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امللّخص
إن الدراســات واألبحــاث احلديثــة تعتنــي وهتتــم بالظواهــر اللغويــة ألن املجتمــع اجلامعــي واملــدريس يفتقــران 
ملثــل هــذه النــامذج، فهــي كثــرية ومتنوعــة مثــل تنــوع فــروع اللغــة العربيــة التــي تــدور حــول البالغــة والــرصف 
والنحــو وغريهــا. هتــدف هــذه الدراســة إىل املعاجلــة اللفظيــة يف الكتــب الّتعليمّيــة العربّيــة للمرحلــة املتوّســطة 
الثانيــة اإليرانيــة مقرتنــًة باألمثلــة والنــامذج، ومــن ثــم رضورة االهتــامم باملشــرتك اللفظــي مــن قبــل اجلامعيــن 
املتخصصــن ثــم إيضاحــه مــع أســباب نشــوئه وذلــك مــن خــالل البحــث تــم تبيــن أن املشــرتك اللفظــي مفهــوم 
ــكالم  ــه وال ــامء الفق ــه عل ــم ب ــة، فيهت ــه واللغ ــول الفق ــايل أص ــة يف جم ــة خاص ــوم املختلف ــث يف العل داليل يبح
واألحــكام أكثــر مــن اللغويــن وهــذه الدراســة تشــمل عــى: أ( ظاهــرة املشــرتك اللفظــي. ب( النــامذج اللغويــة 
ــة مــع اجلــداول اخلاصــة  ــة اإليراني ــة املتوســطة الثاني ــة للمرحل ــة العربي ــة املنتقــاة مــن الكتــب التعليمي التطبيقي
باملشــرتكات اللفظيــة. وبــام أن املوضــوع تطبيقــي وكثــري االســتعامل يف الكتــب املدرســية لتعليــم العربيــة، 
فهــي مفيــدة ملــدريّس هــذه الكتــب وللطــالب. ومــن املالحــظ وجــود عالقــات دالليــة اعتباطيــة بــن االلفــاظ 
املســتعملة أحيانــًا يف الكتــب التعليميــة العربيــة يف املــدارس اإليرانيــة فيجــب علــی مؤلفيهــا أن ينتهجــوا هنجــًا 
ــا حيــث تتعــدد املصطلحــات التــي تــدل علــی مفهــوم املشــرتك اللفظــي يف هــذه الكتــب التعليميــة  ــا لغويًّ علميًّ
ــة األخــری، إن اجلانــب الصــويت  كــام تتعــدد التســميات دون أن توظــف بشــكل منهجــي دقيــق. ومــن الناحي
ا ولكــن ال يتــم تلفظهــا بصــورة صحيحــة. وأخــرًيا جیــب أن يؤخــذ  يف تكويــن األلفــاظ والتســميات مهــم جــدًّ
ــا وبشــكل مربمــج  ــا وأكاديميًّ بعــن االعتبــار تدريــس ظاهــرة املشــرتك اللفظــي يف املــدارس واجلامعــات علميًّ
بيــد أن لــه تأثــرًيا كبــرًيا عــى حتديــد املعنــى املــراد. ويف هــذه املقالــة يســتطيع املــدّرس بعــرض اجلــدوال املدروســة 

التاليــة للطــالب مــن لتعليمهــم بــكل ســهولة وبســاطة.

ــة،  ــة اإليراني ــة العربي ــب التعليمي ــة، الكت ــم اللغ ــي، عل ــرتك اللفظ ــة ، املش ــم الدالل ــة: عل ــامت الدليلي الكل
ــدارس. ــة امل طلب
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ال شــك أن املشــرتك اللفظــي مظهــر مــن املظاهــر العلــوم اللغويــة ولكــن يصعــب علــی 
ــر  ــخ أن »ظواه ــم واألرس ــة، واأله ــة كاف ــة والداللي ــر اللغوي ــة الظواه ــدارس معرف ــة امل طلب
ــة التــي  ــة تعتــرب مــن الظواهــر اللغوي الــرتادف واالشــرتاك اللفظــي والتضــاد يف اللغــة العربي
كثــر حوهلــا الــكالم والنقــاش بــن العلــامء اللغويــن واألدبــاء والباحثــن قديــاًم وحدًيثــا، وقــد 
عدهــا الكثــريون منهــم ســمة مــن ســامت العربيــة، وميــزة مــن مميزاهتــا، ومظهــرا مــن مظاهــر 
العبقريــة فيهــا« )محــادة: https://www.aljabriabed.net(. ومــا بالنــا إذا مل ننجــز حقهــا اليــوم 
ــد  ــال ب ــق ف ــذا املنطل ــن ه ــّن. وم ــٌر ب ــة أم ــة الداللي ــذه املواكب ــدارس يف ه ــة امل ــز طلب ــإّن عج ف
مــن جــرس التواصــل بــن الظواهــر الدالليــة و طلبــة املــدارس وهــو أســلوب ومنهــج تعليمــي 

ســهل الوصــول.
يبــدو أن مشــكلة نصــوص الكتــب التعليميــة العربيــة للمرحلــة املتوســطة الثانيــة يف املــدارس 
ــدم  ــك، ع ــر ذل ــوص وإث ــارات والنص ــردات والعب ــم املف ــلوب فه ــدام أس ــي انع ــة ه اإليراني
ــا. فتعليــم ظاهــرة املشــرتك اللفظــي أســلوب تعليمــي يعــد  االكــرتاث بعالقاهتــا الدالليــة مًع
أساًســا وطريًقــا قائــاًم يف اســتنباط النصــوص العربيــة يف اخلطــاب اللغــوي. فاملرجــع األســايس 

هــو انطبــاق مفــردات الكتــب التعليميــة العربيــة الكامــل مــع الظواهــر الدالليــة الثــالث.
يمكن بيان عالقة اللفظ بام يدل عليه، من خالل الشكل )1( كام يي:

                                     
ويمكن بيان عالقة املعنى باأللفاظ الدالة عليه، من خالل الشكل)2( كام يي:



233 جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة اخلامسة، العدد التاسع، خریف وشتاء 1442/1399

ا دالليًّا إلی: بناًء عى ما تقدم ذكره فإن املفردات تنقسم لغويًّ
أ( املشرتك اللفظي أو املثلث اللغوي وهو اللفظ املتعدد املعاين، نحو: اجلّد.

ب( املــرتادف ومتشــابه املعنــی وهــو مــا يــدل علــی متعــددة األلفــاظ ومتفقــة املعــاين، نحــو: 
الكبــري والعظيــم.

ج( املتضاد الذي تدل علی معنی واحد، نحو: الصغري ضد الكبري.
فعلی هذا األساس، تتبنی األهداف التالية:

توضيح آثار ظاهرة املشرتك اللفظي يف اللغة العربية للطلبة الناطقن بغري العربية.
تسهيل تعليمها للطالب خاصة للناطق بغري العربية وفهمها وتفريقها.

املفاهيــم  واســتنباط  أخــری  لغــات  إلــی  املشــرتكة  األلفــاظ  ترمجــة  يف  أخطائهــم  تقليــل 
أيًضــا. والنصــوص  والعبــارات 

ــورد  ــق في ــع ضي ــه يف موض ــد نفس ــام جی ــكالم حين ــف ال ــتخدمه مؤل ــي يس ــرتك اللفظ إن املش
األلفــاظ واألســامء املشــرتكة يف كالمــه فلــو مل يكــن املشــرتك اللفظــي لضاعــت األلفــاظ 
ــية  ــب املدرس ــي يف الكت ــرتك اللفظ ــرة املش ــك أن لظاه ــم ال ش ــن ث ــة. وم ــرتكة يف كل لغ املش
أمهيــة خاصــة لتمييــز الفــروق اللغويــة. فعــى الرغــم مــن الدراســات العديــدة هلــا قديــاًم 
ــات يف  ــاظ واملصطلح ــم األلف ــی ومفاهي ــم معان ــكالت يف فه ــاك مش ــزل هن ــم ت ــا فل وحديًث
اخلطــاب اللغــوي خاصــة للناطقــن بغــري العربيــة واألخــص منهــم طلبــة املــدارس اإليرانيــن. 
فعلــی هــذا األســاس حیــاول الباحــث أن يعالــج ظاهــرة املشــرتك اللفظــي عــى عالقــة اللفــظ 
باملعنــى، واملعنــی باللفــظ معاجلــة موجــزة مستشــهًدا باألمثلــة والنــامذج املنتقــاة مــن الكتــب 
ــا. فهــذا األســلوب يتجــى  الّتعليمّيــة العربّيــة للمرحلــة املتوّســطة الثانيــة اإليرانيــة عالًجــا لغويًّ
يف وجــوه تعليميــة خمتلفــة منهــا: القــراءة والرتمجة واســتنباط النصــوص والعبــارات واملفردات 
ــن  ــة م ــروق الدقيق ــز الف ــى متيي ــرف ع ــهم يف التع ــر تس ــب آخ ــن جان ــاين. وم ــم واملع واملفاهي
األلفــاظ املشــرتكة حتــی يف كتبهــم التعليميــة األخــری، منهــا: كتــاب اللغــة الفارســية، وكتــاب 
الرتبيــة اإســالمية والقــرآن الكريــم، فهــي مفتــاح حلــل القضايــا اللغويــة لطلبــة املــدارس. ومــن 

خــالل ظاهــرة املشــرتك اللفظــي حیــاول الباحــث أن جیيــب عــن هــذه األســئلة:
ما هي فائدة تعليم هذه الظاهرة الطلبة للناطقن بغري العربية؟

كيــف يتجلــی املشــرتك اللفظــي يف الكتــب التعليميــة العربيــة للمرحلــة املتوســطة الثانيــة 
اإليرانيــة؟
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لقــد عنيــت وناقشــت دراســات وآثــار علميــة بحوثيــة قريبــة مــن هــذا املوضــوع وذات الصلــة 
بــه، ومــن أبرزهــا وأمههــا كــام يــي:

ــّر  ــی م ــريب عل ــوي الع ــور اللغ ــوع التط ــدرس موض ــث ي ــاج )۱۳۸4( فالباح ــع  نت ــة ربي دراس
العصــور ثــم يــأيت بالشــواهد القرآنيــة مبّينـًـا موضوَعــي االشــرتاك اللفظــي وتعــدد املعــاين فيهــا 

بعــد حتليلهــام ودراســتهام.
كتــاب شــديد حممــد )۲۰۰۷( يؤكــد املؤلــف: عــى االهتــامم بالبحــث علــامء اللغــة والفالســفة 
واملناطقــة، وإذا كان اهتــامم القدامــى منهــم منصًبــا عــى النظــر يف مســائل اللغــة بمنهــج عقــي 
نظــري كــام نجــد يف دراســة الصلــة بــن اللفــظ ومدلولــه، وآرائهــم يف أنــواع الــدالالت اللفظية 
وأقســامها، فــإن اللغويــن املحدثــن قــد جعلــوا مههــم يف دراســة الظواهــر اللغويــة الدالليــة 
باســتجالء خصائصهــا وتتبــع آثارهــا التــي تظهــر عــى صعيــد االســتعامل اللغــوي بمختلــف 

مســتوياته.
دراســة احلباشــة )۲۰۰۷( فهــو حیــاول الوقــوف عــى مفهــوم املشــرتك اللفظــي يف الــرتاث 
النحــوي وبيــان أســس تعامــل النحــاة واللغويــن القدامــى معــه، كــام حیــاول تبــن إمكانيــات 
جتديــد النظــر يف هــذه الظاهــرة عــرب االســتفادة مــن املقاربــات اللســانية املعــارصة مــن خــالل 
ــارصة  ــانية مع ــات لس ــا بنظري ــك بربطه ــرة وذل ــم الظاه ــر فه ــة لتطوي ــالك حديث ــس مس تلم

ــامم. ــة وقــدرا مــن االهت ــزا مــن األمهي رصــدت للمشــرتك اللفظــي حي
ــّدت  ــي عب ــة الت ــباب املختلف ــی األس ــريون إل ــون يش ــرون )1433ق(  فالباحث ــامي، و آخ ش
الطريــق حلــدوث هــذه الظاهــرة وهــي ال تنحــرص يف اللغــة العربيــة فحســب بــل ظهــرت يف 
ــال  ــذا املق ــد ه ــة فيقص ــتويات املختلف ــية يف املس ــة والفارس ــا: اإلنجليزي ــری؛ منه ــات أخ لغ
ــا  ــار إليه ــات املش ــاهبة يف اللغ ــة املتش ــات املعني ــي واملصطلح ــرتك اللفظ ــرة املش ــة ظاه دراس

ــم. ــرب وغريه ــن الع ــة م ــامء اللغ ــاس آراء عل ــی أس عل
دراســة شــهبازي )1394ش( وهــو يشــري إلــی أن االشــرتاك اللفظــي بجانــب الــرتادف 
واألضــداد مــن املباحــث الدالليــة التــي تــم بحثهــا عنــد علــامء اللغــة ســلًفا كــام أنــه يــديل بــآراء 
اللغويــن املعارصيــن عــن االفــرتاق بــن مصطلحــي تعــدد املعــاين واالشــرتاك اللفظــي. فتعدد 
ــرتاك  ــد أن االش ــن بي ــه متزامن ــددة ل ــان متع ــد ومع ــظ واح ــی لف ــدل عل ــذي ي ــو ال ــاين ه املع
اللفظــي يــدل علــی األلفــاظ املوحــدة رصفيًّــا ولكــن ال عالقــة بينهــام دالليــة فالباحــث يــدرس 

املوضــوع بإتيــان النــامذج لتبيينــه.
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مراجعة األدب النظري
ــا  ــار إليه ــب املش ــي يف الكت ــرتك اللفظ ــة يف املش ــة تطبيقي ــة نظري ــدم دراس ــث أن يق رأی الباح
ــن أن  ــث يمك ــا حي ــن بغريه ــی للناطق ــة العربيــة حت ــم اللغ ــج لتعلي ــی أســلوب ومنه فيتبن
يتعرفــوا علــی أن بعــض املعــاين مشــرتكة يف لفــظ واحــد، وأن بعــض الكلــامت خمتلفــة يف 
اللفــظ ومتفقــة يف املعنــى ومــن ثــم يتعلــم الطالــب أنــه يتمكــن مــن أن يفهــم بعــض الــدروس 
ــر  ــب آخ ــن جان ــر، وم ــر فأكث ــدروس أكث ــی ال ــذب إل ــه و ينج ــه تعلم ل ل ــهَّ ــة، فيس التطبيقي
يســاعده فــی اســتنباط املعنــى مــن الــدروس وترمجتهــا بــكل ســهولة. واملوضــوع اهلــام يف هــذا 
املجــال أن للطالــب الثانــوي دروًســا أخــری مثــل اللغــة الفارســية والقــرآن الكريــم والديــن 

ــدروس أيًضــا. ــع منهــا يف فهــم هــذه ال ــع يتمت وبالطب

السياق
ــاه إلــی أن الســياق هــو احلجــر األســاس للفــروق اللغويــة فهــو الــذي  جیــب أن نلفــت االنتب
ــا. فـ»الســياق« هــو املــرسح  ــة األلفــاظ دقيًق ــن معــاين املشــرتك اللفظــي وحیــّدد دالل يفــّرق ب
ــل  ــارص األساســية يرتكــز عليهــا يف حتلي ــه اللغــة ويعــد مــن العن ــذي تســتخدم في اللغــوي ال
ــه.  ــار مرسح ــدرس يف إط ــد أن ي ــكالم الب ــا أن ال ــن لن ــذا يب ــته وه ــوي ودراس ــاب اللغ اخلط
ألن الــكالم يف هــذا الوضــع يعيــش يف بيئتــه احلقيقيــة التــي تعــن الباحــث علــی فهمــه وعلــی 

ــن، ۲۰۱5: ۲4۳(. ــامل الدي ــك.« )ك ــه ذل درس
إن للســياق يف حتليــل النصــوص اللغويــة أمهيــة بالغــة، ألنــه هــو الــذي حیــدد معنــى األلفــاظ 
ــو  ــة ه ــة الكلم ــن قيم ــذي يع ــس )Vendryes(: »ال ــول فندري ــدد يق ــذا الص ــي ه ــم فف املالئ
الســياق. إذ إن الكلمــة توجــد يف كل مــرة تســتعمل فيهــا يف جــو حیــدد معناهــا، حتديــًدا مؤقًتــا 
ــاين  ــن املع ــم م ــى الرغ ــة، ع ــى الكلم ــا ع ــدة بعينه ــة واح ــرض قيم ــذي يف ــو ال ــياق ه والس
املتنوعــة التــي يف وســعها أن تــدل عليهــا.« )فندريــس، ۱۹5۰: 5( فــكل كلمــة خیتلــف معناهــا 
بحســب اختــالف توظيفهــا فهــي التــي تكتســب داللتهــا مــن خــالل موقعهــا يف الســياق. و»إن 
ــن  ــز، ۱۹۹۷: ۳4۹( فم ــة.« )روبرت ــدة اللغوي ــييق الوح ــالل تس ــن خ ــف إالّ م ــى ال ينكش املعن
املؤمــل أن يســاعد هــذا البحــث علــی اخلطــاب اللغــوي ألن هــذه الظواهــر اللغويــة الثــالث؛ 

املشــرتك اللفظــي والــرتادف والتضــاد تتعــن يف الســياق.

املشرتك اللفظي
املشرتك لغة: »رشك: الرِشكُة والشــَـركة ســــواء: خمالــــطة والرشيكن، يقــــال اشرتكــــنا بمعنى 
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تشــاركنا وقــد اشــرتك الرجــالن وتشــاركا وشــارك أحدمهــا األخــر . وطــــريق مشــرتك: 
يــــستوي فيــه النــاس، واســم مشـــتـــرك: تشــرتك فيــه معــان كثــرية كالعــن ونحوهــا فإنــه جیمع 

معــاين كثــرية .« )ابــن منظــور، د. ت: مــادة رشك(
املشرتك نوعان فإذا دل لفظ علی مواضع خمتلفة فُتتصور حالتان له:

أ( اللفــظ لــه معــان متعــددة وكل معنــی يــدل علــی يشء واحــد باعتبــار أحــد املعــاين. فلفــظ 
ــذا  ــة فه ــب، واحلنفي ــوان، واحللي ــم احلي ــي اس ــان وه ــة مع ــی ثالث ــدل عل ــاريس ي ــري« الف »ش
اللفــظ يف اللغــة الفارســية موســوم بـ»املشــرتك اللفظــي )homonmy(« أو هــذا هــو خليــل بــن 

ــدة: ــة معــان يف قصي ــأيت بلفــظ »الغــروب« بثالث أمحــد الفراهيــدي ينشــد وي
ــروبيــا َويــَح َقلبــي ِمــن َدواعــي اهلَــوى ــَد الُغ ــرياُن ِعن ــَل اجل إِذ َرَح
َأمَعنــوا  َوَقــد  َطــريف  َوَدمــُع َعينَــيَّ َكَفيــِض الُغــروب     َأتَبعُتُهــم 
ٌة  َحــرَّ َطفَلــٌة  َوفيهــم  َتفــرَتُّ َعــن ِمثــِل َأقاحــي الُغــروببانــوا 

فـ»الغــروب« يف البيــت األول بمعنــی »نقطــة مغيــب الشــمس«، ويف الثــاين مجــع الَغــْرب 
وبمعنــی »الدلــو العظيمــة اململــوءة«، ويف األخــري بمعنــی »الــوادي املنخفــض« )الســيوطي، 

.)۳۷6/۱ ت:  د. 
ب( اللفــظ يــدل علــی معنــی واحــد ولكــن يطلــق علــی أشــياء خمتلفــة، نحــو: لفــظ »احليــوان« 
لــه معنــی واحــد ولكــن تســمی البقــرة والغنــم واإلبــل والنمــر وغريهــا »حيواًنــا« فهــذا اللفــظ 

.»)polysemy( يســمی »املشــرتك املعنــوي
ــام« وباإلنجليزيــة »Homonym« هــو الــذي يشــري  املشــرتك اللفظــي املســمی بالفارســية »َهم َن
ــجاعة )مصــدر(  إلــی مفــردات، كتابتهــا موحــدة ولكــن تلفــظ بأســلوب خمتلــف، نحــو: »الشَّ
ــجاعة )نعــت(«؛ أو إلــی ألفــاظ مشــرتكة التلفــظ وخمتلفــة الكتابــة، نحــو: »األجــل  والشُّ
والعجــل«؛ أو إلــی كال األســلوبن، نحــو: »الســامء« بمعنيــن ومهــا املطــر واملعنــی املعــروف. 
وأمــا املشــرتك اللفظــي يشــمل مجيــع العلــوم اإلنســانية مــن مجلتهــا: املنطــق والفقــه والــرصف 
واللغــة والداللــة والنحــو والبالغــة اإلعــراب والقــراءة، ولكــن هــذه الدراســة هتتــم بجانبــه 

اللغــوي.
املشــرتك اللفظــي اصطالًحــا هــو »تعــّدد املعــاين احلقيقّيــة للفــظ واحــد يف لغــة واحــدة« 
)احليــدري،1412: 75(. فهــذا التعريــف جیــب إيضاحــه أكثــر، فحينــام نســتعمل »تعــدد 
املعــاين« احــرتاًزا مــن »املشــرتك املعنــوي« وهــو تعــدد أفــراد املعنــي احلقيقــي الواحــد لّلفــظ 
ــة«، ألهنــا ليســت  ــدل علــی »املعــاين املجازّي ــة« لكــي ال ت ــی »احلقيقي ــا إل ــو أرشن الواحــد، ول
مــن بــاب االشــرتاك بــل اللفــظ يســتعمل يف معنــاه املجــازي غــري احلقيقــي بالقرينــة ال بالوضــع 
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)املصــدر نفســه(، وإّنــام قلنــا: »فــی لغــة واحــدة« ألّن تعــدد املعنــی لّلفــظ الواحــد مــع تعــّدد 
اللغــة ليــس هــو مــن االشــرتاك املقصــود، واملثــال عــى ذلــك: كلمــة )الشــهر( العربيــة فهــي 
ــرّتادف«  ــي »ال ــرتاك اللفظ ــل االش ــة«، و يقاب ــية »املدين ــة الفارس ــی الّلغ ــدودة«، و ف ــام مع »أي
وهــو »تعــدد الّلفــظ مــع وحــدة املعنــی احلقيقــي«، نحــو: »الليــث واألســد« للحيــوان املفــرتس 
ا أن االزدواج اللســاين القــرسي موضــوع هــام  ــا املهــم جــدًّ املعــروف. )املصــدر نفســه( وأم
حيــث يشــري إليــه علــامء االجتــامع وهو وقــوع التخلــف اللغــوي الذي يســببه التطــور الصناعي 
الغــريب وتقنيتــه العلميــة ألهنــام يؤثــران علــی معنويــات املجتمــع اليومــي والتعامــالت الفرديــة 

واالجتامعيــة والعائليــة كلهــا.
إذا ألقينــا الضــوء عــى املشــرتك اللفظــي نــری أنــه ال وجــود لــه خــارج اجلملــة وال يفهــم مــن 
الكلمــة إال معنــى واحــًدا خیطــر ببالنــا ويتبــادر إىل ذهننــا وأمــا بقيــة املعــاين فتفهــم مــن خــالل 
االســتعامل. فعلــی هــذا األســاس تنقســم ظاهــرة املشــرتك اللفظــي باختــالف احلــركات 

الثــالث يف املوضــع الواحــد إلــی قســمن:
أ( خمتلــف املعنــى؛ وهــو الــذي خیتلــف معانيــه وتــأيت فيــه الكلمــة مــع كل حركــة بمعنــى خمتلف 
عــن احلركــة األخــرى، نحــو: »طاِئــٌر َيعيــُش يف اْلــرَبِّ َو امْلــاِء. )۱۰/۱: 54( فالــرَبّ ← اليابــس، 
ــوَن«  ــاَل َتْعِقُل ــاَب َأَف ــوَن اْلِكَت ــْم َتْتُل ــُكْم َوَأْنُت ــْوَن َأْنُفَس ــرِبِّ َوَتنَْس ــاَس بِاْل ــُروَن النَّ ــّف«، »َأ َتْأُم اجل
ــرُبّ ←  ــزارع. فال ــن امُل ــرُبَّ م ــرتيت ال ــان« و»اش ــرِبّ ← اإلحس ــرة/54( )۱۰/۱: 5۸( فال )البق
الَقمــح.« فقــال: »احلنطــة: القمــح، وهــی لغــة أهــل البــرصة، وأهــل الشــام يقولــون: القمــح، 

« )اجلبــي، ۲۰۰5: 11(. وأهــل مكــة يقولــون: الــرُبّ
ب( متحــد املعنــى؛ هــو الــذي يتفــق معانيــه وتــأيت فيــه الكلمــة مــع كل حركــة مــن احلــركات 

بنفــس املعنــى للحركــة األخــرى، نحــو: »الُغلظــة، الَغلظــة، الِغلظــة«.
ومــن هــذا املنطلــق تبــّن ممــا ســبق أن هنــاك فرًقــا بــن العــام واملشــرتك إذ أّن العــام يوضــع ملعان 
خمتلفــة ، وذلــك عــى ســبيل االشــتامل واالنتظــام بيــد أن الباحــث ركــز يف هــذا املقــال علــی 
املشــرتك اللفظــي وهومــا يــدل علــی متعــددة املعــاين احلقيقيــة للفــظ الواحــد متقاربــة بالداللــة 
أم خمتلفــة. فقــال الرسخــيس: »وأمــا املشــرتك، فــكلُّ لفــظ يشــرتك فيــه معــاٍن، أو أســاٍم، ال عــى 
ســبيل االنتظــام؛ بــل عــى احتــامل أن يكــون كل واحــد هــو املــراَد بــه عــى االنفــراد، وإذا تعــنَّ 

الواحــد مــراًدا بــه، انتفــى اآلخــر« )الرسخــيس، ۱۳۸۲: 126/۱(.

آراء علامء اللغة قدیاًم وحدیًثا عن املشرتك اللفظي
اهتــم كبــار الديــن واللغــة باملشــرتك اللفظــي منــذ بــزوغ فجــر اإلســالم بنــزول القــرآن الكريم. 
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ــوه.«  ــن الوج ــی أحس ــوه عل ــوه فامحِل ــوٌل ذو وج ــرآن َذل ــم )ص(: »الق ــي األعظ ــال النب فق
ابــن العبــاس: »الخُتاصْمهــم  163/۲(. كــام يــويص اإلمــام عــي )ع(   :۱۹۹۰ )زركــي، 
بالقــرآن فــإّن القــرآَن مّحــاٌل ذو  وجــوه تقــول ويقولــون« )هنــج البالغــة، الكتــاب ۷۷(. ويتبعهــام 
اآلخــرون حيــث لفــت انتبــاه العلــامء واللغويــون الكبــار هــذا املصطلــح الــداليل وأدلــوا 

ــه. بأقواهلــم وآرائهــم عن
ــول:  ــاين فيق ــظ للمع ــاب اللف ــه، ب ــرة يف كتاب ــذه الظاه ــار إىل ه ــن أش ــو أول م ــيبويه ه إن س
»اعلــم أن مــن كالمهــم اختــالف اللفظــن الختــالف املعنيــن، واختــــالف اللفظــن واملعنــــى 
ــرتك  ــا املش ــيبويه، ۱4۰4: ۲4/۱(. وأم ــن« )س ــالف املعني ــظن واخت ــاق اللفـ ــد، واتفــ واحــ
اللفظــي اصطالًحــا كــام عرفــه ابــن فــارس وهــو »أن يكــــون اللفظــــة حمــــتملة ملعنيــن أو أكثر« 
)ابــن فــارس، ۱۹۹۷: 456( وأمــا املحدثــون فــــعرفوه »هــــو داللــة اللفــظ الواحــد عــى أكــــثر 

مــــن معنــى.« )عمــر، ۱۹۸۸: 145(.
ظاهــرة املشــرتك اللفظــي بمعنــی وجــود لفظــة واحــدة دالــة علــی معنيــن أو أكثــر داللــة علــی 
ــد  ــظ الواح ــيوطي »اللف ــن الس ــالل الدي ــه ج ــام عرف ــليامن، ۱۳۸۱: ۸۹(. أو ك ــن س ــواء )ب الس
الــدال علــی معنيــن خمتلفــن فأكثــر داللــة علــی الســواء عنــد أهــل تلــك اللغــة« )الســيوطي، 
د. ت: 396/۱(، أو »كل لفــظ مفــرد يــدل برتتيــب حروفــه وحركاتــه علــی معنيــن فصاعــًدا 
ــوي أو  ــط معن ــاين راب ــك املع ــن تل ــط ب ــد واليرب ــان واح ــدة وزم ــة واح ــة يف بيئ ــة خاص دالل

ــد، ۱۹۹۹: ۳۷(. ــي« )املنج بالغ
ــى  ــم ع ــرتك عنده ــم املش ــم، وقّس ــر آراءه ــار عم ــد خمت ــور أمح ــّن الدكت ــون، فب ــا املحدث وأمَّ

ــواع: ــة أن أربع
أ( وجود معنى مركزي للفظ تدور حوله معان فرعية أو هامشية.

ب( تعدد املعنى نتيجة الستعامل اللفظ يف مواقف خمتلفة.
ج( داللة الكلمة عى أكثر من معنى؛ نتيجة التطور يف جانب املعنى.

د( وجــود كلمتــن تــدل كل واحــدة منهــام عــى معنــى، وقــد احّتــدت الكلمتــان؛ نتيجــة لتطــور 
قوانــن النطــق . )عمــر، ۱۹۸۸: ۱6۳(

وأما أسباب نشوء املشرتك اللفظي تعزى إىل:
ــَری  ــث أث ــدة بحي ــوء دالالت جدي ــی نش ــات أدی إل ــل اللهج ــات؛ تداخ ــالف اللهج أ( اخت

ــي. ــرتك اللفظ املش
ــذف  ــن ح ــة م ــل للفظ ــا حیص ــه م ــي ب ــداليل؛ ونعن ــويت وال ــه: الص ــوي، من ــور اللغ ب( التط
ــن التطــور الصــويت  ــا لقوان ــا يطــرأ عليهــا مــن تغــري صــويت وفًق ــدال نتيجــة م ــادة أو إب أو زي
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ــداليل. وال
ــا  ــورة ألفاًظ ــاهبت يف الص ــة وش ــة العربي ــاظ أجنبي ــت ألف ــام دخل ــوي؛ رب ــرتاض اللغ ج( االق
عربيــة ملعــان خمتلفــة، ففــي العربيــة الســور: حائــط املدينــة، والســور: الضيافــة واملعنــى االول 

عــريب والثــاين مــن الفارســية.
ــة  ــان جمازي ــي إىل مع ــاه االص ــن معن ــظ م ــال باللف ــه االنتق ــي ب ــازي؛ ونعن ــتعامل املج د( االس
ــه  ــح وكأن ــازي ويصب ــى املج ــيع املعن ــتعامل يش ــوايل االس ــول، وبت ــاين األص ــن مع ــف ع ختتل

املعنــى احلقيقــي لتلــك اللفظــة )املبــارك، ۱۹۸۷: ۱۳۲(.
ظاهــــرة املشــرتك اللفظــي ال ختـــتص بالعربيــة وحدهــا، بــل هــي ظاهــرة عامــة جتدهــا يف لغات 
خمتلفــة إن لــــم تكــن فــــي اللغات كلهــا )عمــر، ۱۹۸۸: 145(. يری أوملان اللغــوي اإلنجليزي 
أن ظاهــرة املشــرتك اللفظــي كثــرية الــورود يف اللغــة اإلنجليزيــة ويــری أن هــذه الظاهــرة ســمة 
مــن ســامت الــكالم والعقــل البرشيــن يتميــز هبــام عــن بقيــة املخلوقــات )أوملــان، ۱۹۸۸: ۱۱5(.

الطریقة
تعتمــد هــذه الدراســة عــى معاجلــة املوضــوع علــی منهجيــة وصفيــة حتليليــة، فمــن املالحــظ 
أن الباحــث يرّكــز عــى موضــوع معــن وحمــدد فيــرشح ظاهــرة املشــرتك اللفظــي رشًحــا وافًيــا 
ثــم يشــري إلــی أســباب نشــوئها وكيفيــة اســتعامهلا موضًحــا دورهــا يف الكتــب العربيــة التعليمية 
ــارات قيمــة  ــوءة بجمــل وعب ــب ممل ــام أن هــذه الكت ــة، وب ــة املتوســطة الثاني ــة للمرحل اإليراني
ــرتك  ــكل مش ــة ب ــداول اخلاص ــع اجل ــي م ــث األص ــا يف البح ــث هب ــهد الباح ــد استش ا فق ــدًّ ج
لفظــي. ومــن جانــب آخــر، دراســة املوضــوع تنتهــي إلــی أن ظاهــرة املشــرتك اللفظــي تطبيقيــة 

عــى املســتوی املــدريس حتــی للطلبــة الناطقــن بغــري العربيــة.

عرض النتائج
املشــرتكات اللفظيــة يف الكتــب التعليميــة العربيــة للمرحلــة املتوســطة الثانيــة اإليرانيــة كثــرية 
ا، مثــل: »عــرف، خلــف، ذهــب، رجــل، شــكر، ســهل، قــدر، قــدم، كــرب، نفــس، أجــل،  جــدًّ
جعــل، درس، عــرب، وألــخ« فالباحــث مرغــم لكــي خیتــار بعًضــا منهــا، ويمكننــا اإلشــارة إلــی 
ــی  ــاة اســاًم أو فعــاًل ليــس بمســتوی واحــد فتنقســم إل ــة املنتق ــف املشــرتكات اللفظي أن توظي

أربعــة أقســام:
أوالً: يوجــد نــوع مــن املشــرتكات اللفظيــة التــي يســتعمل اســمها أكثــر مــن فعلهــا يف اللغــة 

العربيــة. وهــي كــام يــي:
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ــَذا  ــِل هِب ــی اْلَعَم ــا َعَل ــنتعاوُن مَجيًع ــٌن، َو س ــرتاُح َحَس ــَذا االق ــْت: »ه ــُة َو قاَل َس ــِت امْلَُدرِّ ۱. َقبَِل
.)۱۳ احْلَديــِث.« )۱۰/۱: 

۲. لَِصديقي فضٌل يف ُحْسِن اخْلُُلِق. )۱۰/۱: 4۱(.
ْن ُخُلقي. )۱۱/۱: ۱۲(. نَت َخلِقي َفَحسِّ ! كاَم حسَّ ۳. اللهمَّ

4. قاَل اإلماُم احلََسُن: »إّن أحَسَن احلََسِن، اخْلُُلُق احلََسُن.« )۱۲/۱: ۱6(.
5. »َأحِسن كاَم َأحَسَن اهللُ إَِليك« )قصص/۷۷( )۱۰/۲: 45(.

»حســن« ـ كــام يالحــظ يف اجلــدول ۱ ـ يف اجلملــة األولــی بمعنــی اجلّيــد وهــو االســم ومجعــه: 
ُجــه،  ِحَســاٌن وهلــذه اللفظــة معــان أخــری، منهــا: احلََســُن يف مصطلــح احلديــث: مــا ُعــِرَف خُمَرِّ
واشــتهر رجالــه. وَحَســنًا: يقــال للتعبــري عــن االستحســان أي فعلــت فعــاًل َحَســنًا. وَحَســن 
ــرية، وَحَســُن الِعبــارة: مجيــل  ــمعة: نقــّي السِّ ــعر: مطبــوع عليــه، وَحَســن السُّ وق للشِّ الــذَّ
األســلوب، فصيــح اللِّســان، وَحَســُن األَْخــاَلِق: مَجِيُلَهــا َحَســُن الَوْجــِه. ويف الثانيــة، بمعنــی 
اجلــامل، و اجلمــع: امَلَحاســن وأيًضــا كلُّ ُمْبهــٍج مرغــوٍب فيــه والعظــم الــذي يــي املِْرفــق 
ــة،  ــة )معجــم املعــاين اجلامــع: مــادة حســن(. ويف الثالث ــة طيِّب وُحْســن الظــّن: رأي متَّســم بنّي
فعــل مــن بــاب التفعيــل بمعنــی التزيــن. وأمــا يف العبــارة الرابعــة، اللفظــة األولــی هــي اســم 

. وأمــا اخلامســة؛ فعــل مــن بــاب إفعــال للتعديــة.  العلــم والبقيــة كــام مــرَّ
اجلدول ۱: »حسن«

املجموع۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳الصف
۷۱6۲۱۱۳۱۸۸۱۸4۰۲6۱۹6االسم
45۹۳۷۰۱۱4۳4الفعل

۱۱۲۱۳۰۱6۲5۸۲۷54۳۸۲۳۰املجموع

ب( كلمة »علم«
۱. قــال رســول اهلل )ص(: »ُاطُلبــوا اْلِعلــَم ولــو بِالّصــِن َفــإنَّ َطَلــَب الِعلــِم َفريَضــٌة« )۱۰/۱: 

.)6
ــرُي يف  ــی احْلــوُت يف اْلَبحــِر، َوالطَّ ٍء َحتَّ ــُه كلُّ يَشْ ــِم، َيْلَعنُ ــُم اْلِعْل ۲. قــال رســول اهلل )ص(: َكاتِ

ــامِء. )۹۹/۱۰/۲(. السَّ
َم يِف َما َليَس َلُه بِِه ِعلٌم. )44/۱۱/۳( ۳. َوَعَليِه َأن اَل َيَتكلَّ

َمُه ٱْلَبَياَن« )الرمحن/۱ ـ 4( )۱۰/۲: ۷۹(. ْنَساَن  َعلَّ َم ٱْلُقْرآَن  َخَلَق ٱإْلِ مْحَُن َعلَّ 4. »ٱلرَّ
5. َعلِّْم )۱۰/۱: ۳۹(.

ها: »َرَأی َو َعِلَم َو َوَجَد .« )۱۲/۳: ۷۷(. 6. َو قسٌم يُفيُد الَيقَن، َو أمَهُّ
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۷. هَذا التَّقيُّ النَّقيُّ الّطاِهُر اْلَعَلُم. )۱۲/۲: 4۹(.
۸. اسم َعَلم. )۱۱/۱: 5۰(.

إن لفــظ »علــم« ـ كــام يالحــظ يف اجلــدول )2( و يف املثالــن األول والثــاين معــروف وأمــا يف 
الثالــث بمعنــی »االطــالع واإلخبــار«. ويف الســورة املباركــة، فعــل مــاض مــن بــاب التفعيــل 
ــی  ــدل عل ــن ي ــل ذو مفعول ــو فع ــة ه ــا يف السادس ــره. وأم ــة، أم ــارة اخلامس ــة ويف العب للتعدي
اليقــن ويف املثــال الســابع بمعنــی معــروف ومشــهور ويف األخــري اســم مــن املعــارف الرصفيــة.

اجلدول ۲: »علم«
املجموع۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳الصف
۱۰5۱4۱۰۱۷۱۰۱۰۱6۳4۱۲4االسم
55۷55۱۱5۸86۲الفعل

۱5۱۰۲۱۱5۲5۲۱۱5۲44۲۱۸۸املجموع

ج( كلمة »صالة«
۱. قــال رســوُل اهللِّ )ص(: ال َتنْظــروا إىل َكثــرِة َصالهِتـِـم و َصوِمِهــم، و َكثــرِة احلـَـجِّ ... و لكــِن 

اْنُظــروا إىل ِصــدِق احلديــِث و أداِء األمانــِة. )۱۰/۱: 6(.
ْر قُرَبًة إلَی اهلل. )۱۲/۳: ۹۸(. ۲. أَصّي َصالة الظهُّ

ــْل ُدعــاِء« )إبراهيــم/4۰( )۱۲/۱:  ــا َو َتَقبَّ ن ــي َربَّ ت ــْن ُذّريَّ ــالِة َو ِم ــَم الصَّ ــي ُمقي ۳. »َربِّ اْجَعْلن
.)۷۱

ْل َفَرَجُهْم. )۱/۱۲/۳(. ٍد َو َعجِّ ٍد َو آِل حُمَمَّ مَّ َصلِّ َعَلی حُمَمَّ 4. َأللهُّٰ
»الصــالة«ـ  كــام يالحــظ يف اجلــدول )3( يف العبــارات الثالثــة األولــی كلهــا بمعنــی الصلــوات 

اخلمــس وهــي األكثــر اســتعاماًل ولكــن تــدل علــی معــان أخــری، منها:
ــا َوَصــلِّ َعَلْيِهــْم إِنَّ َصاَلَتــك َســكٌن  ُرُهــْم وُتَزكيِهــْم هِبَ ــْم َصَدَقــًة ُتَطهِّ الدعــاء: »ُخــْذ ِمــْن َأْمَواهِلِ

هَلـُـْم َواهللَُّ َســِميٌع َعِليــٌم« )التوبــة/۱۰۳(.
ك َما َيْعُبُد« )هود/۸۷(. الدين: »َقاُلوا َيا ُشَعْيُب أَ َصاَلُتك َتْأُمُرك َأْن َنرْتُ

َهْر بَِصاَلتِك واَل خُتَافِْت هِبَا َواْبَتِغ َبْنَ َذلِك َسبِياًل« )اإلرساء/۱۱۰(. القراءة: »َو اَل جَتْ
ــوا َعَلْيــِه  ِذيــَن آَمنـُـوا َصلُّ َــا الَّ ــوَن َعَلــی النَّبـِـیِّ َيــا َأهیُّ الرمحــة واالســتغفار: »إِنَّ اهللََّ وَماَلِئكَتــُه ُيَصلُّ

وَســلُِّموا َتْســِلياًم« )األحــزاب/56(.
َمــْت َصَواِمــُع وبَِيــٌع  ـاَس َبْعَضُهــْم بَِبْعــٍض هَلُدِّ أمكنــة إقامــة الصــالة: »َو َلــْواَل َدْفــُع اهللَِّ النَـّ

وَصَلــَواٌت وَمَســاِجُد يْذكــُر فِيَهــا اْســُم اهللَِّ كثِــرًيا« )احلــج/4۰(.
ــتعامل  ــل االس ــة؛ وقلي ــی التحي ــة« بمعن ــن »تصلي ــل م ــة، فع ــارة الرابع ــی« يف العب ــا »صّل وأم

ــمه. ــبة الس بالنس
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اجلدول ۳: »صالة«

املجموع۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳الصف
4۱۱664464۱۳5۸االسم

۰۱۱۰۱۱۰۱۲۷الفعل

4۱۲۷65565۱565املجموع

د( كلمة »جّد«
ا. )۱۰/۱: 4۰( ۱. هِذِه، َغرُي َمسموَحٍة. َو لكن َأنا بِحاَجٍة إَليها ِجدًّ

يت َتَذَكراين. )۱۲/۳: ۱۰۷( ۲. َجّدي َو َجدَّ
ُه »َمْن طَلَب َشيئا َو َجدَّ َوَجَد.« )۱۰/۱: 4۸( ۳. ُربَّام يَستَطيُع ذلَك، أِلنَّ

ــد،  ــارة األولــی اســم بمعنــی إىل حــدٍّ بعي وأمــا »اجلــّد« ـ كــام يالحــظ يف اجلــدول )4( يف العب
ــّد أيًضــا أب  ــة؛ اجلَ ــه. والثالث ــم ب ــه واهت ــی اجتهــد في ــة بمعن ــًة. و»جــّد« يف الثاني ــرًيا، حقيق كث
ــّد أيًضــا مصــدر  ــّد: أي البخــت، واجلَ ــّد و اجِلــّد« فقــال: »اجلَ األب، وهنــاك الفــرق بــن »اجلَ
ا، أي: قطعــت قطًعــا، واجلــّد أيًضــا العظمــة، ... واجِلــّد بكــرس اجليــم هــو العــزم  جــددت جــدًّ

هكــذا وجــده بكــرس اجليــم )۱/اجلبــي، ۲۰۰5: ۸۰(.
اجلدول 4: »جّد«

املجموع۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳الصف
6۳4۷55۸۲۳4۳االسم

۲۳۱۳۲۳۳۱۰۱۸الفعل

۸65۱۰۷۸۱۱۳۳6۱املجموع

هـ( كلمة »ملك«
۱. قال أمرُي امْلؤمنن عّي )ع(: إذا َمَلَك األراِذُل، َهَلَك الفاِضُل. )۱۱/۲: 6(.

۲. َفَشَكَر اْلَقوُم امَلِلَك الّصالَِح َعَلی َعَمِلِه َهذا. )۱۰/۲: 6۳(.
۳. َوَلِكنَُّه ملَّا َحجَّ ِهشاُم بُن َعبِد امَلِلِك يف أَيّاِم أَبيِه. )۱۲/۳: 5۰(.

4. َامْلُْلك )۱۱/۱: ۰۰۹(.
إن »ملــك« ـ كــام يالحــظ يف اجلــدول )5( مــن املشــرتكات اللفظيــة التــي تســتخدم بأشــكاهلا 
َء: اســتوىل عليــه وكان يف قدرتــه أن يتــرّصف فيــه بــام  املختلفــة؛ ففــي احلديــث، »مَلــك الــيَّ
يريــد، متّكــن منــه مَلــك َضْيعــة« )معجــم املعــاين اجلامــع: مــادة ملــك(. ومثلــه اســاًم، »امَلَلــك« 
بمعنــی مــوكل مــن قبــل اهللٍ أيًضــا، وأمــا يف املثــال الثــاين، صاحــب األمــر والّســلطة عــى أّمــة 
ــاة )املصــدر  ــة وملــدى احلي ــوىّل امللــك يف منطقــة بحكــم الوراث ــالد، شــخص حیكــم أو يت أو ب
نفســه(. ويف العبــارة الثالثــة، اســم الَعَلــم ويف األخــري َامْلُْلــك بمعنــی مــا ُيَملــك وُيتــرّصف فيــه، 
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كــام أن املِْلــك بــذات املعنــی.
اجلدول 5: »ملك«

املجموع۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳الصف
۱۲۲۲۲۳۲۳۸۲6االسم
۳۱۳۲۲۱۲۱۳۱۷الفعل

4۳544444۱۱4۳املجموع

و( كلمة »حكم«
ــُة َقْبــل أن َيســمَع واملعارضــة َقْبــَل  ۱. قــال اإلمــاُم الصــادُق )ع(: ِمــْن أْخــالِق اجْلاِهــِل اإْلجاَب

ــُم. )۱۱/۲: 5۹(. ــام ال َيْعَل أْن َيْفَهــَم واحْلُْكــُم بِ
۲. َمقاليُد احْلُكِم. )۱۲/۳: 5(.

۳. لكنَّ احلََكُم ما َقبَِل اهْلََدَف؛ ملِاذا؟! )۱۱/۳: ۳5(.
جاِء يف احْلَيــاِة )۱۱/۱:  يَّــِة الرَّ 4. ُاكُتــْب آيــاٍت َأْو َأحاديــَث َأْو َأبياًتــا َأْو َأمثــااًل َأْو ِحَكــاًم َحــْوَل َأمَهّ

.)۹۷

5. َحَكَمُهم بِاْلَعداَلِة و أصَلَح اْلفاِسديَن ِمنُهم. )۱۰/۳: 6۲(.
ــرأي  ــی ال ــث بمعن ــة. منهــا: يف احلدي ــه معــان خمتلف »حكــم« ـ كــام يالحــظ يف اجلــدول )6( ل
والَقــول باحِلــلِّ واحلُرمــة ونحِومهــا رشًعــا. ويف الثــاين، بمعنــی األمــور بيــد أنــه نفــس اللفــظ 
املشــكول. ويف العبــارة الثالثــة بمعنــی القاضــی واحلاكــم ويف الرابعــة، مجــع احِلكمــة. وأمــا يف 
ــْجِن َأِو  ــِه ُحْكــاًم بِالسَّ ــُه، َأْصــَدَرْت َعَلْي ــُة: أَداَنْت ــِه امْلَْحَكَم املثــال اخلامــس، فعــل؛ َحَكَمــْت َعَلْي

ــِة، أبعــده اهللُ، دعــاء عليــه باهلــالك وأيًضــا َحَكــَم املجتمــَع بمعنــی أداَره. الَغَراَم
اجلدول 6: »حكم«

املجموع۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳الصف
۱4۰۰۳۰۰۳۷۱۸االسم

4.۳۱.۳۱۰۸.الفعل

۱4.۳4.۳4۷۲6املجموع

ز( كلمة »بعد«
وام امَلدريّس. )۱۰/۱: ۱۲(.  ۱. كاَنْت ُسَميَُّة بِانتِظاِر والَِدهِتا َبْعَد اْنتِهاِء الدَّ

ميــُذ إاّل  ۲. ااِلْســتثِنَاء هــَو إْخــراُج مــا َبْعــَد أَداِة ااِلْســتثِنَاِء ِمــْن ُحكــِم مــا َقْبَلهــا؛ نحــُو: جــاَء التالَّ
قاِســاًم )۱۲/۳: ۱۱۷(.

۳. »َو قيَل: ُبْعًدا لِلَقْوِم الظَّاملَِِن« )هود/44( )۱۰/۱۲/۳(. 
4. يف ُبْعِدها، َعذاٌب و يف ُقْرهِبا سالَمٌة )۱۰/۳: ۹۰(.
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5. َبُعَد )۱۰/۱: ۹۳(.

َب )۱۲/۱: ۰۰5(. َد ≠ قرَّ 6. بعَّ
ْد )۱۱/۳: 4(. ۷. َبعِّ

»َبْعــد« ـ كــام يالحــظ يف اجلــدول )7( يف األولــی، اســٌم دائــم اإلضافــة وَظــْرُف َزَمــاٍن ُمْعــَرب 
ــن  ــر ِم ــَى التَّأخُّ ــُدلُّ َع ــَكاٍن َي ــْرُف َم ــة، َظ ــارة الثاني ــِت. ويف العب ــن اْلَوْق ــر ِم ــَى التَّأخُّ ــُدلُّ َع َي
ــه  ــاء علي ــده اهللُ، دع ــي و»أبع ــب عنِّ ــی اذه ــل بمعن ــم الفع ــة، اس ــِع. ويف الثالث ــَكاِن َوامْلَْوِق امْلَ
باهلالك«)معجــم املعــاين اجلامــع: مــادة بعــد(. ويف الرابعــة بمعنــی اتِّســاع امَلــَدى واخلامســة. 
فعــل بمعنــی نــأى، صــار بعيــًدا. ويف التاليــة، فعــل مــاض للتعديــة و يف األخــرية بمعنــى أمــره.

اجلدول ۷: »بعد«
املجموع۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳الصف
۱۰۲۳۱۸۱4۱4۳۱4۱۳4۹۱5۸االسم

۳4۳4۳.۳4۳۲۷الفعل

۱۳۲۷۲۱۱۸۱۷۳۱۷۱۷5۲۱۸5املجموع

ح( كلمة »كذب«
ــامُل اْلكــْذِب. )۱۱/۳:  ــا اْحتِ ــي فيَه ت ــْن ِذكــِر اأْلقــواِل الَّ ــاُب َع ــی اإْلنســاِن االْجتِن ــُب َعَل ۱. جَیِ

.)45
2. بِْئَس الّشيَمُة اْلَكِذُب. )۱۲/۳: ۹۰(.

ِة الّثالَِثِة. )۱۱/۱: 64۰(. 3. كاَد الّشابُّ اْلَكّذاُب َيْغَرُق ِعنَدما َكَذَب لِْلَمرَّ
ــىء  ــا ينب ــق م ــی مل يتحقَّ ــم بمعن ــال األول اس ــدول )8( يف املث ــظ يف اجل ــام يالح ــذب« ـ ك »ك
ــرب  ــی أخ ــل بمعن ــري، فع ــَذَب. واألخ ــن َك ــل ِم ــم فاع ــاين، اس ــه. ويف الث ــى من ــا ُيرَج ــه وم عن
عــن الــّيء بخــالف مــا هــو عليــه يف الواقــع )معجــم املعــاين اجلامــع: مــادة كــذب(، ومنــه: 
ّب مــن بــاب تفعيــل وهــو »التكذيــب«، الكثــري االســتعامل حتــی يف لغتنــا الفارســية يوميًّــا  َكــذَّ

ــه خمالــف للحقيقــة. ــم أّن ــی زِع وبمعن
اجلدول ۸: »كذب«

املجموع۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳الصف
4۸4۲۹۱۲۹۱۰4۹االسم

۱۲۲۱۱۰۱۱۲۱۱الفعل

5۱۰6۳۱۰۱۳۱۰۱۲6۰املجموع

ط( كلمة »صدق«
ــاِس هــَو َأن ال َنكــِذَب  ــَع النّ ــدُق َم ــُه؛ َو الصِّ ــی بِإخــالِص اأْلعــامِل َل ــدُق َمــَع اهللِّ َيَتَجلَّ ۱. َالصِّ
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ــَن. )۱۱/۱: 6۳(. ــی اآْلَخري َعَل
مْحُن َو َصَدَق امْلُْرَسُلون« »يس/5۲« )۱۱/۲: ۱4(. ۲. َمْن َبَعَثنا ِمْن َمْرَقِدنا هذا ما َوَعَد الرَّ

َق )۱۱/۳: ۰۱۱(. ۳. َصدَّ
»صــدق« ـ كــام يالحــظ يف اجلــدول )9( يف العبــارة األولــی، بمعنــی مطابقــة الــكالم للواقــع 
ــی  ــل بمعن ــرية، فع ــا األخ ــَة. وأم ــاَل احْلَِقيَق ــی َق ــة، بمعن ــم. ويف الثاني ــاد املتكل ــب اعتق بحس
بــه )معجــم املعــاين اجلامــع: مــادة صــدق(. اعــرتف بصــدق قولــه وآمــن بــه وأيــّده، ضــّد كذَّ

اجلدول ۹: »صدق«
املجموع۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳الصف
4۸۱۳5۰۳5۹۳۹االسم

۲44۳4۰۳4۲۲6الفعل
6۱۲56۹۰6۹۱۱65املجموع

ــر مــن اســمها يف  ــة التــي يســتعمل فعلهــا أكث ــًا: يوجــد نــوع آخــر مــن املشــرتكات اللفظي ثاني
اللغــة العربيــة وهــي كــام يــي:

ألف( كلمة »عن«
: َعْنٌ َســهرت يف َســبيِل  ۱. قــال رســول اهلل )ص(: ُكلُّ َعــْنٍ باكَيــٌة َيــْوَم اْلقياَمــِة إالَّ َثــالَث أعــُنٍ

ــت عــن حَمــارِم اهللِ وَعــٌن فاَضت ِمــن َخشــَيِة اهلل. )۱۲/۳: ۱۱۹(. اهللِ، َو َعــْنٌ ُغضَّ
ْوِء َفَقط. )۱۱/۱: ۲۰(. ۲. ُتَفتَُّش َعْنُ احْلَياِة يف الضَّ

۳. عُن الفعل )۱۲/۱: ۱۸(.
ْ صيَغَة اأْلفعاِل فيها. )۱۱/۱: ۸۱(. رِس، ُثمَّ َعنِّ 4. َتْرِجِم اجْلَُمَل َحَسَب َقواِعِد الدَّ

5. َاْلَبعيُد َعِن اْلَعِن، َبعيٌد َعِن اْلَقلِب. )۸6/۱۱/۲(.
6. َالَينُبوُع َعُن امْلاِء َو هَنٌر َكثرُي امْلاِء. )۳۲/۱۰/۳(.

»عــن« ـ كــام يالحــظ يف اجلــدول )10( يف العبــارة األولــی، عضــو يف البــدن. والثانيــة، 
ينبوعهــا. ويف الثالثــة، احلــرف الثــاين. ويف العبارتــن التاليتــن، فعــل مــن بــاب التفعيــل بمعنــی 
ــه  ــرى ب ــذي ي ــار ال ــو االبص ــى عض ــدل ع ــا ت ــال اهن ــن مث ــل يف الع ــرت« و»األص ــار، اخ »اخت
االنســان واحليــوان. وأمــا داللــة العــن بمعنــى االصابــة بنظــرة حاســدة، ألن العــن أي عــن 
ــرة  ــد مــن يعتقــدون ذلــك، والعــن أي ثقــب االب ــة عن احلســود هــي املتســببة يف هــذه االصاب
ألن النــور يدخــل منــه كــام يدخــل مــن العــن املبــرصة. لــكل هــذا توســع، واملعنــى اللغــوي 
االصــي هــو العــن املبــرصة ال غريها«)ظاظــا، ۱۹۷6: 108( ، وهنــاك دالالت أخــری هلــذه 
ــد أن  ــوي بي ــتعامل اللغ ــد االس ــر عن ــان أَخ ــورت إىل مع ــن( تط ــة لفظ)الع ــة ألن دالل اللفظ
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ــه(،  ــر، ينبوع ــن الغدي ــو: )ع ــة، نح ــرتكات اللفظي ــن املش ــز ب ــل يف التميي ــو الفص ــياق ه الس
و)عــن املتــاع، خيــاره(، و)رأيــت الرجــل عينــه، نفســه(، و)مطــر العــن، مطــر الســحاب(، 
ــد  ــن عن ــاس(، و)ع ــرام الن ــان أي ك ــن األعي ــن م ــذا ع ــمس( و)ه ــن أي الش ــت الع و)غاب
األعــداء، جاسوســهم ( وإىل غــري ذلــك مــن املعــاين املختلفــة لتلــك اللفظــة )ابــن منظــور، د. 
ت: مــادة عــن(، مــع االعتقــاد بــأنَّ ثمــة معنــى واحــد اللفــظ، وهــو العــن املبــرصة، وتتضــح 

ــكري، ۱4۱۲: ۱۷6(. ــظ األصــي )العس ــا باللف ــق عالقته ــاين األخــرى عــن طري املع
اجلدول ۱۰: »عنی«

املجموع۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳الصف
۸۳۹۱۱۳۱۲۱۲4۱۸۸۰االسم

۲۲4۱۳۹۲۸۳۰۲۹۲۹۲۸5۱۱۹۷الفعل

۳۰444۸۳۹۳۳4۱4۱۳۲6۹۳۷۷املجموع

ب( كلمة »ذكر«
۱. »ُاْذكُروا اهللَ ِذكًرا كثرًيا« )أحزاب/4۱( )۱۲/۲: 5۷(.

ُه. )۱۲/۳: ۱۰۷(. ۲. َقْد َذكَر امْلؤِمُن َربَّ
ــَعًة.  ــَق واِس َة، َو كاَن حَیكــُم مناطِ ــاُه اهللُّٰ اْلقــوَّ ــًدا قــد أعَط ــكا عــاِداًل ُمَوحِّ ــِن َمِل ۳. كاَن ذواْلَقرَن

ــرآِن. )۱۰/۲: 6۲(. ــُمُه يف اْلُق ــَر اْس ُذك
4. »إنَّا َخلقنَاُكم ِمن َذَكٍر و ُأنَثی« )احلجرات/۱۳( )۱۰/۱: ۳6(.

اْلكــْذِب.  اْحتِــامُل  فيَهــا  تــي  الَّ اأْلقــواِل  ِذكــِر  َعــْن  االْجتِنــاُب  إْلنســاِن  ا  َعَلــی  جَیِــُب   .5
)45 /۱۱ /۲ (

ــالُة هلل والدعــاُء  »الذكــر«ـ  كــام يالحــظ يف اجلــدول )11( يف اآليــة األولــی، اســم وبمعنــی الصَّ
ْكــُر القــرآن. ويف العبارتــن الثانيــة والثالثــة، فعــل  ــُه ِذْكــٌر َحَســٌن: ِصيــٌت، َمقــاٌم والذِّ إِليــه، وَل
ــة  ــِه. ويف اآلي ــَق بِ ــانِِه، اِْنَطَل ــَرى عــى لِس ــَدُه وأيًضــا َج ــبَُّحُه، جَمَّ ــِه، َس ــى َعَلْي ــَدُه َوَأْثنَ ــی مَحِ بمعن
ــد:  ــن احلدي ــُر م َك ــی، والذَّ ــّد األنَث ــد ض ــس ال يل ــی جن ــوٌر بمعن ــه : ُذُك ــم ومجع ــرية، اس األخ
ه وَأجــوُده ورجــٌل َذَكــٌر: قــويٌّ شــجاٌع أيبُّ )معجــم املعــاين اجلامــع: مــادة ذكــر(.  أْيبســه وأشــدُّ
ويف العبــارة األخــرية، احلفــظ يف احلافظــة، فللفــظ املشــرتك أكثــر مــن معنــى فيجــب الطالب أن 
يتأمــل يف النصــوص والعبــارات واملفاهيــم لفهــم وتشــخيص الــدالالت واملعــاين املنشــودة.

اجلدول ۱۱: »ذكر«
املجموع۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳الصف
5۰۳۳4۱4۳5۲۸االسم

6۲۱666۸6۷۱۱6۸الفعل
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۱۱۲۱۹۹۱۰۹۱۰۱۰۱6۹6املجموع

ج( كلمة »أحب«
۱. َأَحبُّ ِعباِد اهللِ إَلی اهللِ، َأنَفُعُهم لِِعباِدِه. )۱۰/۱: ۹۰(.

۲. ُأِحبُّ َوَطنِي إيراَن اجْلميَلَة َكثرًيا. )۱۲/۳: ۳۲(.
.)۲ :۱۰/۲( . ۳. َأَحبَّ

هــذا املشــرتك اللفظــي ـ كــام يالحــظ يف اجلــدول )12( لــه ميــزات خاصــة، مــن مجلتهــا أن فعله 
ــل  ــم التفضي ــی، اس ــارة األول ــب« يف العب ــا »أح ا. وأم ــدًّ ــتعامل ج ــل االس ــرد قلي ــي املج الثالث
مــن املجــرد بمعنــی الــُوّد وامليــل إلــی شــخص أو يشء. ويف الثانيــة، فعــل مضــارع مــن املزيــد 

بمعنــی أرغــب. ويف األخــرية فعــل مــاض كــام ســبق ذكــره آنًفــا.
اجلدول ۱۲: »أحب«

املجموع۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳الصف
۲۲۱4۱.4۱۲۱۷االسم

6۳۲5۳.5۳4۳۳الفعل

۸5۳۹4.۹464۸املجموع

ــي يســتعمل اســمها وفعلهــا علــی حــدٍّ  ــة الت ــوع آخــر مــن املشــرتكات اللفظي ــًا: يوجــد ن ثالث
ســواء عــادة، وهــي كــام يــي:

ألف( »ألف«
۱. ااِلْســُم امَلقْصــوُر َو ُهــَو مــا ُختـِـَم بـ»َألٍِف« الِزَمــٍة َكـ»الَفَتــی« و»امُلجَتَبی« و»الَعَصــا«. )۱۲/۳: 

.)۲۷

حيَحَة َحَسَب َقواِعِد امْلَعِرَفِة َو النَّكَرِة. )۱۱/۳: ۳۸(. مَجََة الصَّ ِ الرتَّ ۲. ألٌِف: َعنِّ
ُح أْلَف ديناٍر. )۱۲/۳: ۳6(. ۳. َفقاَل َأنورِشواُن: َأْحَسنَْت يا شيُخ! َو أَمَر أن ُيعَطی الَفالَّ

َف َعَدٌد ِمَن اْلُعَلامِء كُتًبا يف جَماالِت التَّبَيِة َو التَّعليِم. )۱۱/۳: ۱۹(. 4. َألَّ
ــَف َبــْنَ ُقلوبِكــم َفأصَبْحُتــِم بنِْعَمتِــه  5. »َواْذكــروا نِْعَمــَت اهلل َعَلْيكــم إْذ كنُتــم أعــداًء فَألَّ

.)۸4  :۱۱/۲( )آل ِعمــران/۱۰۳(  إخواًنــا« 
6. َألِّْف. )۱۰/۲: ۰۰۳(.

بالنظــر إلــی األمثلــة لـ»ألــف«، يتبــن لنــا أن ظاهــر األلفــاظ موحــد ولكــن خیتلــف كل مشــرتك 
لفظــي حســب ســياق العبــاراتـ  كــام يالحــظ يف اجلــدول )13(، ففــي املثــال األول يــدل علــی 
نــوع مــن احلــروف. ويف الثــاين علــی ترتيبهــا والثالــث علــی العــدد و يف العبــارة التاليــة، فعــل 
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ــَق. ويف  ب وَأحلَ مــاض مــن بــاب التفعيــل بمعنــی كَتبــوا ولكــن يف املثــال اخلامــس بمعنــی َقــرَّ
األخــري فعــل أمــره. فبــام أن هــذه األلفــاظ متشــاهبة فالطلبــة اليميــزون بينهــا إال عــن طريــق 

تعّلــم ظاهــرة املشــرتك اللفظــي.
اجلدول ۱۳: »ألف«

املجموع۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳الصف
۱6۳۱۸4۱۸۷۳۹االسم

۱5۱.۸۲.۷.44الفعل
۲۱۱4۱۱66۱۱5۷6۳املجموع

ب( كلمة »خلق«
۱. لَِصديقي فضٌل يف ُحْسِن اخْلُُلِق. )۱۰/۱: 4۱(.

ْن ُخُلقي« )۱۱/۲: ۱۱(. نَت َخْلِقي َفَحسِّ ! كاَم حسَّ ۲. »اللهمَّ
َمُه اْلَبَياَن« )الرمحن/۱ ـ 4( )۱۱/۱: 45(. ْنَساَن  َعلَّ َم اْلُقْرآَن  َخَلَق اإْلِ مْحَُن  َعلَّ ۳. »الرَّ

)آل  باطِــاًل«.  هــذا  َخَلْقــَت  مــا  نــا  َربَّ واألرِض  ــامواِت  السَّ َخْلــِق  فــی  ــروَن  َيَتَفكَّ »َو   .4
.)۹  :۱۰/۲( عمــران/۱۹۱( 

5. »هَذا َخْلُق اهللِ َفأروين ماذا َخَلَق الَّذيَن ِمْن دونِِه ... « )لقامن/۱۱( )۱۲/۳: 4۹(.
ــال  ــالق وح ــه: أخ ــم ومَجُع ــی، اس ــة األول ــدول )13( يف اجلمل ــظ يف اجل ــام يالح ــق« ـ ك »خل
ة  ــٍة وِحــدَّ للنْفــس َراِســَخٌة تصــدر عنهــا األفعــاُل مــن خــرٍي أو رشٍّ مــن غــري حاجــٍة إىل فكــٍر ورويَّ
اخلُُلــق: نزعــة الغضــب واالنفعــال برسعــة وَســيِّئ اخلُُلــق وضيِّــق اخلُُلــق: صاحب خلــق رديء 
منحــّط، َوَداعــُة اخلُُلــق: لينُــه ودماثُتــه. و»اخلَْلــق« يف الثانيــة اســم بمعنــی النــاس ويف اخلامســة 
كــام مــّر يف اجلمــل املاضيــة، كــام اخلَْلــُق يف كالم العــرب: ابتـِـداع الــيء عــى ِمثــال مل ُيســبق إِليه: 
وكل يشء خَلقــه اهلل فهــو ُمْبَتِدئــه عــى غــري مثــال ُســبق إِليــه: َأال لــه اخلَلــق واألَمــر تبــارك اهلل 
َأحســن اخلالقــن )ابــن منظــور، د. ت: مــادة خلــق(، وأمــا »َخَلــَق« يف اجلملتن التاليتــن، فعٌل 
. وخَلق  َفـ»خَلــَق« خَیُلــق، َخْلًقــا، فهــو خالـِـق و ُخُلــوٌق، واملفعــول خَمْلــوق. وَخَلــَق الثَّــْوُب: َبــِيَ
ُلــق ثــم  َرُه وفــالٌن خَیْ ــَدِم، َأْنَشــَأُه، َصــوَّ ــَن الَع ــَق اهللُ اإِلْنَســاَن: َأْوَجــَدُه ِم الــكالَم: صنعــه. وَخَل
ر األْمــَر ثــم ُيمضيــه ، وهنــاك مفــردات أخــری، نحــو: »اخلََلــق« واجلمع:ُخْلقــان، و  َيْفــِري: يقــرِّ
أخــالق واخلََلــُق: البــايِل مــن الثِّيــاب واجلْلــد وغريهــا »يســتوي فيــه املذّكــر واملؤّنــث.« )معجــم 

املعــاين اجلامــع: مــادة خلــق(.
اجلدول ۱4: »خلق«

املجموع۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳الصف
۷۷6۱۱۸۱۷۸66۱االسم
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۱۰۲6۱55۲55۸5۸الفعل

۱۷۹۱۲۲6۱۳۳۱۲۱۳۱4۱۱۹املجموع

رابعــًا: خالًفــا ملــا ســبق ذكــره يوجــد نــوع آخــر مــن املشــرتكات اللفظيــة التــي يســتعمل فعلهــا 
أكثــر مــن اســمها يف اللغــة العربيــة، منهــا:

ألف( كلمة »قسم«
ة. )۱۰/۱: 6۱(. ْحراويَّ ۱. َنذكُر ِقْساًم آَخَر ِمنْها: َيزد وَحلِوياهُتا َو َمناطُِقَها الصَّ

۲. ميِّز واَو الَعطِف َو الَواَو احلَاليَّة َو واَو الَقَسِم. )۱۲/۳: ۱۳۳(.
۳. قال رسول اهلل )ص(: »ما َقَسَم اهللُ لِْلِعباِد َشيًئا أفضل من الَعقل.« )۱۰/۲: 5۲(.

َم امْلَزَرَعَة إَلی نْصَفن. )۱۰/۱: ۹۰(.  4. َسعيٌد َقسَّ
كــام يالحــظ يف اجلــدول ۱5 إن هلــذا املشــرتك اللفظــي معــايَن فمنهــا: »قســم« يف املثــال األول، 
ــايل، فعــل مــاض  ــاين، بمعنــی اليمــن. ويف الت أي: اجلــزء والنــوع والنصيــب واحلــّظ. ويف الث
ــل  ــاب التفعي ــن ب ــل م ــري فع ــه. ويف األخ ــرٍد نصيَب ــى كلَّ ف ــه وأعط ــی وّزع ــرد بمعن ــي جم ثالث

ــًدا. ــًدا روي ــا إىل أقســام روي أَه بمعنــی َجزَّ
اجلدول ۱5: »قسم«

املجموع۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳الصف
4۰۱۲۲۱۳۲۸۲۳االسم

6۰۰5۲۰5۲۰۲۰الفعل

۱۰۰۱۷4۱۸4۸4۳املجموع

ب( كلمة »قبل«
۱. َهْل َذَهبَت إَلی إيراَن ِمْن َقبُل؟ )۱۰/۱: ۱۷(.

ُه َأَحُد ُقصوِر امْلُلوِك الّساسانّيَن َقبَل اإْلسالم. )۱۰/۱: 5۳(. ۲. بِالتَّأكيِد؛ إنَّ
ميــُذ إاّل  ۳. ااِلْســتثِنَاء هــَو إْخــراُج مــا َبْعــَد أَداِة ااِلْســتثِنَاِء ِمــْن ُحكــِم مــا َقْبَلَهــا؛ نحــُو: جــاَء التالَّ

.)۱۱۷ قاِساًم)۱۲/۳: 
4. لكنَّ احلََكم ما َقبَِل اهْلََدَف؛ ملِاذا؟! )۱۱/۳: ۳5(.

5. ثمَّ راَح نحَو والِدِه، َفَقبََّلُه األُْب َو أجَلَسُه ِعنَده )۱۲/۱: ۳۸(.
ــة  ــم اإلضاف ــة، اســم دائ ــی والثاني ــن األول ــل« ـ كــام يالحــظ يف اجلــدول )16( يف اجلملت »قب
ــُدلُّ  ــَكاٍن َي ــْرُف َم ــة. َظ ــارة الثالث ــِت ويف العب ِم يِف اْلَوْق ــدُّ ــَى التََّق ــُدلُّ َع ــَرُب َي ــاٍن ُمْع ــْرُف َزَم وَظ
ِم يِف امْلَــَكاِن َوامْلَْوِقــِع. ويف الرابعــة، فعــل بمعنــی ريِض عنــه، وافــق عليــه، اســتجاَبه.  َعــَى التََّقــدُّ
ــه بَشــَفتيه  ــارة اخلامســة، فعــل مــن بــاب تفعيــل وبمعنــی َلَثمــه، المــس أحــَد أعضائ ويف العب
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ــة أو إظهــار الّشــوق)معجم املعــاين اجلامــع: مــادة قبــل(. للتَّحّي

اجلدول ۱6: »قبل«
املجموع۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳الصف
4۱۲۳4۱۱۳4۱۲۱۷۷۱االسم

6۸۹۷۱۱۳۸۱۰۷6۹الفعل

۱۰۲۰۱۲۱۱۲۲6۱۲۲۲۲4۱۳۹املجموع

ج( كلمة »سلم«
ْلم. )۱۰/۳: ۷4(. الفُن دوًرا ُمِهاّم يف احلْرِب َو السِّ ۱. ُتؤدِّي الدَّ

۲. ُسلٌَّم )۱۲/۳: ۲۸(.
۳. َسِلَم )۱۲/۱: ۰۰۹(.

.)ص( )۱۲/۳: ۳4(. 4. َوَبعَد حلََظاٍت جاء ابنُُه َو َسلََّم عَلی النَّبيِّ
ــذه  ــه يف ه ــمه وفعل ــتعمل اس ــدول )17( يس ــظ يف اجل ــام يالح ــي ـ ك ــرتك اللفظ ــذا املش إن ه
ــا. ففــي املثــال األول اســم بمعنــی مــا ُيصَعــُد عليــه  الكتــب التعليميــة علــی حــدٍّ ســواء تقريًب
إىِل األَمكنــة العاليــة )معجــم املعــاين اجلامــع: مــادة ســلم(، فعــل مــاض مــن الثالثــي املجــرد 
بمعنــی أِمــن عــى نفســه ومالــه. ويف التــايل فعــل مــن بــاب التفعيــل بمعنــی دعــاء للنبــّي حممــد 

باخلــري.
اجلدول ۱۷: »سلم«

املجموع۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳الصف
6۱.5۷5۲۳6۳5االسم
۲45۷۱6۷۳4۳۹الفعل

۸۸5۱۲۸۱۱۹6۱۰۷۲املجموع

د( كلمة »فرح«
۱. ما َوَجْدُت َأَحًدا، َوٰلكنّي َرَأيُت ُدلفينًا َكبرًيا يقفز ُقريب يف امْلاِء بَِفَرح )۱۰/۲: ۷5(.

َجَرِة! )۱۲/۳: ۳6(. ُح الَعُجوُز َفِرًحا: َما أرَسَع إْثامَر ٰهِذِه الشَّ ۲. َفقاَل الَفالَّ
۳. َفِرَح النّاُس بِذلَِك َكثرًيا. )۱۰/۲: 6۳(.

َح. )۱۰/۳: ۳۹(. 4. َفرَّ

ْح. )۱۰/۳: ۳۹(. 5. َفرِّ
إن هــذا املشــرتك اللفظــي ـ كــام يالحــظ يف اجلــدول )18( يــدل علــی االبتهــاج والــرسور ففــی 
ور، اْلَبْهَجــة. ويف الثانيــة، صفــة مشــبهة بمعنــی مبتهــج،  ُ العبــارة األولــی، اســم بمعنــی الــرسُّ
وا. ويف  ور. ويف الثالثــة، فعــل مــاض بمعنــی ابتهجــوا، انــرشح صدرهــم ورسُّ ــرْسُ َفْرَحــان، َم
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الرابعــة، فعــل مــاض مــن بــاب التفعيــل للتعديــة بمعنــی أفرحــه، رّسه، أســعده، أهبجــه. ويف 
األخــرية، فعــل أمــر منــه.

اجلدول ۱۸: »فرح«
املجموع۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳الصف
5۱4۷۲۳۷۳6۳۸االسم

4۰۳54۳544۳۲الفعل

۹۱۷۱۲66۱۲۷۱۰۷۰املجموع

ــام يســتعمل فعلهــا يف هــذه  خامســًا: وأمــا يوجــد نــوع آخــر مــن املشــرتكات اللفظيــة التــي قلَّ
الكتــب وهــي:

ألف( كلمة »أحد«
ــٌد )۱۰/۱:  ــِه أَح ــُع ب ــُه ال ينَتَف ــی العــدواِن، أِلنَّ ــاِط اخِلــالف َو عَل ــی نِق ۱. الجیــوُز اإْلرصاُر َعَل

)۳6
۲. إْن أَردَت ِمْن أَحٍد ِحْفَظ امَلواثيِق، َتقوُل َلُه: الَعهَد، الَعهَد! )۱۲/۳: ۹4(.

۳. ابَِحــْث َعــْن َوصيَّــِة أَحــِد ُشــَهداِء احلَــْرِب امَلْفروَضــِة أو ِذكَرياتـِـِه أو أَقوالـِـِه أو أعاَملـِـِه )۱۲/۲: 
.)۱6

4. َثامنيٌة َو ِسّتوَن ناقُص أَحَدَعرَشَ يُساوي َسبَعًة َو مَخْسَن. )۱۲/۳: ۱4(.
5. َاْلَيوُم الثاين ِمْن َأّياِم اأْلُسبوِع َيوُم اأْلََحد. )۱۰/۱: ۱۸(.

ْت َسّفاَنُة يف َغزَوِة ُأُحد )۱۱/۱: ۷4(. 6. ُأرِسَ
ــًدا  ا واِح ــدوًّ ــْذ َع ــٌل، َو ال َتتَِّخ ــُف َقلي ــٍق واألَل ــَف َصدي ــْذ َأل ِ ! اخِتَّ ــيَّ ــا ُبنَ ــُم: ي ــامُن احلَكي ۷. ُلق

.)۲6/۱۱/۱( َكثــرٌي.  واْلواِحــُد 
»أحــد« ـ كــام يالحــظ يف اجلــدول )20( يف اجلملتــن األولــی والثانيــة بمعنــی: شــخص 
»أَحــٌد بالتنكــري: اســم لــكل مــن يصلــح أن خیاَطــب، ليــس يف الــدار أحــد؛ يســتوي فيــه املفــرد 
واملفــردة  وفروعهــام« )معجــم املعــاين اجلامــع: مــادة أحــد(. ويف الثالثــة بمعنــی شــهيد واحــد 
مــن الشــهداء. ويف الرابعــة مــع االســم الثــاين، عــدد مركــب. ويف اخلامســة، اليــوم الثــاين مــن 
أيــام األســبوع. ويف السادســة، اســم حــرب وغــزوة. ويف »ُقــل ُهــَو اهللُ َأَحــٌد« )اإلخــالص/۲( 
بمعنــی الفــرد الــذي ال شــبيه لــه وال نظــري، امُلنفــِرد بوحدانيَّتــه يف ذاته وصفاتــه ورّب بالرشيك 
ــٌب. األَحــُد:  ومــن اســامء اهلل تعالــی، وهنــاك معــان أخــری لــه: َعْبــُد األَحــِد: اِْســُم َعَلــٍم ُمَركَّ
الواحــد، وهــو َأول العــدد . واألَحــدُ :   املنفــرد. وفــالٌن أَحــُد األََحِديــَن: ال مثيــل لــه  )معجــم 

ــف عــادة نعًتــا. املعــاين اجلامــع: مــادة أحــد(. وأمــا »الواحــد«، اســم فاعــل ويوظَّ
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اجلدول ۱۹: »أحد«

املجموع۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳الصف
۹۱۰6۱۲۹5۱۰۱۱۱۱۸۳أحد

۲۷66۲۹5۸۳۰6۲4۱4۱واحد

۳6۱6۱۲4۱۱4۱۳4۰۱۷۳5۲۲4املجموع

ب( كلمة »آخر«
.)۳ :۲/۳( . اُم َشخٍص لَِشخٍص آَخَر بِدوِن َدليٍل َمنطِقيٍّ ، َو هَو اهتِّ ۱. سوَء الظَّنِّ

ناَعِة. )۱۰/۱: ۷۳(. ۲. َو لِلنِّفِط اْستِعامٌل آَخُر يِف الصِّ
ــم.  عاهِتِ عــاٍت َو اْذكــْر َأبياًتــا ِمــْن ُمَلمَّ ــن ُشــَعراَء إيرانّيــَن آَخريــَن َأنَشــدوا ُمَلمَّ ۳. اِبَحــْث َع

.)۱۰۲  :۱۰/۳(
َل َلُه َو اَل آِخَر. )۱۱/۱: 5۸(. 4. َما اَل َأوَّ

نَِة. )۱۲/۱: ۷۳(. 5. َالنَّجاُح يِف اْمتِحاناِت آِخِر السَّ
ر. )۱۱/۲: 5۸(. 6. َأخَّ

ــی  ــل وبمعن ــم تفضي ــی اس ــالث األول ــل الث ــدول )20( يف اجلم ــظ يف اجل ــام يالح ــر« ـ ك »آَخ
ــن شــخص أو  ــز ب ــی متيي ــرق، عل ــی ف ــدل عل ــا ي أحــد الشــيئن مــن جنــس واحــد، أو هــو م
يشء مقصــود مــن الفئــة ذاتــه فهنــا ليــس باملقصــود ذاتــه بــل غــريه. ويف اجلملــة الرابعــة، اســم 
ــة  ــة العربي ــد يف اللغ ــدم )املنج ــل األول واملق ــا يقاب ــة، م ــد ويف اخلامس ــی الرسم ــل وبمعن فاع
املعــارصة: مــادة أخــر(. وهنــاك معــان أخــری لــه منهــا: اآلِخــر مــن أســامِء اهلل تعــاىل: الباقــي 
ِه  بعــد فنــاء خلقــه. واليــوم اآلِخــر: يــوم القيامــة، َوَصــَل آِخــُر امْلَُتَســابِِقَن: َمــْن َكاَن َبْعــَد َغــرْيِ
َمــاِن. َقــَرأ الُقــرآن إىَِل آِخــِره:  ِمــَن امْلَُتَســابِِقَن. َوَصــَل يف آِخــِر األْمــِر: يِف هِنَاَيــِة األْمــِر يِف آِخــِر الزَّ
ا. اليــوم اآلِخــر: يــوم  ْهــِر: أْي الَ أْفَعُلــُه أَبــًدا. إىَل آِخــِرِه: َهُلــمَّ َجــرًّ أْي بَكاِمِلــِه. الَ أْفَعُلــُه آِخــَر الدَّ
ــر« يف العبــارة السادســة، فعــل مــن بــاب  القيامــة )معجــم املعــاين اجلامــع: مــادة أخــر(. و»أخَّ

ــل«. تفعيــل وهــو بمعنــی »أجَّ
اجلدول ۲۰: »آخر«

املجموع۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳الصف
۱۰۱۱۰۱۱۳۱۹اآلَخر

۸۸54۷۳4454۸اآلِخر

۹۸65۷45۷65۷املجموع
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اجلدول ۲۱ اإلمجايل لنامذج املشرتك اللفظي املنتقاة يف الكتب الّتعليمّية العربّية
للمرحلة املتوّسطة الثانية اإلیرانية

  الصف 
املجموع۱۰/۱۱۱/۱۱۲/۱۱۰/۲۱۱/۲۱۲/۲۱۰/۳۱۱/۳۱۲/۳املفردات

۹۸65۷45۷65۷آخر

۱۱۲۱۳۰۱6۲5۸۲۷54۳۸۲۳۰حسن

۱۷۹۱۲۲6۱۳۳۱۲۱۳۱4۱۱۹خلق

۳۰444۸۳۹۳۳4۱4۱۳۲6۹۳۷۷عن

۸65۱۰۷۸۱۱۳۳6۱جّد

4۱۲۷65565۱565صالة
۱۱۲۱۹۹۱۰۹۱۰۱۰۱6۹6ذكر
۱۰۲۰۱۲۱۱۲۲6۱۲۲۲۲4۱۳۹قبل

۸۳5۱۲۸۱۱۹6۱۰۷۲سلم

۱5۱۰۲۱۱5۲5۲۱۱5۲44۲۱۸۸علم

6۱۲56۹۰6۹۱۱64صدق
۱۰۰۱۷4۱۸4۸4۳قسم

4۳544444۱۱4۳ملك

۲۱۱4۱۱66۱۱5۷6۳ألف

۳6۱6۱۲4۱۱4۱۳4۰۱۷۳5۲۲4أحد
۹۱۷۱۲66۱۲۷۱۰۷۰فرح

5۱۰6۳۱۰۱۳۱۰۱۲6۰كذب

۱4.۳4.۳4۷۲6حكم
۱۳۲۷۲۱۱۸۱۷۳۱۷۱۷5۲۱۸5بعد

۸5۳۹4.۹464۸أحب

۲۱۷2242292532431502512673962230املجموع

االستنتاج واملناقشة

املــادة الغزيــرة التــي توردهــا املعاجــم اللغويــة لــكل كلمــة مــن جــذر واحــد تعــرض دالالت 
ــتمر  ــدد وتس ــد وتتج ــة ُتولَّ ــدالالت اللغوي ــا فال ــط بينه ــات ورواب ــا عالق ــرية وهل ــان كث ومع
ــراب  ــرة اإلع ــل ظاه ا، مث ــدًّ ــرية ج ــة كث ــر اللغوي ــك، الظواه ــر ذل ــة وإث ــاة البرشي ــوال احلي ط
التــي تتعلــق بالــرصف والنحــو، وظاهــرة اإلعــالل واإلبــدال وظواهــر أخــری يف اللغويــات 
كالتعريــب، والقيــاس، واالشــتقاق، والنحــت. »وظواهــر اللغــة العربيــة ليســت كثــرية 
َع فــروع اللغــة العربيــة؛ فمنهــا مــا يتصــل بالنحــو، ومنهــا مــا  وحســب، وإنــام هــي متنوعــة َتنـَـوُّ
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ــي، ۲۰۱4: ۷(. ــد النب ــة« )عب ــل بالبالغ ــا يتص ــا م ــات، ومنه ــل باللغوي يتص

وأمــا الواقــع اللغــوي يف عرصنــا احلديــث يؤكــد أنــه جیــب مراعــاة املشــرتك اللفظــي وإدخالــه 
عنــد تعليــم مناهــج اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا يف املــدارس حتــی جیــذب الطلبــة. فظاهــرة 
املشــرتك اللفظــي هــي التــي حیتــاج املــدرس إىل معرفتهــا حتــی يعّلــم الطــالب، فمــن املؤمــل، 
أن تــدرس ظاهــرة املشــرتك اللفظــي يف املــدارس واجلامعــات علميًّــا وأكاديميًّــا وبشــكل 
ــة اهلل  ــذ خلق ــان من ــا اإلنس ــة يعرفه ــم اللغ ــر عل ــة مــن ظواه ــا أول ظاهــرة لغوي ــج، ألهن مربم
تبــارك وتعالــی، بيــد أن املشــرتك اللفظــي مهــم يف فهــم الــكالم ، وينتــج عــن اجلهــل بــه األذى 

ــا. والــرر أحياًن
ــس يف  ــكاالت واللب ــوض واإلش ــض الغم ــاك بع ــره هن ــبق ذك ــا س ــه يف م ــا علي ــا عثرن ــا م فأم
املشــرتك اللفظــي جیــب أن يوضحهــا اللغويــون للمخاطــب مثــل التفريــق بينــه وبــن املشــرتك 
املعنــوي. وأمــا النقطــة اهلامــة التــي جیــب اإلشــارة إليهــا هــي أن اجلانــب الصــويت يف املشــرتك 
ــا ألن للصــوت دوًرا بــارًزا يف تكويــن األلفــاظ والتســميات. وأنــه  اللفظــي يلعــب دوًرا إجیابيًّ
ال شــك للمشــرتك اللفظــي عالقــة كبــرية بالبالغــة العربيــة وفنــون القــول. فهــو مفتــاح حلــل 

القضايــا اللغويــة الكثــرية.
ــو أن يف  ــام ه ــز بينه ــذي يتمي ــار ال ــوي واملعي ــي ومعن ــرتكان: لفظ ــاك مش ــا أّن هن ــام ذكرن وك
ــع.  ــد الوض ــل يتوح ــوي ب ــرتك املعن ــالف املش ــاين بخ ــع للمع ــدد الوض ــي يتع ــرتك اللفظ املش
وكــام أن للمشــرتك اللفظــي تأثــرًيا كبــرًيا عــى حتديــد املعنــى املــراد وهــذا مــا رأينــا يف الكتــب 
التعليميــة العربيــة لثانويــة الثانيــة ففــي احلقيقــة، املشــرتك اللفظــي هو خمــزن املعــاين والدالالت 

ــد اللغــوي. للرصي

التوصيات

بناًء عى ما سبق من أهم التوصيات التي يمكن ذكرها:
ــتيعاب  ــة واس ــة، الرتمج ــم اللغ ــارز يف فه ــا الب ــة لدوره ــة والداللي ــر اللغوي ــامم بالظواه االهت

ــة. ــية خاص ــب املدرس ــم يف الكت ــاين واملفاهي املع
ــة يف  ــة لتأليــف الكتــب العربي اشــرتاك اللغويــن املتخصصــن يف جمــال علمــي اللغــة والدالل

املــدارس.
ــل هــذه البحــوث  ــة مث ــة التخصصي ــب واملراجــع العلمي ــري الكت ــة الفارســية بتوف ــراء املكتب إث

ــة. ــة والداللي ــذه الظواهــر اللغوي ــاول ه ــي تتن ــات الت والدراس
تأليف معاجم لغوية ختصصية يف جماالت ظاهرة املشرتك اللفظي.
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نقد و بررسی زبان شناسانه اشتراك لفظی
در كتاب های درسی عربی مرحلۀ دوم متوسطۀ ایران

محمدحسن تقیه*
 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چكیده
ــه  ــدارس ب ــگاهی و م ــه دانش ــد. جامع ــژه ای دارن ــه وی ــی توج ــای زبان شناس ــه پدیده ه ــن ب ــای نوی پژوهش ه
ــد  ــی مانن ــان عرب ــای زب ــوم و دانش  ه ــدازه عل ــه ان ــی ب ــای زبان شناس ــد. پدیده ه ــی نیازمندن ــن موضوع  های چنی
بالغــت، صــرف، نحــو و ... هســتند. البتــه ایــن پژوهــش بــه پدیــده   زبان شناســی و معناشناســی کــه بــه رابطــۀ 
ــان آن  ــرای بی ــان ب ــد شــد. بی گم ــی اشــتراک لفظــی محــدود خواه ــردازد یعن ــا و برعكــس، می پ ــا معن ــظ ب لف
ــۀ دوم متوســطه اســتناد خواهــد  ــی همــۀ رشــته های مرحل ــی از کتاب  هــای درســی عرب ــه شــواهد و نمونه  های ب
شــد. در ایــن میــان جدولــی آمــاری از هــر یــك از مشــترک های لفظــی به کاررفتــه در آنهــا ارائــه خواهــد شــد. 
پدیــدۀ معناشناســی اشــتراک لفظــی از دیــدگاه واژگانــی و اصطالحــی بــه بیــان چگونگــی نقطــۀ آغازیــن آنهــا 
ــی معناشناســی  ــتراک لفظــی، مفهوم ــه اش ــه می شــود ک ــز پرداخت ــن موضــوع نی ــان، بدی ــن می ــردازد. در ای می پ
دارد کــه دربــارۀ دانش  هــای گوناگــون به ویــژه اصــول فقــه و زبــان بحــث می کنــد. ازایــن رو، دانشــمندان علــوم 
ــه و پیشــنهاد  ــد توصی ــا چن ــدان دقــت نظــر داشــته اند. پژوهــش ب فقــه، کالم و احــكام بیــش از زبان شناســان ب
ــه دو بخــش دارد: الــف( شناســاندن بیشــتر مبحــث معناشناســی  ــان خواهــد رســید. ایــن مقال ــه پای ــردی ب کارب
ــن  ــه ای ــطه. ازآنجاک ــی دورۀ دوم متوس ــی عرب ــای درس ــردی از کتاب  ه ــی کارب ــی. ب( نمونه  های ــتراک لفظ اش
ــی و دانش آمــوزان گرامــی  ــرای معلمــان فرهیختــۀ عرب ــرد بســیاری دارد، ب موضــوع در کتاب  هــای درســی کارب
ــت  ــی دالل ــتراک لفظ ــوم اش ــر مفه ــه ب ــی ک ــود. اصطالح های ــد ب ــازنده خواه ــد و س ــب، مفی ــیار جال ــا بس آنه
ــی  ــه دارد؛ ول ــن زمین ــی در ای ــز نقــش بســیار مثبت ــه اســت. از ســویی دیگــر، آوا و صــوت نی ــد، چندگان می کن
تلفــظ درســت آن آمــوزش داده نمی شــود. ایــن در حالــی اســت کــه معلمــان می تواننــد پدیــدۀ اشــتراک لفظــی 

ــه دانــش آمــوزان خــود ســاده و آســان آمــوزش  دهنــد. ــه ب ــا نمایــش جدول هــای ایــن مقال را ب

واژگان كلیدی: معناشناسی، اشتراک لفظی، زبان شناسی، کتاب  های عربی مدارس ایران، دانش آموزان.
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Abstract

New studies show particular attention to the linguistic phenomena 
which is a need for academia. Linguistic phenomena are as important 
as other areas in Arabic language (e.g. rhetoric, syntax, semantics etc.). 
This study focuses on linguistic and semantic phenomena dealing with 
the connection between words and meaning. To show the connection, 
examples of examples and evidence in Arabic textbooks of all majors in 
second stage of high school were taken into account. A table describing 
the statistics of the verbal commonalities was presented. The semantic 
phenomenon of verbal commonality addresses the start point of this 
issue from idiomatic and word perspective. Also, the semantic value 
and conceptualization of verbal commonality with a particular focus 
on theology and language was discussed in this study. Therefore, the 
scholars in theology were more careful about this issue. The final part 
of this study was devoted to some practical suggestions. This paper 
has two main sections: a) Introducing most of semantic sharing and b) 
practical examples of high schools’ Arabic textbooks. As this issue is 
important in textbook, most of teachers can use the content. Expressions 
signifying semantic sharing concept is multiple and vowels play a key 
role in this regard, yet the correct pronunciation is not taught. Teachers, 
however, can use tables and charts to teach semantic sharing in an easy 
and understandable manner. 
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