
 عشرة الخامسة المحاضرة

 المشترك اللفظي عند القدماء

 تأليف القدماء فيه:

ظيرت في المغة العربية منذ وقت مبكر كتب كثيرة تعالج ظاىرة المشترك  
 المفظي وىو المفظ الذي يحمل أكثر من معنى:

 لى دراستو في القرآن الكريم.فمنو ما اتجو إ .أ 
 النبوي الشريف.لى دراستو في الحديث ومنو ما أتجو إ .ب 
 ومنو من اتجو الى دراستو في المغة العربية ككل .ج 

 ول، ومن ذلك:قدم ما وصمنا من كتب يدخل تحت النوع األوأ 

وجوه النظائر أو)األشباه والنظائر( في القرآن الكريم لمقاتل بن سميمان البمخي  .1
ة فريدة خه . وقد حققو الدكتور عبد اهلل شحاتو عمى نس151المتوفي سنة 

رة بمعيد المخطوطات بالقاىرة عن نسخة خطية محفوظة بإحدى مصو 
 مكتبات تركيا.

الوجوه والنظائر في القرآن ليارون بن موسى األزدي األعور المتوفي سنة  .2
، وىي Chester Beattyه. وتوجد منو نسخة مخطوطة في مكتبة 171

ه، وىي 533من محرم عام  21، مؤرخة في M S.3334المخطوطة رقم 
رواية أبي نصر مطروح بن محمد بن شاكر عن عبد اهلل بن ىارون عن من 
  .(1)أبيو

 

                                                           

 انظر فيارس مكتبة تشيستر بيتي، ومقااًل لمبروفسر أبري بعنوان: (1)
Synonyms and Homonyms in the Qur'an. 



ه( فيحمل اسم ))المنجد في 311واما كتاب كراع)عمي بن الحسن الينائي، ت 
اتفق لفظو واختمف معناه((،  المغة((. وورد اسمو في كتب التراجم))المنجد فيما

 غة التزيين.مجيد في الوالتن

دمة قصيرة تحدثت عن منيج المؤلف، وتال ذلك المادة وقد بدأ الكتاب بمق 
 المغوية موزعة عمى أبواب ستة عمى النحو التالي:

 الباب األول: في ذكر أعضاء البدن من الرأس الى القدم. .1
 الباب الثاني: في ذكر صنوف الحيوان من الناس والسباع والبيائم واليوام. .2
 والبغاث وغير ذلك.الباب الثالث: في ذكر الطير، الصوائد منيا  .3
 الباب الرابع: في ذكر السالح وما قاربُو. .4
 الباب الخامس: في ذكر السماء وما يمييا. .5
 الباب السادس: في ذكر األرض وما عمييا. .6

عمى حسب أوائميا  –لكبر حجمو  –ورتَّب المؤلف كممات الباب األخير  
وثوانييا، بغض النظر عن كون الحروف أصمية أو مزيدة. فيو مثاًل يضع))أشوه(( 
في فصل األلف وشوىاء في فصل الشين. ويضع المجاعة)من الجوع( مع 

 المجاعة)من المجع(..

 وترجع قيمة ىذا الكتاب الى ما يأتي: 

ذ يحتوي عمى أنو أقدم كتاب شامل يصمنا في موضوع المشترك المفظي؛ إ .أ 
قرابة تسعمائة كممة في حين يحتوي كتاب ؟أبي العميثل عمى حوالي ثمثمائة 

 كممة.
تبدو فيو روح النظام، وبخاصة في قسميو األول  –في نوعو  –أنو أول كتاب  .ب 

والسادس. فعمى الرغم من أن القسم األول من الكتاب لم يرتب ىجائيًا، فأنت 



المتمثل في البدء بأجزاء البدن الُعميا، ثم النزول تممح فيو نوعًا من الترتيب 
شيئًا فشيئًا حتى القدمين: اما القسم السادس فمرتب ترتيبًا ىجائيًا، كما سبق 

 أن ذكرنا.
نو من أوائل الكتب المغوية التي راعت في ترتيب المادة المغوية صورة الكممة إ .ج 

عت ثواني تي راوائل الكتب الرىا. كما أنو من أالتي تنطق عمييا ال جذ
وائميا كما فعل أبو عمرو الشيباني في معجمِو الكممات ولم تقتصر عمى أ

 الجيم.
ن كثيرًا من مادتِو مأخوذ من مراجع قديمة لم تصل إلينا. ولذا ُيعد كتاب إ .د 

كراع أقدم مصدر ليا. ويفسر ىذا كثرة ما روى عن كراع وحدُه في كتب 
لثنى عن كراع وخده. وقولو: قال المغة، كقول ابن منظور: الجنيبة صوف ا

كراع:بيراء ممدود قبيمة، وقد تقصر قال ابن سيده: ال أعمم أحدًا حكى فيو 
 .(2)القصر إال ىو

عبيرات المحمية، وبخاصة تمك تلحتوي عمى مجموعة البأس بيا  من اأنو ي .ه 
المنسوبة الى الجنوب العربي وطنو األول، ولمصر وطنو الثاني. فمن األول 

لواقف بمغة أىل اليمن: القدم، وقولو: المقود: األنف عند أىل اليمن. قولو: ا
ومن الثاني قولو: رف الحاجب: اختمج ، وقولُو: فحم الصبي بكى حتى 

 ينقطع صوتو.
اما عمماء األصول فقد اثاروا جداًل كبيرًا حول ىذه الظاىرة وتفرقوا شيعًا  
 وأحزابًا:

                                                           

ومثل ىذا ما ورد في المراجع من قوليا:))حكاىا كراع((، أو))ولم يحك من سواء((  (2)
أو))وأنشد كراع(( أو))لم يحكو غيره(( أو))لو يقميا أحد غيره(( أو))وال أعرفيا عن 

 غيره((..)أنظر مقدمة المحققين لكتاب المنجد(.  
 



و))لو لم تكن األلفاظ المشتركة فمنيم من قال بوجوب وقوعو، وحجتيم أن .1
مع أن المسميات غير متناىية واألسماء متناىية ضرورة  –واقعة في المغة 

لخمت أكثر المسميات عن األلفاظ الدالة  –تركبيا من الحروف المتناىية 
 عمييا مع دعوة الحاجة إلييا((.

 د معستحالة وقوعو عقاًل بدعوى))إخاللو بالتفييم المقصو ومنيم من قال با .2
وجية نظرىم أن الواضع الحكيم ال يمكن أن الوضع لخفاء القرائن((. وتقريب 

ية الحكيمة المترتبة عمى اال يستيدف من ورائِو غاية. والغيقدم عمى عمل 
الوضع ىي تييئة وسائل التفاىم بين أفراد المجتمع. وبما أن جعل المفظ 

بتحقيق ىذه الغاية فال يعقل الواحد ألكر من معنى مع خفاء القرائن مما يخلُّ 
 .(3)أن يقّدم عمييا الواضع بحال

. (4)واألكثرون عمى إمكان وقوعِو لفقدان الموانع العقمية، وعمى وقوعو فعالً  .3
وكتب المغة مميئة بيذه األلفاظ، بل ما من مادة من المواد إال ويذكرون ليا 

الف ىذا عدة معان عمى سبيل االشتراك المفظي. وكل شبية تُثار عمى خ
ينقضيا الواقع الذي نممسو في جميع المغات. فيي أقرب الى الشبية في 

 .(5)مقابل البديية
 

                                                           

 .1/369، و المزىر: 81-76محمد تقي الحكيم، ص -االشتراك والترادف (3)
قال في المزىر: األكثرون عمى أنو ممكن الوقوع لجواز أن يقع إما من واضعين.. وىذا عمى  (4)

ما من واضع واحد لغرض اإلبيام عمى السامع حيث يكون التصريح  أن المغات غير توفيقية، وا 
 (.1/369سببًا لممفسدة... واألكثرون أيضًا عمى أنو واقع لنقل أىل المغة)

 . االشتراك والترادف(5)


