
 
 
 

 المحاضرة الثامنة عشرة

 اآلثار السلبية للمشترك اللفظي:

وما قد توجده من تشويش  (1)إنَّ أخطر اآلثار السمبية لظاىرة المشترك المفظي 
يعوق التفاىم، أو يمقى ظالاًل من الغموض عمى المعنى. ويترتب عمى ذلك صراع 
بين المعنيين أو المعاني يحمل نتائج لغوية ىامة قد تتصل بوجود الكممة ذاتيا. 

 – (2)كما سماىا أولمان –وتواجو المغة ىذه المشكمة الخطيرة أو الحالة الوبائية 
جراءات السريعة تضع حدًا ليذا الصراع، وتفصل بين الكممتين ومن بجممة من اال

 ىذه االجراءات:

مع المعنى اآلخر، وكثيرًا ما  (3)ىجر أحد المعنيين وتركو بالكمية لتصادمو   :أولًا
 ييجر المعنى ويبقى المعنى الثاني، إذا ما حدث االحتكاك.

 وعادًة ما يحدث االحتكاك إذا تحققت الشروط اآلتية: 

أن تكون الكممتان مستعممتين في نفس المجال المغوي وفي طبقة اجتماعية  .1
نَّ كممة يستعمميا الفالحون ال احتكاك بينيا وبين يمكن أن يحدث  واحدة. وا 

من  نفس الكممة إذا كانت مستعممة في لغة المثقفين. ومن أمثمة ىذا االحتكاك
)أذن( في حالة وجود  an ear)ُكمية( و  a nearالمغة االنجميزية: الكممتان: 

أداة التنكير فييما، كانتا تنطقان بصورة واحدة. ولما كان من الواضح عدم 
                                                           

البوليزيمي أن  Robert Minnerينطبق ىذا عمى البوليزيمي واليومونيمي جميعًا. ويرى  (1)
 Multipleربما كان أخطر عمى المعنى من اليومونيمي نظرًا لكثرة تردده في الكالم)

Meaning66، ص). 
 .136أنظر: دور الكممة في المغة، ص (2)
لى ظيور معنى جديد أو انتشاره. فقد من المجازفة أن نننسب اختفاء معنى قديم دائمًا ا (3)

يختفي المعنى بسبب اختفاء الشيء الذي يعبَّر عنو. كما قد يختفي المفظ لصعوبة النطق بو، 
 .وذلك حين يوجد لفظ آخر أسيل منو يؤدي معناه



 
 
 

إمكانية تسمية عضوين مختمفين من اعضاء االنسان باسمين متحدين في 
في معظم المناطق. اما في  nearمحل كممة  kidneyالنطق حمت الكممة 

ىي التي اختفت  earفإن الكممة  nearالمناطق األخرى حيث بقيت كممة 
 .lug(1)وحلَّ محميا كممة أخرى ىي 

أن تكون الفترة الزمنية واحدة. فال يمكن أن ُيعد المفظ الذي ىجر في وقت ما  .2
 متأثرًا بمفظ آخر ال يشترك معو في الفترة الزمنية.

أن تنتمي كممتا المشترك المفظي الى نفس النوع الكالمي وأن يرّدا في نفس  .3
راكيب النحوية. فميس من المحتمل نشوء صراع بين اسم وفعل، أو اسم الت

وصفة، و مفرد وجمع، كما ليس من المحتمل نشوء صراع بين لفظين 
 يختمفان في التراكيب النحوية التي يردان فييا.

)بمعنى خفيف وبمعنى ضوء(. اما  lightأن تتحد كتابة الكممتين كما في  .4
مى االحتفاظ بيما بعيدتين عن االحتكاك، ألنو اختالف كتابتيما فقد يعمل ع

عادًة ما يصحب نطق المثقف لمفظ تصور من نوع معين لطريقة كتابتو. 
وليذا نجد ىذا النوع من الكممات يتم التخّمص فيو من أحد المفظين في لغة 

 .(2)الحديث أسرع من لغة الكتابة
 :المحدثينأسباب المشترك اللفظي عند 

ال تختمف اسباب المشترك المفظي كثيرًا عند المحدثين عما سبق ذكره عند  
القدماء. فمن أسبابو عندىم االتساع المجازي مثل تضييق المعنى وتوسيعو، 

                                                           

 .23،  22، صMeaning of Style. و 132،  131دور الكممة في المغة، ص (1)
 Edna، و 128الكممة في المغة، ص ، ودور32والنحو، صأنظر من قضايا المغة  (2)

Williams  :و كتابو القيمThe conflict of Homonyms in English  في مواضع متعددة
 . من الكتاب



 
 
 

واالستعارة، ونقل المعنى... كما أن من أسبابو  حدوث تطور صوتي يؤدي الى 
 تطابق لفظين.

 ومن االمثمة التي اوردىا: 

نجميزية، كانت تعني قديمًا الطائر صغير السن اما اآلن فيي اال birdكممة  .أ 
 تطمق عمى اي طائر.

التي كانت  Boycottبعض أسماء األشخاص التي صارت أسماء عامة مثل  .ب 
( أساء معاممة المستأجرين 1897-1832أسمًا لمالك أرض أيرلندي)

وع فقاطعوه. وقد اصبح اسمو ُيطمق عل مالقاطعة، او رفض القيام بعمل كن
 من االعتراض.

 كانت تعني قديمًا الطعام ثم خصصت اآلن بالحم. meatكممة  .ج 
كانت تعني الخرزة أو حبة المسبحة ثم استعممت في معنى  beadكممة  .د 

التسبيح والدعاء. ما العالقة بين المعنيين؟ لقد نتج عن أن بعض أعضاء 
الخرز الكنيسة الكاثوليكية كانوا يعدون أدعيتيم وتسابيحيم عمى حبات 

والدعوات. وظلَّ المفظ بمعنييو جنبًا الى جنب فترة من الزمن ثم غمب عمى 
 الدعاء.

تعني اآلن المرتب من أي نوع. وقد كانت في الماضي تعني  Salaryكممة  .ه 
ذا تتبعنا المفظ في فترة أقدم وجدناه  –في أصميا الالتيني  – مرتب الجندي. وا 

 يعني فقط حصة الجندي من الممح.
كانت تستعمل قديمًا ألي قرص من الدواء يستعمل ألي غرض. ثمَّ  pillكممة  .و 

 pillصارت كممة  مع شيوع استخدام وسيمة منع الحمل عن طريق االقراص



 
 
 

ضيقة المعنى وتعني فقط))قرص منع الحمل(( وحلَّ محل الكممةالعامة كممة 
 .tablet(1)أخرى ىي 

باإلضافة ابمى  New Englandالتي يوجد ليا في معجم  headكممة  .ز 
معناىا الحرفي ستة عشر معنى تشير الى أشياء مادية، وستة تتضمن معاني 

 مجازية متنوعة، وكميا متطورة عن معنى مركزي.
 اما أمثمة التطور الصوتي فقد سبقت في اكثر من موضع. 

 ويذكر إبراىيم أنيس أسبابًا أخرى مثل: 

 سوء فيم المعنى وبخاصة من الطفال. .أ 
من المغات الجنبية، فقد يحدث أن تطابق الكممة المقترضة كممة االقتراض  .ب 

 كانت موجودة في المغة من قبل فتكون معيا مشتركًا لفظيًا.
 .(2)حدوث تطور في معاني الكممات عمى مستوى الميجات .ج 
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