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 الملخص:

معاٍن أخرى لفي األلفاظ وبكل ما يخرج عن المعنى الوضعي  ،بكل تفاصيل اللفظ االهتمامحاول المعجم العربي 

ومنها التغليب، فكانت هذه الدراسة إلثبات مدى اختالف المعاجم العربية في االهتمام بإيراد خروج المعنى 

ومعجم  ،للجوهري "الصحاح"الوضعي بالتغليب اللغوي، فتبين أن بعض المعاجم اهتمت بذلك وأولها معجم 

اجم إيراد للتغليب الذي وقع في اللفظ ، وما بين مع البن منظور، ثم تفاوتت بقية المعاجم ما بين "لسان العرب"

س خروج المعنى الوضعي في اللفظ بالتغليب، والمعجم العربي ليللشيباني لم يهتم بإيراد  "الجيم"أخرى ككتاب 

بدأت الحديث عن خروج المعنى  ، وقدملزم بمثل هذه األمور يكفيه شرح المادة اللغوية شرح تام ومفهوم

بمقدمة، وخمسة فصول، وخاتمة اشتملت على أهم النتائج التي توصل لها البحث،  بهذا البحثب الوضعي بالتغلي

وأردفتها بأهم التوصيات، ثم قائمة المصادر والمراجع، فاشتملت المقدمة على: أهمية البحث، وهي كشف مدى 

م ه المعاني بالتغليب، ثعناية المعجميين العرب بذكر كل ما يتصل بمعاني المادة اللغوية، وما خرجت له هذ

 أتبعتها بأهداف البحث التي تمثلت في: معرفة دور المعجم العربي في إثراء مفردات اللغة العربية وتنميتها، 

بيان اهتمام المعجم العربي بإيراد كل خروج في داللة األلفاظ عن معناها الوضعي بالتغليب، إيضاح وجوه 

المادة اللغوية موضع الدراسة، ثم أتبعته بأهم تساؤالت البحث، ثم االختالف بين المعجميين العرب في شرح 

 بدأت بسرد فصول البحث وهي:

الفصل األول: بينت فيه مفهوم المعنى الوضعي ومفهوم التغليب، وهما أساس الدراسة، ثم الفصل الثاني: 

ب، الثالث: كان شروط حدوث التغليوتحدثنا فيه عن التغليب عند العلماء، من أورده ومن اهتم فيه، ثم الفصل 

صرت حتكون هكذا من تلقاء نفسها بل البد فيها من شروط لتطبيقها، ثم الفصل الرابع:  فكل ظاهرة لغوية ال

به أسباب التغليب، ثم الفصل الخامس:  وهو يشمل الناحية التطبيقية للبحث، وهي استخراج المادة المدروسة 

مختارة للدراسة، وقد ارتأيت أن اختار معجم واحد مشهور من كل مدرسة من المعاجم العربية المختلفة ال

 معجمية ليكون مثال لورود الظاهرة في المعجم العربي.

 المعنى الوضعي، الخروج عن المعنى، المعجم العربي، التغليب، الداللة.الكلمات المفتاحية: 

mailto:walgehani@gmail.com


 
 
 

 

 

 

Getting out of the positive meaning of the Arabic lexicon 

 

Summary: 

The Arabic lexicon tried to pay attention to all the details of the pronunciation and 

to every thing that departs from the positive meaning in the words for other 

meanings including the predominance. And the lexicon "Lisan al- Arab" by lbn 

Manzur, then the rest of the dictionaries varied between mentioning the glaring 

that occurred in the word, and among other dictionaries such as the book "Al- Jim" 

by Al- Shaibani, he did not care about the exclusion of the positive meaning in the 

utterance by thaleb, and the Arabic lexicon is not obligated to such matters. 

Linguistic material is a complete and understandable explanation. I started talking 

about the exit of the positive meaning by giving precedence to this research with 

an introduction, five chapters, and a conclusion that included the most important 

results that the research reached, and accompanied them with the most important 

recommendations, then a list of sources and references. It relates to the meanings 

of the linguistic material, and what these meanings came out of with 

predominance Then I followed it with the objectives of the research, which were 

represented in: Knowing the role of the Arabic lexicon in enriching and 

developing the vocabulary of the Arabic language, showing the interest of the 

Arabic lexicon to include each deviation in the semantics of the words from their 

positive meaning by giving precedence, clarifying the differences between the 

Arab lexicographers in explaining the linguistic material under study, then I 

followed it with the most important The research questions, and then began to list 

the research chapters, namely: 

 The first chapter: I explained in it the concept of the positive meaning and the 

concept of primacy, which are the basis of the study, then the second chapter: we 

talked about primacy according to scholars, who mentioned it and those who cared 

about it, then the third chapter: It was the conditions for the occurrence of 



 
 
 

 

 

primacy, for every linguistic phenomenon is not like this on its own Rather, there 

must be conditions for its application, then the fourth chapter: the reasons for the 

priority are limited to it, then the fifth chapter: it includes the applied aspect of the 

research, which is extracting the studied material from the different Arabic 

dictionaries selected for study, and I thought that I chose one famous lexicon from 

each lexical school to be an example For roses phenomenon in the Arabic lexicon. 

Keywords: Positive meaning, deviation from meaning, Arabic lexicon, primacy, 

significance.  

 

 المقدمة:  -

وكان ، اا ونثر  ظاهرة التغليب من الظواهر الداللية التي عرفتها العرب منذ القدم، واستعملوها في كالمهم شعر  

"رسالة المثنى والمثلث في اللغة" وقد اطلع  هـ(1001ئل من ألف في التغليب محمد بدر الدين المنشي )امن أو

لهذه الرسالة، ونقل قطعة من مقدمتها تدل على أنها ليست في االستاذ الدكتور سليمان العايد على نسخة خطية 

يه وجهان ف يقصد المثنى المعروف في كتب النحو، بل يقصد في المثنى ما المثنى، ثم قال معقبا : "وواضح أنه ال

يذكرون التغليب  أغلب العلماء األخرين كان، و1في النطق، مثل المثلث، وهو مافيه ثالثة أوجه أو حركات"

منتشرة بين اللغويين والبالغيين والنحاة والفقهاء والمفسرين، فهي  ظاهرة التغليبفخالل مباحث مؤلفاتهم، 

 ظاهرة ال يمكن نكرانها.

 أهمية البحث: -

الكشف عن مدى اهتمام المعجميين العرب بخروج المعنى الوضعي بالتغليب في بعض األلفاظ العربية، 

الف بين المعجميين العرب في إيراد هذا الخروج للمعنى الوضعي بالتغليب، وكيف ومعرفة مدى االخت

 أشاروا إليه وشرحوه في معجماتهم.

 أهداف البحث: -

 معرفة دور المعجم العربي في إثراء مفردات اللغة العربية وتنميتها. -1

 بالتغليب. اهتمام المعجم العربي بإيراد كل خروج في داللة األلفاظ عن معناها الوضعيبيان  -2

 إيضاح وجوه االختالف بين المعجميين العرب في شرح المادة اللغوية موضع الدراسة. -3

 عند الحديث عن التغليب يتبادر إلى الذهن العديد من األسئلة منها:هكذا يكون و

                                                           
 (11، صم0000الصاعدي، )نقال عن:  1



 
 
 

 

 

ما التغليب؟ من ذكره من العلماء؟ هل دخل في كل علوم العربية؟ ما فما مفهوم المعنى الوضعي؟ و

هل ورد التغليب عند الجوهري؟ وما أهم أنواعه وأشهرها استخداما؟ و؟ ه إن كانت له أنواعأنواعوما شروطه؟ 

 جم األخرى أيضا؟اهتم به أصحاب المعاهل و

هذا ما سنحاول اإلجابة عنه خالل هذا المبحث الذي يهتم بالحديث عن خروج المعنى الوضعي 

 بالتغليب.

 مفهوم المعنى الوضعي:الفصل األول:  -

"الوضع: في اللغة جعل اللفظ بإزاء المعنى، وفي االصطالح: تخصيص شيء بشيء متى أطلق، أو أحسن 

 .2الشيء األول، فهم منه الشيء الثاني"

 مفهوم التغليب: -

: "هو أن يغلب األرجح من جهة بقوله يالقرطاجنويعرفه  ،علماءالظاهرة التغليب عرفها الكثير من 

 .(3)معنى" الفصاحة أو البالغة لفظا  أو

المختلفين ُمجرى المتفقين، بتغليب أحدهما على اآلخر لخفته أو  أجروانهم إ" :وابن الشجري يقول

 .(4)"ا في أسماء صالحة، كقولهم لألب واألم: األبوان، وللشمس والقمر: القمران، جاء ذلك مسموع  شهرته

 :" لنخرجنك يا(5)"التغليب باب واسع يجري في فنون كثيرة، قال تعالى :ويعرفه القزويني فيقول

عليه السالم في لتعودن في ملتنا بحكم التغليب إذ  ادخل شعيب  أ .(6)شعيب والذين آمنوا معك أو لتعودن في ملتنا"

لتثنية من ا ، وقد يسمى" ترجيح أحد المعلومين على اآلخر"، ويكثر التغليب في"لم يكن شعيب في ملتهم أصال

 .(7)ذلك "أبوان" لألب واألم، و"الخافقان" للمشرق والمغرب، و"العمران" ألبي بكر وعمر

 التغليب عند العلماء:الفصل الثاني:   -

ية تكمل ا أن علوم اللغة العرب، فكما ذكرنا سابق  بكافة فنونها اللغة العربية من علماء التغليب عدد   ذكر

ابعضها بعضا، و قد وهتم به المفسرون وأصحاب علوم القرآن والفقهاء، اورد التغليب في القرآن الكريم ف أيض 

وأن هذا يساعد في فهم النصوص الشرعية  ،ا عن دور األصوليين في التفريق بين المعانيتحدثنا سابق  

 الفقهية وغيرها. هاواستخراج أحكام

                                                           
 (051م، ص 1891الشريف الجرجاني، ) 2
 (183م، ص 0002مطلوب، )وانظر: ( 101القرطاجني، ص )(3)
 (18/ 1م،1880 -هـ1311ابن الشجري، )(4)
 99 آية سورة األعراف: (5)
 (138، ص م0002مطلوب، وانظر:  (،0/100 )خطيب دمشق،(6)
 (183، ص م0002)مطلوب،  (7)



 
 
 

 

 

: (8)فيه المعرفة النكرة فيقول تلما غلب اب اب "الكتاب"في يذكر هـ( 180)ت سيبويه  فعند النحاة نجد 

، وذلك قولك: هذان رجالن وعبد هللا منطلقين..."، ونراه ذكر تغليب فيه المعرفة النكرةت غلب "هذا باب ما

وتقول: هذا حادي أحد عشر إذا كن  : "(9)فقال االمذكر على المؤنث في العدد المركب إذا كان المعدود مختلط  

 .(10)، وباب ما يكون فيه الشيء غالبا عليه اسمعشر نسوٍة معهن رجل؛ ألنَّ المذكر يغلب المؤنث"

يريد: ما بين مشرق : (11) ”يَا لَْيَت بَْينِي َوبَْينََك بُْعَد اْلَمْشِرقَْين"قوله قي  هـ(:202الفراء )ت ويقول 

الشتاء ومشرق الصيف، ويقال: إنه أراد المشرق والمغرب، فقال المشرقين، وهو أشبه الوجهين بالصواب ألن 

العرب قد تجمع االسمين على تسمية أشهرهما، فيقال: قد جاءك الزهدمان، وإنما أحدهما زهدم"، فنراه يورد 

 تغليب.ما يثنى بالتغليب على الشهرة وال يصرح بالفظ ال

إذا  : "(12)كتابه "مجاز القران" بتغليب المذكر على المؤنث فقالفي هـ( 202أبو عبيده )ت صرح و

ألن العرب إذا أشركوا بين اآلدميين والموات  ، و"أشركوا فعل ذكر مع فعل أنثى غلّب فعل الّذكر وذّكروهما"

 التي صرح فيها بالتغليب.وغيرها من المواضع  ((13)" غلب تقدم فعل اآلدميين على فعل الموات

اهـ( التغليب 222ابن السكيت )ت أورد و باب: االسمين  في كتابه )إصالح المنطق(، فقال: " أيض 

 ثم يورد أمثله للمثنى على التغليب. (14)يغلب أحدهما على صاحبه؛ لشهرته أو لخفته، من الناس"

ا وقد يجتمع الرجال مع الرجل في التثنية إذا كان مجازهما واحد   هـ( "282المبرد )ت  (15)ويقول

في أكثر األمر على لفظ أحدهما، فمن ذلك قولهم: العمران ألبي بكر وعمر رضي هللا عنهما، ومن ذلك قولهم: 

"َهَذا  تضب:في المقويقول  ، فنراه يلمح للتغليب ولم يفرده في باب مستقل."الخبيبان" لعبد هللا ومصعب"

أَْربََعة بالتذكير أِلَنَّهُ إِذا اْجتمع ُمَذّكر ومؤنث  :َرابِع أَْربََعة إِذا َكاَن هَُو َوثَََلث نْسَوة أِلَنَّهُ قد دخل َمَعهُنَّ فَقلت

: اأيض  نراه يلمح لتغليب المذكر على المؤنث عند اجتماعهما، ويقول و (16)جعل اْلَكََلم على التَّْذِكير أِلَنَّهُ األَْصل"

 "أاَل ترى أَنَّك تَقول فعل أبواي َوهََذاِن أَبََواك تَْعنِي اأْلَب َواألُم َوإِنََّما أخرجته مخرج قَْولك أَب وأبة َكَما تَقول

افيغلب التذكير  (17)َصاحب وصاحبة أِلَن كل َجار على اْلفِْعل من اأْلَْسَماء فتأنيثه َجار على تذكيره" هنا  أيض 

 يب.فيما جاء مثنى على التغل

                                                           
 (0/91 م،1899سيبويه، ) (8)
  1/561مرجع سابق: ال (9)
 0/100مرجع سابق: ال (10)
 (1/11الفراء، ) (11)
 (193هـ، ص1191أبو عبيدة، )(12)
 150المرجع السابق: ص (13)
 (1/091م، 0000 -هـ1301،ابن السكيت ) (14)
 (1/000م، 1882 -هـ1312)المبرد،  (15)
 (0/190المبرد، ) (16)
 3/061المرجع السابق:  (17)



 
 
 

 

 

هـ( في كتابه )المذكر والمؤنث( تغليب المذكر على المؤنث، 328نباري )ت وأورد أبو بكر األ

وورد في باب ذكر عدد المذكر  (18)اعلم أن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا غلب المذكر على المؤنث"" :فيقول

 .(21)والمؤنث، وباب الجمع بين المذكر (20)، وباب ثاني اثنين، وثانية اثنتين(19)والمؤنث

هـ( في كتابه)المثنى( المثنى على االستعمال تثنية الزمة من كالم 321أبو الطيب اللغوي )ت أورد و

، أورد لفظ التغليب في أكثر من باب للمثنى على التغليب وهو: "االثنان (22)العرب وصنفه إلى عشرة أصناف

أحدهما على نعت صاحبه"، و"االثنان غلب غلب اسم أحدهما على اسم صاحبه"، وباب "االثنان غلب نعت 

 .(23)عليهما لقب واحد منهما"، وهكذا نرى أنه أورد لفظ التغليب صراحة في مؤلفه ومثل للظاهرة

هـ( في كتابه "الخصائص" التغليب في استعمال المتصل موضع المنفصل 322وذكر ابن جنى )ت 

ا كانوا متى قدروا على المتَّصل لم يأتوا فقال: " مساس إوفي باب  (24)مكانه بالمنفصل غلب حكم المتصل" لمَّ

ا أن قدر المعنى عندهم لفاظ اشباه المعاني، غلب المعنى على اللفظ فقال: "األ تغليب ا للمعنى على اللفظ وإعَلم 

 .(25)"أعلى وأشرف من قدر اللفظ

القول على لغة في كتابه" الصاحبي في فقه اللغة"، في )باب هـ( 322ابن فارس )تذكر التغليب و

العرب أتوقيف، أم اصطالح(، قال: "إنما قال ذلك وهللا أعلم ألنه جمع ما يعقل وما ال يعقل فغلَّب ما يعقل، 

وذلك كقوله جل ثناؤه: "وهللا خلق كل دابة من ماء فمنهم  (26)وهي ُسنَّة من سنن العرب، أعني "باب التغليب"

ا لمن فقال: "منهم" تغليب   (27)ومنهم من يمشي على أربع" من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين

 . (28)يمشي على رجلين وهم بنو آدم"

نهم إ: "من كتابه )مغني اللبيب( الرابعةيقول في القاعدة ف هـ(261)ت  ابن هشام األنصاريأما و 

وذكر بعد ذلك  (29)"األبوين في األب واألم :، فلهذا قالوايغلبون على الشيء ما لغيره لتناسب بينهما أو اختالط

بعد }لنخرجنك يَا ُشَعْيب َوالَّذين آمنُوا َمَعك  (30)َومن التغليب }أَو لتعودن فِي ملتنا{مسائل للتغليب، فيقول: "

                                                           
 (0/029م، 1891 -هـ1301أبو بكر األنباري، ) (18)
 0/008انظر: المرجع السابق:  (19)
 053/ 0انظر: المرجع السابق:  (20)
 0/029انظر: المرجع السابق:  (21)
 (1-0م، ص1860-هـ 1190اللغوي، )انظر:  (22)
 1ص انظر: المرجع السابق:  (23)
 (0/182 ابن جني،) (24)
  158/ 0 المرجع السابق: (25)
 (1/19م،1889لسيوطي، ا)، وانظر: (11، صم1882، بن فارس)ا (26)
 35 آية سورة النور: (27)
  35 آية سورة النور: (28)
 (800ص  م،1895، ابن هشام) (29)
 99 آية سورة األعراف: (30)



 
 
 

 

 

اَلة َوالسَّاَلم لم يكن فِي ملتهم قطّ بِِخاَلف الَّذين آمنُوا َمَعه َومثله  (31){من قريتنا }جعل :قوله تعالىفَإِنَّهُ َعلَْيِه الصَّ

ا يذرؤكم فِيِه{ ا َومن اأْلَْنَعام أَْزَواج  فَإِن اْلخطاب فِيِه َشاِمل للعقَلء واألنعام فغلب  (32)لكم من أَنفسُكم أَْزَواج 

َومعنى يذرؤكم فِيِه يبثكم ويكثركم فِي َهَذا التَّْدبِير َوهَُو أَن جعل  ،على الغائبين واألنعام المخاطبون والعاقلون

ا َحتَّى حصل بَينهم التوالد  .(33)للنَّاس ولألنعام أَْزَواج 

يذكر ف يفرد التغليب بدراسة مستقلة )المزهر في علوم اللغة( في كتابه هـ(211)ت ونجد السيوطي

)ذكر المجموع على  و (34) ن معرفة األشباه والنظائر، ومنها )ذكر المثنى على التغليب(يفي النوع األربع

باب االسمين يغلب أحدهما على صاحبه  -به، فقال: "قال ابن السكيتة  خاص أبوابفنجده أفرد له  (35) التغليب(

  ثم يورد أمثلة المثنى على التغليب مع الشواهد. (36)لخفته أو لشهرته"

 "مفتاح العلوم"أول من تحدث عن التغليب في كتابه  هـ(626)ت  ن فكان السكاكيوبالغيأما ال

"  :وقال تعالى " (37)فذكر بعض مواضع التغليب بشواهدها، فيقول: "والتغليب باب واسع يجري في كل فن"

الذكور  عدت األنثى من (3940)"وفي موضع أخر " وكانت من القانتين  (38)إال امرأته كانت من الغابرين "

عد إبليس من المَلئكة  (41)ب. وقال تعالى " وإذ قلنا للمَلئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس"يبحكم التغل

 عد األنثى من الذكور" وغيرها من المواضع.كما بحكم التغليب 

"هو ترجيح أحد المعلومين على اآلخر التغليب بقوله:  هـ(618)ت الجرجانيعرف الشريف و

 .(42)عليهما، وقيدوا إطالقه عليهما لالحتراز عن المشاكلة"وإطالقه 

ان فك هتموا بدراسة الظاهرة في القرآن الكريماف وأصحاب علوم القرآنوالفقهاء أما المفسرون 

سادس فأورده في النوع ال ،ا في كتابه )البرهان في علوم القرآن(أول من أفرد للتغليب باب  هـ( 222)ت الزركشي 

مفهومه فقال: "التغليب َوَحقِيقَتُهُ إِْعطَاُء الشَّْيِء ُحْكَم َغْيِرِه. َوقِيَل تَْرِجيُح أََحِد اْلَمْغلُوبَْيِن  وذكر بداية  ن يواألربع

التغليب مع التمثيل ثم بدأ بتعداد أنواع  (43)"َعلَى اآْلَخِر أَْو إِْطاَلُق لَْفظٍَة َعلَْيِهَما إِْجَراء  لِْلُمْختَلِفَْيِن َمْجَرى اْلُمتَِّفقَْينِ 

 :(44)وهي
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َكقَْولِِه تََعالَى، تَْغلِيُب اْلُمَذكَّرِ  -1
ُر أِلَنَّ اْلَواَو َجاِمَعة  أِلَنَّ لَْفظَ الفعل (45) : }َوُجِمَع الشمس والقمر{ ُغلَِّب اْلُمَذكَّ

 مقتص َولَْو أََرْدَت اْلَعْطَف اْمتَنََع.

َواْلُمَخاطَِب َعلَى اْلَغائِِب. فَيُقَاُل: أَنَا َوَزْيد  فََعْلنَا َوأَْنَت َوَزْيد  تَْفَعاَلِن َوِمْنهُ قوله تَْغلِيُب اْلُمتََكلِِّم َعلَى اْلُمَخاطَِب  -2

: }بل أنتم قوم تجهلون{ بِتَاِء اْلِخطَاِب َغلََّب َجانَِب ]أَْنتُْم[ َعلَى َجانِِب ]قوم[ والقياس أن يجيء (46)تعالى

ا َعْن َضِميِر ألنه وصف القوم وقوم اسْ  ؛بالياء ُم َغْيبٍَة َولَِكْن َحُسَن آِخُر اْلِخَطاِب َوْصف ا لِقَْوم  لُِوقُوِعِه َخبَر 

 اْلُمَخاطَبِيَن.

َم لَْفظ  يَُعمُّ َمْن يَْعقُِل َوَمْن اَل يَْعقُِل فَيُْطلَُق اللَّْفظُ  -3 َعاقِِل َعلَى اْلُمْختَصُّ بِالْ  تَْغلِيُب اْلَعاقِِل َعلَى َغْيِرِه. بِأَْن يَتَقَدَّ

ُ النَّاَس َواأْلَْنَعاَم َوَرَزقَهُْم"، فَإِنَّ لَْفظَ ]هُْم[ ُمْختَصٌّ بِاْلُعقاََل   ِء.اْلَجِميِع َكَما تَقُوُل: "َخلََق هللاَّ

ْلنَا على عبدنا{ : }َوإِْن ُكْنتُْم ِفي رَ (47)تَْغلِيُب اْلُمتَِّصِف بِالشَّْيِء َعلَى َما لَْم يَتَِّصْف بِِه.َكقَْولِِه تََعالَى -2 ا نَزَّ ْيٍب ِممَّ

ِ إِْن (48)المرتابين َواْعتُِرَض بِقَْولِِه تََعالَى قيل: غلب غير المرتابين على : }َواْدُعوا ُشهََداَءُكْم ِمْن ُدوِن هللاَّ

ال  بَِذلِكَ  ا فَهُُم اْلُمَخاطَبُوَن أَوَّ يهَا ثُمَّ إِنَّ ُكْنتُْم َصاِدقِيَن اَل يَتََميَُّز فِ  ُكْنتُْم صادقين{ َوهََذا ِخطَاب  لِْلُكفَّاِر فَقَْط قَْطع 

.  التَّْغلِيُب ثُمَّ ِهَي َشاِهَدة  بِأَنَّ اْلُمتََكلَِّم َمَعهُْم يَُخصُّ

. بِأَْن يُْنَسَب إِلَى اْلَجِميِع َوْصف  يَْختَصُّ بِاأْلَْكثَِر َكقَْولِِه تََعالَى -2 تَْغلِيُب اأْلَْكثَِر َعلَى اأْلَقَلِّ
: }لنخرجنك يا (49)

{ ِه: }لَتَ شعيب َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعَك ِمْن قَْريَتِنَا أَْو لَتَُعوُدنَّ في ملتنا{ أُْدِخَل ُشَعْيب  َعلَْيِه السَّاَلُم فِي قَْولِ  ُعوُدنَّ

 بُِحْكِم التَّْغلِيِب، إِْذ لَْم يَُكْن فِي ِملَِّتِهْم أَْصال  َحتَّى يَُعوَد إِلَْيهَا.

ِس َعلَى ُم اْلِجنْ يُب اْلِجْنِس اْلَكثِيِر اأْلَْفَراِد َعلَى فَْرٍد ِمْن َغْيِر هََذا اْلِجْنِس َمْغُموز  فِيَما بَْينَهُْم بِأَْن يُْطلََق اسْ تَْغلِ  -6

اْلَجِميِع. َكقَْولِهِ 
َوأَنَّهُ ُعدَّ ِمْنهُْم َمَع أَنَّهُ َكاَن ِمَن اْلِجنِّ تَْغلِيب ا  ،: }فسجد المالئكة كلهم أجمعون إال إبليس{(50)

ا فِيَما بَْينَهُْم َوأِلَنَّ َحْمَل ااِلْستِْثنَاِء َعلَى ااِلتَِّصاِل هَُو اأْلَْصُل.  لَِكْونِِه ِجنِّيّ ا َواِحد 

ُل ُكلُّهُ : }بما أنزل إليك{ قَا(51)كقوله، تَْغلِيُب اْلَمْوُجوِد َعلَى ما لم يوجد -2 : فَإِنَّ اْلُمَراَد: اْلُمنَزَّ َمْخَشِريُّ َل الزَّ

 َوإِْن َكاَن بَْعُضهُ ُمتََرقَّب ا تَْغلِيب ا لِْلَمْوُجوِد َعلَى َما لَْم يُوَجْد. ،َوإِنََّما ُعبَِّر َعْنهُ بِلَْفِظ اْلُمِضيِّ 

ْساَلِم. َكقَْولِِه تََعالَى  -8 تَْغلِيُب اإْلِ
ْفِل : }َولُِكلٍّ َدرَ (52) َرَكاِت لِلسُّ َرَجاِت لِْلُعلُوِّ َوالدَّ : أِلَنَّ الدَّ َمْخَشِريُّ { قاله الزَّ َجات 

َرَجاُت فِي اْلقِْسَمْيِن تَْغلِيب ا.  فَاْستُْعِمَل الدَّ

تَْغلِيُب َما َوقََع بَِوْجٍه َمْخُصوٍص َعلَى َما َوقََع بَِغْيِر هََذا اْلَوْجِه. َكقَْولِِه تََعالَى -2
َمْت أيديكم{ : }ذَ (53) لَِك بَِما قَدَّ

 ذكر األيدي ألن أكثر األعمال.
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: }يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين{ أََراَد اْلَمْشِرَق َواْلَمْغِرَب فََغلََّب (54)تَْغلِيُب األشهر. كقوله تعالى -10

 اْلَمْشِرَق أِلَنَّهُ أَْشهَُر اْلِجهَتَْينِ 

 ، (55)ثم حكم على التغليب بأنه يعتبر من المجاز

ب فهذا يدل على مدى عناية أصحا، ن أنواعه مع التمثيل لهايّ الزركشي وشرحه وبيومّمن عني بالتغليب 

خراج األحكام ، واستعلوم القرآن بالعلوم اللغوية الداللية ألهميتها في فهم التعبير القرآني وتفسير النصوص

 .الشرعية والفقهية من النص القرآني

فقال: "هو إعطاء الشيء  ه: "التغليب الفقهي" أورد فيها تعريف(56)دراسة بعنوانوقد أفرد أحد الباحثين 

ويتضح أن التغليب عنده كما في اللغة ، ثم يورد بعد ذلك أركان التغليب وشروطه. (57)حكم غيره لعالقة بينهما"

 .(58)يشمل تغليب أحد الشيئين على اآلخر

لمعجم اورد في  قدف ،بالتغليب فالمعاجم اقتصرت على إيراد مفهومه اخاّص   اا فلم يفرد أحد كتاب  أما حديث  

: ")التغليب( )فِي اللَُّغة( إِيثَار أحد اللَّْفظَْيِن على اآلخر فِي اأْلَْحَكام اْلَعَربيَّة إِذا َكاَن بَين مدلوليهما (59)الوسيط

رد وأوقين اْلمشرق َواْلمْغرب والعمرين أبي بكر َوعمر"، لقَة أَو اْختاَِلط َكَما فِي اأْلَبََوْيِن اأْلَب َواألُم والمشرعُ 

فنرى أنهم لم يضيفوا .(60)أحمد مختار عمر نفس التعريف لمفهوم التغليب في )معجم اللغة العربية المعاصرة(

 .، أوردوا نفس المفهوم ولم يفردوا مؤلفات خاصة بظاهرة التغليبقاله القدماء عن التغليب على ما اجديد  

أنّه ب نستطيع ان نخرج بالمفهوم التالي للتغليب: هلتغليب وأنواعاحدود لبق اسالستعراض الخالل اومن 

ما لفظية أو معنوية بهدف افرادهم عن غيرهم في إ ،هو ما يطلق على أكثر من واحد بسبب وجود عالقة بينهما

 .لهموجلب االنتباه  أو لالختصار في الكالم ،)أي تمييزهم عن غيرهم( ميزة خاصة

 شروط حدوث التغليب:: ثالثالفصل ال -

الشروط الواجب توافرها لحدوث التغليب في الكالم، وبعض هذه الشروط تفضيلية استنتج أحد الباحثين 

 :(61)خالصتها من خالل استقراء ما ُكتب عن الظاهرة، و

 وجود طرفين للتغليب، األول )الم غلب(، والثاني )الُمغلب عليه(. -

 عالقة ما )معنوية أو لفظية( تربط بين ركني التغليب.البد من وجود  -
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عدم الوقوع في الوهم أو اللبس عند حدوث التغليب؛ ألنه عند وقوعهما ال يصح التغليب، فيجوز  -

ونحن  ،يجوز إطالق لفظ )االبنان( لعدم الوقوع في الوهم، ولكن ال والوالدةإطالق الوالدين على الوالد 

 نريد الولد والبنت للوقوع في الوهم.

 العلم التام بطرفي التغليب، فالتغليب هو: ترجيح أحد المعلومين على اآلخر، وإطالقه عليهما. -

 تغليب األخف من جهة اللفظ. -

 األصل في العربية تغليب األدنى على األعلى. -

 األصل في العربية تغليب المذكر على المؤنث. -

 غليب العاقل على غير العاقل.األصل في العربية ت -

 األصل في العربية تغليب اللفظ على المعنى. -

 األصل في العربية تغليب ضمير المخاطب على غيره من الضمائر. -

 أسباب التغليب:: رابعالفصل ال

 :(62)على أخرى أسباب منها ةأو صف امما ذكره العلماء نرى أن للتغليب اسم  

 على األخر لشرف المغلوب على الغالب. االسمينتغليب أحد  -

 على األخر الحتقاره وهو عكس األول. االسمينتغليب أحد  -

 على األخر لكثرة استعماله. االسمينتغليب أحد  -

 على األخر لشهرته أو لخفته عند الناس. االسمينتغليب أحد  -

 على األخر لعظمه. االسمينتغليب أحد  -

 ار في الكالم.على األخر لالختص االسمينتغليب أحد  -

 : المعجم العربي وظاهرة التغليب اللغوي:خامسالفصل ال

وهو ماورد من المثنى على التغليب في المعجم  ،سبق سأستخرج التغليب الخاص باللغة ومن خالل ما

 التغليب، ومن أمثلة ذلك:هذا النوع من فالجوهري في معجم الصحاح أورد  العربي،

زهران: الشمس والقمر"، "واألَْزهَُر: النَيُِّر. ويَُسمَّى القمر االزهر ابن السكيت: األ :(63)(زهر)في مادة  -

باألزهر  ىمألنه يس ؛وبين أن التغليب جاء على اسم القمر، فنرى الجوهري أورد المثنى على التغليب

 وهو من قبيل تغليب المذكر على المؤنث، ،على الشمس هفغلب

: "واألَْزهُر: القََمُر"، (64)(مادة زهر)نجده يقول في  "للخليل بن أحمد" العين"وعند النظر في معجم  -

 .ويكتفى بذلك وال يورد المثنى على التغليب من هذا اللفظ
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أقف على مادة "زهر" في كتاب لم "الجيم"، و عمرو الشيباني هذا المثني في كتابه وولم يورد أب  -

 .الجيم باب الزاي

 :، فالعين بين أن األزهر(مادة زهر)لم يذكر لفظ األزهر من ضمن "معجم الجمهرة "وعند النظر في   -

 .التغليبي لم يورد اللفظو : " وقمر َزاِهر"،(65)(مادة رزه)قال: في  ولكن الجمهرة ،هو القمر

على  ولم يورد التغليب ،نجد ابن فارس وافق الخليل ببيان معنى األزهر "مقاييس اللغة"في معجم  و -

 .: "َواأْلَْزهَُر: اْلقََمُر"(66)(مادة زهر)المثنى منه فيقول في 

 ،نجده يورد التغليب على المثنى كما أورده الجوهري" لسان العرب "أما عند الذهاب البن منظور في   -

: (67)(مادة زهر)فيقول في مادته من الصحاح،  بعض وال غرابة في ذلك فابن منظور استقى

 ."واألَْزهَُر: اْلقََمُر. واألَْزهََران، الشمُس والقمُر لِنُوِرِهَما"

ال ، فأورد التغليب على المثنى، فق"اللسان"و "الصحاح"ـ ما جاء بفقد تبع  "القاموس المحيط"أما في  -

 .: "واألَْزهَُر: القمُر، واألَْزهَراِن: القََمراِن"(68)(مادة زهر)في 

 ."وقع فالن  في األْهيََغْيِن، أي في االكل والشرب" :(69)(هيغدة ام)في  وقال الجوهري: -

 .ولم يورد المثنى التغليبي لها ،"األَْهيغ: أَْرَغد الَعْيش وأَْخصبهُ"، عرف الكلمة :(70)وعند الخليل -

"عام  أَْهيُغ أَي  (71)عمرو الشيباني تبع الخليل بذكر المعنى دون إيراد المثنى التغليبي، فقال: ووأب -

"  .ُمخِصب 

 .: "َويُقَال: تركته فِي األْهيََغْين، أَي ِفي الشُّرب والنِّكاح"(72)يقول دونجد ابن دري  -

 .: " َويَقُولُوَن: اأْلَْهيََغاِن: اأْلَْكُل َوالنَِّكاُح"(73)ونجد ابن فارس يقول -

َراِب، َوقِيَل: فِي الشْرِب َوالنَِّكاحِ، : "وتََرَكه فِي األَْهيََغيِن أَي الطَّ (74)وابن منظور يقول فيها - َعاِم َوالشَّ

 .َوقِيَل: فِي األَكل َوالنَِّكاِح"

فقال: " واألهيغان: الخصب وحسن الحال،  (75) )مادة هيغ( أما الفيروز آبادي فأورد هذا المثنى في -

اوأورده  واألكل، والنكاح، أو األكل والشرب"، : فقال: "وأْرفََش: وقََع في (76)(رفشمادة )في  أيض 

ْفِش والقَْفِش، وهُما األْكُل والنِّكاُح".  األَْهيََغْيِن، أي: الرَّ

                                                           
 جمهرة اللغة: مادة )رزه((65)
 مقاييس اللغة: مادة )ز هـ ر( (66)
 لسان العرب: مادة )ز هـ ر( (67)
 القاموس المحيط: مادة )ز هـ ر( (68)
 الصحاح: مادة )هـ ي غ( (69)
 العين: مادة )هـ ي غ( (70)
 الجيم: مادة )هـ ي غ( (71)
 جمهرة اللغة: مادة )غ ي هـ( (72)
 مقاييس اللغة: مادة )هـ ي غ( (73)
 لسان العرب: مادة )هـ ي غ( (74)
 القاموس المحيط: مادة )هـ ي غ( (75)
 المرجع السابق: مادة )ر ف ش( (76)



 
 
 

 

 

لم ف ،عمرو الشيباني اوأب عند األغلب ماعدا الخليل (مادة هيغ)د المثنى على التغليب من وفنرى ور

المعنى بعض الشيء عند اصحاب المعاجم من حيث  اختالفالمثنى، مع التغليب على بصيغة  ا هذه المادةيورد

سن الحال ح على يدالن، ولكن غلبة صفة األهيغ في الجمع بين شيئين تعني األكل والنكاح، أو األكل والشرب

 .ورغد العيش

ا ال الجوهريوق - "ابن السكيت: األْيهَماِن عند أهل البادية: السيُل والجمُل  :(77)(مادة يهم)في  :أيض 

ُذ منهما. وهما األْعَميان. قال: وعند أهل األمصار السيُل والحريُق"،  ونجد أن الهائُِج الصُؤوُل، يُتََعوَّ

 .صاحب الصحاح اقتفى أثر الخليل

ْيُل والحريق"(78)(مادة يهم)حيث قال في   -  .: "واألَْيهَماِن: السَّ

او - األَيهماِن: الجمل  : "(79)فقال "باب الياء"،  عمرو الشيباني في كتاب الجيم وتبع الخليل أب أيض 

 .فعبر عن السيل بالماء ،والماُء "

"يهم" التي وردت عند بقية المعجميين  ونجد ابن دريد يورد اللفظ المثنى ويفسره في مادة غير مادة  -

 ."َوقَالُوا: األيهمان: السَّْيل َواللَّْيل، َويُقَال: اللَّْيل والقَْرم الصؤول": فقال: (80)(مادة صلو)فأوردة في 

االخليل  أثرونجد ابن فار س اقتفى  - ْيُل َواْلَحِريُق"(81)، فقالأيض   .: "َويُقَاُل اأْلَْيهََماِن: السَّ

: (82)فيقول ،وعند الذهاب البن منظور فنجد عنده ما هو عند الخليل والجوهري وابن فارس  -

"واألَْيهَماِن ِعْنَد أَهل الَحَضر: السيُل والحريُق، َوِعْنَد األَعراب: الحريُق والجمُل الهائُج، ألَنه إِذا هاَج 

ا يُْستطاُع َدْفُعه، وَ  َي أَْيهََم ألَنه ليَس ِممَّ َجاِل وإِنما ُسمِّ يُكلَّم ف اَل يَْنِطقلَْم يُستَطَْع َدْفُعه بَِمْنِزلَِة األَيهَِم ِمَن الرِّ

اأَو يُْستَْعتَب" فنراه فسر سبب التسمية   .والجمع بينهما وهو القوة الطائشة العمياء ،أيض 

ا أثرهموقد اقتفى   - ْيُل والَجَمُل : (83)صاحب القاموس المحيط فقال، أيض  " األْيهماِن ِعْنَد أْهِل الباِديَِة: السَّ

ْيُل  ُؤوُل، وِعْنَد الحاِضَرة: السَّ  والَحريُق".الهائُِج الصَّ

يوطي ، وورد عند السفنجد أن الجميع أورد هذا المثنى على التغليب بداية من الخليل وتبعه بقية العلماء

، فغلب األيهمان على ما وفي كتاب المقصور والممدود البن والد: األْيهمان: السيل والليل" : "(84)فقال

 .يجمع بينهما صفة القوة الطائشة العمياء

منها: " الهجرتان، واأليبسان، والوالدان، والثعلبتان، والثقالن، ، على هذا النوع من التغليب واألمثلة كثيرة

 مما ورد في الصحاح، ونكتفي بهذه المواد على سبيل التمثيل ال الحصر. وغيرها كثير ،والزهمدان"

 

                                                           
 الصحاح: مادة )ي هـ م( (77)
 العين: مادة )ي هـ م( (78)
 الجيم: مادة )ي هـ م( (79)
 جمهرة اللغة: مادة )ص ل و( (80)
 مقاييس اللغة: مادة )ي هـ م( (81)
 لسان العرب: مادة )ي هـ م( (82)
 القاموس المحيط: مادة )ي هـ م( (83)
 (0/139 م،1892)السيوطي،  (84)



 
 
 

 

 

 الخاتمة: -

 :م العربي، نستنتج ما يلينخلص من خالل التعرف على ظاهر التغليب، ودراستها وتتبع ورودها في المعج

لنا من خالل البحث اهتمام المعجم العربي بصفة عامة بتوضيح ما خرج له المعنى الوضعي  تبين -1

ا في شرح الكلمات، بل كان معنى توضيحي زائد، يورده  بالتغليب في األلفاظ، ولكنه لم يجعله أساس 

م إيراد معجم أخرى لها بنفس صاحب المعجم، والدليل وجود بعض ألفاظ التغليب عند معجم وعد

 .المادة المدروسة

فيكفيهم  ،بشرح ما خرج له المعنى الوضعي بالتغليبأصحاب المعاجم غير ملزمين  نستنتج أيضا ، أن  -2

 .وشرح ما تيسر لهم من معانيها االستعمالية ،شرح الكلمة ومعناها اللغوي

المعنى الوضعي بالتغليب وشرحه لسبب من خالل الدراسة نالحظ اهتمام الجوهري بإيراد ما خرج له  -3

 حدوث التغليب غالبا .

نالحظ اتباع معجم "لسان العرب" البن منظور لما جاء به الجوهري في شرح المواد اللغوية، وزيادته  -2

بإضافة أقوال علماء اخرين أن وجدت في معنى المادة المدروسة، وال غرابة في ذلك؛ فهو معجم 

 .جماعة لما سبقه من المعاجم

 أهم التوصيات: -

 ربما نحن بحاجة لمعجم يورد ما خرجت له ألفاظ اللغة العربية بالتغليب اللغوي. -1

االهتمام بعمل معجم الكتروني شامل وموسوعي، يهدف لمساعدة مختلف الباحثين بمختلف  -2

 التخصصات.

دراسة ظاهرة خروج المعنى الوضعي بالتغليب في معجم واحد، مع رصدها إحصائيا ، وبيان  -3

 ماورد في المعجم من تغليب نحوي، ولغوي.
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