
  
  .ثالثة ليسانسسنة المستوى:. 

 .آثار القسم:
 .فقه اللغةالمقياس:
 تداخل اللغات وتوافقها محاضرة:عنوان ال

 
 أوال :التداخل:

 / تعريفه:1
 .1بعض يف بعضها ودخول والتباسها تشاهبها: األمور تداخليف اللغة    

ويف اصطالح النحويني :تالقي أصحاب لغتني فيسمع هذا من هذا لغته وهذا لغة هذا  
 2فيأخذ كل واحد من صاحبه ما ضمه إىل لغته فتنتج لغة ثالثة.

 من شيء ورد فإذا. به حياط أن من أكثر ثالث أو لغتان فيه "اجتمعت وما: جين يقول ابن
 فإن كالمه حال تتأمل أن فينبغي -3فصيحتان لغتان واحد رجل لغة يف جيتمع كأن- ذلك

 أن به األمر أخلق فإن واحدة كثرهتما, االستعمال يف متساويتني كالمه يف اللفظتان كانت
 ذلك تفعل قد العرب ألن ؛"اللفظني ذينك" على املعىن ذلك يف تواضعت قبيلته تكون

 األصل يف لغته تكون أن جيوز وقد. أقواهلا تصرف وسعة أشعارها أوزان يف إليه للحاجة
 3."هبا وطال أخرى قبيلة من األخرى استفاد إنه مث إحدامها

 .قراءاتتحقق به توجيه بعض اليوهو موجود يف القرآن و  



مستوى واحد  والتعريف احلديث للتداخل:هو انتقال عناصر لغة أو هلجة إىل أخرى يف     
 .من مستويات اللغة أو أكثر)أي املستوى الصريف ,النحوي,الداليل(

لكثرة االحتكاك مع اجملتمعات ويسر التواصل بينها.وتساهل  ار ظنشارا اآلن وهو أكثر انت     
 أو فرض ذلك إجبارا.بعضها يف التخلي عن أصوهلا اللغوية.

 :أحواله/2
 ما قبول ويسرع خيف من فمنهم, غريه لغة منها الواحد تلقي يف العرب أحوال ختتلف "    

 عليه غريه لغة تكرر طال إذا من ومنهم, البتة لغته على فيقيم يستعصم من ومنهم يسمعه,
: قيل وقد وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قول إىل ترى أال, كالمه يف ووجدت, به لصقت

 أنكر والسالم الصالة عليه أنه وذلك" , اهلل نيبي  ولكنين اهلل بنيبء لست: "فقال! اهلل نيبء يا
 4."ذلك على ميسك أن فأشفق, مساه مب يدر مل ألنه قائله, على فرده امسه يف اهلمز

 5:حكم التداخل/3 
 : أقواللعلماء اللغة فيه 

إجازته مطلقا ومنهم ابن جين الذي يعد أول من أفرد له بابا يف   -أ                       
 أول من  أجاوزه بغري شرط. اخلصائصكتاب 

 -سيأيت-إجازته بشرط عدم استعمال املهمل )احلُِبك(-ب                    
حيمله على وع يف أصل اللغة ولكن يرى أنه موض هناك من -ج                    

 .-وأنكر ابن جين ذلك عليه-الشذوذ
  :6: صوره/4
الفعِل  بنيو  /املاضي واملضارِع , وله فروع بني :ويكون التداخُل في كلمتين   -أ         

 .واسِم الفاعلِ 
 .التسهيُل والتحقيقُ  , لِفع استعماُل يدخل فيه   التداخُل في كلمٍة واحدة -ب       
 .روالَقص مد ,والتسكني اإلشباع,لَ َل وأَْفعَفع يدخل فيه::اللغتين   بين الجمع -ج      



 : 7أمثلة عنه/5
َفُضلَ  مضارعه يفُضل ,وفِضل مضارعه يفَضل وأما  فِضل  :لتداخل في كلمتينا مثال   

 .يفُضل فهو التداخل)املاضي من لغة واملضارع من لغة أخرى(
 (البكاء,البكى.)روالَقص مد .)سقى أسقى( لَ َل وأَْفعَفع- :اللغتين   بين الجمع مثال

أن يكون الضمري ساكنا أو   ُهو(– وَ )هُ ,والتسكني اإلشباع -                          
 .متحركا

 كبِ قرأ هبا البعض.و احلِ  كبَ احلِ  جلمهور(ك)قراءة ابُ ومثل كلمة احلُ -                           
 .(البصري أبو مالك واحلسنوهي قراءة من الشاذ) كبُ من التداخل. احلِ 

 َيْسَلى وَسَلى يَ ْقَلى َقالَ  وقد فصل السيوطي يف املزهر كيف يقع التداخل فقال:"         
 ُأِخذ بأن فرتكبت تداخلتْ  لغات   هو إمنا ذلك فكل   شاعر فهو وَشُعر طاهر فهو وطُهر

 التداخل فحصل كذلك باملاضي قُ تَ ْنط ال ُأخرى من الوصفُ  أو واملضارعُ  لغة   من املاضي
 يف يقول يَ ْقَلى يقول والذي يَ ْقِلي املضارع يف يقول قَ َلى يقول من فإن اللغتني بني واجلمع
 املاضي يف يقول َيْسَلى فيه يقول من َيْسلو املضارع يف يقول َسال يقول من وكذا يَ قَ لَ  املاضي

 من واحد كل   فأخذَ  هذا لغة وهذا هذا لغةَ  هذا فَسِمع اللغتني أصحابُ  فتالَقى َسِلي
 وطَهر َشَعر من هو إمنا وطاهر شاعر وكذا ثالثة لغة   هناك فرتكََّبت لغته إىل ماضَيه صاحبه
 8".التداخل من بينهما فاجلمعُ  فعيل على فوصُفه بالضم وإما بالفتح

 
 

 اللغات: بين التوافقثانيا:
 أن توجد كلمة يف لغة ما موجودة يف أخرى مبعناها ومبناها أو مبناها فقط.ومعناه     



إنَّا   "   : لقوله تعاىل شيء  بغري لغِة العرب -سبحانه  -ليس يف كتاب اللَّه   : 9قال اجلمهور
وادَّعى ناس  أن يف القرآن ما ليس   " ُمبني  بِِلَسان  َعَربي   "   : وقوله تعاىل  " َجَعْلَناُه قُ ْرآناً َعَربيياً 

   . الريوم والِقبط والنَّبط بلغِة العرب حىت ذكروا لغةَ 

   . وَمن زعم ذلك فقد أْكبَ َر القول  : قال أبو عبيدة

بالعربية واآلخر بالفارسية أو  َظ ويقاربه ومعنامها واحد  وأحدمهاوقد يُوافق اللفُظ اللف  : قال
يباج وهو استربه: قال  . غريها   : بالفارسية أو غريها قال فمن ذلك اإلْسَتب َْرق وهو الغليُظ من الدِّ

الربي الِباَلس وهو بالفارسية بالس  وأهُل مكة يسم ون املِْسح الذي جَيَعل فيه أصحاب الطعام
   . اللْفظ الوها وأعربوها فقاربت الفارسيَة العربية يففأم

ُيصلح القسيي وذكر الدَّْست  مث ذكر أبو عبيدة البالِغاء وهي األكارع وذكر الَقَمْنَجر الذي
وذلك كل ه من لغات العرب وإن واَفقه يف لفظه ومعناه   : مث قال  . والدَّْشت واخلِيم والسَّخت

   . من غري لغاهتم شيء

   . وهذا كما قاله أبو عبيدة  : قال ابن فارس يف فقه اللغة

املِْشكاة والِقْسطاس  ما وقع يف القرآن من حنو  : وقال اإلمام فخر الدين الرازي وأتباعه
أن َوْضع العرب فيها وافق لغًة أخرى  واإلستربق والسجِّيل ال ُنَسلِّم أهنا غرُي عربية بل غايُته

املعرَّب له اسم يف لغة العرب غري اللفظ  النوع وبني املَعرَّب أن والفرق بني هذا  : قلت
   . األعجمي الذي استعملوه خبالف هذا

َكِنَعاِج الدَّْشِت وهو فارسي  أو  ُسوِد نَِعاج    : الصحراء قال الشاعر  : ويف الصحاح الدَّْشتُ 
   . اتفاق  وقَع بني اللغتني
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مجيُع اللغات من العرب  إن التن ور لفظة  اشرتَك فيها  : وقال ابُن جيني يف اخلصائص يقال
فعنول ألنه جنس  ولو كان  وغريهم وإن كان كذلك فهو ظريف وعلى كل حال فهو َفعويل أو

باملعرب فكيف وهو أيضاً عربي لكونه يف لغة  أعجمياً ال غري جاز متثيُله ِلَكْونه جنساً واَلحقاً 
وقع ولو كان منقوالً إىل اللغة العربية من غريها لَوجب  فاقالعرب غري منقول إليها وإمنا هو وِ 

مجيع اللغات غريها ومعلوم  سعة اللغات غري العربية فإن جاز أن  أن يكون أيضاً ِوفاقاً بني
ُعُد يف نفسي   : قال  . ما عدا العربية جاز أيضاً أن يكون ِوفاقاً فيها يكون مشرتكاً يف مجيع ويَ ب ْ

مجيع اللغات ألنَّا ال نعرُف له يف ذلك نظرياً وقد  لغة واحدة مث نُِقل إىلأن يكون األصُل ل
  . بني لغتني أو ثالث أو حنو ذلك مث انْ َتشر بالنَّقل يف مجيعها جيوُز أيضاً أن يكون ِوفاقاً وقع

االتفاُق عليه يف كل لغة   وما أقرب هذا يف نفسي ألنا ال نعرُف شيئاً من الكالم وَقع  : الق
مل يكن كذلك كان اخَلْطُب فيه  عند كل أمة هذا كل ه إذا كان يف مجيع اللغات هكذا وإنو 

   . أيسر

والُفرس على لفظ   فصل يف أمساء قائمة يف لغيت العرب  : وقال الثعاليب يف فقه اللغة      
   . التنيور اخلمري الزمان الدِّين الكنز الدينار الدرهم  : واحد

إن وجد مثله يف غريها فهو اخلالصة:أن هذه أقوال تثبت أن كل ماجاء يف القرآن هو عرب و 
 توافق لغات.

 

  
 
 
 



 
 

                                                           
 (243/ 11) ,العرب لسان ابن منطور, - 1
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