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 :ملخص البحث

شاع مصطلح )التبادل الداليل( يف اللغة العربية، السيما يف ادلشتقات والًتاكيب النحوية وغَتىا، لكنو   
،  كان يأيت ٖتت مسميات أو مصطلحات سلتلفة، منها: االحنراف، واالنصراف، واالنتقال،  واإلنزياح

وخرق السنن،  واالستبدال،  وااللتفات...اخل، وقد قمنا بالبحث يف تأصيل ىذا ادلصطلح من خالل 
دراستو يف اللغة واالصطالح ، وعند علماء اللغة والنحو وغَتىم، وتوصلنا إىل عدد من النتائج منها: 

لتبادل الداليل تُ َعدُّ ضرباً وجود مواءمة بُت ادلعٌت ادلعجمي واالصطالحي دلطلح التبادل، كما أّن ظاىرة ا
من ضروب اإلتساع يف اللغة، واّن علماء اللغة االوائل كانوا قد التفتوا إىل ىذه الظاىرة ودرسوىا ٖتت 

 .مسميات سلتلفو كما أشرنا أعاله

Research Summary: 

 Popularized the term (semantic exchange) in the Arabic 

language, especially in derivatives and grammatical structures 

and others, but he was coming under the names or different 

terms, including: deviation, and leave, moving, and drift, breach 

of Sunan, and replacement, pay attention ... etc., we have 

searched in rooting this term through his studies in the language 

and terminology, and at the language, grammar, and other 

scientists, and we have reached a number of conclusions, 

including: the existence of harmonization between the meaning 

of lexical and idiomatic to Mtalh exchange, and the 

phenomenon of semantic exchange is a form of vastness in the 

language, and that the top linguists they have turned to this Z 

Puss and studied under different names, as noted above.
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 المقدمة

الطيبُت الطاىرين،  هلل، والصالة والسالم على خَت من نطق بالضادسيدنا زلمد وعلى آلو احلمدُ 
 :وصحبو ادلنتجبُت، وبعد

)التبادل الداليل( يف اللغة العربية، وال سيما يف ادلشتقات، والصيغ الصرفية،  ةفقد شاعت ظاىر 
االلتفات،  :ات متعدد منهاسميّ ، وقد ورد ذكرىا ٖتت مةفضاًل عن الًتاكيب اللغوية واألساليب النحوي

 العربية وغَت ذلك. ةويل، وشجاعأوالتجّوز، والعدول، والت

ويف ىذا البحث سنحاول تسليط الضوء على ىذه الظاىرة من خالل دراسة )التبادل الداليل(  
 كمصطلح من مصطلحات اللغة، والتأصيل ذلذا ادلصطلح.

 واًل: التبادل لغًة: أ

: إذا ةباحَلَلقَ مصدر الفعل )تبادَل( وىو ثالثي مزيد على زنة )تَفاعَل(، وىو من ))أْبَدْلُت اخلامت 
باخلامت إذا  ةُت احللق: إذا أََذبْ َتو وسّويَتُو َحَلَقًة، وبدلّ ةلقاحلىذا مكانُو، وبّدلُت اخلامت ب حنيَت ىذا وجعلتَ 

ل تغيَت الصورة إىل صورة اخرى واجلوىرة بعينها، واإلبدال تَ ْنحَيُة أَذبْ َتها َوَجَعْلتها خا٘تاً، وقيل: إّن التبدي
ستبدَل ثوبًا مكان ثوٍب أو أخًا مكان أٍخ، وحنو ذلك استئناُف جوىرة أخرى ...ويقال: ااجلوىرة و 

 .(ٔ)ادلبادلة((

َبَداًل، وأَبدَل الشيء ٖتذ منو استبدَل بِو ُكّلُو، استبدَلُو و ا)تَ َبّدَل الشيء وتَ َبّدَل بِو و ويف اللسان: )
ذه منو بداًل... وتبديل الشيء تغيَته وإْن مل تأِت ببدل، واستبدَل الشيء بغَته  ِمَن الشيء وبّدلو ٗتَِ

واألصل يف اإلبدال   التبديل تغيَت الشيء عن حالوِ يفتبادل واألصل خذه مكانو، وادلبادلة الاإذا  وتبدلو بوِ 
للذي يبيع ُكلَّ شيٍء من ادلأكوالت بّدال... والعامُة  قولَ جعل شيء مكان شيٍء آخر... والعرب ت

 .(ٕ)تقول بقال((

                                                           
 )بدل(. ٕٖٔ/ٗٔ: األزىري، هتذيب اللغة (ٔ)
 )بدل(. ٓ٘/ٖٔ: بن منظور، السان العرب (ٕ)
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 من جهة الداللة الوضعية، فاألول عبارة ُّت داللو التبادل والتبديل واضٌح ب ِإّن عدم الًتادف بُت
عن إقامة شيء مكان شيٍء آخَر زائل، على حُت يدّل اآلخر على تغيَت الصورة فحسب، َأي تغيَت 
الشيء عن حالِو ْتيث تبقى اجلوىرة كما ىي، ولكّن اآلستعمال اللغوي مل يقتصر على ذلك إذا )) قد 

َ  )  )عّز وجل(:جعلت العرب بّدلُت ٔتعٌت أبدلت وىو قول اهلل فٍأَولٍئُكٍ يَاٍدُِل

ئللٍِهَ سٍيُِئٍئةُهُمّ حٍسٍنٍئةٌ وٍكٍئنٍ ئللٍِهَ غٍفَورًئ رٍحُيمًئ
) 

 .(ٕ)(أزاَل السيئات وجعَل مكاهنا حسنات أاَل َترى أنّو)، (ٔ)

  (ٖ)(ى ٔٔٚبن منظور )تا(، وتبعهما ى  ٜٖ٘بن فارس )تا(، و ى ٖٓٚوىذا ماذكرُه األزىري)ت
(، إىل أّن ى  ٚٔٛ(، وتبعو الفَتوزآبادي )ت ى  ٕ٘ٗأخرى ذىب الراغب األصفهاين )تة ومن جه

 . إذ مل يفّرق الراغب بُت معاين(ٗ)ستبدال: جعل شيٍء مكان آخر ((اإلبداَل والتبديل والتبّدل واال))
أّن ىذه ادلفردات حينما جعلها كّلها ذات معًٌت واحد، وىو إقامة شيٍء مكان آخر، نعم أشار إىل 

، إاّل أنّو جعل الداللة الوضعية واألصل يف التبديل َوْضَع شيٍء مكان (٘)التبديل قد يقال للتغيَت مطلقاً 
 آخر .

اليكون إالّباقامة شيء مكان آخر زائل، أي: تنحية جوىرة وآستئناف أخرى، -إذن-فالتبادل
وا ِفي َسِبيِل المَِّه َفِمْنُكْم َمْن َيْبَخُل َوَمْن َيْبَخْل َفِإنََّما َيْبَخُل َعْن َهاَأْنُتْم َهُؤََلِء ُتْدَعْوَن ِلُتْنِفقُ  ) قال اهلل )عّز وجل(:

ْن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكْم ُثمَّ ََل َيُكوُنوا ، أي: يأيت اهلل سبحانو (ٙ)( َأْمثَاَلُكمْ  َنْفِسِه َوالمَُّه اْلَغِنيُّ َوَأْنُتُم اْلُفَقَراُء َواِ 

                                                           
 .ٓٚ: اآليةالفرقانسورة  (ٔ)
 .ٕٖٔ/ٗٔهتذيب اللغة:  (ٕ)
 )بدل(. ٓ٘/ٖٔولسان العرب: )بدل(. ٕٓٔ/ٔ، ومعجم مقاييس اللغة:ٕٖٔ/ٗٔينظر:هتذيب اللغة: (ٖ)
 ،ٕٙٚ/ٕالفَتوزآبادي:، ، وينظر:بصائر ذوي التميز يف الطائف الكتاب العزيزٔٔٔمفردات ألفاظ القرآن: (ٗ)

 .ٖٗٗ/ٖ:الفَتوزآبادي،والقاموس احمليط
 .ٔٔٔينظر:مفردات الفاظ القرآن: (٘)
 .ٖٛ: اآلية زلمدسورة  (ٙ)
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َأاَل ترى أنّو  (ْبَدلِ مُ ل ا ِلألمَتِ  َعْزَل األمَتِ ) خرين مغايرين لكم، وعلى ىذا ادلعٌت ))قول أيب النجم:ابقوٍم 
 .(ٔ)حنى جسماً وجعل مكانو جسماً غَته((

 

 : صطالحاً اثانيا: التبادل 

 ةي، عبار عالقاعدة واخلروج عن األصل الوض ّن سلالفة مقتضى الظاىر يف الصيغ واألفعال ٓترق إ 
بن الشجري اوقدديًا أطلق  ستعمال صيغة بداًل من صيغة أخرى، بينهما تغايٌر يف الداللة،ا عن

ن ديكن عّده إشارة إىل لك ادلصطلح، ال من باب - )األبدال( على ظاىرة التبادل ( لفظى ٕٗ٘ت)
ىذا الصدد، وىي قولو  قرآنية ب  ء عرضو آلياتوكان ذلك يف أثنا -إن كانت غَت صرحيةادلصطلح و 

وٍإُذٍئ قُيلٍ لٍهَمّ آمُنَوئ اُمٍئ أٍنّزٍلٍ ئللٍِهَ قٍئلَوئ  ) تعاىل:

 َ نَؤّمُنَ اُمٍئ أَنّزُلٍ عٍلٍيّنٍئ وٍيٍكّفَرَونٍ اُمٍئ وٍرٍئءٍه

 ٍ وٍهَوٍ ئلّحٍقَِ مَصٍدُِقًئ لُمٍئ مٍعٍهَمّ قَلّ فٍلُمٍ ةٍقّةَلَون

 :لو تعاىلوقو ، (2)أٍنّاُيٍئءٍ ئللٍِهُ مُنّ قٍاّلَ إُنّ كَنّةَمّ مَؤّمُنُينٍ 

 ٍ فٍلٍئ ةٍكَ فُي مُرّيٍبٌ مُمٍِئ يٍعّاَدَ هٍؤَلٍئءُ مٍئ يٍعّاَدَون

 ّ إُلٍِئ كٍمٍئ يٍعّاَدَ آاٍئؤَهَمّ مُنّ قٍاّلَ وٍإُنٍِئ لٍمَوٍفَِوهَم

نٍصُياٍهَمّ غٍيّرٍ مٍنّقَوصٌ
ُد يف موضع عبد، وتقتلون يف بِإذ قال: ))وضَع يع. (ٖ)( 

األفعال جنٌس واحد، وإّّنا خولف  ناستجازهتم ىذا األبدال مع تضاد األفعال، ا... ووجو قتلتم  موضع
بُت صيغها لتدلَّ كّل صيغة على زمان غَت الذي تدّل عليو األخرى، وإذا تضمن الكالم معًٌت يزيح 

 .(ٗ) ((لباس جاز وضع بعضها يف موضع بعض توسعاً اال

                                                           
 .ٕٖٔ/ٗٔهتذيب اللغة:  (ٔ)
 .ٜٔ: اآلية البقرةسورة  (ٕ)
 .ٜٓٔ: اآلية ىودسورة  (ٖ)
 .٘ٗ/ٔاألمايل الشجرية:   (ٗ)
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نكسر توقع االوضعي)النمطي( إىل قالب َعرضي)فٍت( فَج الكالُم من قالبو ِر يتُت أُخيف ىاتُت اآل
)عبَد(، للوصول بو إىل مراتب البالغة والقيم  )قتلتم(، و)يعبُد( من دون ختيار)تقتلون( من دوناادلتلقي ب

الفنّية، وإّنّا ٖتقق ىذا عن طريق ظاىرة التبادل بُت األفعال، واليت تعطي ادلتكّلم مرونة يف التعبَت 
ول، وكّل ذلك من أجل ٖتقيق رغبات ادلتكلم يف إثارة  ما يف موضع فعٍل آخر سلالف لألالً ستعمالِو فعاب

 إنتباه ادلتلقي.

يار تخرين يرتكز عليهما، مها: األ)التبادل( بوصفو مصطلحاً، البُدَّ من ذكر زلو  وقبل ٖتديد معامل
 حنراف.الوا

 

 

 يار:تمحور األخ -أ 

ادلفردات من رلموعة من البدائل يف رصيد ادلتكّلم ادلعجمي اليت ديكن َأْن  ىو عمليو إنتقاء 
. فادلنشىء ىو الذي خيتار ادلفرد من دون غَتىا من البدائل آخذًا بعُت (ٔ)يتبادل بعضها مع بعض

ة االعتبار مايقتضيو الًتكيب والسياق وما فيهما من مالبسات مقالية وحالية، لذا فإّن الدراسات األسلوبيّ 
 التوصيل ةلنقل على العنصر األول يف ثالثي -))من زاوية ادلبدع أو ادلعاصرة تنظر إىل زلور اآلختيار

 .(ٕ)ادلتلقي(...(( - الرسالة – )ادلراسل

ختيار ادلتكّلم وإرادتو من أجل تأدية غرض اادلنحى فِإّن التبادل إّّنا يكون على وفق  ىذا وعلى
 ما، وٖتقيق فائدة بالغية .

                                                           
 . ٜٙينظر: األسلوبية واألسلوب، د.عبد السالم ادلسدي: (ٔ)
 . ٖٗ، د.حسن طبل: ةاسلوب األلتفات يف البالغة القرآني (ٕ)
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واآلختيار هبذا ادلعٌت مشاٌر إليو يف كتب الًتاث، إذ جعل الدارسون القدامى بالغة ادلتكّلم متوقفة 
 .(ٔ)على حسن اآلختيار

 نحراف:محور اال -ب

ألوف باألبتعاد عن أصل ادلعٌت الوضعي إىل معًٌت آخر ىو ادلعٌت يقصد بو اخلروج عن النمط ادل
وينظر إىل األحنراف يف الدراسات األسلوبية من  .(ٕ)اكثر صار التبادل أبلغ فكّلما كان األبتعاد ؛العرضي

ختيار(، فإّن الًتكيز على )اال زاوية النص، فإذا كان الًتكيز على أساس ادلبدع قد أٙتر بتصّور األسلوب
ما تعجز اللغة يف مستواىا  )األحنراف(، وبِو تنفجر طاقات التعبَت واألحياء النص اللغوي قد أنتج مقولة

 .(ٖ)النمطي السائد عن ٖتقيقو

عبارة عن خرق القاعدة واخلروج عن األصل  -ويف ضوء ما تقّدم ديكن َأْن نّعرف التبادل بأنّو:
، وذلك بأن تقوم صيغة ما مقام صيغة وغَت متّوقع نتقال من أسلوب مألوف إىل آخر غَت مألوفباال

ما مقام حرف آخر سلالف لألول وضعًا عند أمن اللبس،  آخر، أو حرفٍ أخرى، أو فعٍل ما مقام فعٍل 
 من أجل فائدة بالغية .

ويبدو أّن ظاىرة التبادل ُعْوجلَِْت ٖتت مصطلحات ومسمّيات كثَتة، ومن اكثر ىذِه ادلصطلحات 
 مصطلح)اجملاز( و)االلتفات(، والثاين أشهر من األول. –بعد مصطلح األتساع  -شهرة وشيوعاً 

 أّما )المجاز(:

أبو عبيدة معمر  -على ظاىرة التبادل وغَتىا من األلوان األسلوبية األخرى-فإّن أول من أطلقو  
و األساليب القرآنية يف اخلطاب (، إذ وضع كتاباً خاصًا حيمل ىذا العنوان، تناول فيى ٕٓٔبن ادلثٌت )ت

 طرائق القول يف الكالم .و 

                                                           
، والبيان والتبيُت، اجلاحظ، ٖتقيق ٕٕٔ/ٕجنايت، وزلمد علي النجار:  ينظر: معاين القرآن، الفراء، ٖتقيق:يوسف (ٔ)

 . ٕٓ٘/ٔوشرح: عبد السالم ىارون: 
 .ٕٛينظر؛ األشارة إىل اأَلجياز يف بعض أنواع اجملاز، عز الدين بن عبد السالم :  (ٕ)
 .ٓٗاأللتفات يف البالغة القرآنية:  ينظر: أسلوب (ٖ)
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وكانت دراستو للظاىرة مقتصرة على األشارة إليها فحسب، وإّن كتابو مل يستوعب ٚتيع أقسام 
َواللَُّو الَِّذي )الفعل ادلاضي بادلضارع، يف قولِو تعاىل قتصر على ذكر قسم واحد ىو مبادلةاالتبادل، وإّنا 

َنا بِِو اأْلَْرَض بَ ْعَد َمْوتَِها َكَذِلَك النُُّشورُ َأْرَسَل الرِّيَاَح فَ ُتِثيُر َسَحابًا َفُسْقَناُه ِإَلى بَ َلٍد َميِّ  ، َوعّلَق عليها (ٔ) ( ٍت فََأْحيَ ي ْ
 .(ٕ)قائاًل: ))ورلاز فسقناه فنسوقو، والعرُب قد تضع فعلنا يف موضع نفعل((

)تأويل مشكل القرآن( عندما جعل ظاىرة  ( يف كتابوى ٕٙٚبن قتيبة )تاوعلى ىذا النهج سار 
 . (ٖ)األفعال نوعاً من أنواع اجملاز التبادل بُت

اذ ( الذي سار على خطى سابقيو، ى ٓٙٙالشيخ عز الدين بن عبد السالم )ت كذلك فعل
)اإلشارة  ستوعب كتابواظاىرة التبادل من باب اجملاز، وقد اتصفت دراستو بالدقة والشمول، إذ  جعل

يف بعض أنواع اجملاز( أغلب وجوه التبادل، فضاًل عن وجوه أخرى ألتفت إليها، لذا جاء  اىل األجياز
 :(ٗ)تقسيمو للتجّوز يف األفعال على أحسن وجو، وىو على عشرة أنواع

تشبيهًا لو يف التحقيق، وذلك يف الشرط وجوابو ويف  التجّوز بادلاضي عن ادلستقبل النوع االول:
 غَتمها .

 التجّوز بادلستقبل عن ادلاضي . النوع الثاني:

 . مرالتجّوز بلفظ اخلرب عن األ النوع الثالث:

 التجّوز بلفظ اخلرب عن الدعاء .  النوع الرابع:

 التجّوز بلفظ اخلرب عن النهي .  النوع الخامس:

 التجّوز بلفظ األمر عن اخلرب . النوع السادس:

                                                           
 .ٜ : اآليةفاطرسورة  (ٔ)
 . ٕ٘ٔ/ٕعارضو بأصولو وعّلق عليو: د. زلمد فؤاد سزكُت:  ،رلاز القرآن (ٕ)
 . ٕٔ-ٕٓتأويل مشكل القرآن، شرحو ونشره: السيد أٛتد صقر:  (ٖ)
 . ٜٕ-ٕٙينظر: األشارة إىل األجياز يف بعض أنواع اجملاز: (ٗ)
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 األمر .  التجّوز ّتواب الشرط النوع السابع:

التجّوز بلفظ النهي عن أشياء ليست مرادة بالنهي وإّّنا ادلراد هبا مايقارهبا أو  النوع الثامن: 
 يالزمها . 

 التجّوز بالنهي دلن ال يصح هنيو . النوع التاسع: 

 التجّوز بنهي َمْن يصح هنيو وادلنهي يف احلقيقة غَته .  النوع العاشر: 

 تفات(:لوأما )األ

 اللة على خرق القاعدة و اخلروج عن األصل بالتحّول من أسلوبادلصطلحات د فهو أشهر
(، أول َمْن ى ٜٕٙ)ت بن ادلعتزا)ادلعدول إليو( سلالف لألول وضعًا . ولعلَّ  )ادلعدول عنو( إىل آخر ىو

 نصراف ادلتكّلم عن ادلخاطبة إىل األخبارا))ىو  أطلق على ظاىرة التحّول األسلويب إلتفاتاً، وعرّفو بقولِو:
نصراف من معٌت يكون فيو إىل معٌت إىل ادلخاطبة ومايشبو ذلك، ومن األلتفات اال وعن األخبار

)التحّول  مل يدخل يف تعريفو إاّل نوعًا واحًدا من أنواع األلتفات، وىو دلعتزاابن  . وجند(ٔ)آخر((
على ىذا النهج ٚتهور ٕتاىًا ضّيَق فيو دائرة اآللتفات، وسار ااألسلويب بُت الضمائر(، وىو هبذا إتو 

 .(ٕ)البالغيُت

حقيقتِو ))و : وذلك يف قولوِ  ؛وّل َمْن جعَل التبادل ٖتت مصطلح األلتفاتابن األثَت اوقد يكون 
مأخوذة من التفات األنسان عن ديينِو وعن مشالِو، فهو يُقبل بوجهو تارًة كذا، وتارًة كذا، وكذلك يكون 

 ر إىلضنتقال من خطاٍب حااإىل صيغٍة، ك فيو من صيغةٍ  ىذا النوع من الكالم خاصة، ألنو ينتقل
 .(ٖ)ماٍض أو غَت ذلك...((غائب...، أو من فعل ماِض إىل مستقبل، أو من مستقبل إىل 

                                                           
 . ٚٔ، وينظر: أسلوب األلتفات : ٛ٘البديع:  (ٔ)
 . ٕٕ-ٚٔينظر: أسلوب األلتفات:  (ٕ)
 . ٔٛٔ/ٕادلثل السائر:  (ٖ)
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حىت يف الضمائر واألفعال و  األسلوب ستوعب ٖتّولاإذ  ؛بن األثَتافمجال األلتفات واسع عند 
 .(ٔ)العدد وقد ذكره يف كتابو اجلامع

ادلسميات األخرى اليت تدلُّ على خرق القاعدة واخلروج عن الوضع ادلصطلحات و ومن 
نتقال، والتحريف، عًتاض، واالنصراف، واالاالظاىر اللفظ معناه، واألحنراف، و  مصطلحات: سلالفة

واالستدراك، والرجوع، والتلّون،  نتقال، والصرف،والتعويض، وشجاعة العربية، وأعمال احليلة، والنقل واال
دول، والتأويل، عومنافرة العادة، والتخيل، ونقض العادة، والادلعٌت، واخلروج،  ىوالتجّوز، واحلمل عل

 ، وىذه عند القدامى. (ٕ)كوالًت 

نزياح، صل، فهي كثَتة أيضًا ومنها: االاخلروج عن اال ةوأّما مصطلحات ادلعاصرين لظاىر 
ريف، واالنتهاك، واللحن، والتشويش، والبعد، والفارق، حفة، وخرق السنن، والتل، وادلخالختالواال

 .(ٖ)طاحة، والشناعة، والعصيان، واألستبدالبتعاد، واجملاوزة، والتشويو، واالوالنشاز، واال

 نّ اوالدالة على خرق القاعدة، إاّل  -قدديًا وحديثاً -ادلصطلحات وعلى الرغم من كثرة ىذهِ 
ي: اعلى الرغم من شيوع ىذه الظاىرة،  يُ َعاجل كموضوع منفرد ٖتت مصطلح واحد،)التبادل( مل 

 داللتها ربطًا مبنّيًا علىربط العلماء بُت بناء ادلشتقات و التبادل الداليل ال سيما يف ادلشتقات، فقد 
خرى، ليت ُ٘تَّيز هبا صيغة من أجعلوا تلك الداللة من االضوابط اتعريفهم للمشتقات وحّدىم ذلا، و 

ستعمال الصفات اعندما دعت العرب حاجتهم إىل التّوسع يف تفاق ادلباين لفظاً، و ا وٓتاصة عند
ن يرصدوا الضوابط والقرائن اليت تسهم ا تبادل دالالهتا، لذا حاولوا أنواعها، أّدى ذلك إىل تداخلها و ب

الغموض، و  لعربية باآلضطرابيف ٖتديد الداللة، وتبُّت الفروق اللغويّة بُت ىذه الصفات، لئال توسم ا
لتبادل الداليل يف من ذلك على سبيل ادلثال، اأمثلة كثَتة على ىذا التداخل، و  وقد حفظت لنا ادلصادر

ادلبالغة،  ةسم ادلفعول، أو صيغاسم الفاعل، او اىي صيغة صرفية تستعمل للداللة على صيغة)فعيل(، و 

                                                           
ينظر: اجلامع الكبَت يف صناعة ادلنظوم من الكالم ادلنثور، قام بتحقيقو والتعليق عليو: د. مصطفى جواد، و د. ٚتيل  (ٔ)

 . ٕٓٔ-ٔٓٔسعيد: 
طّورىا، ، ومعجم ادلصطلحات البألغية وتٔٗٔاآلعجاز الصريف يف القران الكرمي، د. عبد احلميد ىنداوي:  :ينظر(ٕ)

 . ٜٜٕ-ٜٕٗأٛتد مطلوب: 
 . ٜٖٔ-ٖٛٔ، ٔٓٔ-ٜٜينظر: األسلوبية واألسلوب:  (ٖ)
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قد يكون للتطور اللغوي أثٌر كبٌَت يف التعدد ذات، و  سمأّتا تكون مصدراً، أو أو الصفة ادلشبهة، ور 
 .(ٔ)خلو يف ىذِه الصيغةاالداليل وتد

( قد بٍَت يف معظمو )َفعيل ولعلَّ الذي يؤيد ىذا التطّور ماجاء من الصفة ادلشبهة على وزن
 مفاعل،  ما جاَء منها على فعيل ٔتعٌتسم الفاعل إتفاقًا، و ازلّولة عن إّن صيغ ادلبالغة من)فَ ُعل(، و 

، ووجو (ٕ)رٔتا ُوِصَف بالشذوذَف بالقّلة وعدم القياس، و كجليس، أو َفِعْيل ٔتعٌت ُمْفِعل كنذير، ُوصِ 
 )فعيل( لتشمل ادلبالغة . )فَ ُعل( ادلتطّورة من فَ َعل أصاًل، وتنوّع الداللة يف التطّور يف ىذا، بناء فعيل من

، ٔتعٌت اجملالس، و الندمي ٔتعٌت ادلنادم، و الرفيق وقد تدّل صيغة ادلبالغة على ادلشاركة، حنو جليس
، و قد أقّر رلمع اللغة العربية بالقاىرة، قياس صيغة)فعيل( للداللة على اإلشًتاك من (ٖ)ٔتعٌت ادلرافق

 . (ٗ)األفعال اليت ٖتّقق ىذا ادلعٌت

)فعيل(، فإّن ادلعٌت قد يتحدد بقرائن  ةالتداخل واإلشًتاك يف دالالت صيغرغم من ىذا الوعلى 
 :(٘)سلتلفة، و لعّل ىذِه القرائن تتمثل باأليت

 شتقت منو، كما يف احلسَت من احلسارة، أو احلسور، أو احلسر .اادلصدر الذي  -ٔ
ألّن  ؛وىل فيها أن تكون صفة مشبهةألالفعل الذي تبٌت منو ىذِه الصيغة، فإن كاَن فعاًل الزماً، فا -ٕ

إذا كاَن الفعل ثالثياً متعديّاً، فاألوىل فيها َأْن فيها َأْن تُ ْبٌت من فعل الزم، و هة، األغلب الصفة ادلشب
متعديّاً، فاألوىل فيها أن تكون آسم مبالغة، وإذا ُأخذت من فعل مبٍت للمجهول و تكون صيغة 

لعّل آسم ، و ةٚتلَأن يكون متبوعًا بشبو  ال من الزم إالّ ألنّو اليأيت من مبٍت للمعلوم، و مفعوًل، 
 الفاعل يتمّيز عن ادلبالغة والصفة ادلشبهة يف ىذِه الصيغة بالداللة .

سم الذي على الاعهدية: ويقصد هبا معٌت الصيغة، إذ قد يُْكَتسب ادلعٌت من اللفظ، فالالقرينة  -ٖ
ّن اما سرير، كا من احلدث والزمن، مثل: طريق، وسبيل، وقميص، وبعَت، و )َفِعْيل(، يأيت رلّردً  وزن

                                                           
 . ٘٘-ٗ٘ينظر: ادلشتقات، نظرة مقارنة:  (ٔ)
 . ٖٔستعماالهتا يف القرآن الكرمي: اينظر: صيغة فعيل و  (ٕ)
 . ٚ٘ٔ/ٚينظر: خزانة اآلدب :  (ٖ)
 . ٖٛ/ٔينظر: كتاب يف أصول اللغة:  (ٗ)
 . ٕٖٔ-ٖٔٔينظر: ادلشتقات يف العربية،بنية وداللة واحصاء: (٘)
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نًا من معٌت اللفظ، مثل: أسَت، وجريح، وقتيل، )فعيل( ٔتعٌت مفعول تكتسب داللتها أحيا صيغة
شريف، سم الفاعل مثل: كرمي، و ايف الصفة ادلشبهة، مثل: طويل، وقصَت، وكبَت، و  القول نفسوو 

 أليم.ل مع إفادة التكثَت، مثل: عزيز و سم الفاعااما ادلبالغة فلها داللة 
ؤتعٌت فاعل تؤنث بإٚتاع  التذكَت: ففعيل ٔتعٌت مفعول، األغلب فيها عدم التأنيث،و التأنيث  -ٗ

 . (ٔ)النحاة
مساً دلذكر عاقل، ٚتعت ا)فعيل(  إذا كانتعيل مصدراً ال جيمع و اليثٌّت، و اجلمع: فما جاء على ف -٘

دلؤنث عاقل مسًا اإذا كانت)فعيل( صفة أو ، و وًا سادلًا على األغلب، وكذلك صفتٚتعًا مذكر 
)فعيل( ٔتعٌت فاعل، فقد تعامل معاملة آسم الفاعل من حيث  ٚتعت ٚتعاً مؤنثاً سادلاً، وإذا كانت

إن كانت فعالء يف الغالب، مثل: أعزّاء، وأصدقاء، و ٚتعو ٚتعًا مذكرًا سادلاً، أو تكسَته على أ
 . (ٕ)أسرىو  ٚتعت َعلى فَ ْعَلى، مثل: قتيل وقتلى، وجريح وجرحى، وأسَت ٔتعٌت مفعول

 بسبب كثرة الشذوذ يف اجلمع . ؛وعلى ىذا قد يسهم اجلمع يف ٖتديد الداللة إسهاماً متواضعاً  

إسهامًا يف ٖتديد الداللة، و يتضح ذلك يف قولنا: زيٌد كرمٌي األصل، فهذِه  و االكثرالسياق: ولعلّ  -ٙ
فاعل(،أو ىو كرمٌي كرم حامت، )اسم  صفة مشّبهة، و إنّو كرمٌي لألصدقاء، ٔتعٌت ُمِكرم ذلم وىو

 . (ٖ)قد تقول: ىذا رجٌل كرمٌي يف نظر الناس، أي: ُمكرمو  ،فهذِه صيغة مبالغة

إىل أّن القرائن األربع األوىل تسهم إسهامًا فاعاًل يف ٖتديد الداللة، غَت أهّنا ال  ةوالبُّد من اإلشار 
الداليل بُت الصّيغ، زيادة على  ديكن التعويل عليها يف ٖتديد دالالت كّل الصّيغ، وذلك))بسبب التبادل

وكذلك للزوم والتعّدي وللتأنيث والتذكَت شواذاً،  كثرة الّشواذ يف بناء ادلشتقات، إذ إّن للجمع شواذاً،
شتقاق شواذ، وىذا يعٍت أّن ىذه غَته يف االشواذ، وألصل الفعل من حيث اللزوم والتعدي، الثالثي و 

وقد ٗتتلف الداللة باختالف  عزل عن السياق الذي تأيت فيو،القرائن قد ال ٖتقق ادلعٌت ادلراد ٔت
 . (ٗ)((التاويل

                                                           
 ٕٖٔينظر: ادلشتقات يف العربية، بنية وداللة وإحصاء: (ٔ)
 .  ٕٛ-ٕٕستعماالهتا يف القرآن الكرمي: اينظر: صيغة فعيل و (ٕ)
 . ٕٖٔينظر: ادلشتقات يف العربية، بنية وداللة وإحصاء:  (ٖ)
 .ٕٖٔبنية وداللة وإحصاء:  ينظر: ادلشتقات يف العربية،(ٗ)
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ىو َمْن يقوم ، و (ٔ)موقعها من ذلك النظم((و ))النظم اللفظي للكلمة  ىو -إذن– فالسياق
حتمال غَت ا)أهّنا ترشد إىل تبيُت اجململ، والقطع بعدم ) بتحديد الداللة، وقد قيل يف داللة السياق:

ىو من أعظم القرائن الدلة على مراد ادلراد، وٗتصيص العام، وتقييد ادلطلق، وتنوع الداللة، و 
 .(ٕ)ادلتكّلم((

قد تأخذ صيغة األحكام النحوية والداللية  الداليل يشيع يف اللغة العربية، إذ على ىذا، فالتبادلو 
قد تأيت الصيغة الواحدة للداللة على معاٍن سلتلفة، كما ىو لصيغة أخرى، وتتبادل معها معًٌت ومبًٌت، و 

واألسم، والصفة ستعماالهتا بُت ادلصدر، التها و الىا، واليت تتنوّع دالاحلالة يف صيغة فعيل اليت تقّدم ذكر 
 ادلشتقات والصيغ الصرفية االخرى مثل ذلك ما يقع من تناوب بُت بأنواعها، و 

 

                                                           
 . ٘٘-ٗ٘أودلان:  ،دور الكلمة يف اللغة (ٔ)
 . ٕٓٓ/ٕالربىان يف علوم القرآن، الزركشي:  (ٕ)
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 الخاتمة:

  -ْتثنا من نتائج وىي :يف اخلتام ديكننا أن نلخص أىم ما توصل إليو و 

ىذِه ادلواءمة تكمن يف داللة كال ي واالصطالحي للتبادل، و ادلعجمأّن ٙتة مواءمة بُت ادلعٌت  -ٔ
خر زائل، لذلك فهو أكثر دقّة ااآلصطالحي( على إقامة شيء مقام شيء )ادلعجمي و  ادلعنيُت

ادلشتقات، دالة على خرق القاعدة يف الصيغ و عن الظاىرة من ادلصطلحات األخرى ال يف التعبَت
 التعامل مع أصول اللغة. باخلروج على النظام السائد يف

اللغة، وىي ٘تثل اجلانب الفٍت  )التبادل الداليل( ضربًا من ضروب اإلتساع يف تُ َعدُّ ظاىرة -ٕ
اللغة، هتدف اإلبداعي يف التعبَت، ألهنّا من خالل كسرىا النظام السائد يف التعامل مع أصول و 

ف التبادل إىل ٖتصُت ادلعاين يهدف هبا بتحريفها عن أصل وضعها، و التصرّ إىل ٖتريف األلفاظ و 
ستحضارىا أمام عيٍت ادلشاىد، فكأّن ادلعاين الكائنة يف األلفاظ تقع يف احلال، أو بتوكيدىا يف اب

كذلك يهدف التبادل الداليل نتهت، ال أهّنا منتظرة الوقوع، و نفس ادلتلقي، فكأهنا قد وقعت وأ
 التعبَت .إىل تشجيع ادلتكلم على مزاولة األغراض ادلتنوعة يف 

تبُّت َأنَّ علماء اللغة االوائل كانوا قد ألتفتوا إىل ظاىرة التبادل الداليل بوصفها مستكشفاً  -ٖ
 قد وجدوا أّن لكّل إسلوب من أساليباً، ورصدوىا يف السياقات والًتاكيب اللغوية، و يسياق

 فوائد تكمن وراء ىذا االنتقال اإلسلويب.التبادل الداليل باعث خيتص بو و 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي.

 م .ٜٜٛٔأسلوب اإللتفات يف البالغة القرآنية: الدكتور حسن طبل، دار الفكر العريب، القاىرة،  .ٔ
(، ٖتونس، ط) ،األسلوبية و األسلوب: الدكتور عبد السالم ادلسدي، الدار العربية للكتاب، ليبيا .ٕ

 م .ٜٚٚٔ
(، مطبعة العامرة، ى ٓٙٙاز: عز الدين بن عبد السالم )تاإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجمل .ٖ

 .ى  ٖٖٔٔاإلستانة، 
اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي: الدكتور عبد احلميد أٛتد يوسف ىنداوي، ادلكتبة العصرية،  .ٗ

 م . ٕٔٓٓ(، ٔ) بَتوت، ط -صيدا
 الشجرية: الشريف ضياء الدين أبو السعادات ىبة اهلل بن علي احلسُت، آبن الشجري األمايل .٘

 (، دار ادلعرفة، بَتوت، د.ت .ى  ٕٗ٘)ت
 (، مكتبة ادلثٌت، بغداد، د.ت .ى  ٜٕٙ)ت  البديع: عبد اهلل بن ادلعتز .ٙ
أيب الفضل (، ٖتقيق: زلمد ى  ٜٗٚ)ت  الربىان يف علوم القرآن: بدر الدين زلمد بن عبد اهلل .ٚ

 (، د. ت .ٕ) لبنان، ط -إبراىيم، دار ادلعرفة، بَتوت
 بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز: رلد الدين زلمد بن يعقوب الفَتوزآبادي .ٛ

 .ى  ٖ٘ٛٔ(، ٖتقيق: زلمد علي النجار، مؤسسة دار التحرير، القاىرة، ى ٚٔٛ)ت
(، ٖتقيق وشرح: عبد السالم زلمد ى  ٕ٘٘تو بن ْتر اجلاحظ)البيان والتبيُت: أبو عثمان عمر  .ٜ

 م .ٜ٘ٛٔ(، ٘) ىارون، مكتبة اخلاجني، القاىرة، ط
(، شرحو ى  ٕٙٚ)ت تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة أبو زلمد عبد اهلل بن مسلم الدينوري .ٓٔ

 م .ٖٜٚٔ(، ٕ) نشره: السيد أٛتد صقر، دار الًتاث، القاىرة، طو 
(، ٖتقيق: يعقوب عبد النيب، ى  ٖٓٚد األزىري)تبو منصور زلمد بن أٛتهتذيب اللغة: أ .ٔٔ

 م .ٜٙٙٔمراجعة: زلمد علي النجار، الدار ادلصرية، القاىرة، 
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اجلامع الكبَت يف صناعة النظوم من الكالم ادلنثور: آبن األثَت ضياء الدين أبو الفتح نصر اهلل بن  .ٕٔ
الدكتور ٚتيل سعيد، مطبعة (، ٖتقيق: الدكتور مصطفى جواد، و ى  ٖٚٙأيب الكرم اجلزري)ت 

  م .ٜٙ٘ٔاجملمع العلمي العراقي، بغداد، 
(، ٖتقيق: عبد السالم ى  ٖٜٓٔ)ت خزانة األدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر البغدادي .ٖٔ

 م .ٜٜٛٔ - ى  ٜٓٗٔ(، ٕ) ىارون، مكتبة اخلاجني، القاىرة، ط
زلمد بشر، مكتبة الشباب، القاىرة،  دور الكلمة يف اللغة: ستيفن أودلان، ترٚتة:الدكتور كمال .ٗٔ

 م .ٜٙٛٔ(، ٓٔط)
(، ٔستعماالهتا يف القرآن الكرمي:  علي أٛتد طلب، مطبعة األمانة، القاىرة، ط)اصيغة فعيل و  .٘ٔ

 م .ٜٚٛٔ- ى  ٚٓٗٔ
(، دار اجلبل، بَتوت، د.ت ى  ٚٔٛي)تالقاموس احمليط: رلد الدين زلمد بن يعقوب الفَتوزآباد .ٙٔ

. 
آخرون، (، أخرجو مصطفى حجازي و ٖىرة، ج)اللغة: رلمع اللغة العربية بالقاكتاب يف أصول  .ٚٔ

 م .ٖٜٛٔ- ى  ٖٓٗٔ(، ٔاذليئة العامة لشؤون ادلطابع األمَتية، القاىرة، ط)
(، طبعة مصورة عن ى  ٔٔٚور)تبن منظالسان العرب: أبو الفضل ٚتال الدين زلمد بن مكرم  .ٛٔ

 ًتٚتة، القاىرة، د.ت .طبعة بوالق، الدار ادلصرية للتأليف و ال
بن االثَت ضياء الدين ابو الفتح نصر اهلل بن أيب الكرم اادلثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر:  .ٜٔ

(، قّدم لو و حققو و شرحو و عّلق عليو: الدكتور أٛتد احلويف، و الدكتور ى  ٖٚٙاجلزري)ت 
 م .ٖٜٛٔ(، ٕبدوي طبانة، منشورات دار الرفاعي، الرياض، ط)

(، عارضو بأصولو و علق عليو: الدكتور زلمد ى  ٕٓٔالقرآن: أبو عبيدة معمر بن ادلثٌت)ت  رلاز .ٕٓ
 م .ٕٜٙٔ(، ٔفؤاد سزكُت، مكتبة اخلاجني، القاىرة، ط)

ادلشتقات يف العربية، بنية و داللة و إحصاء: الدكتور سيف الدين طو الفقراء، عامل الكتب  .ٕٔ
 م .ٖٕٔٓ(، ٔاحلديث، إربد_ األردن، ط)

(، ٖتقيق: يوسف النجايت و زلمد علي ى  ٕٚٓين القرآن: أبو زكريا حيِت بن زياد الّفراء)ت معا .ٕٕ
 م .ٜٓٛٔ(، ٕالنجار، عامل الكتب، بَتوت، ط)
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معجم ادلصطلحات البالغية و تطّورىا: الدكتور أٛتد مطلوب، مطبعة اجملمع العلمي العراقي،  .ٖٕ
 م .ٖٜٛٔبغداد، 

(، ٖتقيق و ضبط: عبد ى  ٜٖ٘د بن فارس بن زكريا)ت معجم مقاييس اللغة: أبو احلسُت أٛت .ٕٗ
 م .ٜٜٚٔالسالم زلمد ىارون، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، 

 مفردات ألفاظ القرآن: أبو القاسم احلسُت بن زلمد بن ادلفضل ادلعروف بالراغب االصفهاين .ٕ٘
بَتوت،  ،الشاميةدمشق، الدار ، (، ٖتقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القلمى  ٕ٘ٗ)ت

 .ى  ٖٕٗٔ(، ٕط)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


