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 ألقاب المهجات:
مرَّ بنا أف العربية الفصحى هي ليست لهجػة رػريش  ل لهجػة ربيمػة معينػة خنمػا  مػيط 
مف المهجات العربية،  هي المغة الرسمية لمشعر العربػي  الرػر ف اليػريـ،  رػد أدح الح يػاؾ 

بالفصػحى، الدائـ لمربائػؿ العربيػة  ػي م سػـ الحػت  ال جػارة خلػى  يػ يف ذلػؾ الييػاف المسػمى 
 رد درج المغ ي ف العرب عمى  مريػب يييػر مػف المهجػات العربيػة بمرػب يػد ر بػيف م لفػا هـ، 

  منها:
 ه  جعؿ العيف الساينة ن نًا خذا جا رت الطاء،  لها مياؿ  احد ه   االستنطاء: -1

)أنطػػػىد بػػػدًل مػػػف )أعطػػػىد،  مػػػف شػػػ اهدة: الرػػػراءة الرر نيػػػة برػػػراءة طمحػػػة بػػػف المصػػػرؼ 
 البصري: <خنا أنطيناؾ الي ير>،  الحديث: <اليد المنطية  ير مف اليد السفمى> الحسف 

 ر ي هػػذا المرػػب عػػف لهجػػة سػػعد بػػف بيػػر،  هػػذيؿ،  اازد،  رػػيس،  اانصػػار، يمػػا 
،   ػػي لغػػة ااعػػراب  ر ي أنػػل لغػػة أهػػؿ الػػيمف،  هػػذا ادبػػداؿ م جػػ د  ػػي العػػراؽ ح ػػى اليػػـ 

العػػيف رمبػػت ن نػػًا،  هػػذا مػػا ل   يػػدة الدراسػػات  بصػػحاري مصػػر،   فسػػير هػػذة الظػػاهرة بػػ ف
الص  ية الحديية؛ اف العيف    مؼ ا  ال ًا صػ  يًا يبيػرًا عػف النػ ف،  ػالعيف صػ ت حمرػي 

 اح يايي مجه ر  الن ف ص ت لي ي أنفي مجه ر.
 مف المعر ؼ أف ادبداؿ يحصؿ عندما يي ف هناؾ  رارب بيف الصػ  يف مػف ناحيػة 

الصػػػفة،  يفسػػػر الػػػدي  ر خبػػػراهيـ السػػػامرائي هػػػذة الظػػػاهرة،  يػػػرح أف  الم ػػػرج الصػػػ  ي أ 
)النػػ فد لػػـ  رابػػؿ )العػػيفد  ػػي )أعطػػىد خنمػػا جػػاءت مػػف الفعػػؿ )  ػػيد بمعنػػى )أعطػػىد يػػـ 
ُضػػَعَؼ الفعػػؿ  صػػار )أ َّػػىد ب شػػديد ال ػػاء،  مػػف المعمػػـ  أف  ػػؾ ادد ػػاـ  ػػي العربيػػة   ػػي 

لنػػ ف ب حػػد الحػػر يف الم جانسػػيف يمػػا نرػػ ؿ  ػػي  يرهػػا مػػف المغػػات الجزريػػة ير ضػػي خبػػداؿ ا
 )َجْنَدؿد  هي مف )َجدََّؿد.

 عمػػى هػػذا ال فسػػير ييػػ ف ال رػػارب بػػيف النػػ ف  ال ػػاء مػػف م ػػرج ااصػػ ات ااسػػنانية 
المي ية،  هنالؾ رأي لغ ي ير لل أب  الطيب المغ ي ل يشػ رط ال رػارب  ػي الم ػرج الصػ  ي 

 عمينا أف نجد ال فسيرات الص  ية الم يمفة. أ   ي نفس الم رج  عميل ليس لزاماً 
ين سب هذا المرب خلى طيء اازد  ربائؿ حمير  ي جن بي الجزيػرة  الطَّمَطمانية: -2

العربية،  ه  عبارة عف خبداؿ لـ ال عريؼ ميمػًا  يرػاؿ مػياًل: <طػاب امهػ اء  صػفا امجػ > 
  ي <طاب اله اء  صفا الج >

’ <هؿ مف امبرامصياـ  ػي امسػفر >   جابػل الرسػ ؿ  سائاًل:’  جاء رجؿ خلى النبي 
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بمغ ل ليفهمل الحيػـ الشػرعي رػائاًل: <لػيس مػف امبرامصػياـ  ػي امسػفر>، يرصػد:<ليس مػف 
البػػر الصػػػياـ  ػػػي السػػػفر>،  بػػػذلؾ  سػػػ  ي )أؿد الشمسػػػية،  )أؿد الرمريػػػة  ػػػي خبػػػداؿ لمهػػػا 

 ميمًا.
مػف  صػيمة  احػدة،  هػي  صػيمة  ال فسير الصػ  ي لهػذة الظػاهرة هػ  أف الػالـ  المػيـ 

ااص ات الم  سطة بيف الشدة  الر ا ة أ  يما يسميها المحدي ف )ااص ات المائعػةد  هػي 
)ؿ ـ ف رد،  هذة ااص ات يبدؿ بعضها مف بعض يييرًا  ػي المغػات الجزريػة،  هػي أييػر 

 ااص ات شي عًا  ي هذة المغات.
مف، يمػا أف منهػا يممػة  ػي المهجػة  ل  زاؿ هذة الظػاهرة شػائعة  ػي بعػض جهػات الػي

 المصرية  هي يممة )البارحةد ال ي ينطرها المصري ف:)امبارحد.
هػػي أف ييػػ ف اليػػالـ مشػػبهًا ليػػالـ العجػػـ،  رػػد ر ي  -بضػػـ الطػػاءيف- الُطمُطمانيػػة 

عػػػف أبػػػي عمػػػر  بػػػف العػػػالء ر لػػػل: <مػػػا لسػػػاف حميػػػر  أراصػػػي الػػػيمف لسػػػاننا،  ل عػػػربي هـ 
 عربي نا>
هي رمب الياء المشددة  ال فيفة جيمًا  ػي ال رػؼ  رػط،  عػدا ال رػؼ ل ة:العجعج -3

نمػػػا يػػػد ؿ  ػػػي بػػػاب الضػػػر رات،  السػػػبب  ػػػي ذلػػػؾ أف النطػػػؽ باليػػػاء يػػػزداد  فػػػاء  يجػػػ ز  اا
بال رؼ لسي نها لهذا أبػدل ا منهػا الجػيـ،  الجػيـ أظهػر مػف اليػاء، أمػا  ػي حالػة ال صػؿ  ػال 

 ظػاهرة،  ميػػاؿ العجعجػة ) ميمػػّيد  صػبج ) مػػيمتد، حاجػة خلػى ادبػػداؿ اف اليػاء  اضػػحة 
  ير ؿ الشاعر:

 يا رب خف ينػت ربمػت حجػ ت
 ؽ

  ػػػػال يػػػػزاؿ شػػػػاحت ي  يػػػػؾ بػػػػت 
 

بػػيد،  هػػي أميمػػة ليػػاء المػػ يمـ  يػػر المشػػددة،  الػػبعض مػػف بنػػي  مػػيـ  -يريػػد )حج ػػي
 رال ا: )َشَيَرةد لػ)َشَجَرةد،  عمى ذلؾ أنشدت أـ الهييـ:

 ل  خذا لػػػػػـ ييػػػػػف  ػػػػػييف ظػػػػػؿ
 جًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى

 ؽ

   بعػػػػػػػػديف ار مػػػػػػػػف شػػػػػػػػَيرات 
 

  ريد )شَجراتد.
  نسػػب هػػذة المهجػػة خلػػى رضػػاعة،  بعػػض بنػػي حنظمػػة،  بعػػض بنػػي سػػعد،  بعػػض 
أهػػػؿ الػػػيمف،  طػػػيء   يػػػرهـ،   شػػػيي هػػػذة الظػػػاهرة  ػػػي عصػػػرنا الحاضػػػر  ػػػي بعػػػض رػػػرح 

   ير ذلؾ.جن ب العراؽ  بمداف ال ميت  ير ل ف )َمْسِيدد  )ديايد  ي )مسجدد  )دجاجد 
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 ال عميػػػػؿ الصػػػػ  ي لهػػػػذا ادبػػػػداؿ أف العالرػػػػة بػػػػيف الجػػػػيـ  اليػػػػاء  اضػػػػحة،  يالهمػػػػا 
 مجه راف،  مف م رج  احد،  هما م حداف صفًة  م رجًا.

هي خبداؿ الهمزة  ي )أّفد أ  )أْفد خلى  )عػيفد،  ا  مػؼ المغ يػ ف  ػي  العنعنة: -4
د أ  )أْفد  يػنص  حديد المراد بهذا المرب؛   ما الفراء  يعمػب  يجع النػل  اصػًا بػالحرؼ )أفَّ

الفػػراء عمػػى ذلػػؾ صػػراحة  ير ؿ:<لغػػة رػػريش  مػػف جػػا رهـ  مػػيـ  رػػيس  أسػػد يجعمػػ ف ألػػؼ 
د اذا يانػػػت مف  حػػػة عينػػػًا ير ل ف:<أشػػػهد عنَّػػػؾ رسػػػ ؿ ار>،  ػػػ ذا يسػػػر ا رجعػػػ ا خلػػػى  )أفَّ

 ػ نهـ ير لػ ف  ػي االؼ>، أما يعمب  مـ ينص عمى ذلؾ صػراحة  ير ؿ:<  مػا عنعنػة  مػيـ 
د  ر ؿ:ظننػػػت عػػػفَّ عبػػػد ار رػػػائـ>  لػػػـ ي صصػػػها السػػػي طي بػػػػ)أفد  م اضػػػي )أفَّ د )عػػػفَّ
د)عنَّػؾد،   ػي أسػمـ  نما يش رط أف  يػ ف الهمػزة مبػد ءًابها  حسػب  ير لػ ف  ي)أنؾَّ  حدها  اا

 )عسمـد   ي) ُأذفد )ُعُذفد.
َد بي نػل  ػي )أفد المف  حػة ل  مف  ػالؿ السػ رراء المغػ ي نجػد أف  ادبػداؿ الػذي ُرَيػ

د   يرهػػا   ػػي  سػػط اليػػالـ    ػػرة،  ميػػاؿ مػػا جػػاء  ػػي  ييبػػت،  رػػد  جػػدت العنعنػػة  ػػي )أفَّ
بداية اليممة )أنف اف  عنف افد،  ما جاء  ي ال سط )الس ؼ  السعؼد،  ما جػاء  ػي ار ػر 

 )ال ب  ال بيد.
 اش راط البدء بالهمزة أ  أف  ميؿ هذا الر راب  ي الر اية اس رراء نارص مف الر اة، 

 يػػػ ف  ػػػي )أفد المف  حػػػة لػػػيس لػػػل مػػػا يسػػػ  ل مػػػف الناحيػػػة الصػػػ  ية،  يميػػػف أف نعػػػد هػػػذة 
الظػػاهرة محا لػػة لمجهػػر بالصػػ ت؛ اف الهمزةليسػػت مػػف ااصػػ ات المجهػػ رة أ  المهم سػػة 
 ي رأي, الرأي ار ػر أنهػا مهم سػة  م رجهػا بحسػب الػرأي الحػديث مػف الحنجػرة  ل عمػؿ 
لمػػػ  ريف الصػػػ  ييف معهػػػا،   صػػػفت الهمػػػزة ب نهػػػا مػػػف ااصػػػ ات الشػػػديدة  أف أهػػػؿ الباديػػػة 
يحرر نهػا  ػػي لهجػػا هـ،  حػػيف يبػػالق  ػػي ال حريػػؽ  يػػراد أف  يػػ ف أ ضػػج  ػػي السػػمي يسػػ بدؿ 
بهػػا أحػػػد ااصػػػ ات الحمريػػػة الرريبػػػة منهػػػا م رجػػػًا  صػػػفة  هػػػ  العيف, العػػػيف مػػػف ااصػػػ ات 

يب المغػػة أف العػػيف أرصػػى مراحػػؿ ال حريػػؽ لمهمػػز نح :<يػػا المجهػػ رة،  يػػذير صػػاحب  هػػذ
 زيد مف أنت>ير ؿ: <يا زيد مف عنت>

 رػػد اشػػ هر بنػػ   مػػيـ بهػػذا ادبػػداؿ  نسػػب خلػػيهـ بعنعنػػة  مػػيـ،  يميػػف أف نعز هػػا خلػػى 
 البد  ال ي يانت  ميؿ خلى الجهر بااص ات ل جعمها  اضحة بالسمي.

المهجات العربية الحديية  منها ال ػي   ػا ـ   هذة الظاهر م ج دة لحد ارف  ي بعض
الصحراء،  سمي  ي يؿ مدف  هامػة مػف ير ؿ:)عالػةد ي ) لػةد،  )العماـدبػدًل مف)ادمػاـد، 
 بعػػػض أهػػػالي صػػػعيد مصػػػر  العػػػراؽ ير ل ف:)لػػػيد ي)لد،  السػػػ داف ير لػػػ ف:< الف سػػػعؿ 
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 عميؾ>يريد ف <س ؿ>.
ُهػػػذيؿ،  رػػػرأ ابػػػف مسػػػع د:<عّ ى هػػػي رمػػػب الحػػػاء عينػػػًا،   نسػػػب خلػػػى  الفحفخةةةة:-5

 حيف> ي<حّ ى حيف>،  هناؾ بعض المالحظ ال ي  سجؿ عمى الفحفحة:
لـ ي ير عف هذيؿ أف رمبت الحاء عينًا خل  ي ر لل  عالى:<ليسجننل ح ػى حػيف>  -أ

  < ربص ا بل ح ى حيف> أما  ي  ير هذيف المياليف الرر نييف  مـ يبدؿ.
ررأعػػدة  يػػػات أبػػػدؿ  يهػػػا العػػيف حػػػاء أي عمػػػى عيػػػس  رد عػػف ابػػػف مسػػػع د أنػػػل  -ب

الظاهرة المعز ة خلى ر مل،  هػي خبػداؿ الحػاء عينػًا, ررأ ر لػل  عالى:<رػال ا نحػـ>  ػي <رػال ا 
نعـ> رػػػرأ<أ ال يعمػػػـ خذا بحيػػػر مػػػا  ػػػي الربػػػ ر> ي<بعير>,  ال عميػػػؿ الصػػػ  ي لهػػػا أف اليػػػاء 

 ف  همس العيف  صبج حاء.المهم سة أيرت  ي العيف  جعم ها مهم سة أيضًا  حي
رػػراءة ابػػف مسػػع د ل  جػػـز ب نهػػا عيػػس لهجػػة ر مػػل هػػذيؿ،  هنػػاؾ بعػػض الرػػراء  -ج

ي ػػػػالف ف لهجػػػػا هـ  العالرػػػػة الصػػػػ  ية بػػػػيف الينػػػػيف أنهمػػػػا مػػػػف ااصػػػػ ات الحمريػػػػة،  الحػػػػاء 
المهم س النضػير لمعػيف المجهػ ر،  حػدََّد ابػف جنػي العالرػة بػيف الصػ  يف رػائاًل:<ل ل بحػة 

الحػػاء ليانػػت عينػػًا>،  ػػالم يمـ يسػػ يرؿ  جػػ د صػػ  يف  ػػي عبػػارة  احػػدة  هػػ  الحػػاء  ػػي   ػػي
 )ح ى حيفد  يحا ؿ أف ي الؼ  بينهما طمبًا لم فة.

يممػػة الفحفحػػػة بالم ازنػػػة بػػيف ألرػػػاب المهجػػػات اا ػػر ميػػػؿ السػػػ نطاء  العجعجػػػة  -د
ممػة،  عمػى هػذا عمينػا  الطمطمانية   يرها أف الص ب المرم ب خليل ه  الػذي ييبػت  ػي الي

أف نعرؼ الفحفحة عيس ال عريؼ السػابؽ أي رمػب العػيف حػاء،  لػ  رمػب العػيف خلػى الحػاء 
اميػف الرػػ ؿ أف ربيمػػة هػػذيؿ الحضػػرية رػػد رمبػػت العػػيف )المجهػػ رد خلػػى الحػػاء )المهمػػ سد، 
 ػػنحف بػػيف أمػػريف؛ خمػػا اف نفسػػر الفحفحػػة عمػػى أنهػػا رمػػب العػػيف حػػاء أ  نغيػػر نسػػب ها خلػػى 

 يمة أ رح بد ية ميؿ ) ميـد.رب
رد يي ف أحد الناطريف رػد نطػؽ الحػاء عينػًا اف الحػاء  ميػؿ صػع بة  ػي النطػؽ  -هػ

ل ج د عالرػة أ ػرح بػيف الصػ  يف هػي الصػفة الح ياييػة،  لػ  أف العػيف أرػؿ اح يايػًا مػي 
الحػػاء لػػذلؾ ريػػؿ: <لػػ ل بحػػة  ػػي الحػػاء ليانػػت عينػػًا>  مصػػطمج الح يػػاؾ هػػ  مصػػطمج 

ث  يرابمل المصػطمج الرػديـ ااصػ ات الر ػ ة  هػي  جمػي بعبػارة: < ػذ شػط هػز سػعؼ حدي
 صج  ث>
خبػػداؿ اليػػاؼ الم نيػة  ػػي ال رػػؼ شػػينًا،  يعػػزح هػػذا المرػػب خلػػى ربيعػػة  الكشكشةةة: -6

 مضػر  بيػر بػف  ائػػؿ  بعػض أسػد   مػػيـ،  الرػدماء رػال ا هػ  خلحػػاؽ الشػيف باليػاؼ،  رسػػـ 
لنص الرر نػي: <رػد جعػؿ ربػِؾ  ح ػِؾ سػريًا><رد جعػؿ ربػِش يبدؿ  ي ال صؿ أيضًا،  ررئ ا
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  طهرِش>  ح ِش سريًا>  ررئ: <خف ار اصطفاِؾ  طهرِؾ><خف ار اصطفاشِ 
  فسير هذة الظاهرة أف الربائؿ الناطرة باليشيشة حرصت عمى خبراز الحرية اا يرة 

يجعمهػا  م ػبس بيػاؼ  خذا ياف ال رؼ  يها يظهر المبس  ال رؼ عمى ياؼ الم نيػة بالسػي ف
الم اطػػب،  لمفػػرؽ بينهمػػا رمبػػت ال ػػاء الم نيػػة شػػينًا، يػػـ   سػػع ا  ػػي ذلػػؾ  رمبػػت  ػػي حػػاؿ 
ال صػػؿ شػػينًا،  العالرػػة الصػػ  ية بػػيف اليػػاؼ  الشػػيف أف يػػال الصػػ  يف مهم سػػات  ال رػػارب 
 ي الم رج الص  ي م ج د،  الياؼ مف ااصػ ات الطبريػة  الشػيف مػف ااصػ ات الغاريػة، 

 راد ا البياف  ي ال رؼ اف الشيف  ميؿ  فشيًا أي ان شارًا  ي الص ت.  
  يميف  سجيؿ المالحظ ار ية عف اليشيشة:

 هي مريدة بياؼ ميس رة. -أ
ل بد  يها مف خبداؿ ص ت الياؼ بالشيف  ليس خلحاؽ الياؼ بالشيف  ي  عبير  -ب

يسػػمى برػػان ف ااصػػ ات الرػػدماء،   حػػ ؿ اليػػاؼ خلػػى صػػ ت مػػف ااصػػ ات المزد جػػة بمػػا 
الحنييػػػة،  لحظػػػ ا  يػػػل أف أصػػػ ات أرصػػػى الحنػػػؾ ياليػػػاؼ  الجػػػيـ ال اليػػػة مػػػف ال عطػػػيش 
يالجيـ المصرية  ميؿ بم رجها خلػى نظائرهػا مػف أصػ ات أماميػة ياليسػرة  هػ  صػ ت لػيف 
أمػػامي،  اليسػػرة يج ػػذب خلػػى اامػػاـ رمػػياًل أصػػ ات أرصػػى الحنػػؾ،   رمػػب خلػػى نظائرهػػا مػػف 

 طى الحنؾ.أص ات  س
 هػػػذا معنػػػاة أف اليػػػاؼ الميسػػػ رة   حػػػ ؿ خلػػػى صػػػ ت مػػػزد ج هػػػ  )ْ ػػػْشد  هػػػذة هػػػي 

د،  ما  ػزاؿ هػذة المهجػة ildrenchاليشيشة،  هذا الص ت م ج د  ي النجميزية  ي ميؿ )
 سػػمي  ػػي جنػػ بي العػػراؽ  الي يػػت  البحػػريف  بعػػض رػػرح محا ظػػة الشػػررية  ػػي مصػػر خذ 

 )يمبد مياًل. سمعهـ ير ل ف )ْ َشمبد  ي 
 السػبب ااسػػاس  ػػي ظػػاهرة اليشيشػػة هػػ   جػػ د يسػػرة    حػػة مطمرػػة بعػػد اليػػاؼ  ػػال 

  سمي هذة المهجة  نطؽ مي الضـ.
هذة الزد اجية ال ي حديت لمياؼ العربية  ي هذة المهجات حديت لمجيـ السامية  ػي 

راريػػة  هػػي العربيػػة الفصػػحى،  صػػ ت الجػػيـ أ ػػذ ي طػػ ر مػػف الجػػيـ المصػػرية خلػػى الجػػيـ الع
ال ي ينطؽ بها رراء الرر ف اليريميـ  ط ر خلى الجيـ الشامية،  لػل صػ رة أ ػرح عنػد بعػض 

 المصرييف  اصة  ي صعيد مصر ينطؽ داًل.
 

 نماذج من االختالف المهجي:
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المشػػػه ر  ػػػي حػػرؼ المضػػػارعة لمفعػػػؿ الياليػػػي أف  كسةةةر أال الفعةةةل الم ةةةارع: -1
ا،  بهذا جاء الرر ف اليريـ،  هذا ه  الم ل ؼ  ي المغة يي ف مشياًل بالف ج  ي الحالت يمه

النم ذجية اادبية  ير أف الػر اة ي يػد ف لنػا أف يييػرًا مػف الربائػؿ  نطػؽ بحػرؼ المضػارعة 
حػػيف  يػػ ف  ػػاء أ  ن نػػًا أ  همػػزة )ميسػػ رًاد  يمػػا رػػاؿ سػػيب يل: < )ِ ْعَمػػـد باليسػػر لغػػة رػػيس 

هػػؿ الحجػػاز  رػػـ  مػػف أعجػػاز هػػ ازف  أسػػد السػػراة   مػػيـ  أسػػد  ربيعػػة  عامػػة العػػرب  أمػػا أ
 بعض هذيؿ  ير ل ف: )َ ْعَمـد بف ج ال اء  الرر ف عميهاد،  يبد  مف يالـ المغ ييف أف جميي 
العػػرب يم زمػػ ف الفػػ ج حػػيف ييػػ ف حػػرؼ المضػػارع يػػاء  يمػػا عػػدا ربيمػػة بهػػراء ال ػػي عر ػػت 

ال م مػة  هػذة الربيمػة يانػت نازلػة لهج ها بيسر هػذا الحػرؼ مػي اليػاء،  عر ػت هػذة الظػاهرة ب
بالررب مف العػراؽ،  يانػت منػازلهـ م ا مػة لحػد د الشػاـ،  أ مػب الظػف أنهػا  بعػت المغػات 

 الجزرية المجا رة لها ياررامية  العبرية الم يف اطرد  يهما يسر حرؼ المضارعة.
 الراجج أف ااصؿ  ي شيؿ حر ؼ المضارعة ه  ما شاع  ػي لهجػات الحجػاز مػف 

لف ج يـ  طػ ر خلػى يسػر  ػي معظػـ المغػات الجزريػة  يػر أف  طػ رة  ػي لهجػات العػرب لػـ ا
يشمؿ حالة الياء اف الياء المشيمة باليسر نادرة الشي ع  ػي النطػؽ العربػي؛  اف اليػاء مػي 
اليسر أشؽ منها مي الف ج لذلؾ اح فظت معظـ الربائؿ شيؿ حرؼ المضػارعة بف حػة حػيف 

 يي ف ياء.
ئت رصػػػير أيرػػػؿ مػػػف الف حػػػة  أ ػػػؼ مػػػف الضػػػمة خل أف بعػػػض لهجا نػػػا  اليسػػػرة صػػػا

...د  العامية  ميؿ خلى يسر حرؼ المضارع ميؿ )ِيْمَعب، ِيناـ، ِيرـ 
الهمػػز  ػػػي المغػػة بمعنػػػى الػػد ي  الغمػػػز،  ػػ ذا رمنػػػا همػػزة بمعنػػػى  تسةةهيل الهمةةةز: -2

 رجل  صف ل  عدـ د عل،  الهمز ص ت َميَّؿ مشيمة معردة بيف الردماء  المحدييف بسبب م
 اس ررارة  عالر ل مي أص ات المد.

 يمػا ي ػص الم ػرج الصػ  ي  ػ ف الهمػز عنػد الرػدماء ي ػرج مػف أرصػى الحمػؽ  عنػػد 
المحػػدييف هػػ  صػػ ت حنجػػري،  هػػي مرحمػػة سػػابرة لمحمػػؽ،  ال ػػالؼ  ػػي ذلػػؾ هػػ  ا سػػاع 

 منطرة الحمؽ عند الردماء   ضييرها عند المحدييف.
يعزح خلى صػع ب ل  ػي النطػؽ  لػل أييػر مػف صػ رة  هػي  الهمزة ص ت  ير مس رر 

 ال حريؽ  ال  فيؼ  البدؿ.
 الػػػ  مص مػػػف الهمػػػزة نػػػ ع مػػػف الميػػػؿ لمسػػػه لة اف نطرهػػػا  هػػػي محررػػػة مػػػف أشػػػػؽ 

 العمميات الص  ية لذلؾ مالت المهجات الجزرية خلى ال  مص منها  ي النطؽ.
لمسػػ  ح المغػػ ي،  ػػاا ؿ   حريػػؽ الهمػػزة أ   سػػهيؿ نطرهػػا ظاهر ػػاف م ج د ػػاف  ػػي ا
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يعنػػػػي خعطػػػػاء الصػػػػ ت حرػػػػل بػػػػالهمز مػػػػف جهػػػػة الم ػػػػرج أ  الصػػػػفة نحػػػػ  )رػػػػرأتد )رأسد، 
 الياني: ال غيير الحاصؿ عمى الهمزة بص ر ل الم عددة هي بيف بيف ينطػؽ )البئػرد )بيػرد، 

  البدؿ ميؿ )الج نةد  نطؽ )الج نةد،  الحذؼ نح  )العمماءد  نطؽ )العمماد.
ف ال  فيػػؼ  ال سػػهيؿ،  ػػاا ؿ يشػػمؿ حػػذ ها يمػػا  ػػي )مسػػ لةد  صػػبج  هنػػاؾ  ػػرؽ بػػي

 )مسمةد،  )م مفد  صبج )م مفد.
أما الياني  يسمى بنطرها )بيف بيفد  ه   رريب ص ت الهمزة مف حر ؼ الميف الذي 
منل حري ها  همزة )بيف بػيفد ل   يػ ف  ػي أرصػى الحمػؽ حيػث   يػ ف الهمػزة ااصػمية بػؿ 

بػػيف الحمػػؽ  جػػ ؼ الفػػـ لػػذلؾ يطمػػؽ عميهػػا )بػػيف بػػيفد أي بػػيف الحػػر ؼ  ػػي الم رػػي ال ارػػي 
يد  صػ ت الهمػزة ضػعيؼ جػدًا ح ػى يرػاؿ أنػل رػد ار ػرب - -الحمرية  الحر ؼ الج  ية )أ

مف الحر ؼ الج  يػة  هػ  عمػى نػ عيف )بػيف بػيفد المشػه ر  هػ  أف  حػذؼ الهمػزة  ينطػؽ 
فد، )سػػ ؿد  -بحري هػا  رػط ميػؿ )أخفد  صػبج    )أ صػبج )سػاؿد، )سػئـد  صػبج )سػػيـد، ِِ

د،  اليػػاني هػػ  )بػػيف بػػيفد البعيػػد  هػػ  أف  حػػذؼ الهمػػزة  ينطػػؽ ميانهػػا  د  صػػبج )لػػـ  )لػػـ 
ؿد.-بحرية مف جنس حرية ما ربمها نح  )ُسِئَؿد  صبج )س ُِ 

 اشػػ هر أف ينسػػب  حريػػؽ الهمػػزة خلػػى الربائػػؿ البد يػػة ي مػػيـ   يػػرهـ مػػف ربائػػؿ  سػػط 
 شرريها،  ال  مص مف الهمزة ينسب لمعظـ البيئة الحجازيػة  ػالهمزة صػ ت الجزيرة العربية 

شػػديد حنجػػري  صػػعب  ػػي النطػػؽ،  هػػ  يناسػػب البيئػػة البد يػػة  الػػ  مص منهػػا جنػػ ح خلػػى 
 ال سهيؿ  ه  ما عرؼ عف المهجات الحجازية الحضرية.

 ميسػت   ليف الحيـ المار الذير ليس عامًا  ل يم ػـز حالػة  احػدة  ػي رضػية المهجػات
الر انيف ال ي   ضي لهذة المهجات يالر انيف الطبيعيػة  ػي اليػ ف  م ػـز جانبػًا ل شػذ ذ  يهػا 
 المهجػػػات   ضػػػي لمبيئػػػة  المج مػػػي  هػػػي مرنػػػة م رمبػػػة  رػػػد ميمػػػت الرػػػراءات أنم ذجػػػًا لعػػػدـ 
ال سرع  ي الحيػـ عمػى اشػ هار بيئػة د ف أ ػرح  ػي رضػية صػ  ية  منهػا  حريػؽ الهمػزة أ  

 مف الرراء مف  ا ؽ بيئ ل  منهـ مف  الفها  ي ب الرراءات  ياد  جمي عمػى أف أبػا   فيفها 
جعفػػر  نا عػػًا مػػف ر ايػػة  رش رػػد   مصػػا مػػف  حريػػؽ الهمػػزة  ل  رابػػة  ػػي ذلػػؾ  همػػا أشػػهر 

 رراء المدينة  مف البيئة الحجازية ال ي اش هر عنها عدـ الهمز.
ذي اسػػ  دـ  حريػػؽ الهمػػزة  هػػ  ميػػي،  مػػف الرػػراء الػػذيف  ػػالف ا بيئػػ هـ ابػػف يييػػر الػػ

 مية اش هر عنها ال  فيؼ،  أب  عمر  بف العالء ياف يميؿ خلى ال سهيؿ أ  حػذؼ الهمػز 
 ػػػي رراء ػػػل  هػػػ   ميمػػػي،   مػػػيـ  همػػػز  يػػػاف يرػػػرأ )ي منػػػ فد  ػػػي )ي منػػػ فد،  )بػػػيسد  ػػػي 

 )بئسد،  )بيرد  ي )بئرد.
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الهمػػزة  ػػي المهجػػات خلػػى مػػا  يميػػف أف نعػػز  عػػدـ  جػػ د الطػػراد اليامػػؿ  ػػي مسػػ لة 
 ي  ي:

المهجػػات ل  ميػػؿ خلػػى المحا ظػػة بػػؿ  هػػدؼ خلػػى ال طػػ ر بعيػػس المغػػة الفصػػحى  -ٔ
 ػػبعض أهػػؿ ميػػة يػػان ا يهمػػز ف  ينرطػػ ف )البريئػػةد  ػػي )البرّيػػةد،  )النبػػيءد  ػػي )النبػػيد، 

ميػػف  )الذريئػػةد  ػػي )الذرّيػػةد،  يميػػؿ ذلػػؾ شػػذ ذًا  ػػي لهجػػة ميػػة  هػػـ أهػػؿ  سػػهيؿ لمهمػػز  ي
 عميؿ ذلؾ خلى عامؿ المحاياة أ  أنهـ شعر ا بػالنرص اف الفصػحى هػي  حرػؽ الهمػز  ػي 

 هذة اليممات السابرة.
 ػػر ج أهػػؿ الحجػػاز عػػف سػػمير هـ  ػػي  سػػهيؿ الهمػػز لشػػع رهـ بػػ ف  حريرهػػا  ػػي  -ٕ

ااساليب اادبية مف شعر   طابة أررب خلى الفصحى  الفصاحة،  جاء نػز ؿ الرػر ف بنبػر 
 دلياًل عمى أف المغة الميالية يانت ربؿ ادسالـ رد اس حسنت ذلؾ.الهمزة 
ذيػر النحػاة أف )مػاد  ػد ؿ عمػى الجممػة السػمية   ر ػي  ما الحجازية االتميمية: -3

السػػػػـ   نصػػػػب ال بػػػػر  ػػػػي لهجػػػػة الحجػػػػاز،  ل  عمػػػػؿ شػػػػيئًا  ػػػػي لهجػػػػة بنػػػػي  مػػػػيـ  رػػػػراءة 
خعماؿ )مػاد عمػؿ )لػيسد لهجػة الحجػاز  الجمه ر: )ما هذا بشرًاد،    فؽ الر ايات عمى أف

هماؿ )ماد لهجة ال ميمييف،  الحجػاز يشػبه ف )مػاد بػػ )لػيسد خذا يػاف معناهػا  احػدًا  بنػ    اا
 مػػيـ يجر نهػػا مجػػرح )هػػؿد  )أمػػاد  هػػ  الريػػاس انػػل لػػيس بفعػػؿ يػػػ )لػػيسد،  ل ييػػ ف  يػػل 

س  ػػي ذلػػؾ مػػف خضػػمار،  يع ػػرؼ ابػػف جنػػي  ػػي ال صػػائص أف ) مػػيـد أييػػر مراعػػاة لمريػػا
ف يانػػت المهجػػة الحجازيػػة أسػػهؿ اسػػ عماًل  يبػػيف رػػ ة الريػػاس عنػػد  مػػيـ مػػف  الحجػػازييف،  اا
حيػػث يانػػت عنػػدهـ يػػػ)هؿد  ػػي د  لهػػا مباشػػرة مػػف د ػػ ؿ يػػؿ  احػػد عنػػد صػػدري الجممػػة 

 السمية  الفعمية خل أف الحجازية أيير اس عماًل  جاء بها الرر ف.
لحجاز  نصب ال بر  هي ل  عمؿ  أف المر ػ ع بعػدها  ينير الي  ي ف أف )ماد عند ا

باٍؽ عمى ما ياف ربؿ د  لها،  المنص ب  يها عمى خسراط الباء اف العرب ل  ياد  نطػؽ 
 بها خل بالباء   ذا حذ  ها ع ض ا منها النصب عند حذؼ حرؼ الجر.

رف حدث  الؼ خعرابي بيف  ميـ  الحجػاز حػ ؿ  بػر )لػيسد خذا ار ػ خبر ليس: -4
بل الالـ،   ميـ  ر ي هذا ال بر حماًل لػ )ليسد عمى ما النا ية عمى حيف  نصبل الحجاز أ  

د. َِ  رريش خطالرًا نح : )ليس الطيُب خل المسُؾ
 

 مخارج األصاات اصفاتها:
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الصػػ ت المجهػػ ر عنػػد الرػػدماء يعػػرؼ بمػػا يػػ  ي: <هػػ  حػػرؼ  الجهةةر االهمةةس: -1
أف يجػػري ح ػػى ينرضػػي الع مػػاد عميػػل،  يجػػري أشػػبي الع مػػاد  ػػي م ضػػعل  منػػي الػػنفس 

-ي-ج-ؽ-غ-ع-ا-الص ت>  ااص ات ال ي   صؼ عند الردماء بهػذة الصػفة هػي: )ء
 د،  يزاد عميها الص ائت الرصيرة: )الضمة  الف حػة -ـ-ب-ذ-ظ-ز-د-ط-ر-ف-ؿ-ض

  اليسرةد.
طد،  عنػػػد المحػػػدييف  ػػػي الهمػػػزة رأيػػػاف: -ؽ- ااصػػػ ات ال ػػػي ا  مػػػؼ  يهػػػا هػػػي: )ء

اا ؿ: ص ت مهم س،  الياني: ل مهم س  ل مجه ر،  الراؼ  الطػاء بحسػب الػرأي أنهػا 
أصػػ ات مهم سػػة،  لعػػؿَّ السػػبب  ػػي  صػػؼ الرػػدماء لهػػذة ااصػػ ات هػػ  أنػػل رصػػد ا بنطػػؽ 
الراؼ ي نها جاؼ أ  ما يشبل الياؼ الفارسػية،  معنػى رػ ؿ الرػدماء ب شػباع الع مػاد عميػل 

مػ ميف مشػبي  يػل،  يػل  ضػ ح  رػ ة،  المجهػ ر أرػ ح مػف أي أف الص ت المجهػ ر صػ ت 
 المهم س،  بعض المجه رات أر ح مف بعض عمى ما  يها مف صفات ر ية.

 الجهر عند المحدييف يعرؼ بما ي  ي: <ه  ار ػراب الػ  ريف الصػ  ييف بعضػهما مػف 
بمػر ر بعض  ي أيناء مر ر اله اء،   ي أيناء النطؽ،  يضيؽ الفراغ بينهمػا بحيػث يسػمج 

 اله اء،  ليف مي خحداث اه زازات  ذبذبات من ظمة لم  ريف>
 رد برهف الس رراء أف نسبة شي ع ااص ات المجه ر أربعة أ ماس اليػالـ  ػي حػيف 

 % .ٕٓأف نسبة شي ع المهم سة  مس اليالـ أي 
 الهمس عند الردماء يعرب بما ي  ي: ه  حػرؼ أضػعؼ الع مػاد  ػي م ضػعل ح ػى 

عػل،  يميػف  يريػر الحػرؼ مػي جػري الصػ ت،  الهمػس يػؿ شػيء لػل صػػ ت جػرح الػنفس م
 في،  ااص ات المهم سة  جمي بعبارة )سيت  حيل ش صد خضا ة خلى )الرػاؼ،  الطػاء 

  الهمزةد  عدا هذة ااص ات   عد مجه رة.
  عريػػػػؼ المحػػػػدييف لمصػػػػ ت المهمػػػػ س بمػػػػا يػػػػ  ي: عنػػػػد النطػػػػؽ بػػػػل ينفػػػػرج الػػػػ  راف 

بعػض أينػاء مػر ر الهػ اء مػف الػرئ يف بحيػث يسػمحاف لػل بػال ر ج  الص  ياف بعضػهما عػف
د ف أف يع رضل عارض  ي طريرل  مػف يػـ ل ي ذبػذب الػ  راف الصػ  ياف،  معيػار الفصػؿ 
بيف الجهر  الهمس عند الردماء ه  جري الػنفس أ  عدمػل،  عنػد المحػدييف  ذبػذب الػ  ريف 

 الص  ييف أ  عدـ ال ذبذب.
ااصػ ات الشػديدة هػي ام نػاع الصػ ت أف يجػري  ػي  التاسةط:الشدة االرخااة ا  -2

الحػرؼ،  الفػرؽ بينػل  بػيف المجهػ ر أف المجهػ ر يرػ ح الع مػاد  يػل،  الشػديد يرػ ي لز مػل 
 ي م ضعل،  ااص ات الشديدة  جمي  ي عبارة )أجدت طبرؾد  ميم ا لذلؾ بيممػة )الحػتد 
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  ال يميف مد الص ت عند النطؽ بالجيف.
محػػدييف   سػػمى ااصػػ ات الشػػديدة بالنفجاريػػة  ال ػػي   يػػ ف بػػ ف يحػػبس أمػػا عنػػد ال

مجػػػرح الهػػػ اء ال ػػػارج مػػػف الػػػرئ يف حبسػػػًا  امػػػًا  ػػػي م ضػػػي مػػػف الم اضػػػي يػػػـ يطمػػػؽ سػػػراح 
المجػػػػرح الهػػػػ ائي  جػػػػػ ة  ينػػػػد ي الهػػػػ اء محػػػػػديًا صػػػػ  ًا انفجاريػػػػًا،  ل  ػػػػػالؼ بػػػػيف الرػػػػػدماء 

خل  ػػػي صػػػ ت الجػػػيـ،  هػػػ  عنػػػد المحػػػدييف  المحػػػدييف  ػػػي ااصػػػ ات الشػػػديدة  النفجاريػػػة 
صػػ ت مريػػب مػػف انفجػػاري خضػػا ة خلػػى اح يػػايي،  السػػبب  ػػي حيػػـ الرػػدماء ب نػػل صػػ ت 
شديد انفجاري ه  ا  الؼ النطؽ  ي هذا الص ت   ط رة،  ربما ياف ينطؽ بصػ ت يشػبل 

صػػحى د  ػػي النجميزيػػة،  الجػػيـ الفGoالجػػيـ ال ػػي  نطػػؽ  ػػي الرػػاهرة اليػػـ   هػػ  مػػا يمايػػؿ )
ي  مط ص  ها النفجاري بن ع مف الحفيؼ يرمؿ مف شد ها  ه  ما يسػميل الرػدماء ب عطػيش 

 الجيـ.
 ااص ات الر  ة عيس الشػديدة،  هػي ال ػي يجػري  يهػا الصػ ت،  ميمػ ا لهػا بػالمس 
 الرش،  يمد الص ت جاريًا مي السيف  الشيف،  هػي ياليػة عشػر صػ  ًا  جمػي بعبػارة: ) ػذ 

 د.شط هز سعؼ صج  ث
 عنػػػد المحػػػدييف  سػػػمى ااصػػػ ات الر ػػػ ة بالح ياييػػػة،  عنػػػد النطػػػؽ بهػػػا ل ينحػػػبس 
نمػا يي فػي أف ييػ ف مجػراة عنػد ال ػر ج ضػيرًا جػدًا  ي ر ػب عمػػى  الهػ اء انحباسػًا محيمػًا،  اا
ضػػػيؽ المجػػػرح أف الػػػنفس  ػػػي أينػػػاء مػػػر رة بم ػػػرج الصػػػ ت يحػػػدث ن عػػػًا مػػػف الصػػػفير أ  

 سبة ضيؽ المجرح.الحفيؼ    مؼ نسب ها  بعًا لن
 رد حصؿ ا  الؼ  ػي الضػاد،  عػدها الرػدماء صػ  ًا ر ػ ًا، أمػا عنػد المحػدييف  هػي 
صػػ ت انفجػػاري،  سػػبب ال ػػ الؼ أنػػل ربمػػا حصػػؿ  طػػ ر  ػػي نطػػؽ الضػػاد،  هنػػاؾ ضػػاد 
م لدة  أ ػرح أصػمية رديمػة،  يظهػر أف الضػاد الرديمػة ااصػمية يانػت عصػية عمػى أهػالي 

رب مما يفسر ال سمية الرديمة ب ف العربية لغة الضاد،  نطؽ الضاد اارطار ال ي   حها الع
  ي العراؽ  بعض البد  يشبل لحد يبير  صؼ الردماء لمضاد الرديمة.

ااص ات الم  سطة: هي ااص ات ال ي جمعت بيف الر ا ة  الشػدة،   جمػي بعبػارة: 
بػيف المحػدييف  ػي  )لـ يرِ  عنػاد  عنػد المحػدييف  سػمى ااصػ ات المائعػة،  حصػؿ  ػالؼ

صػػػ ت العػػػيف،  ػػػرأي يرػػػ ؿ خنػػػل ل  ن مػػػي خلػػػى هػػػذة ااصػػػ ات المائعػػػة،  فيهػػػا شػػػيء مػػػف 
الغمػػػ ض،  هػػػي أرػػػؿ ااصػػػ ات اح يايػػػًا،  ػػػالعيف  يهػػػا بعػػػد عػػػف ااصػػػ ات الشػػػديدة،  مػػػف 
المحدييف مف حسـ اامر عف طريؽ ااشػعة  ا ضػج  ػي نطػؽ العػيف  ضػييرًا يبيػرًا لمحمػؽ، 

ر  ًا ل م  سطًا،  منهـ مف سار بريب الرػدماء بجعمهػا م  سػطة لعػدـ   بذلؾ جعمت ص  اً 
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  ض ح الح ياؾ عندها بالص ت.
 نرسػػـ ااصػػ ات الرئيسػػة بحػػر ؼ العربيػػة ال سػػطى عمػػى  الصةةاامت االحركةةات: -3
 رسميف:
 ااص ات الصام ة:   سمى أيضًا الساينة. -أ

 الحريات أ  أص ات العمة. -ب
ص  ًا سنبدأ بها بحسب الم ارج الص  ية عمى ال ر يب  ٕٛ ااص ات الصام ة هي 

 الحديث:
 ااص ات الشف ية:  هي الباء،  الميـ،  ال ا . -ٔ
 ااص ات الشف ية ااسنانية: الفاء. -ٕ
 ااص ات ااسنانية: الياء،  الذاؿ،  الظاء. -ٖ
 احػػد ااصػػ ات ااسػػنانية المي يػػة: هػػي أيبػػر مجم عػػة صػػ  ية   ػػرج مػػف م ػػرج  -ٗ

  عددها سبعة، هي: الداؿ، ال اء، الضاد، الطاء، الزاي، السيف، الصاد.
 ااص ات المي ية: الالـ، الراء، الن ف. -٘
ااصػػ ات الغاريػػػة:  هػػػي أصػػػ ات  سػػػط الحنػػػؾ،  هػػػي: الشػػػيف،  الجػػػيـ،  اليػػػاء،  -ٙ

  رديمًا سم ها بااص ات الشجرية؛ انها   رج مف شجر الفهـ.
 : الياؼ، الغيف، ال اء.ااص ات الطبرية -ٚ
 ااص ات المه ية: الراؼ. -ٛ
 ااص ات الحمرية: العيف، الحاء. -ٜ

 ااص ات الحنجرية: الهمزة،  الهاء. -ٓٔ
الحريػػات:    ػػذ المغػػة العربيػػة الفصػػحى يػػالث حريػػات    مػػؼ  ػػي الطػػ ؿ  الرصػػر 

صػغيرة،  اليسػرة   سمى: )الف حػة  اليسػرة  الضػمةد  يػاف الرػدماء يسػم ف الف حػة بػاالؼ ال
 بالياء الصغيرة،  الضمة بال ا  الصغيرة.

 نّبػػػل ابػػػف جنػػػي خلػػػى أنػػػل هنػػػاؾ حريػػػات يان يػػػة عػػػددها ياليػػػة؛ ل صػػػبج خلػػػى جانػػػب 
 حريات،  هي خجماًل يما ي  ي: ٙااصمية مجم عها 

 الف حة. -ٖ  اليسرة. -ٕ  الضمة. -ٔ
 هػػػي ال ػػػي  ػػػ  ي بعػػػد ألػػػؼ ال ف ػػػيـ  هػػػي الف حػػػة المف مػػػة الرصػػػيرة أ  الط يمػػػة  -ٗ

 الظاءد.-الطاء-الضاد-أص ات ادطباؽ )الصاد
االؼ الممالة،  هي الف حة المش بة باليسػرة رصػيرة أ  ط يمػة يػاالؼ  ػي رػراءة  -٘
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 )عاِلـد.
اليسرة المشػمة ضػمًا،   يػ ف  ػي النطػؽ بػيف اليسػرة  الضػمة يحريػة الرػاؼ  ػي  -ٙ
 )ريؿد.

 اصف الحركات العربية:
ت أمػػػامي مػػػن فض  م سػػػي  يػػػر مػػػد ر ييػػػ ف المسػػػاف عنػػػد نطرهػػػا الف حػػػة: صػػػ   -ٔ

 مس  يًا  ي راع الفـ مي انحراؼ رميؿ  ي أرصاة.
اليسرة: ص ت أمامي مر في ضيؽ  ير مد ر ينطؽ عندما  ر فػي مردمػة المسػاف  -ٕ

 نح   سط الحنؾ ااعمى.
الضػػمة: صػػ ت  مفػػي مر فػػي ضػػيؽ مػػد ر عنػػد نطرػػل ير فػػي مػػ  ر المسػػاف نحػػ   -ٖ

 الحنؾ. سرؼ
 هػػذة ااصػػ ات جميعػػًا عنػػد نطرهػػا  حػػدث اه ػػزازًا  ػػي الػػ  ريف الصػػ  ييف لػػذلؾ  يػػ ف 

 أص ات مجه رة،  المحصمة أف أسهؿ الحريات هي الف حة يـ اليسرة يـ الضمة.
 الفرق بين األصاات الصامتة االحركات:

ي ليػؿ لم رسيمات السابرة اص ات العمة أ  الحريات  ائدة  ي معر ة ال ض ح السػمع
ص ت،  ميست يؿ الحريات ذات درجة  اضحة  ي ذلؾ ال ض ح،   ص ات العمة الم سػعة 
أ ضج مف الضيرة،  معنى هذا أف الف حػة أ ضػج مػف الضػمة  اليسػرة،  اليسػرة أسػهؿ مػف 

 الضمة،  الضمة أصعب الحريات  أيرمها.
ؿ  هػػذة الحريػػات )أصػػ ات العمػػةد أ ضػػج  ػػي السػػمي مػػف ااصػػ ات الصػػام ة،  ػػاا  

 اه زاز اا  ار الص  ية عند نطؽ الحريات.
اليػػاني:  ػػر ج الهػػ اء مػػف الرئػػة عنػػد نطػػؽ الحريػػات مػػف د ف عػػائؽ يع ػػرض سػػبيمل، 
 الف حة مياًل  سمي مف مسا ة أبعد يييرًا مف الفاء  الياء   يرها يما أف ااص ات الصػام ة 

 سمي مف المهم سة.ليست جميعها ذات درجة  احدة  ي ال ض ح،  المجه رة أ ضج  ي ال
 )الػػالـ،  المػػيـ،  النػػ فد هػػي أييػػر ااصػػ ات الصػػام ة  ضػػ حًا،  أرربهػػا خلػػى طبيعػػة 
أص ات العمة،  ذلؾ أف  يها مف صفات أصػ ات العمػة أف مجػرح الهػ اء ل يع رضػل حائػؿ 

 أ  ماني عند النطؽ بل.
أف طريرػػة   الفػرؽ بػيف الحريػات الرصػيرة  الط يمػة  ػرؽ  ػي اليميػة ل  ػي الييفيػة أي

النطؽ  ي يم يهما  احدة،  ليف زمف النطؽ يرصر  يط ؿ  ي يؿ ص ت،   ذا طاؿ الزمف 
  ي الحرية الرصيرة أصبحت ط يمة.
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 التطار الداللي لممفردات:

يعػػػػرؼ ال طػػػػ ر الػػػػدللي هػػػػ   غييػػػػر معػػػػاني اليممػػػػات،  ال طػػػػ ر هػػػػ  عيػػػػس الجمػػػػ د 
اليػريـ: < رػد  مريػـ أطػ ارًا>  هػ    السي ف بؿ هػ  ال حػ ؿ خلػى اا ضػؿ،  جػاء  ػي الرػر ف

ان رػػاؿ اليممػػة مػػف طػػ ر خلػػى طػػ ر،  هػػذة الظػػاهرة م جػػ دة  ػػي جميػػي لغػػات العػػالـ،  المغػػة 
ظاهرة اج ماعية   ضي لما   ضي لل هذة الظػ اهر مػف ع امػؿ ال طػ ر،  عمػـ الدللػة هػ  

 العمـ الذي يدرس المعنى.
 أسباب التطار الداللي:

ي معػػاني المفػػردات،  يممػػة المػػ مف معناهػػا اا ؿ المصػػدؽ، أيػػر الرػػر ف اليػػريـ  ػػ -ٔ
 منػػل ر لػػل  عػػالى عمػػى لسػػاف أبنػػاء يعرػػ ب: < مػػا أنػػت بمػػ مف لنػػا  لػػ  ينػػا صػػادريف>، يػػـ 

،  ميمهػػا لفظػػة الصػػالة ’اسػػ عممت بمعنػػى دينػػي  ػػاص  هػػ  اديمػػاف بػػار  اصػػة  بػػالنبي 
 معر ؼ. بمعنى الدعاء  الحت بمعنى الرصد،  أصبج لها معنى جديد

الع امػػؿ النفسػػية: مػػف ارداب الج ماعيػػة  الحيػػاء  الشػػمئزاز  ال شػػاـ   ال فػػا ؿ  -ٕ
يمها أسباب نفسية  دع  خلى  جنب ييير مف االفػاظ  العػد ؿ منهػا خلػى  يرهػا مػف االفػاظ 
ال ي يينى بهػا عػف ااشػياء ال ػي يسػ حى مػف ذيرهػا، أ  ي ػاؼ  ي شػاءـ مػف أسػمائها،  رػد 

ب البصػير لععمػى،  السػميـ لمممػد غ،  اليفيػؼ أي ميفػ ؼ البصػر،  هػذا مػف اس عمؿ العػر 
 ربيؿ ال فا ؿ.

 ػػػ يير المغػػػات ااجنبيػػػة ب شػػػراب اليممػػػة العربيػػػة اليممػػػة ااجنبيػػػة المرابمػػػة لهػػػا أ   -ٖ
خعطائهػػا معناهػػا ياسػػ عماؿ ااطبػػاء اليػػـ  يممػػة ) ػػد ؿد لمعمميػػة الجراحيػػة،  اسػػ عماؿ يممػػة 

 المج مػػػي،  )المدرسػػػةد بمعنػػػى المػػػذهب،  )الػػػد رد بمعنػػػى الن بػػػة،  هػػػي )ال سػػػطد لمبيئػػػة 
 رجمة حر ية لعلفاظ الفرنسػية،  مػف ذلػؾ االفػاظ ال ػي نرمػت عػف الي نانيػة  يممػة )منطػؽد 

  رجمة حر ية لمي نانية.
سػػ ء الفهػػػـ:  هػػ  عامػػػؿ لػػل صػػػمة بم ضػػ ع الريػػػاس؛ اف ادنسػػاف يرػػػيس مػػا لػػػـ  -ٗ

ؿ،  يسػػ نبط عمػػى أسػػاس هػػذا الريػػاس،  يصػػيب  ػػي اسػػ نباطل يعػػرؼ عمػػى مػػا عػػرؼ مػػف ربػػ
حينػًا  يصػػؿ خلػػى الدللػة الصػػحيحة،  ي طػػر حينػًا   ػػر،  يسػػ  رج دللػة جديػػدة ميػػاؿ ذلػػؾ 
يممػػة )ع يػػدد  طػػ رت دلل هػػا خلػػى معنػػى )ع يػػؽد أ  )عنيػػدد بسػػبب الريػػاس ال ػػاطر عمػػى 

 هذيف اليمم يف.
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رسػػػية  عنػػػي نسػػػيت مػػػف رطػػػف  شػػػف،  طػػػ ر أصػػػ ات اليممػػػة  يممػػػة )يمػػػاشد الفا -٘
  ط رت الياؼ خلى راؼ،  شابهت اليممة العربية )رماشد بمعنى ما  ري عمى اارض مف 
  ػػػػات ااشػػػػياء،  م ػػػػاع البيػػػػت،   صػػػػبحت هػػػػذة اليممػػػػة العربيػػػػة ذات دللػػػػة جديػػػػدة عمػػػػى 

 المنس جات.
ربػػػؿ ا  صػػػار العبػػػارة:  ػػػ دي يممػػػة  احػػػدة منهػػػا مػػػا يانػػػت   ديػػػل العبػػػارة ياممػػػة  -ٙ

ا  صػارها،  عندئػذ   غيػر دللػػة هػذة اليممػة   صػػبج بعػد أجيػاؿ  يػػر  اضػحة الصػمة بينهػػا 
 بػيف معناهػػا الجديػػد، ميػػاؿ ذلػؾ  ػػي المهجػػة المصػػرية ) ػالف مػػف الػػذ اتد أي مػػف اا نيػػاء 

  هي يممة م  صرة أي: )مف ذ ات اامالؾد.
ي ااصػػؿ عمػػى نػػ ع ييػرة د راف اليممػػة  ػػي الحػػديث،  مػػياًل يممػػة )مي ػػبد  ػػدؿ  ػػ -ٚ

مف نست الص ؼ الغميظ، يـ أطمرػت عمػى رطعػة اريػاث ال ػي  غطػى بهػذا النسػت، يػـ عمػى 
رطعة ارياث ال ػي  سػ عمؿ لمي ابػة أيػًا يانػت يػـ عمػى الغر ػة ال ػي  حػ ي عمػى الرطعػة مػف 

 هذة ارياث، يـ عمى ااعماؿ ال ي  عمؿ  ي هذة الغر ة خلى   رة مف المعاني الجديدة.
ب ػػػذاؿ الػػػذي يصػػػيب االفػػػاظ  ػػػي يػػػؿ لغػػػة لظػػػر ؼ سياسػػػية أ  اج ماعيػػػة أ  ال -ٛ

عاطفية  مياًل يممة )الحاجبد يانت  عني  ي الد لة ااندلسػية )رئػيس الػ زراءد يػـ صػارت 
 ميػػيد يانػػت  طمػػؽ  ػػي -را ػػؿ-خبػػاحي-عمػػى النحػػ  المػػ ل ؼ ارف،  اليممػػات )رػػاطي طريػػؽ

ف بمعناهػا الحػالي خلػى  مظػة اا ػالؽ الحربيػة أ ؿ أمرها عمى بعض الي ائب العسيرية  دي
  اس ه ارها.

 مظاهر التطار الداللي:
  صػػيص الدللػػة:  هػػ   ضػػييؽ معناهػػػا، ميػػاؿ ذلػػؾ يممػػة )الحػػريـد  صصػػػت  -ٔ

طػػالؽ يممػػة )العػػيشد بمعنػػى  ،  اا لمدللػػة عمػػى النسػػاء بعػػد أف يانػػت  طمػػؽ عمػػى يػػؿ محػػـر
يم حػػؼ بػػل  صصػػت عمػػى ذلػػؾ الغطػػاء )ال بػػزد،  )المحػػاؼد معناهػػا  ػػي ااصػػؿ يػػؿ مػػا 

المعػػر ؼ،  اسػػ عماؿ )الصػػينيةد  طمػػؽ  ػػي ااصػػؿ عمػػى يػػؿ مػػا يػػرد مػػف بػػالد الصػػيف  رػػد 
حػػػػدث  طػػػػ ر دللػػػػي  يهػػػػا عمػػػػى اا انػػػػي المعر  ػػػػة حاليػػػػًا،  اليفػػػػر معنػػػػاة ااصػػػػمي السػػػػ ر 

  ادنيار، يـ  صص ب نيار الديف.
مػػل  نرمػػل مػػف المعنػػى ال ػػاص  عمػػيـ الدللػػة:  ييػػ ف ب  سػػيي معنػػى المفػػظ  مفه   -ٕ

الػػداؿ عميػػل خلػػى معنػػى أعػػـ  أشػػمؿ يمفظػػة )الػػِ رد  الػػ ر دد أصػػمل خ يػػاف المػػاء يػػـ اسػػ عمؿ 
طالؽ يممة ال رد عمى يؿ زهر، أ  خطػالؽ يممػة الػ رد عمػى يػؿ زهػر،  د ياف يؿ شيء،  اا
طالؽ البحر عمػى  أ  خطالؽ يممة الب س عمى يؿ شدة،  هي  ي ااصؿ بمعنى الحرب،  اا
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النهػػػر  البحػػػر،  يممػػػة )السػػػ حماـد لال  سػػػاؿ بالمػػػاء مطمرػػػًا حػػػارًا يػػػاف أ  بػػػاردًا  هػػػي  ػػػي 
 ااصؿ لال  ساؿ بالماء الحميـ أي الحار.

ان راؿ المفظ مف معنى خلى معنى بسبب المشابهة مياؿ ذلؾ يممة الشػجرة بمعنػى  -ٖ
الفصػػؿ  الفػػرز،  البريػػد  ن مػػة،  الػػ  ى بمعنػػى الحػػرب،  ميَّػػز   ميَّػػز  ام ػػاز،  أصػػؿ معناهػػا

  ي ااصؿ المسا ة المعر  ة، يـ اس عمالها لمرس ؿ الذي يرطي المسا ات ديصاؿ الي ب.
 يحصؿ ان راؿ المفظ مف معنى خلى   ر بطرؽ مف أهمها السػ عارة أي المجػاز  -ٗ

الػػػذي عالر ػػػل ال شػػػبيل،  المجػػػاز المرسػػػؿ  هػػػ  الػػػذي  يػػػ ف عالر ػػػل  يػػػر ال شػػػبيل يالسػػػببية 
حاليػة  المحميػة   يرهػا،  اسػ عماؿ المفػظ بػػالمعنى الجديػد ييػ ف بدايػة عػف طريػؽ المجػػاز  ال

 ليف بعد ييرة اس عمالل  ان شارة بيف الناس  ذهب عنل هذة الصفة   صبج الدللػة الجديػدة 
 ي المفظ هي حريرية،  ليست مجازية مياؿ ذلؾ يممة )بحثد  فيػد  ػي ااصػؿ  حريػؾ اليػد 

ش عػػػف شػػػيء يػػػـ أصػػػبحت بمعنػػػى   ػػػر يمػػػا هػػػ  معػػػر ؼ ارف،  نحػػػ   ػػػي ال ػػػراب لم ف ػػػي
)ار ػػبسد  ػػدؿ عمػػى طمػػب الرػػبس مػػف النػػار،  )العرػػؿد لفظػػة  ػػدلى عمػػى الػػربط،  )الر عػػة، 
 اار ع،  الرائػػيد مػػ   ذ مػػف الػػر ع  هػػ  الفػػزع،  البػػاب مػػف الي ػػاب مػػ   ذ مػػف البػػاب الػػذي 

فػػػاظ جميعػػػًا المػػػذي ر  ػػػدؿ عمػػػى نػػػد ؿ منػػػل،  المعريػػػة مشػػػ رة مػػػف عػػػرؾ الشػػػيء، هػػػذة اال
معانيهػػا اا ػػرح الم عػػارؼ عميهػػا دللػػة مباشػػرة ل عػػف طريػػؽ المجػػاز بػػؿ خف دلل هػػا عميهػػا 

 أررب خلى الذهف مف الدللة ااصمية لشي ع  ان شار المعنى الجديد.
 تطار دالالت األلفاظ في التعبير القرآني:

  يار  لها   يير  ػي سػياؽ اليػالـ، اليممة  ي الرر ف لها ميانها المناسب  رصدية ال
 رػػد انفػػػرد الػػػنص الرر نػػي عػػػف ااجنػػػاس اادبيػػة اا ػػػرح ب سػػػم ب  ػػاص  ػػػي ا  يػػػار هػػػذة 
المفردات،  مرة يحدث ال ط ر  ي معنى المفظػة بمفردهػا،  مػرة عػف طريػؽ السػياؽ الرر نػي، 

بينهمػػا  ػػي  يممػػة المطػػر مراد ػػة لمغيػػث  ػػي المغػػة عمػػى حػػيف أف السػػ عماؿ الرر نػػي يفػػرؽ 
مػػػػرة جػػػػاءت جميعػػػػًا بمعنػػػػى العػػػػذاب ير لػػػػل  ٘ٔالدللػػػػة،  يممػػػػة )مطػػػػرد  ردت  ػػػػي الرػػػػر ف 

مػػرات بمعنػػى  ٖسػػبحانل: < أمطرنػػا عمػػيهـ حجػػارة مػػف سػػجيؿ> أمػػا يممػػة )الغيػػثد  ػػ ردت 
الرحمػػػة  ال يػػػر  النمػػػاء ير لػػػل  عػػػالى: < هػػػ  الػػػذي ينػػػزؿ الغيػػػث مػػػف بعػػػدما رنطػػػ ا  ينشػػػر 

د ضيرت  ي الدللة  ا  صت بيـ  الريامػة  مػا يحػدث  يػل يالرارعػة رحم ل>  نجد ألفاظًا ر
  الحارة  الريامة  النار ر  يـ  ال غابف  يـ  ال الري خلى   رة.

 مف االفاظ ال ي ياف لها دللة جديدة  ي الس عماؿ الرر ني لفظة )الَجّنةد  )الُجّنةد 
نى الجف، أما  ي الرر ف   عني الَجّنة دار  ي المغة  عني الس ر،  الَجناف: الميؿ،  الِجّنة بمع
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يػػ اب ار ػػرة،  مػػرة يحصػػؿ  ػػي الػػنص الرر نػػي أف   ضػػي لفظػػة  ريبػػة خذا يانػػت بمفردهػػا، 
 لينهػػا عنػػدما  ػػد ؿ عػػالـ السػػياؽ الرر نػػي  صػػبج مناسػػبة،  نجػػدها عمػػى  راب هػػا ل يصػػمج 

مػػف رػػاؿ: <أليػػـ  ميانهػػا خل ب ج دهػػا، ميػػاؿ ذلػػؾ يممػػة )ضػػيزحد ال ػػي  ردت  ػػي ر لػػل عػػز
الذير  لل اانيى  مؾ خذًا رسمة ضيزح>،  هي يممػة  ريبػة حسػنت بحسػف م رعهػا  ل يسػد 
 يرهػػا مسػػدها،  مػػـ يرػػؿ )جػػائرةد أ  )ظالمػػةد  جػػاءت هػػذة اريػػة خنيػػارًا لرػػ لهـ: <المالئيػػة 
بنات ار>  يممة )ضيزحد  ي المغة مف )ضاز  ي الحيـد أي )جاَرد،  جػاءت  ػي الػنص 

ني ل فيد معنػى السػ غراب مػف رسػمة اليػا ريف،  جػاءت منسػجمة مػي الفاصػمة الرر نيػة، الرر 
  هيذا  نسجـ  رابة المفظة مي  رابة رسمة اليا ريف.

 مػػػف ذلػػػؾ اسػػػ عماؿ الصػػػا ة أ  الطامػػػة ليػػػـ  الريامػػػة ير لػػػل سػػػبحانل: < ػػػ ذا جػػػاءت 
 لل  عالى: <  ذا جاءت الصا ة يـ  يفر المرء مف أ يل  أمل  أبيل  صاحب ل  بنيل> أ  ير

الطامػػة اليبػػرح>  الصػػا ة هػػي الداهيػػة العظيمػػة أي شػػديدة الصػػ ت مػػف َصػػ َّ يصػػ    هػػ  
َـّ المػاء أي  ،  هي الصيحة  ي يـ  الريامة ال ي  نماز بص ت عنيؼ،  الطامة مف َطػ صاخٌّ

 عال،  سميت الريامة طاّمة انها  يبس يؿ شيء   يسرة.
 

 المعجم العربي:
جػػذر العػػيف  الجػػيـ  المػػيـ يػػدؿ عمػػى السػػي ت  الصػػمت،  الرجػػؿ الػػذي ل لغػػة: مػػف 

يفصج ه  أعجـ  المرأة عجماء بينة العجمة،  يراؿ: صالة النهار عجماء أي ل يجهر بها 
  ي الرراءة.

اصطالحًا: ه  ي اب يضـ ألفاظ المغة العربية مر بة عمى نمط معيف مشر حة شرحًا 
 ى ال ص ؿ خلى مرادة.يزيؿ خبهامها   عيف الدارس عم

 هنػػاؾ عػػدـ ا فػػاؽ بػػيف المعنػػى المعجمػػي  الصػػطالحي  ػػي يممػػة المعجػػـ،  ػػالمعنى 
المعجمي المغ ي ه  ادبهاـ  الغم ض،  المعنى الصطالحي يدؿ عمى ال  ضيج  الشػرح، 
 ادجابػػة عػػف ذلػػؾ أف زيػػادة بعػػض الحػػر ؼ  ػػي اليممػػة رػػد  سػػبب  غييػػرًا  ػػي المعنػػى  هػػ  

الصرؼ  ي ما يسمى معاني الصيق الز ائد ي ضػعيؼ عػيف اليممػة  زيػادة م ج د  ي ي ب 
الهمػػزة  ػػي أ ؿ اليممػػة ل ػػدؿ عمػػى معنػػى ادزالػػة، نحػػ  )رػػذيت عينػػل  أرػػذيت عينػػلد بمعنػػى 
أزلػػػت الرػػػذح،  يػػػذلؾ )رسػػػطد بمعنػػػى )جػػػارد  )أرسػػػطد بمعنػػػى )عػػػدؿد،  يرػػػاؿ: )أعجمػػػت 

ذلؾ اامر ابف جنػي  ػي ال صػائص الي ابد أي أزلت عجم ل بنرطل أ  شيمل،  رد  ضج 
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حينمػػا رػػاؿ: <أعجمػػت الي ػػاب خذا بين ػػل أ   ضػػح ل>  هػػ  خذف لسػػمب معنػػى السػػ فهاـ ل 
 خيبا ل.

 
 أهمية المعجم:

هنػػػاؾ حاجػػػة خلػػػى المعجػػػـ رػػػديمًا  حػػػدييًا،  رػػػديمًا يػػػاف يسػػػ ؿ بعػػػض الصػػػحابة عػػػف 
  ايهة  أبًا>  ياف يس ؿ مفردات ل يعر  نها يما س ؿ عمر بف ال طاب  ي ر لل  عالى: <

عػػػف <ااب>  هػػػ  حشػػػيش اانعػػػاـ،  سػػػ ؿ ال ميفػػػة يػػػذلؾ  هػػػ  عمػػػى المنبػػػر عػػػف معنػػػى 
ال   ؼ  ي ر لل  عالى: <أ  ي  ذهـ عمى   ّ ؼ>  سي  ا،  راـ شي  مف هػذيؿ الحضػرية 
 رػػاؿ: هػػذة لغ نػػا ، ال  ػػ ؼ بمعنػػى ال ػػنرص،  عبػػد ار بػػف عبػػاس عمػػى سػػعة عممػػل يػػاف ل 

 ػػػاطر،  الحاجػػػة ازدادت خلػػػى المعجػػػـ بعػػػد ا ػػػ الط العػػػرب بغيػػػرهـ،  ان شػػػار  يعػػػرؼ معنػػػى
 العربية بان شار ادسالـ.

 أ ؿ مػػف اسػػ عمؿ يممػػة المعجػػـ  ػػي ال ػػاري   ػػي الرػػرف الرابػػي الهجػػري هػػ  أحمػػد بػػف 
هػػػد  ػػي ي ابػػل )معجػػـ الصػػحابةد  أرد ػػل )عبػػد ار البغػػ يد المحػػدث الم ػػ  ى ٖٚٓالمينػػى )

 بيل المعجـ الصغير  المعجـ اليبير.هػد  ي ي اٖ٘ٔ)
 نشأة الفكر المعجمي عند العرب:

العػػرب لػػـ يي نػػ ا أ ؿ مػػف اب يػػر  ػػػ ليؼ المعجػػـ بػػؿ سػػبر هـ أمػػـ أ ػػرح يارشػػػ رييف 
 الصينييف  الي نانييف،  العرب  ي العصر الجاهمي لـ يي ن ا بحاجة خلى المعجـ انهـ أمة 

ى أف يس ل ا عف معاني اليممات ذات الصطالح أمية ح ى جاء ادسالـ،  دعت الحاجة خل
 الجديد.

 بدايات المعجـ عند العرب ظهرت  ي س الت نا ي بف اازرؽ  ه   ي اليعبة لعبػد 
هػد،    ذ يس لل عف مفردات الرر ف اليريـ،  س ؿ نا ي أ برني عف ر لػل ٛٙار بف عباس )

 جػاب ابػف عبػاس: هػ   فػرؽ  عالى: <عف اليمػيف  عػف الشػماؿ عػزيف> مػا معنػى عػزيف   
الجماعػػة حمرػػًا حمرػػًا، رػػاؿ نػػا ي:  هػػؿ  عػػرؼ العػػرب ذلػػؾ، رػػاؿ: نعػػـ، أمػػا سػػمعت ُعبيػػد بػػف 

 اابرص  ه  ير ؿ:
 يي ن ا ح ؿ منبرة عزينا    جا  ا يهرع ف خليل ح ى

 اسػػػ مرت هػػػذة المحػػػا رة بينهمػػػا  طالػػػت  عر ػػػت بسػػػ الت نػػػا ي بػػػف اازرؽ  يانػػػت 
يػػادة أ ػػرح بحسػػب الػػر اة لينهػػا  عػػد المحا لػػة اا لػػى لنشػػ ة عمػػـ   صػػؼ بػػالنرص مػػرة  الز 

ال فسير  يذلؾ نش ة المعجـ العربي بالس اؿ عف معػاني المفػردات،  يانػت خجابػات عبػد ار 
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بف عباس   دي ما   ديل المعجمات لمسائميف،  بعد ذلؾ أّلؼ أباف بف  غمب  ريب الرر ف، 
 ف عمي بف الحسيف  أبي جعفر  أبي عبد ار ^ . ياف رارئًا  ريهًا لغ يًا  محديًا ع

 يعد ال ميؿ بف أحمد الفراهيدي أ ؿ مف صؼ معجمًا مر بًا  ر يبًا عمميًا مبينًا معاني 
المفػػردات  شػػارحًا خياهػػا،  بػػيَّف المسػػ عمؿ  المهمػػؿ عمػػى طريرػػة ال رمبػػات الصػػ  ية   ضػػي 

يف ال ميؿ مرمدًا احد  ي هذة الفيرة اليممة  جميي  رمبا ها  حت أبعد الحر ؼ م رجًا  لـ ي
 بؿ ياف مب يرًا  م  رعًا لها.

أما المعػاجـ ال ػي عر ػت مػف ربػؿ عنػد ارشػ رييف  الصػينييف  الي نػانييف   عػد معػاجـ 
 اصػػة ل عامػػة،  لػػـ ييػػف الرصػػد عنػػدهـ  ػػي  مػػؾ المعػػاجـ حصػػر جميػػي ألفػػاظ المغػػة يمػػا 

  عؿ ال ميؿ باس يناء الصيف  ي هذا المجاؿ.
 أسباب تأليف المعاجم:

سبب ديني لم ػ ؼ مػف  صػ ؿ المحػف  ال طػ  خلػى الػنص الرر نػي،  يػاف العػرب  -ٔ
يس عين ف  ي  هـ مفردات الرر ف بالشعر  بيالـ العرب،  ير ؿ ابػف عبػاس: <الشػعر ديػ اف 
العرب،   ذا  في عمينا الحرؼ مف الرر ف اليريـ الذي أنزلل ار رجعنػا خلػى الشػعر  ال مسػنا 

 عر ة ذلؾ منل>م
سػػبب اج مػػاعي: خف حيػػاة البػػدا ة  ػػالؿ الرػػرف اليػػاني الهجػػري رػػد بػػدأت  زحػػؼ  -ٕ

عمػػػػى الح اضػػػػر  معنػػػػى ذلػػػػؾ أف المعػػػػيف الػػػػذي يػػػػاف يسػػػػ ري منػػػػل الػػػػر اة رػػػػد أ شػػػػؾ عمػػػػى 
 النض ب.
سبب يرا ي:  ػ ا ر لػدح بعػض العممػاء حشػد يبيػر مػف الر ايػات المغ يػة،  يػان ا  -ٖ

يمها   د ينها، مياؿ ذلؾ: ما ر ي عف أبػي عمػر  بػف العػالء مػف يحس ف بالحاجة خلى  سج
أف د ػػا رة يانػػت  مػػع سػػرؼ بي ػػل،  عنػػدما  نسػػؾ   فػػرغ لمعبػػادة رػػاـ ب حرارهػػا،  يػػاف م لعػػًا 
بجمػػػي مفػػػردات المغػػػة  ضػػػبطها  حفػػػظ شػػػ اهدها   ػػػد ينها  ػػػي جػػػذاذات  د ػػػا ر خل أف هػػػذا 

 أييرهـ   ي مردم هـ ال ميؿ   يرهـ. ادحراؽ الم سؼ ياف محف ظًا عند  الميذة  ما
 مراحل جمع المغة:

نش ت الدراسات المغ يػة  ػي بػداي ها ضػعيفة  صػغيرة يػـ أ ػذت  نمػ  شػيئًا  شػيئًا خلػى 
أف  صمت درجة النضت  الي ماؿ،  يميف حصر الدراسػات المعجميػة  المغ يػة  ػي مراحػؿ 

 يالث:
العػالـ يػػاف يرحػؿ خلػى الباديػػة المرحمػة اا لػى: هػي جمػػي اليممػات مػف  يػػر  ب يػب،  

  يسمي اليممات هناؾ  ي م  مؼ المعاني  يد ف ما سمي مف  ير  ر يب.
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المرحمػػة اليانيػػة: جمػػي اليممػػات الم عمرػػة بم ضػػ ع  احػػد،  الػػذي دعػػا خلػػى هػػذا الجمػػي 
أنهػػـ رأ ا يممػػات م راربػػة  ػػي المعنػػى  ػػ راد ا  حديػػد معانيهػػا بم ضػػ ع  احػػد  ػػ لؼ أبػػ  زيػػد 

هػػػد ي بػػًا ٕٗٔهػػػد ي ابػػًا  ػػي المطػػر  ار ػػر  ػػي المػػبف،  ألَّػػؼ ااصػػمعي )ٕ٘ٔ)اانصػػاري 
يييرة منها ي اب النحؿ  العسؿ،  ألَّؼ النظر بف شميؿ ي ابًا  ي  مؽ الفرس  يد ؿ ضمف 
هػػذة المرحمػػة م لفػػات العممػػاء ار يػػة يفرػػل المغػػة لميعػػالبي  الم صػػص لبػػف سػػيدة،  يطمػػؽ 

عػاجـ المب بػة أ  معػاجـ المعػاني  الم ضػ عات  مػف عي بهػا عمى هػذا المػ ف مػف الجمػي الم
أف يييػرًا مػػف االفػاظ  ػػ  ي لمعػاٍف يييػػرة،  الباحػػث ل يعػرؼ  ػػي أي اابػ اب مطمبػػل،  يييػػرًا 

 مف الصفات يش رؾ  يها ادنساف أ  الحي اف أ  النبات مما يزيد اامر صع بة.
المعػػاجـ عمػػى نمػػط  ػػاص  المرحمػػة الياليػػة:  ػػي هػػذة المرحمػػة  ضػػعت اليممػػات  ػػي

ليرجي خليل مف يريد البحث عف معنى يممة أ  حرير هػا أ  أصػمها،  يميػف الرػ ؿ: خف الرػرف 
اا ؿ الهجػػري هػػ  بدايػػة ال ػػ ليؼ المغػػ ي،  الرػػرف اليػػاني الهجػػري بدايػػة ال ػػ ليؼ المعجمػػي، 

ي البػػػػارَع،  رائػػػػد المعػػػػاجـ العربيػػػػة اا ؿ هػػػػ  ال ميػػػػؿ يػػػػـ   الػػػػت بعػػػػدة الجهػػػػ د،  ػػػػ لَّؼ الرػػػػال
 اازهري ال هذيَب،  ابف دريػد الجمهػرَة،  الجػ هري الصػحاَح،  يسػمى هػذا المػ ف مػف الجمػي 
اسـ المعجـ المجػنس  الفػرؽ بينػل  بػيف المبػ ب أف اا ؿ يمجػ  خليػل عنػدما يػراد البحػث عػف 

 ر.المعنى أما الياني  يمج  خليل ديجاد االفاظ ال ي  د ر  ي ذهف الباحث مف   اطر  أ يا
 المدارس المعجمية:

مدرسة ال رميبات الص  ية: نمط هذة المدرسة أف   ضػي جميػي ال رميبػات باليممػة  -ٔ
 ٖ حػػت أبعػػد الحػػر ؼ م رجػػًا بحسػػب ال ر يػػب الرػػػديـ لهػػا  مػػياًل يممػػة )يبػػرد   يػػ ف مػػػف 

أحرؼ هي )ؾ، ب، رد   رميبا ها الممينة هي )يرب، ريب، ربؾ، بير، برؾد   ضي هػذة 
 حت أبعد الحر ؼ م رجًا  ه  حرؼ الياؼ،  ه  ين مي خلى ااص ات الطبرية،  ال رميبات

هػػػد  مػػف ٘ٚٔهػػذة المدرسػػة هػػي أرػػدـ المػػدارس المعجميػػة   ػػر بط بم  ػػرع نظامهػػا ال ميػػؿ )
أشهر مف سار عمى هذا المنهت أب  عمي الرالي  ي البارع  ػي المغػة،  اازهػري  ػي  هػذيب 

 طالمغة، الصاحب بف عباد ي المحي
مدرسػػة ال رميبػػات الهجائيػػة:   نسػػب لم سسػػها ابػػف دريػػد صػػاحب الجمهػػرة،  هػػ   -ٕ

سار عمى نهت ال ميؿ  ي ال رميبات خل أنل  الفل  ي النظاـ الص  ي،  ا بي نظػاـ الهجائيػة 
 ه   ضي اليممػة  جميػي  رميبا هػا  حػت أ ؿ الحػر ؼ  ػي ال ر يػب الهجػائي،  يممػة )يبػرد 

 ا   ضي  حت حرؼ الباء.السابرة  جميي  رميبا ه
مدرسػػة الرا يػػة: سػػميت بهػػذا السػػـ نظػػرًا لمحػػرؼ اا يػػر مػػف اليممػػة   جعمػػل بابػػًا  -ٖ



 فقه اللغة

(21) 

 الحػػػرؼ اا ؿ  صػػػاًل،  اليممػػػة السػػػابرة )يبػػػرد   ضػػػي  ػػػي بػػػاب )الػػػراءد  صػػػؿ )اليػػػاؼد 
  نسػػب هػػذة المدرسػػة خلػػى الجػػ هري صػػاحب الصػػحاح،  أشػػهر مػػف سػػار عمػػى نظػػاـ هػػذة 

 ر  ي لساف العػرب،  الفيػر ز  بػادي  ػي الرػام س المحػيط،  الزبيػدي  ػي المدرسة ابف منظ
  اج العر س  أحمد  ارس  ي الجاس س عمى الرام س.

مدرسة الهجائية:   بي النظاـ الهجائي أ  االؼ بائي،  رد سػار عمػى هػذا الػنهت  -ٗ
ي ي ابل الجيـ، بعض المعاجـ الرديمة أ  الحديية  مف العمماء الردماء أب  عمر  الشيباني  

 يع مػػد عمػػى الحػػرؼ اا ؿ لميممػػة   ػػؽ النظػػاـ الهجػػائي  يضػػي  ػػي بػػاب الهمػػزة مػػياًل يػػؿ 
يممة مبد ءة بهذا الحرؼ،  سار عمػى هػذا النظػاـ الزم شػري  ػي معجمػل )أسػاس البال ػةد 
 سػػار عمػػى هػػذا النظػػاـ الفيػػ مي  ػػي )المصػػباح المنيػػرد،  البسػػ اني  ػػي )محػػيط المحػػيطد، 

 ي )أررب الم اردد،  ااب لػ يس معمػ ؼ  ػي )المنجػدد،  يػذلؾ المعجػـ ال سػيط  الشر  ني 
لممجمػػي المغػػ ي المصػػري،  هػػذة المعػػاجـ يمهػػا راعػػت ال ر يػػب الهجػػائي عمػػى   ػػؽ الحػػرؼ 
اا ؿ  الياني  اليالث يما  عؿ مف ربؿ ابػف  ػارس،  نالحػظ أف المعػاجـ الحدييػة رػد سػارت 

 عمى هذا النمط انل أسهؿ.
سػػػة المعػػػاني  الم ضػػػ عات: عر ػػػت المغػػػة العربيػػػة هػػػذا النػػػ ع مػػػف المعػػػاجـ، مدر  -٘

 لينل لػـ ين شػر عمػى الػر ـ مػف أف أصػحاب هػذا النػ ع رػد أّد ا لمغػة العربيػة  ػدمات جميمػة 
  نسػػب هػػذة المدرسػػة خلػػى أحػػد أئمػػة المغػػة  اادب أبػػي عبيػػد الراسػػـ بػػف سػػالـ  مػػف أشػػهر 

ف سػػيدة  الػػذي   سػػي  يػػل يييػػرًا  هػػذا النػػ ع يرػػؿ معػػاجـ هػػذة المدرسػػة أيضػػًا الم صػػص لبػػ
ادرباؿ عميل  اله ماـ بػل اف يييػرًا مػف االفػاظ  ػ  ي لمعػاٍف يييػرة،  الباحػث ل يعػرؼ  ػي 
أي ااب اب ذير مطمبل  ييير مف الصفات يش رؾ  يها اليػائف الحػي سػ اء أيػاف خنسػانًا أ  

 يػػل اليػػائف الحػػي أ  الجمػػاد  هػػذا ممػػا حي انػػًا أ  نبا ػػًا بػػؿ هنػػاؾ مػػف الصػػفات مػػا يشػػ رؾ 
 يصعب عمى الباحث الحص ؿ عمى مب غاة.

 
 ظااهر المغة العربية:

 القمب المكاني:
لغة ه   ح يؿ الشيء عف  جهل،  اصطالحًا ه   صيير حرؼ مياف حرؼ بال رػديـ 
  ال   ير،  ليس لل ص رة محددة بالحر ؼ  رػد ييػ ف بػيف عػيف اليممػة  لمهػا أ  بػيف الفػاء

  العيف أ  بيف الفاء  الالـ.
 الرمب المياني مسم ع عف العرب،  مف العمماء الردماء مػف أيب ػل  مػنهـ مػف ر ضػل 
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ي بي عمر الجرمي  ابػف درسػ  يل،  رػد  صػص اليػاني مصػنفًا  ػي خبطػاؿ الرمػب الميػاني، 
 ػػي  اليممػػة ال ػػي يحػػدث  يهػػا رمػػب  صػػبج رائمػػة بػػذا ها  ل  ػػرد خلػػى أصػػمها  أييػػر مػػا ييػػ ف 

 المع ؿ  المهم ز.
 أسباب الرمب المياني:

يعزح خلى ران ف الم الفة نح  )ِرسّيد مرم ب )ر  سد  حػدث الرمػب بػيف صػ ت  -ٔ
 الصفير )السيفد  )ال ا د.

 أ طاء ااطفاؿ  ي اليالـ. -ٕ
 ا  الؼ المهجات العربية  الضر رة الشعرية. -ٖ
 ال شبيل بػ )م سىد.ال شبيل ير لهـ: )عيسىد مف )يس عد حماًل عمى  -ٗ
 نظرية السه لة الص  ية. -٘
 ال صريؼ. -ٙ

 طريرة معر ة اليممة المرم بة مف ااصمية:
الرج ع خلى المصدر ميؿ )ناءد مرم ب )ن حد  المصدر )ن يد   ي ف اليانية هي  -ٔ

 ااصؿ  اا لى مرم بة.
رمػػػ ب نحػػػ  نػػػدرة السػػػ عماؿ  يير ػػػل  يييػػػر السػػػ عماؿ يعػػػد أصػػػاًل أمػػػا رميمػػػل  م -ٕ

 )لعمريد  )رعمميد   ف اا لى أيير اس عماًل مف اليانية  هي أصؿ.
ييػػرة مػػا يشػػ ؽ مػػف ااصػػؿ أي أف المرمػػ ب خذا  ا ػػؽ المرمػػ ب منػػل لفظػػًا  معنػػى  -ٖ

يجػػػب أف ييػػػ ف أرػػػؿ  صػػػر ًا ممػػػا رمػػػب منػػػل اف ااصػػػؿ أييػػػر  صػػػر ًا نحػػػ  )جػػػاةد مرمػػػ ب 
    جيل   ج ة    جل   ّجل   اجل>) جلد انل يراؿ: <رد  جل الرجؿ  جاهة  ه

أف   ر ب عمى عدـ الرمب اج مػاع همػز يف  ػي نهايػة اليممػة،  يػد ر ذلػؾ اامػر  -ٗ
 ي اسـ الفاعؿ  جمي ال يسير  ي الفعؿ ااج ؼ مهم ز الالـ نح  )جاءد  )شاءد اج ماع 

 يهػا رمػب همز يف  ي نهاية اليممة يريؿ  ػي العربيػة لػذلؾ رػاؿ الصػر ي ف: خف اليممػة حػدث 
ميػػاني بان رػػاؿ لـ اليممػػة )الهمػػزةد ميػػاف عػػيف اليممػػة ربػػؿ أف  رمػػب همػػزة   يػػ ف )جػػائيد 

  )شائيد يـ  حذؼ الياء يما يفعؿ  ي يؿ اسـ منر ص ل صير )جاٍءد  )شاٍءد.
المرمػػػ ب ي جػػػد معػػػل حػػػر ؼ الزيػػػادة  المرمػػػ ب منػػػل ااصػػػمي لػػػيس  يػػػل حػػػر ؼ  -٘

د مرمػػ ب )طػػ مَ  د الزيػػادة نحػػ  )اطمػػ فَّ َفد،  الػػراجج أف ذلػػؾ ل يعػػد رياسػػًا اف يممػػة )اطمػػ فَّ
هػػي ااييػػر  صػػر ًا مػػف اليانيػػة  ااييػػر اسػػ عماًل  ػػي المغػػة؛ لػػذلؾ  يػػ ف أصػػاًل،  )طػػ مفد 
 ي ف مرم بة،  هذا الرأي ابي عمر الجرمي،  هنػاؾ رأي   ػر يػذهب خلػى أف يػال المفظػيف 
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مػا عمػى رأي البصػرييف أصػؿ  ػال رمػب أصؿ  ال رمب  يهما عمى  ػرار )جػذبد  )جبػذد  ه
 يهما،  هذا مػا ذهػب خليػل ابػف جنػي  ػي  صائصػل أمػا رأي اليػ  ييف  يعػد رمبػًا  ػي )جػذب 

  جبذد.
ا ػػػ الؼ نظػػػـ حػػػر ؼ الجمػػػي ااصػػػمية عػػػف حػػػر ؼ مفػػػردة نحػػػ  )أشػػػياءد جمػػػي  -ٙ

ر )شيءد  الهمزة  ي   ر المفرد  هػي  ػي الجمػي  ػي أ لػل،  الرػ ؿ نفسػل  ػي جمػ ع ال يسػي
 نح  ) راء،   بار،   راـد جمي )رأي  بئر  رئـد.

 
 اإلبدال:

لغة: ه   ضي الشيء مياف  يرة،  اصطالحًا: هػ   رريػب صػ ت مػف صػ ت   ػر, 
  الغاية منل  حريؽ ن ع مف الر صاد  ي عمميات النطؽ.

 اهػ ـ العممػاء العػرب بادبػػداؿ ب صػفل ظػاهرة مػف الظػػ اهر الشػائعة،  هػ  يميػؿ حالػػة 
حػػػالت ال طػػػ ر الصػػػ  ي  لػػػل  ائػػػدة  ػػػي  عػػػرؼ المغػػػ ي عمػػػى يػػػـ يبيػػػر مػػػف المفػػػردات مػػػف 

  اس يشاؼ أسرار المغة   جنب ال ط   ي  هـ النص ص اادبية.
 اش رط ابػف جنػي  ػي  رػ ع ادبػداؿ ال رػارب بػيف الم ػارج الصػ  ية نحػ  خبػداؿ الهػاء 

بعضػهـ: <ع ػى حػيف>  ػي  هررتد  العػيف مػف الحػاء يرػراءة-مف الهمزة الزائدة ميؿ )أررت
<ح ى حيف>  ادبداؿ هنا مريد بهذا الشػرط عمػى حػيف أف بعػض المغػ ييف   سػع ا  يػل  لػـ 
يش رط ا ررب الم ارج  ي  حريؽ ادبداؿ ي بي الطيػب المغػ ي صػاحب ي ػاب ادبػداؿ نحػ  
)يجػػػ س،  يحػػػ سد بمعنػػػى )يػػػد سد  ادبػػػداؿ  رػػػي بػػػيف الجػػػيـ الشػػػجري المجهػػػ ر  الحػػػاء 

 لمهم س.الحمري ا
  عميؿ ال  الؼ أف ابف جني يريد  راربًا  اصًا لعص ات  ي انطالرها  أب  الطيب 
يريػػد انطالرػػًا عامػػًا لعصػػ ات  ػػي أف الصػػ امت يمهػػا  شػػ رؾ  ػػي صػػفة عامػػة  هػػ   جػػ د 
الع ػػراض  ػػي نطرهػػا عيػػس ااصػػ ات النطالريػػة )العمػػةد؛  لهػػذا ينظػػر أبػػ  الطيػػب خلػػى 

 ية.ااص ات يمها نظرة شم ل
  ادبداؿ عمى ضربيف:

أ ًل: بػػدؿ حػػرؼ مػػف حػػرؼ اجػػؿ ادد ػػػاـ يرػػراءة بعضػػهـ )يّصػػالحاد  أصػػؿ الفعػػػؿ 
)ي صػػالحاد   بػػدلت ال ػػاء خلػػى صػػاد يػػـ حصػػؿ ادد ػػاـ  هػػ  بػػذلؾ ييػػ ف بفػػ ج اليػػاء  الػػالـ 

   شديد الصاد.
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  ي ر لل  عالى: <أف ُيْصمحا> بضـ الياء  سي ف الصاد  ه  مف الفعؿ )أصمجد.
 يانيًا: بدؿ حرؼ مف حرؼ  ي  ير ادد اـ  ه  عمى يالية أن اع:

ادبداؿ النادر ال اري  ػي سػبعة أحػرؼ )ؽ، خ، ذ، ظ، ض، ح، غد نحػ  )أ ػف،  -ٔ
 أ فد.

أحػرؼ  جمػي  ػي عبػارة )ط يػت دائمػًاد نحػ   ٛادبداؿ الرياسي الشائي  يرػي  ػي  -ٕ
 ) مد سيفلد  ) مت سيفلد بيف الداؿ  ال اء.

داؿ الشػػائي  ييػػ ف مرصػػ رًا عمػػى السػػماع بػػ ف   ػػ ص بػػل ربيمػػة د ف أ ػػرح ادبػػ -ٖ
 يالعنعنة  العجعجة   يرها.

 هناؾ  رؽ بيف ادبداؿ المغ ي  ادبداؿ الصر ي،  اا ؿ أعـ  أشمؿ مف الياني؛ اف 
المغػػة حينمػػا اسػػ ررت  جمعػػت نص صػػها لػػـ ير صػػر ادبػػداؿ عمػػى مػػا سػػنَّل الصػػر ي ف،  فػػي 

 ؼ معينػػة يرػػي  يهػػا ادبػػداؿ  ادبػػداؿ المغػػ ي شػػمؿ ظػػ اهر حػػدث  يهػػا الصػػرؼ هنػػاؾ حػػر 
 خبداؿ حرؼ مف حرؼ مف  ير أف ي مايال  ي الصفة أ  الم رج.

نساةد زائدًا  الزيادة ال ي  جمي عبارة )اليـ  أما عف النح ييف  ادبداؿ يري  ي حر ؼ 
 أنجد ل> )د، ج، طد  مف يـ  صبج هذة الحر ؼ مجم عة  ي عبارة: <طاؿ يـ 

أميمػػة عمػػى ادبػػداؿ: )ر جػػؿ مسػػهب العرػػؿ  مسػػهـد، )يػػ ب مهػػر د  مهػػر تد، )ُر ّػػر 
عمى الرجؿ رزرػل  رػّدرد، )رجػؿ ر ّػات  رّسػاس خذا يػاف نمامػًا   ػي الحػديث ل يػد ؿ الجنػة 

 ر ّاتد
 هناؾ عالرات عدة بيف الحر ؼ دعت خلى ظاهرة ادبداؿ:

مهمػػػػ س  ار ػػػػر مجهػػػػ ر،  يػػػػ ير  ال شػػػػابل  ػػػػي حالػػػػة اج مػػػػاع صػػػػ  يف أحػػػػدهما -ٔ
أحدهما  ي ار ر بحيث يصبحاف مجه ريف أ  مهم سيف  يي ف  ي  اء ال  عػاؿ خذا يػاف 
)د،ذ،زد   بػػدؿ )دد خلػػى )تد نحػػ  )اد عػػى، اذ يػػر، از ػػادد  صػػبج )اّدعػػى، اذديػػر، ازدادد، 

 س،  اج مي ص  اف م جػا راف، اا ؿ مجهػ ر،  اليػاني مهمػ س،  ػ ير المجهػ ر  ػي المهمػ
  انرمب المهم س خلى ص ت مجه ر ليج مي ص  اف مجه راف.

 ال مايؿ،  ه  أف ي حد الحر اف م رجًا  صفة يالباءيف أ  ال اءيف أ   يرهما. -ٕ
 ال جانس أف ي فؽ الحر اف م رجًا  ي  مفا صفًة يالداؿ  الطاء. -ٖ
 ال رارب يحدث  يما ي  ي: -ٗ
ة يالحػػاء  الهػػاء،  ػػاا ؿ حمرػػي،  اليػػاني أف ي رػػارب الحر ػػاف م رجػػًا  ي حػػدا صػػف -أ

 حنجري،  هما مهم ساف.
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أف ي رارب الحر اف م رجًا  صفة يالالـ  الراء  هما مف ااصػ ات المي يػة  همػا  -ب
 مجه راف.
أف ي رػػارب الحر ػػاف م رجػػًا  ي باعػػدا صػػفة يالػػداؿ  السػػيف  همػػا مػػف ااصػػ ات  -ج

 مهم س.ااسنانية المي ية،  اا ؿ مجه ر،  الياني 
أف ي رارب الحر اف صفة  ي باعدا م رجًا يالشيف  السيف  هما مهم ساف،  اا ؿ  -د

  اري،  الياني أسناني لي ي.
 ال باعد  يحصؿ  ي ما ي  ي: -٘
أف ي باعػػػد الحر ػػػاف م رجػػػًا  ي حػػػدا صػػػفة يػػػالن ف  المػػػيـ،  ػػػاا ؿ ليػػػ ي،  اليػػػاني  -أ

 مجه راف  مف أص ات الُغنَّة.شف ي،  الفرؽ بينهما يالية م ارج  هما 
أف ي باعد الحر اف م رجًا  صفًة يالميـ  الضػاد  ػاا ؿ شػف ي،  اليػاني أسػناني  -ب

 لي ي،  الميـ ص ت انف اح م  سط،  الضاد ص ت خطباؽ ر ي انفجاري.
  الصة الرػ ؿ  ػي م ضػ ع ادبػداؿ لػ    بعنػا مسػ  ات ادبػداؿ  ػي حػر ؼ المعجػـ 

ل رػػػارب أييػػػر بػػػيف  مػػؾ المسػػػ  ات، أمػػػا ال جػػػانس  ال باعػػػد  رمػػػيالف العربػػي ل جػػػدنا عالرػػػة ا
نػػػادراف،  ميػػػاؿ ال رػػػارب بػػػيف الحػػػاء  ال ػػػاء بمعنػػػى السػػػحابة )الطحر ر الط ػػػر رد  ميػػػاؿ 
ال جانس بيف الداؿ  ال اء )ررد  ررتد لمدـ خذا جمد،  المباعدة بيف الداؿ  الالـ نحػ  )معػدة 

  معمةد خذا ا  مسل.
 

 االشتقاق:
  ليد بعض االفاظ مف بعض  الرج ع بهػا خلػى أصػؿ  احػد يحػدد ماد هػا  يػ حي ه  

 بمعناها المش رؾ ااصيؿ.
 هػػ  خحػػدح ال سػػائؿ الرائعػػة ال ػػي  نمػػ  عػػف طريرهػػا المغػػات    سػػي  يػػزداد يرا هػػا  ػػي 
المفردات،  الش راؽ لل أنػ اع ياليػة: )ااصػغر، اليبيػر، اايبػرد   ػي النػ ع الرابػي الممحػؽ 

 ه  )النحتد الذي يسمى عند البعض بػ )الُيّبارد.بها 
الشػػ راؽ ااصػػغر: هػػ  أييػػر اانػػ اع  ر دًا  ػػي العربيػػة،  طريػػؽ معر  ػػل  رميػػب  -ٔ

 صاريؼ اليممة ح ى يرجي منها خلى صػيغة هػي أصػؿ الصػيق جميعػًا يػػ)َضْربد   نػل داؿ 
ة  أييػػر عمػػى مطمػػؽ الضػػرب أمػػا )ضػػارب  مضػػر ب  يضػػرب  اضػػربد  يمهػػا أييػػر دللػػ

 حر  ًا  يمها مش رية  ي )ض، ر، بد   ي هيئة  رييبها.
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   سيسًا عمػى ذلػؾ  ػ ف يػؿ يممػة بهػا حػر ؼ المػادة ااصػمية عمػى  ر يبهػا يميػف أف 
 فيد المعنى العاـ الذي  ضعت لل  مؾ الصيغة،  الرابطػة المعن يػة لمػادة )ع، ر، ؼد  فيػد 

ار يػة: )َعػَرَؼ، َعػرََّؼ،  عػّرؼ،  عػارؼ، انيشاؼ الشيء  ظه رة   حرؽ  ي جميي اليممات 
 ُعِرَؼ، ُعْرٌؼ، أعراؼ، عّراؼ،  عريؼ، عر اف، معر ةد  هيذا.

 يمسى هذا الن ع مف الش راؽ بالصغير أ  العاـ أ  الصر ي؛ انل   صػرؼ االفػاظ 
عػػف طريرػػل  يشػػ ؽ بعضػػها مػػف بعػػض،  معنػػى هػػذا ا  ػػراض ااصػػالة  ػػي بعػػض االفػػاظ، 

عضها ار ر،  مف هنػا ي  مػؼ النحػاة  ػي أصػؿ المشػ رات،  يػرح البصػري ف  الفرعية  ي ب
أف المصػػدر هػػ  أصػػؿ المشػػ رات لي نػػل بسػػيطًا أي يػػدؿ عمػػى الحػػدث  رػػط، ب ػػالؼ الفعػػؿ 
  نل يدؿ عمى الحدث  الزمف الذي راؿ بل الي  ي ف ب نل أصؿ  ػي المشػ رات بػ ف المصػدر 

 ي ب ي ابة.يجيء بعدة  ي ال صريؼ،  يراؿ مياًل: ي ب ي
الشػ راؽ اليبيػر: سػماة ابػف جنػي بالشػ راؽ اايبػر  رػد أ لػي بػل انػل يميػؿ خلػػى  -ٕ

الرناعػػة ب جػػ د ال ناسػػب بػػيف المفػػظ  مدل لػػل  ػػي حػػال ي البسػػاطة  ال رييػػب،  هػػذا النػػ ع مػػف 
الش راؽ ه  ار باط مطمػؽ  يػر مريػد ب ر يػب بػيف مجم عػات يالييػة صػ  ية  رجػي  راليبهػا 

 ي صرؼ يؿ منها خلى مدل ؿ يالث مهما ي غاير  رييبها الص  ي. الس ة  ما
 رػػد  طػػف الفراهيػػدي خلػػى هػػذة الػػر ابط المعن يػػة  ػػي الشػػ راؽ اليبيػػر يمػػا  طػػف خليهػػا 
ف يػػاف لػػـ يػػزعـ  ربػػؿ ابػػف جنػػي شػػي ل أبػػ  عمػػي الفارسػػي خل أف ابػػف جنػػي   سػػي  يهػػا،  اا

رة منهػػػا )ج، ب، رد أينمػػػا  رعػػػت اطػػرادة  ػػػي جميػػػي مػػػ اد المغػػػة  ضػػػرب اا يػػر أميمػػػة يييػػػ
 معناهػػا الشػػدة  الرػػ ة،  مػػف ذلػػؾ جبػػرت العظػػـ خذا ر ي ػػل،  الجبػػر الممػػؾ لر  ػػل   ر ي ػػل خلػػى 
 يرة،  منها رجٌؿ مجرَّب خذا جرَّس ل اام ر  ر يت مّنُ ُل،  منل الجػراب انػل يحفػظ مػا  يػل، 

سػػػل،  منػػل رّجب ػػػل الرجػػػؿ خذا  منػػل اابجػػػر،  البجػػرة،  هػػػ  الرػػػ يـ،  منػػل البػػػرج لر  ػػل  ػػػي نف
 عظم ل  منل رجب ل عظيمهـ خياة عف الر اؿ  يل.

 أيير ااميمة ال ي حدث  يها هذا الرمب المغ ي هي يالييػة ااحػرؼ  الرػائم ف بينائيػة 
المفظ العربي ير ل ف خف ش اهد هذا الرمػب المغػ ي هػ  مػف الياليػي المضػعؼ ربػؿ سػ اة اف 

ئية  اف الرمػب  يػل أيسػر مػف  يػرة،  لحظػ ا صػ رًا  ػي ذلػؾ ص ر ل أررب خلى ص ر ل الينا
مما ه   ير الياليي نح  أذهب  ي مشيئه أهبذ،  يمَّب ااسير،  يبَّمل،  أشفى عمى اامػر 

  أشاؼ عميل.
الش راؽ اايبر:  ه  ادبداؿ المغػ ي  معنػاة ار بػاط بعػض المجم عػات اليالييػة  -ٖ

امػػػًا ل ي غيػػػر بااصػػػ ات نفسػػػها بػػػؿ ب ر يبهػػػا ااصػػػمي الصػػػ  ية بػػػبعض المعػػػاني ار باطػػػًا ع



 فقه اللغة

(26) 

 الن ع الذي  ندرج  ح ل،  حينئذ م ػى  ردت خحػدح  مػؾ المجم عػات الصػ  ية عمػى  ر يبهػا 
ااصػػػػمي  البػػػػد أف  فيػػػػد الرابطػػػػة المعن يػػػػة المشػػػػ رية سػػػػ اء اح فظػػػػت ب صػػػػ ا ها نفسػػػػها أـ 

جهػا الصػ  ي أ    حػد اس عاضت عف هذة ااص ات أ  بعضها بحر ؼ أ ػرح  رػارب م ر 
معهػػا  ػػي جميػػي الصػػفات مػػف ذلػػؾ  نػػا ب الػػالـ  الػػراء  ػػي جميػػي الصػػفات مػػف ذلػػؾ  نػػا ب 
الالـ  الراء  ي هػديؿ الحمػاـ  هػديرة،  الرػاؼ  اليػاؼ  ػي يشػط الجمػد  رشػطل،  هػ   رػارب 
 ي الم رج الص  ي،   نا ب الصاد  السيف  ي سرر  صرر،  يذلؾ  ي السراط  الصراط، 

 اؽ  ي الصفة الص  ية  هيذا. ه  ا ف
 رػػد أ رد ابػػف جنػػي يييػػرًا مػػف ااميمػػة الم عمرػػة بهػػذا الضػػرب مػػف الشػػ راؽ  ػػي بػػاب 
) صارب االفػاظ ل صػارب المعػانيد  لػـ يضػي لػل اسػمًا  رػد عػزا بعػض المحػدييف خلػى هػذا 
الن ع مف ال طػ ر الصػ  ي الػذي يػد ؿ أحيانػًا  ػي ا ػ الؼ المهجػات  ػي أف المعػاجـ  ػر ي 

 لنا ص ر يف أ  نطريف ب ج د عالرة ص  ية بيف الحر يف المبَدؿ  المبَدؿ منل .
 
 

 


