ىو األدؽُّ 
أف  :النػػػوع األوؿ :فاإلتبػػػاع االسػػػمي نوعػػػاف ،فػػػي األسػػػماء واألفعػػػاؿ إفَّ اإلتبػػػاع يكػػػوف

َـّ ال يجػػيء مفػػرًدا ،أو لػػيس لػػو معنػػى ،يكػػوف التػػابع مّتصػػال بػػالمتبوع وبمعنػػاه وىػػذا عمػػى  ،ثػػ
 :واآلَخػػػر ،َحَسػػٌف َبَسػػػفٌ  :مثػػػؿ ،يجػػيء التػػػابع فيػػو بمفػػػٍظ واحػػٍد بعػػػد المتبػػوع :أحػػػدىما :نػػوعيف

ويكثػػر أف تكػػوف الكممػػُة التابعػػُة  ،سػػميٌ  ممػػيٌ  َمسػػي ٌ  :مثػػؿ ،يجػػيء فيػػو لفظػػاف بعػػد المتبػػوع
 ،أف يكػوف التػابع مّتصػال بػالمتبوع ولػو معنػى :والنػوع الثػاني ،َشػَذَر َمػَذرَ  :مثؿ ،مبدوَءًة بميـٍ 

 َعْطشاُف َنْطشاُف . :مثؿ ،وىذا أيًضا ال يأتي مستقال
 :مثػؿ ،لمتبػوع بػواو العطػؼفيو ما كاف التػابع فيػو منفصػال عػف ا :وأّما اإلتباع الفعمي

ـَ وآـَ   . ٜٖٔجوًعا وثوًعا! :مثؿ ،وُجعؿ منو المصدُر الذي قّدر فيو الفعؿ ،ماَلُو عا
 ،ومػنيـ مػف يسػّميو ازدواًجػا ،فيتبػع األوُؿ الثػاني ،اإلتباع العكسي  :ومف فروع اإلتباع

اإلتبػػػاع و  ،ٓٗٔ(( )) ارجعػػػَف مػػػأزوراٍت غيػػػر مػػػأجوراتٍ  :مثػػػؿ حػػػديث ،رّجح لمنػػػع االلتبػػػاسوُيػػ
( ] ()) سالساًل وأغػالال :ٔٗٔوجعموا منو قراءة ،تنويف الممنوع مف الصرؼ :مثؿ ،الموسيقي
 . ٕٗٔ[ ٗ :اإلنساف

فالمشػػيور عػػف  ،وىمػػا التوكيػػد والتػػرادؼ ؛وىنػػاؾ مسػػألتاف اختمفػػوا فػػي حػػّدىما مػػف اإلتبػػاع  
ونقػؿ السػيوطيُّ  ،أىؿ المغة أّنيػـ يفّرقػوف بػيف اإلتبػاع وبػيف التوكيػد الثابػت فػي أبػواب النحػو

واسػتدؿ  ،اف فػي كتابػو )الغػرة( أفَّ اإلتبػاع داخػٌؿ فػي حكػـ التوكيػد عنػد األكثػرىّ عػف ابػف الػدّ 



 مجمة آداب الفراىيدي           م.د. عمار طو أحمد               اِت وبين الّتقاُرُب بين األصو 
 م7106( أيمول 77العدد )                                                                 األلفاِظ ومعانييا في المَُّغِة الَعَربَيةِ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٕٙ 

لكػػّف مػػا  ،ٖٗٔوأّنيػػا مػػف بػػاب التوكيػػد بػػالتكرار ،بػػأّف أكتػػع وأبصػػع مػػع أجمػػع مػػف ىػػذا البػػاب
 تسػػتعمؿ إال )) فػػي التأكيػػِد ألفػػاٌظ ال :افقػػاؿ ابػػف الػػّدىّ  ،موجػػود فػػي الغػػّرة لػػيس بيػػذا المعنػػى

ـْ أنَّيػػػـ أكثػػػر مػػػا يعيػػػدوف فػػػي التوكيػػػد  ،وَحَسػػػٍف َبَسػػػفٍ  ،بمنزِلػػػِة َعْطشػػػاَف َنْطشػػػافَ  ،تبًعػػػا واعمػػػ
وظػػاىُر  ،ولػػـ يػػذكر أّنػػو داخػػٌؿ فػػي حكػػـ التوكيػػد عنػػد األكثػػر ،ٗٗٔ((واإلتبػػاع الـَ الكممػػة ...

مػع  ،المفظ  وفػي المعنػىكالـ ابف الدىاف التفريُؽ بينيما، لكنَّو أراد بياَف التقارب بينيما في 
فالتوكيػد مػع التقويػة يفيػد  ،وجػود المناسػبة فػي التوكيػد الػذي يتضػّمنو اإلتبػاع  ػ واهلل أعمػـ ػ

 . ٘ٗٔواإلتباع ليس كذلؾ ،نفي احتماؿ المجاز، وال يمـز متابعة المؤّكد لفًظا
والتػابع  ،اوتفإفَّ المتػرادفيِف يشػتركاف فػي فائػدة مػف غيػر تفػ ،وأما الفرؽ بينو وبيف الترادؼ 

ومنيـ مف ذىب أنَّيا ال تفيػد  ،فبدوف األوؿ تبقى الكممُة الثانيُة غامضةً  ،ال يفيد لوحده شيًئا
 . ٚٗٔوعدـ معرفتو ال يعني انتفائو، فيو يفيد التقوية  ،والصواب أنو يفيد ،ٙٗٔمعًنى أصال 

اؿ فػي أداء وىنا نجػد أفَّ التقػارب الػذي يقصػده العربػيُّ فػي لغتػو قػد رافقػو إلػى االسػتعم
فقػػػػارب بػػػػيف المفظػػػػيف ليخػػػػرج الكػػػػالـ متجانسػػػػا  ،المعػػػػاني المتقاربػػػػة بألفػػػػاظ متقاربػػػػة متتابعػػػػةً 

 ؛وال يخفػػى كػػـ فػػي ىػػذا األسػػموب المغػػوي مػػف لطافػػِة الَجػػْرس ،متعاضػػدا فػػي المفػػظ والمعنػػى
مؿ واسػتع ،ومػف المعمػوـ أفَّ الشػاعر قػد تػدّرج حتّػى تمّكػف مػف لغتػو ،فكأّنو بػذرة روّي الّشػْعر

فجمػػػع بػػػيف  ،المعنػػػى العربػػػيُّ رابطػػػَة الّمفػػػظ لموصػػػوؿ إلػػػى الغايػػػة مػػػف كالمػػػو فجػػػاء برابطػػػة
وقػػد اتجػػو العربػػيُّ إلػػى  ،االسػػتعماؿ يسػػّوغ تقػػارب رويّْ األصػػوؿ لفًظػػا ومعنػػى وىػػذا ،األمػػريف

باب المقاربة بيف األلفاظ ومعانييا حتّػى صػارت ىػذه الظػاىرة شػائعة فػي كػالـ العػرب ومػف 
وىػػػي مػػػف سػػػمات الّرقػػػي فػػػي االسػػػتعماؿ المغػػػوي فػػػي أزمنػػػة الّرقػػػي  ،غػػػة عنػػػدىـسػػػمات البال

حتى ال تكاد تعرؼ ػ فضال عمى اسػتعماليا  ،وقد ضعؼ استعماليا كثيًرا في زماننا ،المغوي
 ػ إال في البحث المغوي .
 :خاتمة البحث ونتائجو

 :ف القوؿىذه الرحمة السريعة المتواضعة يمكفي  توفيؽ اهلل سبحانو وتعالى بعد
عممػاء العربّيػة وقػد شّخصػيا  ،العربّيػة أصػوات المغػة سمٌة ظاىرٌة فيالتقارُب الصوتيُّ  .ٔ

فيػػػو  ،موجػػػوٌد فػػػي طائفػػػٍة مػػػف الظػػػواىر الصػػػوتية فػػػي المغػػػة العربّيػػػةوىػػػو  ،المتقػػػّدموف
 واإلتباع. ،واإلمالة ،واإلخفاء ،واإلبداؿ ،واإلقالب ،اإلدغاـ :موجود في

ونػػرّجح أفَّ سػػجّية  ،الظػػاىر مػػف التقػػارب فػػي تمػػؾ الظػػواىرطمػػُب الخفّػػة ىػػو المقصػػد  .ٕ
 العربّي قادتو إلى ذلؾ االستعماؿ .

 ،القرب بينيػػا يسػػبب التقػػاربفػػ ،غالبػػو بسػػبب قػػرب المخػػارج التقػػارب بػػيف األصػػوات  .ٖ
 والبعد عكسو .
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وال بػدَّ لمصػوت المقػاِرب مػف خصػائص تمّكنػو  ،لمصفات دوٌر في تحديد نمػط التقػارب .ٗ
 وال ُيشترط العكس . ،الصوت اآلخرمف مقاربة 

لكػػّف كثػػرة األلفػػاظ فػػي  ،األصػػؿ فػػي نظػػاـ الصػػوت المغػػوي ىػػو االبتعػػاد عػػف التقػػارب .٘
فاستعمؿ العربيُّ مسّوغاٍت لمتخّمص مف مشكمة  ،العربّية تفرض وجود أصواٍت متقاربةٍ 

 ،واإلخفػػػاء ،واإلبػػػداؿ ،واإلقػػػالب ،فحصػػػؿ مػػػف ذلػػػؾ ظيػػػور ظػػػواىر اإلدغػػػاـ ،التقػػػارب
 واإلتباع. ،إلمالةوا

  اإلبداؿ . :مثؿ ،ممّيد لقسـ مف التقارب المغويالتقارب الصوتيُّ  .ٙ
صػػػيا وقػػػد شخّ  ،التقػػػارب المغػػػويُّ بػػػيف األلفػػػاظ وبػػػيف معانييػػػا سػػػمٌة ظػػػاىرٌة فػػػي العربّيػػػة .ٚ

والتّػػػػرادؼ، والقمػػػػب  ،جػػػػذور األلفػػػػاظ :وثبػػػػت وجػػػػوده فػػػػي ،عممػػػػاء العربّيػػػػة المتقػػػػّدموف
 . واإلتباع ،نحتوال ،واإلبداؿ ،والتقميب

 ،فيناؾ تقارٌب شديٌد يقػع فػي الجػذر الواحػد ،اختمؼ التقارب بيف األلفاظ وبيف معانييا .ٛ
أو يحصػػؿ تقػػديـ وتػػأخير فػػي  ،وىنػػاؾ تقػػارٌب يقػػع بػػيف لفظػػيف يفصػػميما حػػرؼ واحػػد

 :مثػؿ ؛المعنػى وىنػاؾ ألفػاٌظ مختمفػة يتقػارب فييػا ،ثـ يتّفقاف عمػى معنػى عػاـّ  ،حرفيف
 وىو أضعؼ أنواع التقارب. ،يالترادؼ الجزئ

التقارُب سمٌة حّيٌة في المغة العربّية تدؿُّ عمى قدرة المغة ومستعمميا عمى التسػييؿ فػي  .ٜ
وتتّبػػع  ،واحتػػواء الميجػػات ،وتوسػػيع رقعػػة المعػػاني الدقيقػػة تحػػت مسػػمِّى عػػاـّ  ،النطػػؽ

 التطّور التاريخي لأللفاظ . 
 :اليوامش

                                 
 . ٕٚٚ، ٔٚٚمقاييس المغة  ((ٔ
 . ٘ٛ، ٖٛ، ٕٛ/ ٔٔ :لساف العرب :ينظر ((ٕ
 .  ٚ٘، ٙ٘مانّي  األلفاظ المترادفة المتقاربة المعنى، الرّ  :ينظر ((ٖ
 . ٖ٘ٔ/ ٔالمزىر  :ينظر ((ٗ
 . ٙٗ/ٔجميرة المغة   ((٘
 . ٙٗ/ٔجميرة المغة  :ينظر ((ٙ
 .   ٛٚ، ٚٚالبحث المغوي عند العرب، د. أحمد مختار عمر  :ينظر  ((ٚ
 . ٛٗ/  ٔالعيف  :ينظر ((ٛ
 .   ٛ٘، ٚ٘/ ٔالمصدر نفسو  :ينظر ((ٜ

 . ٕ٘/ٔالمصدر نفسو   :ينظر ((ٓٔ
 . ٖ٘/ ٔصدر نفسو  الم :ينظر ((ٔٔ
 . ٜٗٗمختار الّصحاح  :االنِقباُض والُيبُس، ينظر :الَكزازة ((ٕٔ
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 . ٗ٘، ٖ٘/ ٔالعيف  ((ٖٔ
 . ٖٔ/ ٔمقّدمة تحقيؽ العيف  :ينظر  ((ٗٔ
 . ٖٙٗػ  ٖٗٗ/ ٗكتاب سيبويو  :ينظر ((٘ٔ
رشاد الجاىميف، الٜٓ، ٛٛ، ٚٛ، ٙٛالتمييد في عمـ الّتجويد  :ينظر ((ٙٔ صفاقسي ، وتنبيو الغافميف وا 

ٖٙ ،ٖٚ  . 
رشاد الجاىميف، الصفاقسي ، ٕٜ،ٜٔالتمييد في عمـ الّتجويد  :ينظر ((ٚٔ  .ٜٖ، ٖٚوتنبيو الغافميف وا 
 . ٜٕٗمقاييس المغة  :ينظر ((ٛٔ
 .    ٖٙٙ/ ٗلساف العرب  :ينظر ((ٜٔ
 . ٖٕ٘/ٖاألصوؿ في النحو  ((ٕٓ
 . ٖٖٛالدراسات الصوتّية عند عمماء الّتجويد  :ينظر ((ٕٔ
 .  ٜٖٖالمصدر نفسو   :ينظر ((ٕٕ
 . ٕٖٕ، والمدخؿ إلى عمـ أصوات العربّية ٕٔٔالنشر في القراءات العشر  :ينظر  ((ٖٕ
 . ٕٖٕالمدخؿ إلى عمـ أصوات العربية  :ينظر ((ٕٗ
 . ٖٖٚالدراسات الصوتّية عند عمماء الّتجويد  :ينظر ((ٕ٘
 . ٙٗٗ، ٘ٗٗ/ ٗكتاب سيبويو  :ينظر ((ٕٙ
 . ٜٗٗ/ ٗالمصدر نفسو  ((ٕٚ
 . ٖٔٗ/ ٖ، واألصوؿ ٔ٘ٗػ  ٘ٗٗ/  ٗالمصدر نفسو   :ينظر ((ٕٛ
 .  ٔٔٗ/ ٘شرح كتاب سيبويو  :ينظر (ٜٕ
 . ٖ٘ٗ/ ٗكتاب سيبويو  ((ٖٓ
 . ٕٛٗ/ ٖاألصوؿ في النحو  :ينظر ((ٖٔ
 . ٓٛٗ، ٜٚٗ/ ٗكتاب سيبويو  :ينظر ((ٕٖ
 . ٜٕٗ/ ٖ، واألصوؿ ٛٚٗ، ٚٚٗ/ ٗالمصدر نفسو   :ينظر ((ٖٖ
 . ٛٚٗ/ ٗكتاب سيبويو  :ينظر ((ٖٗ
 . ٖٙٗ، وٜٚٗ، ٛٚٗ/ ٗالمصدر نفسو   :ينظر ((ٖ٘
 . ٙٙ، ٘ٙ/ٔسر صناعة اإلعراب  :ينظر ((ٖٙ
 . ٖ٘ٚػ  ٖ٘ٙ/ٔالمزىر  :ينظر ((ٖٚ
 . ٗ٘ٗ/ٗكتاب سيبويو  :ينظر ((ٖٛ
 .   ٕٓٔ، وٜٛالتحديد في اإلتقاف والّتجويد، الّداني  :ينظر ((ٜٖ
 . ٚٔٔالتحديد في اإلتقاف والّتجويد  ((ٓٗ
 . ٖٕ٘/ ٖٔالعرب لساف  :ينظر ((ٔٗ
 .   ٕٗ/ ٖالمقتضب  :ينظر ((ٕٗ
 . ٚٔٔ/ ٗكتاب سيبويو  :ينظر (ٖٗ
 . ٚٔٔ/ ٗالمصدر نفسو  ((ٗٗ
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 .  ٚٔٔ/ ٗالمصدر نفسو   :ينظر ((٘ٗ
 . ٚٙ/ ٔسر صناعة اإلعراب  :ينظر ((ٙٗ
 . ٚٙ/ ٔالمصدر نفسو    :ينظر ((ٚٗ
 . ٚٙ/ ٔالمصدر نفسو   :ينظر ((ٛٗ
   .  ٚٔٔ/ ٗكتاب سيبويو  :ينظر ((ٜٗ
 .  ٕٗ/ ٖالمقتضب  :ينظر ((ٓ٘
 . ٜٗالتمييد في عمـ التجويد  :ينظر ((ٔ٘
 . ٕٕٗالمدخؿ إلى عمـ أصوات العربّية   :ينظر ((ٕ٘
 . ٙٗٔ/ ٗكتاب سيبويو  :ينظر ((ٖ٘
 . ٙٗٔ/ ٗالمصدر نفسو    ((ٗ٘
، ٖ٘ٙ، وٖٓٙ، وٖٖ٘، وٙٗٔو ،ٖٙٔو ،ٜٕٔو ،ٛٓٔ/ٗ، ٕٛٚ/ٖالمصدر نفسو  :ينظر ((٘٘

 .  ٓٛٗ، وٜٚٗ، وٛٙٗو
، ٖٛٔ/ ٔ، وسر صناعة اإلعراب ٜٓ/ٖ، والّتعميقة عمى كتاب سيبويو ٜٕٔ/ٔالمقتضب :ينظر ((ٙ٘

، والكّناش، أبو الفداء ٕٛٗ/ٗ، و ٕٙٙ/ٖ، وشرح المفّصؿ ٕٙٗ (والمنصؼ )شرح كتاب الّتصريؼ
 . ٕٙٚ/ ٕعماد الّديف  

/ ٖ، ٘ٗٔ/ ٕائص ، والخصٙٗٔ/ٗكتاب سيبويو  :ال يعرؼ قائمو، وىو مف شواىد سيبويو، ينظر ((ٚ٘
ٔٗٔ . 

 .  ٔٗٔ/ ٖ، ٘ٗٔ/ ٕ،   والخصائص ٙٗٔ/ٗتاب سيبويو ك :ينظر ((ٛ٘
 . ٕٔٔػ  ٓٔٔ/ ٔالمحتسب، ابف جني  :ينظر ((ٜ٘
 . ٔٗٔ/ٖ، و٘ٗٔ/ ٕالخصائص  :ينظر ((ٓٙ
 .ٜٚٔ، ٛٚٔ/ ٗشرح شافية ابف الحاجب لمرضي   :ينظر ((ٔٙ
 . ٖ٘الصاحبّي    ((ٕٙ
 . ٗٗمقاييس المغة  :ينظر  ((ٖٙ
 . ٕٚٔ/ ٔ، والغريب المصنَّؼ ٖٔ  المصدر نفسو :ظرين  ((ٗٙ
 . ٕٖمقاييس المغة  :ينظر ((٘ٙ
 . ٕ٘  المصدر نفسو :ينظر  ((ٙٙ
 . ٛٚٔػ  ٙٚٔدراسات في فقو المغة  :ينظر  ((ٚٙ
 . ٙ٘ٔ  المصدر نفسو  ((ٛٙ
 . ٕٛٚػ  ٜٚٚمقاييس المغة  :ينظر  ((ٜٙ
 . ٙ٘ٔدراسات في فقو المغة   ((ٓٚ
 . ٖٙٚمقاييس المغة  :ينظر  ((ٔٚ
 . ٜٗٔالصاحبي  :ينظر ((ٕٚ
 . ٚٗٗ/ ٕالخصائص  :ينظر  ((ٖٚ
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 . ٕ٘ٔالصاحبي  :ينظر ((ٗٚ
 . ٛ، ٚاألضداد لألنباري  :ينظر  ((٘ٚ
 . ٕٖٔ/ٔ، والمزىر ٕ٘ٔالصاحبي  :ينظر  ((ٙٚ
 . ٕٖالترادؼ في المغة، حاكـ مالؾ   ((ٚٚ
 .   ٛٚٔ، ٚٚٔ/ٔ، وشرح كتاب سيبويو لمسيرافي ٕٗ/ٔكتاب سيبويو  :ينظر  ((ٛٚ
يضاح شواىد اإليضاح ٓٚٔاالشتقاؽ البف دريد،  :ينظر ((ٜٚ  . ٙ٘/ ٔ، وا 
 .  ٖٛٙمقاييس المغة  :ينظر ((ٓٛ
 .  ٘ٚوعمـ المغة، د. حاتـ صالح الضامف   ٓٛ، ٜٚعمـ الداللة، أحمد مختار عمر  :ينظر ((ٔٛ
 . ٛاألضداد لألنباري  ((ٕٛ
 . ٖٕٖ/ٔالمزىر  :ينظر  ((ٖٛ
 . ٔٗ/ٖشرح ابف عقيؿ  :ينظر ((ٗٛ
 . ٖٚٚ، ٖٙٚ/ ٕشرح األشموني  :ينظر ((٘ٛ
 . ٖ٘ٔالصاحبي  :ينظر ((ٙٛ
 .   ٕ٘٘ٔ، ٕٗ٘ٔ/ ٖجميرة المغة   :ينظر ((ٚٛ
 . ٖ٘ٔالصاحبي  :ينظر ((ٛٛ
، ودّرة الغواص في أوىاـ ٜ٘، وتصحيح الفصيح وشرحو، ابف درستويو ٜٙ/ ٕالخصائص  :ينظر ((ٜٛ

 . ٕٕٛالخواص 
 . ٜٖٗ/ ٕالخصائص   :ينظر ((ٜٓ
 . ٖٕٓات في فقو المغة  دراس :ينظر ((ٜٔ
 .  ٖ٘ٗ/ ٕ، ؤٜٜ/ ٕ، ٕٕٛ/ ٔالعيف  :ينظر ((ٕٜ
بحث مستؿ مف مجّمة كّمية مأموف عبد الحميد وجيو،  بّية، د.القمب المكاني في البنية العر  :ينظر ((ٖٜ

، العدد الرابع والعشروف،  د ، جامعة الفيـو  . ٖار العمـو
 . ٚٔػ  ٙالمصدر نفسو    :ينظر ((ٜٗ
 . ٖٖٔ/ ٕصائص الخ :ينظر ((ٜ٘
 .  ٖ٘ٔ، ٖٗٔ/ ٕو ٚٔػ ٖٔ، ؤٔػ  ٘/ ٔ  المصدر نفسو :ينظر  ((ٜٙ
 . ٖٛٔػ  ٖ٘ٔ/ ٕ  المصدر نفسو ((ٜٚ
 . ٕٕٓػ  ٜٗٔدراسات في فقو المغة  :ينظر ((ٜٛ
 . ٗ٘ٔالصاحبي  :ينظر  ((ٜٜ

 . ٕٕٔينظر دراسات في فقو المغة   ((ٓٓٔ
 . ٕٔ، ٔٔي مقّدمة تحقيؽ كتاب اإلبداؿ، عّز الديف التنوخ :ينظر  ((ٔٓٔ
 . ٖٗٙ/ ٔالمزىر    ((ٕٓٔ
 . ٘ٚمف أسرار المغة  :ينظر  ((ٖٓٔ
 . ٕٕٛ، والترادؼ في المغة ٖٕٔدراسات في فقو المغة  :ينظر  ((ٗٓٔ
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، ٖٗٙ/ٔ، و المزىر ٗ٘ٔصاحبي ، والٗ٘ٙ/ ٖ، ٚٔٙ، ٙٔٙ/ ٕالغريب المصّنؼ  :ينظر  ((٘ٓٔ

ٖٙ٘.  
 . ٖ٘ٙ، ٖٗٙ/ٔالمزىر  :ينظر  ((ٙٓٔ
 . ٔٙ٘/ٕلطيب اإلبداؿ ألبي ا:ينظر  ((ٚٓٔ
 . ٘ٚٚ، وٖٗمقاييس المغة  :ينظر  ((ٛٓٔ
 . ٖٔٔ/ ٔاإلبداؿ ألبي الطيب  :ينظر  ((ٜٓٔ
 . ٖ٘ٔ/ٔ    المصدر نفسو :ينظر  ((ٓٔٔ
 . ٖ٘ٛ/ ٔ    المصدر نفسو :ينظر  ((ٔٔٔ
 .  ٖ٘ٛ/ ٔمف تحقيؽ اإلبداؿ  ٗىامش رقـ  :ينظر  ((ٕٔٔ
 .  ٗٔٚػ  ٚٓٚ/ ٕ،و ٖٓٗػ  ٔٓٗ/ ٔفيارس كتاب اإلبداؿ ألبي الطيب  :ينظر  ((ٖٔٔ
 . ٕٔمقّدمة تحقيؽ اإلبداؿ  :ينظر  ((ٗٔٔ
 .  ٕٛٓ/ ٗالمخصص  :ينظر  ((٘ٔٔ
 . ٖٔ، ومقّدمة تحقيؽ اإلبداؿ ٕٛٓ/ ٗ    المصدر نفسو :ينظر  ((ٙٔٔ
 . ٛٔمقدمة تحقيؽ اإلبداؿ   ((ٚٔٔ
 . ٖٕ    المصدر نفسو  ((ٛٔٔ
 . ٔٙ، ٓٙ/ٔالعيف   ((ٜٔٔ
 . ٖٙٚ/ ٖكتاب سيبويو   ((ٕٓٔ
النحت في العربية،  د. محمد السيد عمي بالسي، بحث  :وينظر ،ٕٕٔف فارس مقاييس المغة الب ((ٕٔٔ

 منشور عمى االنترنت، شبكة ضفاؼ لعمـو المغة العربية .
 

 .  ٕٓٔػ  ٜٕٓ، والصاحبي   ٖٕٔ، ٕٕٔينظر: مقاييس المغة   ((ٕٕٔ
 . ٘ٙٔ/ ٕالخصائص  :ينظر ((ٖٕٔ
 .  ٕٛمحمود شكري اآللوسي  ، وكتاب النحت،ٕ٘ٔفقو المغة وأسرار  العربّية  :ينظر ((ٕٗٔ
 . ٕٛٛ، وٖ٘ٔفقو المغة وأسرار العربّية  :ينظر ((ٕ٘ٔ
 . ٖٗكتاب النحت، محمود شكري  :ينظر  ((ٕٙٔ
 .   ٜٕ٘، ٖٕٗدراسات في فقو المغة  :ينظر ((ٕٚٔ
 اإلتباع لمسيوطي، وفي الصاحبي )روّيا( ولعؿ نسخة السيوطي أقرب لمصواب.  ((ٕٛٔ
 . ٜٕٓالصاحبي  ((ٜٕٔ
 . ٜٕٖ/ٔ، والمزىر ٜٕٓ، وفي الصاحبي )نتدبر(، وىو تحريؼ ٕٛمزاوجة اإلتباع وال ((ٖٓٔ
 . ٖٖٓ/ ٔالمزىر  :ينظر  ((ٖٔٔ
 . ٛٛاإلتباع لمسيوطي  :ينظر  ((ٕٖٔ
 . ٚٗ/ٔشرح األستاذ محمد فؤاد عبد الباقي لصحيح مسمـ   :ينظر ((ٖٖٔ
 . ٕٚ، ٔٚاإلتباع  :ينظر  ((ٖٗٔ
 . ٖٛ٘/ ٘العيف  :ينظر  ((ٖ٘ٔ
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 . ٕٗ٘ٔ ،ٖٕ٘ٔالجميرة  :ينظر  ((ٖٙٔ
 . ٚ٘ٙ/ ٖالغريب المصّنؼ   ((ٖٚٔ
 . ٕٛاإلتباع والمزاوجة  :ينظر  ((ٖٛٔ
ـُ الُخْضرة، ذو )) :، والثوعٗ، ٖمقّدمة تحقيؽ االتباع، عّز الديف التَّنوخّي  :ينظر ((ٜٖٔ َشَجٌر َجَبميّّ داِئ

، ال ُيْنَتَفُع بو((  . ٛٓٚ، القاموس المحيط ساٍؽ َغميٍظ َيْسُمو، وَعناقيُده كالُبْطـِ
 . ٜٓ٘/ ٕسنف ابف ماجو  ((ٓٗٔ
معجـ  :نافع، وعاصـ، والكسائي، وابف عامر، وابف كثير، وغيرىـ، ينظر :ممف قرأ بالتنويف ((ٔٗٔ
 . ٜٔ/ٛلقراءات القرآنية  ا
 . ٔٔ، ٓٔمقّدمة تحقيؽ اإلتباع، عّز الديف التنوخي  :ينظر  ((ٕٗٔ
 .  ٖٖٙ/ٔالمزىر  :ينظر  ((ٖٗٔ
 . ٜٛٚ/ ٕالغّرة، ابف الدىاف   ((ٗٗٔ
 . ٖٖٓ/ ٔالمزىر  :ينظر  ((٘ٗٔ
 . ٜ، ومقدمة تحقيؽ اإلتباع ٖٖٓ/ ٔ  المصدر نفسو :ينظر ((ٙٗٔ
 . ٖٖٓ/ ٔالمزىر  :ينظر  ((ٚٗٔ

 :المصادر والمراجع
عّزالديف التنوخي، مطبوعات  :ىػ(، تحقيؽٖٔ٘ػ اإلبداؿ، أبو الطّيب عبد الواحد بف عمي المغوي )ت 

 ـ . ٜٓٙٔىػ ػ ٜٖٚٔالمجمع العممي العربي، دمشؽ، دط، 
اإلتباع، إسماعيؿ بف القاسـ بف عيذوف بف ىاروف بف عيسى بف محمد بف سمماف أبو عمي القالي، ) ت ػ 

 كماؿ مصطفى، مكتبة الخانجي، القاىرة، دط، دت . :ىػ(، تحقيؽٖٙ٘
كماؿ مصطفى، مكتبة  :ىػ(، تحقيؽٜٔٔعبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيوطي ) ت ػ اإلتباع،
 القاىرة، دط، دت. – الخانجي

عّز الديف التنوخي،مطبوعات  :ىػ(، تحقبؽٖٔ٘ػ اإلتباع، عبد الواحد بف عمي المغوّي، أبو الّطّيب ) ت 
 ـ .ٜٔٙٔىػ ػ ٖٓٛٔمجمع المغة العربية، دمشؽ، 

كماؿ مصطفى، مكتبة الخانجي، مصر، دط،  :ىػ(، تحقيؽٕٜٖػ اإلتباع والمزاوجة، أحمد بف فارس ) ت
 دت . 

ىػ(، تحقيؽ: عبد السالـ محمد ىاروف، مكتبة ٕٖٔمحمد بف الحسف بف دريد األزدي )ت  شتقاؽ، ػ اال
 الخانجي، القاىرة، دط، دت .

د. فتح اهلل صالح  :، تحقيؽ(ىػ ٖٗٛػ األلفاظ المترادفة المتقاربة المعنى، عمي بف عيسى الّرمانّي )ت 
 ـ .  ٜٚٛٔىػ ػ  ٚٓٗٔ، ٔعمي المصري، ط

د اإليضاح، الحسف بف عبد اهلل القيسي ) مف عمماء القرف السادس اليجري(، تحقيؽ: د. إيضاح شواىػ 
 ـ . ٜٚٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ، ٔلبناف، ط –محمد بف حمود الدعجاني، دار الغرب اإلسالمي، بيروت 

 ـ.ٜٙٚٔىػ ػ ٜٖٙٔ، ٕػ البحث المغويُّ عند العرب، د. أحمد مختار عمر، عالـ الكتب، القاىرة، ط
د. غانـ قّدوري  :، تحقبؽ(ىػ ٗٗٗيد في األتقاف والّتجويد، عثماف بف سعيد الّداني، أبو عمرو ) ت ػ الّتحد
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 ـ .  ٜٛٛٔىػ ػ  ٚٓٗٔحمد، دار األنبار، بغداد، 

 ـ .ٜٓٛٔػ الترادؼ في المغة، حاكـ مالؾ لعيبي، دار الحّرّية، بغداد، دط، 
 ىػ(ُٖٚٗدُرْسَتَوْيو ابف المرزباف )ت  تصحيح الفصيح وشرحو، عبد اهلل بف جعفر بف محمد بفػ 

 ـ .ٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔتحقيؽ: د. محمد بدوي المختوف، المجمس األعمى لمشئوف اإلسالمية،القاىرة، دط، 
د.  :ىػ(، تحقيؽٖٚٚػ الّتعميقة عمى كتاب سيبويو، الحسف بف أحمد بف عبد الغّفار، أبو عمي الفارسي )ت 

 ـ .ٖٜٜٔىػ ػ ٗٔٗٔ،  ٔعود، الّرياض، طعوض بف حمد القوزي، جامعة الممؾ س
 ىػ(ٖٖٛمحمد بف محمد بف يوسؼ، شمس الديف أبو الخير ابف الجزري، )ت  ػ التمييد في عمـ الّتجويد، 

 ـ ٜ٘ٛٔ -ىػ  ٘ٓٗٔ، ٔتحقيؽ: د. عمي حسيف البواب، مكتبة المعارؼ، الرياض، ط
رشاد الجاىميف عما يقع ليـ مف الخطأ حاؿػ  تالوتيـ لكتاب اهلل المبيف، عمي بف محمد بف  تنبيو الغافميف وا 

محمد الشاذلي النيفر، نشر مؤسسات عبد  :ىػ(، تحقيؽٛٔٔٔسالـ، أبو الحسف النوري الصفاقسي )ت 
 الكريـ بف عبد اهلل، دط، دت .

ىػ(، تحقيؽ: محمد عوض ٖٓٚتيذيب المغة، محمد بف أحمد بف األزىري اليروي، أبو منصور )ت ػ 
 ـ .ٕٔٓٓ، ٔياء التراث العربي، بيروت، طمرعب،  دار إح

د. منير رمزي بعمبكي، دار العمـ  :ىػ(، تحقيؽٕٖٔػ جميرة المغة، محّمد بف الحسف بف دريد )ت 
 ـ .ٜٚٛٔ، ٔلممالييف، بيروت، ط

ىػ(، تحقيؽ محّمد عمي الّنجار، المكتبة العممية، دار ٖٜٖػ الخصائص، أبو الفتح عثماف بف جّني ) ت
 ـ، دط.ٜٚ٘ٔىػ ػ ٖٙٚٔرّية، الكتب المص

ىػ ٕٛٗٔ، ٕػ الّدراسات الصوتّية عند عمماء الّتجويد، د. غانـ قّدوري الحمد، دار عّمار، عّماف، األردف، ط
 ـ .   ٕٚٓٓػ 
درة الغواص في أوىاـ الخواص، القاسـ بف عمي بف محمد بف عثماف، أبو محمد الحريري البصري )ت  ػ 

 ىػ .ٜٜٛٔ/ٛٔٗٔ، ٔبيروت، ط –مؤسسة الكتب الثقافية   ىػ(، تحقيؽ: عرفات مطرجي،ٙٔ٘
 :محمد حسف محمد، وشاركو :ىػ(، تحقيؽٕٜٖػ ِسرُّ صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثماف ابف جني ) ت

 ـ . ٕٓٓٓىػ ػ ٕٔٗٔ، ٔأحمد رشدي شحاتة، دار الكتب العممّية، بيروت، ط
شعيب األرنؤوط  :ىػ(، تحقيؽٖٕٚابف ماجة   )ت سنف ابف ماجو، أبو عبد اهلل محمد بف يزيد القزويني، ػ 

 عادؿ مرشد، ومحمَّد كامؿ قره بممي، وَعبد الّمطيؼ حرز اهلل، دار الرسالة العالمية -
 . ـ ٜٕٓٓ -ىػ  ٖٓٗٔ، ٔط
محمد  :ىػ(، تحقيؽٜٙٚشرح ابف عقيؿ عمى ألفّية ابف مالؾ، بياء الديف عبد اهلل بف عقيؿ العقيمي )تػ 

 ـ.ٕٗٓٓد الحميد، دار الطالئع، القاىرة، محيي الدّيف  عب
ىػ(، تحقيؽ: ٜٓٓػ شرح األشموني عمى ألفّية ابف مالؾ، نور الّديف عمي ابف محمد األشموني ) توفي نحو 

 ـ . ٕٕٓٓىػ ػ ٖٕٗٔ، ٔمحمود بف الجميؿ، مكتبة الصفا، القاىرة، ط
ىػ(، تحقيؽ ٙٛٙالديف )ت شرح شافية ابف الحاجب، محمد بف الحسف الرضي اإلستراباذي، نجـ ػ 

األساتذة: محمد نور الحسف، ومحمد الزفزاؼ، ومحمد محيي الديف عبد الحميد، دار الكتب العممية، 
 ـ .ٕٜٛٔىػ ػ ٕٓٗٔبيروت، دط، 
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أحمد حسف ميدلي،  :ىػ(، تحقيؽٖٛٙػ شرح كتاب سيبويو، الحسف بف عبد اهلل بف المرزباف السيرافي ) ت 

 ـ .ٕٛٓٓىػ ػ ٜٕٗٔ، ٔتب العممّية، طعمي سّيد عمي، دار الكو 
أحمد  :ىػ(، عّمؽ عميوٜٖ٘ػ الصاحبيُّ في فقو المغة العربّية وُسنف العرب في كالميا، أحمد بف فارس )ت 

 ـ .ٜٜٚٔىػ ػ ٛٔٗٔ، ٔحسف بسج، دار الكتب العممّية، بيروت، ط
ؿ إبراىيـ، المكتبة العصرّية، محمد أبو الفض :، تحقيؽ(ىػٕٖٚػ األضداد، محمّد بف القاسـ األنباري ) ت 

 ـ .ٜٚٛٔىػ ػ ٚٓٗٔط،  بيروت د
 ـ . ٜٜٛٔ، ٘ػ عمـ الداللة، د. أحمد مختار عمر، عالـ الكتب، القاىرة، ط

 ػ عمـ المغة، د، حاتـ صالح الضامف، دار ابف األثير، الموصؿ، دط، دت .
زومي، ود. إبراىيـ السامرائي، د. ميدي المخ :ىػ(، تحقيؽ٘ٚٔػ العيف، الخميؿ بف أحمد الفراىيدي ) ت 

 دار اليالؿ، بغداد، دط، دت .
د. فريد بف عبد العزيز  :، تحقيؽ(ىػ ٜٙ٘ػ الغّرة في شرح الممع، سعيد بف المبارؾ بف الّدىاف ) ت 

 ـ . ٕٔٔٓىػ ػ ٕٖٗٔ، ٔالزامؿ، دار التدمرّية، الرياض، ط
بيت الحكمة  :د. محّمد المختار العبيدي، نشرىػ(، ٕٕٗػ الغريب المصنَّؼ، أبو عبيد القاسـ بف ساّلـ ) 

 ـ . ٜٜٙٔىػ ػ  ٙٔٗٔ، ٕودار ُسحنوف، تونس، ط
 :ىػ(، تحقيؽٜٕٗػ فقو المغة وأسرار العربية، عبد الممؾ بف محّمد بف اسماعيؿ الثعالبي، أبو منصور ) ت 

 مجدي فتحي السّيد، المكتبة التوفيقية،القاىرة، دط، دت .
ىػ(،تحقيؽ: مكتب ٚٔٛالديف محمد بف يعقوب الفيروزآبادى، أبو طاىر )ت  القاموس المحيط، مجدػ 

، ٛتحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة بإشراؼ: محمد نعيـ العرقُسوسي،  مؤسسة الرسالة،بيروت، ط
 ـ  . ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔ

مكتبة  عبد السالـ محّمد ىاروف، :ىػ(، تحقيؽٓٛٔكتاب سيبويو، أبو بشر عمرو بف عثماف بف قنبر )ت ػ
 ـ .ٕٗٓٓىػ ػ ٕ٘ٗٔ، ٗالخانجي، القاىرة، ط

محمد بيجة،  :تحقيؽ (ػ كتاب النحت، وبياف حقيقتو، ونبذة مف قواعده، السّيد محمود شكري اآللوسي ) ت
 ـ . ٜٛٛٔىػ ػ ٛٓٗٔ

النحو والصرؼ، أبو الفداء عماد الديف إسماعيؿ بف عمي بف محمود بف محمد ابف عمر ػ الُكّناش في فّني 
ىػ(، تحقيؽ: د. رياض بف حسف الخواـ،  ٕٖٚشاىنشاه بف أيوب، الممؾ المؤيد، صاحب حماة )ت بف 

 ـ .  ٕٓٓٓالمكتبة العصرية، بيروت، دط، 
ىػ(، ُعني بو أميف محّمد عبد الوىاب، ومحّمد ٔٔٚػ لساف العرب، جماؿ الّديف أبو الفضؿ بف منظور )ت

 ، دت .ٖروت، طصادؽ العبيدي، دار إحياء الّتراث العربي، بي
ىػ(، ٕٜٖػ المحتسب في تبييف وجوه شواّذ القراءات واإليضاح عنيا، أبو الفتح عثماف ابف جني ) ت

 ـ . ٜٜٛٔىػ ػ ٜٔٗٔ، ٔمحّمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممّية، بيروت، ط :تحقيؽ
ا، دار المعرفة، خميؿ مأموف شيح :ىػ(، عني بوٙٙٙػ مختار الّصحاح، محّمد بف أبي بكر الّرازي )ت 

 ـ .ٕٕٔٓىػ ػ ٖٖٗٔ، ٘بيروت، ط
ىػ ٖٕٗٔػ المدخؿ إلى عمـ أصوات العربّية، أ.د. غانـ قّدوري الحمد، مطبعة المجمع العممي، بغداد، دط، 
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 ـ . ٕٕٓٓػ 
ىػ(، تحقيؽ ٕٔٙمسمـ بف الحجاج أبو الحسف القشيري النيسابوري )ت (المسند الصحيح )صحيح مسمـ ػ 

 دت )الشاممة(. عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط،محمد فؤاد  :وشرح
، ٕػ معجـ القراءات القرآنية، د.عبد العاؿ سالـ مكّرـ ود. أحمد مختار عمر، مطبوعات جامعة الكويت، ط

 ـ . ٜٛٛٔػ  ٛٓٗٔ
القاىرة،  أنس محّمد الّشامي، دار الحديث، :ىػ(، مراجعة وتعميؽٜٖ٘ػ مقاييس المغة، أحمد بف فارس )ت

 ـ . ٕٛٓٓدط، 
 ـ .ٜٛٚٔ، ٙػ مف أسرار المغة، د. أبراىيـ أنيس، مكتبة األنجمو المصرّية، القاىرة، ط

محمد عبد  :ىػ(، تحقيؽٕٜٖػ المنصؼ ) شرح كتاب الّتصريؼ لممازني(، أبو الفتح عثماف ابف جني ) ت
 .ـ ٜٜٜٔىػ ػ ٜٔٗٔ، ٔدار الكتب العممّية، بيروت، ط ،القادر أحمد عطا

نجيب  :، عني بو(ىػ ٖٖٛػ الّنشر في القراءات العشر، محّمد بف محّمد الّدمشقّي، ابف الجزري  )ت 
 ـ . ٕٙٓٓىػ ػ   ٕٚٗٔ، ٔالماجدي، المكتبة العصرّية، بيروت، ط

 البحوث
  ػ النحت في العربية،  د. محمد السيد عمي بالسي، بحث منشور عمى االنترنت، شبكة ضفاؼ لعموـ

 بّية .المغة العر 
  القمب المكاني في البنية العربّية )دراسة تحميمية(، د.مأموف عبد الحميد وجيو،  بحث مستؿ مف مجّمة

، العدد الرابع والعشروف،  ، جامعة الفيـو  ـ.ٕٓٔٓكّمية دار العمـو
 

 


