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 :6 محاضرةال

 :ومشكالته المعنى تعدد

 ومن والتفّرد، الوضوح يقتضي الذي األصل عن تخرجه مشكالت للمعنى تعرض قد
 :المشكالت هذه

 :اللفظي المشترك -1

 المشاكل من مشكلة( الترادف مثل ذلك في مثلها) اللفظي المشترك ظاهرة تعد
 الواحد للفظ يكون أن يقتضي الذي للغة المثالي للوضع خالفا تسير لكونها الداللية،
 علماء من كل آراء سيأتي فيما وسنشرح. واحد لفظ الواحد وللمعنى واحد، معنى
 .اللفظي المشترك ظاهرة في التراث ولغويي الغربيين، واللسانيين الفقه، أصول

 :اإلسالمي الفقه أصول علماء عند المشترك -

 المشترك،: اللفظي بالمشترك تتعلق مصطلحات ثالثة بين عادة األصوليون يفرق
 مشتركا األول بالوضع وضع" ما هو للغزالي وفقا فالمشترك. والمستعار والمنقول،
 اللفظ أنه أي" غيره إلى عنه نقل ثم المسميين، أحد استحقه أنه على ال للمعنيين
 بأولى المعنيين أحد يكون أن دون االستحقاق، في التساوي على لمعنيين الموضوع

 ينبوع على يدل الذي ’العين‘ لفظ أمثلته ومن. اللفظ بذلك ارتباطه في اآلخر من
 المعاني هذه بين واضحة صلة هناك يكون أن دون الشمس وقرص والدينار الماء
 أحدهما إلى أو اآلخرين إلى نقل ثم ألحدها وضع اللفظ بأن القول إلى تدعو الثالثة



 على العين لفظ يستحق الثالثة المعاني هذه من واحد فكل. بينها تجمع عالقة بحكم
 .التساوي

 ثابتا اسما ويجعل معنى إلى" األول موضوعه عن المنقول االسم فهو المنقول أما
 مسماه عن نقل لفظ أنه أي" بينهما مشتركا فيصير األول في أيضا ويستعمل دائما،
 ومن. معا المعنيين في استخدم ثم بينهما، لعالقة الثبات سبيل على آخر مسمى إلى

 نقل ثم الدعاء، مطلق على بالوضع األول دل حيث ’الحج‘و ’الصالة‘ أمثلته
 القصد على بالوضع الثاني ودل المخصوصة، اإلسالمية الصالة هيئة على للداللة

 وسعي وطواف إحرام من المؤلف) المخصوص اإلسالمي الحج هيئة إلى نقل ثم
 أكثر أحدهما فإن المعنين على المنقول داللة من الرغم وعلى(. بعرفة ووقوف
 إلى نقلت ثم للدعاء وضعت فالصالة له، وضع كونه بحكم اآلخر من له استحقاقا
 .اإلسالمي الحج هيئة إلى نقل ثم للقصد وضع والحج المعروفة، اإلسالمية الصالة

 وقد. بينهما لعالقة له وضع ما غير إلى مؤقتا المنقول االسم فهو المستعار وأما
 أول من ودائما بالوضع، الشيء ذات على داال اسم يكون أن" بأنه الغزالي عرفه

 آخر شيء الدوام على ال األحوال بعض في به يلقب ولكن اآلن، إلى الوضع
 وثابتا للثاني ذاتيا يجعل أن غي من المناسبات وجوه من وجه على لألول لمناسبته

 أم فقيل لألرض استعير ثم للوالدة وضع الذي أم لفظ أمثلته ومن". إليه ومنقوال عليه
 استعير ثم الطيران، على الطائر يساعد الذي للعضو وضع الذي والجناح البشر،
 المال، رأس" أيضا ومنه". الرحمة من الذل جناح لهما واخفض: "تعالى قوله في للذل
 ".الجبل أنف الشمس، حاجب الماء، عين النهار، وجه

 أخرى جهة من والمستعار والمنقول جهة من المشترك بين الفرق فإن واضح هو وكما
 حقيقة، معنييه كال أن أي ،(معانيه أو) معنييه بين لعالقة وجود ال المشترك أن هو



 الفرق أما. مجازية بعالقة يرتبطان والمستعار المنقول( معاني أو) معنيي أن حين في
 .المستعار في ومؤقت المنقول في ثابت النقل أن فهو والمستعار المنقول بين

 :الغربيين عند المشترك -

 -السابق المبحث في تقدم كما– المشترك من أنواع ثالثة بين األصوليون يميز بينما
 والتعدد homonymy اللفظي التماثل هما فقط نوعين بين الغربيون اللسانيون يفرق

 للفظ يكون حيث األصوليين عند للمشترك المعادل هو فاألول. ،polysemy المعنوي
 هذه سميت وقد اللفظ، استخدام في تطور عن ناشئا أحدهما يكن لم معنيان الواحد
 ولكن لمعنى منهما كل وضع لفظين ثمة أن يفترضون ألنهم اللفظي بالتماثل الظاهرة
 المعجم في مختلفين مدخلين يعطيان فإنهما ولذا متماثلين، اللفظان كان أن صادف

 bank1 بنحو اللفظي للتماثل ويمثل. الواحدة lexeme العجمة معاملة يعامالن وال
 أمثلته ومن المعنيين، بين عالقة ال إذ النهر؛ ضفة بمعنى bank2و مصرف بمعنى

 الخد، في السوداء الحبة وعلى األم، أخي على تطلق التي خال كلمة العربية في
 الكلمة مدلوالت فيها تتعدد التي الحاالت" على فيطلق الثاني أما.  الجيش لواء وعلى

 الثوب، من وجزءا الجسم، من جزءا تعني التي neck رقبة كلمة في كما" الواحدة
 المعاني هذه كل أن الواضح ومن. األرض من ضيقة وشقة الزجاجة، من وجزءا
 .مجازية عالقات بينها تجمع متقاربة

 المعنوي والتعدد اللفظي التماثل بين التفريق في دائما يراعى أن ينبغي الذي والمعيار
 فإن الواحد اللفظ معاني تقاربت فإذا. relatedness of meaning المعنوي التقارب هو

. polysemous المعنى المتعدد المشترك قبيل من تعد المعاني تلك على الدالة الكلمة
ذا  اللفظ المتماثل المشترك من فالكلمة بعض، عن بعضها اللفظ معاني انقطعت وا 

homonymous. 



 :العربية لغويي عند المشترك -

 يدل الذي اللفظ أنواع كل على اللفظي المشترك مصطلح القدماء العربية لغويو يطلق
 كل أن ذلك على ويترتب. اختلفت أم معانيه أتقاربت سواء معنى، من أكثر على

 مدخال وتعطى المشترك قبيل من تعد المعاجم في الموجودة ’عين‘ كلمات معاني
 والعضو الجاسوس مثل معانيها تقاربت التي تلك سواء المعاجم في واحدا معجميا
 في االعوجاج مثل المعاني بهذه صلة لها ليس التي تلك أو القربة، وفم الباصر
 .القبلة جهة من تأتي التي والسحابة أياما، يقلع وال يجيء الذي والمطر الميزان،

 المشترك في البحث في القدماء اللغويين على تفوقوا األصول علماء أن والظاهر
 -ذكره سبق كما– يدعو تفريق وهو والمنقول، المشترك بين الدقيق بتفريقه اللفظي

 التي المعاني لعدد تبعا الحقيقي اللفظي للمشترك معجمية مداخل إعطاء ضرورة إلى
 يدّون فال المستعار أما. للمنقول واحد معجمي بمدخل يكتفى حين في عليها يدل
 .المنقول من يصبح وبذلك الميتة، االستعارات من أصبح إذا إال المعاجم في عادة
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