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  لكمة شكر
  

نان    م ٔقدم وافر الشكر و ، ف ٔه ٔعرف الفضل  ٔن  كتور ٔ ٔود  ه فانوس(ستاذي ا س ) وج رئ

ٔهتدي هباقسم   ً ارا حين ٕارشاداته ومالحظاته يف مهنجیة البحث، فاكنت م ي م ، كام اراسات العلیا، ا

فزرع يف  لبحث والغور ن لتصّدي  ٔة العلمیة  هيس اجلر ً يف الغربة ورا ،ف ٔ لعمل وطّال فاكن حبّق   ً كام  ،هبعیا

لشكر والعرفان  كتور ٔ ٔتقدم  ي تلقّ ) ٔسعد نرصهللا الساكف(ستاذي ا ي  ،ىل یدیه العملَ  ُت ا وا

الل سؤالٍ  یار هذا املوضوع من  ب املبارش الخ ه يف حمارضاته اكن املس  ،جيول يف ذهين جفلعهُ  ،طر

ابته ٔحبث عن ٕا كن يف  ،ورصت  ٔبواب مل  حت يل  اين م ي؛فانف كام . لبحث يف هذا املوضوعٕاىل اا د

لشكر اجلزیل ٔستاذة لمرشفة والثناء امجلیل   ٔتقدم  كتورة ا ىل البحث ) رص ريبك ا (ا ٕالرشافها 

ا بوم ك ، مع ّلك عبارة  ر و  بعهتا يل و ٔ ا فصل ینظم، فاكن لها ا خرا راسة وإ ایة هذه ا كرب يف ر ٔ ا

ي  ؛لصورة احلالیة ليت الشاقّة، فه ٔفاكرها العلمیة يف ر ا ودقّة مالحظاهتا و لو ض  ّذتين من ف اليت 

لكامهتا العبقة العالقة  ة،  ّ سانی لمیة وإ ريت عنوان عنایة  قى يف ذا ّٔم الرؤوم يف غربيت، وس ایة ا حتين ر وم

اء املعمورة مبسمعي، سائالً  ٔر لغة العربیة يف  ابع ا رش م ٔن حيفظها ل ال  ل  ٔن  . هللا  كام یطیب يل 

ٔصدقاء والزمالء  نٔشكر مجیع ا ر  ا داد هذه ا ٕ ايم  الل ق دة  ملسا لوا  لعون، ومل یب اسة ٔمدوين 

كتور ام ا ّ   . رىضّب و حيوفقها هللا ملا  )مرمي رضا هامشي( ةوطباعهتا؛ وال سی
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ادُف ظاهرةُ     يف  متداخلةٌ  قدميها وحديثها، وهي قضيةٌ  ،اللسانيةِ  يف الدراساِت  حموريةٌ  قضيةٌ  الرتَّ

ادُفحول  االختالِف  ، مع وجودِ وضعيةٌ  عليها أثارٌ  األخرى ويرتتُب  واالختصاصاِت  العلومِ  ، نفسهِ  الرتَّ
  . ى فاعليته أو أوجه االستفادة منهوحول مد

ادُف يعدُّ  كما        ة؛ ملا  اللغويَّةِ لظواهر من ا الرتَّ ، التواصل بني الناسِ  اين من أثرِ األلفاظ باملع قةِ عاللاملهمّ
ادُفففكرة  جراء من       من تغّريٍ  يهباملعىن وما يعرت  ، تتعلُق قبل كل شيءٍ  دالليةٌ  ها مسألةٌ يف حقيقتِ  الرتَّ

ادُف مسائلُ  قد تشعبْت و ، االستعماِل  ، اهم فيهؤ آرا الدارسني، فاختلفْت و  العلماءِ  باهتماِم  وحظيْت  الرتَّ
ُ  تباينْت و                            .م حوهلااجتاها

ا يف العصورِ   املعىن ووضعيف  واملتقاربةِ  املرتادفةِ  األلفاِظ  من مجعِ  األساَس  اهلدَف  إنّ         كتب خاصة 
 ضعفْت أو الَّذينمن  املشتغلني بالكتابةِ  هو تثقيُف مقدمات بعض هذه الكتب، ،كما تفيُد املاضيةِ 
ْت هُ لغتـُ  هجنْت  اللغوي لدى املشتغلني  فيه أن الضعَف  ؛ ومما الريَب م من األلفاِظ هُ حصيلتـُ  م وقّل
، وقلة العصورِ  املعاصر أكثر منه يف تلَك  ناواملتعلمني عامة سائدة يف واقعِ  م من الناشئةِ وغريِه  بالكتابةِ 
ٍ  عن موارَد  الكشَف  فإنّ . أسباب هذا الضعف ها من أبرزِ وصيغِ  اللُّغةِ  من ألفاِظ  احملصوِل   أو جديدة

ُل االستفادة منهاإىل ُطرق ذه املوارد واإلشارة  االرتباِط  ى توثيقِ عل العملَ  سّد  ، من أجلِ استغالهلا وُسب
ُ  من أهمِّ  القائم والفقر اللغوي املتفشي يصبُح  النقصِ  ويعزز مكانتها ونفوذها ويربز تراثها  اللُّغةَ  ما خيدم

  . ها ويرتقي بفكِر 
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ا على النحو الذي جيعل ، وإبراز األوعية الناقلة ملفردِا حتتاج إىل التهذيِب  الظَّاهرةهذه  نّ كما أ        
كتسَب من هذه املفردات صحيحًا أصيالً وافراً  ُ عينًا على االرتقاء مبستوى العصر وفيًا مبتطلباِت  امل ، ومُ

تمعنا العريب ادُفلذا فإّن قضية . العطاء الفكري  توسع  ، حبكمِ مبكاٍن  واحلداثةِ  هي من احليويةِ  اللُّغةيف  الرتَّ
نُذ عصو  ، على مفرتِق داللتها وتطورِ  اللُّغةِ  بأمرِ  املهتمَّ ، الذي جيعل الدائم اللُّغة ؛ ر سلفْت طريقني ممتدين مُ
   .ورافٍض هلا الظَّاهرةؤيٍد هلذه بني م

مصطلحًا نه يكوِّن يف عنوان البحث، فا ملفهوم الرتادف) الداللية(بـ ) القيمة(وصف أما 
ُ علماء اللغة بأنه  فه وال  ،١]ر اللغوية على التأثري يف املعىنقدرة العناص[دالليًا ذا مفهوم خاّص يعرّ

إعطائه قيمة داللية سواء كانت يف املعىن و تغيريه، و ى التأثري خيفى ما ملفهوم الرتادف من قدرة عل
                                                                                                 .سلبًا أم إجياباً 

ج البالغة، مقارنًا االستعمال اللغوي  وقد تناولت هذه الظاهرة بني لغة القرآن الكرمي و
ج البالغة؛ مع بيان موقف املعجم بإزائها، للمفردة ب ا يف  ّ واستعماهلِ ني استعماهلا يف النّص القرآين

  . بعد تأصيل وحتديد مفهوم الرتادف وأقسامه ومصادره واملواقف منه يف القسم النظري من البحث

ُ مو    ها قد  الدراساِت  يف هذا املوضوع، بعد تلَك  لنا اخلوَض  غُ سوّ ا ي   :هي أمور أربعةحديثها ميها و كّل

ْن فيما اخرتناه من أساس للجانِب  :الً أوّ          التطبيقي، أال وهو القرآن  أمهية هذا البحث، وهي تَْكمُ
ا نٌص الكرمي الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفهِ   .آخر شعرًا كان أم نثراً  ، وتلك ميزة مل حيَظ 

ج البالغة الذي قيل عنهو  السيما انه منطلق الدراسات اللغوية وحمورها،  فوقَ  إنه كالمٌ  :األساس الثَّاين 
  . ، وهو نٌص بشرٌي مستوحى من النص القرآين وقريٌب من زمانهاخلالق و دونَ  املخلوِق 

قوا ) الرتادف(إن الذين تنالوا هذه الظاهرة  :اً ثاني ديب والنص ألبني النص اوتابعوا بروزها، مل يفرّ
براز هذا الفارق الذي أغفله بعضهم، من خالل القسم النظري والقسم إلالّ قلة منهم وسأسعى إالقرآين، 
  .   التطبيقي

ةداللة  يف حتديِد  السياقيةِ  على النظريةِ  االعتمادُ : ثالثاً  فردَ ُ إىل قانون االستبدال  ، واالستنادُ امل
على  يف التطبيِق  االستبداِل  مع قانوِن  السياقيةِ  للحكم على ترادف املفردات أو عدمه؛ ولعلّ دمج النظريةِ 

                                                             
 .٢٥٢- ٢٥١، ص معجم علم اللغة النظريحممد علي اخلويل،  - ١
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ج البالغةِ  القرآينِّ  النصِّ  ادُف ، مل حيَظ بدراسةٍ ونصوص   اً أنه حيوي مثار من رغم على ال؛ معمقةٍ حول الرتَّ
 ً ً  اً ، وأفكار ناضجة ا  تعزز، متقدمة   . الكرميِ  القرآِن عظمة اللغة العربية اليت نزل 

، الظَّاهرةثري من الباحثني حول هذه ، تناقض مواقف كيضاً أ لنا دراسة هذا املوضوع ومما يسوّغُ  :رابعاً        
ادُفإذ جند أحدهم ينفي  ايتهيف الرتَّ ادُفع مفهوم ّس ، أو جند من يو  بداية حبثه مث يثبته يف  يف البدء مث  الرتَّ

ّق مفهومه ادُفمفهوم أو هناك من خيلط يف  ؛حتدُّ منه اً شروطوجيعل له  ،يضي للغويني بني مفهومه عند ا، الرتَّ
، من دون التمييز الدرس اللساين احلديثمفهومه يف و مه عند أهل املنطق، مفهو و ، مفهومه عند األصولينيو 

  .واضحة ال ضبابية فيها ورؤية، مقنعةنهج واضح للوصول إىل نتيجة واختاذ م

واقف املتباينة إىل نشوء هذه امل ما أدى، املؤيِّدينة األدلة عند املنكرين و قو  لنا يكشفالتناقض وهذا       
ادُفالبحث حول ( :يصرّح علنًا بقوله ب املعاصرينالباحثني العر  أحد، وجند الباحثني عند ، وقد مشكل الرتَّ

األول الذي نشأت فيه هذه  وجذورها متتد إىل أغوار الزمن )...(وجدُت القضية أوسع مما كنُت أقرر هلا، 
  .٢)بني قائل بالتوقيف أو االصطالح ؛ وهي اللُّغة

ادُفحول قضية  َب تِ كثرة ما كُ مع  و  يف إصالح لغتنا احلاضرة، وإثراء رصيدها، أثرها اللغوي و  الرتَّ
ّ مازال الباب مفتوحًا أمام  ، وجتلي هذا النحو املطلوب، تربز هذه األمهيةرة على ة متطوّ ة جاّد دراسات نقدي

ا والتوّج  ؛ثريت حوهلاوتعاجل اإلشكاليات اليت أُ  ،األثر ه واألسباب اليت منعت أو مازالت متنع من االحتفاء 
  .ستفادة منهاستغالهلا واالاإىل 

 )القرآن الكرمي(يف  اللغويَّة الظَّاهرةيف البحث عن هذه  نشأت الرغبة لدّي ستناداً إىل ما سبق ا   
ّ ، آمالً )ج البالغة(و اليت مازالت تشغل الباحثني يف  الظَّاهرةست هلذه ، أّس ةالتوصل إىل مقاربات علمي

  .قضايا اللسان العريب

          ّ على  تطبيقاٍت ، و العربيَّةِ  اللُّغةِ من  مناذَج من خالل  ،لغويةٍ  نتائَج عن  بحثالب ةُ وتتمثل اإلشكالي
ِ التساؤل املفَص للمفردات،واإلجابة عن ج البالغة استعمال و  ،القرآينِّ االستعمال    :      وهوالأ ي،ل

  لبعض األلفاظ ؟ مرادفاً  صيرورتهمستوى  إلىنقل داللة اللفظ  الّداللي التطوُّرستطاع هل ا   

                                                             
  .    م۲۰۰۷/ حزيران ۱۹، )اللغة العربية(، حبث يف شبكة املنهاج اإلسالمية الترادف بين االنكار واالثباتعبد الر محن بن حسن احملسين،  -٢
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    ؟ الّداللي التطوُّرأصابها أضفت دالالت أخرى على األلفاظ التي  التَّراُدفظاهرة  وهل إنّ 

  :نبثق من هذه اإلشكالية عدة تساؤالت هي وت

 داللة اللفظة ؟ تر تطوّ  كيف -

 ما هي المؤثرات التي تحكمها ؟ -
أو تكون خاضعة للحرية الفردية المطلقة  ،رها على أسس ومبادئفي تطوّ  اللُّغةوهل تسير  -

 في الكالم ؟
  تعدد األلفاظ للمعنى الواحد؟ العربيَّة اللُّغةهل األصل في  -
ُ ما هو األساس الذي  - هل الرجوع إلى التواضع  ؟عتمد عليه أو ما هو المقياسي

 معاً  واالستعمال؟ أو التواضع  االستعمالأو الرجوع إلى  ؟ )األصل اللغوي( اللغوي
  ؟

  اد المفهوم بين األلفاظ مستحيل أو ممكن ؟تّح اهل  -
  وما هو الدليل؟ أو ال ؟ونهج البالغة ن الكريم آموجودة في القر  الظَّاهرةهل هذه  -
  عنها ؟ ن الكريمآلكي ننزه القر العربية  اللُّغةفي  أو ضعفاً  وهل  تمثل نقصاً  -
 ؟ وعلى أيِّ  اللغويَّة الظَّاهرةكيف قّسم الدرس اللساني العربي القديم والحديث هذه  -

  أساس أو معيار ؟ 
الظَّاهرة في الدرس اللساني التي تساعد على فهم هذه  الرئيسة الركائزوما هي  -

  وكيف عّللها ؟الحديث؟ 

 الفريقني ، من كالاللغويَّة الظَّاهرةيف هذه  وتفريٍط  ما حصل من إفراٍط  ، بيانحتاول هذه الدراسة    
عيين يف . اللغوّي ذوق الو  ،علميّ الليل دّ ، ومستندة إىل ال، وإعطاء رؤية علمية معتدلة)املؤيِّديناملنكرين و ( مَ
اك مناهج الدرس اللساين القدمية و ذل وتفسريها  اللغويَّة الظَّاهرةهذه  حتليل، اليت أسهمت يف احلديثة وأدوا
.   

ادُفإثبات ليس الغرض من هذه الدراسة  إىل أنّ  اإلشارة دروجت أو نفيه بقدر ما هي دراسة  الرتَّ
 ّ ّ لغوي ّ ة وصفي ع و حليل والتّ تعتمد التّ ة ة تطبيقي ّ غية استجالء غوامض هذه االستقصاء بفسري، وتقوم على التتب

  .الكشف عن طبيعتهاو  الظَّاهرة
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ُ عرب ثالثة فصول، ُس    .خبامتةٍ  حلقْت وأُ  مبقدمةٍ  بقْت وقد شّق البحُث طريقه

ادُفمفهوم  حتديَد  تناولَ : لالفصل األوَّ  - األوىل  وأقسامه يف ثالث نقاط رئيسة، اختّصْت  الرتَّ
ادُف بتعريِف  ، وحاولنا فيها تتبع  لغةً  الرتَّ ادُف(استعماالت لفظ واصطالحًا  اللُّغةيف  )الرتَّ
ا االصطالحي، مثّ بعد ذلك حصرن باملفهومِ االستعمال اللغوي  ، ومدى عالقةورصدها

ّ والثَّ  ،ريف املوّسعل التعثّل األوَّ التعريف االصطالحي بتعريفني، مي ) داحملدّ (ق اين التعريف املضي
ادُف ملفهومِ  ادُفا ظهور مصطلح ، مث ناقشنالرتَّ خّصصناها ف الثَّانية، أما النقطة صراحةً  الرتَّ

ادُفلتمايز مفهوم   وبني األصوليني واملناطقة؛) دثنيقدماء وحم(بني اللغويني  نهياوتب الرتَّ
 ّ يعتمُد عليه يف اجلانب  وخلصنا إىل تعريف للرتادِف . للمرتادفاتات ونظرة السيميائي

ادُفطة الثالثة إىل أقسام ققنا يف النوتطرّ . التطبيقي ادُفإىل تقسيم وخلصنا  الرتَّ بعد  - الرتَّ
ّلَ وذُ . نيإىل قسمني رئيس -على أسس خمتلفة ادفذكر أقسام عدة للرتَّ   الفصل خبالصةٍ  ي

ادُف وأقسامه لختتزل اآلراء حو   .الرتَّ
ِشْت فيه: اينالفصل الثَّ  - ادُف نشأةَ  نُوق ُ يف نقطتني؛ اختّصْت  واملواقَف  الرتَّ  األوىل بنشوءِ  منه

ادُف ُ  الرتَّ ِ  التطوُّرو ، والدخيلَ  واملعرَّب ، اللهجاِت  تداخلَ  موّضحاً  ،ومصادره  ،هِ اللغوي وجماالت
ادُف نشوءِ وأثرها يف  ا،الغالبة على موصوفِا  والصفاِت  ضحنا فقد و   الثَّانيةأما النقطة . الرتَّ

ادُفمواقف اللغويني من فيها  وجعلنا لكلّ  )املؤيِّديناملنكرين و ( إىل قسمني صنفناهمو  ،الرتَّ
م، اً خاّص  اً تصنيف قسمٍ  لكي  والرأي اجلامع هلم، حبسب أسباب إنكار اللغويني أو إثبا

صنيف األكادميي آرائهم، ونتخّلص من التكرار، ونضمن التَّ تابع يف والتَّ حنافظ على الرتابط 
ّ وذُ . لعرض اآلراء  .اليت توّصلنا إليها يف هذا الفصل النتائَج  أبرزْت  ل الفصل خبالصةٍ ي

ادُفاليت يظّن فيها  اختّص بالتطبيق على جمموعة من املفرداِت : الثالفصل الثَّ  - يف  الرتَّ
ّ  السياِق   يف حتديِد  السياِق  ج البالغة، واعتمدنا يف هذا الفصل على نظريةِ  وسياِق  القرآين
فرَدةداللة  ُ ، وجعلنا التعريف املفردتني أو عدمهِ  برتادِف  للحكمِ  االستبداِل  ، وعلى قانوِن امل

ُ يف الفصلني   الثالثَّ  زنا الفصلمقياسًا نلجأ إليه، مث عزَّ  )اينل والثَّ األوَّ (الذي أسسناه
ُ . طبيقاتخبالصة أظهرت نتائج التّ  ما يه، وتعرض البحث خبامتة تبني أبرز ما جاء ف َج وّ وتـ

ُ  األفكارِ  بعَض  حُت وّض ، و من نتائَج  إليه البحُث  توصل  بالرسومِ  اإليضاَح  اليت تستلزم
ُ ما تضمّ  الستجالءِ  ،اجلداوِل و  واملخططاِت  ُ من أفكارٍ  واستيضاحِ  ،نته  .وإشاراٍت  ما حوته
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جأما  -  نهَ َ   :فهو بع يف البحثاملتّ  امل
ج - نهَ َ   الوصفيّ  امل

جتنوعت املناهج يف الدراسات التطبيقية والتنظريية، ولعل  نهَ َ َ  الوصفي امل مع طبيعة  مُ الءتَ يـ
ادُفعاجل فيه تفسري ظاهرة ، إذ يالبحث ا و  الرتَّ ظروف  ندحدوثها، من أجل الوقوف عوبيان أسبا
ادُفنشأة  إذ . ىل الوصف العلمي البعيد عن األحكام املسبقةإفهم مصادرها، مستندين و  اللُّغةيف  الرتَّ

ا أن ننظرَ  ة[إىل األلفاظ نظرة  يستلزم منّ ّ ا م ،ما آلت إليه من دالالت باحلسبانآخذين  ،]وصفي
ادُفأن نلمس حقيقة ميكننا    .الرتَّ

  

 :ليي مان تضّم تف طبيقالتَّ تقنيات المتبعة في أما ال -
ُ القول باستقراء بعض  - ١ ادُفاملفردات اليت حتتمل ج البالغة الرتَّ  .يف لغة القرآن و
فرَدةاالعتماد على النظرية السياقية ملعرفة املعىن، من خالل تتبع  - ٢ ُ الواحدة يف  امل

ّ السياقات  ج البالغةالقرآني  .ة وسياقات 
فرَدةاملقارنة بني معىن  - ٣ ُ ، وبني استعماهلا يف اآليات )املعجم( العربيَّة اللُّغةيف  امل

 ّ ج البالغةالقرآني  .ة، واستعماهلا يف نصوص 
 .ةفاق واالفرتاق يف املفردات املدروَس الكشف عن وجوه االتّ  - ٤
  .االستناد إىل قانون االستبدال للحكم على ترادف املفردتني أو عدمه  - ٥

ُ ما يتعلَّ ويف  صدرين األساسيني امل فضالً عن، الدراسةِ يف ا ُق باملصادر واملراجع اليت اعتمد
،  اللُّغة ، استعنُت مبعاجم)ج البالغة(و )القرآن الكرمي( ِ ما و املعتمدة ّ ر الذي تأّخ  )لسان العرب(السي

كما اعتمدنا كتَب الفروِق للجوهري،) العربيَّةوصحاح  اللُّغةتاج (و، )تاج العروس(فجمع فأوعى، و
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ة يف (، و)ات أيب البقاءكليَّ (أليب هالل العسكري، و )اللغويَّةالفروق (، ومن أبرزِها اللغويَّة الرسالة التامّ
ة اللُّغةفروق   اللُّغةاملزهر يف (اليت رجعنا إليها،  اللُّغةيخ حممد جعفر الكرباسي، ومن كتِب للّش  )العامّ

ُ واتّ ما اختلفْت ألفاظ(يوطي، وكتب األلفاظ املرتادفة، ومن أبرزِها للّس  )وعلومها ) هفقْت معانيه
  . ).هـ ٢٢٤.ت(أليب عبيد القاسم بن سالم  )الغريب املصنّف(و،).هـ٢١٤.ت(لألصمعي
ّ املصادر  ا أهمّ أمّ  ّ  )القرآن يف غريِب  املفرداِت (ـبلت تمثّ فة، القرآني تفسِري (، وللراغب األصبهاين

 ؛للزركشي )الربهاِن يف علومِ القرآِن (وسي، وللطّ  )التبياِن يف تفسِري القرآِن (للعالمةِ الطباطبائي، و )امليزاِن 
ج البالغة فاعتمدُت على الشُّ أمّ  د ومن أبرزِها، شرح حممّ  ت باجلانب اللغوّي روح اليت اهتمّ ا مصادر 

ّ عبده، وشرح صبحي الّص  ّ احل، وشرح كمال الدين ميثم البحراين، وشرح السي اس علي املوسوي، د عب
ج ال(و ُ )بالغةاملعجم املفهرس أللفاظ  تََكرَ فهارسه ُ وابـْ ج البالغةِ الذي ضبطه ، واعتمدُت نصَّ 

   .احلصبحي الّص 

فرَدةع أبرزُها تتبُّ فعوبات اليت واجهْت البحَث، ا الّص أمّ  ُ ّ يف السياقاِت  الواحدة امل ، القرآني ةِ
، مما استلزم اجلهَد  ج البالغةِ َ  وسياقاِت  فرَدة، يف الوصوِل إىل داللةِ الطويلَ  والوقَت  الكبري ُ يف  امل

ادُفاالستعماِل، للحكِم عليها ب ُ يف التَّ  الرتَّ ؛ وهذه نتيجٌة طبيعيٌة للمنهِج الذي سلكناه   .طبيقأو عدمهِ
ّ  ل اهللاخلتام أسأويف ا ُ خالصًا لوجههِ الكرمي، َس هذا العمل بقبوٍل َح  لَ أن يتقب ن، وأن جيعله

هظلَّ إ نتفعُ به يومَ الزاداً او  ُ . الّ ظّل                                                                                  .◌ُ به نستعني العوَن و نستمدُّ  ومنه
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  الفصل األوَّل

  )أقسامهو  التَّراُدفمفهوم تحديد (

  
  .اصطالحاً ، لغةً  التَّراُدف :الً أّو 
  

  واألصوليين والمناطقة     ينه بين اللغويينمفهوم التَّراُدف وتبا :ثانياً 
 .من  اللغويين عند القدماء التَّراُدفمفهوم  -١
 .من اللغويين الُمحدثينعند  التَّراُدفمفهوم  -٢
  .المناطقةعند األصوليين و  التَّراُدفمفهوم  -٣
  .التَّراُدفنظرة السيميائيات لمفهوم  -٤

  
  التَّراُدفأقسام :  ثالثاً 

 .الكامل التَّراُدف -١
 .التَّراُدفشبه  -٢

 فراُد خر للتَّ آتقسيم  -
 .اإلشاري التَّراُدف -١
 .اإلحالي التَّراُدف -٢
 .اإلدراكي التَّراُدف -٣
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  اصطالحاً  ،لغةً  التَّراُدف: الً أّو 

  لغةً  التَّرادُف -١

داىف أي بعضهم : الرَُّداىف، يقال : اجلمعهو تتابع شيء خلف شيء، و   جاء القوم رُ
َف الرّجلَ و  ]تعاونوا عليه و ترادفوا[: قال األصمعي. يتبع بعضاً  دِ ُ مبعىن تتابعوا، ورَ  رَكَِب : أردفه
، و ُ َفه ابه، و رديفَك  َخْل ُ على الدَّ فُْت فالنًا يرادفَك، و  الَّذي: ارتَدفَه دِ َداىف، يقال رَ َدفاء و رُ اجلمع رُ

  .رُت له رِْدفاً صأي 

تََد [:قال اجلوهري رْ ُ تَِدُف، : كب، والرَّديفيركُب خلف الرَّا  الَّذيُف وهو الرِّْدُف امل رْ ُ امل
افٌ و  ُ .]اجلمع ِردَ فَه دَ رْ ُ والرِّْدُف : واْستـَ فَه ردِ ُ ُ أن ي حنوها ممّا احلقيبة و : والرِّدُف . اكب خلفكالرَّ : سأله

  .يكون وراء اإلنسان كالرِّْدف

، و كلّ شيء تبعَ شيئًا فهو ِر فالرِّدف هو ما تبعَ الشيء، و  ُ يل و ْدفه النّهار من هذا قوهلم الّل
أرداف : قوهلمو . مبعىن أّن أحدمها يتبع اآلخر ألّن كلّ واحد منهما ردُف صاحبه، ؛رِدفان

ُ  الَّذيالرَّديف النَّجم [: قال اجلوهري.النّجوم أي توالت جوم أي تواليها وتوابعها، وأردفِت النّ  ينوء
ُ يف املغرب م يف القيام بأمر اململكة،ن خيلفالَّذيهم :وأرداف امللوك. ]من املشرق إذا غاب رقيبه  و

يفاً : يقالو . اإلسالم، و أحدهم ِردفراء يف مبنزلة الوز  دِ ة ال ترادف، أي ال حتمل رَ ّ   .١هذه داب

  (:رَ قوله تعاىلسِّ قد فُ و 
    

   
  (]مبعىن يأتون   .]٩:األنفال

اج، و ة بعد فرقة على رأي فرق اءالزَجَّ ابِعني[ :قال الَفرَّ تَ تَ ردفني مُ   .]مُ

َرتادفب[العروض وا ضربًا من القوايف يف الّشعر و قد مسّ و  ُ هو كلّ قافية اجتمع يف و  ]امل
ا اجتمع  ؛آخرها ساكنان ألّن غالب العادة يف أواخر األبيات أن يكون فيها ساكن واحد، فلمّ

                                                             
  .١٣٨ -١٣٦، ص٦م، باب الفاء، فصل الراء ، مج ٢٠٠٠، ١دار صادر، بريوت، ط ،لسان العرببن منظور، ا - ١
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ُ عليه أي و . كان أحد الساكنني رِْدف اآلخر والحقًا به  يف هذه القافية ساكنان مرادفان أردفه
ُ عليه    .١أتبعه

  :الحظ قافية البيت الشعري

ُ  أخلَفْت  قد صاِح، يا َك، كانْت              ما أمساء ِي ن ُمتنّ لْ  ُحسنِ  مِ   ٢ِوصْا

ادَُف  أن يتّضُح ممّا سبق ، اهليئةواملكان و تابع والتوايل يف الزمان فيه جانب التَّ  يلحظُ  الرتَّ
ّ هذه املعاين عندما نأيت إىل  وسنستحضرُ  ادُِف  ملفهومِ  ٣اتنظرة السيميائي ادُفو .الرتَّ مصدر  الرتَّ

 َ ّ  بصيغتهِ  ، ويدلّ لى الزماِن دون الداللة ع على احلدِث  دلُّ ي بني طرفني ،  ، على املفاعلةِ ةِ الصرفي
َ ومها اللفظان اللَّ [ َ تـَ ذان يـ   .٤]سياقيًا وداللةً  ان موقعاً رَ اوَ ع

ّ  ويدخلُ   ، اآلخر، يف أمر من األمور يء حملّ ، وإحالل الشة واخلالفةضمن داللته، التبعي
ادُفوهذا أقرب الدالالت إىل معىن  ادُِف لفظ  اشتقاق الح، حيث متّ يف االصط الرتَّ  الَّذي، الرتَّ

از حيمل داللة املادة على اخلالفة ة، وفيه من ا آخر يف أداء  لفظاً ، إذ يردف اللفظ، لعالقة املشا
ادُفنا من خالل تتبع استعماالت ميكنو  ؛عمله ً  الرتَّ على  هماوتواليتتابع شيئني  :أن نعرفه بأنه لغة
    .واحد أمرٍ 

  

  

 اصطالحاً  التَّراُدف -٢

                                                             
اد  - ١  - ١٣٦٣، ص٤م، مج١٩٨٢، ٢امحد عبد الغفور عطار، القاهرة، ط: تح ،العربية ّصحاحتاج اللغة و اجلوهرّي، إمساعيل بن محّ

١٣٦٤. 
  .٨٨،  صالعروض علم في القسطاسالزخمشري،  اهللا جار - ٢
تمع، كاللغات الطبيعية، وإشارات السري واملالحة: السيمياء - ٣ حممد ألتوجني، . هو علم يبحث يف أنظمة اإلشارات اللغوية الكائنة يف ا

     .٢٤٥م، ص٢٠٠٣، ١.، دار اجليل، بريوت، طالعربيةعلوم  معجم
  .١١٨، ص ٢٠٠٥، ،١، اآلداب، القاهرة، طعلم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية فريد عوض حيدر ،  - ٤
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     ُ ادُف عرُّف ي و الدارسني  بني العلماءِ ، فليس هناك اتّفاق تامّ خمتلفةٍ  بتعبرياٍت  الرتَّ
ادُِف  حديثًا على تعريف اصطالحي واحد ملفهومِ قدميًا و  ّ ذلك بسبب تعّدد عندهم، و  الرتَّ لعل
م ادُفلظاهرة  نظر ُ آراء وصلْت  جنمْت  ،بينهم ى إىل خالٍف كبريٍ أدّ ، الرتَّ حدِّ التناقض إىل  عنه
قرٍّ بني  ادُِف ب مُ احلكم و  إىل األلفاِظ  يف النظرِ  و اضطراٍب  ى إىل خلٍط ّد كما أ،له ومنكرٍ  الرتَّ

ادُِف عليها ب   .املناقشة الحقاً حليل و ذلك بالتّ  سنعرُض و . أو عدمهِ  الرتَّ

ادُِف االصطالحي  التعريَف  صرَ نا أن حنميكنو   املصطلحاِت و  التعريفاِت  من كتِب  للرتَّ
، بتعريفني   :عمومًا

منفردة على املسمى الواحد أو املعىن الواحد داللة داللة عّدة كلمات خمتلفة و [: أوالً 
، و (١.]واحدة رّ و مضى، ذهب،(، و)البيتاملسكن، واملنزل، والدار، و (و ،)القمحكاحلنطة، والبـُ

  ). و احلمارْري العِ (و ) انطلقو 

ادُفف يقول التّهاوين بعد أن يعرِّ  :ثانياً  امليزان، واألصول و  العربيَّةعند أهل و  [:لغةً  الرتَّ
راد حبسب أصل الوضع، على هو توارد لفظني مفردين، أو ألفاظ كذلك يف الداللة على االنفِ 

هو احرتاٌس من اعتبار الدِّالالت ) حبسب أصل الوضع: (قولهو  ٢.]معىن واحد، من جهة واحدة
  .اِت رتادفتصّريها إىل مالنّقل و  صيب األلفاظ عن طريقِ اليت ت

ُ أهل العربيَّةّن هذا أبهاوين التَّ  بّنيَ د قَ لَ          األصول و  التعريف هو حصيلة ما ذكره
ان من جهد اجلهة الواحدة يف املعىن كضع، و أصل الوَ راد، و قيد االنفِ  املالحظة أنّ وامليزان، و 

ا أهل العربيَّة فقد استفادوا هذا التعريف الً، و علماء األصول أوّ  تبعهم يف ذلك أهل املنطق، أمّ
  .منهم

  :تعدد الوضع بتعدد األلفاظ فيقول يف منظومته حسبان إىل اجلمان صاحب منتقى يشريو 
                                                             

راجع .٢١٠ص م،١٩٦٩مكتبة لبنان، بريوت،  التعريفات،علي بن حممد الّشريف اجلرجاين،  - ١ ُ يف  املزهرجالل الدين السيوطي، : وي
 .٤٠٧-٤٠٢، ص١ت، مج.ط، ال.دار احياء الكتب العربية، ال ،علوم اللغة وأنواعها

  .٦٦، ص٣ ج م،١٩٦٣لطفي عبد البديع ، مكتبة النهضة املصرية ، القاهرة، . د : تح  ،كّشاف اصطالح الفنون،التهاوين - ٢
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َ تَـ  ِ  ـِظ فْ اللَّ  دُ ـدُّ ع ـدْ  َىنً عْ مَ ل َ طَ  إنْ  فٌ ادُ رَ تَـ     احتَّ َ  ضـعَ الوَ  َق ـاب   ١ ْد َد العـ

ازيةِ  ها إخراجًا لقسٍم من االستعماالِت وهي إضافة يف حملّ   كاستعمال لفظيت   ا
يف الرجل الشجاع، مع وضوح احتاد املعىن فيهما وتعدد اللفظ إال أّن الوضع  )البطل(و )األسد(

  .فيهما واحد فهما ليسا مبرتادفني

ادُِف لغوي البني املعىن  العالقةَ  أن نلحظَ  ميكنتقّدم  مماو  إذ املعىن االصطالحي، و  للرتَّ
ادُف إن  ، مثّ هذا املعىنت الكلمة يف األصل على أطلقخر، و آلغةً هو ركوب أحد خلف  الرتَّ

، و  ٍن نقلْت داللتها من معناها احلقيقي إىل عّدة معا طالق إمن مجلتها جمازية كما ذكرناها سابقًا
ادُف على املعىن الواحد،   رتادففإّن األلفاظ قد ت. على الكلمات اليت تدّل على معىن واحد الرتَّ

ة، أي فهي عالقة  ،واحد دابةالراكبان على  يَرتاَدفكما  همشا ركوب أحد خلف آخر  شا
ة واحدة ّ   .على داب

املعىن ّضحًا الصلة بني املعىن اللغوي و إىل هذا املعىن مو  قد أشار اجلرجاين يف تعريفهِ و 
َرتادف[:االصطالحي للكلمة ُ ُ واحداً و كان  ما امل ُ كثرية و أمعناه ، اللفظي هو ضّد املشرتكمساؤه

ادُفأخذاً من   راكبان اللفظنيكأّن املعىن مركوب و هو ركوب أحد خلف آخر،   الَّذي الرتَّ
  .٢]عليه

   

  

  

 ظهور المصطلح - ٣

                                                             
، املؤسسة تجارب األصوليين في المجاالت اللغوية منحممد تقي احلكيم، نقالً عن  .٤٩، صالجمان ىمنتقعبد اهلادي شليلة،  - ١

  .٩٣ص ، م٢٠٠٢، ١الدولية للدراسات والنشر، بريوت، ط
  .٢١٠ص  التعريفات، ،الّشريف اجلرجاين - ٢
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ادُف(ا ظهور مصطلح أمّ   ، حاسمٍ  فاخلوض التارخيي مل ينتهِ بعد إىل رأيٍّ  صراحة،) الرتَّ
ماين ه ظهر نّ أوميكن القول  ُ عنوانًا صرحيًا  الَّذي.) هـ٣٨٤ت (على يد علي بن عيسى الرّ جعله

َرتادفاأللفاظ ( لكتابهِ  ُ ليس كما ذهب إليه حاكم مالك الزيَّادي إىل أّن ؛ و )املتقاربة املعىنة و امل
ذلك يف معرض إنكاره و  ١ح صراحة هو لثعلبلَ نّص لغوي بني أيدينا ورد فيه هذا املصطَ  أقدمَ 

ادُف ُ السيوطيللرتَّ بكي ٢، اعتماداً على ما نقله ذهب [ :يف شرح املنهاج ٣من قول التاج السَّ
َرتادِف بعض النّاس إىل  ُ َرتادفما يظّن من  زعم أّن كلَّ ، و العربيَّةِ  يف اللغةِ  امل ُ فهو من  اِت امل

 يف كتابهِ  ٤قد اختار هذا املذهب أبو احلسن أمحد بن فارسو  (...) الصفاتباليت تتباين  املتبايناِت 
اس ثعلب، و وكالمها أّلفه يف فقه اللغة العربيَّة وسنن العرب الَّذي ّ ُ عن شيخه أيب العب   .٥]نقله

                                                             
 إمام: بثعلب املعروف العباس، أبو بالوالء، الشيباين سيار بن زيد بن حيىي بن أمحد) م ۹۱۴ - ۸۱۶=  هـ ۲۹۱ – ۲۰۰( ثعلب - ١

 يف وأصيب.بغداد يف ومات ولد. حجة ثقة اللهجة، وصدق باحلفظ مشهورا حمدثا، للشعر، راوية كان.واللغة النحو يف الكوفيني
 ديوان شرح( و رسالة،) الشعر قواعد( و)  الفصيح( كتبه من .االثر على فتويف هوة، يف فسقط فرس فصدمته بصمم أيامه أواخر
الس( ومساه جملدان،) ثعلب جمالس( و) االعشى ديوان شرح( و) زهري  معاين( و) العامة فيه تلحن ما( و) القرآن معاين( و) ا

  .٢٩١ص ، األعالمدين الزركلي، خري ال. )القرآن إعراب(و) الشواذ(و) الشعر
 ابن إياسوالرسائل إذ يذكر  الكتبمن  ًا كبري   ًا ف عددألّ  .من كبار علماء املسلمني) م= 1505 هـ 911: (جالل الدين السيوطي - ٢

 ه،الفقو  ،التفسريوقد ألف يف طيف واسع من املواضيع تشمل . طي بلغت ست مائة مصنفأن مصنفات السيو " تاريخ مصر"يف 
شرح سنن  (،و)نالقرآاإلتقان يف علوم (  :ومن هذه املصنفات. األدبو ف،التصو و  خ،التاريو  ة،البالغو  و،النحو  ل،األصو و  ث،احلديو 

ْدرَج(، و)ألفية السيوطي(و، )اآلية الكربى يف شرح قصة االسراء(، و)ابن ماجه ُ ْدرَج إىل امل َ ، )وأنواعها اللغةاملزهر يف علوم (و، )امل
  .۹۱۱،ص العالمية العربية الموسوعة. )املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب(و

 ولد. الدين تاج القضاة بقاضي يلقب. مؤرخ أصويل شافعي فقيه). م۱۳۷۰ -۱۳۲۷=  هـ۷۷۱- ۷۲۷( الدين تاج الّسبكي، - ٣
 املسمى الفقه أصول يف البيضاوي منهاج شرح احلاجب؛ ابن خمتصر شرح: منها كثرية مؤلفات له. علمائها عن العلم وأخذ بالقاهرة،
اج  اختيارات يف الرتشيح والصغرى؛ والوسطى الكربى الشافعية طبقات والنظائر؛ األشباه على املشتملة القواعد املنهاج؛ شرح اإل
   .۷۷۱، صالعالمية العربية الموسوعة .بدمشق تويف. املوانع منع املسمى وشرحه الفقه؛ أصول يف اجلوامع مجع والده؛

 عليه قرأ.واالدب اللغة أئمة من الرازي، القزويين زكرياء بن فارس بن أمحد )م ۱۰۰۴ - ۹۴۱=  هـ ۳۹۵ - ۳۲۹( فارس ابن - ٤
 فيها، فتويف الري إىل انتقل مث مهذان، يف مدة وأقام قزوين، من أصله.البيان أعيان من وغريمها عباد والصاحب بن اهلمذاين البديع
مل( و أجزاء، ستة) اللغة مقاييس( تصانيفه من.نسبته وإليها  و عباد، الصاحب بن خلزانة ألفه العربية، علم يف) الصاحيب( و) ا

 و) احملدثة احلماسة( و) واملزاوجة االتباع( و نوادر املخطوطات، يف) النريوز( و جملدات، أربعة القرآن، تفسري يف) التأويل جامع(
  .۳۹۵، ص األعالمالزركلي، .)الشعر يف اخلطأ ذم( و) االلفاظ متخري( و) الفصيح متام( و) الفصيح(

  .٤٠٣\١ ، المزهر،السيوطي - ٥
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ز هذا الرأي و [:يعّقب الزيَّادي على هذا النّص، بقولهِ و  ،ممّا يعزّ أمحد بن إشارة  ،أيضًا
ادُِف ثعلب يف  شيخهِ  فارس نفسه إىل مذهِب    .١]عليه بالتعويلِ  واعرتافه الرتَّ

لزيادي من صياغة التاج اعتمد عليه ا الَّذيالنّص  إذ إنمنيل إليه غري ذلك،  الَّذيو  
ُ ليعّرب لح يف عصر السبكي كان موجوداً، و املصطالسبكي، وليس من صياغة ثعلب، و  استعمله

ُ ثعلب من اإل ا ارتآه ُ باملعىن وليس باللفظ، و عمّ النّص صريح يف ذلك، إذ نكار، فكان نقالً عنه
ّ ما يظّن من بعض الناس، و  ذهب[: ورد فيه َرتادفزعم أّن كل ُ مثّ بعد  ]ات فهو من املتبايناتامل

ُ يف جلإالّ و  ،أيضاً ،دليل على النقل باملعىن هذا ذكر ابن فارس وثعلب و  األخريذلك يورد يف  عله
ختار هذا املذهب أبو ا[: مثّ يف قولهِ . ليس زعم بعض الناسو  ]قال ثعلب[: البداية بأن يقول

ل على اختاذمها اإلنكار دلي. ]نقله عن شيخه أبو العباس ثعلبو  (...)بن فارسأمحد ا احلسن
ادُفليس فيه شاهد على ذكرمها مصطلح مذهبًا و  ز به الزيادي  ال حجة بعد ذلك فيما، و الرتَّ عزّ

ادُفبن فارس إىل مذهب شيخه ثعلب يف رأيه من إشارة ا ا إشارة إىل مذهبه يف ؛ الرتَّ أل
ادُفّن فكرة كن هذا ال يعين ألو . ليست إشارة إىل ذكر املصطلحو اإلنكار  قد ظهرت يف  الرتَّ

ا، فقد رُ لحوظة بشكل ما لدى علماء اللغة و  تكن معروفة أو ممل، و هذا الوقت سبقْت ظهور وا
  .تسميات عّربت عن هذه الظاهرة تعبرياً إمجالياً هذا املصطلح عبارات و 

  

  

  

      وفي السيميائيات واألصوليين والمناطقة وتباينه بين اللغويين التَّراُدفمفهوم  :ثانياً 

  مفهوم التَّراُدف عند القدماء من  اللغويين - ١            

                                                             
  .٣٤ص م، ١٩٨٠منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، العراق ، ، ، الترادف في اللغةياديالز حاكم مالك  -١
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اليت أشارت بوضوح إىل هذه الفكرة، نّص سيبويه أقدم النصوص اليت وردْت إلينا و  إنّ 
، واختالف ختالف املعنينيال نيكالمهم اختالف اللفظعلم أن من  ا[ :حني قال.) هـ١٨٠.ت(

الختالف املعنيني هو  فاختالف اللفظنياللفظني واملعىن واحد، واتفاق اللفظني واختالف املعنيني، 
املعىن ذهب وانطلق، واتفاق اللفظني و : املعىن واحد حنواختالف اللفظني و جلس وذهب، و : حنو

وِجدة و وجدت إذا : خمتلف، قولك َ ُ وجدان الضاّلة و أردُت وجدت عليه من امل   .١]كثريهذا  أشباه

على  ينصُّ  الَّذي الثَّاينالقسم  يتعلق مبوضوعنا يف هذا التقسيم لأللفاظ، هو الَّذيو 
ُ بقوله ذهب و اللفظني واملعىن واحد، وقد م اختالِف  هذا النوع من األلفاظ مسّي و . انطلقثل له

َرتادففيما بعد باأللفاظ  ُ   .ةامل

ادُفيتّضُح ممّا سبق أن مفهوم   يف نّص سيبويه، يدّل على السعة بالقياس إىل املفهومِ  الرتَّ
ادُِف الدقيق  ُ  الَّذي للرتَّ ُ العلماء ادُِف سيبويه  ، كما أّن مفهومَ حدده ظ خمتلفة يصدُق على ألفا للرتَّ

، )امضحلاضمحل، و (، )جذب، وجبذ(ة، مثل رتادفلكنّها ليست مأخرى معناها واحد و 
  .٢)النُُشوز، والنَُشوص(، )السباسب، والبسابس(

 لكن اختالفها جاء بسبب القلب أواملختلفة داّلة على معىن واحد، و هذه األلفاظ 
ّ ل و اإلبدا ة يف الكلمة الواحدة فمثل هذه األلفاظ ليست ما إىل ذلك من االختالفات الصوتي

، فا ،٣ة يف احلقيقةرتادفم للفظة واحدة جاءت بصور خمتلفة، إذ ليس مثّة اختالف بينها متامًا
ُ احملدثون و  ادُفبهذا ما يدعوه ن أو أكثر للداللة على معىن تأيت لفظتان أ، وهو ٤الومهي الرتَّ

، بل ميكن أن ينصَّ على األلفاظهذه  ترادفالذي منيل إليه عدم واحد، ولكن أصلها واحد؛ و 
  .حينما يطلب بيان معانيهاصويت تطورها ال

                                                             
 ،٣عبد السالم حممد هارون، عامل الكتب، بريوت، ط:حتقيق وشرح الكتاب،، )ـه١٨٠ت (أبو بشر عمر بن عثمان .سيبويه -  ١

  .٨-٧، ص١،جم١٩٣٨
 .٣٢ص م، ١٩٨٦، ١ماجد حسن الذهيب، دار الفكر، دمشق، ط: تحما اختلف ألفاظهُ و اتفقت معانيه،، األصمعي - ٢
 .٣٨ص  الترادف في اللغة،، الزياديحاكم مالك  - ٣
راجع  - ٤ ُ  .١٠٥-١٠٣م، ص١٩٨٥مطبعة جامعة البصرة، العراق، ، فقه اللغةعبد احلسني مبارك، : ي
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ُ و   احلقبة الزمنية ة اليت أشارت إىلاملهمّ  اللغويَّةهذا النص لسيبويه من النصوص  عدُّ ي
ادُفل عليه ، وقد صار هذا التقسيم مشهوراً بني العلماء، حّىت ُجعل أساسًا تُبىن يف اللغة لرتَّ

ُ و ما اختلفت [ـعنونه ب الَّذي ١منها كتاب األصمعيالكتب، و  ما [كتاب ، و ]اتفقت معانيهألفاظه
ُ و  يد اختلفاتفق لفظه من  ]لشيء الواحدلاألمساء املختلفة [كتاب لمربد و ل ]معناه من القرآن ا

يه جعل تقسيم سيبو  الَّذي  كذلك ابن األنباري ، و القاسم بن سالم الغريب املصنّف أليب عبيد
؛ فبعدل فيه القول فّص يف مقدمة كتابه يف األضداد، و  األضداد واملشرتك  هذكر  شرحًا وتعليقًا

حدمها أن يقع اللفظان املختلفان على أ: كالمهم يأيت على ضربني آخرين   وأكثر[ :اللفظي قال
، وقام، وقعد، وتكلم، املرأة، واجلمل، والناقة، واليوم، والليلةالرجل، و : املعنيني املختلفني كقولك 

ن على والضرب اآلخر أن يقع اللفظان املختلفا. اط بهحي ال الَّذيوسكت، وهذا هو الكثري 
ْري واحلمارالربُّ : املعىن الواحد، كقولك َ السيِّد ، وجلس وقعد ، وذهب ، والذئب و  واحلنطة ، والع

  .٢]ومضى
ادُفهكذا ظهرت فكرة و  اللغويني األوائل على أساس من تعدد  يف مصنفاِت  الرتَّ
وذلك  .كما ورد يف تقسيم سيبويه، بغّض النظر عن أي قيد أو شرط  ،الواحد للمعىناأللفاظ 

ر البحث فيها و من    .حتديد مفهومهاقبل االصطالح عليها وتطوّ
  
  
  
ادُفإليضاح مفهوم و  ط الضوء على كتاب عند القدماء الرتَّ مساء املختلفة األ[، نسّل

للقاسم بن  ]املصنفالغريب [هو أحد الكتب اليت ينقسم إليها كتاب و  ]للشيء الواحد
ُ على معىن واحد، و  دالةً  خمتلفةً  اً اظفقد أورد ألف، ٣سالم ، أمساءللعطية من  من ذلك ما ذكره

                                                             
كان كثري .مولده ووفاته يف البصرة.أحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان) م ۸۳۱ - ۷۴۰= هـ  ۲۱۶ - ۱۲۲(االصمعي  - ١

وتصانيفه كثرية، منها  .ما رأينا أحدا أعلم بالشعر من االصمعي: قال االخفش .التطواف يف البوادي، يقتبس علومها ويتلقى أخبارها
شرح ديوان (و أي الفرق بني أمساء االعضاء من االنسان واحليوان، )الفرق(، و)املرتادف(و ،)خلق االنسان(و ،)االضداد(و ،)االبل(

ا(و ،)ذي الرمة  .۲۱۶ص ، األعالمالزركلي،  ).النبات والشجر (و، )الوحوش وصفا
  .٧-٦م، ص١٩٦٠ط ،.حممد ابو الفضل ابراهيم، دائرة املطبوعات والنشر، الكويت، ال:، تح  االضدادحممد بن قاسم االنباري ،  - ٢
بيد أبو -  ٣ . القراءات علماء ومن الكوفيني، مذهب على وحنوّي  حمّدث فقيه ).م۸۳۸-۷۶۷  =هـ۲۲۴ - ۱۵۰( سالّم بن القاسم عُ

ًا، الليل يقّسم أبوعبيد كان: "األنباري ابن قال. األعالم األئمة عن والغريب اللغة وروى .راة ولد ي أثالث  ثلثه، وينام ثلثه، فيصّل
ا أبوعبيد مجع".ثلثه الكتب ويصنع  كما ـ بلد كل يف مطلوبة مستحسنة كتبه وكانت فّن، كل يف الكتب وصنّف العلم من صنوًف
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رد صاحب الكتاب كما أف  .١النوفلالفرض، والرفد، واللهوة، و الشكد، واجلزح، والصفد، و : حنو
قةأبوابًا كثريًة و  الزوجة، والداهية،  أمساءو لذكر أمساء اخلمر، والعسل، والسيف،  يف مواضع متفرّ

ينقل هذه القصري والطويل وغري هذا، وهو يروي و  وأمساءعالب، الثاع، و بالسباع، والضو والنفس، 
َرتادف ُ ُ من اللغويني كاألامل اءأيب عمرو، والكسائي، و صمعي، و ات عمن تقّدمه   .الفرّ

هي  هي مؤنّثة، يقالالعسل والشهدة و  الضرب[: من هذا ما جاء يف باب العسلو 
َرتادفهذه و  .٢]السلوى العسلاألرْي العسل و ضرب، و  ُ ات للعسل هنا، قد بلغت الثمانني، بعد امل

عليه السيوطي مثّ استدرك ،]ترقيق االسل لتصفيق العسل[يف كتابه  ٣ذلك عند الفريوزآبادي
ُ املؤّلف عن األصمعي يف باب اسم حليلة الرجلو  .٤باثنتني امرأته و جل َحنَّة الر [: كذلك ما رواه

، ،هي لَّته، و  أيضًا ُ َط يُضه ، و رَ ُ َدته ، و قَعِي ُ رسه ، و عِ ُ تُه ينَ عِ ، و َظ ُ ُْضه ب ُ ، و رُ     .٥]زوجه

ُ آنفًا ينطبُق و  األصل، الداهية، والنفس، و اء السيف، واخلمر، و أمس علىما ذكرناه
ة من كتابهخّصص و  )الغريب املصنف(ليت أوردها صاحب ا ،الطويلو       . هلا أبوابًا مستقّل

م النظر لوو  ِعْ َرتادفن مجعوا الَّذييف كتب املتأّخرين من  أُن ُ ا، لوجدات و امل م نقلوا أ َعنَوا 
ات، حّىت بلغت املئات كما الكتاب وأضافوا إليها كثرياً و عن هذ ا يف أمساء الداهية ضاعفوها مرّ

  .غريهاو 

                                                                                                                                                                               
 القبائل؛ لغات من الكرمي القرآن يف ماورد اإلميان؛ األموال؛ األجناس؛ احلديث؛ غريب األمثال؛ كتاب: ذلك ومن ـ القفطي يقول

ها مطبوعة وهي. والبهائم النعم كتاب ا يزال وما املصنّف الغريب كتاب وأشهرها فأكربها املخطوطة مصنفاته أما .كّل . خمطوًط
  .۲۲۴، صالعالمية العربية الموسوعة

 .أ ٢٨٧ -ب ٢٨٦، ص الغريب المصنفالقاسم بن سالم،  - ١
 .ب٥ص  ،.ن.م  - ٢
. من أعمال شرياز) بكسر الراء(ولد بكارزين .من أئمة اللغة واالدب )م ۱۴۱۵ - ۱۳۲۹= هـ  ۸۱۷ - ۷۲۹(الفريوزآبادي  -  ٣

املغامن املطابة يف (و . أربعة أجزاء) القاموس احمليط(أشهر كتبه . وانتقل إىل العراق، وجال يف مصر والشام، ودخل بالد الروم واهلند
الزركلي،  )تاب العزيزبصائر ذوى التمييز يف لطائف الك(وله  ،)تنوير املقباس يف تفسري ابن عباس(وينسب للفريوزآبادي ). معامل طابة

 .۸۱۷، ص األعالم
 .٤٠٨و  ٤٠٧\١، المزهر السيوطي، - ٤
  .ب٣٨ص  ،.س.مالقاسم بن سالم،  - ٥
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اليت أوردها  هاكلِّ  املختلفةِ  لفاِظ األ إىل أنّه ال يصّح احلكم على ال بّد من اإلشارةو 
ا مللمسمّ  القاسم بن سالم ا. ةرتادفى الواحد بأّ ة يف الظاهر، لكنّها عند رتادفتبدو م إذ إ

حسب، بل ذكر قتصر على مرادفات الشيء الواحد و ة، فاملؤّلف مل يرتادفالتحقيق ليست م
شأنه يف ذلك شأن  يتعّلق به،ما اليت تدّل على أحواله وأنواعه وصفاته و جمموعة من األمساء 

خمتلفة للكلمة  اً نالحظ يف مواضع كثرية عّدة صيغ وصور كما أنّنا ؛  كتب املوضوعات األخرى
فاغية: مثال ذلكالواحدة و  فاهية و رَ فهنية و رَ ،ومنها  .١رَ : ما جاء يف أمساء القصري، حنو ،أيضًا

ُرت  هْ ُْحُرت و البـُ َرت و الب ْ ب َ   .و مثل هذا كثري .٢احل

ادُِف إّن هذه األلفاظ ليست من  كثري من  ليهإ َب َه ا ذَ مل اً خالف، احلقيقي يف شيءٍ  الرتَّ
حدثنيبعض و  القدماء ُ ادُفن توّمهوا الَّذي امل وا أقل تغيري ، حني عدّ يف هذا النوع من األلفاظ الرتَّ

ادُفمن  - مع بقاء داللتها على املعىن عينه –شكلها، مهما كان طفيفًا يف بنية الكلمة و  . الرتَّ
َرتادفا أّدى إىل خلط كثري بني م ُ َرتادفغري حّقًا و  امل ُ الغلو يف من ا جعلهم يصلون مرحلة ، مامل

َرتادف ُ ا كانت و . ات ال ميكن التسليم بهامل قد أصاب حسني نّصار يف وصفه هذه الكتب بأ
َرتادفمولعة بإيراد  ُ   .٣اتامل

ادُفويتّضُح ممّا تقّدم أّن فكرة  ف متثّلت يف تعبريهم عنها باختال القدماءعند  الرتَّ
ُ اللفظني واملعىن واحد تارة، و  مساء املختلفة باأل واتّفقت معانيه تارًة أخرى، أو مبا اختلفت ألفاظه

ادُفمتقاربة يف داللتها على فكرة ات التَّعبري سميات و فكلّ هذه التَّ . واحدللشيء ال  بصورةٍ  الرتَّ
َرتادفذلك احتوت شواهدهم على ل. هلابغري حتديد دقيق و  واسعةٍ  ُ ا. غريهو  امل مل تقتصر  إذ إ

ا إىل العبارات و على األلفاظ املف اظ اليت تواردت على اجلمل املختلفة يف األلفردة، بل جتاوز

                                                             
  .أ ٢٨٨، ص الغريب المصنفالقاسم بن سالم،  - ١
  .ب ١١ -أ ١١، ص .ن.م  - ٢
راجع - ٣ ُ   .١٤٧ص م،١٩٦٨، ٢دار مصر، ط ،المعجم العربي نشأته و تطوره حسني نّصار،: ي
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از والكناية و  أحواله يف أحيان ى وصفاته و إىل ذكر أنواع املسمّ املشرتك و معىن واحد، وإىل ا
  .١أخرى

غةحاول علماء قد و  ادُفن أن حيّددوا مفهوم و املتأخر  الّل ، وأن يضعوا بعض الرتَّ
ادُفوا عند مفهوم ف، فهم مل يقاللغويَّةاالعتبارات  عدة كلمات خمتلفة على معىن (يف داللته،  الرتَّ

ى واحد)واحد  البّد من حتققأنه بل يرون . ، أو مبعىن آخر انصراف عّدة أمساء إىل مسمّ
ّ لغ عتباراتا ّ وي زها اللغويَّةنة حني النظر إىل هذه الظاهرة ة معي ّ ن غريها وإخراج الشواهد م، لتمي

ادُفاليت ال ينطبق عليها مفهوم  ادُفذا أصبحت فكرة و ؛ الرتَّ عندهم أكثر وضوحًا  الرتَّ
ر البحث اللغوي و حتديداً بعد و  ادُفخري ما ميثّل ذلك تعريف التهانوي اتّساعه، و تطوّ  الَّذي للرتَّ

   .٢سابقاً  ورَد 

ماملو  قوا من مفهوم  الحظ أّ ّ ادُفضي ُ من و . لئالّ خيتلط به غريه ؛حّدوهو  الرتَّ زوه ّ مي
ألّن بعضهم قال  ؛)عطشان نطشان(، و)حسن بسن(حنو  كاإلتباعاألخرى   اللغويَّةالظواهر 

عدم إفادة الوزن و  باع يفشروط االتّ  ذلك أنّ  علىلكنّهما خرجا بقيد االنفراد، زد هما، و رتادفب
ادُفالتابع معىن إذا كان منفرداً ختتلف عن فكرة  طات ارت شانبغي أن يتحّقق فيها من ما يو  الرتَّ

الّدالة على  كما أخرجوا منه األلفاظ.املعنوياللفظي و  كذلك أخرجوا منه التوكيد بنوعيه.ةخاّص 
ادُفليس عندهم من و . معىن واحد جمازاً  ، الرتَّ اجلمل اليت تواردت يف الداللة تلك العبارات و  ،أيضًا

إن كانت جالس، فمثل هذه و  البشراإلنسان قاعد، و : جهة واحدة، حنوعلى معىن واحد من 
ا ليست من  ّ ادُفسواء يف معناها، إالّ أ يف شيء بسبب اشرتاطهم االنفراد يف الكلمات  الرتَّ

َرتادف ُ   .هذه من قبيل الرتاكيبو  ٣ةامل

ادُف عدّ بعض الباحثني يف  يتبّني لنا توّهمعلى هذا و  قد و . حّىت يف اجلمل والعبارات الرتَّ
م أن ليس هناك  تواضع عليه احملّققون  الَّذيالعبارات باملعىن االصطالحي يف اجلمل و  ترادففا

                                                             
  .٤٨ص  الترادف في اللغة،، الزياديحاكم مالك  - ١
راجع  - ٢ ُ   .من هذا الفصل ١٧ص : ي
 .٤٠٣-٤٠٢\١، المزهر و. ٥٧٩ -٥٧٨\٣ ،.س.، مالتهانوي - ٣
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ادُفمن العلماء، وأّن  يجة ذلك وقع نتو . يف األلفاظ املختلفة املنفردةينبغي أن يلتمس  الرتَّ
ادُففوضى ال طائل حتتها لعدم اهتدائهم إىل املفهوم احلقيقي هؤالء يف خلط عجيب و   للرتَّ

هذا يف الواقع ارات قد تتوارد على معىن واحد، و العباجلمل و أن  صحيح. ّققه يف اللغةشروط حتو 
ة يف من قبيل تنوّع ا ّ إذا و . بينّاهلغوي كما ًا مبفهوم املصطلح الترادفليس ، و التَّعبريألساليب البياني

زنا يف إطالق  ادُف[جتوّ خيتلف عن  يشّكل مفهوماً  العبارات، فهذااجلمل و  على مثل هذه ]الرتَّ
ادُفمفهوم    . يف اللغة الرتَّ

ادُفّن فكرة إ: القولسبق ميكن  تأسيسًا على ما ه ىلاألو  اللغويَّةمن الظواهر  الرتَّ ّ  اليت تنب
 ُ م للواقع اللغوي؛ و ، نمبكرٍ  الدارسون العرب يف وقٍت و  إليها العلماء قد اتّضحت تيجة مالحظا

ادُفعندهم فكرة  ل األمر  الرتَّ ذلك لمعىن الواحد أو للشيء الواحد، و يف اختالف األلفاظ لأوّ
ل يف هذه حتديد مفهومها، ومبرور الزمن و تطور البحث فيها و ل االصطالح عليها و بق نتيجة التأمّ

وّصلوا إىل مفهوم أكثر مذاهبهم يف النظر إليها، تناهج العلماء و بسبب تباين مَ ، و اللغويَّةالظاهرة 
دلقو  ،حتديداً   جعلت ني بأقواهلم و وجهات نظرهم املتفاوتة اليتد وفقوا يف ذلك إىل حّد ما، مُ

حدثنيحّىت وصل األمر إىل  .اتساعًا لديهمهذه الفكرة ختتلف ضيقًا و  ُ ن الَّذيمن علماء اللغة  امل
ادُفحدوا  ّ و  الرتَّ ُ عند من سبقهم، كما سنرى ذلك الحقًا يف دوه قي بضوابط أكثر صوابًا ممّا جنده
ادُفمفهوم  حدثنيعند  الرتَّ ُ ادُفهلذا ما كان ملفهوم ، و امل لماء أن يكون متطابقًا عند مجيع الع الرتَّ

  . على اختالف العصورو 

  

  من اللغويين الُمحدثينعند  التَّراُدفمفهوم  -٢       

ادُف احلديثة بغية الوصول إىل مفهومِ  اللغويَّةالنظرة  ندعبّد من الوقوف ال الدقيق،  الرتَّ
تدي به يف البحث، فإّن عدم االهتداء إىل مفهوم  الَّذي ادُفميكن أن  احلقيقي، كان  الرتَّ

ًا لمازال سو  عند معظم  اللغويَّةاالضطراب يف النظر إىل هذه الظاهرة الختالف و ببًا مهمّ
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ُ أن و  .دارسنيال حدثنيمن اجلدير ذكره ُ م إىل  امل ادُفاختلفوا يف نظر تّفاق مل يكن هناك ا، و الرتَّ
  . لهحول مفهوم واحد 

ادُفلقد اهتمّ احملدثون بظاهرة  املختلفة، وخصََّص ودرسوها وفقًا ملناهج البحث  الرتَّ
  . لشرح هذه الظاهرة وتوضيح خفاياها واستيعاب مضامينهاريات مقاالت يف دو بعُضهم حبوثًا و 

م ملفهوم ع صنّفهمنا أن نوميكن ادُفلى أربعة أقسام، وفقًا آلرائهم ونظر   :الرتَّ

  في المعنى اً تام اً اتحاد التَّراُدفن يرون الَّذي  -  أ

إبراهيم ، هؤالء اللغوينيومن  يرى بعض اللغويني أن الرتادف هو احتاد تام يف املعىن 
ادُفأثبَت الذي أنيس  ّدين  املثالية األدبية يف اللغة النموذجية الرتَّ بعد أن عرض آراء العلماء املؤي

ادُفلفكرة  ادُفأشار إىل أّن فاملنكرين هلا، و  الرتَّ ام يف املعىن، الرتَّ  احلقيقي هو االّحتاد التّ
ذا دّلت نصوص اللغة على أّن فإ[: صل اللغوي، إذ يقولستعمال ال األواالحتكام يف ذلك لال

مهما كانت تلك الفروق طفيفة، ال يصّح أن تعّد . بني األلفاظ املختلفة الصورة فروقًا يف الداللة
َرتادفمن  ُ ادُفات، ألّن شرط امل اد التامّ يف املعىناحلقيقي هو اال الرتَّ ُ . حتّ واحلكم يف هذا مرجعه

ن به بعض أصحاب املعاجمأخرياً إىل االستعمال، ال إىل ما يتكأوالً و    ١.]هّ

ادُفاعتمد املنهج الوصفي يف نظرته إىل  الَّذيحاكم مالك الزيادي  هؤالء ومن ، الرتَّ
ادُفأشار إىل أّن مفهوم   .٢]نفرادتلفة على معىن واحد على سبيل االألفاظ خمداللة [هو  الرتَّ

ادُفيف تقييدهم  القدماءه خيتلف مع لكنّ و  نّه من الصعب أن نقف إ[: بالوضع، إذ يقول الرتَّ
لدينا ال سبيل على حقيقة األلفاظ تبعًا ملعانيها الوضعية يف اللغة، فالوضع األصلي أمر جمهول 

                                                             
  .٢١٣، ص ١٩٦٣، ٢، ط، مكتبة األجنلو، مصرداللة األلفاظإبراهيم أنيس،  - ١
 .٧٢، ص ، الترادف في اللغةحاكم مالك الزيادي - ٢
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قه بالتَّ به،القطع و إىل الوصول إليه  ات اللّ حيق و خ اللغوي السَّ اريلتعّل ّ غة اليت يكتنفها أولي
  .١ ]الغموض

َرتادفكما أنّه خيتلف معهم يف اشرتاطهم أن تكون داللة   ُ ى الواحد، امل ات على املسمّ
از فأمر ليس له صفة الثبات يف األ[ :حقيقة ال جمازاً، إذ يقول لفاظ الختالط احلقيقة با

از حقيقة، و . للغةتداخلهما كثرياً يف او  لدينا مقياس ثابت  ليسفقد تصري احلقيقة جمازاً وا
  .٢]إّمنا األمر مرّده إىل احلّس اللغوي العاميد ذلك، و لتحد

 ً از املتغّرية، يرى عدم التماس احلقيقة و على مسألة  وبناء ادُفا لفاظ اللغة يف أ الرتَّ
ادُففالبّد من النظر إىل  مبقتضى الوضع األصلي، الً على الواقع معوّ  لالستعمال،تبعًا  الرتَّ

مبعىن واحد، من غري أن يشعروا  خمتلفةً  اً فإذا كان الناس يستعملون ألفاظ [ :اللغوي، إذ يقول
بأخرى فال يتغري املعىن املقصود، قلنا حينئذ أّن  بينها، حبيث ميكنهم أن يستبدلوا كلمةً  بفرٍق 

  .٣]ةرتادفهذه األلفاظ م

ذا   تام يف يتفق الزيادي مع ما توصل إليه إبراهيم أنيس بأن الرتادف هو احتاد و 
  .املعىن، واملرجع يف حتديد ذلك االستعمال ال األصل اللغوي، لصعوبة الوصول إليه

  

     

  

 جزئياً  اتحاداً  التَّراُدفَ  ن يرونالَّذي  - ب

                                                             
 .٧٢ص  ،ن.م، حاكم مالك الزيادي - ١
 .٧٣ص ، .ن.م   - ٢
 .٧٤ص ، .ن.م   - ٣
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 فيكفي االحتاد يف جزء املعىن ،يرى بعض احملدثني أن الرتادف ليس احتاداً تامًا يف املعىن
اب، فقد أشار إىل ومنهم  ادُف مفهومِ رمضان عبد التوّ د كلّ كلمة مبعاٍن ب ، مع إميانهالرتَّ تفرّ

ا، قائالً  ، فإنّنا ال يصّح أن  وأخرى من فروٍق  مرتادفةٍ  ورغم ما يوجد بني لفظةٍ [: خاّصة  أحيانًا
ادَُف  ننكرَ  عامل هذه األلفاظ  الرتَّ ُ ُ مجلة، فإّن إحساس الناطقني باللغة، كان ي مع من أنكره

َرتادفمعاملة  ُ  .١]اهم يفّسرون اللفظة باألخرى، فنر امل

ا أمحد خمتار عمر فقد  ادُفمفهومني  أوردأمّ ادُف، فأنكر وجود للرتَّ  باملعىن األوَّل الرتَّ
ُ باملعىن الثَّاين، إذ يقولو  ادُفإذا أردنا ب[ :أثبته يسمح بالتبادل بني  الَّذيالتطابق التامّ  الرتَّ

يوجد فرق بني اللفظني يف مجيع أشكال املعىن دون أن  }من { اللفظني يف مجيع السياقات
نظرنا إىل اللفظني يف داخل اللغة و ، )اإلحيائيالنفسي، و األسلويب، و ساسي، واإلضايف، و األ(

 اللغويَّةالواحدة، ويف مستوى لغوي واحد، وخالل فرتة زمنية واحدة، وبني أبناء اجلماعة 
ادُفف ،الواحدة   .٢]غري موجود على اإلطالق الرتَّ

اية حبثه  مثّ   ادُفاملفهوم الثَّاين  إىليشري يف  ة عليه، إذ يقول الَّذي للرتَّ َل ِ ُ ويذكر أمث : يثبته
ادُفأما إذا أردنا ب[ التطابق يف املعىن األساسي دون سائر املعاين، أو اكتفينا بإمكانية التبادل  الرتَّ

ة رت خمتلفتني أو يف أكثر من ف نظرنا إىل اللفظني يف لغتني اقات، أويبني اللفظني يف بعض الس
ادُفف -ة لغوية واحدةيئزمنية واحدة، أو أكثر من ب   .٣]موجود ال حمالة الرتَّ

أنّه يف [ :بقوله بّني رأيه يف الرتادف الَّذيحممود فهمي حجازي  املعاصرينومن الباحثني 
معانيها إتّفاقًا كامالً، ظالل ظلّ مبدأ نسبية الداللة ال ميكن أن تكون هناك كلمات تتّفُق يف 

َ من املمو  َرتادففاأللفاظ . ال أقلّ الالت ال أكثر و ارب الدّ قَ تـَ كن أن تـ ُ ذا املعىن األلفاظ امل ة هي 

                                                             
 .٢٧٨ص ، ١٩٨٧، ٣مكتبة اخلاجني ، القاهرة، ط، فصول في فقه اللغةرمضان عبد التواب،  - ١
  .٢٢٧ص  ١٩٩٨، ٥، عامل الكتب، القاهرة، ط، علم الداللةأمحد خمتار عمر - ٢
 .٢٣٠ص  ،ن.م، أمحد خمتار عمر - ٣
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ادُفه يرى أّن املعىن احلديث إذ إن .١]ذات املعاين املتقاربة لفاظ ذات إّمنا هو يف األ للرتَّ
  .ليس يف إتّفاق املعاينالدالالت املتقاربة، و 

 اتفاقهم يف عدم اشرتاط االحتاد التام لتحقق الرتادف، لكن وباملوازنة بني آرائهم يتبّني 
يف اشرتاط التطابق يف املعىن األساس  دون سائر املعاين،  بعٍد جديٍد  امحد خمتار عمر متيز بإضافة

واحدة، كما انه مل يشرتط التبادل بني اللفظني يف مجيع السياقات، ومل يقصر الرتادف على لغة 
   .  أو زمن واحد، أو بيئة لغوية واحدة

   شروطًا تحدُّ من كثرته للتَّراُدفن يضعون الَّذي -ج

أّكد يف حبث  الَّذيعلي اجلارم البد من شروط لتحقق الرتادف منهم،  ذا الفريقه يرى
ُ إىل مفّصل قدَّ  مع اللغوي[مه ادُف، على أن )م١٩٣٥(يف القاهرة  ]ا موجود يف اللغة  الرتَّ

ا م ؛لكن ال جتوز املبالغة يف ذلكالعربيَّة وال سبيل إلنكاره، و  ّ ات إّمنا رتادفألّن بعض ما يظّن أ
د مفهوم  ؛٢هي صفات ّ ادُفإذ قي ىن الداللة على معاإلفراد يف أصل الوضع، و : روط هيبش الرتَّ

ُ  اً ذا املفهوم أخرج كثري واحد من جهة واحدة، و  ا من من األلفاظ اليت ي ّ َرتادفظن أ ُ   .اتامل

دو  َفرَّقًا وحمدداً ملفهوم تعريفًا أن يضع  ،الطاهر بن عاشور حاول حممّ ، مُ ادُفوافيًا  ،الرتَّ
َرتادفأختار أن أحدَّ [ :قائالً  ُ بأنّه لفظ مفرد داّل بالوضع على معىن قد دّل عليه بالوضع  امل

ها إذا  لفظ آخر مفرد خيالفه يف بعض حروفه املوضوع عليها حبيث تنطق به قبائل العرب كّل
   .٣]يف الداللةالل تلك املفردات يف االستعمال و ألفاظ مفردة كذلك بشرط استقشاءت، أو 

فقويل لفظ يشمل االسم والفعل واحلرف،  [: مثّ شرع يفّصل القول يف مفردات تعريفه
ّ و  كنائية، والتقييد  ة أوقويل داّل بالوضع على معىن، خرج عن ذلك استعمال األلفاظ يف معان جمازي

 ّ ّ ة و باملفرد؛ ألنّه ال ترادف بني املركَّبات التقييدي ّ اإلضافي بعض حروفه  ة، وقويل خيالفه يفة واإلسنادي
                                                             

 .٩٨ص ، ١٩٧٣ط، .وكالة املطبوعات، الكويت،ال،  و المناهج الحديثة ثعلم اللغة بين التراحممود فهمي حجازي،  - ١
راجع- ٢ ُ  .٣٢٩، ص ١ج، قاهرةجممع ال، جملة الترادفعلي اجلارم، : ي
 . ٢٦٨-٢٤١ص،  م١٩٣٧ ،٤ججملة جممع القاهرة،  المترادف في اللغة العربية، طاهر بن عاشور،الحممد  - ٣
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ها إذا شاءت؛ ألريك أّن االعتداد يف اعتبار اللفظني  املوضوع عليها حبيث تنطُق به قبائل العرب كّل
لذلك زدت احليثية لزيادة البيان احلروف املوضوعة عليها أصالة؛ و  مرتادفني إّمنا هو باالختالف يف

ادُفلئال يعّد من   ختالف يف كيفية نطق قبائل العرب أوما كان بني اللفظني أو األلفاظ من اال الرتَّ
ى باالالقبيلة الواحدة، وقويل بشرط استقالل تلك املرادفات يف  ُسمّ تباع، االستعمال؛ إلخراج ما ي

  .١]وقويل يف الداللة إلخراج التوكيد املعنوي

د، شروطاً  بني الباحثني الذين يضعونومن  ، تعريفاً اختار  الَّذياملنّجد، نور الدين  حممّ
ادُف[ :فيه شروطًا عّدة، بقولهذكر  عندنا أن يدلَّ لفظان مفردان فأكثر داللة حقيقية،  الرتَّ

ة، فال اعتداد باأللفاظ . يف بيئة لغوية واحدةعلى معىن واحد، باعتبار واحد، و  أصلية، مستقّل
ازية و ركَّبة، و امل ى معىن املتالقية علبشرط األصالة خترج األلفاظ البالغية، و  األسبابال املعاين ا

بشرط االعتبار الواحد ستقالل خيرج التابع والتوكيد، و باالواحد نتيجة لتطور صويت أو داليل، و 
ند، أو صفة وصفة املهف والصارم، أو صفتني كالصارم، و خيرج ما يدّل على ذات وصفة كالسي

ضعتها قبائل بشرط البيئة الواحدة خيرج ما تداخل من ألفاظ و الصفة كالناطق والفصيح، و 
   .٢]خمتلفة على معىن واحد

إىل أن هناك شرطني ال بد من حتققهما كي نثبت ترادفية مشتاق عباس معن ذهب وي
  .القصدية واإلبالغية: األلفاظ ومها

أن يكون صاحب اللغة املنسوب إليها الرتادف بني : )القصدية( ألوللشرط اعين بايو 
متحقق يف لغاتنا الدارجة إذ جتدنا نطلق على كثري من ألفاظها، قاصدا الرتادف بعينه وهو أمر 
وغريها وهي من األلفاظ اليت تدور على ) حوش/ساحة(األعيان أمساء معينة كومسنا لفناء الدار 

  .ألسنة عوام بغداد

  

أن حتقق اللفظتان الداللة املقصودة من التخاطب : )اإلبالغية(الثاين الشرط ويعين ب
وبتطابق املعنيني يتحقق اإلبالغ وحيصل ) ساحة الدار(ق متاما قولنا يطاب) حوش الدار(فقولنا 

                                                             
 .٢٦٨-٢٤١ص  ،.ن.، مطاهر بن عاشورالحممد  - ١
 .٣٥ص ،م٢٠٠٧، ٢، دار الفكر املعاصر، بريوت، طقالترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبي حممد نور الدين املنجد،  - ٢
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ما النتيجة اليت خرجشر هذان الو  .١اإلفهام وهو ديدن اللغة  ها من خالل تطبيق طان تنطق 
ألن القصدية وحتصيل اإلبالغ  ؛نظرية احلقول الداللية وقانون االستبدال على ظاهرة الرتادف

  .يتحقق تطابق معانيها ال حمالةبني األلفاظ املرتادفة 

م تشّددوا يف شروط الرتادف، مما يؤدي إىل قلة وجودهآوباملوازنة بني  . رائهم جند أ
م اتفقوا يف بعض الشروط واختلفوا يف البعض اآلخر، فالطاهر بن عاشور مل  والذي نالحظه أ

ج اشرتط اجلهة الواحدة فأخر  اجلارميقيد باجلهة الواحدة والبيئة اللغوية الواحدة، يف حني علي 
البيئة اللغوية الواحدة، أما الصفات من الرتادف، وأما املنجد فأضاف الشرتاط اجلهة الواحدة 

القصدية (انفرد بشرطني جديدين مها  وإمنافلم يشرتط كل ذلك، ) مشتاق عباس معن( األخري
  ).   واإلبالغية

  

  الدراسات الغربية في لتَّراُدف ا -د

االختالف يف البنية والرتكيب بني العربية وغريها من اللغات متحقٌق، ومع الشك ان 
ادُف أوملان فقد عرّف ذلك يبقى االستئناس مبا جاء عند الغربيني مفيداً لنا، ألفاظ [ :بأنّه الرتَّ

فه و  .٢]قابلة للتبادل فيما بينها يف أّي سياقمتّحدة املعىن و  ادُف[ :بقوله باملرعرّ مصطلح  الرتَّ
بني بعض األلفاظ، إنّه مصطلح جيمع بني جمموعات   الّداليلمستعمل لإلشارة إىل التّساوي 

ى هذه األلفاظ م ؛كبرية من األلفاظ يف املعجم ا تدّل على معىن واحد، فتسمّ ة، ملا رتادفألّ
هناك جمموعة من التعاريف تشري إىل أنّه يعين داللة كلمتني و  .٣]بينها من عالقة داللية جامعة

   .اللغة الواحدةعلى معىن واحد يف 

التعاريف ذات املعىن الواحد مرتادفة، وهنا جيب مالحظة  دّ عالينز إىل جون ويشري 
نقطتني حول هذا التعريف، النقطة األوىل أنه ال حيّدد عالقة الرتادف بالوحدات املعجمية، إذ 

                                                             
راجع - ١ ُ   .٦٤ ، ص٢٠٠٣، ١صنعاء، ط ، مركز عبادي للدراسات والنشر، دروس في فقه اللغة العربيةمشتاق عباس معن، : ي
  . ٩٧ص ت، . ، ال١٢كمال بشر، دار غريب، القاهرة، ط: تر وتعليق، دور الكلمة في اللغة ستيفن أوملان، - ٢
 .١١٣ص ، ١٩٩٧، ١مكتبة دار العروبة، الكويت، طخالد حممود مجعه،:تر مدخل إلى علم الداللة،فرانك باملر،  - ٣
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ال أمام التعابري البسيطة معجميًا ألن يكون هلا املعىن نفسه  ُ التعابري  الَّذييفسُح ا حتمله
طة الثانية فهي أن هذا التعريف يتّخذ من التطابق يف املعىن وليس أما النق. املعقدة معجمياً 

ادُفجمرد التشابه يف املعىن معياراً  وخيتلف هذا التعريف يف النقطة األخرية عن تعريف . للرتَّ
،جنده يف املعاجم القياسية، وخيتلف  الَّذيالرتادف  ُ عادة  الَّذيعن التعريف  ،أيضًا يعتمده

   .١هممؤلفو املعاجم أنفس

إّمنا يرون ال بّد من مبدأ تّفاق التامّ يف املعىن، و اال فهوممل يكتفوا مب بعض األجانبو 
دون أي تغري يف املعىن، إذ من ما يرادفها يف النص الكلمة بيعين استبدال  الَّذياالستعاضة 

ادُفوجود إمكانية الختبار  إنّ [: يقول فرانك باملر ما إذا  مفيد جّداً، و  الرتَّ ّ كانت هذه السي
ة يف اإلجراء االستبدايل  اإلمكانية ّ ايتستبدُل فيه املرادفات يف مجيع س الَّذيمتجلي   .٢]اقا

ادُفقد جعلوا االستبدال مقياسًا للتحّقق من و   هذا هو املفهوم الدقيقيف األلفاظ، و  الرتَّ
اُدف ُ ماكويلو  .يف فقه اللغة املعاصر للرتَّ وليم  و ٣)Macaulay(هو ما ذكره

ُ و  ٥) Stephen Ullmann( ستيفن أوملانو  ٤)William P.Alston(السنت قد أمسوه
ُ أفضل سبيل للتحقق من األلفاظ االستبدال، و مبدأ االستعاضة أو  َرتادفجعلوه ُ  .ةامل

، أّن هناك من قسَّم   ُ ادُفومن اجلدير ذكره لى أكثر من ضرب وأعطى لكلّ قسم ع الرتَّ
 ُ زه ّ ُ يف موضوع أقسام متعريفًا ميي ادُفن اآلخر، وهذا ما سنوّضحه اية هذا الفصل الرتَّ إن شاء  يف 

  .اهللا تعاىل

ادُفيرى أوملان أّن  َرتادفمعظم قليل، و  التامّ ميكن أن يوجد إال أنّه الرتَّ ُ ل امل ات تبدو ألوّ
،  تالءمفهي  من َمثَّ و . وهلة متماثلة يف املعىن، إال أّن الفروق بينها تظهر بالتدريج معىن خاّصًا

                                                             
ة، بغداد، ط: ، ترالسياقاللغة و المعنى و  جون الينز، - ١   .٥٣ص  ،م١٩٨٧، ١عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافية العامّ
   .١٦٩ ، صمدخل إلى علم الداللةفرانك باملر،  - ٢

3- The Principles of Semantics, p. 108.  
4 - Philosophy of Language, p. 441.   

  .٩٧  ،صدور الكلمة في اللغة ،ستيفن أوملان -٥
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ادُفو  الرغم من عدم استحالته نادر الوقوع إىل درجة كبرية، فهو نوع من على التامّ  الرتَّ
االكماليات اليت ال تستط ادُفوقع هذا  ويرى أنه إذايسر، سهولة و ب يع اللغة أن جتود   الرتَّ

، فالعادة أن يكون ذلك مل املدلول  يعرتي ذيالَّ الغموض  إنّ  قصرية حمّددة، حيث ّدةالتامّ
االنفعالية اليت حتيط باملدلول ال تلبث أن  املعنوية ذات الصبغة العاطفية أواأللوان أو الظالل و 
كذلك سرعان ما تظهر بالتدريج فروق معنوية دقيقة بني على حتطيمه وتقويض أركانه، و مل تع

َرتادفاأللفاظ  ُ للتعبري عن جانب واحد فقط من مالئمًا حبيث يصبح كل لفظ منها مناسبًا و ة امل
  .١ة للمدلول الواحدفاجلوانب املختل

قد ميثّل هلذا بكثري من الكلمات اليت تشيعُ يف زمحة الشارع أو قاعة احملاضرة، فكلمة و 
مرده إىل تلك الظالل اهلامشية  لكن هناك بونًا بني الكلمتنيو  ،]يدخل[مرادفة لكلمة  ]يلج[
ة تشيع على األلسنة يف مقامات كثرية، الثَّاني إذ إناطفية اليت تكتنف هاتني الكلمتني؛ العو 

ا كلمة ]دخل السجن[و] دخل البيت جذالً [ :فيقال ة على  ]وجل[، أمّ ّ ا تلقي بظالل سلبي ّ فإ
الرجل  فإّن السامع قد يستشعرُ أن بغية] وجل الرجل بيت جاره[: احلدث الكالمي، فإذا ما قيل

العاطفية تعمل على اطراح ّك يف أّن هذه الظالل اهلامشية و ال شرقة أو نيل مطلب ما، و الس
ادُف[   ].التامّ  الرتَّ

حل [: املقام االجتماعي، فلو قيلتباين استعماهلا بتباين السياق و قد تشيعُ كلمات يو 
ُ أوامللك و   إذ إنلكان األمر مستهجنًا بعض االستهجان؛  ]يف مضارب البادية) حليلته(امرأته

ُ يف هذا السياق، و هناك كلمة  ، و ال شّك يف أّن هناك ، و )عقيلته(هي راقية تستعمل لكنّه ترادفًا
ًا يف هذا املوقف    .٢عرض له الَّذيليس تامّ

ع أغلب تعريفات الغربيني للرتادف ميكن القول  ّ م يشريون إىل الرتادف إومن خالل تتب ّ
ًا يف ما ب ّ ٌ منهم من أشار إىل مفهوم الرتادف اجلزئي، وسيتضح جلي ّ أو املطلق، وقليل عد أّن التام

                                                             
راجع - ١ ُ   .١٠٩ص  ،.ن.مستيفن أوملان، : ي
ان، ط دار وائل، ،]دراسة يف داللة الكلمة العربية[ جدل اللفظ و المعنىدي أسعد عرار، مه - ٢   .٨٤ص ، ٢٠٠٢، ١عمّ
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ل  ينكرون الغربينيأغلب اللغويني  ، ولعلّ هناك شبه أغلبية على قبول )الرتادف التامّ (املفهوم األوّ
  ).الرتادف اجلزئي(املفهوم الثاين 

حدثنيإّن نظرة  سبق ميكن القول إىل ما استناداً  ُ ادُفإىل  امل القدماء ختتلف عن نظرة  الرتَّ
ة نتبّني  يهإليه، و  رها عند هؤال منها مدى اختالف هذه الفكرة و نقطة مهمّ ا كانت تطوّ ء عمّ

عت شوطًا بعيداً يف جمال الكشف قط احلديثة اللغويَّةأّن العلوم يف ّك شفال. عليه عند أولئك
ر كبري يفوالبحث، و  ليه علم اللغة احلديث من حقائق الدرس اللغوي مبا توّصل إ قد حدث تطوّ
ما يف موضوعات األصو  ،ومعلومات ّ هجات وعلم الداللةالسي أ للباحث و . وات والّل ّ ي ذا 

    . القدماءيف وسع  والوسائل والعلوم اليت مل تكن اللغوي احلديث كثري من األدوات

حدثنيّن نظرة إ  ُ ادُفإىل  امل رأوا أنّه اليت وضعوها و  اللغويَّةتتمثّل يف تلك الشروط  الرتَّ
ادُفالبّد من حتّققها حىت ميكن القول ب هذه الشروط أللفاظ، وبغريها ال ميكن ذلك، و يف ا الرتَّ

  :١ص فيما يأيتّخ لتت

، على األقلِّ تّفاق يف املعىن بني كلمتني ااال )١ ًا أفراد  البة منكثرة الغاليف ذهن  تّفاقًا تامّ
 ]جلس[فإذا تبّني لنا بدليل قوّي أّن العرّيب كان حّقًا يفهم من كلمة  .البيئة الواحدة

ُ من كلمة ترادف؛ وميكن أن قلنا حينئذ أنّه ليس بينهما  ]قعد[ شيئًا ال يستفيده
 .وردت فيه اللفظة الَّذيذلك من خالل السياق نتبّني 

أو جمموعة  الكلمتان إىل هلجة واحدة ، أي أن تنتمياللغويَّةبيئة الاالّحتاد يف  )٢
ادُفعلى هذا جيُب أالّ نلتمس و . منسجمة من اللهجات من هلجات العرب  الرتَّ

ادُفف ،املتباعدةاملتباينة و  ُ الدقيق هو أن يكون للرجل الواحد يف البيئة  الرتَّ مبعناه
ة يف استعمال كلمتني أو أكثر يف معىن واحد، خيتارُ هذه  ّ حينًا وخيتارُ الواحدة، احلري

                                                             
راجع - ١ ُ ، و رمضان عبد ١٦٧-١٦٦ص م، ١٩٥٢، ٢مطبعة جلنة البيان العريب، القاهرة، ط، في اللهجات العربيةإبراهيم أنيس، : ي

 . ٢٨٥-٢٨٤ص م، ١٩٨٧، ٣مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط، فصول في فقه العربيةالتواب، 
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ني يكاد ال يشعر بفرق بينهما إالّ مبقدار ما يسمُح تيف كلتا احلالتلك حينًا آخر، و 
 .به جمال القول

َرتادفينظر احملدثون إىل : االّحتاد يف العصر )٣ ُ ا و امل ّ اقعة يف عهد خاّص وزمن ات على أ
 ليس، و )الوصفية(أي   Synchronicيعّربون عن هذه النظرة بكلمةمعّني، و 

 ّ اليت تتبع الكلمات املستعملة يف   Diachronicةعلى أساس النظرة التارخيي
ادُففإذا حبثنا عن . اترتادفعصور خمتلفة مثّ تتّخُذ منها م ُ يف  الرتَّ جيب أالّ نلتمسه

 .مثالً  شاعر من عصر آخرشعر شاعر من اجلاهليني مث نقيس كلماته بكلمات 
ر صو  )٤ ّ للفظ اآلخر، كما يف أالّ يكون أحد اللفظني نتيجة تطوّ  ]اجلثل و اجلفل[يت

فاجلثل . خرى تطوراً هلااألُ ن أن تعّد إحدى الكلمتني اصالً و حيث ميك. ىن النملعمب
ادُفهلذا أخرج احملدثون من و . كلمة واحدة  اجلفل ليستا يف احلقيقة إالّ و     الرتَّ
عّدوها كلمات اليت حدث فيها تطور صويت وصارت تنطق بعّدة صور، و ال
ةرتادفم ّ  .ات ومهي

حدثنيلنا من هذا الفرق بني فهم  بنييتّ  ُ ادُف امل القدماء بني نظرة ذه الشروط و  للرتَّ
 رتادفوغلوهم يف القول ب القدماءا بني النظرتني لظهر لنا بوضوح إسراف معظم وازنّ لو و . إليه

ا احملدثون فكرة  اللغويَّةكثري من األلفاظ بسبب إغفاهلم هذه الضوابط  ادُفاليت قيد  فقد  . الرتَّ
مسحوا فيه ملئات الكلمات  الَّذيكانت هذه الفكرة تتّسعُ عندهم لكثري من األلفاظ إىل احلّد 

م قد تساحموا يف هذه الفكرة حىت مشلت كثرياً مإبل . على املعىن الواحد أحياناً  فادَ َرت تَـ  بأن ن ّ
كما . اء الشيء الواحد ذات االعتبارات املتباينة يف الداللة عليهأمسالكلمات املتقاربة يف املعىن و 

ادُفتوّمهوا    . ب العوامل الصوتيةيف الصور اللفظية املختلفة للكلمة الواحدة بسب الرتَّ

م قد عّدوا كثرياً من األلفاظ مإالقول  ميكنو  ة على الرغم من حماولتهم حتديد رتادفّ
ادُفمفهوم  قد أّدت هذه النظرة املتساهلة إىل كثرة و . لشروط حتّققه يف اللغةوضعهم ، و الرتَّ
ادُف   .استنكار آخرين لهاب باحثني و أثار استغر  الَّذياملبالغة فيه األمر العربيَّة و يف  الرتَّ
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َرتادفنّنا إذا نظرنا إىل على أ ُ حدثنيات يف ضوء شروط امل ُ قهذه و  امل ّ عليها،  ناهاطب
ا م يظن اليت ستبعد تلك األعداد اهلائلة من األلفاظنفسوف خنرج كثرياً منها و  هلذا و . رتادفةأ

حدثنينرى أّن شروط  ُ ادُفكثرة تسعى إىل تقليل  يف جوهرها  امل الغلو فيه حىت صارت و  الرتَّ
َرتادف ُ م قد امل     .اخللط يف هذه املسألةوا االضطراب و أدركات بقدر مقبول، وكأّ

نا ال نبخُس  و  ، أن جند  ال ننكر فضلهم يف هذا؛حّقهم و القدماء لكنّ ُ أحيانًا إذ ال نعدم
فقد كان محزة . أشار إليها على وجه من الوجوهإىل بعض هذه الشروط و  هم من فطنمن

ادُفاألصفهاين ينكر    . يعرتف به يف هلجتني خمتلفتنييف اللهجة الواحدة و  الرتَّ

م إىل و  ُ إليه احملدثون يف نظر ُ إىل ما يتّجه ادُفهذه وجهة نظر سليمة تتّجه ، كما الرتَّ
ذا الرأي الَّذييرى ذلك إبراهيم أنيس     .١أعجب 

ادُفاملفهوم احلديث أّن  كما ذلك يف و  ،من مفهومه عند ابن جّين قد اقرتب كثرياً  للرتَّ
رى ذلك فسمعت يف لغة إنسان واحد، فإن أح خمتلفةإذا كثر على املعىن الواحد ألفاظ و [:قوله

تتواطأ يف املعىن  من حيث كانت القبيلة الواحدة ال ،أن يكون قد أفاد أكثرها أو طرفًا منها
  . ٢]خر يف وجه القياس جائزاً هذا غالب األمر، وإن كان اآل.الواحد على ذلك كله

إذا وردت عّدة ألفاظ ملعىن واحد ويف بيئة واحدة، فإن ذلك  هو فاملقصود من كالمه
قد نُقل أكثرها أو بعضها من مجاعات أو قبائل أخرى؛ وما يعضد هذا التحليل قوله يعين أنه 

كلما كثرت األلفاظ على املعىن الواحد، كان ذلك أوىل بأن يكون لغات [يف موضع آخر
 ؛ين هذا حري بالقبول ملا فيه من االعتدالورأي ابن ج. ٣]جلماعات اجتمعت إلنسان واحد

حدثنينظرة  هفُق معفهذا القول يكاد تت ُ ادُفإىل  امل ما قولهو  ،الرتَّ ّ َْت [ :ال سي يف لغة إنسان  فُسِمع
  . ]واحد

                                                             
راجع - ١ ُ  .١٦٦- ١٦٣ص  ،ةهجات العربيلفي ال، أنيس إبراهيم: ي
 .٣٧٣\٣،١٩٨٨،١حممد علي النجار، اهليئة املصرية العامة للكتاب،ط: تح، الخصائص إبن جّين، - ٢
  .٣٧٤ص  ، م ن،إبن جّين  - ٣
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َرتادفاتّفاق املعىن يف كما أن القدماء أشاروا إىل  ُ ى ضرورة داللتها على ات و امل مسمّ
  . غةعلماء اللبعض  كما رأينا ذلك آنفًا لدى  ،واحد باعتبار واحد

حدثنيروط نستنتُج من هذا أن ش ُ ها و  امل شرطان  لعلّ اجلديد منهاليست جديدة كّل
ّ للفظ أحد اللفظني  َأالّ يكونَ االّحتاد يف العصر، و : مها ر صويت ة حال و . آخرنتيجة تطوّ ّ على أي

حدثنيجمتمعة هي اليت متثّل نظرة اجلمهور من  اللغويَّةإّن هذه الضوابط  ُ ادُفإىل  امل فهمهم و  الرتَّ
  .له

  عند األصوليين والمناطقة التَّراُدفمفهوم  - ٣
  عند األصوليين التَّراُدفمفهوم  - أ

املنطق من و الفقه أصول علم اللغة من جهة وعلم وجود صلة وثيقة بني من الواضح 
ق ائلغة يف مباحثهم لطر املناطقة حباجة إىل الالعلماء من األصوليني و  إذ إن، جهة أخرى

فهمها ك إالّ عن سبيل اللغة و لال ميكن التوّصل إىل ذف.األحكامالوصول إىل االستدالل و 
ا األداة اليت يستعملإدراك أسر و  . توصلهم إىل مرادهمو ، يف مباحثهماألصوليون ها ارها لكو

د  ّ ديقول السي كان الدليل الشرعي اللفظي ملا  [ :يف الدليل الشرعي اللفظيباقر الصدر حممّ
لعالقات ذلك أن نبحث يف مستهلّ الكالم عن ا ناسبل يف ألفاظ حيكمها نظام اللغة، يتمث

ساعد على ممارسة الدليل اللفظي رة اليت تو نصنُِّف اللغة بالصاملعاين، و بني األلفاظ و  اللغويَّة
  .١]اللفظي من الظهورِ  التمييز بني درجاتو 

ى عندهم يف مباحث خاّصة، فيم اللغويَّةلذا ناقشوا الظواهر  مبباحث األلفاظ (ا يسمّ
ادُفظاهرة فيها هي  نظروااليت  اللغويَّةمن أهمّ املسائل ، و )راتالتصوّ و   كبريٍ  أثرٍ من هلا ملا  ؛الرتَّ

فوا  جتليةيف بناء األحكام الفقهية، و  ادُفاملعاين اليت هي موضوع علم املنطق، فعرّ ُ ، و الرتَّ ، أثبتوه

                                                             
 .٥١ص  ،١٩٨٥، ١دار املنتظر، بريوت، ط ، احللقة الثانية،دروس في علم األصول، حممد باقر الصدرالسيد  - ١
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م إلمكان وقوعهطرحوا نظر و . حبثوا يف أسبابه و فوائدهو  م و تفسريا ا ّ لبيان مفهوم الرتادف و  .ي
م يف حبثهم   :منها ،نأخذ مناذج من تعريفا

  ١تعريف الفخر الرازي .١

ادَُف  الرازي فخر الدين َف فقد عرَّ  هو األلفاظ املفردة الداّلة على شيء واحد [:بقولهِ  الرتَّ
العتبار عن بوحدة اني، و سم و احلدِّ، فليسا مرتادفواحرتزنا باإلفراد عن اال: قال .]باعتبار واحد

ما دالَّ املتباينني،كالّسيف و  ات أحدمها عل: لكن باعتبارينشيء واحد،  على الصارم، فإّ ى الذَّ
ادُفنالحظ من خالل تعريف الرازي و . ٢اآلخر على الصفةو  نه أكثر حتديداً من شرحه، أو  للرتَّ

بني ق بينه و وفرّ إلفراد، ابقوله ب واالسم بني احلدفقد فرق بينه و . من علماء اللغة القدماءتعريف 
ز بينه و عريف، كما أنّه مل يكتِف بالت ،املتباينني بوحدة االعتبار ّ ل التشابه معه بني ما حيتمبل مي

َرتادفبني التوكيد، أّن أحد و الفرق بينه و [ :التابع، بقولهاملؤّكد و من  ُ ُ اآلخر،  ني يامل فيد ما أفاده
ُ ال ؛ والفرق بينه و يف التوكيد يفيد الثَّاين تقوية األوَّلكاإلنسان والبشر، و  بني التابع، أّن التابع وحَده

  .٣]َعْطشان نْطَشان: يفيُد شيئًا كقولنا

ز اإلمام و  ّ ادُِف التواطؤ عن  ٤الغزايلقد مي ا املتواطئة فهي اليت تو [ :بقولهِ  الرتَّ طلق على أمّ
ُطلقسم عليها، كاسم الرجل فإنّه وضع اال الَّذيلكنّها متّفقة باملعىن أشياء متغايرة بالعدد، و   ي

                                                             
 امللقب الرازي التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد اهللا عبد أبو ).م١٢١٠ - ١١٥٠ هـ،٦٠٦ - ٥٤٤( الدين فخر الرَّازي، - ١

 عليه فتوافد واشتهر، شىت علوم يف برع حىت والده، ومنهم عصره، علماء كبار عن العلم أخذ بطربستان، الري يف ولد. الدين بفخر
ا الرازي كان. مكان كل من الطالب ً  كثرية مؤلفات ترك. غريها ويف األصول وعلم والفلسفة والفلك الكالم وعلم التفسري يف عامل

 وغريه التفسري يف كثرية ملسائل جامٌع  تفسري وهو الغيب، مبفاتيح املعروف الكبري تفسريه أبرزها اطالعه وسعة علمه غزارة على تدل
 فحوى التفسري، يف املعتزلة يتبعه كان الذي العقلي املذهب تفسريه على غلب وقد الكرمي، القرآن على دخيلة تبدو اليت العلوم من

لف .خلكان ابن قال كما وغريبة غريب كل تفسريه ا مات وقيل وفاته، سبب يف اختُ ، العالمية العربية الموسوعةعن  نقال .مسمومً
  .٣٦٧ص

 .٤٠٢ص  المزهر ،السيوطي،  - ٢
 .٤٠٣-٤٠٢ص ، .ن.م  - ٣
 التحق. مبصر البحرية مبحافظة ولد كبري، مصري إسالمي ومفكر عامل ).م١٩٩٦ – ۱۹۱۷ =هـ ١٤٦١ - ۱۳۳۵( الغزايل حممد - ٤

 درجة على حصل كما الدعوة، جمال يف متخصًصا م۱۹٤۱ سنة فيها وخترج م۱۹۳۷ سنة األزهر جامعة يف الدين أصول بكلية
 فقه: مؤلفاته ومن. اإلسالمي العامل يف الفكري الغزو لتيارات تصدى .م۱۹٤۳ عام العربية اللغة كلية من التدريس يف التخصص
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ُطلق اسم مطلق ليس مبعّني كما سبق فإنّه كلّ و  )...(بكرعلى زيد وعمر و  اته  ي ّ على آحاد مسمي
  .١]الكثرية بطريق التواطؤ

ز األلفاظ املتكافئة عن األلفاظ و  ّ َرتادفهناك من مي ُ َرتادفة، فهي تشبه امل ُ هي ات، و امل
من هذا رسوله وأمساءاهللا تعاىل  وأمساءاملتباينة يف الصفات، الذات و  تحدة يفاأللفاظ امل

  .٢النوع

  تعريف صاحب المعجم األصولي .٢

ادُفوقد عرف  َرتادفيف معىن واحد، و  متغايريني اشرتاك لفظني هو[:بقوله  الرتَّ ُ هو  امل
ُ احليوان املفرتس، فإّن  ُ أكثر من لفظ لغرض الداللة عليه، ومثاله ما يكون فيه املعىن قد وضع له

  .٣]اهلزبرت للداللة عليه، مثل لفظ األسد والليث و له جمموعة من األلفاظ قد وضع

إّن هذا التعريف خال من احملددات والشروط اليت رأيناها عند الفخر الرازي، وميكن 
ُصنَّف ضمن التعريف املوّسع للرتادف، كما إنه ينسجمُ مع تعريف إالقول  ّن هذا التعريف ي

  .اللغويني القدماء ملفهوم الرتادف

  

  األصول لقاتتعريف صاحب ح .٣

د  َف عرَّ   ّ دالسي ادَُف  باقر الصدر حممّ  :بعد اإلشارة إىل إمكان وقوعه، بقوله الرتَّ
ادُف[ ً  الرتَّ د يف تفسري الوضعهو وجود لفظني ملعىن واحد بناء  .٤]على غري مسلك التعهّ

                                                                                                                                                                               
، العالمية العربية الموسوعةداعية،  مهوم القرآن؛ من نظرات والشريعة؛ العقيدة عن دفاع االقتصادية؛ واألوضاع اإلسالم السرية؛

   .١٤١٦ص
 .٣٢-٣١\١ ،.ت.، ال.ط.بريوت، ال ،دار أحياء الرتاث العريبمن علم األصول،  المستصفىالغزايل،  - ١
  .٤٠٥ص ، .س.م السيوطي،  - ٢
ار، بريوت، طالمعجم األصوليقورعلي، صنحممد  - ٣ ّ  .٤٨٦\١ ،م٢٠٠٧، ٣، منشورات الطي
 .٦٠احللقة الثانية، ص  دروس في علم األصول،، السيد حممد باقر الصدر - ٤
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ادُفأّن صاحب احللقات، ربط بني موضوع ، أحدمها :أمرين نالحظ من التعريفو  تفسري و  الرتَّ
ة يف تفسري وقوع الوضع، و  ّ ادُفال خيفى ما هلذه املسألة من أمهي ُ   إنكارهو  الرتَّ كما سنوّضحه

 .إن شاء اهللا تعاىل يف الفصل الثاين الحقًا بالتفصيل

ادُفأنّه فّسر وقوع  ،ثانيهماو  ً  الرتَّ د يف تفسري الوضع،  بناء   على غري مسلك التعهّ
د يعين و  ادُفهذا يعين ميتنع و  .١]قصد تفهيم املعىنااللتزام باإلتيان باللفظ عند [التعهّ  الرتَّ

ُ أن يأيت بكال اللفظني عند  ن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إىل معىن واحد، إذ يلزم املتضمّ
د، بأن يأيت باللفظني للداللة على معىن واحد، هو غري مقصود د تفهيم املعىن، و قص من املتعهّ

ادُفوقوع  إمكانوسنناقش هذا املسلك بالتفصيل يف    .عند األصوليني الرتَّ

   األصوليينعند  التَّراُدفإمكان وقوع   -

ا يف  ادُفوقوع  إمكانأمّ ُ يف تقسيما الرتَّ منهم للفظ واملعىن و  ميف اللغة، فقد أثبتوه
ذيب األصول، إذ يقول ا متّحدان، و [: صاحب  عربَّ عناللفظ و املعىن إمّ ُ  ه مبتّحد املعىن، أوي

ّ ثتعّدد حبسب احلي إنّ و  -  عرفاً  اً أو يكون املعىن واحد. يعربَّ عنه باملتباينمتعّددان، و  ات ي
ّ و  ُ بواللفظ متعّدداً، و  -ات العقليةالدقي َرتادفيعربَّ عنه ُ  عنه يعّرب و يكون بالعكس، ، أو امل

  .٢]ال ريب يف وقوع اجلميع يف احملاورات الصحيحةو . باملشرتك

ادُفقد يقال بعدم إمكان و  يف اللغة، وذلك ألنّه ال معىن لوضع لفظني أو أكثر  الرتَّ
فظ واحد هو حيصل بوضع لغرض من الوضع هو تفهيم املعىن، و ملعىن واحد، بعد أن كان ال

 ،الوضعحلكمة  ياً دة معىن واحد منافمن هنا يكون وضع أكثر من لفظ إلفاإلفادة املعىن املراد، و 
إالّ أّن [ .مناف للحكمةال يقدم على ما هو عبث و  اً حكيم أن يكون غةاملفرتض من واضع اللو 

ة بعد شهادة الوجدان على وقوع  ادُفهذه الدعوى غري تامّ يف اللغة، أو الوقوع أقوى شاهد  الرتَّ

                                                             
 .٦١، ص .ن.م  - ١
  .٣٤\١ ،م١٩٩٦، ٢، دار اهلادي، بريوت، طتهذيب األصول السيد عبد األعلى السبزواري، - ٢
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ما هو احملذور يف أن  ينايف مقتضى احلكمة من الوضع، فعلى اإلمكان، على أن ذلك ال
م بأكثر من ل ُ يتوّصل الواضع أو املتكّل   .١]فظ إلفادة املعىن املراد عنده

دويرى الّسيد    على بعض النظريات  اخلالف قائمٌ  ئتقي احلكيم أّن جلّ مناش حممّ
ة، تعّذر علينا اإلقرار بالرتادف، وكذلك إذا قلنا  ّ التقليدية يف نشأة اللغة، فإذا قلنا بالداللة الذاتي

، يضع لكلّ معىن لفظ بالواضع هو ) اإلنسان(، وإن قلنا بتعّدد الواضع اً اهللا فهو حكيم قادرٌ
  .٢ساغ لنا القول بالرتادف

ا كان ّ ة للغة تراها إحدى مظاهر االجتماع توّلدها حاجة  تلكن مل ّ النظرية االجتماعي
، مثّ يقول وقد توضع  ُ تمع للتفاهم، وال يقع التواضع عن تشاور فإن الرتادف ممكن وقوعه ا

املعىن، فيأيت أرباب املعاجم  هلدى جمتمعات ما ألفاظ ملعىن واحد وتضع أخرى لفظًا لشبي
ا ألفاظًا دالة ع ال موضع للتساؤل  اً إذ. دون ذكر تعدد الواضعمن لى معىن واحد فيسجلو

ُ طبيعة  ٌ تلقائي اقتضته عن األهداف العقالنية من وراء الرتادف، مادمنا نقرّ بأّن الوضع عمل
تمعات   .٣ا

  

  

  

  اإلشكال على نظرية التعهد -

                                                             
  .٤٨٦\١، المعجم األصوليد صنقور علي، حمم - ١
، ٢٠٠٢، ١، املؤسسة الدولية للدراسات والنشر، بريوت، طالمجاالت اللغويةمن تجارب األصوليين في حممد تقي احلكيم،  - ٢

 .١٠٠-٩٩ص
  .١٠٢-١٠١ص ،.ن.م  - ٣
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ادُفّن إمكان أاملتحّصل  املباين يف ما يف اللغة ممّا ال ينبغي اإلشكال فيه على متام  الرتَّ
ً  اإلشكالهو واقع الوضع، لكن ميكن  د يف الوضع اليت يف إمكانه بناء ة التعهّ ّ اهعلى نظري  ايتبنّ

د اخلوئي ّ ذا و  ،١السي د إذا التزم بأن ال يقصد تفهيم هذا املعىن إالّ إذا جاء  ذلك ألّن املتعهّ
دهاللفظ، فهذا   قصد تفهيم املعىنإذا جاء باللفظ اآلخر املرادف و  يعين أنّه ال يكون ملتزمًا بتعهّ

ذا اللفظ، مثّ أن يكون قد التزم بالتزامني، و  إالّ  هنفس هو أالّ يقصد تفهيم هذا املعىن إالّ أن يأيت 
  .إالّ إذا جاء باللفظ اآلخر املرادف هنفسيلتزمُ التزامًا آخر بأن ال يقصد املعىن 

أن بميكن أن يلتزم  لكنينايف اآلخر، تزامني لأحد االفالتَّهافت بني االلتزامني، ال خيفى و 
إن كان ممكنًا إالّ أنّه خالف زام، و هذا االلتىن إالّ إذا جاء بكال اللفظني، و ال يقصد تفهيم هذا املع

َرتادفكلّ املتعارف، إذ من غري املألوف االلتزام باإلتيان ب ُ ؛ ومثاله يف واحد تفهيم معىنات لغرض امل
وفق هذا املبىن، أننا إذا أردنا أن نُعّرب عن احلرب علينا أن نأيت مبرادفه، فنقول يف آن على اللغة 
رف عليه، بل غري معمول به، ومن اللتعبري عن معىن واحد، وهذا غري متع) حرب، وغى(واحد 

  .   الواضح بطالنه

 توجيه اإلشكال -

د الصدر ذكرهاحلول ثالثة بأحد ) التعهد(وميكن توجيه اإلشكال على هذا املسلك  ّ   :٢السي

دين بتعّدد  )١ َرتادفافرتاض تعّدد الواضع، مبعىن تعّدد املتعهّ ُ هذا اجلواب لو متّ و . اتامل
َرتادففإنّه يصلح لتفسري  ُ ً امل دات يف اللغة بناء  .على مسلك التعهّ

د،  )٢ ة، و  إالّ أنّ افرتاض اّحتاد املتعهّ ّ ذه الكيفي د يكون  د بأن ال التعهّ هي أن يتعهّ
َرتادفيقصد تفهيم هذا املعىن إالّ إذا جاء بأحد هذه األلفاظ  ُ  .ةامل

                                                             
، مطبعة اآلداب ، النجف )قدس سره(تقرير لبحث أبو القاسم اخلوئي  محاضرات في أصول الفقه،حممد إسحاق الفياض،  - ١

     .٥٢-٣٩، ص١، ج١٩٧٤األشرف، 
 .٦١احللقة الثانية، ص  دروس في علم األصول،،د باقر الصدرحممّ  - ٢
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د  )٣ ،افرتاض اّحتاد املتعهّ ، مبعىن أن نفرتَض أّن  ،أيضًا د يكون مشروطًا إالّ أّن التعهّ
د بأن ال يقصد تفهيم ا د يتعهّ ذا اللفظ و ملعىن إالّ أن املتعهّ لكن بشرط أالّ يأيت 

د تعهداً آخر، بأنّ  ال يقصد تفهيم املعىن إالّ أن يأيت  يأيت باللفظ اآلخر، مثّ يتعهّ
 . األوَّلباللفظ اآلخر على أن ال يأيت باللفظ 

يف االفرتاض و  ،تعدد الواضع أي بالكسر) داملتعِهّ (د نالحظ أن يف االفرتاض األول تعدّ 
َ (الثاين تعدد  ويف االفرتاض الثالث تعدد ، تعدد اللفظ والواضع واحد أي بالفتح) هداملتع

ادُفذا البيان اتّضَح إمكان و تعدد عملية الوضع؛  أي) التعهد(  يف اللغة على مجيع املباين الرتَّ
 ّ   .ةاألصولي

ل ينسجمُ مع ما جاءت به البنيوية التوليدية اليت أرسى أسسها  ولعلّ  االفرتاض األوّ
ُ هذا األمر؛ ويرى هذا اللغوي غولدمانلويسيان  أّن اللغة هي إنتاج مستمرّ من [ أكثر ما ميثل

ل األفراد؛ أي أّن كلّ ف َ ب ِ وبطريقة  وذلك باستعماله اليومي هلا،رد خيلُق اللغة بطريقته اخلاّصة،ق
ة للجمل ّ اليت يستخدمها، واليت ختتلُف، قليالً أو كثرياً، عن طريق استخدام أي فرد  تركيبي

  .١]هلا

حقًا إّن [ :ستحداث ألفاظ جديدة بقولهإىل تعدد الواضع وا متام حّسانوقد أشار 
الباب ليس موصداً أمام تصّدي األفراد الرجتال الكلمات للمعاين ولتحويل الداللة من معىن إىل 

جاء به  الَّذين يصبح هذا الصوغ اجلديد أو االستعمال اجلديد األساسي ألآخر، فالشرط 
تمع ويشيع استعماله فيكتسب العرفية الضرورية  اً الفرد جزء من مفردات اللغة هو أّن يتقبله ا

  .٢]لكلمات اللغة

ّن املعيار واملقياس هو االستعمال العريف للكلمات فال فائدة يف يتّضح من كالمه أو  
تها على املعاين، ومهما كان بلغت ما بلغت والنّاس ال تستعملها أي مهما كانت دالل لفظة

                                                             
 .٨٤، ص٣٦، جملة مواقف، عدد البنيوية والحداثة هاشم صاحل، - ١
   .٢٢٢ت، ص .ط،ال.، دار الثقافة،القاهرة، ال، اللغة العربية معناها ومبناهامتام حسان -٢
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إىل تعدد الواضع، وهذا يتالءم مع االفرتاض األول الذي  ةشار إ اكما يتضح أ  .ها الصويتإحياؤ 
   .ذكره السيد حممد باقر الصدر

  عند األصوليين  التَّراُدفمنشأ  -

ا منشأ وقوع  ادُفأمّ  :األوَّل  : احتماالت ةميكن أن حنصره بثالث، عندهم يف اللغة الرتَّ
ا يف عرض واحد أولوضع لفظني أو أكثر ملعىن واحد،  ن تصّدي الواضعإنه نشأ م  على أمّ
  .ال منافاة معه حلكمة الوضعر فيه و ذو ذلك ال حممتعاقبة، و حقبات 

للمعىن نشأ من اختالف الواضع، مبعىن أّن كلّ قبيلة من قبائل العرب قد وضعت  هنإ :الثَّاني 
، مثّ  ا مجعت ألفاظ اللغة أو تداخلت القبائل فيما بينها، صار للمعىن إاملراد لفظًا خاصًا ّ نّه مل

  .متعّددةٌ  الواحد ألفاظٌ 

ادُفهذان االحتماالن ميكن أن يكون أحدمها هو منشأ لوقوع و  يف اللغة، كما  الرتَّ
َرتادفميكن أن يكون جمموعهما هو املنشأ لذلك، مبعىن أنّه من املمكن أن يكون بعض  ُ ات امل

  .١الثَّاينو بعضها نشأ عن االحتمال  األوَّلنشأ عن االحتمال 

، مبعىن أنّه ينشأ عن كثرة استعمال لفظ يفإ :الثالث نًا ّ وال يكون  ىنً مع ّن الوضع قد يكون تعي
بدرجة ينشأ  إذا كان كذلك فمن املمكن أن يكثر استعمال لفظ يف معىنً ألحد تصّد للوضع، و 

ىن نفسه يف املع هانفسمثّ يكثر استعمال لفظ آخر من القبيلة  ن هذه الكثرة االستعمالية الوضع،ع
ادُفحيصل  من َمثَّ ينشأ عن ذلك وضع آخر و و  لغويون يف كثرة هذا يقابل ما ذكره اللعلّ و  .الرتَّ

ة، أما أّدى استعمال الصفات الغالبة،  ّ ستعماهلا األمساء لكثرة ا ت حملّ ي حلّ بلوغها حّد االمسي
ادُفمن نشوء  الً يف السبب الرابعما سنوضحه مفصوهذا وشيوعها،    . اينيف الفصل الثَّ  الرتَّ

ادُفيف منشأ  الثالث االحتمال ولتوضيح ُ و  الرتَّ تسليط الضوء عليه، نشري إىل ما طرحه
داللة األلفاظ على معانيها ليست داللة ذاتية،  علماء األصول يف مباحث األلفاظ من أّن 

                                                             
  .٤٨٧، ص يالمعجم األصولد صنقور علي، حمم - ١
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ل جاعل واعتبار إّمنا هي جبعضاء اإلنسان على وجود خلل فيه، و كداللة األمل يف عضو من أع
لبشر فيها، مع أننّا جند العريب ال كانت الداللة ذاتية، للزم أن يشرتك مجيع ا إالّ لومعترب، و 

 ّ م و دراسةو  - مثالً  -ة يفهم معاين األلفاظ الفارسي   .١كذا العكس من دون تعّل

موعة من النّ   تنيإّن داللة تلك األلفاظ يف كلّ لغة  ّ   :اس على معانيها، مت بإحدى كيفي

ر الواضع رادُ به يصل يف داللة اللفظ على معناه، و هو األالتعيني، و : األوَّىل أن يتصوّ
ر املعىن  مثّ اللفظ، ُ بإزائه، و  يريد أن خيّص  الَّذييتصوّ ينّص على أّين ذلك اللفظ به، فيضعه

  .٢]احليوان املفرتس[مثالً بإزاء ] أسد[: وضعت هذا اللفظ

ة من الوضع بـو  ّ ى هذه الكيفي ى اللفظ داالً و . ٣]الوضع التعييين[تسمّ املعىن مدلوالً و  يسمّ
ى او  ، و التنصيص هذه واضعًا و مارس غلبة التخصيص و  الَّذيإلنسان يسمّ املعىن اللفظ موضوعًا

  .موضوعًا له

إرادة معىن خاّص منه، يوّلد عالقة خاّصة ستعمال، فإّن كثرة استعمال لفظ و اال: ةالثَّاني
ُ الذهن فوراً إىل امل ؛ اللفظعىن عند مساع يف الذهن بني ذلك اللفظ وهذا املعىن، حبيث ينتقل

ة من الوضع بـو  ّ ى هذه الكيفي ى اللفظ يف الوضع التعيُّ و  .٤]ينالوضع التعيُّ [تسمّ ين مستعمالً، يسمّ
ى املعىن مستعمالً فيه و قصد املستعمل إحضار املعىن يف و  ذهن السامع عن طريق اللفظ يسمّ

  .ستعماليةاإرادة 

التنصيص بينما التخصيص و عييين هو ضوء ما تقّدم، يتّضُح أّن منشأ الوضع الت يفو 
ا األخري يؤدّي إىل استحداث ألفاظ جديدة ذهين هو كثرة االستعمال و ضع التعيُّ يكون منشأ الو 

ادُفا يؤّدي إىل نشوء ظاهرة م ه،نفس لمعىنل الرازي  فخرأضف إىل ذلك قول ال. يف اللغة الرتَّ

                                                             
 .٢٧ص ، م٢٠٠٨، ١، دار اهلادي، بريوت، طمدخل إلى دراسة علم أصول الفقهدين، د جعفر مشس الحممّ  - ١
  .٢٨ص  ،.ن.م  - ٢
راجع - ٣ ُ  .٢٨ص  ،.ن.م: ي
راجع - ٤ ُ   .٢٩ص  ،.ن.م: ي
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ادُفيف إثبات وقوع  ْن  من الناسو [:الرتَّ ، و  مَ ُ ُظّن من  زعم أن كلَّ أنكره َرتادفما ي ُ ات فهو من امل
ا ألّن أحدمها اسمُ الذات، و  ؛تاملتباينا ُ معهم و :قال. الصفة اآلخر اسم الصفة أوصفةإمّ الكالم

ا يف اجلواز، وال ا من لغتني، و شّك فيهإمّ ،هو ؛ أو يف الوقوع إمّ معلوم بالضرورة، أو من  ،أيضًا
رّ والَقمح؛ و ة؛ كاحلنطة و لغة واحد ُ شتقاقيني ال يشهُد هلا ُشبهةُ فضالً عن ت االتعّسفاالبـ

  .١]حّجة

ادُفويتضح من كالم الرازي، أن  كان يف لغة واحدة أم يف أممكن وواقع سواء  الرتَّ
ّ ألغتني، كما  ا  يف رأيهون بني األلفاظ، و نه أشار إىل الفروق اليت يتبناها االشتقاقي ال تنهض كو

  .  فضالً عن حجة بهةش

ا  ، أنّه واقع يف اللغة، بل وقف لم يكتِف بذكرف ]املنهاج[تاج السبكيّ يف شرح الأمّ
ًا من التكّلف يف التفريق ألكثر األلفاظ  ّ َرتادفمتعجب ُ ذهب بعض الناس إىل إنكار [: ة، بقولهامل

َرتادف ُ ُظّن من ، و العربيَّةيف اللغة  امل َرتادفزعم أّن كلّ ما ي ُ باين تات فهو من املتباينات اليت تامل
سيان، أو باعتبار أنّه موضوع له باعتبار الن األوَّلالبشر؛ فإن بالصفات، كما يف اإلنسان و 

ُِس، و  َقار؛ فإّن و . باعتبار أنّه بادي البشرة الثَّاينيؤن ُ نَْدريس الع  الثَّاينباعتبار العتق، و  األوَّلكذا اخلَ
ا ْقر الدَّنِّ لشدَّ َرتادو تكّلف ألكثر . باعتبار عَ ُ   .٢]ات مبثل هذا املقال العجيبفامل

  

ادُفنعي ظاهرة ما ٣اآلمدي جييُب و  جوابه أن يقال ال سبيل إىل إنكار و [ :، بقولهالرتَّ
ى واحد، مث يتّفق الكلّ عليه . اجلواز العقلي، فإنّه ال ميتنعُ عقالً أن يضع واحد لفظني على مسمّ

                                                             
  .٤٠٣، ص المزهرالسيوطي،  - ١
  .٤٠٣ص  ،.ن.م - ٢
ا، كان أصويل، الثعليب، سامل بن حممد بن علي أيب بن علي الدين سيد احلسن أبو ).هـ۶۳۱-۵۵۱( احلسن أبو اآلمدي، - ٣ ً  مث حنبلي

ِدمَ . الشافعي املذهب إىل حتول  إىل رحل. والفلسفة الفقه وأصول الدين أصول يف وتفنن اخلالف، يف وبرع القراءات، فتعلم بغداد َق
 أصول يف اإلحكام: كتبه من. فيها وتُويف الشام إىل خرج مصر ومن. كثري خلق عليه فتتلمذ الشافعي، والفقه لإلقراء وتصّدر مصر

   .۶۳۱، صالعالمية العربية الموسوعة .األلباب ولباب الكالم علم يف األفكار وأبكار األحكام،
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ى، و د االبيلتني أحأو أن تضع إحدى الق األخرى امسًا آخر، من غري تضع مسني على مسمّ
إن ذلك جائز بل واقع كيف و . مث يشيع الوضعان بعد ذلك شعور كل قبيلة بوضع األخرى

      .١]بالنظر إىل لغتني ضرورة فكان جائزاً بالنظر إىل قبيلتني

ْن من علماء األصول و  منهم هان على جوازه بعد حتقق وقوعه، و مل يرَ معىن إلقامة الرب مَ
كانت النتيجة دىل بدلوه يف النقاش واحلوار، و أثبات واإلنكار، و اإلة عمعممن خاَض يف 

 الَّذي التعّسف البحتبالتكّلف الظاهر و  نعتهمشتقاقيني من أهل اللغة، و كار االاستهجان إن
ُ عليهمال يشهُد بصّحته عقل و    .٢ال نقل، فوجب تركه

ُ عند األصوليني و ميكن إمجال أو  م إىل ظاهرة برز ما الحظناه ادُفنظر   :باآليت الرتَّ

ة علماء األصول يف تعريف : أّوالً  ادُفدّق به، من املؤّكد، يشتبه  اممّ متييزهم له ، و الرتَّ
  .املتكافئةوالتابع، واحلّد، واأللفاظ املتواطئة و 

ادُفمسألة  ةناقشم: ثانياً  رب ما يكون إىل أسلوب املناطقة وعلم ، نقاشًا عقليًا أقالرتَّ
  .إنكارهالكالم يف التقسيم والتفريع واجلدل يف إثباته و 

ادُف بعض منهم جعل :ثالثاً  من كالمها، واتّساع  اً قسمسنّة من سنن العرب، و  الرتَّ
ُ بالضرورة االمعانيها، و    .ستقرائيةأوجبه

ادُفإّن أسباب نشوء  :رابعاً  ة على كون اللغات اصطالحية، عندهم  الرتَّ ّ  إذ إنمبني
ادُفمنشأ وقوع    :احتماالت ةعندهم يتمثّل يف ثالث الرتَّ

ّن كلّ قبيلة من قبائل العرب، قد أسبب تعّدد الواضع، مبعىن بأن يكون  :األوَّل  -
، و وضع ا مجعت ألفاظ اللغة أو تداخلت القبائل فيما ت للمعىن املراد لفظًا خاّصًا ّ مل

 .بينها صار للمعىن الواحد ألفاظ متعّددة
                                                             

  .٣١-٣٠\١ ،١٩٨٠، .ط.دارالكتب العلمية، بريوت،ال ،حكام في أصول األحکاماإلاآلمدي،  - ١
راجع - ٢ ُ   . ١٠١-١٠٠ص  ،الترادف في القرآن الكريم د نور الدين املنجد،حممّ : ي
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أن يكون بسبب تعّدد الوضع، مبعىن تصّدي الواضع بوضع لفظني أو أكثر  :الثَّاين  -
ا يف عرض واحد أو على   .متعاقبة مراحلملعىن واحد، إمّ

ين، مبعىن أنّه ينشأ عن كثرة استعمال لفظ يف أن يكون بسبب الوضع التعيُّ  :الثَّالث  -
 .معىن و ال يكوُن ألحد تصٍد للوضع

ادُفمجهور منهم إىل القول بوقوع ذهب : خامساً         و إثباته يف اللغة، فهم يرون أّن  الرتَّ
ادُف ُ عقالً، و  الرتَّ فهو عندهم معلوم  ،من لغتني كانأسواء  ال شّك يف جواز وقوعه،ال ميتنع

، و لغة واحدة كاحلنطة، و  من مبالضرورة، أ رّ   .القمحالبـُ

م أخرجوا من مو  :سادساً       ادُفالا يالحظ أّ طائفة من األلفاظ اليت قال بعض اللغويني  رتَّ
  .الصفة الصفة وصفةذلك كاسم الشيء وصفاته، و ها، و رتادفب

  

  

  

  

  

  

  عند المناطقة التَّراُدفمفهوم  -ب

ادُِف  ّن فكرةَ إ أشار إليها  فقدال جبديدة عند أصحاب املنطق، يبة و ليست بغر  الرتَّ
،  اللغويَّةسائل املرات اليت تتّصل بكثري من أرسطو واضع املنطق من قبل، يف مباحث التصوّ 

األمساء الكثرية لقد الحظ أرسطو تعّدد . يف باب احلدودته لألمساء و كذلك ذكرها يف تقسيما
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ر أنّه ميكن أن يقال الشيء بعينه مىت كانت األمساء لللمعىن الواحد و  واملعىن واحداً ه كثرية قرّ
ها و  ،والطرب ،وعنده أّن الكلمات مثل الفرح ،١الرداءبعينه وذلك مبنزلة الثوب و   مساءأالسرور كّل

ذة   .٢ملعىن واحد هو الّل

ادُف وسيلة حلّد الشيء يف البسائط، قد عّد أرسطو و  َ الرتَّ بدل  مثال ذلك أن جيعل
ُ أهكذا الالئق مجيل، و [: مثل قولناو ، ]رداء] [الثوب[ رى ينبغي عنده ن فكلّ ما جيري هذا ا

ُ داخالً يف باب احلّد، و   إالّ . ينبغي ذلك أن تبدل األمساء باألمساء إذا كان معنامها واحداً جنعله
: مثال ذلك أن جنعلَ مكان حجر أبيضجنعلَ التبديل بأمساء ال تعرف و  أنّه من أعظم اخلطأ أن

ذا الطريق مل جيز جندل ب   .٣]هو أقلّ بياناً و لجاء، فما قيل 
داً  ويبدو ّ ذلك بضرورة كون  أّن أرسطو ينظر إىل مرادف الكلمة على أنّه تعريف هلا، مقي

ادُفهكذا يتبّني لنا كيف متثّلت فكرة و  ؛أوضح من الكلمة املراد تعريفهااملرادف  يف منطق  الرتَّ
ذه الصورة دعرّف قد و .أرسطو  تسمية لفظ إىل لفظ من جهة [ :بقولهالرتادف  رضا املظفر حممّ

ادُفداللة كلّ منهما على معىن واحد يشرتكان يف الداللة عليه، ففي  يتعّدد يتّحُد املعىن، و  الرتَّ
  .٤]اللفظ

َ  ٥أي يكون للمعىن الواحد عّدة ألفاظ كلّ منها يدّل عليه، ب ر، مثل أسد، وليث، وَهزْ
ع، و  ُ َرتادفعليه يكون متّحدة يف املعىن، و هذه األلفاظ فكل . غريهانفر، و غضغَم، و َضيوَسب ُ  امل

ُ و  ، مثل إصبعندهم هو ما تعّدد لفظه ُ إّن مثل هذه األلفاظ . يراعع، وبنان، وقلم، و اّحتد معناه
ا متّحدة يف املفهوم، و ة عنرتادفم   .٦متّحدة يف املصداقدهم ألّ

سبيالً لتعريف حيث اصطنعوه ، إّن من أنواع التعريف لدى املناطقة، التعريف باملرادف
أنواع  فقد ذكر جونسون ثالثة ؛بياناً القول يف هذا النوع وزادوه تفصيالً و  أكثرواوه و الشيء وحدّ 

هو تعريف الشيء و  )Biverhal Definition(منها التعريف باملرادف من التعاريف و 
                                                             

  .٤٨٠-٤٧٩\٢م ،١٩٤٨القاهرة،  عبد الرمحن بدوي، مطبعة دار الكتب املصرية،:  تحتر و   منطق أرسطو، أرسطو، - ١
  .٥١٨\٢ ،.ن.م - ٢
 . ٦٦١\٢، .ن.م - ٣
د رضا املظفر،  - ٤ د بن علي الرازي، ٤٣ص ، ١٩٨٢دار التعارف، بريوت، ، المنطق حممّ ة في، و خضر بن حممّ  ،المنطق شرح الغرّ

 .٣٥ص  ،١٩٨٣ألبري نصري نادر، دار املشرق، بريوت، : تح
  .٤٦-٣٣ص  م ،١٩٣٠، ١املطبعة الرمحانية، مصر، ط علم املنطق، أحمد عبده خير الدين، - ٥
  .٣٢ص م، ١٩٩٤، .ط.مؤسسة النعمان، بريوت، ال دروس في المنطق، ،بّسام مرتضى - ٦
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ذا كثري من املناطقة و و  ١مبرادف أوضح منه القمح هو الرب : كأن نقول  ،الباحثنيقد قال 
  .٢]التعريف اللفظي[ى املناطقة هذا النوع من التعريفات قد مسّ و . السجنجل هي املرآةو 

ة للمعرَّ هم يرون يف هذا النوع من التعريفات أّن املراو  ف، دف قد استخدم لريمز بدّق
 ال فرق بينهماما متكافئان ومتساويان منطقًا وداللةً، و فه. حبيث ميكن استبدال أحدمها باآلخر

على و  ٣.ألن التعريف عندهم هو دائمًا معادلةأوضح، أكثر شهرة و إالّ من جهة كون املرادف 
ُ إحدى طرائقهم يف التعريف جأن تعرف الكلمة بذكر مرادفها، و  هذا األساس أجازوا منطقاً  علوه

ره و ذلك إلدراك املفرد و    .معرفتهوتصوّ
ادُف اللغويَّةإّن احلاجة  ،قد ذهب إليها  - الوظيفة املنطقية عند أهل املنطق – للرتَّ  ،أيضًا

قد أطلقوا ضرب منه، و و  مسياالفهي عندهم من قبيل التعريف أصحاب املذهب الوضعي، 
،هو  الَّذي ]التعريف القاموسي[عليها، اسم  يعرف الكلمة مبرادفها، معتمداً يف ذلك  ،أيضًا

      .٤اسعلى االستعمال القائم فعالً بني النّ 

قد توّسع الوضعيون كثرياً يف هذا النوع من التعريفات، فكلّ لفظة يف اللغة ميكن و 
م مل ال فرق يف ذلك عندهم بني لفظة و  وضع ما يساويها،ها و دّ تعريفها حب أخرى، كما أّ

م قد أتوّسعهم هذا، فمن رغم على اللكن و ؛ فردة، بل مشل العباراتيقصروه على األلفاظ امل ّ
م إىل التعريفأصابوا  ذلك ألنّه تسجيل للكلمات و  ؛القاموسي بوصفه حالة تارخيية يف نظر

نة ّ   . حبسب استعمال الناس هلا يف ظروف معي

حلالة قامت  فهذا يعين تسجيالً تارخيياً  ]ص[معناه مرادف للفظ  )س(ّن لفظ إفإذا قلنا 
ر تعريف اللفظة مبا يساويها قد تكون قائمة اليوم كذلك؛ و بالفعل فيما مضى، و  ليس لنا أن نقرّ

 ، لون هذه الكلمة على هذا النّاس يستعم إذ إنأن نضيف شيئًا من عندنا أو حنذف شيئًا

                                                             
١ - Johenson: Logic I علىي سامي النشار، دار نشر الثقافة،  ،منذ أرسطو وتطوره املعاصر المنطق الصوريعن  ،٢٨٩، ص

  .١٥٠ص  م،١٩٥٥، ١.اإلسكندرية، ط
مطبعة جلنة التأليف و الرتمجة، القاهرة، ،المنطق التوجيهيأبو العالء عفيفي، و . ٥٥، ص .س.مأمحد عبده خري الدين،  - ٢

  .٢٨ص،١١،١٩٥٣ط
د فتحي الشنيطي،  - ٣  .٧١ص ، ١٩٦٩، ١مطبعة مينت برس، بريوت، ط، المنطق و مناهج البحثحممّ
 .١٢٨\١ ،١٩٦٥، ٤مكتبة أجنلو املصرية، القاهرة، ط ،المنطق الوضعيزكي جنيب حممود،  - ٤
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ا حبيث تساويهم النحو، و  فإذا استعملوا مثالً كلمة قلم  كذا من الكلمات األخرى؛  يستعملو
  .يًا لألخرىيراع مبعىن واحد، كانت الواحدة منهما تعريفًا قاموسو 

االستعمال بني مجاعة من ملا كانت املعاين القاموسية للكلمات تسجيالً ملا جيري به و 
هلذه اجلماعة أن تغري كيف شاءت من طريقة استعماهلا للكلمات فإن معانيها الناس، و 

مكان معّني، تقييد هذا التعريف بزمان معّني و أوجبوا ضرورة  االقاموسية تتغّري تبعًا لذلك، لذ
فليست املعاين القاموسية باحلقائق الثابتة . املكانيتغّري التعريف باختالف الزمان و ألنّه جيوز أن 

  .١ثباتًا مطلقًا كجدول الضرب يف احلساب

ة من غأ ورّمبا ريهم يف النظر إىل هذا التعريف ّن أصحاب املنطق الوضعي كانوا أكثر دّق
ادُففكرة ويف فهم  بطوا هذه الظاهرة بتغري فقد اقرتبوا كثرياً من حقيقتها عندما ر . اهدراكوإ الرتَّ

م ق.والحظوا فيها اجلانب التارخيي ،املعىن جعلوا د عولوا يف ذلك على االستعمال، و كما أّ
ادُفصّحة  واب أو اخلطأ هو النّاس مقياس الصلفاظ هو الواقع اللغوي ال غري، و يف األ الرتَّ

  .كيف يتفامهونأنفسهم و 

  

  

ات  التَّراُدفمفهوم  - ٤   في السيميائيّ

 ّ تمّ بالعالمة إّن السيميائي طبيعتها، من حيث كنهها و  -اللغويَّةغري و - اللغويَّةات 
ة و تسعى إو  ّ ّ ىل الكشف عن القوانني املادي إمكانية متظهرها داخل تتيُح ة اليت حتكمها، و النفسي

                                                             
راجع - ١ ُ   .١٢٩-١٢٨\١ ،ن.مزكي جنيب حممود، : ي
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ةو  اللغويَّةالسياقات الرتاكيب و  ّ بني األهداف املعلنة للسيميائية، إبراز لعبة املعىن ومن . االجتماعي
   .١أو التدليل

ق الداللة، ائطر و ، داخل النظام اللغوّي غة، ة خصائص اللّ حاول السيميائيون دراس
وا أن املفردات أدركاهتموا بعالقة اللفظ مبدلوله، و والعالقة املوجودة بني املعجم والرتكيب، و 

يضبطها املعجم، ولكنّها، عندما تتعالق مع مفردات أخرى ن من جمموعة من العناصر تتكوّ 
ُ مسات جديدة ال يتوّ داخل تركيب حمدّ  ا تستقبل  فر عليها معجم تلك املفردات منفصالً د، فإ

وقد استعملوا يف إبراز هذه املعطيات مصطلحات جديدة حتتاُج إىل فصل  .عن اآلخر بعضها
أي  ]Semes[لسمات أطلقوا عليها مصطلحفظة الواحدة تتضمن جمموعة من الفال. بيان

يضم املعامن  -مثالً  - ]الكرسي[ فلفظ .]الوحدة الصغرى للداللة[معامن، مجع معنم، وهو 
، فهو يضمّ إىل ]األريكة[، أما لفظ ]للجلوس[،]لشخص واحد[،]له أرجل[،]له مسند[ :اآلتية

  .٢]له يدان[جانب املعامن السابقة، معنم جديد وهو

، ]الندم[أما لفظ . )متوجه حنو املستقبل(+)شعور(: لفظ اخلشية يضم املعامن اآلتيةو 
جتاوز : (تية ولفظ التبذير يضم املعامن اآل .)متوجه حنو املاضي(+)شعور(فهو يضم املعنم األول 

يتعلق بكل )+(جتاوز احلد يف اإلنفاق: (سرافأما لفظ اإل )خيتص باملال)+(احلد يف اإلنفاق
  ). وضع يف غري موضعه شيءٍ 

ذا املعنم،  اإلسراف، يضم املعنم األول من التبذير، أي كالمها يشرتك نالحظ أنّ 
   .٣لكنه خيتلف يف املعنم الثاين فهو يتعلق بكل شيءٍ وضع يف غري موضعه

ما جمموعة من السمات، أو املعامن و  فر علىااألمثلة السابقة تربز أن األلفاظ تتو  إنّ  كّل
عامن هذا يدّل على أن للمن مييز، مبوجبها، بني األلفاظ، و جديدة، أتيح للدارس أدخلت مسة 

                                                             
راجع- ١ ُ  . ١١، ص٢٠١٠، ١.، بريوت، ط)اجلامعية للدراساتاملؤسسة (مجال حضري ، جمد : ، ترسيميائية اللغةجوزف كورتيس، : ي
 -٢٠٠، ص ٢٦،١٩٩٦،جملة عامل الفكر،جملدالسيميائيات و تحليلها لظاهرة الترادف في اللغة و التفسير حممد إقبال عروي، - ٢

٢٠١. 
راجع - ٣ ُ    .١٨ت، ص.ط، ال. ال حممد جعفر الكرباسي، الرسالة التامة يف فروق اللغة العامة، مكتب الصفا، النجف األشرف،: ي



٥٧ 
 

 طة االختالفات احلاصلة بني املعامن، نستطيعُ أن منيز بني األلفاظاسنّه بو إوظيفة اختالفية، أي 
  .ايف دالال

بالتحليل ، مسي اللغويَّةحتليل يف الدراسات الفونولوجية و وقد ساعد على هذا األمر قيام 
 ّ ز بني احلروف واملفردات على املعنمي أو املكوين، يسعى إىل البحث يف خمتلف السمات اليت متي

 ّ احلروف و  - ة بني مستوى الشكلاملستوى الصويت، إىل درجة ميكن احلديث عن عالقة تشاكلي
 جوزف كورتيسوقريب من هذا الرأي ما أشار إليه  .الداللة -ومستوى احملتوى -األصوات

ميكن ملدلول واحد أن يربط بدوال خمتلفة، مثلما هو حال الرتادف، حىت وإن مل يكن [ :قولهب
يتضح من كالمه أنه يشري إىل نقاط اشرتاك بني املفردات ونقاط افرتاق ما يؤدي إىل  .١]تاماً 

  .  القول بعدم وجود الرتادف التام

تضفي على اللفظة  التعابريما يالحظ، بصدد دراسة األلفاظ دراسة معنمية، أن بعض و 
 هذا يدّل على أّن السياق ميارُس و . ال جندها يف معجم تلك اللفظة مسات جديدةمعامن مالئمة و 

  .أثناء الرتكيبيف مسات جديدة إىل األلفاظ دوراً يف إضافة معامن مالئمة و 

  :اآلتية توضيحًا هلذه احلقيقة، يقدم بعض الدارسني األمثلة و 

 .اجلبالهناك عاصفة يف  -
 .هناك عاصفة بني هؤالء الناس -

ر على معامن حمددة و فالعاصفة  داللة على االضطراب (+)عنصر طبيعي(هي األوىل تتوّف
ال تتوفر يف املعامن السابقة،  أما العاصفة يف املثال الثاين، فهي تستوعب مسة جديدة. )اجلوي

نقاش [: هي، أال و ]اسالنّ [ و] العاصفة[هي اليت تتيح إمكانية التوافق السياقي و املعنوي بني و 
  .]حاّد 
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ز و  ّ املعجم ال يقدم هذه السمة اجلديدة، وإمنا هي من إضافات السياق، ولذلك فقد مي
  Semes][معامن نووية[معامن ثابتة يف بنية اللفظة مسوها : السميائيون بني نوعني من املعامن

cleaires[مصطلح  أطلقوا عليهارى متحولة ومتغرية من سياق آلخر، وأخ، ١]معامن سياقية[ 

] Classemes[٢.   

ادُفلو حاولنا ربط هذا التحليل بظاهرة و  ل مفردة تتوفر على ، فإننا نالحظ أن كالرتَّ
عندما يروم الدارس تفسريها مبفردة أخرى، فإنه يراعي أكرب قدر ممكن من مسات معينة، و 

ذلك التوافق تامًا  نيبعد أن يكو رة، و اللفظة املفسِّ رة و شاكل احلاصل بني معامن اللفظة املفسَّ التّ 
ترادف مبعىن ناك إىل أنّه ال يوجد ه )كرمياس(وشامالً جلميع املعامن والسمات، لذلك يذهب 

ر ي، الكلّ التطابق التام و     .شبه ترادفأو ،)Synonymie partielle( ترادف جزئيوإّمنا يتوّف

الشفوية، فإنه موجود والكاتب يستخدمه يف وعلى صعيد االستخدام اليومي للغة 
، ميكنها أن تتبادل املواقع يف )يالحظ(و ،)يربز(و ،)يعين(و ،)يشري(حدود املمكن، فاألفعال 

       .٣دون صعوبة، وهذا مايتميز به االستخدام األديب عن الكالم العلميمن بعض السياقات، 

ادُفإذا كان من املستبعد احلديث عن و  ، فال أحد الرتَّ هذا ما أشار إليه  و -  باملعىن التامّ
يشك يف وجود ترادف معنمي بني الكثري من املفردات، ففعل  -كلّ من كرمياس و كورتيز

]Craindre[- فعل و . أي خشي من، أو خاف من]Redouter[-  ،مبعىن خشي من
 الَّذيهو ، و نميةاألقل، معنمًا مشرتكًا بينهما، يدعى نواة مع يفنان، يتضمّ  - ...أو خاف من

  .٤د من السياقات أن حيل أحدمها حمل اآلخر يف عديتيح هلذين الفعلني

ّ و  ات هو ما تسميه السيميائيات باملعامن، ففي كلّ مفردة ذاتيات تشرتك مع جمموع الذاتي
ا، تظهر داخل كلّ سياق، و غريها، لكنها تستوعُب، يف الوقت نفسه، مسات خ هو ما اّصة 

                                                             
  .٨٥ص. ]مارسيلود اسكال[ ]االتجاهات السيميولوجية المعاصرة[ملحق كتاب  ]معامن ذرية[اختار بعض الدارسني ترمجتها إىل  - ١
 .٢٠٠، صس. م حممد إقبال عروي، - ٢
  .٦٧، ص.س.، مجوزف كورتيس - ٣
  .٢٠٢ص، س. محممد إقبال عروي،  - ٤



٥٩ 
 

ادُفاهتدى إليه الزركشي يف قاعدة له حول  هلذا وزعت، أي األلفاظ، حبسب و [ :تقول الرتَّ
لى املفّسر مراعاة االستعماالت املقامات، فال يقوم مرادفها فيما استعملت فيه مقام األخرى، فع

ادُفالقطع بعدم و  أي اللفظة  –غري معىن األفراد  -أي السياق –ما أمكن، فإن للرتكيب  الرتَّ
َرتادفهلذا منع كثري من األصوليني وقوع أحد و  -مفردة ُ إن اتفقوا ني موقع اآلخر يف الرتكيب، و امل

  .١]على جوازه يف اإلفراد

ا و  ادُفعندما حاول التفرقة بني ألفاظ يظن  ستعانة مل جيد إىل ذلك سبيالً إالّ باال،الرتَّ
فرق مراتيب، إذ اخلشية أعلى من  ]اخلشية[و]اخلوف[، فالفرق بني ]التضمن[و ]التقريب[ مبقولة

الشح أشد البخل داخل يف الشح متضمن فيه، و هو أن  ]البخل[و]الشح[اخلوف، والفرق بني 
ُ و يتج ما أ، ]الكمال[و] التمام [الفرق بني اوزه إىل معامن أخرى، و البخل، مبعىن أنّه يستوعبه

األول إلزالة نقصان األصل، أما الثاين، فهو إلزالة إن اشرتكا يف مقوم إزالة النقصان، فإن و 
  .٢نقصان العوارض بعد متام األصل

شّك فيه أن دراسة بقية أمثلته دراسة دقيقة، تؤدي إىل نتائج تنسجمُ مع التصور ا الممّ و 
ادُفاحلديث  ادُفوإّن القول بوجود . للرتَّ ،  الرتَّ أو عدم وجوده حيتاج إىل حترير القول حتريراً دقيقًا
، و إذ من ا يد وجود معامن هو تأكنكرون لعلّ ما كان يقصده املحملتمل أن يكون اخلالف لفظيًا

ادُفبانطالقًا من التحليل احلديث، يظهر بأن من يقول خاصة بكل مفردة، و  ّا يقصد به  ،الرتَّ إمن
كلّ منهما تربز ينكر إمكانية وجود معامن خاّصة ل ون أنوجود معامن مشرتكة بني لفظني، د

اليت شرحناها لتوضيح الفكرة حناول أن نرسم العالقة بني الكلمات و  .داخل سياق تركييب معّني 
  :على الشكل اآليتسابقًا 

  

  
                                                             

 .٧٨، ص ٤ج ،١٩٧٢، ٢حممد ابو الفضل ابراهيم، دار املعرفة، بريوت، ط: تح ،البرهان في علوم القرآنالزركشي،  - ١
 .٨٤-٨٣ص  ،.ن.م  - ٢

  تجاوز الحد

 في اإلنفاق
یتعلق بكّل شيء  یختّص بالمال

وضع في غیر 
 موضعھ
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ادُفن ينكرون الَّذيميكن القول إّن   السابق رسممن الو  ينظرون إىل العناصر اليت  الرتَّ
ا االحتادبقيت خارج دائرة  م يرّكزون على دائرةالَّذي، أمّ ، فإّ ُ االشرتاك يف (االحتاد  ن يثبتونه

ّ واحدة منهما  وإذا اتّضح هذا األمر،). املعىن علمنا أنّه باإلمكان التوفيق بني النظرتني، ألّن كل
ة األخرى ّ توّهم ينحصر يف دائرة اختالف زاوية النظر ليس بل إّن االختالف امل؛ ال تنفي إمكاني

إالّ، فاملنكرون ينظرون إىل املعامن اخلاصة بكلّ لفظة أما املثبتون فينظرون إىل املعامن املشرتكة بني 
  .الكلمات

 

  

  شعور

  

متوجھ نحو 
 الماضي

  متوجھ نحو

 المستقبل

  الخشیة  الندم
 )٢(مخطط توضیحي رقم 
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ادُفيكون النقاش حول رفض  ورّمبا  د نقاش شكليّ يفقد جزءاً من  الرتَّ أو قبوله جمرّ
ادُفمن مثّ فإّن اخلالف حول و . الكالم فيه حتريراً دقيقاً رر مشروعيته عندما حي خالف لفظي  الرتَّ

املشرتكة على قلتها موجودة، يصرُّ على أن املعامن  الَّذيفيتعّني رفضه مع التحليل السيميائي، 
ا كافية للقول بوجود  ادُففإ ،   الرتَّ ادُفّن أكما حىت ولو كان ُجزئيًا موجود مبعىن خمصوص  الرتَّ

ر السيميائي املعاصرلّ جي ادُفإّن انعدام و . يه التصوّ  إفقاريعين انعدام التواصل اللغوي، و  الرتَّ
  .التجربة اإلبداعية لدى اإلنسان

  التَّراُدفأقسام :  ثالثاً 

ادُفواضح املعامل ًا تقسيمعندهم مل جند  القدماءالع على آراء بعد االطّ   ، بلللرتَّ
ادُفمنها بعض أقسام  نستنتُج  وبأقوال متناثرة، إشارات طفيفة كاأللفاظ املتكافئة  ،الرتَّ

ُ السيوطي بقوله الَّذيمثل  واملتواردة، واأللفاظ املتقاربة املعىن، قال بعض املتأخرين [: ذكره
ُ املتكافئةو  اه من هذا رسوله أمساءاهللا و  أمساءو : قال .ينبغي أن يكون هذا قسمًا آخر، ومسّ

حد تنقسمُ إىل ألفاٍظ متواردة، األلفاظ اليت مبعىن وا[ :٢)ألكيا( تقسيمكما أشار إىل . ١]النوع
ى اخلمر عَ رتادفألفاٍظ مو  ة، و ة؛ فاملتواردُة كما تسمّ اء، وقـَْهوَ َ ب َرتادفَقاراً وَصهْ ُ قام لفظامل ُ  ة هي اليت ي

ها معىن مقام لفٍظ  ُ ّ الّشعث، : واحد؛ كما يقالملعاٍن متقاربةٍ جيمع رتََق و أصلَح الفاسد، ومل
  . هذا تقسيم غريبو : قسيم بقولهيعّلق السيوطي على هذا التو  .٣]شعب الّصدعو الفتق، 

ّ كتابه  الَّذيمن العنوان  نتجستننا أن ميكنو  ماين َرتادفاأللفاظ [وسم به الرّ ُ املتقاربة ة و امل
ُ القسم تقسيمًا آخر ]املعىن َرتادفباأللفاظ  األوَّل، إذ يتمثَّل ُ األلفاظ املتقاربة يف ب الثَّاينة والقسم امل

                                                             
  .٤٠٥، ص المزهرالسيوطي،   - ١
 الدين، بعماد امللقب الطربي، احلسن أبو علي، بن حممد بن علي) م ۱۱۱۰ - ۱۰۵۸=  هـ ۵۰۴ - ۴۵۰( اهلراسي الكيا - ٢

م.ووعظ. بالنظامية فدرس بغداد وسكن طربستان، يف ولد.مفسر شافعي، فقيه: اهلراسي بالكيا املعروف  فرجم، الباطنية مبذهب وا
 .۵۰۴، ص األعالم ، الزركلي،)القرآن أحكام ( كتبه من.له وشهد املستظهر، فحماه قتله السلطان وأراد

  .٤٠٧ص  ،.س.مالسيوطي،   - ٣
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ُ أّن هذا التقسيم يصلح أن يدّل على اتّساع مفهوم و املعىن؛  ادُفمن اجلدير ذكره عند  الرتَّ
  .من اللغويني القدماء

ا إذا انتقلنا إىل الدراسات : ، إذ يقول أمحد خمتار عمرقائماً احلديثة فإنّنا جند اخلالف  أمّ
بًا عند القضو [ ّ حدثنيية أكثر تشع ُ املعىن،  باطها من ناحية بتعريفأشّد إثارة للجدل الرت، و امل
بني الدارسني حول ال خيفى اختالف وجهات النظر و  .١]من ناحية أخرى بنوع املعىن املقصودو 

  .مفهومهتعريف املعىن و 

ادُفمن  خمتلفةً  اً قد بّنيَ احملدثون أنواعو  عمر بعض هذه  قد ترجم أمحد خمتارو  ،الرتَّ
  :٢هياألقسام و 

أو  ،) genuine Synonymyأو full Synonymy(: الكامل التَّرادُف )١
ال يشعرُ تطابُق اللفظان متام املطابقة، و ذلك حني يو ، )Sameness(التماثل 

ة بينهما يف لذا يبادلون حبق بينهما، و أبناء اللغة بأي فر  ّ ُ  ،سياقاتالري وقد عرفوه
ميكن أن و ) أفعال -أمساء(ع الكالمي نفسه الكلمات اليت تنتمي إىل النو [ بأنّه

ويعلق حاكم   .٣]النحوي للجملة تتبادل يف املوقع دون تغّري املعىن أو الرتكيب
هذا النوع نادر الوقوع يف اللغة إن مل يكن ال [ نمط قائالً الزيادي على هذا ال

، و  وجود له مبفهومنا، ألنّه يتطّلب تطابقًا مطلقًا ميتدّ  قابالً للمبادلة زمانًا ومكانًا
 .٤]يف القيمة الفعلية التأثريية

-Synonymy  less-than  أو  near Synonymy( :التَّراُدفشبه  )٢

full(،  التشابهأو )likeness(، أوالتقارب )contiguity(. 

                                                             
  .٢٢٠، ص علم الداللةأمحد خمتار عمر،  - ١
    .٢٢٣-٢٢٠ص  ،.ن.م   -٢

 3- Synonymy.p. 113 .  
  . ٧٠ص  الترادف في اللغة،حاكم مالك الزيادي،   - ٤
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شديداً ذلك حني يتقارب اللفظان تقاربًا و ). overlapping(التداخلأو 
لذا ، و التفريق بينهما -  املتخصصبالنسبة لغري  -لدرجة يصعب معها 

ميكن التمثيل هلذا النوع يف ا الكثريون، مع إغفال هذا الفرق، و يستعملهم
و ثالثتها قد وردت يف مستوى . حول - سنة -عام: العربيَّة بكلمات مثل

حيمل على هذا النوع الكثري من الكلمات اليت توصُف و  .من اللغة واحد
ادُفب   possess. معown ، و sickمع ill، و reply مع  answerمثل الرتَّ

أخرى يف شابه بني كلمة و اليل أو التّ يعتمد شبه الرتادف على التقارب الدّ و [
يتحقق التقارب الداليل أو التشابه وحية أو املتضمنة يف الكلمات، و الداللة امل

حني تتقارب املعاين لكن خيتلف كلّ لفظ عن اآلخر مبلمح مهم واحد على 
  .١]األقلّ 

يتحّقق ذلك حني تتقارب و ، )Semantic relation(:الّدالليالتقارب  )٣
ميكن و . يف األقلّ واحد  مهماملعاين، لكن خيتلُف كل لفظ عن اآلخر مبلمح 

ّ بكلمات كل حقل دالّيل على حدة، وخباّصة حني نُ التمثيل هلذا النوع  ق ضي
ميكن التمثيل له من و . على أعداد حمدودة من الكلمات نقصرهجمال احلقل و 

بتتبع االستعماالت  مها من الكلمات القرآنيةو  ]رؤيا[و ]حلم[بكلميت  العربيَّة
القرآنية هلما تبّني أّن القرآن قد اقتصر يف استعماله لألوىل على معىن األضغاث 

شة  .٢للثانية على معىن الرؤيا الصادقةاهلواجس املختلطة، و  هي، و املشوّ
ميكن أن يعرّف كما و . )الرتتب على(وهو قضية : )entailment(االستلزام  )٤

 ١يت يصدق فيها سإذا كان يف كل املواقف املمكنة ال ٢يستلزم س ١س: يأيت
دقام : إذا قلنا: على سبيل املثالو . ٢يصدق كذلك س من فراشه الساعة  حممّ

 ُ دكان : العاشرة، فإّن هذا يستلزم  .يف فراشه قبل العاشرة مباشرة حممّ
                                                             

   .٢٧٥، ص ، الداللة السياقية عند اللغويينعواطف كنوش املصطفى - ١
  . ٢٣، ص١٩٧١، ٨ جملة اللسان العريب، الرباط، مج ،من أسرار العربية في السياق القرآنيبنت الشاطي،  - ٢
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َرتادفاجلمل أو : المماثل التَّعبيراستخدام  )٥ ُ ذلك و ): paraphrase(ة امل

هذا  Nilsenقد قسم و .نفسه يف اللغة الواحدةحني متلك مجلتان املعىن 
 :النوع أقسامًا منها

للغات خباّصة يف اتغيري واقع الكلمات يف اجلملة، و ذلك بالتحويلي، و   - أ
ة كبرية، و  ّ نة يف ذلك بقصد إعطاء اليت تسمح حبري ّ بروز لكلمة معي

 :مثال ذلك. اجلملة دون أن يتغري املعىن العام هلا
ددخل    .احلجرة ببطء حممّ

دببطء دخل   .احلجرة حممّ
داحلجرة دخلها   .ببطء حممّ

 :ذلك مثل قولكالتبديلي أو العكس، و   -  ب
داشرتيت من    .دينار ١٠٠آلة كاتبة مببلغ  حممّ

د ينباع   .دينار ١٠٠آلة كاتبة مببلغ  حممّ

ما تشريان إىل احلادث ما خمتلفتان من الناحية الظاهرية فإّ يف  هانفس ةفعلى الرغم من أّ
ما مجلتان ميقة، و عامل احلق   .تانرتادفلذا يقال إّ

 covered with cement:عن التجمع التَّعبريذلك مثل االندماج املعجمي، و  -ج

بكلمة   to touch with the lipsأو عن التجمع ،cementedبكلمة واحدة هي  
  .to kiss:واحدة هي

ان أو اجلملتان يف التَّعبري ذلك حني يتطابُق و ) translation( :الترجمة )٦
كأن يرتجم الواحدة حني خيتلف مستوى اخلطاب؛اللغتني، أو يف داخل اللغة 

 .نص علمي إىل اللغة الشائعة، أو يرتجم نص شعري إىل نثري
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) س(إذا كان ) ص(تفسرياً لـ) س(يكون ). interpretation( :التفسير )٧
نة لـالتَّعبري كانت ، و )ص(رمجة لـت من تلك  أقرب إىل الفهم) س(ات املكوّ

  .ال عكسعلى هذا فكلّ تفسري ترمجة، و و ). ص(املوجودة يف 

 ُ دوهناك تقسيم آخر ذكره د حممّ رّمبا كان يعتمُد على أساس تعريفات املعىن  ،يونس حممّ
رت املعىن، وهواملختلفة   :كاآليت  ، والنظريات اليت فسَّ

  )Referential Synonymy(اإلشاري  لتَّرادُفا -١

ً على ذلك ال يوصف اللفظان  ويقصد به اتّفاق لفظني أو أكثر يف املشار إليه، وبناء
ادُفب كاملصطفى النيب أمساءفيهما واحداً، ومن أمثلته  إليهإلشاري إالّ إذا كان املشار ا الرتَّ

،ومن أمثلته . واملختار والبشري، فهي مجيعها تشري إىل ذاته عليه الصالة والسالم ادُف ،أيضًا  الرتَّ
  .الرحيم وامللك والقدوس والسالماهللا احلسىن، كالرمحن و  أمساءني الواقع ب

ادُفومثلما يكون هذا النوع من  ،  يف األلفاظ املفردة يكون كذلك يف األلفاظ املرّكبة الرتَّ
أول نيبّ على وجه ( ،)أول إنسان خلق يف الدنيا: (ات اآلتيةالتَّعبري ب كأن نعّرب عن آدم

ا( ،)اجلد األول للبشرية( ،)األرض   .١)ءزوج حوّ

  

  )Synonymy Denotational(اإلحالي  التَّرادُف -٢

سد، والليث، والغضنفر اليت األمن أمثلته احملال إليه، و لفظني أو أكثر يف تفاق وهو ا
ىل من إىل ذلك احليوان املعروف، وكذلك حنو مسيحي ونصراين اللذين حييالن إحتيل مجيعها 

  .يدين باملسيحية
ادُفوالفرق بني  ادُفاإلشاري و  الرتَّ اإلحايل مرتتّب على الفرق بني اإلشارة  الرتَّ

َرتادفواإلحالة، وبينما تكون األلفاظ  ُ دة امل ّ ة إشاريًا ذات داللة خاّصة مرتبطة بسياق معّني ومقي

                                                             
 .٤٠٥- ٤٠٤ص  المعنى و ظالل المعنى،حممد حممد يونس،  - ١
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َرتادفبذلك السياق، فإّن األلفاظ  ُ دة بسياق امل ّ ة مطردة، وليست مقي ة إحاليًا ذات داللة عامّ
  .١معّني 

   )Cognitive Synonymy(اإلدراكي  التَّرادُف  -٣

ظر عن يف تعبريمها عن املعىن اإلدراكي بصرف النّ  لفظني أو أكثرتفاق اوهو 
االختالفات العاطفية أو التأثريية بينها، حنو فم وثغر، وعنق وجيد، ويقابل هذا النوع من 

ادُف ادُف(، الرتَّ َرتادفيقتضي أن تكون اللفظتان  الَّذي ،)العاطفي الرتَّ ُ تان مشرتكتني يف امل
ما التأثريية، عالوًة على اتّفاقهما يف املعىن اإلدراكي ما العاطفية، وإمكانا   . إحياءا

ادُفويبدو أّن  إذ ليس من السهل العثور على   ؛العاطفي نادر الوجود يف اللغة الرتَّ
مها من الظالل العاطفية،  أو  كلمتني أو أكثر متّفقتني يف معنامها املركزي أو اإلدراكي مع خلوّ

تساوي تلك الظالل فيهما، ولكن مع ذلك ال يبعد أن جند يف الكلمات العلمية 
ّ واالصطالحات كلمتني أو أكثر تتفقان يف املعىن اإلدراكي و ختلوان من اإل   .٢ةحياءات العاطفي

ادُفالتفريق بني [ويذكر جون الينز أّن  ادُفاإلدراكي و  الرتَّ غري اإلدراكي مرسوم  الرتَّ
ادُفمن قبل مؤّلفني خمتلفني، ولكن يف كلّ احلاالت فإّن  خمتلفةٍ  بطرٍق  اإلدراكي هو املعرّف  الرتَّ
الً  ا مرتادفة عاطفيًا و  ال أحد على اإلطالق يتحّدث عن الكلماتإذ  ؛أوّ لكنها من حيث كو

 .٣]ليست مرتادفة إدراكياً 
ادُفهناك تقسيم آخر و  اها ؛)جون الينز(عند  للرتَّ ُ على أنواع مسّ ادُف إذ جعله  الرتَّ

ادُفالكامل، و  ادُفالكلي، و  الرتَّ ، يقول الرتَّ ادُفمن األمور البديهية اليوم أن نعترب [: التامّ  الرتَّ
لوحدات املطلق، كما سأعرفه، نادراً جّداً يف اللغات الطبيعية باعتباره ميثل عالقة قائمة بني ا

ادُفبني  على هذا األساس ينبغي التمييزاملعجمية يف أقل تقدير، و  ادُفاجلزئي و  الرتَّ   املطلق  الرتَّ
 :يف ضوء إخفاق التعابري يف تلبية شرط واحد أو أكثر من الشروط التالية

َرتادفرب تعت - ١ ُ ادُفات كاملة امل  .فقط إذا كانت كلّ معانيها متطابقة الرتَّ
َرتادفتعترب  - ٢ ُ ًا فقط إذا كانت م ةرتادفات مامل ّ ةرتادفكلي  .ة يف السياقات كاّف

                                                             
  .٤٠٥ص  ،.ن.محممد حممد يونس،  - ١
  .٤٠٦ص  ،.ن.م  - ٢
  .٤٤٩ص  عباس صادق الوهاب،: ، تراللغة و المعنى و السياق جون الينز،  - ٣
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َرتادفتعترب  - ٣ ُ ، فقط إذا كانت متطابقة يف كلّ جماالت املعىن رتادفات مامل ة متامًا
 .١]ذات العالقة

ُ  لعلّ و  كثرة ما وصلت إليه املسألة من تعقيد و إشارة إىل ) جون الينز(ما ذكره
ادُفمصطلحات، فقد قسم  ادُفجعل إىل مطلق وجزئي، و  الرتَّ املطلق مرهونًا بتحّقق  الرتَّ

ادُف االكّلي و الكامل و  الرتَّ ادُفذلك يشري إىل شبه  وهو بعدم، التّ ّ و  الرتَّ ادُفزه من ميي   .اجلزئي الرتَّ
ادُف إىل  صو اخللنا ميكنو    :سني يرئ لى قسمنيعتقسيم الرتَّ

، وخن: لاألوَّ  ادُف التامّ  الَّذي متام املطابقة، و تطابق لفظني(تارُ تعريفًا له بأنه الرتَّ
يسمُح بالتبادل بني اللفظني يف مجيع السياقات دون أن يوجد فرق بني اللفظني، حبيث ال 

  ).يشعر أبناء اللغة بأي فرق بينهما
ادُف اجلزئي، و : اينالثَّ  يف  خرلفظ بآ استبدالإمكانية (خنتارُ تعريفًا له بأنه الرتَّ

، مع وجود فائدة وخصوصية لكلّ الشرتاكهما يف املعىن األساس وما يرتبُط به، السياق
  ).لفظة

فاق تاموحتسنُ اإلشاره إىل أّن القسم األوَّ  سلَّم االل ال يوجد عليه اّت عرتاف ، وال مُ
ادُف بني اللغويني، بل إّن االختالف األكرب وقع فيه، بينما جنُد القسم الثاين من الرتَّ بوجوده 

قه يف الواقع اللغوي، بل جنُد أّن املنكرين أشاروا إليه يف ثنايا حتقّ عليه شبه إمجاع بوجوده و 
ادُفإنكارهم  ين بوجود هذا القسم ،للرتَّ ُ يف الفصل ال ،مقرّ عند  قادموهذا ما سنوّضحه

ادُف   .احلديث عن مواقف املنكرين من الرتَّ
  
  

                                                             
  .٥٤ص  ن،.م، جون الينز - ١
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   ومصادره التَّراُدف نشوء: أوالً 

أدت إىل نشوء هذه الظاهرة، و تفاعلت فيما بينها  كثريةعوامل  تشري الدراسات إىل وجود 
ا،وسنحاول يف هذه الدراسة أن    :على النحو اآليتنقاط ردها بونو  قدر اإلمكان نلم 

 العربيَّة الّلهجاتتداخل  -١

يشللغة  الُقدامىعلى الرغم من تعصب معظم              روَن الفصحى عليها، إالّ ، حىت كادوا يقصقـُرَ
م مل ين كانت العرب [: بني لغات العرب األخرى، إذ يقول الفراءكروا االختالط والتبادل بينها و أّ

يشأهل م، وحتجُّ البيت يف اجلاهلية، و حتضر املوسم يف كلّ عا ُ يسمعون لغات العرب قـُرَ ، فما استحسنوه
م ت غاتخلت لغتهم من مستبشع كّلموا به، فصاروا أفصح العرب، و من لغا   .١]األلفاظمستقبح و  الّل

يشكما أنّنا جند مضمون هذا املعىن عند أمحد بن فارس بعد أن حتدث عن مكانة  فضلها، و  قـُرَ
يشكانت و [: قائالً  ا، و مع فصاحتها و  قـُرَ ة ألسنتها، إذا أتتهم الوفود من العحسن لغا رب، ختّريوا من رّق
غاتتلك  رح به هذا ما صو  .٢]صاروا بذلك أفصح العربسالئقهم اليت طبعوا عليها، فائزهم و إىل حن الّل

ى بـ ل كتابه املسمّ يشنّه ذكر أّن إف ]احلروفو  األلفاظ[أيضًا أبو نصر الفارايب يف أوّ ًا كانت أجود العرب قـُرَ
 ً ا نق، و األلفاظلألفصح من انتقاء ّ   .٣األلفاظأسد كثرياً من لت عن قبائل العرب األخرى كقيس ومتيم و أ

ال أخذ بعضها عن بعض، و ون بتداخل لغات العرب املختلفة و يقرّ  الُقدامى أنّ  سبقا يتّضُح ممّ 
ما ما  ّ يشة كان بني لغسي غةوا قد عدّ  الُقدامىإذا كان أغلب و . ولغات القبائل األخرى ،قـُرَ  العربيَّة الّل

يشاملشرتكة هي لغة  غة، أو أن معظم هذه قـُرَ يشعن لغة  تقد أخذ الّل حدثنين م ، فإّن احملققنيقـُرَ ُ  امل
يشليست لغة  املشرتكة العربيَّةفالذي عليه هؤالء أن . يرون غري هذا مؤّلفة من إّمنا هي حسب، و  قـُرَ

غات من هذه قد حفلت مبواد شّىت جمموع لغات العرب، و  ا أّن لقد تبين[: سامرائياليقول إبراهيم . الّل
ُ اليوم بـ العربيَّةهذه  ّن لغة إمن العلم أن نقول ليس و  ]الّلهجات[اليت ورثناها حفلت مبوادّ شّىت ممّا ندعوه

                                                             
 .٢٢١، المزهر  السيوطي، - ١
 .٥٢ص، .ت.ط، ال.السيد أمحد صقر، البايب احلليب، القاهرة،ال: تح، الصاحبيأمحد بن فارس،  - ٢
راجع - ٣ ُ  .٢١١ص ،.س.مالسيوطي،: ي



٧١ 
 

يشحى هي لغة القرآن أو الفص مواد   العربيَّةنه اجتمعت يف هذه الصحيح أن نقول إأو لغة احلجاز، و  قـُرَ
  .١]ع جلماعات عّدة يف بيئات عّدةكثرية ترج

حدثني عربًا ومستشرقنيعلى هذا الرأي طائفة من و   ُ غةحيث ذكروا أّن  ،امل املشرتكة هي  الّل
يشليست لغة  إىل قبيلة بعينها، بل تنتسب  إّمنا هي مزيج من لغات العرب فهي ال تنتسُب وحدها، و  قـُرَ

، مستدّلني على هذا بأدّلة كثرية أمهّها  يشمالحظتهم الفروق بني لغة إىل العرب مجيعًا غةو  قـُرَ الفصحى  الّل
يشهلمز يف الفصحى خبالف لغة اليت تتمثّل يف حتقيق ا غاتظ بدليل وجود الكثري من ألفا، و قـُرَ  الّل

  .٢يف القرآن الكرمي اصفاو األخرى 

غةإذا اعرتفنا بأّن و  نت من هلجات عّدة، فإّن هذا يستلزم االعرتاف  الّل املشرتكة املوّحدة، قد تكوّ
 الّداليلق باملستوى ما يتعلّ  خصوصاً الختالط، بروز مظاهر هذا الفة، و تتداخل هلجات القبائل املخبأثر 

ما يف مسألة التسميةالو  ،لأللفاظ ّ غةاليت تكونت منها  الّلهجاتهلجة من إذ إّن . سي املشرتكة املوحدة  الّل
ي شيئًا باسم معني، على  يه هلجة ثالثة باسم قهلجة أخرى باسم آخر، و  يهحني تسمقد تسمّ د تسمّ

ىذه الطريقة من دون أي قصد و . ثالث غةواحد عند نشأة ال تعددت االمساء للمسمّ  ،املشرتكة الّل
هجاتلتداخل هذه نتيجة طبيعية و  ادُفإىل وقوع ما أدى اشرتاكها يف لغة واحدة، و  الّل غةيف  الرتَّ  الّل

  . املشرتكة

غةخاصية [ذلك ألّن ب الواضحة يف حدوث هذه الظاهرة و هذا السبب يعدُّ من األسباو   الّل
ُ بني لغات أولئك الذين يتكلّ  ا لغة وسطى تقوم ّ ا مجيعاً املشرتكة األساسية تنحصرُ يف أ   .٣]مو

ةلعلّ من األو  َل ِ نه بسبب اختالف لغات القبائل ما دوّ  األلفاظ ترادفالواضحة على  مث
ُ و [: األصمعي يف كتابه لغات قبائل هي حيث أورد الكثري منها، و  ]اتّفقت معانيهما اختلف ألفاظه

يقال للذي يرضع من كل و [: مثالً  منهاو . شارة إىل ذلك يف الغالباإل تن أغفلإخمتلفة على األرجح، و 
                                                             

  .١١٧ص، ١٩٨٠، ٢دار األندلس، بريوت، ط، التطور اللغوي التاريخيسامرائي، الإبراهيم  - ١
راجع - ٢ ُ ، ١٢٦-١٢٥، ٦٨، صفي اللهجات العربيةو إبراهيم أنيس، . ٩٩-٩٨، ٦٩، ٦٧، صفصول في فقه العربيةرمضان عبد التواب، : ي

  .١٠٠، صالوجيز في فقه اللغةد األنطاكي، و حممّ . ١١٧، ١٤١
  .٣٤١ص، ١٩٥٠عبد احلميد الدواخلي وحممد القصاص، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، : تر، اللغةفندريس،  - ٣
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يمة بلغة أهل احلجاز م يقول من، و  يرَضع رَِضع: صيب أو  ِضع رََضع: دو رْ َ َج ، و  يـ َل ِ َميْ  مَ َث ، و ُج ل َغ  رَ
 َ ، و  ُث غِ رْ يـ ه يف معىن رضعو رغاث، ال ينون مثل حذام، رغثًا نّه لكرمي الطبيعة، إ: يقالو ( :منهاو  ١]هذا كّل
  .٢)التوس،وكرمي السوس و كرمي السليقةوكرمي النحاس،و نّه لكرمي اخليم، إالضريبة، و و 

ةيتّضُح من هذه األ َل ِ ى  الّلهجاتأّن اختالف  مث الذي أّدى إىل وجود امساء عّدة للمسمّ
 ُ ُ أّن و  .للّرتادُفمصدراً طبيعيًا  عدُّ الواحد، ميكن أن ي لواقد  الُقدامىمن اجلدير ذكره كثرياً على هذا   عوّ

ادُفالسبب يف وقوع  ُ السبب الرئيس ،الرتَّ لذا و . وا عنه أحيانًا بتعدد الوضععّرب حلدوثه، الذي  بل جعلوه
َني، و [: أشار إليه السيوطي، بقوله اِضع هو األكثر بأن تَضعَ إحدى القبيلتني أحَد أن يكون من وَ

َسمَّى الواحد، من غري أن تشعرَ إحدامها باألاالمسني، و األخرى االسمَ اآلخر ل َشتَِهر لمُ خرى، مثّ ي
ان، و  َ ْضع ْضع أحدمها بوضع اآلخر؛ و الواضعان، أو يل ىفخيالوَ غاتهذا مبينٌّ على كون تبُس وَ  الّل

ّ ا   .٣]ةصطالحي

روا الُقدامى منو  ادُف الذين فسَّ غاتبتداخل  الرتَّ اشرتاكها يف لغة إنسان املختلفة للعرب و  الّل
كان ذلك أوىل بأن تكون على املعىن الواحد، األلفاظكثرت ما  كلّ [:وذلك بقوله  ،بن جّين اواحد، 

   .٤]كمن هنات، اجتمعت إلنسان واحد، من هنا و لغات جلماعا

ُ أّن و  لواقد  الُقدامىالذي نراه ادُفكثرياً على هذا السبب يف تفسري وقوع   عوّ بالغوا يف أثره، و  الرتَّ
ادُفاحلّق أنّه ال ميكن تفسري ظاهرة و    .حمّدد، بل هي تعود إىل مجلة أسباببسبب معّني و  الرتَّ

ادُفقد نلتمُس العذر هلؤالء يف تعويلهم على هذا السبب بكونه من أوضح أسباب و  وأظهرها،  الرتَّ
ادُفحّىت أّن بعض منكري  للشيء الواحد  األلفاظكأيب هالل العسكري قد اعرتف بعدم التفرقة بني   الرتَّ

فإذا [ :، يدّل على ذلك قولهاأللفاظن قواعده يف التفرقة بني إذ استثناها م ،إذا كانت من لغات خمتلفة
مملعاين وما شاكلها يف الكلمتني و اعتربت هذه امل ا من لغتني مثل  يتبّني لك الفرق بني معنييهما، فاعلم أّ

                                                             
فقت معانيه ما اختلفت ألفاظه واألصمعي،  - ١   .٢، صاّت
  .٣، ص.ن.م   - ٢
 .٤٠٦-٤٠٥، صالمزهرالسيوطي،  - ٣
  .٣٧٤\١ ،.س.م ،ابن جّين  - ٤
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ة هذا السبب و و . ١]الربمة باملكيةالقدر بالبصرية و  حيمل  ينبغي أن و [: صفهاين يقولوضوحه جند محزة االلقوّ
   .٢]كالم من منع على منعه يف لغة واحدة، فأما يف لغتني فال ينكره عاقل

ادُفإّن حدوث  هجاتبتعّدد  الرتَّ غةثابت بالضرورة العقلية، وواقع يف  الّل ، بل أشار إليه حّىت الّل
ادُف، ومل يعرتضوا عليه، وهو من أجلى أسباب نشوء املنكرون ُستشكل على ظاهرة الرتَّ ادُف؛ ورّمبا ي إذا  الرتَّ

ا يف لغتني فال يوجد عليها شبهة أو إشكال،  هذا ما أراد إيضاحه محزة ولعلّ حصلت يف لغة واحدة، أمّ
  .كالمهاألصبهاين من  

ادُفليس حدوث و  وحدها، فقد حدث ألكثر  العربيَّةبفعل هذا السبب مقصوراً على  الرتَّ
غات ّ  الّل أّن هذا إىل  ل ياسنيآقد أشار حممد حسني و . باألجانة كما أّكد بعض الباحثني العرب و احلي

ات اليت قد تصل إىل املئات رتادفر لنا هذه الكثرة من املال يفّس  ،كان وجيهًا و واضحًا السبب وإن  
ا أكثر من عدد القبائل أضعاف املرات ؛األلوفو  شيء الواحد ات الكثرية للرتادفز هذا توزيع امليعزّ و  ،٣ألّ

ميكن أن نعّد  من َمثَّ يفوق بكثري عدد هلجات القبائل، و ة رتادفامل األلفاظإّن عدد القبائل؛ فعلى عدد تلك 
    .ها إىل هذه احلقيقةن نعزو أو  األلفاظطائفة من  ترادفهذا العامل سببًا يف 

ا إذا افرت اً واحد اً ن تضع مرادفأالقبيلة  وظيفةفرتاض أّن قبول هذا االستدالل، على ا ميكنُ و  ضنا ، أمّ
وال يوجد مانع لغوي  -للمعىن الواحد  عّدة تعّدى ذلك، بأن تضع القبيلة الواحدة مرادفاتوظيفتها تأّن 

  .فاليبقى هذا االستدالل قائماً  -أو امتناع عقلي من هذا االفرتاض

مل يعّد اختالف لغات القبائل من أسباب  املنّجدأّن حممد نور الدين إىل اإلشارة  جتدرُ و  
ادُف ُ إخراج اختالف لغات القبائل من أسباب [: ، قائالً الرتَّ ادُفو الذي نراه ُ يف  الرتَّ نظراً ملا اشرتطناه

ادُفالتعريف من قَْصر  غويعلى البيئة  الرتَّ على املعىن بني القبائل فال  األلفاظالواحدة، فإذا اختلفت  ةالّل

                                                             
  .١٦ص، ١٩٨٠، ٤دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط، الفروق اللغوية أبو هالل العسكري، - ١
 .٤٠٥\١، المزهر السيوطي،  - ٢
 .٣٧ص، ١٩٧٣رسالة ماجستري، جامعة بغداد،  ضداد في اللغة،األ، د حسني آل ياسنيحمم - ٣
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ادُفنعّد ذلك من قبيل  دم ذاك أصالً، و إن أخذ الواحد عن ؛ ألّن مستخدم هذا اللفظ غري مستخالرتَّ
  .١]اآلخر فيما بعد

  :نا مناقشة هذا الرأي بنقاط عّدة، هيذي نذهب إليه خالف ذلك، و ميكنالّ و 

ادُفشرتاط البيئة الواحدة، ليس بالضرورة حلصول ظاهرة إّن ا :الً أّو    .الرتَّ

ادُفنّه أخرج اختالف هلجات القبائل من أسباب إ :ثانياً  ُ يف التعريف الرتَّ قَْصر (، نظراً ملا اشرتطه
ادُف غويلبيئة على ا الرتَّ تعّد احلجاز، اليت  النقول أشرتاطه، وإذا قلنا بذلك وقبلنا با ،)الواحدة ةالّل
غةت ناحتض   !، بيئة واحدة؟)الفصحى(املشرتكة املوحدة  الّل

يشإّن بيئة  عت فيها الّلهجاتملتقى زيرة و هي مركز اجل، و قـُرَ ة نتيجة رتادفامل األلفاظ، قد جتمّ
ا اختارت من  توافد القبائل عليها يف كلّ االختالط و  ّ ، إذ إ أنقاها وأفصحها من هلجات  األلفاظعامّ

  .ا أّدى إىل ظهور أكثر من لفظ للشيء الواحدالقبائل، م

ل  :اً ثالث هجاتالرأي، إخراج تداخل  صاحب هذايعّل ادُفمن أسباب  الّل ألّن [: ، بقولهالرتَّ
نا ،]إن أخذ الواحد عن اآلخر فيما بعدذاك أصالً، و  مستخدم هذا اللفظ غري مستخدم  :نقولإّال إّن

غةّن إ نت من عّدة هلجات، ) صحىالف(املشرتكة املوّحدة  الّل ا طائفة من اليت تكوّ ا ّ ت يف طي ضمّ
 األلفاظأصبح مستخدم هذه ها الرواة، و سائر العرب، ونقل ة مث خرجت منها إىلرتادفامل األلفاظ

  .اً ة واحدرتادفامل

 ]الغريب املصنف[ة مثل كتاب رتادفامل األلفاظمعظم كتب  ا يعضد ما ذهبنا إليه أنم: اً رابع
ُ األيب عبيد القاسم بن سالم يف باب ا بن جّين من شواهد على المساء املختلفة للشيء الواحد، وما ذكره

ادُف ُز ذلك ما  ، يشري إىل مستعمل  واحد،إىل القبائل األلفاظدون نسبة أغلب من ، الرتَّ ُ وما يعزّ نقله
ان، و [: للّرتادُف األوَّلالسبب  السيوطي يف كتابه حول َ ْضع َشتَِهر الوَ أي تعرى  ٢]خيفى الواضعانمثّ ي

                                                             
   .٨٠-٧٩، صالتَّرادُف في القرآن الكريم بين النظرية و التطبيقحممد نور الدين املنجد،  - ١
  .٤٠٦، صالمزهر السيوطي، -٢
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 ة عند مستعملرتادفامل األلفاظواحد، ممّا يؤّدي إىل ظهور  تصبح عند مستعملفظة من مواضعها و الل
  . واحد

هجاتباملر إىل أّن تعدد فرانك وقد أشار  يؤدي إىل تعدد املفردات للمدلول الواحد  الّل
ويشري يف أسباب . ١]تعدد املصدر يؤدي إىل مالحظة أزواج ألفاظ تشري إىل مدلول واحدو [:بقوله

ادُف هجاتاىل تداخل  الرتَّ ادُفواثرها يف نشوء  الّل غةترجع بعض املرتادفات يف [:بقوله الرتَّ الواحدة  الّل
ّ [: ويف موضع آخر يقول .٢]إىل التعدد اللهجي درسًا و  الّلهجاتة اليت حللت عرفت الدراسات العلمي

ادُفوصفًا أمثلة كثرية من    .٣]الناجم عن االستعمال اللهجي الرتَّ

كما أن رتادفة،  امل األلفاظيعدُّ سببًا لطائفة من  العربيَّة الّلهجاتالذي نذهُب إليه أّن تداخل و  
الظاهرة هذه أّدت إىل نشوء بل أسباب أخرى اجتمعت و ، هذا التداخل مل يكن السبب الوحيد فيها

غوي   .ةالّل

  

  

     و الدخيل  الُمعرّب -٢

غةشّك فيه أّن يف ال اممّ  ة يف كلّ رتاض ظاهاالقاألجنبية، و  األلفاظرياً من كث  العربيَّة الّل رة لغوية عامّ
غات عرّبب الُقدامىقد اصطلح عليها على لغة دون لغة، و  اً ليس مقصور ، و الّل ُ  عّرب على حني الدخيل، و  امل
غويرتاض  باالقنياحملدثبعض عنها  غاتو االستعارة من آخر باالمتزاج احلضاري أ اعنه عّرب و  الّل  الّل

ا مصطلح  .األجنبية عرّبأمّ ُ ني يدالّن على شيء واحد، رتادفمها مصطلحني مو الدخيل، فهناك من عّد  امل
عرّبفقد ذكر السيوطي أنّه يطلق على  ُ بالکلمات  ١قد مسّى اجلواليقيو . ٤)دخيل( امل عرّ ُ . ٢ة  بالدخيلامل

                                                             
 .١١٤ص، مدخل إلى علم الداللة فرانك باملر، - ١
 .١١٥ص ،.ن.م - ٢
 .١١٦ص ،.ن.م - ٣
 .٢٦٩، ص.س.، مالسيوطي - ٤
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ق بني هناك مَ و  عرّبن فرّ ُ ا  لتهأعطى لكلّ واحد دالو والدخيل،  امل ز  ّ ن اآلخر، من حيث ماليت يتمي
غويمناط األاملعايري الزمنية و  ُ إليه من داللة لغوية، يف حتديد معانيها و  ةالّل عرّبفما تشري ُ ُ  هو ما امل استعمله

ُ العرب اخلّلصأو  ؛سالمهمإالفصحاء يف جاهليتهم و  ن أمة أخرى يف عصر االحتجاج م هو لفظ استعاره
م مثل، سندس وزجنيل، و  ُ يف لسا   .٣العربيَّةقد وضعت يف القوالب واستعملوه

عرّبف      ُ خيل الدالذي غّريوا فيه من حيث النطق والوزن والبنية، وابتعد عن صورته األصلية، و  هو امل
عرّبقد أصبح و . مل يغّريوا فيه شيئاً على وضعه و  كَ رِ هو الذي تُ  ُ غةظاهرة من  نالدخيل يشّكالو  امل تناوهلا  الّل

هوا هلاالدارسون بالبحث و  ّ اخلليل بن أمحد  ماوقت مبكر، فقد أشار إىل وقوعه منذُ  التحليل، بعد أن تنب
ُ أصحاب املعجمات و  ،٤الفراهيدي غويمثّ تابعه عرّب[ـمصنّفات خاّصة ك ماون، حّىت أفردت هلالّل ُ  ]امل

ةال األلفاظ[و ،٥للخفاجي ]شفاء الغليل[للجواليقي، و ّ ب فارسي عرّ ُ غري ذلك ممّا كتب لألب أّدى شري، و  ]ةامل
غاتمن  العربيَّة اليت اقتبستها األلفاظالذي يعنينا تلك احملدثون، و و  الُقدامى ائر عند هلا نظاألعجمية، و  الّل

 ّد للداللة على الشيء الواحد، لذا ُع  العربيَّة األلفاظاستعملتها العرب إىل جوار ، و الّداللةالعرب من حيث 
عرّب ُ ادُفالدخيل من أسباب وقوع و  امل عرّب[فصالً يف قد عقد السيوطي و  .الرتَّ ُ الذي له اسم يف لغة  امل
ةمن املفضي إىل وقوع هذه الظاهرة، و  فيه إشارة إىل هذا العاملو  ،٦]العرب َل اإلبريق يف  إنّ [: ساقهما أمثِ

إّن اهلاوون كباره إوز، الواحدة إوزة، و صغاره و البط عند العرب : يف اجلمهرةى التأمورة، و لغة العرب يسمّ 
  .٧]املقلى العربيَّةى بالطاجن يسمّ  املهراس، و إنّ ى املنحاز و يسمّ 

                                                                                                                                                                                              
يف ما تكلمت به العرب من ) املعرب(من كتبه .مولده ووفاته ببغداد.عامل باالدب واللغة) م ۱۱۴۵ - ۱۰۷۳= هـ  ۵۴۰ - ۴۶۶(ابن اجلواليقي  - ١

ا(و  ،)تكملة إصالح ما تغلط فيه العامة (الكالم االعجمي، و  قال ابن  ).العروض(و  ،)شرح أدب الكاتب(و  ،)أمساء خيل العرب وفرسا
راجع. حمققاً  فيما يقول، متقناً  يلقيت الشيخ أبا منصور اجلواليقى، فكان كثري الصمت، شديد التحر : اجلوزى ُ  .۵۴۰ص الزركلي،األعالم،: ي

 . ٣ص ،.هـ١٣٦١أمحد حممد شاكر، دار الكتب، القاهرة،  :، تحالمعرب من الكالم األعجمياجلواليقي،  - ٢
راجع - ٣ ُ  .١٩٩ص، ١٩٦٨، ٦جلنة البيان العريب، ط  اللغة،فقه على عبد الواحد وايف، : ي
 .٤٠٦، صس.م السيوطي، - ٤
 ،)شفاء العليل فيما يف كالم العرب من الدخيل(:من أشهر كتبه.ولد ونشأ مبصر) م ۱۶۵۹ - ۱۵۶۹= هـ  ۱۰۶۹ - ۹۷۷(الشهاب اخلفاجي  - ٥

الس(و ،)أوهام اخلواص للحريري شرح درة الغواص يف(و      خبايا(و، )نسيم الرياض يف شرح شفاء القاضي عياض(و ،)طراز ا
ديوان االدب يف ذكر شعراء (حاشية على تفسري البيضاوي، و ) عناية القاضي وكفاية الراضي(و ،)رحيانة الندمان (و، )الزوايا مبا يف الرجال من البقايا  

راجع.  )السوانح(و  ،)العرب ُ  .۱۰۶۹الزركلي، األعالم، ص: ي
دراسات في فقه ، و صبحي الصاحل، ١٨٢ص في اللهجات العربية،إبراهيم أنيس، : د حتدث عن هذا العاملو ق .٢٨٣\١، .س.م السيوطي، - ٦

  .٢٩٥م، ص١٩٨٩، ١٢، دار العلم للماليني، بريوت، ط اللغة
 .٤٠٦، ص.س.م السيوطي، - ٧
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ةأشهر الكلمات اليت انتقلت من ال ١عبد الواحد وايف علي يذكرُ و  ّ : يصنف التمثيل هلا يفو  فارسي
 ،السندسو  ،الديباجو  ،األقمشة مثل اخلز االبريسم مثّ  ،اخلوانو  ،اإلبريقو  ،الطشتو  ،، مثل الكوزاألواين

 مساء اخلبز، مثل السميك،ا من مثّ البلور؛ و و  ،ثل الياقوت، الفريوزم الكرمية األحجاركذلك ؛ و االستربقو 
نار، و ويامسني، و  ،دق، وكذلك الرياحني، مثل سوسناجلر و  ،كعكالو  الطّب مثل املسك،  بنفسج؛ مثّ جّل

  .غريهاو  ،العسكرو  ،واجلوز؛ والصناعة مثل اخلندقالكافور، والقرنفل، و 

ا أشهر الكلمات اليت انتقلت إىل  ان انتقاهلا ؛ سواء ك من اليونانية يف عصر االحتجاج العربيَّةأمّ
مساء بعض آالت الرصد، واجلراحة، وبعض مصطلحات أية، فهي طريق السريانعن  معن طريق مباشر أ

 املوازين؛أدوات البناء، و ف، واملنشآت، و الوظائمساء بعض املعادن، و أبيعية، و العلوم الطالّطب، والفلسفة، و 
و  ]اآلجر[تعين والقرميد و  ]البستان[تعين و الفردوس، ، و ]وهو البيت الشتوي[مثل كلمات القيطون 

ورد احلديث عن و  .]دواء السموم[تعين الرتياق و و  ]مرضان[تعين و القولنج و  ]امليزان[تعين القسطاس، و 
 ،]طه[و ،]طور[و ،]اليمّ [ية كلمات مثل عّرب الالسريانية و  أشهر ما عرب يف عصر االحتجاج من

ا مثل الكلمات اليت عربت من احلبشة يف عصر  .]السموءل[و ،]شرحبيل[و ،]إمساعيل[و،اهيمإبر [و أمّ
  .٢]األرائك[و] اهلرج[و ]املشكاة[االحتجاج هو 

بالمرادفات من  أمثلة عرّ     الدخيلةة و المُ

  األجنبي األصل  المعرّب والدخيلالمرادف   العربياألصل 
ة  اخلربر  البطيخ - ١ ّ   فارسي
ة  الروذق  السميط - ٢ ّ   فارسي
ة  بال  املسحاة - ٣ ّ   فارسي
ة  الباذورج  احلوك - ٤ ّ   فارسي
ة  خيار  القثاء - ٥ ّ   فارسي
ة  الدست  الصحراء - ٦ ّ   فارسي

                                                             
 .٢٠٧ص فقه اللغة،عبد الواحد وايف، علي  - ١
راجع - ٢ ُ  شفاء الغليل[و كذلك شهاب الدين اخلفاجي يف كتابه  المعرب من الكالم األعجمي على حروف المعجم،أبو منصور اجلواليقي، : ي

  .١٩٥٢القاهرة، ، املطبعة املنريية باألزهر،١حممد عبد املنعم اخلفاجي، ط : تح، ]فيما ورد في كالم العرب من الدخيل
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ة  الفتكر  الداهية - ٧ ّ   فارسي
ة  املستفشار  العسل - ٨ ّ   فارسي
ة  قسورة  األسد - ٩ ّ   فارسي

ة  اللوبيا  الدجر -١٠ ّ   فارسي
ة  البستان  احلائش -١١ ّ   فارسي
ّ ومر   االسفنط  اخلمر -١٢   ةي
ّ ومر   الرساطون  اخلمر -١٣   ةي
ّ يونان  اخلندريس  اخلمر -١٤   ةي
ة  الزرجون  اخلمر -١٥ ّ   فارسي
ق  اخلمر -١٦ ة  الباَذ ّ   فارسي
ة  فيهح  اخلمر -١٧ ّ   فارسي
ّ امر آ  ياألس  الطبيب -١٨   ةي
ّ ومر   السجنجل  املرأة -١٩   ةي
ّ امر آ  اليمّ   البحر -٢٠   ةي
ّ ومر   القسطاس  امليزان -٢١   ةي
ّ   سجلّ   الكتاب  -٢٢   ةحبشي

  
عرّب و  وخالصة القول ُ ادُفنّه سبب واضح حلدوث إالدخيل يف امل غةيف  الرتَّ ، كما أّن الّل

ُ إذو  ينكر مل للّرتادُفاملنكرين  إىل  ١وقد أشار العسكري أي إذا كان من لغتني، جاء على هذا السبيل، اه
الفرق بني معنييهما، فاعلم فإذا اعتربت هذه املعاين وماشاكلها يف الكلمتني ومل يتبّني لك [ :ذلك قائالً 

ة، ومثل قولنا اهللا ب ّ ِدر بالبصرية و الُربمة باملكي ما من لغتني مثل القِ ّ جتدر و  .٢]وآزر بالفارسية العربيَّةأ
هجاتتداخل ( السبب السابق نظري )املعرّب والدخيل( اإلشارة إىل أّن هذا السبب ، فهما يشرتكان )الّل

                                                             
، األهوازوكان شاعرا وأديبا له مؤلفات كثرية، ويرجع نسبه إىل عسكر مكرم من كور   .م1005، وتويف عام م920ولد عام : أبو هالل العسكري -١

 (، و)ديوان املعاين(، و)القرآناحملاسن يف تفسري : (من مؤلفاته .وهو ابن أخت أيب أمحد احلسن بن عبد اهللا بن سعيد العسكري، و تلميذه أيضاً 
   .٦٤٤ص ،املوسوعة العربية العاملية ).كتاب الصناعتني(و ) األوائـل(و) شرح احلماسة (و) مجهرة األمثال (و  ) ق يف اللغةالفرو 

  .١٦ص ،.س.مأبوهالل العسكري،  - ٢
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غاتيف تعدد  ادُفالذي يؤدي إىل وقوع  الّل غة؛ لكن السبب األول حيصل داخل الرتَّ ، أما العربيَّة الّل
غةيحصل بني ف الثَّاينالسبب  غاتالعربية و  الّل   .األخرى الّل

  
ر  - ٣   الّلغوي التطوّ

  :إىل قسمنييقسم       
ر  - أ  .القلب، و احلذف، و التصحيف، و التحريفيدخل فيه اإلبدال، و و : الصوتي التطوّ

يكون بني احلرفني عالقة صوتية غالبًا ما و جعل حرف مكان حرف يف الكلمة، و هو : اإلبدال-
ةمن و  .ا يف املخرج أو يف الصفةإم َل ِ احلسالة، خلدالة، و ااحلفالة، و املثالة، و ، و دعز، و سلك، دعذ أمث
أم ] الصقر[هل هي و  ]الصقر[ما رواه األصمعي عن الرجلني اللذين اختلفا يف لفظة و  .١ةاحلصالو 
ل وارد عليهما حني قالقد احتكما إىل أو  ]السقر[   يبّني  ،٢]الزقر[ل كما قلتما، إّمنا هو ال أقو : وّ

   .الزاياللفظة يف أصوات الصاد والسني و كيف اختلفت أصوات هذه 

نا توضيح وميكن .٣إذ يظن أن أصلهما واحد وتطور أحدمها عن اآلخر ؛من ذلك هتل وهنتو 
قانون املخالفة تغّري وحبسب ) هّت (بناء الثنائي املضعف أصل هذين اللفظني الذلك باآليت؛ أن 

وللتقارب الصويت بني الالم والنون تبادال موضع ]. ت+ت=ّت [من صويت التاء  الثَّاينالصوت 
  :٤املخالفة من البناء فوردت علينا صورتان للنطق بعد مروره بقانون املخالفة ومها

  

  

  

  
                                                             

  .٣٢٠، صفصول في فقه اللغة، التواب رمضان عبد -١
  .٣٧٤\١الخصائص، ، ابن جّين   - ٢
 .٣٢٠ -٣١٩، س.،م رمضان عبدالتواب - ٣
  . ٦٠، صدروس في فقه اللغة العربيةمشتاق عباس معن،  - ٤

  بالمخالفة  هتَّ 

  .هتل: ل

  .هنت: ن
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ةمن و  هو اختالف ترتيب احلروف يف اللفظ،و : القلب - َل ِ صاعقة جبذ، و ذلك جذب و  أمث
 .صاقعةو 

ةمن و  ،ذف جزء من الكلمة مث استخدامهاو هو ح :الحذف - َل ِ و أصلها ) سل(ذلك  أمث
ة(و ) اسأل(  .١)لعلّ (و أصلها ) علّ (و ) ُحظوة(و أصلها) ِحَظ

إبدال احلرف املهمل حبرف معجم، واحلرف املعجم حبرف معجم آخر، هو و  :التصحيف -
ةمن و  َل ِ  .حس و جسذلك نقب و ثقب، و  أمث

ةمن وهو تغيري احلركات، و  :التحريف - َل ِ القةذلك الضَّعف والضُّعف، و  أمث َ . العِالقة و الع
ُ أ كاكيينّ ذكر السَّ و    .٢حصاءإّن هذا التحريف كثري ال يأخذه

حدثنيقد جعل بعض و  ُ من أسباب  التحريفالتصحيف، و اإلبدال، والقلب، واحلذف، و  امل
ادُف صويت حينما ، بل ميكن أن ينصَّ على تطورها الاأللفاظهذه  ترادفالذي منيل إليه عدم و  .٣الرتَّ

  .نرى أّن هذه الكلمات عبارة عن كلمة واحدةو . يطلب بيان معانيها

  

ر   - ب   :الّداللي التطوّ

غةلتغيري الذي يطرأ على نعين به او    ا، نتيجة عوامل خمتلفة ترتبط ارتباطًا وثيقًا يف  الّل داللة مفردا
ا ة حبياة األمم يف جماال غاتعة يف مجيع هي ظاهرة شائأي هو تغيري معاين الكلمات، و  .٤كاّف أّكدها  الّل
غةالدارسون ملراحل منوّ  ما هو معروف هناك أسباب كثرية لتغيري املعىن منها و  .٥و أطوارها التارخيية الّل
منها ما على التعبري عن املقصود، و  هو احلاجة إىل كلمة أو كلمة أقدر من غريهامألوف لنا من قبل، و 

                                                             
  .٢٠٨ص، ١٩٣٧، ٤جملة جممع القاهرة، ج  ،)المترادف في اللغة العربية(مقال حممد الطاهر بن عاشور،   - ١
  .١٢٥ص ،١٩٥٥، ٨ج  جملة جممع القاهرة، ،)في اللغة التَّرادُف( مقالخليل السكاكيين،  - ٢
راجع - ٣ ُ  ،)التَّرادُف في اللغة(مقال ، و خليل السكاكيين، ٣٢٥ص ،١٩٣٤، ١ج  جملة جممع القاهرة، ،)التَّرادُف(مقال علي اجلارم، : ي

 .١٢٦ص
راجع - ٤ ُ  . ٤٥ص، ١٩٨٥، ١مكتبة املنار، األردن، ط، التطور الداللي بين لغة الشعر ولغة القرآنعودة خليل، : ي
 .١٢٣، صاأللفاظداللة إبراهيم أنيس،  - ٥
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ة حاجة عملية ّ غوييف الدراسات و  .١هو مرتبط بأي راحلديثة، ألَِّفْت  كتب يف  العربيَّة ةالّل غوي التطوّ  الّل
ا من النظريات احلديثة، و  ستفادااملعىن، أسباب تغّري و  من هؤالء علي عبد الواحد وايف الذي أصحا

  :جيمع عوامل تطور املعىن يف أربعة عوامل

غةانتقال : هاحدإ -  .من السلف إىل اخللف الّل
غةتأّثر  :ثانيها -  .بلغة أو لغات أخرى الّل
ةالعوامل  :ثالثها - ّ ة، و االجتماعي ّ ة،كحالنفسي ّ ة، ونظمها، وتقاليدها، ، واجلغرافي ضارة األمّ

ةعقائدها، وثقافتها، و و  ّ ا الفكري اها  .اجتّ
غةالناطقني ب العوامل األدبية اليت تتمثّل فيما تنتجه قرائح :رابعها -  .٢الّل

غويعن العامل ) باملر(قد نقل و  ر داللة ) بلومفيلد(األمريكي  الّل  :منها، األلفاظأنواعًا من تطوّ
از، و التوّسع ، و )ييدالتق(احلصر  إعالء ، و الّداللةاحنطاط و  )الغلو، اإلغراق( املبالغة، و الكناية، وا
  .٣الّداللة

  

ر  عّدةذكر عودة خليل و    :٤برزهاأومن  ، الّداللةعوامل لتطوّ

عوامل تتعّلق باستخدام الكلمات، فمدلول الكلمة يتغّري تبعًا للحاالت اليت يكثرُ فيها  )١
ةمثل كثرة . استخدامها  .استخدام العامّ يف اخلاّص او استخدام اخلاّص يف معان عامّ

ازي )٢ اية إىل معاين املفرادت، قد يؤّدي يف النه تغّري و  االنتقال من املعىن احلقيقي إىل املعىن ا
هانقراض املعىن احلقيقي و  ازي حمّل  .حلول املعىن ا

                                                             
 .١٥٥ص دور الكلمة في اللغة،يفن أوملان، تس  - ١
راجع - ٢ ُ   .و ما بعدها ٢٤٩صعلم اللغة،  علي عبد الواحد وايف، :ي
راجع - ٣ ُ   .٤٣، صمدخل إلى علم الداللةفرانك باملر، : ي
راجع - ٤ ُ   .٥٥-٥٣، صالتطور الداللي بين لغة الشعر و لغة القرآنعودة خليل، : ي
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وظائفه ت طبيعته أو عناصره أو تغّري يتغّري معىن الكلمة نظراً ألّن الشيء الذي تدّل عليه قد  )٣
ةأو الشؤون  ّ كانت فالريشة. القطار والربيدثال ذلك كلمات الريشة و م. املتّصلة به االجتماعي

ام كانت تتّ  ّ ن أصبحت اآلن تطلق على قطعة مطيور، و خذ من ريش التتعلق بآلة الكتابة أي
على نسق واحد من اإلبل القطار يف املاضي هو جمموعة و . املعدن مشكلة يف صورة خاّصة

الدابة اليت كلمة الربيد كانت تطلق على و . اليوم هو تلك اآللة املعروفةتستخدم يف السفر، و 
الوسائل اليت تتخذ لتنظيم هذه العملية مث أصبحت تطلق على النظم و حتمل عليها الرسائل،

    .١ت احلاضرقو ليف ا

رأحد الباحثني املعاصرين  دَّ بل عَ  رة اليت ال[ :إذ يقولنافذاً،  التطوّ خالف عليها من القوانني املقرّ
غة[أّن  ر، و  ]الّل ر تتطوّ غاتأّن هناك أسبابًا كثرية لتطوّ غةات يف رتادفإذا درسنا أسباب وجود امل، و ٢]الّل  الّل

ة يف جمال  ا ال خترج عن العوامل العامّ ّ رجند أ غوي التطوّ   .٣الّل

رها  الّداللةإّن معظم مصنّفي كتب اللحن عرفوا السبل اليت تسلكها    مدار الزمن و  عّرب يف تطوّ
ف  حيث ألّ  ]ابن السكيت[أشهر من أّلف يف هذا املضمار فكثر التأليف يف هذه امليادين و  .االستعمال

قد جاء يف كال الكتابني عنوان و  ]أدب الكاتب[يف كتابه  ]ابن قتيبة[كذلك ؛ و ]اصالح املنطق[كتابه 
ُ  ]تلقيح اجلنانتثقيف اللسان و [صاحب كتاب بن مّكي وجند ا. ]يف غري موضعه النّاسما يضعه [ جيعل

رة ثالثة أبواب الّداللةملسالك    : املتطوّ

)١(  َ   .اب ما وضعوه يف غري موضعهب
)٢(  َ ُ على واحدجاء لشيئني أو ألشياء فقصاب ما ب  .روه
ُ غريهما جاء لواحد فأدخلوا  )٣(  .٤معه

                                                             
راجع - ١ ُ   .٣٢٤ص ،س.م ي عبد الواحد وايف،عل:ي
  . ١٠٠ص، ٢٠٠٩، .ط.دار النهضة العربية، بريوت، ال، ، فقه اللغة في الكتب العربيةيعبده الراجح - ٢
 .٥٨، صس.م، عودة خليل  - ٣
، ٢٠٠٨، ١، مؤسسة العارف، بريوت، ط)فصول يف نشأته ومباحث يف تأصيالت معارفه( فقه اللغة العربيةعبد احلسني مهدي عواد،  - ٤

  .٢٠٠ص
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ذا  الُقدامىبيد أّن  رعلى الرغم من اعرتافهم  ُ على حقبة بعينها، و ، فالتطوّ م قصروه رفضوا  إّ
ربعد ذلك، فوقف معظمهم من هذا كلّ تغّري يف املعىن حدث  هذا شّددوا على موقفًا معارضًا و  التطوّ

غة، بدافع احلرص على سالمة ىناملع يفاجلديد  من أجل تنقيتها لئالّ تفسد، ومراعاة و ، عليها احلفاظو  الّل
غويالصحة ملبدأ  ر داللة الفصاحة فيها، و و  ةالّل مل يكن هلذا املوقف أن يؤّثر يف احلركة الدائبة لتطوّ

  .١األلفاظ

ُ و  َالغةعلماء  ما قاله عجاز ن نظروا يف إممّ [من بينهم الرازي، ، و الُقدامىواملفسرون  والنقاد الب
غةعن اتّساع عاين، و عن وجوه املو وانتقاهلا،  الّداللةآن على جتاوز القر  ُ استباقًا الّل ملا سيذهب ، إّمنا يشّكل

 ّ غةالنقد املعاصرون من أّن ة و إليه علماء األلسني ومن أّن املعىن هو نشاط  ،هي بنية مولدة للمعاين الّل
ال و  ،٢]لغوي ُ و  .٣الّداليلهذا يعين انفتاح إمكانية تغري ا غويهو ما حبث مظاهره دين حمدّ ون، الّل
الني احلّسيب الّداللةمستوى نقل : تويات خمتلفة لذلك التغري، منهامس مستوى واملعنوي،و  ني ا

  .٤تعميمهاو  الّداللةمستوى ختصيص أو تساميها، و  الّداللة باحنطاط التغري

ريعّد و  غوي التطوّ ة  الّل ّ غةدليالً على حيوي حبسب الزمن  وقابليتها على التجديد والنمو العربيَّة الّل
اب إىل و  .٥شواردهاا و ادبالفصيح من مفر قواعدها و مع االحتفاظ بأصوهلا و  قد أشار رمضان عبد التوّ

غويملتتبع حلركة التأليف املعجمية و أّن ا ر  ةالّل ، إذ إّن كثرياً من الّداليلعند العرب جيد جوانب كامنة للتطوّ
غويهذه اجلوانب  م كرة اليت أقاموا عليها مدارسهم و أخذت لدى الغربيني صورة النظريات املبت ةالّل اّجتاها

غةإليها إالّ أّن علم سبقوا و  ،ةالّدالليفقد طرق العرب هذه املباحث . التطبيقيةالنظرية و   احلديث الّل
ر ية أعطى هذه املباحث الصفة املنهج غويكّلي للنشاط على تصوّ    .٦الّل

                                                             
 .٢٧٩ص، ١٩٦٦، .ط.دار القومية، القاهرة، ال، ، لحن العامة في ضوء الدراسات الحديثةعبد العزيز مطر - ١
راجع. ٢٤ص، ١٩٨٥، ١دار التنوير للطباعة والنشر، بريوت، ط، التأويل و الحقيقةي حرب، عل - ٢ ُ تطور البحث حممد حسني علي الصغري،  :وي

  .٢٢ص، ١٩٨٨، ١دار الكتب العلمية، مطبعة العاين، بغداد، ط، الداللي
راجع - ٣ ُ   .٣٣١ص، ٢٠٠٧أطروحة دكتوراه، جامعة الكوفة، ، البحث الداللي في مفاتيح الغيبجليلة صاحل العالّق، : ي
راجع - ٤ ُ  .٢٢٤ص، ٢٠٠١منشورات احتاد كتاب العرب، دمشق، ، أصوله و مباحثة في التراث العربيعلم الداللة منقور عبد اجلليل، : ي
 .٢١٨ص، ٢٠٠٨أطروحة دكتوراه، كلية الرتبية للبنات، جامعة الكوفة، ، البحث الداللي عند الشيخ البهائيعدوية حياوي،  - ٥
  .١١ص ،١٩٩٧، ٣اخلاجني، القاهرة، ط مكتبة ،)مظاهره وعلله وقوانينه( التطور اللغويرمضان عبد التواب،  - ٦
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 الّداليلمن مراحل التغيري  ذات املعاين املتقاربة حصل فيها يف مرحلة تارخيية األلفاظإّن كثرياً من 
ّ حاكم مالك  عَدَّ قد و . حتول يف معناها ادُفادي هذا العامل من أبرز األسباب يف حصول الزي إذ  ،الرتَّ

رات إىل هذه احلقيقة يف رتادفميكن أن نرد كثرياً من امل ذا التفسريو [ :يقول قد و  ١]االستعمالو  التطوّ
جولد (الذي عّده املستشرق  ]العامالفصل بني الكالم اخلاص و  [يف  ٢أشار إىل حنو هذا ابن جّين 

ة كما ذهب إىل ذلك املستشرق ات و رتادفمن كتب امل ٣)تسهري هذا و  .٤توربيكهليس من كتب حلن العامّ
تصبح دعاة للتفرقة بينها لئال ختتلط و حّىت أصبح م األلفاظبني هذه  الّداليلما يدّل على مدى التقارب 

  .مبعىن واحد

ق يف الكلمات و    رت دالوحينما ندّق ا يف مراحلها التارخيية جندها قد تطوّ ا تبعًا استعماال ال
فقدت كثري  الّداليلنتيجة للتطور و [: قد أشار إىل ذلك عبد احلسني املبارك، بقولهو . لتغري االستعمال

الشكر  واحداً يف االستعمال، فاحلمد و أضحت تؤدّي معىندات الفروق الدقيقة يف معانيها و من املفر 
غري أّن تعميم يف حني أّن احلمد أعم من الشكر، بسبب التقارب بني معنييهما استعمال ملقصد واحد

ر ُ . أزال الفرق بني معنييهما الّداليل التطوّ الشكر الثناء بكرم أو حسب أو شجاعة، و  ألّن احلمد معناه
  .٥]الثناء عليه مبعروف

م اخلاص، أو أن يتغري جمال  ، بفعل الّداللةإّن كثرياً ما حيدث أن يتخّصص العام أو أن يعمّ
هكذا ة على معىن واحد، مبرور الزمن؛ و ، فيختفي ذلك التباين بالتدريج، مث تصبح دالالّلغوياالستعمال 

ادُفحيدث  ة هذه اجل، و الرتَّ ّ   .وانب سنتناوهلا بشيء من التفصيلألمهي

                                                             
  .٨٠، صالتَّرادُف في اللغة حاكم مالك الزيادي، - ١
  .٦٦ص الخصائص،ابن جّين،  - ٢
ِرَف   .مستشرق يهودي هنغاري(1921 - 1850) :ريجولد تسه - ٣ تلقى . على نطاق واسع بني مؤسسي الدراسات اإلسالمية احلديثة يف أوروباعُ

ت رعايه يف العام التايل حت   1872يف عام بودابستأصبح جامعيا يف . وزير الثقافة هنغاري، اليدن بدعم برلني، جامعة بودابستتعليمه يف 
. ، بدأ رحلة عرب سوريا وفلسطني ومصر، واستغل الفرصة حلضور حماضرات املشايخ املسلمني يف مسجد االزهر يف مدينة القاهرةةاحلكومة اهلنغاري

 .ية عديدةالعلوم يف مؤمترات دول ةوأكادميي ة، وممثل احلكومة اهلنغاري)١٨٩٤(يف جامعة بودابست  وكان أول يهودي يف العامل يصبح استاذًا 
 ١١/١٢٧ ،املوسوعة العربية العاملية

ة و رمضان عبد التواب،  - ٤   .٦٧ص، ١٩٦٧، ١دار املعارف مبصر، القاهرة، ط، التطور اللغويلحن العامّ
 .١٠٢صم، ١٩٨٥ط، .مطبعة جامعة البصرة، العراق،ال، فقه اللغةعبد احلسني مبارك،  - ٥
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 )الّداللة تضييق(تخصيص العام  )١(
يقصر مدلوله يل مع تقادم العهد عموم معناه، و إّن كثرة استخدام العام يف بعض ما يدل عليه يز 

لدينا يف و  على بعض ماكان له منها؛ الّداللة، فيصبح مقصور حلاالت اليت شاع فيها استعمالهعلى ا
غة ةوحدها آالف من  العربيَّة الّل َل ِ ة املدلول مثّ  أمث هذا النوع، فمن ذلك مجيع املفردات اليت كانت عامّ

ادُفلبيان حقيقة ختصيص العامّ يف حدوث و  .١شاع استعماهلا يف اإلسالم يف معاٍن خاّصة ، نوردُ الرتَّ
ةمجلة من األ َل ِ يقع الغنم يف األصل اسم عام ماهلما مبعىن؛ و باسم الضأن واستعختصيص الغنم : ، منهامث

، و  يقول ابن مّكي . لكن االستعمال قصره بعد ذلك على الضأن خاّصةعلى الضأن و املعز مجيعًا
اومن ذلك الغنم،[: الصقلي س كذلك، إّمنا الغنم اسم ليو إالّ الضأن خاّصة، دون املعز،  ال يعرفو

ُ استعمال و  .٢]املعز مجيعاً للضأن و  والبعري يطلق على اجلمل وعلى الناقة، مث . لجملالبعري مرادفًا لمثله
ا االستعمال فعالً، بيد و . وا به اجلملخّص  قد سجل هذه االستعماالت ابن مكي الصقلي كما جيري 

ا خبالف األصل، و أنّه عّدها حل ّ ُ على [وضعها يف باب نًا حبّجة أ ما جاء لشيئني أو ألشياء فقصروه
ر داليلما حو  .٣]واحد ختصيص العام ليس  قد جرى على جهة ختصيص العام، و قيقة هذه إالّ تطوّ

، يعزز هذا ما ذهب إليه    .٤عبد العزيز مطرغلطًا

كلّ وزن يسمى لشيء، و زنة اواملثقال هو . غريلدينار المن ذلك استعمال املثقال مبعىن او 
ُ على الدينار االستع األصل، بيد أنّ  سبانليس مقصوراً على وزن معني هذا حبمثقاالً، و  مال قد قصره
ما موحده و  قد ذهب هؤالء مجيعًا و  .٧ابن اجلوزيو  ٦اجلواليقيو  ٥ني بشهادة أيب بكر الزبيديرتادفجرى 

لني على  وليس . وهذا عندهم قد جرى خبالف ذلكاألصلية،  الّداللةإىل ختطئة هذا االستعمال معوّ
فحسب، وهذا ستعمال الدينار به ا خّص  مثّ املثقال اسم عام يشمل الدينار وغريه، كما ذكروا، ألنّ األمر 

                                                             
 .٥٣، صالشعر و لغة القرآنالتطور الداللي بين لغة عودة خليل،  - ١
  .٢٠٩ص، ١٩٦٦، .ط.عبدالعزيز مطر، دار التحرير، القاهرة، ال: تح ،ح الجنانيف اللسان و تلقيتثق ابن مكي الصقلي، - ٢
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  .١٩٣ص، ١٩٦٦، ١عبد العزيز مطر، دار املعرفة، القاهرة، ط: تح، تقويم اللسان، ابو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي - ٧
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ُ عبد اللطيف البغدادي أيضًا بقولهو . ليس غلطاً  به ُ االستعمال [:قد صوّ ، ١]هذا أيضًا عام قد خصصه
ُ معبد العزيزمطر بتغري جمال االستعمال و  وقد فّسره. لقبولجدير باهذا الرأي و  ن يف مكان آخر جعله

ربالنظر إىل طبيعة هذا  هو األصّح  الثَّاينو . ٢باب ختصيص العام ُ  التطوّ اه   .الذي بينّ

رت بسبب ترادفاليت  األلفاظمن و  إذ إّن . القرعلوجه، اليقطني و على هذا ا الّداليل التطوّ
غةاليقطني يف  حنو البطيخ و القثاء و يقوم على ساق كالقرع و  الض، و هو كلّ شجر ينبسُط على األر  الّل

القرع وحده دون سواه، فأصبحت الكلمتان نتيجة هذا اليقطني بإالّ أن االستعمال قد خّص  .٣ذلك
ُ الواقع يؤ وهذا ما يشهُد به و . مبعىن واحدالتخصيص  ّده غويي سّجل ذلك أصحاب كتب حلن كما  الّل

ة، رالذين أنكروا هذا  العامّ م و   التطوّ   .٤األصلخطأوا االستعمال، ألنّه جرى خبالف كعاد

ال ننظر إىل ما كانت عليه من داللة يف املاضي، و ليس من الصواب أن نعتمد الكلمة فيما  و 
رآلت إليه من داللة جديدة حبكم  غوي التطوّ  ؛نقول بالتفرقة تبعًا لذلكاالستعمال العام و  ئ، مث خنطَّ الّل

غويالقدمية للكلمة تبتعُد عن واقع االستعمال  الّداللةألن هذه التفرقة القائمة على   الّداللة، ذلك أّن الّل
، إذ هجرها االستعمال الّداليلالقدمية قد صارت شيئًا تارخييًا منسيًا يف حياة الكلمة بسبب من تطورها 

إال  اظاأللفال يعنيه من التارخيية القدمية و  الّداللةتلك ّن االستعمال العام جيهل مثل إأو تناساها بل 
  .املستعملة فعالً داللتها احلالية املتداولة و 

ربفعل و  ة يف رتادفاليت أصبحت م األلفاظالعديد من  للهجرة الثَّالثجند يف القرن  الّداليل التطوّ
اصر، بعد أن مّكن االستعمال هلا و لغة ذلك الع فلم يعد . اختفت تلك الفروق الدقيقة بني دالال

م جيهلون ذلك إا، بل يراعون التباين يف معانيهالعام يفرقون بينها وال  الّلغويهلم يف استعما النّاس
، وهذا ما الحظه و  ُ و ) الكاتبأدب (هـ يف مقدمة كتابه ٢٧٦ سنة صرح به ابن قتيبة املتوىفَّ متامًا جعله

                                                             
  .٨صحممد عبداملنعم اخلفاجي، : ، نشر وتعليقهيعل ح ثعلب و الشروح اليتي، ضمن فصذيل فصيح ثعلب، عبد اللطيف بن احلافظ البغدادي - ١
  .١٩٦، ١١١ص ة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة،لحن العام، عبد العزيز مطر - ٢
راجع - ٣ ُ  .٣٤٥، ص١٣ مجباب النون، فصل القاف، ، لسان العرب :ي
راجع - ٤ ُ ة في ضوء الدراسات لحن العام، و ٢٠٨، صتقويم اللسانوزي، اجل، وابن ١٢، صتكملة اصالح ما تغلط فيه العامةواليقي، اجل: ي

  .٢٨١صو  ،١٩٦ص اللغوية الحديثة،
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من الفدع ال احلنف ع والكوع و فما رأيت أحداً منهم يعرف فرق ما بني الوك[ :من أسباب تأليفه، فقال
أثره،  يعفوخشيت إذ يذهب رمسه و يت هذا الشأن كل يوم إىل نقصان و ال اللمي من اللطع، فلما رأو 

   .١]جزءاً من تأليفيجعلت له حظًا من عناييت و 

وحناول تتبع األلفاظ اليت ذكرها ابن قتيبة يف هذا النص، ومعرفة معناها من املعجم، لنستجلي 
راملعىن املشرتك بني هذه األلفاظ، الذي أّدى وبفعل  ف تلك األلفاظ يف لغة  ذلك الداليل إىل تراد التطوّ

ق ب تمع آنذاك اليفرّ       :خرينهما، ويستعمل أحدمها بدل اآلالعصر؛ مما جعل ا

تْه) وكع( َ ْقرُب  وكع َ ا الع برَِ تْه ضربته وَْكعاً  بِإ تْه، ولَدَغ ل الوََكعُ  وَكوَ ْ ي لَ  اَألصابع مَ َ ب ِ  حىت لسبَّابةِ ا ق
ْقفة تصري ُ قة كالع ، َأو ِخْل ضًا رَ ام يف يكون وقد عَ ُ  الرجل ِإ ل ْقِب ُ  فيـُ ام رى حىت السبَّابة على اِإل ُ ها ي  َأصُل

، خارجاً  ْقدةِ ُ َالنٌ  الوََكعُ  الليث وقال كالع ي نِْصر حنو القَدم َصْدر يف مَ ام يف كان ورمبا اخلِ  ما وَأكثر اليد ِإ
َْكدْدنَ  اللوايت لِإلماء ذلك يكون ل يف ي    .٢العمَ

ُف ( الُكوعِ  التواءف أما الَكوَعُ  اِم  َأصلَ  يلي الذي الزند وهوطرَ  َأن الَكوَعُ  وكع ترمجة يف وقيل ،)اِإلْ
لَ  ْقِب ُ ُ  يـ ام ا على الرْجلِ  ِإ قْباالً  َأخوا  الُكوعِ  انْقِالُب  اليد يف والَكوَعُ  قال ،َأصلها عظم يظهر حىت شديداً  ِإ
ُ  وامرأَةالكسائي،  خارجاً  َأصله شخص فرتى يزول حىت عاء نةُ، َكوْ ّ ي َ وَجَّ  َأن بالتحريك الَكوِع والَكوَعُ و  بـ  تـَعْ
ِل، من اليُد  َ ب ِ   .٣اماإل يلي مما اليد رْأس وهو الُكوعِ  ق

نَُف  َ نيِ  يف واحل امها، اُألخرى على منهما واحدة كل إقْبالُ  الَقَدمَ  يف احلافر يف هو وكذلك بإْ
امني من واحدة كل ميل هو وقيل والرجل، اليد رى حىت صاحبتها على اإل ُ ها َشْخُص  ي ِ ،  َأصل خارجًا

نَُف  َ ل َأن وهو الرِّْجل يف االْعِوجاُج  واحل ْقِب يْ  إْحَدى تُـ امَ ه إْ ْ ي نَُف  على رِْجَل َ  القَدم إقْبالُ  اُألخرى، احل
نََّف  الشيء عن وَحنََف  اَألصمعي، اُألخرى القدم على بَأصابعها يُف  مال وَحتَ ِ ن َ ِمُ  واحل ْسل ُ تََحنَُّف  الذي امل َ  يـ

ُ  َأي اَألْدياِن  عن يل ِ    .٤احلّق  إىل َمي
                                                             

  .٩ص، ١٩٦٧، أعادت طبعه باألوفسيت، دار صادر، بريوت، ١٩٠٠ماكس كرنريت، مطبعة برلني، لندن، : تح، أدب الكاتبة، بيابن قت - ١
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وٌَج ف أما الَفَدعُ  َ ٌ  ع ل ْ ي فاِصل يف ومَ َ قةً  كلِّها امل ٌ  أو ِخْل  ال مواضعها عن زالت قد املفاصل كَأنَّ  داء
ُْستطاعُ  َْسُطها ي ُ  أَفَْدعُ  وهو فََدعاً  فَِدع ،والَقَدِم  اليد من الرُّْسغِ  يف يكون ما وَأكثر معه، ب َنيِّ  وهو الَفَدعِ  بـ
وَجُّ  عْ ُ ىل القدم أَو الكّف  منقلب فيكون الرجل َأو اليد من الرُّْسغِ  امل نِْسيِِّهما، ِإ وَُج، امليل الَفَدعِ  وَأصل ِإ َ  والع
َد  كعباه تَْصَطكَّ  َأن الَفَدع وقيل باعَ تَ االً، مييناً  قدماه وتـَ  عظم وبني القدم بني زيغ بالتحريك الَفَدعُ  ومشِ

   .١الساق
يُ  لٍ  على واللُّمْ ياء مجاعة فـُعْ مْ ي مثل َل مْ ُ ياء مجع الع مْ ُ  عَ ى السود، الشِّفاه  ُمسْرة مقصور واللَّمَ

ِمي سيبويه واللِّثاِت، وحكى الشَفتني ْل َ اً  يـ ّ ِمي ذا ُل ياء شفته،وَشَفةٌ  اسودَّت ِإ مْ نَةُ  َل يـِّ َ ى، بـ ياء وقيل اللَّمَ  من اللَّمْ
 ِ ياء اللِّثةُ  وكذلك الدم، القليلةُ  اللِطيفةُ  الشِّفاه  عن اَألصمعي سأَلت نصر أَبو قال اللحم، القليلة اللَّمْ
 ابن الشفتني، وجعل يف يكون َسواد هو فقال ثانية سأَلته مث الشفة، يف ُمسرة هي قالف مرة اللَّمى

ى اَألعرايب    .٢سواداً  اللَّمَ
َقشُّرٌ ف اللََّطعُ أما  رةٌ  الشفةِ  يف تـَ ْطعاء َشفةٌ  وهي حلمها، وقلة الشفة رِقَّةُ  أَيضاً  واللََّطعُ  تعلوها، وُمحْ  َل

ثةٌ  ِ ْطعاء ول ُ  وامرأَة األَْلَطع الرُجلِ  شفة يف رقة اللََّطعُ  بل اَألزهرّي  وقال اللحم؛ قليلة َل ْطعاء يِّنةُ  َل َ    .٣بـ

يف  هو االلتواء وامليل واالعوجاج) الوََكعُ والَكوَعُ (والذي نالحظه هو أن املعىن املشرتك بني 
نَُف والَفَدعُ (املعىن املشرتك بني اليدين؛ و  َأصابع َ وَُج  امليلهو )  احل َ ام القدمني والع ، أما املعىن يف إ

يُ واللََّطعُ (املشرتك بني  وهذا التقارب يف املعىن . ة اللحم يف اللثةداللتهما على لون الشفة وقلّ ) اللُّمْ
ز للمجتمع ، وهذا ينسجم مع ما نتبناه من مفهوم آنذاك، استعمال لفظة بدل األخرى األساس جوّ

  .    للّرتادُف

رذا كشف لنا املؤلف عن و  يف عصره، تلك  األلفاظمن  الذي حدث لطائفة الّداليل التطوّ
رامنحت الفروق بينها نتيجة هذا اليت صارت تستعمل مبعىن واحد و  األلفاظ ا لعظيمة تلك إو . التطوّ ّ
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ا  يكما جير عانيها اليت آلت إليها يف عصره و الفائدة اليت جندها يف تسجيل ابن قتيبة لأللفاظ حبسب م
  .١املرويةاالستعمال فعالً، وليس حبسب معانيها النقلية و 

رت بسبب ترادفاليت  األلفاظمن و  خطأها ابن قتيبة معوالً على االستعمال القدمي، كلمة و  التطوّ
إىل أن الطرب خّفة تصيب  لكن املؤلف يذهبيف الفرح دون اجلزع، و  النّاسالطرب حيث استعملها 

  :على ذلك بقول النابغة اجلعدي يستشهُد و . ة اجلزعالسرور أو لشدّ ل لشّدة الرج

ُ و كَ أَ  الهِ الوَ  َب رَ طَ     مُه ِر ثْ ِإ بًا يف رِ  طَ اِين رَ أَ  وَ  َ تَ ْخ امل   ٢لْ ب

االستعمال  هذا صحيح بالنظر إىل األصل أو بالنسبة إىل ذلك االستعمال القدمي بيد أنّ و 
ما محق قد خّص الطرب بالفرح وحده، و الال    .ختصيص املعىن تطور داليلني، و رتادفجرى 

 ):الّداللةتوسيع (تعميم الخاّص ) ٢(

 ُ ة عن طريق التوّسع تزيل مع تقادم العهد خصوص معناه إّن كثرة استخدام اخلاّص يف معاٍن عامّ
  .٣و تكسبه العموم

ادُفأثرها يف حدوث و  الّداللةولتوضيح تعميم  ةورد طائفة من األ، نُ الرتَّ َل ِ أن أصل : ، منهامث
هو يقرب كذا، أي : فيقال. ملا كثر استعماله صار يقال ذلك لكل طالبهو طلب املاء، و القرب 

منه ليلة ه طلب املاء، و األصل فينقرب أي نطلب و [: يف اللسان عن اخلطايبو . يطلبه، وال تقرب كذا
   .٤]فالن يقرب حاجته، أي يطلبها: سع فيه فقيلمث اتّ  القرب،
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  .٥٣، ص التطور الداللي بين لغة الشعر و لغة القرآنعودة خليل، - ٣
 .٦٦٧، ص١باب الباء، فصل القاف، مج  لسان العرب، - ٤
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 ذلك أنسبب رفع عقريته أي صوته، و : مث قالواالعقرية يف األصل هي الساق املقطوعة،  أنّ و 
جعة معناها يف أن النو  .١رفع عقريته :صاح فقيل بعد لكل من رفع صوتهرجالً عقرت رجله فرفعها و 

  . لب انتجاعاً ة االستعمال صار كلّ طلكثر األصل طلب الغيث و 

ة منيحة، املنيحة أصلها أن يعطي الرجل الناقة أو الشاة فيشرب لبنها، و   ّ مث صارت كل عطي
تعمال ذلك حّىت صارت ليس نفسها، مث كثر اسيعين اختالط األصوات يف احلرب، و كان  والوغى

ُ الراو و . احلرب وغى وكذلك الواغية عملت بعد عليه، مث است ستقىية كانت تعين يف األصل البعري الذي ي
  .٢املزادة راوية ذلك مبعىن املزادة فصارت

غةأيضًا أن كلمة اخلارب يف  من هذاو  ا ،الّل كانت تطلق على سارق اإلبل خاصة، مث عمموا 
سارق اإلبل خاصة، مث : اخلاربو [:اً كان أو غريه، جاء يف اللسانحىت صارت تقال لكلّ من سرق بعري 

خرب فالن : يقال )...(،ال غريهامل خيصص به سارق اإلبل و و  ،للّص ا: اخلاربو  )...(نقل إىل غريها اتّساعاً 
  .٤الّداللةتني بسبب هذا التعميم يف رتادفالسارق مذا أصبحت لفظتا اخلارب و و  .٣]أي صار لصاً 

رقد عّلل هذا  عبد العزيز مطر جتدر اإلشارة إىل أنّ و  ُ السيوطي فيما و ، الّداللةعميم بت التطوّ أورده
اه اً فيما وضع [: مسّ از املرسل، إذ إّن العالقةو  .٥]يف األصل خاّصًا مث استعمل عامّ  جيوز محله على ا

ازية واضحة بني املدلولني و  غت اطالق اا ّ شّدة و هي اليت سوّ ذلك لعالقة لبأس مبعىن احلرب على كل
 ّ   .ةالسببي

ةمن و  َل ِ ادُفوقوع  أمث هو يف ، و ةعلى كلّ زهر ، إطالق اسم الورد الّداللةبسبب التعميم يف  الرتَّ
غة غاتحول إطالق الوردة على كلّ زهرة يذكر فندريس أن يف و . خاّص باألمحر الّل السالفية اجلنوبية  الّل

                                                             
 .٥٩٣ص ،٤باب الراء، فصل العني، مج  ،.ن.م - ١
 .٣٤٧-٣٤٦ص، ١٤الياء، فصل الراء، مج باب  ،.ن.م - ٢
 .٣٤٩-٣٤٨، ص١باب الباء، فصل اخلاء، مج  ،لسان العرب - ٣
راجعحول ه - ٤ ُ ، ي  المزهر،، والسيوطي، ٩٦-٩٥، صاحبيال ، و ابن فارس،٤٣٤-٤٣٢\٣ جمهرة اللغة،ابن دريد، : ذه األمثلة مجيعًا

  .لسان العرب ، إضافة إىل٤٣٣-٤٢٩\١
 .٤٣١، ٤٢٩\١، س.م السيوطي، - ٥
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األملانية، مث  الّلهجاتبعض الكرواتية و ، كما يف الصربية و صار اسم الوردة يطلق على الزهرة عموماً 
ًا  ااإليطالية اليت صارت تطلق  الّلهجاتحدث مثل هذا أيضًا يف بعض  ّ سم الوردة على كلّ زهرة أي

  .١مسًا جديداً اضطرّت إىل أن توجد للوردة ات، و كان

 ،استعماهلما مبعىنء احلار أم البارد و منها إطالق االستحمام على االغتسال سواء أكان باملاو 
ُ بعد ذلك ار،املاء احلألّن االستحمام أصله االغتسال باحلميم أي  ؛وليس األصل كذلك  مث عمموه

ذا االستعمال نتيجة هذا و . فشمل كلّ اغتسال بأي ماء كان رقد اعرتف اجلوهري   الّداليل التطوّ
قد استحممت إذا اغتسلت به، هذا هو األصل، مة مثله، و احلمياملاء احلار، و : واحلميم[: سجله بقولهو 

، بأّي ماء كان   .٢]مث صار كل اغتسال استحمامًا

للعقرب، وكل ما يضرب بذنبه،  األوَّلو . استعمال اللسع واللدغ والنهش مبعىن واحدمنها و 
يعممون داللة كلّ  النّاسلكن هذا هو األصل، و . ا يأخذ بأسنانهمل الثَّالثملا يضرب بفيه، و  الثَّاينو 

غويذلك باعرتاف بعض ال يفرقون بينها، و نها األخرى و الواحد م ترادف منها، إذ أّلفوا يف  ني الذينالّل
ة وسّجلوا هذا االستعمال وخطَّ حلن ا هذه  ترادفميكن تفسري و  ،ألنّه جاء خبالف األصل ؛أوهلعامّ

  .٣بتعميم اخلاّص  األلفاظ

ملا كان  الثَّاينما كان من عيدان، و  األوَّلو  ،ةرتادفالوكر أو الوكن ممنها أيضًا استعمال العّش و و 
ذلك و  ،األلفاظاليفرقون بني هذه  ٤يف استعماهلم زمن ابن اجلوزي النّاسو . نقبًا يف جبل أو حائط

 تَّرادُفيبدو أّن و . ٥ألنّه خبالف األصل ؛باعرتاف ابن اجلوزي نفسه الذي خطأهم يف هذا االستعمال

                                                             
 .٢٥٩-٢٥٨ص اللغة، فندريس، - ١
 .١٩٠٥\٥، ]محم[، مادة حاحالّص  اجلوهري، - ٢
  .١٧٩ص تقويم اللسان،وزي، اجلابن  - ٣
ولد يف دمشق وتتلمذ على يد ابن . من أعالم اإلصالح الديين يف القرن الثامن اهلجري).م۱۳۵۰ -۱۲۹۲هـ، ۷۵۱-  ۶۹۱(ابن قيم اجلوزي  - ٤

، كما أن له )الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية(يف جمال السياسة  بهمن أبرز كت.وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه كبريًا   تأثر به تأثرًا تيمية، حيث 
ّب؛ التبيان يف: العديد من املؤلفات األخرى منها ّب من الكلم الطي عني؛ زاد املعاد؛ مدارج السالكني؛ تلبيس إبليس؛ الوابل الصي أقسام  أعالم املوّق

   .۵۷۱، صاملوسوعة العربية العاملية.القرآن
  .١٦٠ص ،.ن.، ميوز اجلابن  - ٥
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مثل و  .١]العش، حيثما كان: الوكر[ .)هـ١٥٤.ت(بداللة قول أيب عمرو  ذلكو  ،قدمي األلفاظهذه 
رت داللتها على وجه تعميم اخلاّص فصارت م األلفاظهذا كثري من  ة يف طرائق االستعمال رتادفاليت تطوّ

غوي   .من غري مراعاة أو التفات إىل التباين الذي كانت عليه الّل

  
  
  
  
  )انتقال مجال الداللة( االنزالق الداللي) ٣(

ازي إىل تغّري يف يؤّدي  معاين املفردات قد يؤدّي يف االنتقال من املعىن احلقيقي إىل املعىن ا
هاية إىل انقراض املعىن احلقيقي و النه ازي حمّل از من أهمّ السبل اليتو  .٢حلول املعىن ا ا انتقال ا  يتمّ 

ُ معىن الكلمة من حميط إىل آخر بطرٍق  إذ ؛الّداللةجمال  از القائم على أبرزها االستعارة إىل ا ينتقل
از ا ة، وا ة، هو الذي تكون عالقته غري اململرسل و عالقة املشا ّ ة، كالسببية، والزمانية، واحمللي شا

ة، و الّدالليو  ّ اوري   .ما سيكونما كان و  باعتبارة، وا

اديرى و  ازي هو أحد ضروب  [أنّه  عبد احلسني مهدي عوّ رميكن أن يكون االستعمال ا  التطوّ
ُ حتت عنوان  الّداليل ُ يف غري موضعهما (باعتبار أن ما مجعوه از أو  )وضعوه على يقوم على باب ا

يعتمد على ما جاء من العرب الذين  الّداليلضروب االستعارة املختلفة، فيكون هذا النحو من التصرف 

                                                             
راجع .٣٧٧-٣٧٦، صصالح المنطقإ ابن سّكيت، - ١ ُ لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية ، و٢٩٣، صفقه اللغة وسر العربيةالثعاليب، : وي

  .٢٨٤ص  الحديثة،
  .٥٣، صالشعر و لغة القرآنالتطور الداللي بين لغة عودة خليل،  - ٢
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م ادي الكناية حاكم مالك يدخل و  .١]يعتّد  ّ از ب إىل جانبالزي ويف ضوء [: ، قائالً قريبة منهها وصفا
از و    .٢]األلفاظ ترادفالكناية ميكن أن نفّسر الكثري من ا

ق ابن جّين بني احلقيقة و  از بقولهلقد فرّ يف تعمال على أصل وضعهِ احلقيقة ما أقر يف االس[: ا
غة از ما كان بضدو . الّل احلقيقة  تعىن بتتبع املفردات حسب العربيَّةنّنا مل جند املعجمات أال إ .٣]ذلك ا

از باستثناء الزخمشري يف و  َالغةأساس (ا ازي حني نوا خيلطون بني املعىن احلقيقي و ، إذ كا)الب ا
ازية شيوعًا ينسى معه  األلفاظقد أّدى هذا اخللط إىل أن تشيع و . األلفاظيتحّدثون عن تلك    ا

ازف ا حقيقة يها،ا   .٤فتستعمل كأّ

ألّن ذلك االستعمال  ؛يف معاٍن جمازية أو كنائية األلفاظأخرج استعمال  ٥إال أّن الشيخ البهائي
نة ّ از يف حلقيقة لفظ مستعمل يف وضع أول، و ا[: إذ يقول الشيخ البهائي .٦دال بالقرينة املانعة أو املعي ا

  .٧]ال شيء منهما قبلهغريه لعالقة و 

حدثنيو  الُقدامى_ هناك من العلماء و  ُ ة  ـ امل ّ از و من وجد أّن قضي احلقيقة إمنا هي مسألة ا
ة متغّرية، ذلك أن احلقيقة و ليست ثابتة، بل هي ن ّ از كثرياً ما يتبادالن سبي هذه الصفة، فهما يف حركة ا

مقياس ذلك هو يقة، و ما كان جمازاً قد يصري حقفما كان حقيقة قد يصري جمازاً، و . انتقال مستمرّ دائبة و 
غويالعرف االستعمال و  از إىل احلقيقة، و جّين   ابنقد بّني و . الّل از إذا كثر حلق  انتقال ا نص على أن ا

                                                             
اد - ١   .٢٠٢ص ، فقه اللغة العربية،عبد احلسني مهدي عوّ
  .١٠٠، صالتَّرادُف في اللغةحاكم مالك الزيادي،  - ٢
 .٤٤٢\٢ الخصائص،ابن جّين،  - ٣
 .١٠٢ص ، فقه اللغة،عبد احلسني املبارك - ٤
 ورحل.إيران إىل أبوه به وانتقل ببعلبك، ولد.الشعراء من إمامي، أديب عامل): م ۱۶۲۲ - ۱۵۴۷=  هـ ۱۰۳۱ - ۹۵۳( العاملي الدين اء - ٥

ا فواله بأصفهان ونزل واسعة، رحلة  إىل وعاد وحلب ودمشق القدس وزار.مصر إىل حتول مث مدة فأقام العلماء، رياسة) عباس شاه( سلطا
) الوثقى العروة( وله.فصول وال أبواب ال املرسلة، االدب كتب من ومها) املخالة( و) الكشكول (  كتبه أشهر.بطوس ودفن فيها، فتويف أصفهان،

 خالصة( و االصول، يف) الزبدة( و)  البالغة أسرار( و بعضه، طبع احلديث، يف) املتني احلبل( و) العربية علم يف الصمدية الفوائد( و التفسري، يف
  .۱۰۳۱ص األعالم،الزركلي،  .)االفالك تشريح( و) احلساب يف

  .١٩١، صالبحث الداللي عند الشيخ البهائياوي، حي عدوية - ٦
 .٢٣، صزبدة األصولالبهائي،  - ٧
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غةعلى الرغم من تعريفه هلما حبسب أصل الوضع يف  ،١باحلقيقة : كما نقل السيوطي عنهم قوهلم. الّل
، و  فاحلقيقة مىت قل ،بالعكسن احلقيقة قد تصري جمازاً و إ[ از مىت كثر استعماهلا صارت جمازاً عرفًا ا

  .٢]استعماله صار حقيقة عرفاً 

از و  غةإن كان هو السبب يف خلق العديد من املعاين للفظة الواحدة يف ويرى فندريس أن ا ، الّل
از اليصبح املعىن اجلديد اإال أنّه سريعًا ما ينسى، و  يقل يف حقيقته عن لذي دخل اللفظ عن طريق ا

حنن إذا أردنا أن حنّدد معىن الكلمة أو معانيها، فعلينا أن ننظر إىل و . الذي كان له األوَّلاملعىن 
ا   سليم بأن للكلمات معىن أساسيًا يف الت[: يقول فندريسو . كما هي اليوم، ال إىل تارخيهااستعماال

مة هلا وجهة النظر التارخيية تلك ال قيو . ملسألة وجهة النظر التارخيية إثارة األوَّلمعاين ثانوية صادرة عن و 
  .٣]هنا

ازات و حني متر األيام على تلو [: إبراهيم أنيس يقولو  ن تنسى تلبث أيكثر استعماهلا، الك ا
ازية فيها، و  عىن اجلديد ن استعمال اللفظ باملأ حممد املبارك رىوي. ٤]تصبح معانيها حقيقيةالناحية ا
ازيكون يف بادىء األمر  تذهب عنه هذه  النّاسشيوعه بني االستعمال و كنّه بعد كثرة لو  ،عن طريق ا

  .٥تصبح داللته على مدلوله اجلديد داللة حقيقية ال جمازيةالصفة و 

ازية و مهما يكن السبب ا أشار الزيادي إىل أنّهو  غويالظرف لذي يكمن خلف التسمية ا  الّل
ة، و  اخلاّص  ل مرّ أن  النّاساالعتبارات املتباينة اليت أوحت إىل و  مهما تكن األسبابالذي استعملت فيه أوّ

از، ف األلفاظيطلقوا عليه العديد من يسموا الشيء بامساء خمتلفة و  نه مبرور الوقت خيلق إعلى سبيل ا

                                                             
 .و ما بعدها ٤٧٧\٢، الخصائصابن جين،  - ١
 .٣٦٨-٣٦٧\١ المزهر،السيوطي،  - ٢
راجع٢٢٩-٢٢٨ص اللغة، فندريس، - ٣ ُ  دور الكلمة في اللغة،، ستيفن أوملان، ٣٧٤-٣٧٣ص الوجيز في فقه اللغة،حممد األنطاكي، : ، و ي

  .١١٣ص
  .١٨١، صفي اللهجات العربيةابراهيم أنيس،  - ٤
راجع - ٥ ُ راجع٢٢١، صالعربية فقه اللغة و خصائص حممد املبارك،: ي ُ   .١٧٨- ١٧٧، صدور الكلمة في اللغةستيفن أوملان، : ، و ي
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ازية، لطو إإذ . الكثري من االمساء املختلفة للشيء الواحد ا و ّن هذه االمساء ا لكثرة استعماهلا ل العهد 
ازية، مث تصبح دالة على املسمى داللة حقيقية ال جمازية شيوعها، تنسىو    .١فيها الناحية ا

بعد انتشاره ا األصلية لشيوع املعىن اجلديد و ن داللتها عليها أقرب إىل الذهن من داللتهإبل 
ذا االستعمال ة للمسمى رتادفهكذا يصبُح أمامنا يف آخر األمر العديد من االمساء املو . طول العهد 

ًا من أسباب  .الواحد از سببًا مهمّ حدثنيعنه بعض  عّرب هذا ما و . األلفاظ ترادفو هلذا كان ا ُ بـ  امل
ازات املنسية[   .٢]ا

 :معرتض يقول فربَّ . على وجه االطالق للّرتادُفكل جماز مسببًا   عدّ يرى الزيادي أنّه ال جيوز و 
ادُفّن من شروط إ قّدمنا من صريورة ّن ذلك مقيد مبا إ :عن هذا نقول للجوابو . أالّ يكون جمازاً  الرتَّ

از حقيقة و  ، أو أنّنا جنا ازية يف التسمية متامًا ذاك هل أن هذا االسم جماز يف الشيء و اختفاء الناحية ا
فاالسم الذي كان يدل على مسماه جمازاً مث شاع استعماله حىت صار داال عليه داللة امسه . حقيقة فيه

قد أصبحت تدّل على  األلفاظفما دامت مثل هذه . للّرتادُفيح هو الذي نعنيه هنا سببًا احلقيقي الصر 
ا جماز  لبتّة، فال مناص أشيء واحد داللة مباشرة، دون أن نلمح فيها أي أثر جمازي، بل نكاد جنهل أ

  .٣هارتادفحينئذ، يف مثل هذه احلالة، من التسليم ب

از الذي صار حقيقة، نفسر الكثري من و  ل يف طائفة  رتادفامل األلفاظعلى أساس  ا ة فإّن التأمّ
ا يف حقيقتها، ليست امساً ات و رتادفكبرية من امل ّ  التحقيق فيها من الناحية التارخيية، يبّني لنا بوضوح أ

ل األمرطلإّمنا أُ اصيالً للشيء، و  ةمن و . قت عليه جمازاً أوّ َل ِ غى ترادفذلك  أمث غىو . احلربو  الوَ يف  الوَ
تسمية و  .٤فصارت احلرب وغى، بنّص ابن دريد األصل اختالط األصوات يف احلرب، مث كثر ذلك

ّب، و احلرب وغى على  از املرسل لعالقة املسب على و . احلرب مسببة الختالط األصوات ذلك ألنا
از املرسل أيضًا نفّسر  عليه  ية هو البعري أو احلمار الذي يستقىو االر ّن إإذ . املزادةية و و االر  ترادفا

                                                             
راجع - ١ ُ  . ١٠٦ص ،التَّرادُف في اللغةمالك الزيادي، : ي
 .١٧٢-١٧١ص في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس،- ٢
 .١٠٧، صالتَّرادُف في اللغةحاكم مالك الزيادي،  - ٣
 .٤٣٢\٣ ،.)ه١٣٤٦(مكتبة املثىن، بغداد، باألوفسيت عن طبعة  ة،الجمهر ابن دريد،  - ٤
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اورةو  .١املزادة هي الوعاء الذي يكون فيه املاءو  ،املاء وية من الدابة ايف املكان انتقل معىن الر  بسبب ا
اورة و . فصارت الكلمتان مبعىن واحد. اليت يستقى عليها إىل املزادة هي إحدى غين عن البيان أن ا

از املرسل، و عالقات  على حد  ،العرب تسمي الشيء باسم غريه إذا كان جماوراً له أو كان منه بسببا
البعري الذي يستقى عليه مث صارت : الراويةو  [: ذا النحو نفسر قول ابن دريدعلى هو  .٢تعبري ابن قتيبة

  .٣]املزادة راوية

أّن مثّة موضوعات معينة تكون مراكز  )Stephen Ullmann( ستيفن اوملانلقد ذكر   
تمع واحلياة، و ات رتادفلتجمع امل ذا بعدة مسميات يف االنكليزية ل هلمثّ حوهلا بسبب أمهيتها يف ا

ّ و  ا مركز دائم جلذب ) املوت(كفكرة   ؛اترتادفة مما له جماميع من املالفرنسي ادُفاليت وصفها بأ  الرتَّ
از و  أثرد ذلك إىل املؤلف بعمث أشار . بسبب أمهيتها ات الدالة على هذا رتادفالكناية يف جمموعة املا

ةاملعىن معززاً قوله باأل َل ِ الواقع أن الثروة و [: قال قد عّلل كثرة مرادفات املوت تعليالً وجيهًا حنيو  ،٤مث
ا رتادفالطائلة من امل غاتمجيع ات اليت ولد ترجع إىل منا إوقعه على النفس لتخفيف صدمة املوت و  الّل
ليس دور هذا القانون يف و . واحلاجة الدائمة إىل التجديد )الاالستهالك بكثرة االستعم( :هذا القانون

نا إىل التنويع و هذا املضمار بأقلّ من دور املوت نفسه، ذلك ا التجديد يف اصطالحاته ال الذي يضطرّ
   .٥]بسبب ماله من تأثري عاطفي

ادُفتستلزمُ  اً هناك ألفاظورّمبا أراد أن يشري إىل أّن  التأثري يف حياة ملا هلا من االرتباط و  ؛الرتَّ
، ما أّدى إىل ترادف عّدة ألفاظ  ُ اإلنسان، وميكن أّن منثّل بالناقة عند العريب، وارتباطها حبياته وأمهيتها عنده

الإلشارة إليها أو إىل أجزائها، بل ُخ  ا ومتعلقا   .ّصصت كتب يف اإلبل وصفا

                                                             
    .٣٤٧-٣٤٦ص ،١٤باب الياء، فصل الراء،مج  لسان العرب،- ١
  .٢١، صالكاتب أدبابن قتيبة،  - ٢
  .٤٣٣\٣، الجمهرةابن دريد،  - ٣

1 -Semantics an introduction of the science of meaning, p. 149_150 . 
  .١٧٨، صدور الكلمة في اللغة ستيفن أوملان، - ٥
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 العربيَّةاملفردات )  Dehammerدوهامر(وقد مجع األستاذ [: علي عبد الواحد وايفيقول  
 َ   .١]أربعنيثر من مخسة آالف وست مئة وأربع و ل وشؤونه، فوصلت إىل أكمَ املتصلة باجل

حدثنيذهب نفر من و  ُ ادُفالعرب إىل حدوث  امل از و بسبب  الرتَّ م مل  ،االستعارةا بيد أّ
ريربطوا ذلك مبسألة  نوا عالقة العوامل و  ،الّداليل التطوّ ّ ةمل يبي ّ ةو  االجتماعي ّ وأثرها يف هذا السبب،  النفسي

ُ صراحة من أسباب نشأة و  ادُفأّن من أشار منهم إليه مل جيعله غةيف  الرتَّ على حني أّن بعضهم قد . ٢الّل
ُ متاماً    .٣أغفله

حدثنيمن و  ُ ق إىل ذلك فقد أشار إليه فندريس يف عدّ  امل  أثرة مواضع مؤّكداً األجانب من تطرّ
ةالكناية يف تعّدد التسمية بسبب العوامل االستعارة و  ّ ةو  االجتماعي ّ ستيفن أوملان إىل هذا ذهب و . النفسي

ُ لدراسة  ادُفالسبب صراحة يف الفصل الذي عقده غاتيف طائفة من  الرتَّ تعارة إذ ذكر أن االس، الّل
)Metaphor(  حسن التعبري والكناية أو)Euphemism ( ادُفمن أسباب حدوث غةيف  الرتَّ   .٤الّل

از و ال يعّد  املنّجديف حني جنُد حممد نور الدين  ادُفالكناية من أسباب نشوء  ا  [: ، قائالً الرتَّ
ّ : األوَّل: ات من وجهنيرتادفامل هاعرتاضنا على مثل هذو  ادُفشرط ، و مركَّبا بني مفرد و أ أن : الرتَّ

الكناية من األساليب البالغية اليت تعبري كنائي عن املفرد، و  ركَّباملأن : الثَّاين. يكون بني مفردين
ادُفليس ، و النّاستتفاوت فيها قدرات    .٥]من ذلك يف شيء الرتَّ

ةالواضح من هذا االعرتاض أنه ناقش األو  َل ِ ةة، دون النظر إىل األركَّبامل مث َل ِ هي و اليت ذكرناها  مث
ق، بل على وجه االطال للّرتادُفكل جماز سببًا   عَدُّ بني املفردات، كما أنّنا أشرنا سابقًا إىل أنّه ال جيوز 

از و  ذلك من خالل شيوع و . ء داللة االسم احلقيقي الصريحداللته على الشيالبّد من صريورة ا
  .استعماله يف هذا املعىن

                                                             
 .١٦٣، صفقه اللغة الواحد وايف، علي عبد - ١
راجع - ٢ ُ ، فقه اللغة و ، حممد مبارك٢٣٩، صعلم اللغة وعلي عبد الواحد وايف، ،٣٧ -٣٠، صداد في اللغةاألضد حسني آل ياسني، حمم: ي

  . وما بعدها ١٩٦، صفي اللهجات العربيةابراهيم أنيس، العربية،  خصائص
  .وما بعدها ٢٧٩، صفصول في فقه العربيةرمضان عبد التواب،  - ٣

- Semantics (op. cit. p. 149_ 151. 1  
  . ٨٦، صالتَّرادُف في القرآن الكريمحممد نور الدين املنجد،  - ٥
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ريف ضوء  األلفاظ ترادفالقول فيما يتعلق حبقيقة  خالصةو  هو أنّنا إذا نظرنا إليها  الّداليل التطوّ
ا إذا نظرنا إليها ترادفننا ال جنُد إاألصول التأرخيية لداللتها، فاحلسبان آخذين ب) تأرخيية(نظرة  ًا فيها، أمّ
والذي منيلُ إليه املنهج  .هاترادفحقيقة  ناسملما آلت إليه من دالالت باحلسبان آخذين ) وصفية(نظرة 

غةالوصفي يف النظر إىل األلفاظ وماتشري إليه من داللة عند مستعمل  ادُفوهذا يستلزم القول ب. الّل ؛ الرتَّ
غةلكن ليس على سبيل املبالغة فيه، ووصول املرتادفات إىل املئات؛ فوظيفة  يف األساس إيصال املعىن إىل  الّل

  .لبس املتلقي من دون غموض أو

  

  

  

   .على موصوفاتها الصفات الغالبة  -٤

ا الصفات اليت كثُ  يرى الكثري و . االمسية ىل حدٍّ وصلت فيه إىل داللتهار استعماهلا إاملقصود 
حدثنيمن  ُ   .١تصبح مرادفة هلاهلا يف التسمية، و ستعمال، فتعدأن الصفات تغلب األمساء األصلية يف اال امل

ى مبكانة كبرية، أو كانت له يالحظ يف موضوع التسمية و  ما حظي الشيء املسمّ تعددها أنه كّل
إذا تعددت وجوه [صفاته، وتنوع احواله و خدامه و مساؤه تبعًا لوجوه استأ، كثرت النّاسأمهية خاّصة عند 

غةقد متثّل هذا األمر الطبيعي يف و  .٢]الستعمال حليوان ما تعددت امساؤها ا و  الّل ظهر أثره يف مفردا
يات من حنو السيفة للتعبري عن الواقع االجتماعي وما فيه، و بوصفها أدا ُ يف مسمّ ، ذلك ما جنده

غري ذلك من الظواهر احليوية احلية، و األسد، والذئب، و والصحراء، و  اخلمر،واجلمل، والناقة، والعسل، و 
  .آنذاك العربيَّةاحلياة  كانت ذات امهية يفأو الطبيعية اليت  

                                                             
راجع - ١ ُ فصول في فقه  ، ورمضان عبد التواب،١٨٢، صفي اللهجات العربية، وابراهيم أنيس، ١٦٨، صعلم اللغةعلي عبد الواحد وايف،  :ي

  .٣١٨، صالعربية
  .٣٩٥، صجيز في فقه اللغةالو  نطاكي،األ - ٢
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ِ تُ ْخ قد اُ و  مبعث خالفهم فيها أّن االسم يدّل على ذات ، و اترتادفيف عّد الصفات من امل َف ل
ى و املسمى على سبيل التجريد ال ملعىن فيه، يف حني تدّل الصفة على  . تشري إىل معىن خاّص فيهاملسمّ

ى بالوضع امسًا للذات ال ملعىن [:كما يقول ابن األثري فيه،  فقد يوجد من االمساء ما يطلق على املسمّ
منها ما يطلق عليه لصفته فيه كالصارم، فإنّه موضوع له و . هذه اآللة املعروفة كيف كانت زاءإكالسيف ب
  .ا السيف اليت عرف األلفاظي القول يف سائر على هذا جير و . ١]لصفة احلدة

دال [إن لصارم مثالً، و االفرق بوحدة االعتبار، فالسيف و  عن هذا فخر الدين الرازي عّرب قد و 
وعلى هذا كانا متباينني  ]اآلخر على الصفةن باعتبارين أحدمها على الذات، و لكعلى شيء واحد، و 

  .٢نيرتادفني، الشرتاط حتقق وحدة االعتبار يف املرتادفليسا مو 

 تكن عصية على مل تصمد ومل الّداللةأن مع قوله بعنوان الوصفية يرى إبراهيم أنيس  ولكن
ر عنه  عّرب وهذا ما  .املتعددة على املعىن الواحد األلفاظ، فالتقت من أطرافهاقتصت والتغري، بل ا التطوّ

  .٣بعض العلماء بقوهلم فقدان الوصفية 

واضـح أّن الفـرق و  .االعتبـارات الكثـريةاملختلفة للسيف حبسب الوجوه و  األلفاظدت هكذا تعدّ و 
ــا تــدّل علــى الســيف خلاصــية معينــة فيــه، علــى حــني تــدل كلمــة  األلفــاظبــني هــذه  ّ علــى ] ســيف[يف أ

  . ف فهي تقع على الكلّ أيًا كاندة من هذه االعتبارات واألوصاى جمرّ املسمّ 

ـّـمــن  ال بــدّ و  يلحظــون تلــك االعتبــارات يف اســتعماهلم هلــذه م كــانوا يراعــون مثــل هــذه الفــروق و أ
ّ األصل، و  واطالقها على السيف يف األلفاظ ما يف نظـر البـدوي مسـتعمل السـيف وصـاحبه، الـذي ال سـي

غري أنه . شؤونهبه أكثر من غريه نتيجة معاينته وخربته ومتاسه املستمر بالسيف و حيّس يدرك هذا التباين و 
تـــداول هـــذه ولكثـــرة ، ولبعـــدنا عــن التمييـــز بـــني األصـــل، جمــرداً ومنعوتـــًا مـــن هـــذه الصــفات، نمبــرور الـــزم

   .الشهرة فغلبت غلبة االمساءو  كتب هلا الغلبةشيوعها يف االستعمال،و  -أو الصفات -األلفاظ

                                                             
 .٣٥٢، ص١٩٧١إبراهيم السامرائي، مطبعة اإلرشاد، بغداد، : تح ع،رّص الُم  ابن األثري، - ١
 .٤٠٢\١، المزهر، السيوطي - ٢
  .٢١٢، ص داللة األلفاظابراهيم أنيس ،  -٣
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رد و  اليت  األلفاظخاصة تلك و  )السيف(رّمبا طغى بعضها يف االستعمال على االسم احلقيقي ا
وف وأفضلها عندهم اليت تدّل على أحسن السي األلفاظتلك و تشري إىل صفات مستحسنة حممودة فيه، 

  .البتاراحلسام، والصارم، والعضب، واملشريف، واملهند، واليماين، و حنو 

بيد أنّه قـد . الغالبة املشهورة يف السيف قد كانت صفات له ال ريب يف ذلك األلفاظفإّن هذه  
منــا أكثــر مــن أغفــل فيهــا معــىن الوصــف شــيئ ًا فشــيئًا بســبب كثــرة االســتعمال، والرتكيــز علــى ميــزة فيــه 

ّب تعـــدد  األصـــل أن يكــون للشـــيء تســمية واحـــدة، وال ضــري يف تعـــدديف و  .غريهــا األوصــاف، وقـــد ســب
ادُفكثري من أمثلة األوصاف والدة   نه باملخطط األيت ذلك لتوضيحو  ،الرتَّ ّ   :نبي

  

  

  

  

    

  

  

 ،أو طبيعته ،إما من مكان صنعه ؛ههو االسم األصل وما سواه أوصاف جاءت) السيف(فإن 
  .شكله اخلارجي، ولكن كثرة استعمال الصفات وغلبتها أّدت إىل استعماهلا للتعبري عن السيف ذاتهأو 

ستقرائية الستعماالت كل لفظة من ألفاظ السيف يف االزيادي بدراسة حاكم مالك قد قام و 
امسًا أصليًا ) السيف(ة حصاء إىل أن املتنّيب قد استعمل كلمخلصت من هذا اإلو [ :املتنّيب، قائالً ديوان 
ةمأربعًا و  من هذه و . ثالثني ومائة مرةصفة من صفاته يف تسع و  عشرينعلى حني استعمل ستًا و . ائة مرّ
به السيف فقط حنو  منها ما يرادشري إىل زيادة معىن الوصف فيه، و يما يدّل على السيف و  األلفاظ

  السیف
  الصمصام

  الصارم

  المھند

  الحسام

  البتار

  .....القاطع، وغیر ذلك
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ة، و احلسام اليت استعملها مثاين عش ة، و  الصارمرة مرّ اهلندية أو اهلندواين أو اليت استعملها سبع عشرة مرّ
ات، والعضب اليت استعملها مخس املشر د اليت استعملها سبع عشرة مرة، و املهنّ  يف اليت استعملها مثاين مرّ

تني،الصمصامة أو ات، و املناصل اليت استعملها تسع مرّ مرات، و  يماين اليت الو الصمصام اليت استعملها مرّ
ة واحدة،  قةإىل غري ذلك من االستعماالت األاستعملها مرّ يبدو واضحًا و  بالسيف خرى لأللفاظ املتعّل

على صفة فيه هي أكثر من تدّل على السيف أو عليه و اليت  األلفاظمن هذا االحصاء أن استعمال 
مدى يدّل هذا على شيوعها وغلبتها و للسيف يف ديوان املتنّيب، و  الصريحاستعمال االسم احلقيقي 

ا على االسم األصلي  يكن استعمال االسم ومل األلفاظأن املتنّيب قد استعمل طائفة من هذه و . طغيا
ا إال السيف    .١]يقصد 

ورّمبا كان السبب، يف كثرة لفظة السيف او ما يّدُل عليه، يف القصائد املدحية للمتنيب، هو أن 
ٌ يف كثرة استعمال ) سيف الدولة(معظمها يف مدح سيف الدولة احلمداين، وقد يكون للقب  أثرٌ كبري

دح املتنيب لكل من ستمالة ممدوحه، ومن القرائن على ذلك أن ماو ما يّدُل عليه،ال للفظة السيف املتنيب
ات  ّ بدر بن عمار، وكافور األخشيدي، وفاتك ابو شجاع، اليكثرُ فيه لفظة السيف، كما هو مع سيفي

وإن استعمال صفات السيف مبنزلة االسم، يشبه استعمال  .نيب يف مدح سيف الدولة احلمدايناملت
مااحلارث، و العباس، و    .أوصاف مث نقلت إىل العلمية إّمنا أصل هذهو  ؛حلسن يف تسمية أشخاص بأعيا
غةكثرياً ما جنُد يف كتب و  ُ  الّل غوي ما يدعوه وهي إشارة إىل شيوع هذه  )الصفات الغالبة(ون بـ الّل
ا إىل غلبتها حىت يصاكثرة تداوهلا و و  األلفاظ ا ما جاء يف اللسان حول من هذو . مساء يف االستعمالأر 

. ]ات الغالبةاحلسنة من الصفالسيئة يف احلديث، وهي و قد كثر ذكر و [: السيئة، قولهاحلسنة و 
البواب، صفة : احلاجبو  [: كذلك قولهو  .٢فعلة سيئةفعلة حسنة و كلمة حسنة، وكلمة سيئة، و :يقال

مني اللذين فوق العينني بلحمها حنو هذا قوله يف تسمية العظو  ٣]الدخولأي منعه عن : حجبهغالبة و 
ا صفةشعرمها باحلاجبني، و و  ّ   .٤غالبة أ

                                                             
  .١٣٤، صفي اللغة التَّرادُفحاكم مالك الزيادي،  - ١
 .٩٧، ص١باب األلف، فصل السني، مج  لسان العرب، - ٢
  .٢٩٨ص ،١فصل احلاء، مج باب الباء،  ،.ن.م - ٣
  .٢٩٩-٢٩٨ص ،١باب الباء، فصل احلاء، مج  ،.ن.م - ٤
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مساء النار بعد أمث أصبحت من  ،مثلها كلمة جهنم اليت استخدمت نعتًا يشري إىل معىن العمقو 
أن لفظة جهنم استخدمت صفةً تشري إىل ، و فقد ذكر ابن منظور أّن اجلِِهنّام تعين القعر البعيد. ذلك

  . أي بعيدة القعر وجهنام كذلك: بئر جهنّم: المعىن العمق حيث يق

ّت جهنم لبعد قعرها[: بعد بيان أصلها يقولو  ة يتضح من هذا كيف تكون الصفو  .١]و به مسي
يات األلفاظإحدى طرائق إطالق سبيالً من سبل تسمية األشياء و    .على املسمّ

ألرقم من احليات الذي ا[: يف اللسان عن ابن سيده حول تسمية ضرب من احليات باألرقمو 
عن ابن و  ،٢]ال يوصف به املؤنثو  تكسريها غلب غلبة االمساء فكسر اجلمع أراقم،فيه سواد وبياض و 

  .٣]و األرقم إذا جعلته نعتًا قلت أرقش و إّمنا األرقم امسه[: حبيب

ه البحث  ،انتقاهلا إىل فصيلة األمساءممّا يؤّكد تّطور الصفة و و  غويما أقرّ من أن  ،احلديث الّل
ل يف طائفة من  غويالبحث فيها من خالل تطورها و  األلفاظالتأمّ مساء كثرية أيظهر أن مثّة  ،التارخيي الّل

حدثنيفقد الحظ بعض . كانت يف األصل صفات ُ الشبه احلاصل م و العالقة الوثيقة بني الصفة واالس امل
مابينهما، و  ّ غاتيف  وظيفةيتبادالن ال أ ل أحدمها إىل اآلخر بفعل االستعمالو  ،هاكلّ  الّل   .قالوا بتحوّ

ّ و  ، إذ [نه فندريس فذكر أّن هذا ما بي الصفة من جهتها ال ميكن متييزها من االسم متييزاً واضحًا
ما يف  غاتيبدو أّ ما يف كثري من احلاالت حيتفظان و  ،االوروبية صادران عن أصل مشرتكاهلندية  الّل أّ
غاتة يتبادالن الدور يف كل الصفأن االسم و و  ،بصيغة واحدة يكن بينهما حد فاصل من  كذلك ملو  ،الّل

كما بّني فندريس أن االسم .]الوجهة النحوية فيمكن اجلمع بينهما يف فصيلة واحدة هي فصيلة االسم
كون االسم يستطيع أن يصري صفة بتلك السهولة يرينا أنّه ال [فهو يقول بأّن  ،بالعكسصفة و  يصري

الصفة أمشل  يقال يف التعبري عن هذا الفرق أنكثرياً ما [أنه و  ]يوجد فرق جوهري بني هاتني الكلمتني
]. يف نظر املتكلم: لكن على شرط أن تضاف إليه العبارة التاليةهذا حّق و و . مضمونًا من االسم

                                                             
راجع .١١٢ص ،١٢باب امليم، فصل اجليم، مج  ،.ن.م -  ١ ُ  يف جملة الفكر التونسية، جهنم أصلها وتطورهاد فنطر حول كلمة ما كتبه حممّ  وي

  .وما بعدها ١١ص
  .٢٥٠- ٢٤٩ص، ١٢باب امليم، فصل الراء، مج  ،لسان العرب - ٢
  .٢٥٠، ص١٢باب امليم، فصل الراء، مج  ،.ن.م - ٣
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ُ بالصفة  عّرب هذا حيدث كّلما أضيف الوصيف العام الذي ييع الصفة بدورها أن تصري امسًا و تستطو [ عنه
من مث جاء استعمال هذه و  - معرفة-وهي شائعة بطبيعتهاا صارت الصفة إىل فرد خاص، أي كّلم

ذلك هو السبب يف أن امساء األعالم اليت أصلها صفات تستعمل و . فات املعرفة يف امساء االعالمالص
  .١مساء األشياءأهي أيضًا متّدنا بعدد كبري من و . ]بالتعريف

ذكر أن  إذأشكاله، أوملان يف دراسته تغري املعىن وأسبابه و  إىل مثل هذا أيضًا ذهب ستيفنو 
راألمر من صور  فة تتحول إىل اسم، جاعالً هذاالص املالحظ أن انتقال و . األلفاظيف  الّداليل التطوّ

هلما هو الصفة الشائعة و الصفة إىل اال الغالبة اليت تستعمل بالتعريف مسية غالبًا ما يكون له سبيالن، أوّ
ضاف ثانيهما هو عن طريق اإلضافة حيث حيذف املإقامة وصف الشيء مقام امسه؛ و باب هو من و 

  ترادفر يف هدى هذا نفّس و . ن باب إضافة املوصوف إىل صفتههو مويقوم املضاف إليه مقامه و 
يف فقه األصل مسجد اجلامع، و كلمات مثل الدنيا واحلياة واألصل احلياة الدنيا، ومثل املسجد واجلامع و 

غة يف إقامة فصل (بعنوان  الثَّاينو  ،)فصل يف إضافة الشيء إىل صفته(: بعنوان األوَّلللثعاليب فصالن  الّل
ةقد أورد الثعاليب مجلة من األو ) وصف الشيء مقام امسه َل ِ   .٢كالم العربعلى ذلك من القرآن الكرمي و  مث

رتبعًا ملبدأ انتقال الصفة إىل االمسية نتيجة و  ذا   الّلغوي التطوّ ر أن الصفة  كما بينّا، ميكن أن نقرّ
ادُفاملعىن هي من أسباب وقوع  غةيف  الرتَّ ة من الناحية رتادفامل األلفاظيثبت هذا أن البحث يف و . الّل

غوي مثّ صارت امساء  ،إّمنا هي يف أصوهلا صفات األلفاظالتأرخيية يكشف لنا بوضوح أن كثرياً من  ةالّل
  .بفعل االستعمال

يات من وجه آخر و  األلفاظلو نظرنا إىل وضع و [ :حممد املباركيقول  لوجدنا أن تسمية املسمّ
أن يشتّق له من و  ،أن يسمى بأكثر من صفة من صفاتهميكن صفات كثرية، و ى وجوهًا و للشيء املسمّ 

ادُفمن هنا ينشأ دة تبعًا لتلك الوجوه والصفات و كلمات متعدّ   األلفاظ أسباب وهذا هو أبرز . الرتَّ

                                                             
  .١٧٨-١٥٧، صاللغة دريس،فن - ١
  .٣٦٢، ٣٣٤، ص٢٠٠٨، ٤مجال طلبة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: تح فقه اللغة،، الثعاليب - ٢
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غاتظهوره يف مجيع نشوئه و  شيء من االطالق، ينبغي لكن فيه وهذا القول صحيح يف مجلته و  .١]الّل
ُ و  ُ بالصفة الغالبة غلبة االسم اليت حتديده رت فبلغت مرحلة االمسية و حصره تنوسي فيها معىن تطوّ
بة . ت من باب االعالم املنقولة عن صفاتدّ حىت عُ . الوصفية ّ مل ما للّرتادُففليست كلّ صفة مسب

االصالة يف يشرتطون الوضع و  الُقدامىلمنا أن إذا ما عو . ال االمساء دون أي اعتبار آخرتستعمل استعم
ادُف ذا ا األلفاظيف مثل هذه  ترادف، فعندئذ ال الرتَّ  .لشرطاليت جرت على هذا السبيل أن أخذنا 

ا إذا اعتربنا بتطور هذه و  رأي مع إىل حدٍّ ما، حنن نتّفُق و  .ةرتادفما آلت إليه فحينئذ تبدو مو  األلفاظأمّ
لها م[: الشيخ عز الدين بقوله َ ُ أّن من َجع من مينعُ إىل اّحتاد داللتها على الذات، و ةً ينظرُ رتادفو احلاصل

  .٢]اختصاص بعضها مبزيد معىن نظر إىلي

ادُفّن اخلوض يف موضوع أسباب حدوث أ جناريانماجد ويرى  والوقوف على  العربيَّةيف  الرتَّ
العوامل اليت أّدت إىل وقوعه فيها، انطالقًا من هذا املبدأ سوف ُخيرج مجيع ما وضع يف خانة املرتادف 

ادُف، أي من نوع األوَّلمن النوع  ادُفأي شبه  الثَّاينيدخله يف النوع التام، و  الرتَّ ، أو ما يسمى الرتَّ
ادُفب   .٣اجلزئي الرتَّ

ادُفوالذي نرجحه أّن   ليس حالة أصيلة يف األلفاظ؛ وإمنا حالة عرضية طرأت على األلفاظ  الرتَّ
ادُفعن طريق االستعمال، وإّن األصل يف  ؛ الرتَّ ًا ُ ال ميكن تفسري أكما  أن يكون جزئيًا الترادفًا تامّ نّه

ادُفحدوث  هِ بسبب معّني، وال الرتَّ ، على ما ذهب إليه قدامى  يصّح قصر نشأتِ ُ على عامل واحد دون سواه
غوي ادُفني وتابعهم فيه كثري من احملدثني؛ والواقع أّن نشأة الّل عودُ إىل مجلة أسباب وعوامل خمتلفة، ت الرتَّ

  .تتفاوت أثراً و وضوحًا كما عرضنا هلا يف هذه الدراسة

  

  

                                                             
   .٢٠٠- ١٩٩ص ،و خصائص العربية ةفقه اللغ مد املبارك،حم - ١
  .٢٠٥، صالمزهر السيوطي، - ٢
ادُف يف العربية،  - ٣   .٢٩٩م، ص٢٠٠٤، ١٤عدد ، مجلة آفاق الحضارة االسالميةماجد جناريان، ظاهرة الرتَّ
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  التَّراُدفين من الّلغويقف مو   :ثانياً 
ادُفمل يلَق  غويإمجاعًا كامالً عند  الرتَّ ُ ) ماء وحمدثنيقد(ني الّل بني  ،إىل قسمنيبل انقسموا حياله

ٍد، لذا آثرنا أن جنعل لكلّ قسم دراسة خاّصة ّ   .منكٍر ومؤي

 التَّراُدفإنكار  - ١
نكروناألول ؛ إىل قسمني املنكرين قّسمنا          ُ نكرون من الغرب، العرب، و  امل ُ  مثّ القسم الثَّاين امل

التام ( للّرتادُفن فقّسمناهم من حيث إنكارهم و ا الغربي؛ أمّ )قدامى وحمدثني( إىل قسمنيقّسمنا العرب 
  :، فالّصنف األول املنكرون للّرتادُف التام، والّصنف الثاين املنكرون للّرتادُف اجلزئي  كمايأيت)واجلزئي

نكرون   -  أ  العرب المُ
نكرون )١(   الُقدامىمن  المُ
ال جيوز أن خيتلف اللفظ واملعىن [:وتلميذه ثعلب الذي يقول ،١ابن اإلعرايب،للّرتادُفأوائل املنكرين 

وتلميذ ثعلب أمحد .]ألن يف كل لفظة زيادة معىن ليس يف األخرى، ففي ذهب معىن ليس يف مضى ،واحد
ال يكون فعل [: الذي يقول ٢ابن درستويه ةلهجر لكذلك أنكره يف القرن الرابع .علي النحويبن فارس، وأبو 

                                                             
شاهدت جملس ابن االعرايب وكان : قال ثعلب.كان أحول.من أهل الكوفة.عالمة باللغة) م ۸۴۵ - ۷۶۷= هـ  ۲۳۱ - ۱۵۰(عرايب ابن األ - ١

ا( :له تصانيف كثرية، منها.مات بسامراء.ه، فيجيب من غري كتابحيضره زهاء مئة إنسان، كان يسأل ويقرأ علي تاريخ (و  ،)أمساء اخليل وفرسا
أدب، و ) الفاضل(رسالة، و ) البئر(، و )االنواء(و  ،)معاين الشعر(و  ،)شعر االخطل(و  ،)تفسري االمثال(و  ،يف االدب) النوادر(و  ،)القبائل

راجع .)أبيات املعاين( ُ   .۲۳۱، صاألعالمالزركلي، :ي
عن  ابن خلكانخيرب  .كان عاملا حنويا راويًا لألحاديث؛ يتبع املدرسة البصرية يف النحو واللغة وكان يدافع عنها):  هـ 347-258(ابن درستويه  -  ٢

الرد "و" شرح الفصيح"و" اهلجاء"يف النحو، وكتاب " اإلرشاد"و" تفسري كتاب اجلرمي: "غاية اجلودة واإلتقان، منهاوتصانيفه يف  :تصانيفه فيقول
احلي "وكتاب  "معاين الشعر"وكتاب " غريب احلديث"وكتاب اهلداية وكتاب املقصور واملمدود وكتاب  "على املفضل الضيب يف الرد على اخلليل
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ا من لغة واحدة فأمّ  ،كما مل يكونا على بناء واحد إال أن جييء ذلك يف لغتني خمتلفتني  ،فعل مبعىن واحدوأ
غويكما يظن كثري من ،ل أن خيتلف اللفظان واملعىن واحدفمحا وإمنا مسعوا العرب تتكلم  ،ني والنحوينيالّل

مبعىن واحد، فقد أخطأوا يف  األلفاظعلى طباعها ومل يعرف السامعون العلل والفروق فظنوا أن هذه 
  .١]تأويلهم، وليس جييء شيء من هذا الباب إال على لغتني متباينتني

ادُفويبدو لنا من كالمه أنّه يقرّ   هجاتاحلاصل من اختالف  الرتَّ هذه إشارة التفت إليها (و الّل
ادُفاحملدثون واشرتطوا يف وقوع  ويؤّكد أيضًا على الفروق الداللية بني الكلمات وعدم  ،)احتاد البيئة الرتَّ

ادُفإدراك السامع هلا يؤدي إىل وقوع  ذا يؤّكد على سياقها االجتماعي الرتَّ    .وهو 

ادُف ويرد ابن فارس على حجج مثبيت ادُفرده يتبّني رأيه يف مسألة  ، ومن خاللالرتَّ : ، يقولالرتَّ
ا قوهلمو [ عنه من  عّرب إمنا : عن الشيء بالشيء، فإنا نقول عّرب إن املعنيني لو اختلفا، ملا جاز أن ي: أمّ

إّن يف كلّ واحدة : وإّمنا نقول. اللفظتني خمتلفتان، فيلزمنا ما قالوه إنّ : لسنا نقولطريق املشاكلة، و 
 الّداللةأّن بينهما قدراً من رس يرى أن بني اللفظني مشاكلة، و فابن فا .٢]منهما معىن ليس يف األخرى

أّن كلّ لفظ منهما حيمل داللة خاّصة ليست لكنه يؤّكد بة أحدمها عن اآلخر يف الكالم، و يسمُح بنيا
ُ يف دراستنا  .٣ اآلخريف اه هو إمكانية استعمال لفظة بدل األخرى؛ فإن حتّقق  للّرتادُفواملعيار الذي نتبنّ

ادُففعندنا . هذا اإلمكان بينهما فهما مرتادفان، وإالّ فال اليعين التطابق التامّ يف املعىن، ولعلّ املنكرين  الرتَّ
ادُفعلى حّق؛ ولكنّهم مل يلحظوا سوى  ى  الرتَّ  ).التامّ (التطابقي أو ما يسمّ

ادُفنباري والبيضاوي الذي جزم يف املنهاج أن الراغب األصبهاين وابن األومن املنكرين،   الرتَّ
غويالفروق (ويعّد كتاب  .على خالف األصل واألصل هو التباين أليب هالل العسكري، من أكثر ) ةالّل

الشاهد على أن [:متهوالذي يقول يف مقدّ . املعاينالكتب، اليت اهتمت بالفروق بني األلفاظ يف 
                                                                                                                                                                                              

". كتاب أخبار النحويني"و" كتاب األعداد"و" خرب قس بن ساعدة"يف تفسري القرآن وكتاب " األخفش وثعلب التوسط بني"وكتاب " وامليت
راجع ُ    .٤٤/ ٣، ابن خلكان، وفيات األعيان: ي

، )باب أفعل(، الباب السابع١٩٧٢عبداهللا أمحد اجلبوري، رسالة ماجستري، جامعة بغداد، : ، دراسة وتحتصحيح الفصيحابن درستويه،  - ١
١/٣١٦. 

 .١٢٠، صالصاحبيابن فارس،  - ٢
راجع - ٣ ُ   .١٢١، ص٢٠٠٥، ١، مطبعة اآلداب، القاهرة، طعلم الداللة دراسة نظرية و تطبيقيةفريد عوض حيدر، : ي
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على املعىن، داللة اإلشارة وإذا  اختالف العبارات واألمساء يوجب اختالف املعاين أن االسم كلمة تدلّ 
غةأشري إىل شيء مرة واحدة فعرف فاإلشارة إليه ثانية وثالثة غري مفيدة وواضع  حكيم ال يأيت فيها مبا  الّل

غةعلى فرض وحدة الواضع؛ والذي منيل إليه أّن واضع   هالل مقبولٌ دليل أيب ولعلّ . ١]ال يفيد ليس  الّل
  .واحداً، والوضع ليس يف بيئة واحدة، كما ليس يف ليلة واحدة

جنده يف موضع آخر من الكتاب يف باب الفرق بني  هالل العسكري، إنكار ايبمن رغم على ال
ك فضول األلفاظ من الكالم املؤلف من غري ؤ إّن االختصار هو إلقا [ :االختصار واإلجياز، يقول

وهلذا يقال قد اختصر فالن كتب الكوفيني أو غريها، فاالختصار يكون يف كالم قد  ،إخالل مبعانيه
سبق حدوثه وتأليفه، واإلجياز هو أن يبين الكالم على قلة اللفظ وكثرة املعاين ، يقال أوجز الرجل يف  

نالحظ أن أبا هالل العسكري بعد أن  .٢]استعمل أحدمها موضع اآلخر فلتقارب معنييهماكالمه، فإن 
ذه العبارة اليت توحي إىل تقارب املعاين فهو ال ينكر ذلك فرمبا  ،أعطى الفرق بني اللفظتني ختمها 

اإلجياز أو بالعكس، فهو اعرتاف بوجود ترادف ليس على حنو من  استعمل البعض لفظة االختصار بدالً 
اد التامّ يف املفهوم الذي دعا إليه بعض علماء  غةاالحتّ املعىن، فيمكن إبدال احد ، وإمنا من باب تقارب الّل

   .اآلخر؛ وهذا ما منيل إليهب اللفظني 

يقول بعد كالم طويل عن إليها، مثّ  النّاسويذهب ابن األعرايب إىل أن مكة مسيت بذلك جلذب 
ات لبعض البلدان  ّ ة بعض التسمي ة مسّي: فإن قال رجل [عّل ة : الرجل رجالً، واملرأة امرأة قلنا ألي عّل لعّل

علمتها العرب، وجهلناها، فلم تزل عن العرب حكمة العلم مبا حلقنا من غموض العلة وصعوبة 
حرفني أوقعتها العرب على معىن واحد يف كل كل [: ويف هذا الشأن يقول ايضاً . ]االستخراج علينا

ويتّضح لنا من كالم ابن  .٣]منهما معىن ليس يف صاحبه، رمبا عرفناه فأخربنا به، ورمبا غمض علينا
ُ الكلمات من معىن خمتلف فيما بينهاّكد األعرايب أنه يؤ  ة هي سياق  ،ما حتمله وهو يشري إىل نقطة مهمّ

                                                             
  .١٣، صالفروق اللغويةأبو هالل العسكري،  -١
  .٢٧، ص.ن.م   -٢
  .٤٠٠-٣٩٩ص المزهر ،السيوطي ،  - ٣
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وهذه إشارة واضحة إىل  ،قها على األلفاظ اليت كانت تستعمل فيهالكلمات االجتماعية أو مقام إطال
س  غويالسياقية االجتماعية وأثرها يف ترادف الكلمات يف فهم أحد  الّداللةتلمّ   .ني القدماء الّل

ا ينكرون وجود  ادُفوباستعراض اآلراء السابقة جند أن أصحا ، وميكن أن نستنبط عللهم الرتَّ
  :اآلتيةوجنملها يف النقاط 

ادُفارع حكيم، وإذا سلمنا بإّن الشَّ  :أوالً  ه الالرتَّ شارع عنها، ورأيهم هذا ، وقعنا يف عبثية لفظية، ينزّ
دِّ  ينطلق من غةعَ  .  توقيفاً  الّل

  .، وإن جهلناهالعربيَّةإّن لكل كلمة داللة تدور يف حميطها، وما مل نعلم علته، فهو معلوم يف : ثانياً 

نا نأخذ على املنكرين ذكر بعض املرتادفات  :ثالثاً  ادُفرغم من إنكارهم ملبدأ العلى لعّل ومن  ،الرتَّ
 يه مامةللعِ : يقال قال األعرايب ابن عن ْفطويهنـَ  أخربنا قال الزَّجاجي أمايل ما نقله السيوطي عنذلك 

ذ ،مامةالعِ  اج ،َصابوالعِ  ،والعَصابة ،ةواملقطع ،ّب والسِّ  ،واملْشوَ ِ  ،والتّ رةوامل : ثعلب يقال أمايل ويف ؛ ١ْكوَ
دي، روعي، يف ذلك وقع ْمهِ  وَخَل قول ابن األنباري يف تقسيم األلفاظ ومن ذلك  .٢واحد مبعىن ي،ووَ

ْري [وأنواعها  َ رُّ واحلنطة، والع ُ والضرب اآلخر أن يقع اللفظان املختلفان على املعىن الواحد، كقولك البـ
يد،    .٣]وجلس وقعد، وذهب ومضىواحلمار، والذئب والسِّ

يكوُن الفعل باأللف وغري األلف يف معىن واحد [:وأقرّ ابن فارس أيضًا برتادف فعل وأفعل، يقول
ق إذا سال، وأْعنَد: حنو قوهلم رْ نَد العِ يفخرُ ابن فارس و . ٤]رميُت على اخلمسني وأرميُت، أي زدُت، وعَ
غاتوفضلها على  العربيَّةباتِّساع  لبتّة أوصاف السيف واألسد والرمح، أوممّا ال ميكُن نقله [ :بقوله الّل

ا حنن فنخرُج له  وغري ذلك من األمساء املرتادفة، ومعلوم أّن العجم ال تعرف لألسد امسًا غري واحد، فأمّ

                                                             
  .٤١٠ص، المزهرالسيوطي،  - ١

  .٤١٢، صن .م  - ٢
 .٧-٦ص األضداد،حممد بن قاسم األنباري،  - ٣
 .١٢٧، صالصاحبيأمحد بن فارس،  - ٤
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ز و  .١]مخسني ومئة اسم ُ سابقًا عن أيب هالل العسكري من أّن تقارب املعىن جيوّ من ذلك ما ذكرناه
غةملستعمل     .أن يستخدم أحد اللفظني بدل اآلخر الّل

  

نكرونويبدو ألول وهلة أّن مثّة تناقضًا وقع فيه  ُ حني ذكر كلّ منهم أمثلة قليلة أوكثرية من  امل
 :الً ئاستغراب األستاذ الزيادي، قاإىل حّىت دعا هذا التناقض ، للّرتادُفاملرتادفات، مع إنكارهم النظري 

والغرابة؛ ألنّه خيالف يف الظاهر ما ذهبوا إليه، ويدّل داللة واضحة على وهو أمر يدعو إىل العجب [
ا مبعىن واحد، ويف مسلك هؤالء ـ  عجزهم عن بيان الفروق وذكرها يف مثل هذه األلفاظ اليت يسوقو

ادُفوهو ما يعزِّز مذهب القائلني ب ،الّلغويـ تسليم بالواقع  كما نرى ا توج. إىل حدٍّ كبري الرتَّ يه وأمّ
تخراجها، ومن أّن لل واألسباب علينا وصعوبة اسهم له جبهل تلك الفروق وغموض العاملنكرين وتأويل

ا جيري بهالعرب ال ا، فهي حّجة واهية، أقرب إىل الفرضية املنطقية، وعزوف عمّ م كانوا يعرفو  بّد أّ
  .٢]الّلغويالواقع 

غةورّمبا أن املنكرين توّصلوا ببعد نظرهم إىل ما توّصل إليه علم   احلديث الذي أمعن النظر يف  الّل
ق بني  ادُفاملسألة، ففرّ ادُفالكامل وأشباه  الرتَّ ل وأقرّ الرتَّ ، واليعّد ذلك تناقضًا بني الثَّاين، فأنكر األوّ

اإثبات وإنكار، وإّمنا هي النظرة املوضوعية اليت تدرُس ا وكذا كان شأن  ؛لظاهرة مبختلف مستويا
م التارخيية ينكرون  ادُفاملنكرين يف ما نظّن، فهم من نظر من معىن  الكامل بني اللفظني مبا حيمالنه الرتَّ

ا أن جيتمع اللفظان على  اٍن عامّ ومع فرعية خاّصة، رّمبا ساعد االشتقاق وعلل التسمية على كشفها، أمّ
، أو معنيني  ة الداللية بينهما يف التخاطب فمتقاربني، أو متداخلني، معىن عامّ ينكروُن والال يكرتُث بالدّق

قون بني مستويني يف استخدام  غةذلك، فهم يفرّ   .، مستوى الدقة الداللية، ومستوى التخاطب العامّ الّل

  
  

                                                             
 .٢١ص ،.ن.م   - ١
 .٢٠٨، ص.س.محاكم الزيادي،  - ٢
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 من المحدثين الُمنكرون) ٢(

وإذا  : ويرى بعض احملدثني، عدم جواز اختالف احلركتني يف الكلمتني ومعنامها واحد،مثّ يقولون
كان اختالف احلركات يوجب اختالف املعاين، فاختالف املعاين أنفسها أوىل أن يكون كذلك، وهلذا 

قون بني قويل أ ]إّن حروف اجلر التتعاقب[:العربيَّةاملعىن قال احملققون من أهل  بصرته، وبصرت به على ويفرّ
وفعلت أي  اجتماعهما يف فائدة شبه متساوية إالّ أن أبصرت به معناه أنك صرت به بصرياً مبوضعه،

ةوأمّ انتقلت إىل هذه احلال،    .، وأن يكون ألكثر من ذلكا أبصرته فقد جيوز أن يكون مرّ

ادُفي القائل بنفي والرأ[: يقول علي زوين ُ يف  الرتَّ ، له ما يعضده وتوجيه ألفاظه مبزيد معىنً
؛ فاملعىن املركزي للكلمة له ظالل متفاوتة )ظالل املعىن(و) املعىن(الدراسات الداللية احلديثة السيما يف 

ز خبصوصيات داللية دقيقة تظهر يف السياقات، ولعلّ يف ألفاظ الرؤية البصرية أم ّ ثلة مناسبة لذلك، تتمي
  .١]شزرمق، رأى، بصر، ر : حنو

ادُفنا جند بعض احملدثني ينكرون لكنّ  ادُفيعرتفون بو  التام، الرتَّ حممود فهمي منهم  ئي،اجلز  الرتَّ
ال ميكن أن تكون هناك كلمات تتفق يف  الّداللةه يف ظل مبدأ نسبية نّ إ [:بقولهصرّح  ، فقدحجازي

ذا . أكثر وال أقلّ الدالالت الظالل معانيها اتفاقًا كامالً، ومن املمكن أن تتقارب  فاأللفاظ املرتادفة هي 
   .٢]املعىن األلفاظ ذات املعاين املتقاربة

ادُف إن [ :عّرب عن هذا املفهوم بقوله الذي، أمحد خمتار عمر ومن هؤالء مبعىن التطابق الذي  ـالرتَّ
ال وجود له وخباصة  ـ يسمح بالتبادل يف كل السياقات من دون فرق بني اللفظتني يف مجيع أشكال املعىن

غةإذا نظرنا إىل اللفظتني يف داخل  ا إذا أمّ .وي واحد وخالل فرتة زمنية واحدةالواحدة ويف مستوى لغ الّل

                                                             
 .١٣٧، ص١٩٨٦، ١بغداد، ط منهج البحث اللغوي بين التَّرادُف وعلم اللغة الحديث،علي زوين،  - ١
  . ٩٨، ص، علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة حممود فهمي حجازي - ٢
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ادُفأردنا ب نظرنا مكانية التبادل يف بعض السياقات، أو أو اكتفينا بإ) وحده(التطابق يف املعىن األساسي  الرتَّ
ادُفكثر من فرتة زمنية، أو أكثر من بيئة لغوية فإىل اللفظتني يف لغتني خمتلفتني أو أ   .١]موجود ال حمالة الرتَّ

غويإبراهيم أنيس يف سياق تعليقه على مؤلفي كتب الفروق  ردوي وال نكاد نرى يف  [ :الُقدامى ةالّل
منها على ما ميكن أن يكون بني الدالالت من  كتب هؤالء العلماء شواهد أو نصوصًا قدمية نستدلّ 

ومن الغريب أن نرى . فروق، واغلب الظن أن ما التمسوه من تلك الفروق مل يكن إال من وحي خياهلم
ِرَف بعنايته مبذهب اللفظية يقول الُقدامىناقداً من النقاد  ْن عُ  إنّ : مثل أيب هالل العسكري، وهو مَ

، وحسب املعىن أن يكون متوسطاً األثر األديب قد يسمو باللفظ و  فهو مع هذا أو . حده إذا كان ساميًا
يه  غويالفروق (برغم هذا يؤلف لنا كتابًا يسمّ بني  اول جهده أن يلتمس فروقًا دقيقةً وفيه حي )ةالّل

وليس عمله يف هذا الكتاب إالّ . مدلوالت بعض األلفاظ املرتادفة دون سند من نصوص أو شواهد
اخليال اخلصيب الذي يرى يف األمور ما ال يراه غريه، ويلتمس من خالل املعاين ما  صاحبعمل األديب 

غةمل خيطر على ذهن أصحاب  ة يف ٢]القدماء الّل ّ غة، إالّ أن ذلك ال يعين إنكار وجود الفروق الداللي  الّل
ا ونسبتها إىل الوضع واخليال،كما يظّن إبراهيم أنيس العربيَّة   .   أو التقليل من شأ

ع آراء الذين أنكروا و  ّ ادُفمن خالل تتب   :يأيتميكن مالحظة ما ،)قدامى وحمدثني(من العرب الرتَّ

غةميكن القول إّن جذر هذه القضية يعود إىل أصل نشأة   )١ غة، ومن املعلوم أن علماء الّل  الّل
غةعلى اختالف واسع ومبسوط يف كتب  ، ويكاد الرأي األخري يتشعب إىل رأيني أحدمها الّل

غةيرى التوقيف يف أصل نشأة  ها، ورأي آخر يرى أن الّل م آدم األمساء كّل غة، وأن اهللا عّل  الّل
غةوتبعًا هلذين الرأيني انقسم علماء . قائمة يف أصلها على االصطالح والتواضع إىل  الّل

ادُفيف قضية  قسمني نكرونف .، بني منكٍر ومؤيٍد الرتَّ ُ يرون أن الشارع حكيم، ومن العبث  امل
ادُفأن يأيت   .إال ولكل كلمة داللة، فإذا سلمنا بتلك الدالالت املتعددة فال ترادف الرتَّ

                                                             
لة العربية للعلوم اإلنسانية، عدد ظاهرة التَّرادُف بين القدماء والمحدثين أمحد خمتار عمر،   -١  .٩. ، ص١٩٨٢، ٢، مج ٦، ا
   ٢١٧ص داللة األلفاظ،إبراهيم أنيس ،  - ٢
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يتبّني مما سبق أن أبا هالل العسكري من القدماء ، وحممود فهمي حجازي و أمحد خمتار   )٢
حدثني وغريهم، ينكرون  ُ ادُفعمر من امل ّ مبعىن الرتَّ يف املفهوم ولكن يعرتفون   االحتاد التام

ادُفبوجود   .إذا كان مبعىن تقارب املعاين بني األلفاظ  الرتَّ
لون بعض املرتادفات بالتماس فروق دقيقة بينه إنّ  )٣ ، ومن ذلك تفريقهم ابعض املنكرين يؤوّ

بني ما هو اسم، وما هو صفة، كما فعل ابن فارس، وهذا النوع من التفريق يتّفقون فيه مع 
قوا مفهوم  ّ ادُفبعض املثبتني ممّن ضي ويرتكز  الدين الرازي والغزايل،كاآلمدي وفخر   ،الرتَّ

 كلمات أخرى، أغلب الفروق امللتمسة على التوّسع يف إبراز العالقات االشتقاقية بينها وبني
ادُفوهو ماخيرجها عن دائرة  احملاوالت بالتعّسف،كما وصفها ، وقد وصف الرازي تلك الرتَّ

ا ّ  التاج السبكي بالتكّلف، ومن تلك التكلفات حكمهم على العالقة بني اإلنسان والبشر بأ
و باعتبار األول موضوع له باعتبار النسيان أ[عالقة تباين وليست عالقة ترادف، موّضحني أّن 

  .١]باعتبار أنّه بادي البشرة الثَّاينأنّه يؤنس، و 
اإلنسان  تطلقالعرب [):هـ٨٦٤. ت(اإلشكال بقول مشس الدين احملّلي اوميكن توجيه هذ

حيث ال خيطر بباهلا معىن باد يف ا معىن النسيان،أو األنس، والبشر حيث الخيطر بباهل
م  العربيَّةولو كانت هذه الفروق ملحوظة من متكّلمي  ،٢]البشرة لراعوها يف استخداما

هلاتني الكلمتني، أما وقد أمهلت، وأغفلها املتكلمون فذلك يستلزم عدم اعتبارها يف معىن 
ر اطالقهم كلمة إنسان أو بشر قالكلمتني ويقتضي ترادفهما طب ًا لذلك، إذ كيف نتصوّ

ير نّه جزء املعىن على تقدأواستعماهلم هلاتني الكلمتني دون مالحظة هذا االختالف مع 
ما متباينان، ورّمبا قيل إّن اعتبار التباين ألجل املناسبة، أي ألّن تسمية كلّ منهما باعتبار :أّ

  .مالحظته عند االستعمال، فاجلواب أنّه حينئذ ليس جبزء مناسبة معىن ما اشتّق منه،فال يلزم
ادُفبعض املنكرين يقصرون منع وقوع  إنّ  )٤ غةا يف يف اللهجة الواحدة فقط، أمّ  الرتَّ ة  الّل بعامّ

 .والعسكري، واألصفهاين، درستويةما يفهم ممّا سبق من كالم ابن  هوو  فالينكرونه،

                                                             
 .٤٠٣، صالمزهرالسيوطي،  - ١
 .٤٠٠، صالمعنى و ظالل المعنىد يونس، د حممّ حممّ  - ٢
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نكرونن األساس الذي اعتمد عليه إ :ميكن القول )٥ ُ هو الرجوع إىل التواضع يف  للّرتادُف امل
غة غوياألصل ( الّل غةاألساس يف  ، وإنّ الّلغويوليس االستعمال ) الّل ن كل لفظ يدّل أ الّل

على معىن خاّص به، ومن احملال احتاد املعىن بني األلفاظ، أما إذا قلنا باالستعمال واعرتفنا 
ر داليل يف املعىنبه فعلينا أن نعرتف مبا يرتتّب عليه من ت  .طوّ

غةالتواضع يف ( الّلغويإن موقف املنكرين يف الرجوع إىل األصل  )٦ ، فيه شيء من اإلغفال )الّل
غاتحلقيقة  ا نشاطًا حيويًا الّل   . نتهاء لهاالتوقف فيه وال ) ديناميكياً (، ولكو

  من الغرب الُمنكرون   - ب

نكرون) ١(               التاّم  للتّراُدف المُ

ادُفومن الذين أنكروا  غةمن علماء  الرتَّ حدثني، الّل ُ  [:يقول إذ )Bloomfield( بلومفيلد الغربيني امل
ادُفإنّنا نّدعي أّن كلّ كلمة من كلمات  تؤّدي معىن ثابتًا خمتلفًا عن األخرى، ومادامت الكلمات  الرتَّ

ًا فالبدَّ أن تكون معانيها خمتلفة كذلك ّ وعلى هذا فنحُن باختصار نرى أنّه ال يوجُد ترادف . خمتلفة صوتي
ادُفوهذا الرأي يتفق إىل حد ما مع رأي منكري . ١]حقيقي   .العربيَّةيف  الرتَّ

ُ ال يوجُد مرتادف كامل يف ) Foundations of Linguistics(ويقول  غةإنّه ، فإذا الّل
، ًا ّ ًا فالبّد أن خيتلفا داللي ّ إذا [ر به بعض املعاصرين أنّه الذي تأثَّ  ٢]ليونارد[ويرى  اختلف لفظان صوتي

                                                             
  .١٠٥، صعلم الداللة بين النظرية والتطبيق أمحد نعيم الكراعني،  -١
نيات من القرن خالل الثالثينيات واألربعي الواليات املتحدة األمريكيةيف  اللغويات البنيويةوأحد أهم الرائدين يف جمال  األمريكينيأحد علماء اللغة  - ٢

     عام)) اللغة(من أعماله املهمة واليت أحدثت أثرًا كبريًا يف فهم اللغة وطبيعتها يف ذلك احلني كتابه الذي أطلق عليه عنوان . العشرين
وقد قدم إسهامات كبرية يف ميدان اللغويات التارخيية للغات اهلندوأوروبية ويف وصف . والذي قدم وصفًا شامالً للغويات البنيوية يف أمريكا، ١٩٣٣ 

. مريكيةالعديد من اللغات يف جنوب شرق آسيا واحمليط اهلادي باإلضافة إىل وصف العديد من لغات السكان األصليني يف الواليات املتحدة األ
باإلضافة إىل ، وكان منهجه اللغوي متميزًا بالرتكيز على األسس العلمية للغويات واالنطالق من املذهب السلوكي يف عدد من أعماله األخرية

اية اخلمسينيات إال أن تأثري اللغويات البنيوية اليت أطلقها بلومفيلد قد تراجع وا. االهتمام باإلجراءات البنيوية يف حتليل املعلومات اللغوية حنسر يف 
آخر تعديل ،  من ويكيبيديا، املوسوعة احلرة .من أوائل واضعيها مسكينعوم تشو اليت كان  القواعد التوليديةوالستينيات بعد أن ظهرت نظريات 

  .٢٠١١يناير  ١٧، ٠١:٠٣هلذه الصفحة يف 
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كل الكلمات متلك تأثرياً : )Stork(يقولو  .١]اختلفت الصيغ صوتيًا وجب اختالفها يف املعىن
اً  ّ  .٢هلذا فمن املستحيل أن جتد مرتادفات كاملةو . تأثرياً إشارياً ، كما متلُك عاطفي

ومع كل ما ذكر بوسع املرء أن يقف إىل جانب من زعم بعدم وجود [: ويقول فرانك باملر
لعدم إمكانية تعايش   للداللة نفسها على حنو كامل، و مرتادفات حقيقية، لعدم إمكانية حيازة كلمتني

   .٣]تعايشًا واقعياً  كلمتني تشريان إىل معىن واحد

نكرون) ٢(   الجزئي للتّراُدف المُ

ادُفب ]فريث[قد أشار كمال بشر إىل أن عدم اعرتاف ل يتمشى مع مذهبه  ]التام واجلزئي[الرتَّ
غويات عنده عبارة عن جمموعة اخلصائص واملميز  الّلغويفاملعىن  ؛الّلغوياخلاّص باملعىن  للكلمة  ةالّل

ّ ومن ؛اجلملةأوالعبارة أو  زات واخلصائص، فإذا الطبيعي أن تكون املميزات الصوتية إحدى هذه املمي
ختالف الكلمات يف املعىن أيضًا وجب ا) كما هو احلال يف املرتادفات(اختلفت من كلمة إىل أخرى

ادُفالنتيجة احلتمية هلذا هي عدم وجود و    .٤الرتَّ

  :٥ى ترادفهما فيما يأيتالفروق اليت تقع بني اللفظني اللذين يّدع collinsonوخلّص 

  ).انتحب - بكى. (أن يكون أحد اللفظني أكثر عمومية أو مشوالً من اآلخر-أ         
ك . (أن يكون أحد اللفظني أكثر قوة و حدة من اآلخر-ب          ).أتعب - أ

 ).موقد -أتون(أن يكون أحد اللفظني مرتبطًا باالنفعال أو اإلثارة أكثرمن اآلخر -ج

. اً يكون أحد اللفظني متميزاً باستحسان أديب أو استهجان يف حني يكون اآلخر حمايدأن  -د
  ).تواليت، مرحاض، دورة املياه(

                                                             
  .١٣٠كمال حممد بشر، ص: ، تر دور الكلمة في اللغةستيفن اوملان،   -١
  .٢٢٥-٢٢٤ص ،علم الداللة، أمحد خمتار عمر - ٢
  .١١٥ص مدخل إلى علم الداللة، فرانك باملر، - ٣
راجع - ٤ ُ  .١٣٠، صكمال حممد بشر: تر س،.م ،ستيفن أوملان: ي
لة العربية للعلوم اإلنسانية، ص، ظاهرة التَّرادُف بين القدماء و المحدثينأمحد خمتار عمر - ٥  .١٩، ا
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  ).استقالل -حكم ذايت(أن يكون أحد اللفظني أكثر ختصيصًا من اآلخر  -هـ

غةأن يكون أحد اللفظني مرتبطًا ب - و   ).بعد -تلو. (املكتوبة وأدبيًا أكثر من اآلخر الّل

ام. (أن يكون أحد اللفظني أكثر عامية أو حملية أو هلجية من اآلخر -ز ّ   ).جزار - حل

ث إىل األطفال خبالف دّ أن يكون أحد اللفظني منتميًا إىل لغة األطفال، أو من يتح -ح
مْ . (اآلخر   ).      ُكلْ   - مَ

ادُفّن معظم الباحثني األجانب ينكرون وقوع إ وخالصة القول  املطلق حسب مصطلح  الرتَّ
ادُف، ويرون أّن )جون الينز( ادُفيكون فيما يصُح تسميته بشبه  الرتَّ ادُف، أو الرتَّ التقارب اجلزئي، أو  الرتَّ

ادُفقليل منهم يرى ، وما أشبه ذلك من املصطلحات، و ، أوالتداخل املعنويالّداليل نادر احلدوث،  الرتَّ
غويعىن م إىل فكرة املمرّد اختالفهم يف ذلك إىل تباين نظراو  النظريات ، وذلك حسب مناهجهم و الّل

 ّ ّ اليت ينطلقون منها، كالنظري ّ ة، و ة النحوي ة، و النظري ّ ّ ة التصوري ة، و النظري ّ ّ ة اإلشاري ة، و النظري ّ ّ ة السلوكي ة النظري
ة، و  ّ ّ التحليلي ة، و النظري ّ نكرونلعلّ أهمّ العقبات اليت ذكرها ة التضميني ُ اإلضافية  تتمثّل يف املعاين امل

ة و  ّ ة، و واجلوانب العاطفي ّ ةاألسلوبي ّ   .اإلحيائي

ّ  الّداللةمراعاة  ه أنّ إلي الذي نذهُب و  ةة و األسلوبي ّ ة خترج باأللفاظ عن حقيقتها و  النفسي ّ اإلحيائي
غوي الروحاين، اإلحياء اييس ثابتة، كاالنطباع الذايت، و إىل جماالت غري لغوية ال ميكن ضبطها مبق ةالّل

ما توحي به من معان ك ممّا تُلقيه األلفاظ من ظالل وألوان يف النفس، و غري ذلالنشوة الوجدانية، و و 
ة ختتلُف باختالف  ّ   .النّاسشخصي

ال رتادففإّن ما يعنينا يف داللة امل الذ  ُ سابقًا يف تعريف  -الّلغويني يف ا إضافة إىل ما ذكرناه
ادُف ُ لغويةٍ  ما حييُط به من معاٍن على املعىن األساسي و  الّداللةيف ني اللفظ اشرتاكهو  -الرتَّ جزئيةٍ تتّصل

هلذا فإنّنا و لفظة بدل األخرى يف السياق،  مما يؤدي إىل إمكانية استبدال باملعىن األساسي وتتفرّع عنه،
ادُفال ننكرُ وقوع  ُق دائرته، و مع من أنكره، و  الرتَّ ّ ُ من إمكانية إّمنا نضي ذا املفهومنقلِّل   .حدوثه 
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   التَّراُدفإثبات  -٢
ّدينبعنا عند تّ لقد ا ؤي ُ ُ عند املنكرين؛ فقّسمناهم إىل قسمني، األوّ امل ل ، التقسيم الذي اعتمدناه

وقّسمنا ).قدامى وحمدثني( ، املؤيدون من الغرب؛ وقّسمنا العرب إىلالثَّايناملؤيدون العرب، والقسم 
ادُفاملوّسعني ملفهوم (ثني إىل احملد قني له الرتَّ ّ ّدينوقّسمنا ).واملضي ؤي ُ  ل؛ األوّ صنفني من الغرب إىل امل

ادُف سمُح بوجودي زبوجوده، مع   سمُح ي الثَّاينو  مع تضييق شديد، ،الرتَّ   .شيء من التجوّ

 المؤيدون العرب  -  أ
   الُقدامى) ١(     

ل من أشار إىل ظاهرة  ادُفلعلّ سيبويه أوّ من كالمهم اختالف  إنّ [: إذ جاء يف الكتاب ،الرتَّ
اختالف اللفظني واملعىن [بـ .) هـ٢٨٥ت (عنها املربد  عّرب و  .١]اللفظني واملعىن واحد، حنو ذهب وانطلق

  .٢]وذراع وساعد ،وقعدت وجلست ،ظننت وحسبت[ومثل له بـ ]واحد

أحفظ للحجر سبعني : ، وكان يقول]ما اتفق لفظه واختلف معناه[ف األصمعي كتابًا بعنوان وألّ        
ّ كتابًا بعنوان  الذي كان يفتخر بأنه مجع ، وابن خالويه ]املرتادفة األلفاظ[امسا، وأّلف أبو احلسن الرماين

  .ه حفظ للسيف مخسني امساً نّ سد مخسمائة اسم وللحية مائتني وألأل

إنّه مجع من أمساء الدواهي ما يزيد على  [:ومنهم محزة بن محزة االصبهاين الذي كان يقول      
ادُفيف  اً ، ومنهم الفريوز آبادي الذي ألف كتاب]أربعمائة الروض املسلوف فيما له امسان إىل [بعنوان  الرتَّ

ادُفأي  –واحلق وقوعه  [:والذي يقول فيه ]ألوف ، وأيد هذه ]بدليل االستقراء حنو أسد وليث –الرتَّ
حيث كانت معظم أبوابه تدور حول  ]الغريب املصنف[بن سالم يف كتابه الظاهرة أبو عبيد القاسم 

                                                             
 .٨-٧\١،م١٩٣٨، عامل الكتب، بريوت، ٣عبد السالم حممد هارون، ط:تح وشرح الكتاب،، )ـه١٨٠ت (أبو بشر عمر بن عثمان سيبويه، ١-
د بن يزيد،  -٢ فق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد املربد، حممّ   .٣٤، ص.هـ١٣٥٠عبد العزيز امليمين، املطبعة السلفية، القاهرة، : ،تحما اّت
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ادُف ، ومن )األسد، والذئبو الضباع، و  ،والداهيةالسيف، و العسل، و  مساء اخلمر،أ( :من أمثال الرتَّ
ادُفب العلماء الذين قالوا   .١والسيوطي ،وابن سيده ،والباقالين ،وأبو بكر الزبيدي ،علي بن عيسى الرتَّ

باب يف تالقي املعاين على اختالف األصول [وأشار ابن جّين إىل هذه الظاهرة فعقد هلا بابًا بعنوان      
له  ]واملباين غةعلى شرف هذه  الّداللةحسن كثري املنفعة قوي  العربيَّةهذا فصل من [:يقول يف أوّ  ،]الّل

ادُفمستدالً به على وقوع ) باب يف استعمال احلروف بعضها مكان بعض(وأشار إليه يف  : بقوله الرتَّ
غةوجدت يف [ نكر أن يك. ]من هذا الفّن شيئًا كثرياً ال يكاد حياط به الّل ُ ون يف وفيه حيكم على من ي

غة   .٢ساعد، بأنه متكّلفع و رقًا بني قعد وجلس، و بني ذرا حياوُل أن يوجد فلفظان مبعىن واحد، و  الّل

،مل تأِت يف  ن هناك كلمات مرتادفة، تؤدي معىنً ويرى أصحاب هذا  الرأي أ        العربيَّةواحداً تامًا
، وإمنا جاءت ألغراض ومقاصد، ويستدلون على صواب رأيهم بأدلة عقلية، وحديثهم يف إثبات  عبثًا

ادُف غةقائم من منطلق أن  الرتَّ وهذا مبين (:بقوله )املزهر(ك السيوطي يف ح بذلصرّ  ، وقداصطالحية الّل
غاتعلى كون    .٣]اصطالحية الّل

، إذ نّص على ذلك، )اإلحكام يف أصول األحكام(من أبرز القائلني به اآلمدي صاحب  ولعلَّ      
م أصحاب الرأي السابق وسرد أدلة عقلية على وقوعه  إىل امتناع وقوع  النّاسذهب شذوذ من [وا

ادُف غةيف  الرتَّ السبيل إىل إنكار اجلواز العقلي، فإنه ال ميتنع أن يقع أحد اللفظني :وجوابه أن يقال، الّل
، وتضع  على مسمى واحد مثّ يتفق الكلّ عليه، وأن تضع إحدى القبيلتني أحد االمسني على مسمىً

  .٤]ان بعد ذلكاألخرى له امسًا آخر، من غري شعور كل قبيلة بوضع األخرى مثّ يشيع الوضع

                                                             
  .١٨٣، ص ، فقه اللغةعبد احلسني املبارك  -١
راجع - ٢ ُ   ٣١٠\٢، الخصائصابن جين، : ي
   .٤٠٦ \١،  المزهر السيوطي ، - ٣
   .٣٢-٣٠\١، اإلحكام في أصول األحكاماآلمدي،  -٤
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ُدلل اآلمدي على إمكانية وقوع ذلك بقوله   ادُفمثّ الدليل على وقوع  [:مثّ ي غةيف  الرتَّ ما نقل  الّل
ُ ، ُرت هْ مساء الطويل، والبـُ ا ْن ب مِ وذَ ب، والشَّ لَ ْه الصَّ : عن العرب من قوهلم  .١] من أمساء القصريحُرت والب

ادُفوالسيوطي ممن يثبتون وجود  غةيف  الرتَّ ادُف، ويعلل ذلك، ذاكراً فوائد الّل   :وأبرز علله ما يأيت الرتَّ

اللفظني، أو عاب  حُد أَ  يِس ا نُ ا يف النفس، فرمبّ ق، إىل اإلخبار عمّ ائ الوسائل، والطر ريثتك :أوالً   
ألثغ، فلم حيفظ عنه أنه نطق  ـ ن عطاءبويقصد به واصل ـ  النطق به، وقد كان بعض األذكياءعليه 

تعينه على قصده ملا قدر على ذلك؛ واستغىن باملرتادفات عن الكلمات اليت  الراء، ولوال املرتادفاتحبرف 
ُ الشاعر بقوله   :فيها حرف الراء فمدحه

َ وَجيْ  رَّ قَ ع ُ البـُ هِ ًا َح مْ ل ِ َ     يف تََصرُّف اء رِ  وَجانَب الرَّ   حىتَّ اْحتاَل للشِّعْ

 ُ راً والقوْ ومل ي َط ُ ِطْق مَ عِجله ُ َ فَـ   ُل ي طَ الغَ بِ  اذَ ع َ َن امل   ٢رِ يِث إْشفاقًا مِ

ق الفصاحة، ألن اللفظ الواحد قد يتأتى باستعماله مع لفظ آخر ائالتوّسع يف سلوك طر  :ثانياً 
  .السجع، والقافية والتجنيس

ادُفإىل أن  النّاسذهب بعض : ثالثاً  على خالف األصل ، واألصل هو التباين، وبه كما يقول  الرتَّ
  .اإلمام السيوطي ـ جزم البيضاوي يف منهاجه

  .يكون أحد املرتادفني أجلى يف تعبريه من اآلخر، وقد ينعكس احلال بالنسبة لقوم آخرينقد :رابعاً 

  

ادُفأثبت السيوطي  :خامساً   مساء العسل، والسيف،حاولوا استقصاء ابنماذج ملن استقصوا أو  الرتَّ
ادُفه بذكره هلذه األمساء، يرى أن القائلني بإنكار وكأنّ  لون يف وضع العلل الرتَّ   .٣يتحمّ

                                                             
  ١/٤٢٣، ]فصل ألمساء السيف[ المزهر،السيوطي،  - ١
 .٧١، ص١ج  ،١٩٦٠، .ط.د السالم حممد هارون، القاهرة، العب: ،تحالبيان والتبيين اجلاحظ، - ٢
  .٤١٣ -٤٠٦، صالمزهر السيوطي، - ٣
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املبالغ يف رفضه يف   للّرتادُفأبا هالل العسكري، كان من الفريق الرافض  أنّ من رغم على الو         
املرتادفة، بال اعرتاض عليها،  األلفاظكتابه الفروق غري أنّه يف كتابني آخرين له، ينسى هذا املبدأ ويذكر 

ثاين الكتابني و  )يص يف معرفة أمساء األشياءخالتل(: ل هذين الكتابني هوأو حماولة التفريق بينها، و أوّ 
اخلبطة ملاء يف احلوض اجلحفة و مساء الدالة على بقية اذكر فيه من اال ،)املعجم يف بقية األشياء(هو 

  .١اهلاللالدعث والرشف والسملة و و 

  المحدثون من العرب )٢(

ادُفالذين اثبتوا احملدثني نا أن نقّسم وميكن   :ىل قسمنيإ الرتَّ

  .التَّراُدفمفهوم ل ينعوّس الم ) أ(                     

ا السامية، بل  العربيَّةايف، الذي يرى أن الواحد و ومن هؤالء علي عبد  متتاز بثرائها على أخوا
الذي يصرّح صبحي الصاحل ومنهم . ٢تعدُّ من أغىن لغات العامل باملرتادفات، وجيعل هذا الغىن فخراً هلا

ادُفمل جند مناصًا من التسليم بوجود [: قائالً  اً من االعرتاف بالفروق بني املرتادفات، لكن  الرتَّ وال مفرّ
نُوسيت في غةأصبح من حق ما بعد، و هذه الفروق ـ على ما يبدو لنا ـ تُـ ا إليها أن تعتربها اليت ضمته الّل

املكًا هلا، ودليالً على ثرائها، و    .٣]كثرة مرتادفا

إّن هذه الكلمات الزاوية التارخيية، إذ ظروا إليه من قد ن للّرتادُفن املنكرين أويبّني كمال بشر، 
ا املثبتون له فقد نظروا إليه من  يف القدمي كانت هلا معان خمتلفة ومن مثّ ال ترادف يف املعىن احلقيقي، أمّ

قد تالشت هذه ) مل تكن الوقت احلاضر(املعينة ةدّ ويف هذه امل ؛ة معينةدّ الناحية الوصفية اخلاصة مب
ادُفالفروق يف املعاين بني الكلمات وتنوسيت، وعلى ذلك ف   .٤موجود الرتَّ

                                                             
  .٣١٥، صفصول في فقه العربيةرمضان عبد التواب،  - ١
راجع - ٢ ُ   . ١٦٢ص فقة اللغة،وايف،  دعلي عبد الواح: ي
  .٣٠٠، صدراسات في فقه اللغةصبحي الصاحل،  - ٣
راجع - ٤ ُ   .١٢٩ص دور الكلمة في اللغة، ،ستيفن أوملان: ي
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ادُفويرى بعض احملدثني أن  امتداد املعىن داخل وسيلة من وسائل الربط املعجمي، يسهم يف  الرتَّ
يف صنع  أثرنه يؤدي إىل إعادة الصياغة بني اجلمل، وله النص بوصفه شكالً من أشكال التكرار، وأ

   .١بني اجلمل مأ ك سواء على مستوى اجلملة الواحدةالتماس

ادُفعلماء يثبتون بعض الجند كما   ة التبادل بني األلفاظ يف   الرتَّ ّ مبعىن التطابق، ويعطونه خاصي
للفظتني يف داخل لغة واحدة ويف كلّ السياقات من دون فرق بني اللفظتني، خاصة إذا نظرنا إىل ا

إن [: بقوهلم الُقدامىالعلماء العرب  ون احتجاجورديزمنية واحدة؛ حيث  مّدةمستوى واحد وخالل 
غةمجيع أهل  لفظةٍ معىن هو العقل وما أشبه ذلك، ولو كان لكل : ، قالوا]اللب[إذا أرادوا أن يفسروا  الّل

عبارته وتقول يف الريب فيه، الشك فيه، فلو كان الريب  ن يعّرب عن شيء بغريغري األخرى ملا أمكن أ
   .٢]غري الشك لكانت العبارة خطأ

بـ ) الفرح(وتفسري ) القلب(بـ ) الفؤاد(وهكذا جند يف معجمنا القدمي واحلديث، معًا تفسري كلمة       
و ) خليلة(و) زوج(و) بعل(وكلمة ) الشرح(بـ ) التفسري(وكلمة ) الفرح(بـ) السرور(وكلمة ) السرور (
رة خمتلفة عن يفسر كل واحد منهما باآل) جاء ( و) حضر(و) زوجة( خر، ولو كانت الكلمة املفسِّ

ر رة ، ملا صّح عمل املفسِّ   .الكلمة املفسَّ

ادُفوميكن أن يتحقق    فونه بأنه اشرتاك   الرتَّ كذلك عند أصحاب النظرية التحليلية الذين يعرّ
نات املعىن األساس ال تعّد من الصفات ؛التمييزية األساسيةاللفظني يف جمموع الصفات  ألّن ما عدا مكوّ

مكونات نفسها هي  ]أب[فاملكونات األساسية لكلمة . التمييزية األساسية، ولذا تستبعد عند التحليل
ة فيها، وهي ذات طبيعة معتمة ويرى أمحد خمتار عمر أّن كثرياً . ]والد[ ّ  ولذا  . من الكلمات ال شفافي

ومثل هذه يسهل التبادل بينها يف املوقع الواحد . فهي ختلو أو تكاد ختلو من أي معان إضافية أو إحيائية
  .٣فناءساحة و  ام وأمام، غرفة وحجرة،قدّ  خلف،وراء و : ذلك مثل كلماتون حرج، و د

                                                             
راجع - ١ ُ   . ١٥٠-١٤٩، ص٢٠٠٧مكتبة اآلداب، القاهرة،  علم لغة النص النظرية والتطبيق،عزة شبل حممد، : ي
  .٧٨، صالفروق اللغويةأبو هالل العسكري ، - ٢
لة العربية للعلوم اإلنسانية، ص، ظاهرة التَّرادُف بين القدماء والمحدثينأمحد خمتار عمر - ٣   .٢١، ا
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تمع وال[:ويبّني متام حّسان العالقة العرفية بني الكلمات ومعانيها فيقول  ميكن  العرف ملك ا
ّن الفرد حيّس دائما انه عاجز عن تغيري النظم العرفية يف أواحلقيقة .كون ملكًا للفرد مهما كانت قوتهأن ي

جمتمعه وحيّس كما يقول علماء االجتماع من أتباع املدرسة الفرنسية جبربية الظواهر االجتماعية حّىت إنّه 
وكلّ ذلك .جتماعي يف مجيع مظاهر سلوكهاال يف النهاية يشعر بأنّه مضطرّ إىل مطابقة االستعمال

من الكلمات احملّددة األشكال  ةضخم ةللفرد ينشأ ليجد أمامه جمموع الّلغويصادق على النشاط 
ذا أراد. ١]صرفيًا واحملّددة املعاين غةأن إىل  ةشار اإل وهو  تمع، وهو  من الّل حيدد العالقات  الذينتاج ا
ا ادُف العالقات الداللية هيأوىل و  ،بني اللفظة ودالال   .الرتَّ

 التَّراُدفقين لمفهوم المضيّ  )ب(        

ادُف  قني ملفهوم الرتَّ ّ ون بوقوعإن املضي إبراهيم أنيس  ، لكنهم ينكرون املغاالة فيه؛ ومنهم هيقرّ
ادُفالذي اشرتط لتحقيق  غوياّحتاد العصر، واّحتاد البيئة : الرتَّ بني الكلمتني اتِّفاقًا ، واالتّفاق يف املعىن ةالّل

ًا يف ذهن الكثرة الغالبة ألفراد البيئة الواحدة، واختالف الصورة اللفظية للكلمتني حبيُث ال تكون  تامّ
ر صويت عن األخرى   .إحدامها نتيجة تطوّ

ادُفويعّلل إبراهيم أنيس إلنكار  م كانوا من االشتقاقيني،  الرتَّ عند من أنكره من القدماء بأّ
فهو املسؤول األوَّل عن هذه املدرسة، وتبعه ابن فارس يف  ]االشتقاق[هم ابن دريد يف كتابه وعلى رأس
غةمقاييس  لون هلا معاين ال الّل ّ ، وبأّن بعضهم من األدباء الذين يرون يف الكلمات أموراً سحرية، ويتخي

، بني املغالني يف إنكار . يراها سواهم ادُفويقف هو موقفًا وسطًا نه أ، واملغالني يف قبوله، حيث يذكر الرتَّ
ا ومل ترد يف نّص لغوّي صحيح النسبة، وجدنا  إذا استبعدت املرتادفات اليت حتايل املثبتون على إثبا

غةأنفسنا أمام عدد معقول من املرتادفات يف    .٢العربيَّة الّل

                                                             
ّام حّسان  - ١  .٣٢١-٣٢٠، ص ها، اللغة العربية معناها ومبنامت
راجع - ٢ ُ   . ٢١٢-٢١١، صداللة اللفاظو. ١٨١-١٨٠ص في اللهجات العربية،إبراهيم أنيس، : ي
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ادُفب ١أمحد فارس الشدياقعرتاف امن رغم وعلى ال على أين ال أذهب إىل أن [: يقول ،الرتَّ
ها املتساوية، وإمنا هي مرتادفة مبعىن أن بعضها يقوم مقام  األلفاظ املرتادفة هي مبعىن واحد وإالّ لسموّ

بعض، والدليل على ذلك أن اجلمال مثالً والطول والبياض والنعومة والفصاحة ختتلف أنواعها وأحواهلا 
ا فخّصت العرب كلّ نو  ع منها باسم، ولبعد عهدهم عنا تظنيناها مبعىن حبسب اختالف املتصف 

من كالمه  .٢].واملركوب ،واملفروش ،وامللبوس ،واملشروب ،كول، واملأنواع احلليوقس على ذلك أ. واحد
االتّفاق يف املعىن بني يتضح أنه يقرُّ بوجود الرتادف، لكنه خيتلف مع إبراهيم أنيس الذي يشرتط 

اً  ، ويرى الشدياق أن الرتادف اليعين التساوي يف املعىن، بل هو قيام بعض الكلمتني اتِّفاقًا تامّ
  .  الكلمات مقام بعض

ّدينالشيخ عبد اهللا العاليلي على املنكرين ومل يأخْذ كل ما جاء من  وقد رّد    ؤي ُ يتّخذ [:، قائالً امل
ادُفاليوم  العربيَّةبعض من دارسي  غةعالمة على قلق  الرتَّ  من االختالف اً يتّخذه أثر خر ، وبعض آالّل

اء االقبلي أو ما  يف املذهب األخري  تدادات طويلة، واحلقيقة، وإن كانميشبه الرواسب املتبقية من جرّ
ا الرأي األوَّل فليس إالّ منكر أ. شيء من القوة والصدق ليس هو كل احلق من القول وزوراً ال ريب يف  اً مّ

غةمن مواد ال تزال دارجة يف  ، ولقد يكون صحيحًا لومل يكنذلك وال شّك  ن أوهلا حياة قوية،كما  الّل
ّن االختالف بينها لن يبلغ أتعليله باالختالف القبلي ليس مقبوالً على إطالقه، ألن من املعقول أيضًا 

ادُفهذا املبلغ الكبري إىل حٍد أن يكون   يف رقم األربعمائة أحيانًا ويف رقم املائتني كثرياً، وهكذا مما الرتَّ
يتضح من خالل رّده على املنكرين، رأيه يف تأييد الرتادف، لكنه اليقبل  .٣]ذكره محزة األصفهاين

  .  التوسعة فيه حبيث تبلغ املرتادفات حّد املئات

                                                             
ّ . أمحد بن فارس بن يوسف بن منصور): م١٨٨٧\١٨٠٤ \هـ١٣٠٤-١٢١٨( أمحد فارس الشدياق - ١ ولد يف قرية . لغوي صحفي لبناين

الساق على « :من أهم آثاره. أصدر جريدة اجلوائب، و توّيف باآلستانةإشتغل بالتجارة و . عشقوت، إحدى قرى كسروان بلبنان
راجع.و غريها» يف القلب واإلبدال سر اللياِل «،»كنزالرغائب يف منتخبات اجلوائب«،»الساق ُ ة العالمية:ي  .٨٧\١٤، الموسوعة العربيّ

  .٨٠، ص.ت.، ال.ط.منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، ال الساق على الساق في ماهو الفارياق،أمحد فارس الشدياق،  - ٢
  . ٣٣٦-٣٣٥، ص١٩٩٧، ٢، دار اجلديد، طمقّدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديدالشيخ عبد اهللا العاليلي،  - ٣
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قنا يف مصنفات من أولعوا باملرتادفات، لوجدنا أن القوم قد فلو أننا دقّ [ ديصائل رشح ويصرّ 
ا اخللط بني ما قد يعد من  م وأصا ادُفبالغوا كثرياً يف تصنيفا   .١]وبني ما قد يعد من غريه الرتَّ

يف إثبات الظاهرة اجلارم أّن الفريقني كليهما قد أسرفا فيما ذهبا إليه، فاألوَّل أسرف  لييرى عو 
ني يف املعىن عدَّ منها كلو  م يريدون أن يزودوا خمالفيهم احلجة عليهم[:متشا  الثَّاينوالفريق  ٢]حىت كأّ

وأشار بعد أن أجرى حتليالً دالليًا ألمساء العسل، .األلفاظأسرف يف البحث عن الفروق الداللية بني 
از،  ، و وأثبت أن معظمها من ا و، ومنها املوأّن منها املقلوب مثل الشورْ قرتض مثل الدستفشار، الشرْ

أن نقيس على هذه األمساء غريها، وحنكم بأن أكثر ما نسمع من [ومنها املنسوب وغري ذلك، إىل 
ادُفاملرتادفات الكثرية إمنا مجعت على ضرب من التسامح، على أنّنا ال ننكر  ، ونرى أنه واقع فعالً، الرتَّ

غاتوجوده يف  أنّ و  ن الّل ل والتدقيق، و ا ندعو من اخلري هلا، ولكنّ عدم اإلغراق يف التوّسع إىل التأمّ
  .٣]التضييقو 

ّ   - ب                                                        دون من الغربالمؤي

ادُفهناك جمموعة من األجانب تسمُح بوجود  زالرتَّ ا مع تضييق شديد، أو مع شيء من التجوّ   :، إمّ

ادُفإذا ما وقع هذا :الذي يقول)  Ullmannستيفن أوملان(من النوع األوَّل  )١ التام فالعادة  الرتَّ
الظالل  واأللوان أو ة قصرية حمدودة، حيث إّن الغموض الذي يعرتي املدلول،دّ أن يكون ذلك مل

ذا املدلول ال تلبُث أن تعمل على حتطيمه  املعنوية ذات الصبغة العاطفية أو االنفعالية اليت حتيُط 
وكذلك سرعان ما تظهر بالتدريج فروق معنوية دقيقة بني األلفاظ املرتادفة حبيث  وتقويض أركانه،

، ومالئمًا للتعبري عن جانب واحد فقط من اجلوانب املختلفة للمدلول  يصبح كلّ لفظ منها مناسبًا
  .٤الواحد

                                                             
   .٤١ص، ٢٠٠٤، ١، مطبعة األهلية، األردن، طعناصر تحقيق الداللة في العربية دراسة لسانيةصائل رشدي،  -  ١ 

  .٣١٣، ص١،١٩٣٤، جملة جممع القاهرة،جالتَّرادُفعلي اجلارم،  - ٢
  .٣٠٨ص ،.ن.م   - ٣
  .١٢٠ص ،.س.، مستيفن أوملان - ٤
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                                            .٢]أشباه مرتادفاتأو  ١ظم املرتادفات ليست إال أنصافّن معأ[ :خريف موضع آ ويرى أوملان

ادُفهناك فريق يقول بوجود : )Lehrer( الفريق الذي قال عنه الثَّاينوع ومن النّ  )٢ ؛ ألنّه الرتَّ
    .   يكتفي بصّحة تبادل اللفظني يف معظم السياقات

غويإّن معظم ما جاء يف حبوث  ادُفني األجانب هو عدم اعرتافهم بالّل م إىل و  التام الرتَّ إشار
وميكننا أن نأخذ قول نية التبادل اجلزئي يف السياقات، التقارب والتشابه بني الكلمات وإمكا

)Lehrere ( ًهناك يكون  إذا اشرتطنا التماثل التامّ بني املفردتني، فلن[:على ذلك يقول شاهدا
ة إىل حّد كبلكن قد يكون هناك عدد مرتادفات، و  ري يف املعىن وميكن تبادهلما من املفردات املتشا
  .٣]بصورة جزئية

ادُفّن أوإذا فهمنا  [:إىل هذا املعىن قائالً  )Leech( الّلغويويشري  هو املساواة الكاملة يف  الرتَّ
ّن هناك اتفاقًا كبرياً يف حتديد أن جند مثاالً يثبت هذه املقولة، كما أأثره اإليصايل يصبح من الصعب 

ادُفمصطلح  وللموقف واألسلوب أمهية خاصة يف التمييز بني  .ملفاهيميابأنه املساواة يف املعىن  الرتَّ
ادُففهو كما  يبدو من النّص يقرّ بوقوع . ٤]التعبري املرتادف غةيف  اجلزئي الرتَّ ادُفلكنه ينفي  ،الّل  الرتَّ

  .أشار إىل وجود فروق دقيقة بني املرتادفات حيّددها السياق واألسلوب التام، فقد

غوين أغلب إالقول  وميكُن   حدثنيالّل ُ ون بوقوع من الغربيني ني امل ادُف، يقرّ ّ أو ما  الرتَّ غري التام
ى بشبه  ادُفيسمّ ادُف الرتَّ ادُفاجلزئي، وينكرون ، أوالرتَّ   .التام أو التطابقي أو املطلق الرتَّ

ا أسباب االختالف بني علماء  غةأمّ   :فقد أرجعها كمال بشر إىل سببني ما بني مقر بوقوعه ومنكر، الّل

                                                             
   . أَنصاف مرتادفات أو َأشباهها: األفصح - ١
  .٩٩، ص.س.مستيفن أوملان،  -٢

4  - A Lehrere, Semantic Field, P.23.  
  .١٠٧ص، .س.مأمحد نعيم الكراعني، -٤
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هلما ادُفعدم االتفاق بني الدارسني على املقصود ب: أوّ اختالف وجهات النظر : ثانيهماو  .الرتَّ
  .١واختالف املناهج بني الدارسني

: يقول) Leech(الرغم من أن ليش على حول السبب األوَّل،  -كمال بشر  -قد اتّفق مع و 
ادُفإّن هناك اتفاقًا كبرياً يف حتديد مصطلح [  ،ألّن تساوي لفظني أو أكثر مساواة كاملة يف] الرتَّ

إمكانية تبادهلما ملواقعهما ليؤديا املعىن نفسه أمر ليس بالسهل واحد و  يف تركيب أو نّص  الّداللة
ادُفهناكان إنكار املنكرين عندما فهموا التسليم به، ومن  ولكن  ]الّداللةباملساواة الكاملة يف [ الرتَّ

ين بوجوده اخذوا ذلك باملنظار النسيب بني ا ا للتيسري والتوسمعظم املقرّ  النّاسعة على أللفاظ ودالال
اختالف وجهات النظر اليكون سببًا يف  فال أراه سببًا مقبوالً، ألنّ  الثَّاينأما السبب  .يف االستعمال

عدُّ دوراً يف املنطق، والدور ثابت بطالنه، اختالف وجهات النظر ُ   .  ألن هذا ي

لالختالف وهو األساس واملعيار الذي اعتمده كل فريق يف داللة اللفظ خر آ هناك سبب ورّمبا 
ينكرون  من مثجيدون فوارق معنوية بني األلفاظ، و  الّلغوين بالرجوع إىل األصل و على املعىن، فالقائل

ادُف ادُفلأللفاظ، فيثبتون  الّلغويا القائلون باالعتماد على االستعمال ، أمّ الرتَّ   .الرتَّ

ادُفوجود ذي منيل إليه والَّ  ، الذي يعين التشابه أو التقارب أو االلتقاء يف املعىن دون التطابق الرتَّ
والتوحد التام فيه، أو توحد لفظني أو جمموعة من األلفاظ على مدلول أساسي أو مركزي عام واحد مع 
اختصاص،كل منها مبعىن إضايف دقيق، أو معىن إحيائي أو مباشر ناتج عن تكوينها الصويت أو موقعها 

ن هناك جمموعة كبرية من األلفاظ تتفق كل جمموعة منها على أيف فال شّك . و تركيبها السياقياإلعرايب أ
ة منظورة ّ ورمبا أطلق كل منها على معىن أو مدلول واحد مفرتض  ،مفهوم ظاهري عام واحد وهلا داللة مركزي

ة  ر لدى عامّ ّا استعملت على سبيل الت النّاسأو متصوّ ة املثقفني، أو أ وّسع أو املبالغة أو جاوز والتأوعامّ
جل قافية أو أاختّذت على سبيل الكناية أو التضحية من أجل سجعةٍ يف عبارة منثورة أو من التأكيد، أو 

  . وزن يف بيت من الشعراستواء ال

  :ذي يمكننا الخلوص إليه مايأتي والَّ 

                                                             
  .١٣١-١٣٠، ص دور الكلمة في اللغةستيفن أوملان ،  ١-



١٢٦ 
 

نكروناألساس الذي اعتمد عليه  إنّ    )١ ُ غويهو الرجوع إىل األصل  امل للتفريق بني داللة األلفاظ  الّل
 .وعدم تطابقها

وإذا أخذنا بنظر االعتبار  ،]االستعمال[هو الرجوع إىل فا األساس الذي اعتمد عليه املؤيدون، أمّ  )٢
ادُفهذا األساس، فاحلق وقوع  غويذلك ألن االستعمال يغّري األصل  ؛الرتَّ للكلمة، ممّا يؤّدي  الّل

 .إىل اشرتاك لفظتني أو أكثر للداللة على معىن معّني 
م ع إنّ  )٣ ادُفلى املنكرين اقتصرت نظر ، ومل يلحظوا  الرتَّ ادُفالتامّ اجلزئي؛ الذي هو واقع يف  الرتَّ

غة  .العربيَّة الّل
ادُفمفهوم  )٤ نا الرتَّ ّ ُ هو الذي تبني ياقيف لفظة بدل األخرى  استبدالإمكانية (ه الشرتاكهما يف ، السِّ

 ).املعىن األساس وما يرتبُط به
ادُف إنّ  )٥ بعًا لتبدالت املعىن وتطوراته، فما كان ابتة يف كلّ العصور، بل متغرية، تليس حالة ث الرتَّ

ما كان مرتادفًا اآلن ميكنُ أن يكون متباينًا مستقبالً؛ و  ،ميكن أن يكون مرتادفًا حالياً  خمتلفًا سابقاً 
ادُفّن أأي  غةحالة عرضية يف  الرتَّ  .وليس أصيلة الّل

ّ إ )٦ غويد وجود هذه الظاهرة خرتنا الرؤية املعتدلة بني اإلفراط والتفريط، واليت تؤي ، ولكن ال تأخذ  ةالّل
ّدينكلّ ما جاء من  ؤي ُ  .، من كثرة املرتادفات وبلوغها املئات، فتزل عن اهلدف املنشودامل

ّدين(خالف بني الفريقني نّه الوميكنُ القول إ )٧ يف كثري من املسائل اليت ذكروها، وإّمنا ) منكرين ومؤي
ُ كلّ فريق يف احلكم على ظاهرة  ادُفهو اختالف املنهج الذي اعتمده ل أنكر الرتَّ ، فالفريق األوّ

ادُفأصالة  غةيف وضع  الرتَّ ُ يف الواقع  الثَّاين، و الّل ه غويأقرّ  ذلك، وقد  تناقض بني الرأيني يف، والالّل
 ،على منهج املثبتني النّاسمن األلفاظ املرتادفة يف استعمال  قسماً رأينا أّن املنكرين كانوا يذكرون 

نكر إال أن  ُ ّ الدقّ  واالتمس نيامل ة يف األلفاظ وحبثوا عن التطابق الكّلي بني داللة اللفظني على ة الداللي
 ّ صني، على حني اكتفى احملدثون بداللة اللفظني على ة وذلك شأن املتخّص املعىن العامّ واملعاين اجلزئي

اهني؛ ألّن املنكرين مل مينعوا داللة ، وال تعارض كذلك بني االجتّ النّاساملعىن العامّ املتداول بني 
، أو معنيني متداخلني      . اللفظني على املعىن العامّ
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  الفصل الثالث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ونهج البالغةالكريم بين لغة القرآن  التَّراُدف

  ) ياً تطبيق (

  

  

  

  

  

  

  
  

  



١٢٩ 
 

ياقُ    التَّراُدف لكشِف  أدواتٌ  االستبدالُ و  السِّ

ياق: أوالً   السِّ
ياقميكن االعتماد على  يف توجيه أن للسياق أثراً كبرياً  ريبكشف املرتادفات، فال يف   السِّ

وكذلك إذا  من معىن، أكثراحتمل اللفظ  إذااملعاين، فمن خالله يتوصل إىل املعىن املراد من اللفظ 
ا من املرتادفات،  ياقفتقاربت األلفاظ يف املعاين ووقع الظن عليها أ كم الفصل يف هو احل السِّ

ياق[): هـ٧٥١ .ت(ذلك، يقول ابن القيم  حتديد مل، وتعيني احملتمل  السِّ يشري إىل تبيني ا
وهذا من أعظم . الّداللةوالقطع بعدم احتمال غري املراد، وختصيص العام وتقييد املطلق وتنوع 
  .١]القرائن الدالة على مراد املتكلم فمن أمهله غلط يف نظره وغالط يف مناظرته

ياقيف إظهار القيم  بارٌز  للقرائن أثرٌ و  قد يسوغ يف الكلمة مع [ ية وتوضيح داللتها إذالسِّ
اللفظة بشكلها  نّ أويرى الدالليون  .٢]االجتماع مع ما يقابلها ماال يسوغ فيها إذا انفردت

ّ  الّداللة تنظمهارد، حادي املنفاأل ا داللتها بعض أ الّ مل إا ال حتّ ة، وأاملعجمي جزاء املعىن، أمّ
ا،  ااملكتملة وتباينا ياقعلى السطح من خالل انتظامها وتشكيلها داخل  تطفو فإ اللغوي  السِّ

)linguisticcontext(،  وسياق احلال)context of situation.(  

فهو تتابعها يف نّص لغوي أو هو النظم اللفظي وموقعها من ذلك النظم،  :ا األّولأمّ 
   .٣ترد فيه الَّذي الكلمات واجلمل السابقة والالحقة للكلمة، والنّص  وهو يشمل عندهم

 د احلدث اللغوي أو النّص حيدّ  الَّذيطار اإل وهو: ونعين به سياق احلال :الثَّانيو  
موعة   ولعلّ        وظروف تكوينها الثقافية والنفسية،  اإلنسانيةالكالمي على وفق حاالت ا

                                                             
 الباز، مصطفى نزار مكتبة أمحد، أشرفو  العدوي احلميد عبد عادل عطا عادل :تح الفوائد، بدائع الزرعي، أيوب بكر أيب بن حممد - ١

    .١/٢٠٣، م١٩٩٦ ، املكرمة مكة ،١ط
   .٣٦٧ص ،١، جم۱۹۷۸ ،٢ط دمشق، ، والنشر للطباعة الفكر دار ،المحيط البحر ،ياألندلس حيان أبو - ٢
راجع - ٣ ُ  .٢٠٨ص ،اللغوية التنوعاتو ،٥٤ص ،اللغة في الكلمة دور: ي
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صل باملكان أو املتكلم أو ما حييط باللفظ من ظروف تتّ  كلّ وضح تعريف لسياق احلال أنه  أ
  .١املخاطب يف أثناء النطق فتعطي اللفظ داللته وتوجهها باجتاه معني

                                                                                           

  

     
  

  

إّن الكلمة يف  [إذ  ،وقد أشار اللغويون إىل أنَّ املعجم العريب هو الوسيلة حلفظ منت اللغة
  املعجم ليس غاية  نّ إهذا ف وعلى ،حفظهامنا وضعت من أجل استعماهلا إىل جانب املعجم ّإ 

  .٢]ا وسيلةوإمنّ 

ّ ف األلفاظ ال  [: نّ إوهي مستعملة داخل سياقات إذ  الّ إ ة للفظة ال تظهرُ القيمة التمييزي
وأّن األلفاظ تثبت هلا  ،اضل من حيث هي ألفاظ جمردة، وال من حيث هي كلم مفردةفَ تـَ تَـ 

شارة اجلرجاين هذه يؤكدها ابن وإ.٣]معىن اللفظة ملعىن اليت تليها مالئمةالفضيلة وخالفها يف 
ا أكثركيب األلفاظ ا فاضل يقع يف تر تفاوت التّ  نّ إعلم أ[ :األثري بقوله   .٤]مما يقع يف مفردا

ٌ من الباحثني إىل ، وداللتها أّن للسياق أمهية كبرية يف حتديد معىن الكلمة وأشار كثري
ياقو  يف داخل املعجم، من معىن أكثرهلا  فالكلمة املفردة     .٥حيدد هذا املعىن السِّ

                                                             
راجع - ١ ُ  . ٢٠٨، صاللغوية التنوعاتو ،١٦٢، صالقرآنية الداللة دراسة في الخليل منهج: ي
راجع ،٢٠٩ص ،اللغوية التنوعات - ٢ ُ  . ٤١ص ،الكريم القرآن تفسير في البياني المنهج: وي
  .٣٨ص هـ،331، ط.ال ،القاهرة ،عبده حممد الشيخ:  تصحيح ، اإلعجاز دالئل ،)هـ471(  اجلرجاين القاهر عبد - ٣
 بريوت، ،2ط العصرية، املكتبة احلميد، عبد الدين حميي حممد: تح ،السائر المثل ،)هـ673( األثري بن الدين ضياء الفتح أبو -  ٤

  .١٤٥، ص١، جم1995
راجع - ٥ ُ ر الد: ي  علم اللغة بين التراث والمعاصرة،وما بعدها، و ١٢٢صبالغة الكلمة في التعبير القرآني، ، و٧٥ص اللي،التطوّ

   علم الداللة نور، و٥٢-٥٠، صدور الكلمة في اللغة، واستيفن أوملان، ٣٢٣ص ،معناها ومبناها اللغةوما بعدها، و ٢٣٧ص

 السياق اللغوي

 حاليالسياق ال

الداللة 
 التاّمة
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ياقاللغة واملعىن و (فما جاء به جون الينز يف كتابه  د هذا، فهو يتّخذ التشابه يؤكّ ) السِّ
ياقبني املعاين واملدى  نا هو املدى [:ي للحكم على املرتادفات، إذ يقولالسِّ ياقإمنا يهمّ ي السِّ
ياقللتعبري، أي جمموع  ياقظهر فيها التعبري ورمبا يظّن أن املدى يات اليت السِّ ي للتعبري حيدد السِّ

  .١]معناه

ردة ملعىن املفردة املعجمي، ولكن بالنظرة ال ميكن فهم الدّ ف الالت من خالل النظرة ا
 ّ ّ  ،ةاملركب ياقة هنا املعىن املعجمي واملعىن وأقصد باملركب ن عندنا ي، فبمثل هذه الرتكيبة تتكوّ السِّ

الصورة الواضحة ملعىن املفردة، وتتولد عندنا دالالت جديدة وإحياءات، وميكننا التفريق بني 
ازي هلا من خالل النظر إىل املعاين اجلزئية للمفردة وعالقة هذه املعاين  املعىن املعجمي واملعىن ا

ياقب     .٢السِّ

ياقوقد ورد ذكرُ  لكننّا مل  .٣صول، واستندوا إليهكثرياً يف كتب علماء الفقه واأل  السِّ
ًا حمدَّ  –فيما اطّلعنا عليه  -جند ّ ، ما خال التعريف  داً تعريفًا مصطلحي ُ ال الَّذيودقيقًا يد سقّدمه

د باقر الصدر ُ بقولهِ  الَّذيو  ١حممّ ياق كلّ ما يكتنُف اللفظ [ :عرَّفه نريُد فهمه  الَّذيونريد بالسِّ
نريد فهمه، كالمًا  الَّذيمع اللفظ  لكانت لفظية كالكلمات اليت تشكّ   اءأخرى سو  من دوالَّ 

، أم حاليةً كالظروف واملالبسات اليت حتيط بالكالم وتكون ذات داللة يف  واحداً مرتابطًا
   .٤]املوضوع

                                                                                                                                                                              
، ٥٢ص ،النّص القرآني من الجملة الى العالم، و١/٦٨١المعجم الفلسفي،، ومجيل صليبا، ١٦٣، صالكلمة، و٩٥ص ،الهدى 
العالقات الداللية، ، و١٦٢ص ، رسالة ماجستري،الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، و٥٠، صاللغوي درسالمجاز وأثره في الو

  .١٤ص رسالة ماجستري،
  .٥٣، صاللغة و المعنى والسياقجون الينز،  - ١
 .45-44ص ،لسانية دراسة العربية في الداللة تحقيق عناصر ، رشيدي صائل - ٢
راجع - ٣ ُ ، وأبوالقاسم ٣٣٥، وص ٢/٣١٣البرهان في علوم القرآن، ، و١٧٨/ ١١، روح المعاني ، و١١/35، تفسير الميزان: ي

  .٥١-٤/٥٠، نهاية الدراية، وحممد حسني األصبهاين، ٢/١٧١، أجود التقريرات، ١اخلوئي
  .١٠٣ص ،دروس في علم األصول، ١السيد حممد باقر الصدر - ٤
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ا العالمة الطباطبائي صاحب  أوىل داللة سياق اآليات اهتمامًا  فقد ، )تفسري امليزان(أمّ
ا أقوى من ظاهر اآليات ،كبرياً  ما تعارض ظاهر اآلية مع سياقها، . ووصفها بأّ وكان كّل

   .١تصرّف بالظاهر حّىت يناسَب السياق

ياق أثرأشار أستاذنا عبد األمري زاهد يف حماضراته، إىل و  كأداة لكشف املرتادفات   السِّ
ادُفإن أقوى اآلليات ملعرفة [ :ومن ذلك قوله ياقهو دور  الرتَّ ، يف حتديد نطاق املعىن السِّ
  .٢]للمفردة الواحدة

ياقف  لنا أن الكلمات مرتادفة وميكن أن يبّني  الَّذيحيح هو االستعمال الّص أو  السِّ
ياقتتبادل سياقات معينة وليست كلّ  ات، ويف ذلك يقول أوجدن و ريتشارد حول قضية السِّ

ا تقودنا بطبيعتها إىل [ :املرتادفات ّ إن الرمز يكون صحيحًا فيما ) االستعمال الصحيح(دراسةإ
ًا إىل ما يرمز إليه عند التفسري املناسب، ويف مثل هذا املوقف سيثار قدر معني  يثري حمرّكًا متشا

ذلك الشيء الثابت عىن الصحيح أو االستعمال اجليد و من الثبات لشيء ميكن أن نطلق عليه امل
ياقردة يف ه معىن الكلمات الوايوصف بأنّ    .٣]السِّ

ياقو  ازي االستعمالن كانت الكلمة مستعملة حيدد إ الَّذيهو  السِّ  ؛احلقيقي، أو ا
ا ،أو األلفاظ املرتادفة انت الكلمة من األلفاظ املشرتكة،ن كوحيدد إ  ،وحيدد زمان اللفظة ومكا

ياقوألمهية . فلكل زمان دالالت ألفاظ خمتلفة ، اه يف اللغة، أثر و  السِّ هتم به العلماء قدميًا وحديثًا
أصبح نظرية متكاملة اجلوانب يف الدراسات اللسانية احلديثة، ويعود الفضل إىل عامل إىل أن 

ْضعهِ لإلطار املنهجيّ ) Firth(اللسانيات اإلجنليزي فريث  يف تأصيل هذه النظرية من خالل وَ
  .لتحليل املعىن

      

                                                             
راجع - ١ ُ   .٩-١٧/٧تفسري امليزان، : ي
  .١٩٠ص م ،٢٠٠٣، ١مطبعة أنوار، دجلة، بغداد، ط قضايا لغوية قرآنية،عبد األمري كاظم زاهد،  - ٢
  .١٤٩، صاللغة بين العقل والمغامرة ور،ذمصطفى من - ٣
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 ّ ياقة النظري   المترادفاتية واختبار السِّ

ياقنظرية    )Context theory( السِّ

ياقيعين مصطلح  ياقالرتكيب أو  السِّ ُسهمُ يف حتديد املعىن ترد فيه الكلمةُ و  الَّذي السِّ ي
املتصوِّر هلا، ويرى أصحاب هذه النظرية أّن الدَّالالت الدقيقة للكلمة تتّضُح من خالل تسييقها 

ضعها يف سياقات خمتلفة َد(لك كلمة ومثال ذ ،أي وَ ياقيف هذه ) ي ُد الفأسِ  ات؛السِّ َ مقبضها، : ي
ُد الطائر َ ، يُد الرجل :ي ُ ُ و : َجناَحه ه، أعطاه مجاعته ِر يٍد أنصارُ هْ ، افَأه أو أعطاه تـََفضُّالً ك:من َظ

 ِ ِ نَ : أسقَط يف يِده ، َضرَب على يده هَكفَّه و : ِدمَ َ ع نـَ   .١مَ

ه أمران ياق: وإّن استعمال الكلمةِ يف رأي هؤالء اللسانيني حيكمُ  ال الَّذياللُّغوي  السِّ
ةٍ  زَل َ ع نـْ ُ ألّن الكلمةَ يتحّددُ معناها بعالقتها مع الكلمات  ؛ينظرُ إىل الكلمات كوحداٍت م

ن من ثالثة عناصرَ  الَّذيوسياق املوقف  ،األخرى   :٢يتكوّ

تكلِّ :الً أوّ  ُ ة امل ّ َشاهد يف املراقبة أو أثرهو والسامع، ومن يشهُد الكالم،م شخصي ُ   .املشاركة امل

ةُ و :ثانياً  ّ ُ واألوضاعُ االجتماعي ُ ذلك ، املتعلِّقةُ باحلدث اللُّغوي و االقتصاديةالعوامل يشمل
  .املكانالزَّمان و 

  .أثر احلدث اللُّغوي كاإلقناِع و الَفرَحِ : ثالثاً 

ياقفاملعىن [ ياقللمفردة البنائية هو سلسلة املعاين  ي الكامنالسِّ ية املمكنة لتلك السِّ
ياقالوحدة املنظور إليها يف جتريد من كلّ نص، ومعناها  اآلين هو املعىن الفعلي يف مثال  السِّ
   .٣]معّني، يف مكان معّني، يف نّص معني مع موقف معّني 

                                                             
 .٢٩-٢٨ص ،معجم اللسانيات الحديثسامي عياد حنّا، و كرمي زكي حسام الدين،  - ١
  .٢٩ص ،.ن. م - ٢
ط، .، منشورات جامعة الفاتح، ليبيا، الفي ضوء مفهوم الداللة المركزية وصف اللغة العربية داللياً حممد حممد يونس علي،  - ٣

 .١٠٣ص  ،١٩٩٣
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الطريقة اليت (، أو )استعماهلا يف اللغة(فمعىن الكلمة عند أصحاب هذه النظرية هو 
ا  ُ وهلذا يصرح فريث بأن املعىن ال ينكشُف إال من خالل ). تؤّديه الَّذيالدور (، أو)تستعمل

ياقتسييق الوحدة اللُّغوية، أي وضعها يف    .١ات املختلفةالسِّ

 ّ ّ واأللسني م الكلمات  )J.Dubois(جان دوبوا  ون ومن بينهمون التوزيعي حيّددون سّل
ا املختلفة، فالفرق بني كلمات ة واملتناقضة دالليًا انطالقًا من سياقا  )مرض، وجع، أمل( املتشا

 ُ ياقحيدده ى حتليلهم بالطريقة  الَّذي السِّ ياقتقع فيه كلّ واحدة، ولذلك يسمّ   .٢يةالسِّ

ا املنهج اليت يزات املولعلّ أهمّ  ياقيتمتّع   جيعل -على حّد تعبري أوملان -ي، أنّه السِّ
التحليل املوضوعي، وعلى حّد تعبري فريث أنّه يبعد عن فحص املعىن سهل االنقياد للمالحظة و 

  .٣احلاالت العقلية الداخلية اليت تعّد لغزاً مهما حاولنا تفسريها

ياقن النظرية إ :وميكن القول  من َمثَّ املعىن الدقيق للكلمة، و  إعطاءلى ية قادرة عالسِّ
ياقوميكن جعلها أداة لكشف املرتادفات، فإن . التمييز بني املرتادفات ُ  السِّ إقصاء بقية يف  رٌ أثله

نة و  ّ   .تُرّجح داللة واحدة للكلمة إذ ،بعادهاأالدالالت اليت تكمُن يف الكلمة املعي

  االستبدال: ثانياً 

 أم لغوياً  على ساحة البحث سواء أكان البحث أدبياً أخذ هذا القانون يثبت نفسه 
 ّ ّ وذلك حليوي ّ ته وصدقه على أغلب مفاهيم احلقول اإلنساني ون هذا املفهوم ة؛ وقد سحب الداللي

اليت اختلفت ألفاظها واتفقت معانيها  فرداتمليدان حبثهم إذا استندوا إليه يف التمييز بني امل
ادُف( واحلديث بـ واليت عرفت يف الدرس اللساين القدمي   .)Synonymy الرتَّ

                                                             
راجع - ١ ُ   .٦٨ص علم الداللة، ،أمحد خمتار عمر: ي
 ،١٩٨٢، مارس١٨جملة الفكر العريب املعاصر، مركز اإلمناء القومي، العدد ،مدخل إلى علم الداللة واأللسنيةموريس أبوناظر،  - ٢

  .٣٠ص
  .٦٨ص ،.س.م ،أمحد خمتار عمر - ٣
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ضرورة تبين هذا القانون ملعرفة حقيقة األلفاظ املزعوم ترادفها، ) ستيفن أوملان(إذ أكد 
للتبادل فيما بينها يف أي  ألفاظ متحدة املعىن وقابلة[ قرر أن األلفاظ املرتادفة هي الَّذيو 

  .١]سياق

ا؛ ومنها االجتّ اهات البنيوية احملور واعتمدت مجيع االجتّ  اه التوزيعي االستبدايل يف حتليال
أن أساس املنهج التوزيعي هوتصنيف باألشكال اليت ) Zellig Harris( حيث يرى هاريس

  .٢هلا إمكانية التبادل إحداها باألخرى؛ أي قائمة باألشكال اليت تظهر يف احمليط نفسه

 ّ عرب املقارنة أو التعويض يف ظرف ة تدخل الوحدة اللُّغوية ويف العالقات االستبدالي
ة أخرى ّ يف و  .٣خاّص مع وحدات مشا ليست املسألة يف نظر احملدثني مسألة االتفاق التام

ادُفوإمنا يرون أن مقياس  ،باملعىن فحس  الَّذييف ألفاظ اللغة يقوم على مبدأ االستعاضة  الرتَّ
يعين استبدال الكلمة مبا يرادفها يف النص اللغوي دون أي تغري يف املعىن، وجعلوا هذا مقياسًا 

ادُفللتحقق من  ياقيف األلفاظ، وهلذا يؤّكد احملدثون على  الرتَّ اليت ترد فيه الكلمات وطريقة  السِّ
  .٤استبداهلا

ّ (لناحيةفاحملدثون اختذوا من ا ياقيف ) ةاالستبدالي نات إحالل كلمة بدل كلمة إمكاو  السِّ
ادُفدليالً على  ُ الكلمات من ظالل يف املعىن. الرتَّ ً على ما حتمله وكيفية استبداهلا يف  ،بناء

ياق    .٥بإحساس ابن اللغة الكبري مرتبطٌ  السِّ

ادُف وقد التفت منكرو  ،من علمائنا القدامى إىل هذا القانون ولكن بصيغة التلميح الرتَّ
ياقوذلك بإنكارهم اتفاق املعىن ورفضهم لتعاقب األلفاظ، أي استبداهلا يف  ات اللغوية السِّ

إىل هذه ) هـ٣٩٥أبو هالل العسكري ت(و )هـ٣٤٧ابن درستويه ت(،وقد استند املختلفة

                                                             
راجع - ١ ُ  .٩٨-٩٧اللغة، ص يف الكلمة ، دورستفن آوملان :ي
   .٢٤٦ص ،١٩٨٠، ١.دار الرشاد احلديثة، املغرب، ط ،البنيوية في اللسانياتاحلناش،  دمحم - ٢
  .٤٥ص م،٢٠٠٢ العدد الثاين، مجهورية العراق، -جملة املورد، وزارة الثقافة ،الحقول الداللية وإشكالية المعنىأمحد جواد،  - ٣

 Ullmann,principle of semantics,p . 180. -4     
  .٢٦٦ص ،الداللة السياقية عند اللغويينعواطف كنوش،  - ٥
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ادُفعلى إنكار  املسألة بوصفها دليالً  ن على معىن ان املرتادفتاإذ ال ميكن أن تدل اللفظت. الرتَّ
ٍ منهيف كل واحد[من أن يكون  إذ ال بدّ  ؛د داللة تامةواح  .١]األخرىليس يف  ا معىنً ة

ياقنا إذا اعتمدنا على إىل القول بأنّ  وخنلُص  واحلّس اللغوي الواحد يف واقع  ،السِّ
مكن أبناء اللغة الواحدة من استبدال الكلمات املرتادفة حبيث يت ،االستعمال مقياسًا للرتادف

  .ّن هذه الكلمات املستعملة مرتادفةإومل يشعروا بتغّري املعىن املقصود، قلنا حينئذ  ،بعضها ببعض

  :هيف التَّطبيق تقنياتأما  
ُ القول ب - ١ ادُفاستقراء بعض املفردات اليت حتتمل ج  الرتَّ يف لغة القرآن و

 .البالغة
ياقاالعتماد على النظرية  - ٢ ية ملعرفة املعىن، من خالل تتبع املفردة الواحدة السِّ

ياقيف  ج البالغةالسِّ  .ات القرآنية وسياقات 
، وبني استعماهلا يف )املعجم(املقارنة بني معىن املفردة يف اللغة العربية  - ٣

ج البالغة  .اآليات القرآنية، واستعماهلا يف نصوص 
 .ملدروسةالكشف عن وجوه االتفاق واالفرتاق يف املفردات ا - ٤
 .االستناد إىل قانون االستبدال للحكم على ترادف املفردتني أو عدمه  - ٥

ُ  وينبغي اإلشارة إىل أّن الفصلَ  ، الستيعاب املفردات اليت حتتمل ُ ُ محله ادُفيثقل ، الرتَّ
ج البالغة، لذا كان البّد من اختيار جمموعة منها، نظنّها   واليت أحصيناها يف القرآن الكرمي و

  .، وفقًا ملنهج االستقراء الناقصلتعميم احلكم يف هذه القضيةكافية 

ادُفوقبل الشروع يف التطبيق، نذّكر بتعريف  ، ليكون مقياسًا نلجأ  الَّذي الرتَّ ُ اعتمدناه
ل يف النظرية  ياقإليه، وهو وليد التأمّ بدل  ةلفظ استبدالإمكانية ( وهو ية وقانون االستبدال،السِّ

ياقيف  ىاألخر    ).الشرتاكهما يف املعىن األساس وما يرتبُط به، السِّ

ج البالغة مرتّبة حسب حروف  وفيما يلي جمموعة من األلفاظ القرآنية واليت استعملها
  :املعجم

                                                             
  .٤٠٥السيوطي، املزهر، ص - ١
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  )قرأ - تال(

تيف اللغة  وْ َل لو تَال الليثوعن ، ١كالم كل بعضهم به وعمَّ  قرْأته تِالوةً  القرآن تـَ تْ َ  يـ
ة عوا( وجلّ  عزّ  وقوله ،قراءة قرأَ  يعين تِالوَ َ لو ما واتـَّب تْ ْلك على الشياطُني  تـَ يمان مُ  عطاء قال )ُسَل
  .٢به ويتكلم يقرؤه َأي اهللا كتاب يتلو فالن كقولك به تتكلم ما وقيل ،وتـَُقصُّ  ُحتَدُِّث  ما على

 إال تكون ال التالوة نإ[ :بقوله والقراءة التالوة بني قفرّ  فقد ،هالل العسكري أما أبو
 وذلك ،امسه تال يقال وال مسها فالن قرأ يقال الواحدة للكلمة تكون والقراءة فصاعدا، لكلمتني

 يتبع الكلمات يف التالوة فتكون تبعه إذا تاله يقاليء، الش شيءال إتباع التالوة أصل أن
   .٣]التلو فيه يصح ال إذ الواحدة الكلمة يف تكون وال بعضاً  بعضها

ياقومن خالل   ال يه العسكريإلأشار  الَّذيات القرآنية، سنالحظ أن هذا الفرق السِّ
 الراغب األصبهاين به قفرّ مع ما  ،اً وتقارب اً دة القرآنية، يف حني جند انسجامينطبق على املفر 

ي أمر من فيها ملا باالرتسام، وتارة بالقراءة تارة ،املنزلة اهللا كتب بإتباع ختتص التالوة[ :هلو قب  و
 كل وليس قراءة، تالوة فكل القراءة، من أخص وهي ذلك، فيه يتوهم ما أو وترهيب، وترغيب

 حق يتلونه (: تعاىل وقوله ،بالقراءة فهذا ،) آياتنا عليهم تتلى وإذا(: تعاىل فقوله تالوة، قراءة
  .٤]والعمل بالعلم له باعاالتّ  به املراد) تالوته
احلروف  مجع القراءة أصل أن والتالوة القراءة بني الفرق[:يف الفرق بينهما الطربسي قالو 
    .٥]احلروف اتباع التالوة، وأصل

                                                             
  .١٠٢، ص١٤، باب الياء، فصل التاء، مجلسان العرب - ١
  .١٠٣، ص١٤، باب الياء، فصل التاء، مجن.م  - ٢
  . ١٤٠، صالفروق اللغويةأبو هالل العسكري،  - ٣
 .١٠٠ت، ص.ط، ال.حممد سيد كيالين، دار املعرفة، بريوت، ال: ، تحالقرآنالمفردات في غريب الراغب األصفهاين، _  ٤
: األنعام( تعاىل قوله تفسري يف ،٣٨٢،ص٢ هـ، ج١٣٧٩ط، .، منشورات املعارف، إيران،الالبيان مجمع ،الطربسي الفضل بن احلسن - ٥

١٥١(.  



١٣٨ 
 

ياقا يف مّ أ ، ونلحظ الفرق الداليل بينهما، )تال، وقرأ(اللفظني  نتتبع استعمالفالقرآين،  السِّ
لكي نقول ، خرهل ميكن أن نستبدل أحدمها باآلوخصوصية كل مفردة يف االستعمال، و 

  . من خالل املقارنة هذا ما سيتضح لنابرتادفهما أم ال، 

ياقفي ) تال(موارد استعمال لفظ   -  أ  : ات القرآنيةالسِّ
- )  

   
  

  ( ]١٢١:البقرة[  
لونهو  تْ َ ِه حّق  يـ ت بعونه معناه تِالوَ تّ َ   .عمله حق به يعملونيؤمنون به و و  اتّباعه حّق  يـ

- )    
   

    
   

  
 ( ]١٦٤:ال عمران[  

ياقيف هذا   ، وهذا قرن بني التالوة، وتزكية النفس، وتعليم الكتاب واحلكمة السِّ
 .    ن التالوة معىن الفهم والتدبريكشف عن تَضمُّ 

-  )    
    

   

  ( ]يف هذه  ]١٠٧: اإلسر اء
رَ املباركة قَـ اآلية  بّني عن تَضمُّ  نَ  ُ ن التالوة معىن بني التالوة، والعلم، والسجود، وهذا ي

قوله يف  والبكاء، والتالوة الفهم وتدبر آيات اهللا، ويف آية أخرى  تقرن بني السجود،
   ( تعاىل

   

 (]وهذا االقرتان بني السجود،  ]٥٨: مریم
والبكاء، والتالوة، يوّضح أن هؤالء على قدٍر عميق من الفهم واالستيعاب، ما أدّى 

ياقعظيمة أشار اليها  ةم إىل البكاء والسجود، وهنا نكت القرآين تكشف عن  السِّ
، حيث تُقرن القراءة مع )قرأ(لفظ ، ففي آية أخرى ترد يف سياقها )تال وقرأ(الفرق بني 
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  ( يسجدون وذلك يف قوله تعاىل ن الالَّذي

   

(]فهؤالء ال يوجد عندهم فهم وتدبر آليات  ]٢١:االنشقاق
ياقالقرآن الكرمي، لذا استعمل    ).تال(ومل يستعمل معهم لفظ ) قرأ(القرآين لفظ  السِّ

-  )     
   

   
   

  ( ]٢٩: فاطر[ 

يف سياق هذه اآلية املباركة قرن بني التالوة، وإقامة الصالة، واإلنفاق، ورجاء اآلخرة، 
ياقوهذا     .يكشف عن تَضمُّن التالوة معىن العمل بآيات اهللا وأحكامه السِّ

ياقفي ) قرأ(موارد استعمال لفظ   - ب    : ات القرآنيةالسِّ
- )   

   
 (]٩٨:النحل [  

-  )     
    

   
   

   ( ]٩٣:اإلسراء[   

- )   
   

(]َن بني القراءة وكتاب اإلنسان، ومن هذا  ]١٤:اإلسراء يف هذه اآلية قـَرَ
ياق  . يتضح أن قرأ تستعمل للقرآن وغريه السِّ

- )     

  (]ياقالحظ يف هذا  ]٢٠:المزمل ) قرأ(قرن لفظ  السِّ
ياقمع القرآن، و   .يشري إىل القراءة التعبدية السِّ

-  )    
 ( ]١:العلق.[ 
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) قرأ(وسياقات ) تال(فيها لفظ  اآليات اليت وردْت  لنا من خالل املقارنة بني سياق يتضح
  :ثالثة أمور

 اهوفهم اهللا آيات تدبر يصاحبها فالتالوة قرأ؛ من أوسع معىن تال يف إنّ  - 1
ا ُن  القراءة بينما ا؛ والعمل واستيعا ّد، تتضمّ  اآليات وحفظ التعب
 .وترديدها

ا الكرمي، بالقرآن خاّصة التالوة إنّ  - 2 ُ  القراءة أمّ  .وغريه القرآن مع تستعمل
 .تالوة قراءة كلّ  وليس قراءة هي تالوة كلّ  إن - 3
استعمال تال يف املواضع اليت فيها االنقياد والتدبر واخلشوع يكون ورمبا  - 4

إتباع تالوة شيء لشيءٍ ، أي  إتباعوالعمل، ألن معىن تال يتضمن داللة 
أما معىن قرأ ليس فيها داللة على ترتب شيء بعدها . لعملالقرآن الكرمي با

 . غري القراءة
  

ِيَ (ج البالغة فقد وردت لفظة سياقات أما يف  ا تسع مرات، ) تُل تني ومشتقا مرّ
ات) قرأ(وردت لفظة و  ا ست مرّ ة واحدة ومشتقا   .مرّ

 :البالغة نهج في ومشتقاتها) تال( سياقات   -  أ
لَ  أَمَّا [: املتقني فيها يصُف   له خطبة من - ْ مْ  فََصافُّونَ  اَللَّي هُ َِني  أَقَْدامَ اءِ  تَال آِن  ِألَْجزَ ُقرْ  اَْل

ا ونـَهَ تـُِّل رَ ُ يالً  يـ ِ ت زِّنُونَ  تـَرْ مْ  بِهِ  ُحيَ ُفَسهُ ونَ  وَ  أَنـْ ُ ثِري َْستَ َ  بِهِ  ١ي اء ِِهمْ  َدوَ ا َدائ َذ رُّوا فَِإ ةٍ  مَ َ ا بِآي يهَ ِ  تَْشِويٌق  ف
ا رََكنُوا هَ يـْ َل عاً  ِإ َْت  وَ  َطمَ لَّع مْ  تََط ُفوُسهُ ا نُـ هَ يـْ َل قاً  ِإ ا ظَنُّوا وَ  َشوْ ِِهمْ  نُْصَب  أَنـَّهَ ن ُ ا أَْعي َذ ِإ رُّوا وَ  مَ
ةٍ  َ ا بِآي يهَ ِ ا َختِْويٌف  ف ا َأْصغَوْ هَ يـْ َل عَ  ِإ َسامِ ِوِمْ  مَ ُل نُّوا وَ  قـُ َ  َأنَّ  َظ ِري نَّمَ  َزف ا َجهَ َشِهيَقهَ وِل  ِيف  وَ  ُأصُ

ِمْ  ِا   .٢]آَذ
ر والفهم الوعي من قدرٍ  على نو قفاملتّ  ّ  إىل م أدى ما ،الكرمي القرآن آليات والتدب

 اإلحساس مرحلة إىل وصلوا بل أفكارهم، به ويستثريونَ  الكتاب، يتلونَ  حينما اخلشوع
 رقهفت زفريها،و  جهنّم صوت ويستشعرون التشويق، آيات يتلونَ  حينما بالنعيم العايل

                                                             
ُ :  الساكن استثار - ١ ّجه   )410ص البالغة، ج شرح الصاحل، صبحي( .للجهل املاحي الفكر به يستثري القرآن وقارئ. هي
 .410ص ،193 خطبة ن،.م - ٢
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 السامية املعاين هذه مع تتصاحب اليت) يتلون( لفظة استعمل لذا أعينهم؛ من الدموع
 . عز وجلّ  اهللا آيات يف والتفكر لتدبرا من

وا وَ [: قائالً  القرآن فضل فيها يبّني  اإلسالم أركان يف  له خطبة ومن - لَّمُ َ آنَ  تـَع ُقرْ ُ  اَْل نَّه  فَِإ
ِديِث  َأْحَسُن  وا وَ  اَْحلَ َفقَّهُ يهِ  تـَ ِ ُ  ف نَّه يعُ  فَِإ ِب وِب  رَ ُقُل ْستَْشُفوا وَ  اَْل ِ ُ  بِنُورِهِ  ا نَّه ُ  فَِإ  وَ  اَلصُُّدورِ  ِشَفاء
ُ  َأْحِسنُوا تَه ُ  تِالَوَ نَّه َفعُ  فَِإ  .١]اَْلَقَصصِ  أَنـْ

ياق هذا ويف   أن يكشُف  وهذا والتالوة، الصدور وشفاء والتفقه العلم بني قرنَ  السِّ
 .التدبرو  التفكر تتضمن بل لسان لقلقة ستلي التالوة

َىل [ بأهل لذلك وليس األمة بني للحكم يتصّدى من صفة يف  له خطبة ومن  -  اَللَّهِ  ِإ
ْن أْشُكو  َشرٍ  مِ عْ يُشونَ  مَ عِ َ االً  ي َْس  ُضالَّالً  َميُوتُونَ  وَ  ُجهَّ ي يِهمْ  َل ِ ةٌ  ف َ ع رُ  ِسْل وَ َن  ٢أَبـْ اِب  مِ تَ ا اَْلكِ َذ  ِإ

ِيَ  ِهِ  َحقَّ  تُل ت  املراد وتوضح هلم رَ سِّ فُ  إذا) تالوته حّق  تلي إذا( من املقصود ورّمبا .٣]تِالَوَ
ُ  ذلكمن  رغمعلى الو  الكتاب، من  إىل   اإلمام شكاهم لذا. ظهورهم خلف جيعلونه
يستقيموا، بل أفسدوا احلجة وعرض عليهم الفهم والتدبر، لكنهم مل  ، فقد قُدمِت اهللا

 .رزقهم بالبوار
ِ [:   له خطبة ومن - ه ِ  َأوْ ى ٤َأوِّه َل َ  عَ اِين ْخوَ وا اَلَِّذيَن  ِإ َل آنَ  تـَ ُقرْ ُ  اَْل وه وا وَ  فََأْحَكمُ َض  تََدبـَّرُ َفرْ  اَْل

 ُ وه ا فَأَقَامُ وُ نَّةَ  َأْحيـَ اتُوا وَ  اَلسُّ ةَ  أَمَ ْدعَ ِب عُوا اَْل ادِ  دُ ِجهَ ْل ِ وا ل ُ ِقُوا وَ  فََأَجاب ث ِِد  وَ َقائ ُ  بِاْل وه ُ ع   ٥]فَاتـَّبـَ
ياق هذا ويف ه السِّ  القرآن تلوا نالَّذيو ) حنبهم قضى نالَّذي( اإلخوان على   اإلمام يتأوّ

روه ّ ُ  وتدب  واحلكمة التالوة بني قرن وهنا أعوانه؛ و احلّق  تباعال حكماً  فجعلوه
  
  
 

 : البالغة نهج في ومشتقاتها) قرأ( ةلفظسياقات    - ب
                                                             

 .211ص ،110 خطبة ن،.م - ١
ارَِت  من: أبور - ٢ َ ةسال ب َ   )45ص البالغة، ج شرح الصاحل، صبحي( .َكَسَدْت  إذا لع
 .45ص ،17 خطبة ن،.م - ٣
ج  حممد دشيت، -كاظم حممدي. (توّجع كلمة هي اهلاء وكسر تشديدها و والوا وكسر اهلمزة بفتح: أوِّهِ  - ٤ املعجم املفهرس أللفاظ  

  ).١٥٠،صم١٩٨٦، .ط.البالغة، دار األضواء، بريوت، ال
 . 354ص ،182 خطبة س،.الصاحل، م صبحي - ٥
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نَّ [: فيها قال  له خطبة ومن - َ  ِإ ُ  اَللَّه َحانَه ْ ََث  ُسب ع َ داً  بـ َْس  ُحمَمَّ ي َل َن  َأَحدٌ  وَ رَِب  مِ َ ع أُ  اَْل ْقرَ َ  يـ
اباً  تَ   .١]كِ

ياق من يالحظ ما  جاء إذ القرآن غري هو الَّذي والكتاب القراءة بني قرن أنّه السِّ
وليس فيها إشعار ان القراءة تستتبع شيئًا  العرب، من كتاٍب  أّي  مبعىن نكرةً ) كتاباً (

 . آخراً 
ْن [  هحكم قصار ومن - َح  مَ َ ى َأْصب َل ا عَ َ ي نـْ َح  فـََقدْ  َحزِيناً  اَلدُّ َ َقَضاءِ  َأْصب ِ  وَ  َساِخطاً  اَللَّهِ  ل

ْن  َح  مَ َ َْشُكو َأْصب ةً  ي َ ِصيب َلْت  مُ َا بِهِ  نـَزَ منَّ َْشُكو فَِإ ُ  ي بَّه ْن  وَ  رَ اً  أَتَى مَ ّ ي ِ ن اَضعَ  َغ وَ تـَ ُ  فـَ ه ُ  َل اه نَ غِ ِ  ل
َهَب  ثَا َذ هِ  ثـُُل ِ ين ْن  دِ مَ أَ  وَ آنَ  قـَرَ ُقرْ اَت  اَْل َ  اَلنَّارَ  فََدَخلَ  فَمَ وَ فـ َّْن  هُ تَِّخذُ  َكانَ  ممِ َ اِت  يـ َ  اَللَّهِ  آي
واً  ياق هذا يف. ٢]ُهزُ  مل القراءة أنّ  يكشف وهذا لالستهزاء، مصاحبة القراءة جاءت السِّ

ر تتضمن ّ   . ا والعمل اهللا آيات تدب
ياقواخلالصة من خالل  ج البالغة يتضح عدم إمكان استبدال ، وسياقات ات القرآنيةالسِّ

ج البالغة، ) تال(بلفظ ) قرأ(لفظ  ، وفقًا وهذا يعين عدم ترادفهايف السياق القرآين وسياق 
ادُف، واملنهج الذي سلكناه يف التطبيق      .للمفهوم الذي اعتمدناه للرتَّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )الكمال -التمام (
                                                             

  .192ص ،104 خطبة ن،.م - ١
  .700ص ،228 احلكم قصار ،ن.م - ٢
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ويف األلفـاظ ، ١]التمـام: الكمـال [:العـرب جـاء يف لسـان يف اللغـة، ني قيل برتادف اللفظ
   .٢]كامل وزائد وتام: اممباب الت [ :املؤتلفة

                        ال تشــــــــــــــــــعر : )كمــــــــــــــــــل(و، تشــــــــــــــــــعر حبصــــــــــــــــــول نقــــــــــــــــــص قبلهــــــــــــــــــا:) َمتَّ ( وقيــــــــــــــــــل  
ٌ (و ،إذا مجــع خصــال اخلــري )رجــل كامــل(:يقــال، بــذلك .  ٣الطــول إذا كــان غــري نــاقص) تــامّ  رجــل

م لقد وِه [ ):والتكميل التتميم(قال ابن حجة احلموي يف تفرقته بني ، رقاواعتمادا على هذا الف
) التتميم(   أنَّ ، والفرق بني التكميل والتتميم ٠٠٠بالتتميم  من املؤلفني وخلطوا التكميل مجاعةٌ 

ــ َ ــرِ ي أمــر زائــد علــى  إذ الكمــال، يــرد علــى املعــىن التــام فيكملــه) التكميــل(و، هد علــى النــاقص فيتمُّ
   .٤]التتميم

بـه  يـتمُّ  الَّذيللجزء  اسمٌ ) التمام(و ،به اسم الجتماع أبعاض املوصوف: كمالال [:وقيل
 .٥]البيــت بكمالــه:ويقولــون، كمالــه:وال يقولــون ، القافيــة متــام البيــت :وهلــذا يقولــون، املوصــوف

  .مثله لغريه ومل أرَ  ،السيوطي وبعكسه قال

ـ: األول أنَّ [):والتتمـيم التكميـل(الفرق بـني  وقيل  ة اسـتيعاب األجـزاء الـيت ال توجـد املاهيَّ
ــ: )التتمــيم(، وـا إالّ  ــا ذلــك الشــيء الكامــلملــا وراء األجــزاء مــن زيــادات يتأكَّ  ولــذلك قــال ،د 

ةٌ : تعاىل َل ٌة َكامِ َك عََشرَ ْل ِ ُّوا اْحلَجَّ : تعاىل وقال. مل تنقص أجزاؤها:أي  ت أَمتِ لَّهِ وَ ِ َة ل رَ مْ ُ ع اْل سـورة [ وَ

                                                             
  .598ص ،11مج الكاف، الالم، فصل ، بابالعرب لسان - ١
 . 147ص ،هـ1411،بريوت ،1ط اجليل، دار عواد، حسن حممد:تح ،المؤتلفة المعاني في المختلفة األلفاظ ياين،اجل مالك ابن - ٢
راجع -  ٣ ُ  اهليئة ،)هـ911( السيوطي الرمحن عبد الدين جالل ،القرآن علوم في واإلتقان ،85-4/84، القرآن علوم في البرهان:  ي

:  تصحيح ،)هـ911( السيوطي الرمحن عبد الدين جالل ،األقران ومعترك ،571، ص1ت، ج.ال ط ،.،الللكتاب العامة املصرية
  .605، ص3، جم1988 ،1ط بريوت، العلمية، الكتب دار الدين، مشس أمحد

 ،1، جم1987 ،بريوت ،1ط اهلالل، ومكتبة دار شعيب، عصام :تح ،األدب خزانة ،)هـ837( احلموي حجة بن الدين تقي - ٤
  .273ص

  .572-1/571 واإلتقان ،4/85 القرآن علوم في البرهان - ٥



١٤٤ 
 

ما من دويرة أهلكرِ ها أن ُحتْ إحرامُ : روي ]١٩٦:اآلية : البقرة  ، وهو وصـف فيـه زيـادة علـى األجـزاء .١]م 
  .هغري والعمرة توجدان ب ماهييت احلّج  فإنَّ 

لة نقصان العوارض بعد متام إلزا: )اإلكمال(و، إلزالة نقصان األصل [:)اإلمتام(وقيل 
ةٌ :وهلذا كان قوله تعاىل، األصل َل ٌة َكامِ َك عََشرَ ْل ِ  ألنَّ ؛ )تامة(من  أحسن ] ١٩٦اآلية  : البقرة سورة [ت

اوإمنَّ ، من العدد قد علم) التمام( لذا قال الزخمشري يف قوله  ،٢]ا نفى احتمال نقص يف صفا
ْنيِ : تعاىل َل َلْنيِ َكامِ الَدُهنَّ َحوْ َن َأوْ ِضعْ رْ ُ َِداُت يـ ال اْلوَ كقوله   ،توكيدٌ ) كاملني(إنَّ ] ٢٣٣اآلية : البقرة سورة [ وَ
ةٌ تعاىل َل ٌة َكامِ ْلَك عََشرَ ِ أقمت عند فالن ( :ا يتسامح فيه، فتقولمَّ ـه مألنَّ [ ؛]١٩٦اآلية : البقرة سورة [ت

   .٣]ستكملهماتومل ) حولني

 أبعاض الجتماع سما كمال قولنا نإ[: والتمام بقوله الكمال بني ق العسكريوفرّ 
 احلسن من القبيح ا مييز ضروريات علوم كمال العقل املتكلمون قال وهلذا به املوصوف

 به يتمّ  الَّذي والبعض للجزء سما التمام نّ أل ،علوم متام يقال وال علوم، جتماعا يريدون
 كمال يقال وال احلق به يتم الَّذي للبعض حقك متام هذا يقال وهلذا ،تام بأنه املوصوف

انتهاؤه : متام الشيء وقال ،الغرض منه حصول ما يف :كمال الشيء[ :الراغب وقال.  ٤]حقك
    .٥]إىل حد ال حيتاج إىل شيء خارج عنه

، آثـار األشـياء ، وهـو أنَّ تشخيص معـىن اللفظـني مـن طريـق آخـر صل علىحنأن  ناوميكن
ـــــــار ـــــــيت هلـــــــا آث ـــــــد وجـــــــود مجيـــــــع : )أحـــــــدمها(علـــــــى ضـــــــربني ، ال ـــــــى الشـــــــيء عن ـــــــب عل                   مـــــــا يرتت

                                                             
راجع - ١ ُ ، ١ ، جم1،1982ط الكويت، مقهوي، مطابع خضر، حممد خضر:تح ،)والعيون النكت(تفسري املاوردي، احلسن أبو :ي

 وحممد . 117ص ،1، ج1988 ط،.بريوت، ال اجليل، دار البجاوي، حممد:تح ،القرآن أحكام ،)هـ543( العريب ابنو . 212ص
 الدين وجالل .265ص ،1 ج ،1ط طهران، اإلسالمية، املعارف دائرة ،القرآن معاني كشف عن البيان نهج الشيباين، احلسن بن

  .502ص ،1، جم1993 بريوت، ،1ط ،الفكر دار املبارك، مازن. د :تح ،المنثور الدر السيوطي،
راجعو  ،85- 4/84، القرآن علوم في البرهان - ٢ ُ   . 1/571 ، اإلتقان: ي
  .٣٠٧، ص١، جكشافتفسير ال - ٣

  .458ص ،اللغوية الفروق العسكري، هالل أبو - ٤
  . ٤٤٢، ص)كمل ( ، المفردات الراغب األصفهاين، - ٥



١٤٥ 
 

عليـه                من أجزائه أو شـرائطه مل يرتتـب  لو فقد شيئاً  إذ ،أجزاء له تإن كان ،أجزائه
كــون                ىويسـمَّ باإلمسـاك يف بعـض النهار، لَّ ِخــه يفسـد إذا أُ كالصـوم فإنَّـ،ذلـك األمر

ُّ :قال تعاىل،)التمام(ـ ب الشيء على هذا الوصف لِ ُمثَّ أَمتِ ْ َىل اللَّي امَ ِإ َ ة  :البقرةسورة [وا الصِّي  وقـال ]١٨٧اآلی
ْدالً  :تعاىل عَ بَِّك ِصْدقًا وَ ُت رَ ِمَ َمتَّْت َكل   .  ]١١٥اآلیة : األنعام سورة [  وَ

ن غـري توقـف علـى حصـول ب علـى الشـيء مـيرتتَّ  الَّذياألثر فهو : ) خراآلضرب ال(أمَّا 
موع(، بل مجيع أجزائه ب عليـه مـن األثـر جزء ترتَّ  َد ِج ما وُ فكلَّ ، )جمموع آثار األجزاء(ـ ك) أثر ا

ـْد : قـال تعـاىل ،األثـر املطلـوب منـه ب عليـه كـلُّ ، ولـو وجـد اجلميـع ترتَّـما هـو حبسـبه ـْن َملْ َجيِ فَمَ
ٌة  َشـــرَ ـــَك عَ ْل ِ ـــتُمْ ت ا رََجعْ َذ ةٍ ِإ َ ع َســـبـْ ـــجِّ وَ ـــاٍم ِيف اْحلَ ـــةِ أَيَّ ُ َثالَث ام َ ـــةٌ  فَِصـــي َل ورة [ َكامِ رة س ة : البق : وقـــال ]١٩٦اآلی

 َة عِدَّ وا اْل تُْكِمُل ِ ل ه، لِّ على كُ ب ب األثر على بعضه كما يرتتَّ هذا العدد يرتتَّ  فإنَّ  . ]١٨٥اآلیة : البقرة سورة [وَ
َ ت( :ويقال َ ت [ :وال يقال )عقله لمُ لفالن أمره وكَ  مَّ ـ    .١]ل أمرهعقله وكمُ  مَّ ـ

ـذياسـم للجـزء  :)التمـام(، علـى أنَّ )قطـف األزهـار(، عدا السيوطي يف فالعلماء جممعون  الَّ
  قص نَّ لــــــــــــر ابتصــــــــــــوُّ  لــــــــــــذلك قيــــــــــــل؛ زالــــــــــــة نقصــــــــــــان األصــــــــــــل، فهــــــــــــو إلبــــــــــــه املوصــــــــــــوف يــــــــــــتمُّ 

   .ال حيتاج إىل شيء خارج عنه  ، وانتهاء الشيء إىل حدِّ ب على وجود مجيع أجزائهمرتتِّ وهو ، قبله

ــذياســم لألثــر  :)الكمــال(و ن غــري توقــف علــى حصــول مجيــع يرتتــب علــى الشــيء مــ الَّ
 لـذلك قيـل، العـوارض إذ هـو إلزالـة نقصـان، ر حصـول نقـص قبلـهفـال يشـرتط معـه تصـوُّ ، أجزائه

  . ر النقص بعده وقيل بعدم تصوُّ ، ه حصول ما فيه الغرضنَّ إ

  

  

  

                                                             
راجع - ١ ُ   . 180- 179ص ،5جت، .ال ،3ط ،طهران اإلسالمية، الكتب دار ،القرآن تفسير في الميزان الطباطبائي، حسني حممد :ي
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ياقأما    المععلى مستوى االست) الكمال(و) التمام(بين لفظ فرّق قد فالقرآني  السِّ

 كةومشتقاته في اآليات المبار ) التمام(لفظ سياق    - أ
  (:تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــهق  -

  (،  يف اآليــــــــة نفســــــــهاتعــــــــاىل مث قــــــــال 

)     
    

     

 ( ]رة  ذكـــــر إمنـــــا)  كاملـــــة عشـــــرة تلـــــك(   تعـــــاىل وقولـــــه ]196: البق
ـــا بالكاملـــة العشـــرة، ووصـــفها ـــة أن ال ليعلمن جمموعهـــا عشـــرة، فهـــذا مـــن  الســـبعة والثالث

 .اهلدي مقام القائم الصوم كمال حيصل العشرة صيام حبصول أن ليبّني  بل الواضحات،
   ( :تعاىل قوله -

     
    
( ]بعض قال[:  اآلية هذه يف اآللوسي قال ]115: األنعام 

 :قيل كما،غالباً  قصالنَّ  يعقبه مامالتَّ  وكان ،كلمته بتمام أخرب امَّ ـل سبحانه هإنَّ : قنياحملقِّ 
َ  رٌ أمْ  إذا َمتَّ  ُ ُص قْ دا نـَ ب   َمتّ :  إذا قيلَ  واالً َز  ْع قَّ وَ تَـ     ه

 وصف إمنا األَثري ابن قالو  .١]متامها ليس كتمام غريها ؛ ألنَّ وبياناً  ذكـر ذلـك احتـراساً 
ٌْب  َأو نـَْقص كالمه من شيء يف يكون َأن جيوز ال ألَنه ؛بالتمام كالمه ي  كالم يف يكون كما عَ
بَِّك (ويف اآلية الكرمية  .٢الناس ُت رَ ِمَ َمتَّْت َكل ا وصلت إىل ح )وَ ٍد ال حتتاج إىل شيءٍ مبعىن أ

  .خارج عنها

 ومشتقاته في اآليات المباركة) الكمال(سياق لفظ   - ب
  

  (تعاىل قوله -
  

     

                                                             
 ط،.ال ،بريوت الرتاث، إحياء دار ،المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح ،)هـ1270( اآللوسي حممود الثناء أبو - ١

  .10، ص8ج ت،.ال
  .67،ص12مج التاء، فصل امليم، باب ،العرب لسان - ٢
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  ( ]وقال .]233: البقرة )كاملني حولني (
 مجيع وجود يستلزم والتمام الرضاعة، متام وهو الغرض، يف ما حصول إىل لإلشارة
 يتعلق ما غاية ذلك أن تنبيهٌ  اآلية ويف النقص، فيه يزول حٍد  إىل واالنتهاء أجزائه،

  .الولد صالح به
 ( وقوله تعاىل -

   
(]هلم حيصل أنه إىل تشري اآلية ]25: سورة النحل 

 بني والعدل، احلق إلقامة وذلك منها، الغرض يف ما حبصول العقوبة؛ كمال
 وهذا العقاب، نقص ريتصوّ  ال نهأ كما العقاب، استوجبوا نالَّذي واملذنبني املؤمنني

 ).كاملة( لفظ استعمال عليه يدلُّ 
  

ياق - ج   :ويفرّق بينها) التمام والكمال(يجمع بين  الَّذيالقرآني  السِّ

    (: تعاىل قال -
   

   
  (]اجتمع وقد. ]3 اآلیة: المائدة سورة 

 [ :فقالوا ،اللفظتني دالليت بني ما املفسرون وفرق اآلية، هذه يف )والكمال التمام(
 داملربِّ  أنكر  وقد .٢املغايرة يقتضي والعطف: وقالوا .١]الكمال إال التمام بعد ليس

 يف وقيل .٣فيه فائدة ال إذ ،مثله على الشيء عطف ومنع، )املرتادفات عطف(
 إذ األخري، اجلزء فيها وجد ،الدين ٤)أركان( كان ملا[ بينهما جتمع اليت اآلية هذه
 ذاك قبل ،للمؤمنني خالصة اهللا نعم كانت وملا ،)الكمال( لفظ فيه استعمل ذاك

                                                             
راجعو  ،10/149،املعاين روح - ١ ُ   . 4/87،السعود أيب تفسري: ي
راجع - ٢ ُ  ،1/60،الغريب تفسري يف والتبيان ،2/51،العرفان ومناهل ،1/571،واإلتقان ،85-4/84،القرآن علوم يف الربهان:  ي

   .1/113،املعاين وروح ،2/253،السعود وأيب ،1/20،كثري ابن وتفسري، 4/33، والنسفي
راجع  - ٣ ُ   .2/476،القرآن علوم يف الربهان: ي
  .   هلا معىن وال ، كان)  أك: (  التحقيقني يف - ٤
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 قبل كانت اليت اهللا نعم على زيادة هألنَّ  ؛ اإلمتام فيها استعمل ،ناقصة غري ،اليوم
 . ١]كاملة
 أمر من تتضمنه ملا املباركة اآلية هذه حول امليزان تفسري يف مفصلٍ  حبٍث  وبعد

ْأسِ  النعمة ومتام الدين كمال وهو عظيم، َ  إىل الطباطبائي العالمة أشار الكافرين، وي
 وقد املشرعة واألحكام املعارف جمموع هو بالدين املراد نّ إ [:بقوله موجزة نتيجة

ّ  النعمة وإنّ  شيء، اليوم عددها إىل أضيف  كأنه واحد معنوي أمر كانت ما اً أي
  .٢]منه املتوقع األثر عليه بوترتّ  فتمم أثر ذي غري ناقصا كان

 النقص تصور وعدم منه، الغرض حصول هو الدين كمال نإ :القول وميكننا 
 وهذا عنها، خارج شيءٍ  إىل حتتاج ال حٍد  إىل هلاو بوصف النعمة متام أما. بعده

   .أجزائها مجيع وجود على مرتتب
على لالختيار  ةً علَّ ) التمام(و) الكمال(القول بالتفرقة الداللية بني  ميكنا تقدم ممّ و 

  .  الكرمي بذلك ؛ لشهادة االستقراء آليات القرآنمستوى التعبري القرآين

  سياقات نهج البالغة 

 في النصوص مشتقاتهاو ) أتم(لفظة موارد    - أ
 َشرِيٍك  الَ  وَ [ خطبه جالئل من وهي ٣)األشباح( خبطبة تعرف له خطبة من -

 ُ انَه ى َأعَ َل َِداعِ  عَ ت ْ ب ِ ِِب  ا ورِ  عََجائ تَمَّ  اَْألُمُ ُ  فـَ َقه رِهِ  َخْل ُ  اخللق ومتام .٤]بَِأمْ  وجود يستلزم
 .جزائها مجيع

ُ ال له وصية ومن - نْ [  احلسن بنه َقنَْت  فَِإ َُك  َصَفا قَدْ  َأنْ  أَيـْ ب ْل َُك  َمتَّ  وَ  فََخَشعَ  قـَ ْأي  رَ
عَ  َِك  ِيف  َمهَُّك  َكانَ  وَ  فَاْجتَمَ ل اً  َذ اِحداً  َمهّ رْ  وَ ا فَانُْظ يمَ ِ ُت  ف رْ َك  فَسَّ  الرأي وكأن ٥]َل
 هءأجزا جيمع تام رأي إىل الناقص الرأي وجتاوز مجعها، من بدَّ  وال أجزاء من يتكون

                                                             
أطروحة  ، سلمان حممد عدنان أمساء:  تح والبقرة، الفاحتة وحتقيق دراسة األسرار، كشف يف األزهار قطف ،السيوطي الدين جالل - ١

  .  256ص. م1997 ،بغداد جامعة ، الشريعة كلية ، دكتوراه
  .181ص ،5ج امليزان، تفسري - ٢
م هنا : األشباح - ٣   ).١٥٢ص ،٩١، خطبة .س.مصبحي صاحل، ( .املالئكةاألشخاص و املراد 
  .١٥٢ص ،٩١خطبة  ،.ن.م - ٤
  .٥٤٠ص ،٣١وصية  ،.ن.م - ٥
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ياق ومن. عنه النقص ويزيل ّ  اإلمام أن يتضح السِّ ُ  يأمر اً علي  برتك احلسن ابنه
 .رأيه يف والتمام قلبه من اليقني مرحلة يصل حّىت  شبهة أو شائبة كل

ا[  له احلكم قصار ومن - َذ ُ  َمتَّ  ِإ ْقل َ ُ  نـََقَص  اَْلع  بني   ربط النص هذا ويف ١]اَْلَكالَم
 ).العقل كمال( يقلْ  فلم للعقل، الكمال لفظ يستعمل مل نهأ كما والنقص، التمام

اُضعِ [ له احلكم قصار ومن - التـَّوَ ِب ةُ  تَتِمُّ  وَ مَ  التمام النعمة مع استعمل وقد .٢]اَلنـِّعْ
ياقيف  هو كما الكمال، يستعمل ومل  (   :املباركة اآلية ومنها القرآين السِّ

   
   

   

 (]حد إىل وصوهلا النعمة ومتام ] 3:المائدة 
ُ  كما عنها خارج شيء إىل حتتاج ال ياق يف قررناه  .القرآين السِّ

َكانَ  وَ [ التوحيد يف له خطبة ومن - ُ  َل ه ٌ  َل اء رَ ذْ  وَ ِجَد  ِإ ُ  وُ َه امٌ  ل َس  وَ  أَمَ تَمَ امَ  الَْل ذْ  اَلتَّمَ  ِإ
 ُ ه زِمَ  بني يقابل املقدسة، اإلهلية الذات وتنزيه النقص نفي سياق يف. ٣]اَلنـُّْقَصانُ  َل

 أن للزمَ  نقٌص  الذات يف لوكان عقائدية، مسألة إىل ويشري والنقصان، التمام مفردة
 هو التمام أنّ  من إليه ذهبنا ما إىل واضحة إشارة وهذه.التمام إىل وتسعى تطلب

 .عنه خارج شيء إىل حيتاُج  ال حٍد  إىل الشيء وانتهاء النقص إزالة
  

ياقفي  اومشتقاته) أكمل( ةموارد لفظ  - ب  :اتالسِّ
 واملشورة بالتقوى الناس عظة مثّ  جالله جل احلق صفة بيان وفيها له خطبة ومن -

رَ  وَ [ يُكمْ  عَمَّ ِ يَّ  ف ُ نَِب اناَ  ه لَ  َحىتَّ  أَْزمَ ُ  َأْكمَ ه ُكمْ  وَ  َل ا َل يمَ ِ ْن  أَنـْزَلَ  ف ابِهِ  مِ تَ ُ  كِ ينَه  الَّذي دِ
ْفِسهِ  رَِضيَ  نـَ ِ  .٤] ل

 الكرمي، القرآن استعملها كما) الدين( مع) أكمل( مفردة  اإلمام استعمل 
، هأوردنا نصٍ  يف النعمة مع التمام واستعمل  النّص  هذا أنّ  يستشعر واملتأمل سابقًا

   ( :املباركة اآلية عن ينطُق 
   

                                                             
   .٦٦٤ص ،٧١قصار احلكم  صبحي صاحل، - ١
  .٦٩٩ص ،٢٢٤قصار احلكم  ،.ن.م - ٢
  .٣٦٦ص ،١٨٠، خطبة .ن.م - ٣
  )١٣٧،صن.م صبحي صاحل،( .مّد يف أجله: عمر نبيه - ٤
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   (]وكمال .]3اآلیة :المائدة سورة 
ُ  الغرض يف ما حبصول الدين ُ  النقص تصور عدم ويقتضي ،منه   .بعده

وْ [ بالتقوى فيها يوصي الكوفة يف له خطبة ومن - َل ُد  َأَحداً  أَنَّ  فـَ َىل  َجيِ َقاءِ  ِإ بـَ ماً  اَْل  ِسْل
َِدفْعِ  َأوْ  ِت  ل وْ يالً  اَْلمَ َكانَ  َسِب َِك  َل ل انَ  َذ مَ ْ ي َن  ُسَل ْ دَ  ب ُ  ُسخِّرَ  اَلَِّذي َداوُ ه ُك  َل ْل  اَْجلِنِّ  مُ

نْسِ  اَْإلِ عَ  وَ ِ  مَ وَّة ِظيمِ  وَ  اَلنُّبـُ َفةِ  عَ ا اَلزُّْل مَّ َل َىف  فـَ وْ ْستـَ ِ ُ  ا تَه مَ عْ لَ ا وَ  ُط ُ  ْستَْكمَ تَه دَّ ُ  مُ ه تْ مَ ِِسيُّ  رَ  ق
اءِ  َفنَ ِ  اَْل اِل بِن َ ِت  ب وْ ياق من واملالحظ .١]اَْلمَ  مع) استكمل( مفردة استعمل أنّه السِّ
م إىل إشارة) كاملة عشرة تلك مع كاملة( الكرمي القرآن استعمل كما املدة  األيّا
ياق ومن. أيضاً  مّدة وهي  ومدة ملكه من رغمعلى ال  سليمان  أن يتضح السِّ

 ما احلصول كمل فقد مدته، واستكمال رزقه من ستيفاءاال مرحلة إىل وصل بقائه،
 .   الغرض يف

اِشرَ [ واملقاتلة احلرب تعليم يف له كالم ومن - َ ع ِمَني  مَ ِ ْسل واا اَْلمُ رُ ةَ  ْستَْشعِ َ  وَ  اَْخلَْشي
وا ُ ب َ ب ْل ينَةَ  َجتَ كِ َلى عَضُّوا وَ  اَلسَّ اِجِذ  عَ ُ  اَلنـَّوَ نَّه وِف  أَنـَْىب  فَِإ ُ ي لسُّ ِ اِم  عَنِ  ل وا وَ  اْهلَ ةَ  َأْكِمُل  اَلالَّمَ

وا وَ  ُل قِ ْل وَف  قـَ ُ ي َها ِيف  اَلسُّ ادِ لَ  َأْغمَ ْ ب ا قـَ    ٣.]٢َسلِّهَ
ةَ و  َضةُ  عليها يزاَد  أن وإكماهلا الّدرع،: اَلالَّمَ ْ ي  آالت الالمة من يراد وقد. وحنوها البـَ

 .هااستيفاؤ  املعىن هذا على وإكماهلا والدفاع، احلرب

ياق - ج   ويفرّق بينها) التمام والكمال(يجمع بين  الَّذي السِّ

آنُ  [ الكرمي القرآن فضل يف له خطبة من - ُقرْ رٌ  فَاْل ٌت  َزاِجرٌ  آمِ َصامِ ةُ  نَاِطٌق  وَ  ُحجَّ
ى اَللَّهِ  َل هِ  عَ قِ هِ  َأَخذَ  َخْل ْ ي َل مْ  عَ اقـَهُ يثَ َن اوَ  مِ تـَهَ ِهمْ  رْ ْ ي َل مْ  عَ ُفَسهُ ُ  َأَمتَّ  أَنـْ ه  بِهِ  لمَ َأكْ وَ  نُورَ
 ُ ينَه   .٤]دِ

                                                             
 .٣٥٢ص ،١٨٢خطبة  صبحي صاحل، - ١

 .لكم جلبابا الوقار اجعلوا أي) بالسكينة جتلببوا(و. لكم شعارا اهللا خشية اجعلوا أي اخلشية استشعروا.. اخل) املسلمني معاشر(- ٢ 
 بالفتح) السلة عند أتيناهم: (يقال االنتزاع،: - كشر - والسل. حركوا أي قلقلوا أظهر، وهو) سلها قبل أغمادها يف السيوف وقلقلوا(

  .) ٣١١، ص٨،جالسعادة نهجاحملمودي،  الشيخ(. السيوف استالل عند أتيناهم أي النوع على بالكسر) السلة عند(و املرة على
 .             .١٠١-١٠٠، ص٦٦، خطبة .س.م صبحي صاحل، - ٣
  .٣٥٦ص ،١٨٣، خطبة .ن.م - ٤
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 عطٌف  بينهما متجاورتني مجلتني يف) أكمل(و) أمت( املفردتني أورد النّص  هذا يف
 النقص إلزالة التمام واستعمل ،)اللفظني بني ١املغايرة يقتضي والعطف(الواو حبرف

 واستعمل. عنه خارج شيء إىل الحيتاُج  حٍد  إىل الشيء نتهاءا يستلزم الَّذيو 
ُ  كما الدين مع الكمال  الغرض يف ما حصول إىل يشري وهو الكرمي، القرآن استعمله

 القرآن استعمله كما النور مع التمام واستعمل.الدين بكمال الكرمي القرآن من
  ( اآلية يف للتمام مصاحباً  الكرمي

   
    

     
 (]32:التوبة[. 

ياقمن خالل النتيجة  ج البالغةات القرآنية، و السِّ فيها ) أكمل(يتضح أن  سياقات 
عدم إمكان استبدال أحدمها باآلخر، وهذا يعين عدم ترادفهما باملفهوم  من َمثَّ ، و )أمت(معىن غري 

ُ  الَّذي    .اعتمدناه

ة( َ ف - الَخْشي   )الَخوْ

ة قيلفقد ، بينهما قونال يكاد اللغويون يفرِّ  َ ف :اخلَْشي  َخْشية خيْشى الرجل َخِشيَ  اخلَوْ
  .٢خوفاً  َأشدُّ  َأي ذلك من َأْخشى املكان هذا ويقال .خاف َأي

 أن: حاصله ما مؤلفاته بعض يف الطوسي احملقق نقل أبو هالل العسكري عن وقد
 أرباب عرف ويف وخشيته اهللا خوف بني أن إال واحد مبعىن اللغة يف كانا وإن واخلشية اخلوف
، القلوب  والتقصري املنهيات، ارتكاب بسبب املتوقع العقاب من النفس تأمل اخلوف أن وهو فرقًا

 ال منه العليا واملرتبة ،جداً  متفاوتة مراتبه كانت وإن اخللق ألكثر حيصل وهو.الطاعات يف

                                                             
فعطف شرعة على : قال )لكل جعلنا شرعة ومنهاجاً : (إىل هذا ذهب احملققون من العلماء، وإليه أشار املربد يف تفسري قوله تعاىل - ١

ويعطف الشيء على الشيء وإن كانا يرجعان إىل شيء واحد، إذا كان يف  ألّن الشرعة ألول الشيء،واملنهاج ملعظمه ومتسعة،؛منهاج
هالل بعد أن ذكر ألفاظًا  وقال أبو. ا إذا أريد بالثاين ما أريد باألول، فعطف أحدمها على اآلخر فهو خطأفأم، أحدمها خالف لآلخر

). فإمنا جاز هذا فيهما ملا بينهما من الفرق يف املعىن، ولوال ذلك مل جيز عطف زيد على أيب عبداهللا، إذا كان هو هو(بينهما عطف 
راجع ُ  . ١٩٧ص ،اإلعجاز البياني للقرآن الكريم  الرمحن بنت الشاطئ، عائشة عبد: ي

  .٢٢٨، ص١٤، باب الياء، فصل اخلاء،مجلسان العرب -  ٢
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 عنه، احلجب وخوف وهيبته اخلالق بعظمة الشعور عند حتصل حالة: واخلشية.للقليل إال حتصل
 إمنا(: تعاىل قال ولذا القرب، لذة وذاق الكربياء حال على اطلع ملن إال حتصل ال حالة وهذه
 قلُت  .اخلوف عليها يطلقون وقد ،خاّص  خوف:فاخلشية .]٢٨:فاطر[)العلماء عباده من اهللا خيشى

 املؤمنني يصف تعاىل قوله أيضاً  الفرق هذا ويؤيد }أليب هالل العسكريهنا والكالم {
م(  جانب يف واخلوف سبحانه جانبه يف اخلشية ذكر إذ )احلساب سوء وخيافون وخيشون ر

  .١واإلعظام اإلكرام: باخلشية يراد وقد هذا.احلساب

ن اخلشـية خـوف يشـوبه أذكر فـ ،نيوقد ذهب الراغب إىل هذا الفرق الداليل بني اللفظت
ـــا يف قولــــه  ،تعظـــيم وأكثـــر مـــا يكـــون ذلــــك مـــن علـــم مبـــا خيشـــى منــــه ولـــذلك خـــص العلمـــاء 

.]٢٨:فاطر[ )العلماء عباده من اهللا خيشى إمنا(:تعاىل
٢.   

  السياقات القرآنية

ياقفي  ومشتقاتها )الخشية(موارد لفظ  -أ   :ات القرآنية السِّ

- )    
   

   
  (]11:یس[  

- )   
    

      

(]نسب اخلشية إىل املرسلني، ونفى عنهم اخلشية من غري  ]39: األحزاب
 .  اهللا

- )    
    

  (]28: فاطر[ 

                                                             
 .219-218ص ،الفروق العسكري، هالل أبو - ١
  .  ١٤٩، صالمفردات في غريب القرآنالراغب األصفهاين،  :يراجع  - ٢
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- )    
    

   

(]ظلموا، نالَّذي خشية عن ى اآلية هذه يف  ]150:البقرة 
    .اهللا خبشية وأمر

- )    
   

   
  (]ر  ]٢٣: الزم

حتصـل لكـل  ال باركـةاآليـة امل ان هذه القشعريرة اليت أشـارت إليهـإذ إ ،وهنا نكتة عظيمة
مالَّذيإنسان بل ختتص ب  .ن خيشون ر

- )   
   
  
     

   
   

 .] 21:الحشر[ )
 

- )   
    

    
   (]17:اإلسراء[ 

 ( تعاىل قال لذلك الفقر تيقن مع حىت قتلهم عن ي وهذا

  (، األنعام سورة يف بينما 
)     

    

 (]بقوله عليها فعقب ]151: االنعام ) 

 (بسببه معناها ةالثَّاني نإ أي 
 . والتيقن القطع حنو على متوقع اإلسراء سورة يف بينما فعالً، اً متحقق اإلمالق لكون
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ياقفي  ومشتقاته )الخوف(موارد لفظ  -ب    ات القرآنية السِّ

- )   
   

   
  
    

   

(]يف  تعبري عن قلق املؤمن من عدم كفاية عمله ]٥٧: اإلسراء
   (وكذلك قوله تعاىل .الدنيا

 (]٤٦: الرحمن[. 
- )    

   

 (]رّ  ] ١٢٨: النساء  .د اخلوف الظينوهي دعوة لإلصالح 
- )     

  (]ھ  ]٤٦: ط
ــا الســــالم(ألن موســــى وهــــارون مــــا صــــول الضــــر حبيقطعــــان  ال )عليهمـ بــــاهللا ر مــــن فرعــــون لقو

   ( ، كـــــــــذلك قولـــــــــه تعـــــــــاىلســـــــــبحانه

   (]١٤: الشعراء[.  
- )    

    
   

 (]ن يعقوب إف  ]١٣: یوسف حيتملكان 
 .حصول الضرر ليوسف 

- )   
     
    

  (]ص أن يلحــــق مبوســـــى  أم موســــى كانـــــت تظــــن ألنّ  ]٧:القص
  .الضرر
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-  )    
    

(]٤٠:النازعات[.  
ــــّد مــــن اإلشــــارة إىل أن اخلــــوف ــــه يــــراد ال اهللا مــــن والب ــــال خيطــــر مــــا ب الرعــــب   مــــن بالب

 واختيـار الطاعـات، املعاصـي عـن الكـف بـه يـراد إمنـا بـل األسـد، اخلوف من كاستشعار
 .تاركاً  للذنوب يكن مل من فاً ال يعدُّ خائ :قيل ولذلك

ياقفي ) الخشية والخوف(آيات تجمع بين  -ج   :ات القرآنيةالسِّ

- )    
     

   

( ]٢١: الرعد[. 
-       

    
    

  (] ٩:النساء[   
ق بينهما يف ) اخلشية واخلوف(جتمع بني  ن بدائع سياقات القرآن الكرمي آيتنيإن م وتفرّ

خشىملالثانية أن اآلية من رغم على ال. الّداللة ُ  منه صراحةً، االّ أننا ومن خالل قرينة  تذكر امل
) ( اآلية، نعرف أن اخلشية من اهللا خرالواردة يف آ ، 

م اليتامى أمر يفأي ليخَش اهللا  م يف أنفسهم كأيتام فإ  عليهم خياف أن جيب ضعاف ذرية أ
 ُ م عتىنوي  الذل خاف من: قولنا مساق يف فالكالم حقوقهم يهضم وال يضطهدوا وال بشأ

 وحنو والرتؤف بالرتحم اآلية يف الناس يؤمر ومل .ذلك خياف وكل بالكسب فليشتغل واالمتهان
 حقوقهم إبطال من الناس بأيتام أحلوا ما حبلول ديد أنه إال وليس اهللا واتقاء باخلشية بل ذلك
 ذريتهم إىل عليهم أوردوها اليت املصائب ارتداد و بعدهم، أنفسهم بأيتام ظلما ماهلم وأكل

  .١بعدهم
ألنه تيقن وقطع حبصول السيئة املماثلة من الرب، لو  ،واملالحظ أنه استعمل اخلشية من اهللا

 لو نالَّذي(، أما اخلوف  فعل الظامل ذلك باأليتام، كما أن اخلشية من عظم املقابل وهو اهللا

                                                             
راجع - ١ ُ   .٤٠-٣٨، ص٤، جتفسير الميزان: ي
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ياقومن خالل ) عليهم خافوا ضعافا ذرية خلفهم من تركوا ورد يف اللفظ يتضح أن  الَّذي السِّ
       .  يصيب الذرية الضعفاء الَّذياخلوف هو الظن والضرر احملتمل 

 الكفومي احلسيين موسى بن أيوب البقاء أبو يساعد على هذا التفريق ما قالهلعل ما و 
ا ؛اخلوف من أشد واخلشية  ،بالكلية فوات وهو يابسة أي خاشية شجرة قوهلم من مأخوذة أل
 قوله يف باهللا اخلشية خصت ولذلك ،بفوات وليس داء ا أي ،خوفاء ناقة من النقص واخلوف

م وخيشون(تعال   .١) ر

 ُ ياقلحظ من خالل تتبع وي ة( الستعمال املفردتني القرآين السِّ َ فو  اخلَْشي فوارق عّدة  )اخلَوْ
  :هي

ظن غري متيقن حبلول مكروه أو فوات فاخلشية قطع بالضرر الواقع، أما اخلوف  إنّ :أوالً    
  .من اخلوف أعظمولذا فاخلشية . حمبوب

ا التعظيم، لذا تستعمل غالبًا من اهللا إنّ :ثانياً  حني  يستعمل على   اخلشية يشو
  .ب إىل الرسل واملؤمنني والعلماءيف الغال فاخلشية تأيت مسندةاخلوف من املكروهات،

يكون ) اخلوف( ، و، وان كان اخلاشي قوياً م املخشيِّ ظَ تكون من عِ ) اخلشية( نَّ إ:ثالثا
  .يسرياً   أمراً  ُف وْ ُخ مَ ـكان ال، وإن  من ضعف اخلائف

  

  

  

  

                                                             
 - هـ١٤١٩ بريوت، ، الرسالة مؤسسة ،املصري حممد - درويش عدنان: تح ،الكليات، الكفومي احلسيين موسى بن أيوب البقاء أبو - ١

  . ٦٧٢فصل اخلاء،  ص م،١٩٩٨
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ج البالغة فقد ورد لفظ  ا يف  ما كثرياً ولإلجياز نأخذ ) اخلشية واخلوف(أمّ ومشتقا
  :منها أمثلة

 :البالغة نهج سياقات في) الخشية( لفظ موارد  - أ
لَّ  قَدْ  [ :قال الكون صنعة عجيب يف له خطبة من - رِهِ  َذ َن  ِألَمْ أَْذعَ هِ  وَ ِ ت َ ب ْ ي َ قََف  هلِ وَ  وَ

ارِي ُ  اَْجلَ نْه هِ  مِ ِ ت َ  وتعاىل سبحانه اهللا خلشية البحر وقوف إىل إشارة وهنا١]ِخلَْشي
 .وعظمته

قَاناً  وَ  [ : قال القرآن مدح ويف - ُد  الَ  فـُرْ ُ  ُخيْمَ َهانُه رْ ُ اناً  وَ  بـ َ ي بـْ ِ ُ  الَ  ت َدم هْ ُ  تُـ ً  وَ  أَرَْكانُه  ِشَفاء
ُ  ُختَْشى الَ  ه ٌ ويقين اً نالحظ هنا قطع .٢]َأْسَقامُ ال سقم  ًا بأّن القرآن الكرمي شفاء

 .على يقني من ذلك فإن اإلمام ) ال ختشى(بعده، لذا استعمل 
ذيب الفقراء بالزهد وتأديب األغنياء بالشفقة   - وا[ومن خطبة له يف  َن  فَاْحَذرُ  مِ

ا اَللَّهِ  رَُكمْ  مَ ْن  َحذَّ ْفِسهِ  مِ وَ  )َشْخِصهِ ( نـَ ُ ا ه ةً  ْخَشوْ َ َسْت  َخْشي ْ ي ِذير َل عْ وهنا اخلشية  ٤ ]٣بِتـَ
ا التعظيم لعلم ما خيشى منه  .من اهللا يشو

ا والّه مصر  من كتاب لهو  - ّ ُ و  لألشرت النخعي مل ُ وأعماهلا وهو أطول عهد كتبه أمجعه
ئَِك  فـََفرِّغْ [. للمحاسن َِقتََك  ٥ِألُوَل ْن  ث ةِ  َأْهلِ  مِ َ اُضعِ  اَْخلَْشي اَلتـَّوَ ألّن الطبقة         ٦]وَ

غريهم، فهم حيتاجون إىل رعاية  السفلى من بني الرعية أحوج إىل اإلنصاف من
تمع، لذا أمر اإلمامتنيعناية خاّص و  م يف ا مالك األشرت أن     ، فال أحد يهتمّ 

ن على يقني وقطع بالضرر الواقع يف يوم القيامة يف الَّذيخيّصص هلؤالء أهل اخلشية 
 .ناءئجهم بدون منّة وعحوا احال لو مل ينصفوهم ويقضو 

                                                             
  .٤٤٤، ص٢١١، خطبة س.مصبحي الصاحل،  - ١
 ٤٢٨، ص١٩٨، خطبة ن.م - ٢
ذيرًا : التعذير - ٣ عْ ْذر: مصدر عّذرَ تـَ ج البالغة، صاملعجم املفهرس . (مل يثبْت له عُ   )١٢٨أللفاظ 
 .٥٢، ص٢٣، خطبة س.مصبحي الصاحل،  - ٤
  .الذين حتّدث عنهم بالتفصيل قبل هذا املقطع) الطبقة السفلى(يقصد بأولئك  - ٥
   .٦٠٨، ص٥٣، كتاب س.مصبحي الصاحل،  -٦
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 فيه أرى أن أهله و اإلسالمَ  أنصر مل إن فخشيُت  [ مصر ألهل  و من كتاب له -
 أنّ  من قطع و يقني على كان اإلمام أنّ  النّص  من وواضح. ٢]هدماً  و ١ثلماً 

، مل لو حال يف يهدم أو خيرق اإلسالم ُ  األمر لعظم اخلشية بفعل عّرب  لذا ينصره
 .حصوله املتوقع

 :البالغة نهج سياقات في) الخوف( لفظ موارد  - ب
ُ  رَِحمَ [ الصاحل العمل على احلّث  يف  من خطبة له - أً  اَللَّه رَ مْ ِ داً ( ا ْ ب عَ  )عَ  ُحْكماً  َمسِ

عَى َىل  دُعِيَ  وَ  فـَوَ َشادٍ  ِإ ةِ  َأَخذَ  وَ  فََدنَا رَ ُْجزَ نََجا َهادٍ  ِحب اقََب  فـَ ُ  رَ بَّه ُ  َخافَ  وَ  رَ ه َ ب نـْ َ  َذ  قَدَّم
ِصاً  ِملَ  وَ  َخال  و الطاعة واختيار املعصية عن الكّف  به يرادُ  هنا واخلوف .٣]َصاِحلاً  عَ

 .الذنب ترك
ُكمْ  فُِرَض  اَلَِّذي وََكَأنَّ [  من خطبة لهو  - ْ ي َل ِضعَ  قَدْ  عَ ِضعَ ( وَ نُْكمْ  )وُ وا عَ رُ ادِ َ ب َ  فـَ ل مَ َ  اَْلع

تَةَ  َخاُفواوَ  غْ َ ُ  اَْألََجلِ  بـ نَّه َجى الَ  فَِإ رْ ُ ْن  يـ ةِ  مِ َ رِ  رَْجع مُ ُ ع ا اَْل َجى مَ رْ ُ ْن  يـ ةِ  مِ َ . ٤]اَلرِّْزِق  رَْجع
 .اإلنسان وهو اخلائف ضعف ىلإ إشارة فيه هنا واخلوف

ة لهو  - ّ  عند انصرافهم من صّفني ٥كتبها إليه حباضرين  عليّ  بن للحسن  من وصي
ِسْك  وَ [:قائالً  ْن  أَمْ ا َطرِيقٍ  عَ َذ ُ  ِخْفَت  ِإ تَه نَّ  َضالََل نَْد  اَْلَكفَّ  فَِإ ةِ  عِ رَ رٌ  اَلضَّالَِل  َحيـْ  َخيـْ
ْن  اِل  رُُكوِب  مِ ياق ومن. ٦]اَْألَْهوَ  ولكنّه متيّقن غري ظّن  هنا اخلوف أنّ  يتّضح السِّ

 .املكروهات يف والوقوع الضرر حيتمل

                                                             
ج البالغة،( .خرقاً : ثلماً  - ١   ).١٦٢ص املعجم املفهرس أللفاظ 
 .٦٢٦، ص٦٢كتاب س،  .م صبحي الصاحل، - ٢
  .١١١، ص٧٦خطبة  ن،.م - ٣
 .٢٢٢، ص١١٤خطبة  ن،.م  -٤
ج البالغة،(إسم بلدة يف نواحي صّفني  - ٥   ).١٥٧ص املعجم املفهرس أللفاظ 
 .٥٣٧، ص٣١، وصية س.صبحي الصاحل، م - ٦
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ْن [ ومن قصار حكمه - ُ  َحاَسَب  مَ ْفَسه َح  نـَ ِب ْن  رَ مَ َفلَ  وَ ا َغ هَ نـْ ْن  َخِسرَ  عَ مَ َن  َخاَف  وَ  أَمِ
نِ  مَ رَ  وَ بـَ ْعتَ ِ َْصرَ  ا ْن  أَب مَ َْصرَ  وَ ْن  فَِهمَ  أَب مَ ِمَ  فَِهمَ  وَ ل فمن خاف الذنب واحتمل ١]عَ

ُ بلَغ األمن  .الضرر وابتعَد عنه
ا[ ومن قصار حكمه - َذ َْت  ِإ راً  ِهب َقْع  أَمْ يهِ  فـَ ِ نَّ  ف ةَ  فَِإ قِّيهِ  ِشدَّ َّا َأْعَظمُ  تـَوَ اُف  ممِ ُ  َختَ نْه  ]مِ

ُ  اخلوف من أعظم األمر من االحرتاز فإن. ٢  اخلوف أنّ  إىل واضحة إشارة وهنا منه
ا الضرر، احتمال يف الشّك  هو ، أنت يقٌني  االحرتاز أمّ ُ  من أعظم واليقني تفعله

ك الّ أ ميكن منه ختافُ  الَّذي األمر نّ أ كما الشّك، ُ  تعاملَت  إذا يضرّ  حبكمةٍ  معه
ة ّ  .وروي

ياق خالل من واخلالصة  اللفظتان فيها وردت اليت البالغة ج وسياقات القرآنية اتالسِّ
 كلمةب اخلشية كلمة استبدال إمكانية عدم يتّضُح  سابقاً  ذكرناها اليت) واخلوف اخلشية(

ة اخلوف، ّ ياق خلصوصي  غري اللفظتني أنّ  والنتيجة املراد على للّداللة لفظة كلّ  استعمال يف السِّ
  .مرتادفتني

  )السرعة والعجلة(

ُ ) لَ َج عَ ( َجل َ َجلة الع َ عة والع ُْطء خالف السرْ  فقال وَأْسرَعَ  َسرُع بني سيبويه وفرق .٣الب
َب  َأْسرَعَ  َل   .٤عَّجله َأي املشي َأسرَعَ  كأَنه وتََكلَّفه نفسه من ذلك َط

 قبل يءبالش التقدم: العجلة [:بقوله والعجلة السرعة بني قفرّ فا الراغب األصفهاين أمّ 
 وللأل ويشهد – حممود وهو - أوقاته أقرب يف الشيء تقدمي: والسرعة - مذموم وهو - وقته

                                                             
   .٦٩٧، ص٢٠٨قصار احلكم  س،.مصبحي الصاحل،  -١
    .٦٩٢، ص١٧٥قصار احلكم  ن،.م -٢
 . ٤٢٥، ص١١لسان العرب، باب الالم، فصل العني، مج - ٣
  .١٥١، ص ٨مج ،.ن.م - ٤
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 فال اهللا أمر أتى(:تعاىل وقوله)وحيه إليك يقضى أن قبل من نآبالقر  تعجل وال(: تعاىل قوله
    .١)ربكم من مغفرة إىل وسارعوا(:تعاىل قوله يف وللثاين)تستعجلوه

ياقو   يتقدم أنينبغي  فيما التقدم هي السرعةف ،والعجلة السرعة نيب قفرّ القرآين  ي السِّ
 يتقدم أن ينبغي ال فيما التقدم هي والعجلة ؛مذموم وهو اإلبطاء وضدها ،حممودة وهي ،فيه
  .حممودة وهي األناة وضدها ،مذمومة وهي ،فيه

 قاتها في القرآن الكريمتومش) العجلة(سياقات لفظ    -  أ
- )   

    
    

     
  ()فاآلية تنهى الرسول )١١٤:طھ  عن

هي أّن القرآن هنا نكتٌة عظيمة وإشارة لطيفة، و و  .العجلة بالقرآن حىت يوحى إليه
ُ اهللا  الكرمي خمزون يف صدر حممد ُ بأمجعه، فقد أنزله إليه دفعة واحدة، ولكن أمره

نه الفرق بني الفعلني اللذين وردا  ّ بأن ال يعجل به حّىت يقضي إليه الوحي، وهذا يبي
َل وَ نُـ (يات القرآنية ومها يف جمموعة من اآل ل يشري إىل النزول دفعة ) زَّلَ أَنزَ فاألوّ

يشري إىل النزول التدرجيي للقرآن عرب الوحي، وال  الثَّاينو واحدة على صدر الرسول
نت . تعارض بينهما، ولعلّ اآلية اليت ذكرناها تفّسرُ صّحة ما نذهُب إليه فقد تضمّ

يدّل على أنّه  عن العجلة بالقرآن من قبل أن يقضي إليه الوحي، وهذاي الرسول
، و عليه أن ينتظر اإلذن اإلهل موجودخمزون يف صدرِه و  ُ عرب الوحي قبل أن ي عنده
 ُ ك به لسانَه   (:كما قالت اآلية املباركة  حيرّ
   

()ي قرآين الَّذيو  .)١٦:القیامة نا أن العجلة فيها  ا  ؛يهمّ ألّ
ن التقّدم فيما ال ينبغي التقّدم فيه   .تتضمّ

- )    
  

   
   

                                                             
راجع - ١ ُ   ).484ص والعجلة ،337ص السرعة( ،املفردات يف غريب القرآن، األصفهاين الراغب: ي
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()النيب صاحل َب عتَ جنُد يف اآلية و  )٤٦:النمل   ِ؛لقومه 
م يستعجلون بالسيئة قبل احلسنة، ونستكشف هذا بقرينة  َ (ألّ   ).ِمل

- )   
   

()ياقمن . )١٤:الذاريات يتضح أّن اآلية فيها ذم  السِّ
م كانوا يستعجلون العذاب ؛ألهل النار   .ألّ

- )    
    
   

    
     

    
ا (ن ال يؤمنون بالساعة الَّذيإن  :قبلها ميكن القولما من سياق اآلية و ). ١٨:الشورى() ِ

ا ). ضمري يعود إىل الساعة بقرينة اآلية السابقة ن آمنوا الَّذييستعجلون بالساعة؛ أمّ
  .بالساعةأصبح واضحًا ذمّ العجلة و  ؛فهم مشفقون منها

- ) 
    

   
    

()ن يؤمنون بالباطل ويكفروَن باهللا الَّذي).٥٣:العنكبوت
 ( يستعجلون العذاب، وهنا أيضًا نكتة قرآنية عظيمة يف مجلة

   
( م يستعجلون العذاب، يستحقون أن أي ألّ

ى لكلّ قومٍ لعلهم ، إال أّن حلم اهللا و يأتيهم العذاب فوراً  رمحته، جعل أجالً مسمّ
هم ّ   .يتوبون أو يرجعون عن غي

  
  :في القرآن الكريم ومشتقاتها) السرعة(سياقات لفظ    - ب

- )    
    

  
  ()جاءت السرعة  )١٣٣:آل عمران

ن التقّدم يف ما ي، )سارعوا(فعل األمر  بصيغة ا تتضمّ نبغي التقّدم فيه وهي ألّ
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ي عن الفعل ألن  ،وهو أمر حممود) اجلنّةاملغفرة و ( وخبالف العجلة اليت ورد فيها 
  .اً مذموم اً فيها أمر 

  
- )   

  
  

    
   
()ن الَّذيءت السرعة يف سياق جا )١١٤:آل عمران

ا العجلة آلخر،يؤمنون باهللا واليوم ا ن الَّذيجاءت يف أغلب اآليات يف سياق فأمّ
ة اختيار القرآنيكفرون باهللا واليوم اآلخر، ويف هذه اآلية نكتة   قرآنية تبّني دّق

يدّل على  الَّذيبصيغة فعل املضارع ) يسارعون(إذ استعمل لفظ  ؛لأللفاظ
ون بفعل اخلرياتالَّذياالستمرارية بالفعل؛ مبعىن  بسرعة، ويفعلون ذلك  ،ن يستمرّ

و ) خريات(فهم مل يفعلوا خرياً واحداً بل  ،من الصاحلنين كما عّرب القرآ فأولئك
ون عليها    .مستمرّ

  
- )   

    
    

   
    

  ()ءت جا )٩٠:األنبياء
م من قبل  اآلية بعد أن سبقتها آيات ذكرت األنبياء السابقني واستجابة دعوا

ّوب، وإمساعيل، وإدريس، وذود، ، وداإبراهيم، ولوط(الرب العظيم، فذكرت  ا وأي
فقال  )استجاب اهللا لدعوته بيحىي الَّذيكريا ز ، و )صاحب احلوت(الكفل، ويونس 

  ( :تعاىل عنهم

  (  فقد
ا أمر جاءت الس ذ اً رعة يف سياق األنبياء لكو ّ   .، وممّا ينبغي التقدم فيهاً حمب

  
- )   

   
()ن الَّذين يؤمنون و الَّذييف سياق  اآليةجاءت ) ٦١:املؤمنون

م مشفقون، و  م وجلة، أضف إىل ذلك الَّذيهم من خشية ّر ن يؤتون ما آتوا وقلو
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ا  ّ القرآن جاءت مقرونة مع اخلريات، وكلّ هذا يبّني أّن السرعة يف ) السرعة(أ
  .حممودة

  نهج البالغةفي ) والسرعة العجلة(لفظ  سياقات

 :تقاتهاومش) العجلة(لفظ  سياقات   -  أ
ا[عيبة الناس عن يف النهي  ومن خطبة له - َ َد  ي ْ ب َجلْ  الَ  اَللَّهِ  عَ عْ ِْب  ِيف  تـَ ي  َأَحٍد  عَ

هِ  ُ  بَِذنِْب لَّه َ ع َل غُْفورٌ  فـَ ُ  مَ ه ْن  الَ  وَ  َل ى تَْأمَ َل َ  نـَْفِسَك  عَ ةٍ  َصغِري َ ِصي عْ لََّك  مَ َ ع َل ٌب  فـَ ذَّ َ ع هِ  مُ ْ ي َل  ١]عَ
ه مغفور له  تمع، فلعّل ي صريح عن العجلة بذكر عيوب أحد من ا يف هذا النّص 

ياقو . عند اهللا، ولعّلك غري مغفور لك  .يكشف عن ذم العجلة السِّ
نَّ  الَ  وَ [لألشرت النخعي  ومن كتاب له - َجَل عْ َىل  تـَ نَّ  َساعٍ  تَْصِديقِ  ِإ اعِيَ  فَِإ  ٢اَلسَّ

اشٌّ  نْ  وَ  َغ َ  ِإ ي مؤكد عن العجلة يف تصديق  .٣]بِالنَّاِصِحَني  تََشبَّه يف هذا النص 
 .النمام بعيوب الناس، ألنه أمر مذموم وقبيح

يَّاكَ  وَ  [:ويف الكتاب ذاته يقول - ةَ  وَ  ِإ َجَل َ ع ورِ  اَْل لَ  بِاْألُمُ ْ ب َا قـَ ِا ا ٤َأِواَلتََّسقُّطَ  َأوَ يهَ ِ  ف
نَْد  َا عِ َكِا مْ ا اَللََّجاَجةَ  أَوِ  ِإ يهَ ِ ا ف َذ ْت  ِإ رَ نَكَّ ْهَن  أَوِ  تـَ ا اَْلوَ هَ نـْ ا عَ َذ َضَحْت ا ِإ وْ  ُكلَّ  فََضْع  ْستـَ
رٍ  ُ  أَمْ ه َ ِضع وْ ْع  مَ ِ ق َأوْ لٍ  ُكلَّ  وَ رٍ [  عَمَ ُ  ]أَمْ ه َ ع ِ ق وْ ويف هذا النّص حتذير من العجلة  .٥]مَ

اك(باألمور قبل وقتها املناسب بداللة  ّ فضع  (باملقابل أمر بالرتوّي واحلكمة ، و )إي
 ).كلّ أمر موضعه

ُْت [ من قصار احلكم له - َِخيلِ  عَِجب ب ْل ِ ُ  ل ِجل عْ َْستـَ َفْقرَ  ي ُ  اَلَِّذي اَْل نْه َب  مِ ُ  َهرَ ُفوتُه َ يـ  وَ
غَِىن  ُ  اَلَِّذي اَْل يَّاه َب  ِإ َل يُش  َط عِ َ ي ا ِيف  فـَ َ ي نـْ َْش  اَلدُّ ي اءِ  عَ ُفَقرَ اَسُب  وَ  اَْل ةِ  ِيف  ُحيَ  ِحَساَب  اَْآلِخرَ

اءِ  َ ي ِ يف هذا النّص تعجب بالفعل الصريح من استعجال البخيل للفقر، فهو  .٦]اَْألَْغن

                                                             
  .٢٥٨ص ،١٤٠خطبة  ،س.م صبحي الصاحل، - ١
ام مبعائب الناس - ٢   ).٥٩٣ص ،٥٣كتاب  ،ن.م صبحي الصاحل،( .الساعي هو النمّ
  .٥٩٣ص ،٥٣كتاب  ،ن.م صبحي الصاحل، - ٣
لتََّسقُّطَ  - ٤ ا عند وفعلها عملها من الفرصة اغتنام وعدم فيها السقوط على النفس محل أي:َا  التهاون إىل أيضا ومرجعة. امكا

ج السعادة،ج(والتواين ُ قليالً، يريد به هنا إذا ) تسقط يف اخلري يتسّقط(التسقط  من قوهلم و  )٩٧، ص٧الشيخ احملمودي،  أخذه
  ).٦١٦، ص٥٣كتاب  ،ن.م صبحي الصاحل،.( التّهاون

  .٦١٦، ص٥٣كتاب  ،ن.م - ٥
  .٦٧٩، ص١٢٦قصار احلكم ،ن.م - ٦
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ها، ويكون عليه يريد أن يهرب من الفقر جبمع املال وتكون له احلاجة فال يقضي
يهِ   .، فهذا فقرٌ بعينهاحلّق فال يؤدّ

الَ [ ومن خطبة له - ُ  وَ ِمل مَ  َهَذا َحيْ َل َ ع الَّ  اَْل ُ  ِإ ََصرِ  َأْهل اَلصَّْربِ  اَْلب مِ  وَ ْل اَْلعِ ِع وَ اق َوَ  مبِ
اِضع[ َوَ وا اَْحلَقِّ  ]مبِ ضُ ا فَامْ ِمَ ونَ  ل رُ ْؤمَ ُفوا بِهِ  تُـ ِ ق نَْد  وَ ا عِ نَ  مَ وْ هَ نـْ ُ  تُـ نْه الَ  عَ وا وَ َجُل عْ رٍ  ِيف  تـَ  أَمْ

يـَّنُوا َحىتَّ  بـَ تَ ي عن ١]تـَ نكرة  جاء:أمر(يف عموم األمور  ةالعجل يف هذا النّص 
فال يصّح أن نصدر األحكام قبل التأكد، وال يصّح أن ) لداللة على اإلطالقل

يعنينا يف هذا النّص أّن العجلة  الَّذيو  ،األدلة عليهأن جنمع حنكم على إنسان قبل 
 ُ ا تعين التقّدم فيما ال ينبغي التقّدم فيه وهي مذمومة ؛أمر منهي عنه  .ألّ

ُومئ ومن خطبة له  -  فَالَ [فيها إىل املالهي ويصُف فئة من أهل الضالل  ي
وا ِجُل عْ ا تَْستـَ ٌِن  ُهوَ  مَ َصدٌ  َكائ رْ ِطئُوا الَ  وَ  مُ ْ ب ا تَْستَ ُ  مَ غَُد  بِهِ  َجيِيء ْن  فََكمْ  اَْل ِجلٍ  مِ عْ ْستـَ  مُ

َا نْ  مبِ ُ  ِإ دَّ  أَْدرََكه ُ  وَ ُ  َملْ  أَنَّه ْدرِْكه ُ ياقمن . ٢]ي يتضح أن املستعجل للحصول على  السِّ
مل يستعجل يف األمر، وهذا يعين أن أنّه شيء، رّمبا يكون وباالً عليه، فيتمىن لو 

  .    ترتتب عليها نتائج وخيمةرّمبا العجلة مذمومة، و 
 

 :ومشتقاتها) السرعة(موارد لفظ    - ب
اء(تسمى  ومن خطبة له - َ  فَاتـَُّقوا[) الغرّ يَّةَ  اَللَّه ْن  تَقِ عَ  مَ رََف ا وَ  فََخَشعَ  َمسِ تـَ  قـْ

َف  رَ ِجلَ  وَ  فَاْعتـَ ِملَ  وَ َ رَ  وَ  فـَع اَدرَ  َحاَذ َ ب َقَن  وَ  فـَ بـِّرَ  وَ  فََأْحَسَن  أَيـْ رَ  عُ بـَ  ُحذِّرَ  وَ  فَاْعتَ
ُزِجرَ  فََحِذرَ  َأَجاَب  فَاْزَدَجرَ  وَ اَجعَ  فَأَنَاَب  وَ رَ اَب  )رََجعَ ( وَ تَ ا فـَ تََدىوَ أُرَِي  فَاْحتََذى قـْ  وَ
َأى باً  فََأْسرَعَ  فـَرَ ِ ال ا َط َجنَ ، مقرونةً بطلب احلق )َأْسرَعَ (جاءت السرعة بصيغة  .٣]َهاِرباً  وَ

ٌذ،و  ،تباعهاو  ّ  .وينبغي التقّدم فيه هو أمرٌ ممدوٌح وحمب
ْن [  ومن قصار احلكم له - مَ ا ِيف  َزِهَد  وَ َ ي نـْ انَ ا اَلدُّ هَ اِت  ْستـَ َ ِصيب نِ  بِاْلمُ مَ تـََقَب ا وَ  رْ

َت  وْ َىل [ ِيف  َسارَعَ  اَْلمَ اِت  ]ِإ رَ يـْ ، واملسارعة يف )َسارَعَ (وهنا جاءت بصيغة  .٤]اَْخلَ
 .اخلريات من املمدوحات

                                                             
  .٣٣٠، ص١٧٣خطبة ،ن.م - ١
   .٢٧٢، ص١٥٠خطبة ،س.م صبحي الصاحل، - ٢
  .١٢٣-١٢٢، ص83خطبة ،ن.م - ٣
  .٦٥٦، ص٣١قصار احلكم ،ن.م - ٤
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َْس [: حينما سئلَ عن اخلري ما هو؟ فقال ومن قصار احلكم له - ي رُ  َل يـْ رَ (  اَْخلَ يـْ  )اَْخلَ
َْكثـُرَ  َأنْ  اُلَك  ي ُدكَ  وَ  مَ َل َلكِنَّ  وَ رَ  وَ يـْ َْكثـُرَ  َأنْ  اَْخلَ َك  ي مُ ْل أَنْ  عِ ُظمَ  وَ عْ َ َك  يـ مُ َأنْ  ِحْل اِهيَ  وَ َ ب  تُـ

ِ  اَلنَّاَس  اَدة َ ب بَِّك  بِعِ نْ  رَ ْدَت  َأْحَسنَْت  فَِإ َ  َمحِ نْ  اَللَّه ِإ َت ا َأَسْأَت  وَ غَْفرْ َ  ْستـَ الَ  اَللَّه رَ  وَ  ِيف  َخيـْ
ا َ ي نـْ الَّ  اَلدُّ ْنيِ  ِإ ُجَل رَ ِ نُوباً  أَْذنََب  رَُجلٍ  ل وَ  ُذ ا فـَهُ تََدارَُكهَ َ ةِ  يـ َ ب رَُجلٍ  بِالتـَّوْ َُسارِعُ  وَ  ِيف  ي

اِت  رَ يـْ هنا جاءت بصيغة فعل املضارع للداللة على االستمرارية بالسرعة لفعل و  .١]اَْخلَ
 .اخلريات

ُت  قَدْ  وَ [ إىل أمريين من أمراء جيشه ومن كتاب له - ا أَمَّرْ ُكمَ ْ ي َل َلى عَ عَ ْن  وَ  ِيف  مَ
ا َِك  َحيِّزُِكمَ ال َن  مَ ْ اِرِث  ب رَ  اَْحلَ ا اَْألَْشتـَ َ ع ُ  فَاْمسَ ه ا َل َ َأِطيع ا وَ ُ وَ الَه َ عاً  ْجع رْ اً  دِ نّ ِجمَ ُ  وَ نَّه َّْن  فَِإ  الَ  ممِ
اُف  ُ  ُخيَ ْهنُه الَ  وَ ُ  وَ تُه الَ  َسْقَط ُ  وَ ُؤه ُْط ا ب مَّ اعُ  عَ ْسرَ هِ  اَْإلِ ْ ي َل ُ  ِإ م الَ  َأْحزَ ُ  وَ ه اعُ ْسرَ َىل  ِإ ا ِإ ُ  مَ ُْطء ب  اَْل

 ُ نْه ُ  عَ ثَل ياقيتضح من  .٢]أَمْ صفة مذمومة أّن السرعة ضّدها البطء وهو  السِّ
األمريين بإطاعة مالك األشرت، ألنّه  والسرعة صفة حممودة، لذا أمر اإلمام علي

ُ عّدة صفات مميزة منها أنّه مسارع يف وال  ،حزم األمور ال يتباطأ وال يتواىن حيمل
ُ صفة اإلسراع يف حزم األمور  .خيفى أّن اجليش يستلزم

وهي حممودة وضّدها اإلبطاء  ،أّن السرعة هي التقدم فيما حيسُن التقدم فيه والخالصة
وهي مذمومة وضدها األناة وهي  ،ينبغي التقدم فيه ذموم، والعجلة هي التقدم فيما الوهو م
ياقومن . حممودة ات يتضُح عدم إمكان استبدال كلمة العجلة بكلمة السرعة وهذا يعين السِّ

  .عدم ترادفهما

  )العهد – اقالميث(

ُد  :اهليثم أَبو قال َدةِ  مجع العهْ هْ ُ  ،يعاهُدك ممن ا تستوثُق  اليت واليمني امليثاق وهو الع
م وجعل .٣اخلليفة بايع من على يْؤخذ الَّذي امليثاِق  ويل ألَنه ،العهد ويلُّ  وقيل َد  بعُضهُ هْ َ  الع

                                                             
   .٦٧٠، ص٩٤قصار احلكم ،ن.م - ١
  .٥٠٨، ص١٣كتاب  ،س.م صبحي الصاحل، - ٢
  . ٣١١، ص٣باب الدال، فصل العني، ج لسان العرب، - ٣
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ِقِ  مبعَىن  ث وْ َ ىل(ـب عُدَِّي  إذا إال امل يثاقُ ، الوصية مبعىن حينئٍذ  فهو )ِإ ِ قةِ  من وامل واَث ُ  وقال .١واملعاهدة امل
د:املفسرين بعض هْ َ ُ  عُوِهد ما ُكلُّ  الع ادِ  بَني  ما وكل عليهِ  اهللا َ ب يقِ  من العِ ِ اث وَ َ دٌ  فهو امل هْ   .٢عَ

 توكيد امليثاق أن: والعهد امليثاق بني الفرق[:فرَّق بينهما قائالً فهالل العسكري  أما أبو
 من حاال يكون العهد :بعضهم وقال شده، أحكمت إذا الشيء أوثقت قولك من العهد

  .٣].أحدمها من يكون وامليثاق املتعاهدين
ياقأما يف  ، وللعهد صورٌ خمتلفة، فإن كان اً خاص ن لكلِّ منهما، استعماالً إالقرآين ف السِّ

ُ  فهو ال) عهد اهللا(املقصود  عهُد ؤ ي ُ عهُد به ألحٍد، والي ُ لظاٍمل خبالف  به خذ من أحٍد، بل ي
تَّخذُ ( والعهد امليثاق، ُ ُؤخذُ (بينما امليثاُق ) يـ ياقويتضح ذلك من خالل تتبع  .)ي ات اليت السِّ

وآيات جتمع  وآيات ختتص بامليثاق، فقد وجدنا آيات ختتص بالعهد، املفردتان، اوردْت فيه
  .همايبينهما وتّفرق يف داللت

    

    في اآليات القرآنية) العهد( اتسياق  -أ
- )   

   
  (]٧٧: ال عمران[   

- )     
    

(]١٥٢:األنعام[   
- )    

   
  (]٩١:النحل[  

- )    
  ( ]٩٥:النحل[  

- )    
      

   (]١٥:األحزاب[                  
  ) ٨٦:، وطه٣٤:، واإلسراء٢٥:، والرعد٧: ، والتوبة١٠٢:األعراف(وكذلك يف اآليات 

  
  في اآليات القرآنية  ) الميثاق( اتسياق -ب

- )    
     

                                                             
 .٣٧١، ١٠باب القاف، فصل الواو،جن،.م- ١
 .٢١٥٤، ١تاج العروس، باب الدال، فصل العني،ج -٢

  .٥٢٥، صالفروق اللغويةأبو هالل العسكري،  -٣
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 ( ]٨٣:  البقرة[  
- )    

   
  ( ]٨١:ال عمران [      

- )    
   

   
(]١٨٧:ال عمران [  

- )     
  (]٩٠:النساء [  

- )     
   

  (]١٢:المائدة[   
- )    

     
    (]١٦٩: االعراف[  

  )٧:، واألحزاب٧٢:واألنفال،٧٠:املائدة،١٥٤آية،و ٩٢،وآية٢١آية: النساء(اآلياتوكذلك يف 
قبل لفظة امليثاق،  )،،(نالحظ يف أغلبها ورود الفعل 

ُؤخذُ  وهذا يعين أن امليثاق تَّخذُ  العهدبينما  ،ي ُ     . يـ
  
  .اآليات التي تجمع بينهما -ج

 - )    
    (]٢٠: الرعد[  

 - )    
  ( ]٢٧:  البقرة[  

ياقي نقض امليثاق، والعطف يف فاإليفاء بالعهد، على ن َف طَ ففي اآلية األوىل عَ   السِّ
 الّداللةة واضحة الثَّانيواآلية .خر على عدم ترادف املفردتنيآالقرآين يقتضي املغايرة؛ وهذا دليل 

واملالحظ أن العهد أضيف يف اآليتني إىل اهللا عزوجل، بينما امليثاق مل يكن  . يف التفريق بينهما
  .كذلك

  سياقات نهج البالغة  
زادت على الثالثني، وورد لفظ ف أما اشتقاقاته ،واردم يةمثانيف ) العهد(لفظ  جاءقد ل

زادت على األربعني، وعطفًا على اللغويني فا اشتقاقاته أمّ موارد،  ةذه الصيغة يف أربع) ثاقاملي(
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ج البالغةن أغلب إف اح  رّ كذلك مل يف  ،شرّ بني امليثاق والعهد، فقد ورد يف هامش الشروح  واق
شرح صبحي (،و)شرح حممد عبده(بشرح املفردات اللغوية مثل هتمتواليت ا ،اليت راجعناها

ج البالغةاملع(و ،)شرح سيد عباس علي املوسوي(و ،)الصاحل يف ، )جم املفهرس أللفاظ 
  .١)عهدهم(بكلمة ) يثاقهمم(اخلطبة األوىل ويف فقرة اختيار األنبياء، فّسروا كلمة 

نا وباالعتماد على النظرية  ياقلكنّ ياقاليت تقتضي الرجوع إىل ية ملعرفة املعىن السِّ  السِّ
ج البالغة اليت استعملت فيها لفظ  الَّذي ورد فيه اللفظ ملعرفة داللته، وبالعودة إىل نصوص 

  .امليثاق والعهد، جند لكلّ مفردة داللتها واستعماهلا اخلاّص 

  

  في نهج البالغة)العهد(موارد لفظ    -  أ
نًا عهد اهللا للمالئكة بالسجود   يف سياق حديث اإلمام علي - ّ عن املالئكة مبي

ياقو  آلدم ق بني العهد والوصية السِّ ا[ يفرّ ْأَدىوَ ُ  ٢ْستَ ُ  اَللَّه َحانَه ْ َِكةَ  ُسب الَئ ُ  اَْلمَ تَه َ يع دِ  وَ
ِهمْ  ْ َدي َد  َل هْ عَ هِ  وَ ِ ِصيَّت ِهمْ  وَ ْ ي َل اِن  ِيف  ِإ ْذعَ ُ  بِالسُُّجودِ  اَْإلِ ه اَْخلُُشوعِ  َل هِ   وَ ِ ت تَْكرِمَ ِ  ٣]ل

ُ على مصر، فقد ذكرَ العهد  - ا والّه ّ ٌ بأنه يف سياق كتابه لألشرت النخعي مل  إهلي جعل
لَ  قَدْ  وَ [: بقوله َ ُ  َجع ُ  اَللَّه َده هْ ُ  وَ  عَ مَّتَه ناً  ذِ ُ  أَمْ ْنيَ  ٤أَفَْضاه َ ادِ  بـ َ ب هِ  اَْلعِ ِ ت  .٥]بِرَْمحَ

 الَ  وَ [:بقوله) عهد اهللا(الكتاب نفسه ذكر العهد مضافًا إىل لفظ اجلاللة  ويف -
نََّك  وَ ْدعُ َ رٍ  ِضيُق  ي َك  أَمْ زِمَ يهِ  َل ِ ُد  ف هْ َىل  اَللَّهِ  عَ ِب  ِإ َل َساِخهِ ا َط   .٦]اَْحلَقِّ  بِغَْريِ  نْفِ

  
                                                             

راجع - ١ ُ ج البالغة، السيد عباس علي . ١٩هـ، هامش ١٤٢٥، ٥البالغة، شرح صبحي الصاحل، دار األسوة، طهران، طج : ي وشرح  
ج البالغة، كاظم حممدي٢٩ص ،٢٠٠٩، ٣املوسوي، دار اهلادي، بريوت، ط حممد دشيت، دار  -، واملعجم املفهرس أللفاظ  

  .١٩ص ،١٩٨٦، .ط.األضواء، بريوت، ال
ْأَدى -٢ َِكةَ  اْستَ الَئ ْلمَ ُ  َا ه تَ َ يع دِ  )18ص ،1 خطبة  س،.م الصاحل، صبحي ( .طالبهم بأدائها: وَ
  .18ص ،1 خطبة  ن،.م -٣
  )613ص ،53كتاب  س،.م الصاحل، صبحي( .مبعىن أفشاه: أفضاه - ٤
   .613ص ،53كتاب  ن،.م -٥
 .614ص ،53كتاب ن،.م - ٦
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 :في نهج البالغة) الميثاق(موارد لفظ   - ب
ََث  [ورد يف اخلطبة األوىل تأدية العباد ميثاق الفطرة  - ع بـَ يِهمْ  فـَ ِ ُ  ف ه ُسَل اتـَرَ  وَ  رُ ِهمْ  ١وَ ْ ي َل  ِإ

 ُ ه َ اء َ ي ِب وُهمْ  أَنْ ْأدُ ْستَ َ ي ِ يثَاقَ  ٢ل ِه مِ ت ِْطرَ  ٤.]٣ف
ْنيَ  [ ةيف سياق حديثه عن القرآن واألحكام الشرعي - َ ْأُخوذٍ  بـ يثَاقُ  مَ ِمهِ  مِ ْل سَّعٍ  عِ وَ ُ م  وَ

ى َل ادِ  عَ َ ب عِ هِ  ِيف  اَْل ِ ل بني العهد  واملالحظ أن هذا يتوافق مع ما وجدنا من فرٍق  .٥]َجهْ
) مأخوذ(   مام عليوامليثاق يف سياق القرآن الكرمي، فامليثاق يؤخذ، كما عّرب اإل

 .واالستعمال الّداللةوهذا فرق يف ) يتخذ(والعهد 
ُت [  ومن كالم له  - رْ نََظ رِي ِيف  فـَ ا أَمْ َذ اعَِيت  فَِإ َقْت  قَدْ  َط ِيت  َسبـَ َ ع يـْ َ ا وَ  بـ َذ ِميثَاقُ  ِإ  ِيف  اَْل

ي نُقِ غَْريِي عُ ِ ياقومن  .٦]ل  .واضح أن امليثاق يتخذ السِّ
ْن  وَ [ومن خطبة له يف عظة الناس  - يثَاِق  تَْأُخُذوا َل اِب  مبِِ تَ رِفُوا َحىتَّ  اَْلكِ عْ  اَلَِّذي تـَ

 ُ  .يشري إىل أن امليثاق يؤخذ الَّذي) تَْأُخُذوا(وهنا استعمل الفعل الصريح  .٧]نـََقَضه
ياق  –ج  ق بينهما) العهد والميثاق(ات التي تجمع بين السِّ  وتفرّ

نَّ  ُمثَّ  [واليمن ربيعة بني كتبه له حلف ومن - ِهمْ  ِإ ْ ي َل َِك  عَ َد  بَِذل هْ ُ  اَللَّهِ  عَ اقَه يثَ مِ نَّ  وَ  ِإ
َد  هْ ْس  َكانَ  اَللَّهِ  عَ نالحظ استعمل عهد اهللا معطوفًا على امليثاق بأداة  .٨]والً ؤ مَ

ياقمث . العطف الواو، والعطف يقتضي املغايرة يشري إىل وجود فارق بينهما يف  السِّ
 .  الّداللة

يف سياق حديثه عن اختيار األنبياء فقد أورد امليثاق عليهم، واستعمل العهد مضافًا  -
ُ القرآن  إىل لفظ اجلاللة، َفىا وَ [ الكرمي يف التفريق بني املفردتنيكما استعمله  ْصَط

 ُ َحانَه ْ ْن  ُسب ِ  مِ ِده َل َ  وَ اء َ ي ى َأَخذَ  أَنِْب َل ْحيِ  عَ مْ  اَْلوَ اقـَهُ يثَ ى وَ  مِ َل يغِ  عَ ِ ل ْ ب ةِ  تـَ مْ  اَلرَِّساَل هُ تـَ انـَ  ( أَمَ

                                                             
رَ  - ١ اتـَ ِهمْ  وَ ْ ي َل ُ  ِإ ه َ اء َ ي   ) .20ص ،1 خطبة ن،.م  الصاحل، صبحي( .كل نيب ومن بعده فرتةأرسلهم وبني  : أَنِْب
وُهمْ  - ٢ ْأدُ ْستَ َ ي ِ   .)٢٠، ص١خطبة  ن،.مصبحي الصاحل،  .( ليطلبوا األداء: ل
بوة و التّوحيد ميثاق هو الفطرة ميثاق من املراد - ٣ ج البالغة،ج( . والوالية النّ   ).٢٤،ص١حبيب اهللا اخلوئي، منهاج الرباعة يف شرح 
  . ٢٠، ص١خطبة  ن،.مصبحي الصاحل،   - ٤
  .٢٢، ص١خطبة  ن،.م - ٥
  .٧٧، ص ٣٧من كالم له جيري جمرى اخلطبة ن،.م -٦
  .٢٦٩، ص١٤٧خطبة  ن،.م -٧
  .٦٤٥، ص٧٤من حلف له  س،.مصبحي الصاحل،   - ٨
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مْ  ميَانـَهُ ا ) ِإ مَّ َدَّلَ  َل رُ  ب هِ  َأْكثـَ قِ ْهدَ  َخْل للَّهِ  عَ ِهمْ  َا ْ ي َل وا ِإ ُ  فََجِهُل َُذواا وَ  َحقَّه ُ  اَْألَنَْداَد  ختَّ ه َ ع  مَ
[١. 

ج البالغة ال إواخلالصة  اح  ن بعض املعاجم اللغوية، ومعظم املفّسرين، وأغلب شرّ
قون بني اللفظتني إالّ أنّنا وجدنا باالعتماد على  ياقيفرّ ج البالغة،  ، أنّ السِّ القرآن الكرمي، و

خرى يف بأ حمددة وال ميكن استبدال لفظة كلّ واحد منهما يف سياق معّني ويف داللة  استعمال
ياق   .مرتادفتنيفيه، وهذا يعين أن اللفظتني غري وردت  الَّذي السِّ

  )الفالح- الفوز (

يف تاج و  .٢واخلري النعيم يف والبقاء والنجاة الفوز والَفالُح  الَفَلحيف لسان العرب، 
ُز :  والَفالُح  حمرَّكةً  الَفلُح العروس،  َط مبا الَفوْ تب غْ ُ  َأيب حديث ويف .٣احلال َصالُح  وفيه به يـ
ك الدَّْحداحِ  َشَّرَ حٍ  خبري اهللا ب َل قاءٍ  َأي وفـَ َ زو ب  من وهو األَثري ابن قال الفالح؛ من مقصورٌ  وهو فـَوْ

َح  َل وا َأي َأجنََح  من كالنجاح أَفـْ ىل َهُلمُّ  يف الصالة وهو ا الفوزو اجلنة يف البقاء سبب ِإ
  .٤اجلماعة

، إال الفرق بني الفوز والفالح، )الفروق اللغوية(يف كتابه مل يذكر أبو هالل العسكري    
ق بني نا أن نعرف ومن خالل هذا التفريق، ميكن) والفوز النجاة( بنيو  )والفالح الصالح( إنه فرّ

 اخلري من به يتمكن ما الصالح نإ: والفالح الصالح بني قفرّ قال يف ال .رأيه يف الفوز والفالح
  .٥فلحاً  األثر الباقي يءالش ومسي أثره الباقي والنفع اخلري نيل والفالح؛ الشر من به يتخلص أو

 اخلالص هو والفوز املكروه، من اخلالص هي النجاة نفإ: والفوز النجاة بني الفرقأما 
م فائزين املؤمنني تعاىل اهللا مسى وهلذا احملبوب إىل الوصول مع املكروه من  ونيلهم النار من لنجا

                                                             
  .١٩، ص١خطبة  ن،.م - ١
  .٥٤٧، ص٢لسان العرب، باب احلاء، فصل الفاء، مج -٢
  ١٧٠١، ص١العروس، باب احلاء، فصل الفاء،ج تاج - ٣
  .٥٤٧، ص٢لسان العرب، باب احلاء، فصل الفاء، مج - ٤
 .٣٢١أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص - ٥
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 معهم كنت ليتين يا( :تعاىل وقال ،بطلبته فاز قيل احملبوب نيل يقتضي الفوز كان وملا ،اجلنة
  .١كثرياً  نيالً  اخلري أنال أي ]٧٣:النساء[ )عظيما فوزا فأفوز

يوفْق يف ومن خالل املقارنة بني مفهوم الفالح والفوز، يف املوضعني جند أن أبا هالل مل   
التفريق بينهما، فلم يورد حتديداً واضحًا لكل منهما، بل نشعر أن هناك ضبابية يف املعىن، ولعل 

   .ذلك منبثٌق من عدم تركيزه على املفردتني، والنظر إليهما يف موضع واحد

ا يف    ا الفالح فهو الظفر يف فالقرآين  ياقالسِّ أمّ نجد أّن الفوز هو النجاح يف اآلخرة، أمّ
ياقالدنيا ويتضُح ذلك من خالل    .ات اليت وردت فيها مفردتا الفالح والفوزالسِّ

ياقفي ) الفوز(لفظ موارد    -  أ  :ات القرآنيةالسِّ
- )   

   
   

    
    

  (]١٢:الصف[ 
- )   

  
   

    
  

(]٣٠:اجلاثية.[ 
- )   

  
   

   
    

     
    

  ( 
 ].٧٢:التوبة[

- )     
   

    
  

    
                                                             

  .532ص ن،. م - ١
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( ]١١٩:المائدة.[ 
- )   

    
( ]١١١:المؤمنون.[ 

يتضح من خالل سياق اآليات القرآنية أّن الفوز هو الظفر باخلري والنعيم يف 
ة الرّب، ورضوان اهللا فاملساكن الطيبة يف جنّات عدٍن، والدخول يف رمح ،اآلخرة

  .وليس يف الدنيا جزاء صرب املؤمنني، أمنا يكوُن يف اآلخرةاألكرب، و 
  
  

ياقفي ) الفالح(موارد لفظ   - ب  ات القرآنيةالسِّ
- )    

     
    

    
   

    
  

   
  (]١٨٩:البقرة.[ 

- )  
   

  
   

  (] آل
 ].١٣٠:عمران

- )  
  

  
   
(]٢٠٠:آل عمران.[ 

- )  
   

  
   

  
 (]٣٥:المائدة.[ 
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- )    
   

    
   

  
  
   

    
  
    

   
   

    
     

     
    

(]ادلة  ].٢٢:ا
ياقومن  الكرمي هو الظفر يف ميادين ات القرآنية يتضح أن الفالح يف القرآن السِّ

ا، وعدم أكل الربا، مل واجلهاد يف هذه احلياة الدنيا؛ الع فإّن إتيان البيوت من أبوا
ها حتصل يف الدنيا ويفلُح من  والصرب واملثابرة واملرابطة، و اجلهاد يف سبيل اهللا، كّل

يها يف هذه احلياة   .يؤدّ
  
  

ا في سياقات نهج البالغة ة، وورد  ةعشر  ومشتقاته ثالث )الفوز(فقد ورد لفظ  أمّ مرّ
تني فقط   .لفظ الفالح ومشتقاته مرّ

 في نصوص نهج البالغة)الفوز(سياقات لفظ   -  أ
اَد  أُوِصيُكمْ [فيها مواعظ للنّاس  من خطبة له  - َ ب ى اَللَّهِ  عِ ْقوَ  اَلزَّادُ  ِهيَ  اَلَِّيت  اَللَّهِ  بِتـَ

ا َ اذُ  وَِ َ ع ِغٌ  َزادٌ  ]املعاد[اَْلمَ ل ْ ب ُ اذٌ  م َ ع مَ نِْجٌح  وَ ُ ا م ا َدعَ هَ يـْ َل اَها وَ  َداعٍ  َأْمسَعُ  ِإ عَ رُ  وَ اعٍ  َخيـْ  وَ
ا فََأْمسَعَ  يهَ فَاَز  َداعِ ا وَ يهَ اعِ ) النجاح يف اآلخرة(فإّن تقوى اهللا تؤدي إىل الفوز  .١]وَ

 .نال جزاءها يف اآلخرة) التقوى(واحلصول على اجلنان و رمحة املنّان، فمن وعاها 

                                                             
  .٢٢٠-٢١٩، ص١١٤خطبة س،.مصبحي الصاحل،  - ١
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ا أَ [يعظ فيها ويزهد يف الدنيا : ومن خطبة له  - ُ  مَ تُم أَيـْ ونَ  اَلَِّذيَن  رَ ُل ْأمُ َ يداً  ي عِ َ نُونَ  ب بـْ َ يـ  وَ
ِشيداً  ونَ  مَ ُ ع مَ َجيْ َْف  َكثِرياً  وَ ََحْت  َكي مْ  َأْصب هُ وتُـ ُ ي ُ وراً  بـ ُ ب ا قـُ مَ وا وَ ُ ع وراً  َمجَ ُ َصارَْت  ب اُهلُمْ  وَ وَ  أَمْ

َِني  اِرث وَ ْل ِ مْ  ل اُجهُ أَْزوَ مٍ  وَ َقوْ ِ زِيُدونَ  َحَسنَةٍ  ِيف  الَ  آَخرِيَن  ل َ ْن  الَ  وَ  ي ونَ  َسيِّئَةٍ  مِ ُ ب ِ ت عْ َْستـَ  ي
ونَ [ ُ ب تَ عْ ُْستـَ ْن  ]ي رَ  فَمَ َ ى َأْشع ُ  اَلتـَّْقوَ ه َ ب ْل َز  قـَ رَ َ ُ  بـ ه ُل هَ فَاَز  ١مَ ُ  وَ ه ُل مَ فصاحب التقوى  .٢]عَ

 .فاق اآلخرين بتقّدم اخلري، وفاز يف اآلخرة بعمله التقوائي
ِسيَق [يعظ بالتقوى  ومن خطبة له   - ا اَلَِّذيَن  وَ تـََّقوْ ِ مْ  ا بـَّهُ َىل  رَ نَّةِ  ِإ راً  اَْجلَ َن  قَدْ  ُزمَ  أُمِ

َذاُب  َ ع َقَطعَ  اَْل نـْ ِ ا اُب  وَ تَ ُزْحزُِحوا اَْلعِ أَنَّْت  اَلنَّارِ  عَنِ  وَ ْطمَ ِ ا ارُ  ِِمُ  وَ ُضوا اَلدَّ رَ ى وَ وَ ثـْ  اَْلمَ
ارَ  َقرَ اَْل اُهلُمْ  َكانَْت  َن الَّذي وَ ا ِيف  َأْعمَ َ ي نـْ ةً  اَلدُّ َ ي مْ  وَ  َزاكِ نـُهُ ُ ةً  َأْعيـ َ ي اكِ َ مْ  وََكانَ  ب هُ ُل يـْ  ِيف  َل
اُهمْ  َ ي نـْ اراً  دُ اا وَ  َختَشُّعاً  نـَهَ غَْفارً ِ ُهمْ  وََكانَ  ْست ارُ ْالً  نـَهَ ي حُّشاً  َل اعاً ا وَ  تـَوَ َط َ  نْقِ ل َ ُ  فََجع ُ  اَللَّه  َهلُم

نَّةَ  آباً  اَْجلَ َ  مَ اء زَ اَْجلَ اباً  وَ ا َأَحقَّ  وََكانُوا ثـَوَ َ ا وَ  ِ هَ ٍك  ِيف  َأْهَل ْل ِمٍ  مُ يمٍ  َدائ نَعِ ِمٍ  وَ ا قَائ وْ عَ ادَ  فَارْ َ ب  عِ
ا اَللَّهِ  هِ  مَ ِ ت َ اي َ ُفوُز  بِرِع َ ِزُُكمْ  يـ ياقومن  .٣]فَائ يتضح أّن الفوز هو الظفر باخلري والنعيم  السِّ

واجلنّة واجلزاء و الثواب املثوى والقرار (، ذكر )يفوز فائزكم(باآلخرة، فقد تقّدم 
 .اآلخرة إمنا يكون يفو كلّ ذلك ) وملك دائم، و نعيم قائم

 في نهج البالغة )الفالح(سياقات لفظ   - ب
ا[ :يف النهي عن الفتنة ومن خطبة له  - اَج  ُشقُّوا اَلنَّاُس  أَيـُّهَ وَ َنتِ  أَمْ فِ ِ  بُِسُفنِ  اَْل  اَلنََّجاة

رُِّجوا عَ ْن  وَ ةِ  َطرِيقِ  عَ افـَرَ نَ وا اَْلمُ ُ َضع يَجانَ  وَ ِ ةِ  ت َفاَخرَ َح  اَْلمُ َل ْن  أَفـْ َض  مَ نَاحٍ  نـَهَ َ  .٤]ِجب
ق امللتوية وترك املفاخرات، ائفالقضاء على الفتنة والنجاة منها، واالبتعاد عن الطر 

ياقويتضح من . ح من ابتعد عنهاوقد أفلإمنا تكون يف الدنيا،  أّن الفالح هو  السِّ
  .النجاة و النجاح يف الدنيا

قد نصاري، وكان عامله على البصرة و إىل عثمان بن حنيف األ ومن كتاب له  -
ُ أنّه دعي إىل وليمة قومٍ من أهلها، فمضى إليها  ْفسٍ  ُطوَىب [بلغه نـَ ِ َىل  أَدَّْت  ل ا ِإ بـِّهَ  رَ

ا َضهَ رََكْت  فـَرْ عَ ا وَ هَ ِب نْ َ ا ِجب ْؤَسهَ ُ ْت  وَ  بـ لِ  َهَجرَ ْ ا ِيف اَللَّي َضهَ مْ ا َحىتَّ  ُغ َذ َب  ِإ َل  اَْلَكرَى َغ
                                                             

ل: برز الرجل على أقرانه - ١ هَ ُ ن، .صبحي الصاحل، م( .على تقّدم غريه فاق تقّدمه إىل اخلري التقدم يف اخلري، أي: أي فاقهم، و امل
  .)٢٤٩، ص١٣٢خطبة

 .٢٤٩، ص١٣٢خطبة ن،.م - ٢
 . ٣٧٩-٣٧٨، ص١٩٠خطبة ن،.م - ٣
  .٣٣، ص٥خطبة ن،.م - ٤
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ا هَ يـْ َل َشْت ا عَ رَ تـَ ا فـْ َضهَ َدْت  أَرْ سَّ تـَوَ ا وَ َشرٍ  ِيف  َكفَّهَ عْ رَ  مَ مْ  َأْسهَ ونـَهُ ُ ي فُ  عُ ِهمْ  َخوْ ادِ َ ع  وَ  مَ
افَْت  ْن  َجتَ َضاِجعِِهمْ  عَ مْ  مَ هُ ُ ْت  ُجنُوبـ مَ َمهْهَ ِمْ  بِِذْكرِ  وَ ِّ مْ  رَ َ  وَ  ِشَفاُههُ َْت تـ  بُِطوِل  َقشَّع

غَْفارِِهمْ ا ِ مْ  ْست هُ ُ نُوبـ نَّ  َأال اَللَّهِ  ِحزُْب  أُولئَِك  ُذ ُِحونَ  ُهمُ  اَللَّهِ  ِحزَْب  ِإ ْفل َ  فَاتَّقِ  اَْلمُ ا اَللَّه َ  ي
َن  ْ ٍْف  ب ي تَْكُفْف  ُحنـَ ْل اُصَك  وَ رَ بعد أن يسوق اإلمام مجلة من األعمال اليت  .٢]١أَقـْ

وجلّ  ا اإلنسان يف هذه الدنيا، استشهد بقول اهللا عزّ يقوم 
)     

    
( )ادلة بعون أوامر اهللا الَّذيف )٢٢:ا ن يتّ

ُ يفلحوَن يف هذه الدنيا  . ويتقونه
يف سياقات ) الفالح(بكلمة ) فوز(تضح ممّا سبق ال ميكن استبدال كلمة ت والنتيجة
ج البالغة وال ،اآليات القرآنية ُ من  ،يف سياق  وهذا يعين عدم ترادفهما استناداً إىل ما اعتمدناه

ُ للرتادف الَّذيقانون االستبدال والتعريف    .اخرتناه

  )ثالبع -النشر (

ُث  عْ سال َأحدمها وجهني على العرب كالم يف البـَ نا مث( تعاىل كقوله اِإلرْ ثْ َ ع َ  بعدهم من بـ
عُْث  ،أَرسلنا معناه )موسى ثارةُ  والبـَ ثُْت  :تقول ،قاعٍد  َأو بارٍك  ِإ َ ع َ ََث  البعري بـ ع تُه َأي ،فانبـَ  ،فَثار أَثـَرْ

ُث  عْ تى اهللا من اِإلْحياء أَيضاً  والبـَ وْ ناكم مث( تعاىل قوله ومنه للمَ ثْ َ ع َ ِد  من بـ عْ َ  َأي )موتِكم بـ
ََث  ،َأحييناكم ع َ َ  وبـ تىامل هم وْ َشرَ ِث  ليوم َن عْ ََث  البـَ ع َ ُ  وبـ َق  اهللا ْل م اخلَ ثـُهُ َ ع بـْ َ ثاً  يـ عْ َ هم بـ َشرَ  وقال .٣َن

ليه تعاىل قال كما بعثَهم َأي اهللا نََشرُهم يقال الزجاج   .٤النُُّشور وِإ

 من إلخراجهم اسم اخللق بعث نإ: بقوله والنشور البعث بني قفرّ فالعسكري أما 
 املبعوثني لظهور اسم والنشور ،)مرقدنا من بعثنا من( تعاىل قوله ومنه ،املوقف إىل قبورهم

                                                             
اُصَك  ْلتَْكُفْف  - ١ رَ واملراد أمر ابن حنيف بالكف . عن ابن حنيف -أي االنقطاع -بالكف -أي األرغفة -يأمر األقراص كأن اإلمام: أَقـْ

، ٥٨٠، ص٤٥كتاب   س،.مصبحي الصاحل،  . (على الفاعلية أبلغ من نصبها على املفعولية) أقراُصك(ورفع. عنها استعفافاً 
  ) ).٣(هامش

 . ٥٨٠- ٥٧٩، ص٤٥كتاب   ن،.م - ٢
   112ص ،2مج الباء، فصل الثاء، باب العرب، لسان - ٣
 . 206ص ،5مج النون، فصل الراء، باب العرب، لسان - ٤
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 اهللا أنشر قيل أنه إال ،فالن فضيلة ونشرت امسك نشرت قولك ومنه ،للخالئق أعماهلم وظهور
   .١املعنيني بني للفرق والثوب الفضيلة ونشرت ،باأللف املوتى

 الشيء إثارة البعث أصل[: ه إىل أصل البعث وأنواعه بقولهفرداتم يف الراغب وأشار
 أثرته البعري فبعثت به علق ما اختالف حبسب البعث وخيتلف فانبعث، بعثته: يقال وتوجيهه
 قال أن إىل - .القيامة إىل يسريهم و خيرجهم أي )اهللا يبعثهم واملوتى( :وجل عز وقوله وسريته،

: ضربان وذلك وإهلي حاجة، يف اإلنسان وبعث البعري كبعث بشري: ضربان فالبعث -
 عليه يقدر ومل تعاىل الباري به خيتص وذلك ليس عن واألنواع واألجناس األعيان إجياد: أحدمها
  .٢]كعيسى أوليائه بعض بذلك خص وقد املوتى إحياء الثَّاينو  أحد،

ا يف  ياقأمّ ةسبعًا وستّني ) البعث(وردت مادة فات القرآنية السِّ ) نشر(ووردت مادة  ،مرّ
ة، مخسًا منها بلفظ  ع ، )النشور(إحدى وعشرين مرّ ّ ياقومن تتب ات تبّني لنا أن البعث السِّ

ا النشر فهو )اإلحياء من جديد، ويكون يف الدنيا واآلخرة(هو ُ (، أمّ ّت حامالً معه إحياء املي
  ).صفاته اليت مات عليها، وخيتّص باآلخرة

 .في القرآن الكريم تقاتهومش) البعث(سياقات لفظ    -  أ
- )   

    
     

   
   
()م الدنيا  )١٢-١١:الكهف ُ يف أثناء حيا م اهللا فأهل الكهف أما

على قدرة اخلالق على بعث من  ليكون ذلك دليل ،بعثهم من جديدة حمددة مثّ مد
م آية  ،ميوت هم يتفّكرون كما قال  كما أ : تعاىلللنّاس لعّل

)  
   

    
   ()٢١:الكهف(  

- )    
    

    

                                                             
    .١٠٣هالل العسكري، الفروق اللغوية، ص أبو - ١
  .49-47ص القرآن، املفردات يف غريب االصفهاين، الراغب - ٢
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   ()اهللا  )٢٥٩:البقرة ُ فقد أماته

ُ من جديد يف هذه احلياة الدنيا لذا استعمل لفظة  ُ (وأحياه ، ومل يستعمل )بعثه
ُ (لفظة     .)نشره

- )    
    

   ()٧:احلج( 
  .، من خالل بعث امليت من القربيف سياق هذه اآلية املباركة يكون األحياء لآلخرة

- )   
   

    
     
 ()من لآلخرة حياءاإل وهنا ايضاً  )٦:المجادلة ،

 . خالل بعث األموات من جديد للحساب

- )   
   

  

(]يف وما اإلرسال دون بالبعث تعاىل عّرب    ]٢١٣:البقرة 
 وسكوت، ودمخ حال األويل اإلنسان حال من عنها املخرب الوحدة هذه ألن ؛معناه
 النكتة وهذه ذلك، وحنو قطون أو نوم عن اإلقامة هو الَّذي البعث يناسب وهو

 أو باملرسلني يعرب أن دون بالنبيني املبعوثني هؤالء عن للتعبري املوجبة هي لعلها
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وهذا االستعمال فيه نكتة قرآنية عظيمة املضمون، فبعُث األنبياء إىل  .١الرسل
  .يف هذه احلياة الدنيا األمم، هو إحياء هلم من الظلم والطغيان واجلهل

  

 .في القرآن الكريم ومشتقاته) النشر(سياقات لفظ   - ب
- )   

      
()٢٢-٢١:عبس.(  

- )   
   

   
   

    
 ()ياقمن  )٩:فاطر  السِّ

  .يتضُح أّن اآلية تفيُد معىن النشر السابق، وهو أوسع من معىن البعث
- )   

  
    

    
    

 ()٤٠:الفرقان( 
 

   سياقات نهج البالغة 

 ).البعث(د لفظ ار و م     - أ
ُ  البيعة قبل حاله يصف مثّ  البعثة، قبل العرَب  يصف وفيها  له خطبة ومن - نَّ [ له  ِإ

 َ اَىل  اَللَّه َ ع ََث  تـَ ع َ داً  بـ ِمَني  نَِذيراً  ص ُحمَمَّ اَل َ ع ْل ِ يناً  ل أَمِ ى وَ َل  . ٢]اَلتـَّنْزِيلِ  عَ
 َ ة جديد حياءإ هو حممد النيبّ  ُث عْ وبـ ّ  والظالل الشرك يف كانت نأ بعد لإلنساني

 (البنات وقتل األصنام وعبادة
   

  ()إليهم اهللا فبعث) 9-8:التكوير 
 .احلياة إىل املوت من النور، إىل الظلمات من ليخرجهم حممداً 

                                                             
راجع  - ١ ُ   . ٧٢،ص٢ج امليزان، تفسري الطباطبائي، حسني حممد:ي
  .56ص ،26 خطبة س،.م الصاحل، صبحي -٢
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ى العجبية اخلطبة وهي  له خطبة ومن - اء( وتسمّ ادٌ [ )الغرّ َ ب وقُونَ  عِ ُل َِداراً ا َخمْ  قْت
ُونَ  وب ُ ب رْ مَ َِساراً  وَ قْت ِ ونَ  ١ا وضُ ُ ْقب مَ َِضاراً  وَ ِْحت نُونَ  ا َضمِّ مُ نُونَ  ٢َأْجَداثاً  وَ ِ فَاتاً  وََكائ وثُونَ  ٣رُ ُ ع بـْ مَ  وَ

اداً  رَ ِدينُونَ  أَفـْ مَ ً  وَ اء ونَ  َجزَ ممَُيـَّزُ  . ٤]ِحَساباً  وَ
ياق ومن  إىل أجسادهم وتتحول ونيقرب  مثّ  أرواحهم، تقبُض  العباد أنّ  يتضُح  السِّ

م على جديد من يبعثون ذلك بعد مث رفات، ، أصبحوا أن بعد هيأ  ليحاسبوا رفاتًا
، يأخذ وكلّ  ُ  .اآلخرة عامل يف جديد من اإلحياء هو هنا فالبعُث  جزاءه
 

  )النشر(لفظ  موارد   - ب
ا َحىتَّ [ - َذ ِت  ِإ ورُ  تََصرَّمَ ُ ُهورُ  تـََقضَِّت  وَ  اَْألُم مْ  اَلنُُّشورُ  أَِزَف  وَ  اَلدُّ َجهُ ْن  َأْخرَ ائِحِ  مِ  َضرَ

ورِ  ُ ُقب أَوَْكارِ  اَْل ورِ  وَ ُ ةِ  اَلطُّي ِجرَ َأوْ اعِ  وَ َ ب ارِحِ  اَلسِّ َط مَ ِِك  وَ ال هَ اعاً  اَْلمَ َىل  ِسرَ رِهِ  ِإ ِطعَِني  أَمْ هْ َىل  مُ  ِإ
 ِ ه ادِ َ ع يالً  مَ عِ وتاً  رَ اماً  ُصمُ َ ي ِ  .٥]ُصُفوفاً  ق

                    :هذا النّص وجدنا أمرين البّد من التفصيل واإلشارة إليهمايف 

ج : أوالً  اح  ت باجلانب اللغوي، مثل إن أغلب شرّ البالغة، والسيما الشروح اليت اهتمّ
ج البالغة، وشرح السيد  شرح حممد عبده، وشرح صبحي الصاحل، واملعجم املفهرس أللفاظ 

وا عن النشور يف ، قد عّرب )وهو شرح جديد ألكرب عدد من املفردات اللغوية(املوسوي  يعباس عل
كمال نين وجدُت شرحًا واحداً للمؤلف  أإال  .٦)ب البعثقر : َأِزَف النشور(هذا النص بالبعث 

روحانيًا فقط، املعاد أنّه البعث بل قال بعد أن نفى أن يكون  رْ الدين مثيم البحراين، مل يش

                                                             
هج البالغة،جاحبيب اهللا اخلوئي، منهاج ( .على األمر قسرا من باب ضرب قهره و اقتسره كذلك) قسره (  - ١ ، ١٢لرباعة يف شرح 

  .٢٩ص
ا أهل جند فيقولون جدف بالفاء) االجداث ( - ٢ امة وأمّ ، حبيب اهللا اخلوئي( .مجع اجلدث كأسباب وسبب وهو القرب وهذه لغة أهل 

  .٢٩ ص ،١٢ن،ج.م
  .٢٩، ص١٢ن،ج.حبيب اهللا اخلوئي، م( .ر من كلّ شي ءثو هو ما تنا كالفتات بالّضم لفظا و معىنً ) الرفات(  - ٣
   .١٢١، ص٨٣خطبة  ،س.مصبحي الصاحل،  - ٤
 .١٢٠-١١٩، ص٨٣خطبة  س،.مصبحي الصاحل،  - ٥
راجع - ٦ ُ  ، وشرح صبحي الصاحل،)٤(، هامش ١٢٢، ص١م، ج١،٢٠١٠ط  دار األندلس، بريوت، ،ج البالغة حممد عبده، شرح :ي

ج البالغة،   ،)٩(، هامش ١٥٠ص املوسوي، ي، وشرح السيد عباس عل)١٠(، هامش ١٩١ص  واملعجم املفهرس أللفاظ 
 ).٤٤٩(، هامش ١٣٣ص
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 ، ّ واحد يف عامل اآلخرة : أزَف النشور(وأثبت املعاد اجلسماين والروحاين معًا أي دنا انتشار كل
  .١)من قبور األبدان

إىل البعث  اخلطبة، وجدنا بعد مقطع واحد، يشري اإلمام من خالل تتبع سياق: ثانياً 
وُثونَ [:بلفظه الصريح إذ يقول ُ ع بـْ مَ اداً  وَ رَ ُ يف سياقات لفظ البعث سابقاً  ]أَفـْ وهنا . وقد أوضحناه

ولو كانا يدالن على معىنً واحد، ملا  البعث والنشر، سألتني مهاأوضح م  أن اإلمام يتبّني 
من النشر هو إحياء  ولعل املراد استلزم منه أن يوضحهما يف مقطعني و الكتفى بذكر أحدمها،

م اليت كانوا عليها، وحيصل ذلك باآلخرة وأراد من البعث هو  .األموات حاملني معهم صفا
ُ باألفراد  زه ّ وُثونَ (اإلحياء من جديد ومي ُ ع بـْ مَ رَ  وَ عن جمردون  ي مبعوثون من جديد،أ) اداً أَفـْ
 (:كما قال تعاىل  ،٢استصحاب األهل واألموال

   
(]٩٥:مرمي[.  

فاملعىن األساس للبعث هو االنبعاث فقط  ؛)البعث والنشر(بني  اً أّن هناك فرق والنتيجة
ا النشر فهو االنتشار  ُ صفة ما كان عليه، وقد استعمل  الَّذيدون أي صفة أخرى، أمّ حيمل

ا ) البعث(لفظ  ج البالغة مبعىن اإلحياء من جديد يف الدنيا واآلخرة، أمّ يف لغة القرآن الكرمي و
ّت على الصف ُ للحساب، و ة النشر فقد استعمل مبعىن إحياء املي من هنا اليت مات عليها ونشره

ُ عدم ترادفهما باملفهوم ) النشر(بـ) البعث(م إمكان استبدال لفظة يتّضُح عد  الَّذيوهذا يستلزم
 ُ يناه   .للرتادف تبنّ

  

  

  

                                                             
ج البالغة، دار الرافدين، بريوت،   - ١   .٢/٣٧٩، ٢٠٠٩، ١طكمال الدين مثيم البحراين، شرح 
راجع - ٢ ُ ج البالغة، ج : ي   .٣٨١ص ،٦ميثم البحراين، شرح 
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  )الفتح - النصر(

تٌْح  َأهو:  احلديبية حديث ويف. النصر:  ورد يف لسان العرب، الَفتُْح  . نصر َأي فـَ
ْفتَْحُت  َ  واْستـَ تَْحتُه الشيء تَ ْفتََح . االستنصار :واالستفتاح وافـْ َ  واْستـَ  النصر سأَله:  فالٍن  على اللَّه

اَحةُ . ذلك وحنو عليه ةُ :والَفتَ ْفتُِح  كان أَنه:احلديث ويف .النُّْصرَ ْستـَ َ  يستنصر َأي املهاجرين بصعاليك ي
   ( قوله تعاىل ومنه م

 () ْفتََح  )١٩:األنفال  وقال. سأَله: الَفتَْح  واْستـَ
َ  انُْصر اللهم: بدر يوم جهل أَبو قال: الفراء  عز اهللا بالنصر،فقال وَأَحقَّه الدينني أَفضل
    (:وجل

() سحق أَبو قال) ١٩:األنفال ن معناه: ِإ   .١النصر جاءكم فقد تستنصروا ِإ

ا يالحظ أّن املعجم اللغوي  ياقجعل الفتح هنا مرادفًا للنصر، أمّ ق فالقرآين  السِّ فرّ
. للمفردة األخرى اً يعطيها معىن مغاير  الَّذي، فإّن لكلّ مفردة سياقها اخلاّص، الّداللةبينهما يف 

ُ يف مئة وثالٍث ) صرالن(فقد ورد لفظ  وأربعني آية، ُأسند فيها غالبًا النصر إىل اهللا  وما اشتّق منه
  .واشتقاقاته يف مثاٍن وثالثني آية) الفتح(و ورد لفظ . سبحانه وتعاىل

  القرآن الكريم في سياق) النصر(موارد لفظ    -  أ
- )    

    
 ()٢٥: التوبة( 

- )   
   

  
  ()٥١:غافر( 

- )    
   

    
       

 ()١٠:األنفال( 
                                                             

  .  ٥٣٧-٥٣٦، ص٢لسان العرب، باب احلاء، فصل الفاء، مج - ١



١٨٢ 
 

ياقنالحظ من  يعين أّن النصرَ  الَّذيالقرآين هلذه اآلية املباركة أسلوب احلصر  السِّ
سبيله وهو ال يكوُن إالّ ملن يستحّقونه ممّن ينصرون اهللا ويقاتلوَن يف نه،مقصورٌ على اهللا سبحا

ع سياق اآليات أّن النصر أُسند يف األغلب إىل اهللا عزّ وجلّ و  ّ ُ من خالل تتب ويف . ما نالحظه
لغري اهللا، مثل بعض املخلوقات األخرى اليت يدعي املشركون  اً مسند) النصر(ليلة ورد آيات ق

ا شركاء اهللا، ولعلّ هذا اإلسناد من باب التعجيز واالستخفاف باملشركني ّ ألّن من يستغفر  ؛أ
  :وذلك واضح من قوله تعاىل. بغري اهللا فال ناصر له

- )    
  
( )٧٤:يس( 

؛ ) النصر(والبّد من اإلشارة إىل نكتة لطيفة حيملها معىن  وهو غلبة احلّق واخلري دائمًا
ة على  ا غلبة قوّ خر من دون نصر اهللا؛ فهي غلبة فقط، قد ال أُ ألّن اهللا ال ينصر إال احلّق، أمّ

، و  ُ يف الغالب الشرّ باملنظور القرآين، وهذا  اً فليس هذا نصر  من َمثَّ حتمل معىن اخلري؛ بل حتمل
  .سرّ أسلوب احلصر يف اآلية املباركة وما النصر إالّ من عند اهللا

  القرآن الكريم في سياق) الفتح( موارد لفظ - ب
- )    

()١:الفتح( 
حصل من دون قتال وجهاد وعناء، لذا  الَّذيويف هذه اآلية إشارة إىل فتح مّكة 

  ).النصر(لو كان فيه قتال وجهاد، الستعمل مفردة و ، )الفتح(استعمل مفردة 

- )   
   
()٢٨:السجدة.( 

 ( ن لنا يومًا نسرتيح فيه وننعم، قال الكافرونإبعد أن قال املسلمون 

 (  وهذا احلوار يدّل على أّن الصحابة فهموا
 ُ   ).الراحة، والصفاء، وحتّقق األهداف(الفتح معناه
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  )النصر والفتح(اآليات التي تجمُع بين  -ج

- )    
     

 ()١٣: الصف( 
- )    

()١:النصر( 
يف سياق اآليتني قدم النصر على الفتح، وهذا يدّل على أّن الفتح نتيجة من نتائج 
النصر، وسياق اآلية األوىل يكشُف لنا أّن النصر مرتتّب على اجلهاد يف سبيل اهللا يف ميادين 

 ( اهللا،القتال، فإذا حتّقق من املؤمنني اجلهاد، كان النصر من 

    
   

  
    

    
( )مثّ بعد ذلك يتحّقق الفتح وهو انتشار اإلسالم  ).٤٧:الروم

ا يف اآلخرة فهو النجاة من العذاب األليم،  ومعامل احلّق، نتيجة جهودهم، هذا يف الدنيا، أمّ
حتّقق على أيديهم يف الدنيا؛  الَّذيلذا استحّقوا البشرى للفتح . ودخول اجلنان والفوز بالرضوان

ذا املعىن ارتبط الفتح بالنصر يف ياق و    .القرآين السِّ
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  سياقات نهج البالغة 

ة، ًا وستّنيمشتقاته تسعو ) النصر(قد ورد لفظ ل  ورد فومشتقاته ) الفتح(أما لفظ  مرّ
ةستًا وثالثني   . مرّ

 في نهج البالغة )النصر(موارد لفظ   -  أ
ُ الرآية ال  من كالم له  - ا أعطاه ّ ولُ [بنه حممد بن احلنفية، مل الُ  تزُ َ ب  ١تـَزُلْ  الَ  وَ  اَْجلِ

ى عَضَّ  َل رِ  نَاِجِذكَ  عَ َ  َأعِ تََك  اَللَّه ِدْ  ٢ُمجُْجمَ َك  اَْألَرْضِ  ِيف  ت مِ  قََدمَ رْ ِ ََصرِكَ  ٣ا  أَقَْصى بِب
مِ  َقوْ ضَّ  وَ  اَْل كَ  ُغ ََصرَ مْ اوَ  ٤ب ْن  اَلنَّْصرَ  َأنَّ  ْعَل نِْد  مِ ُ  اَللَّهِ  عِ َحانَه ْ  . ٥]ُسب

النصر من عند اهللا سبحانه وتعاىل، وهي نالحظ يف هذا املقطع التأكيد على أّن 
 تعليمه بعد الّسالم عليه إنّه حقيقة أّكدها القرآن الكرمي يف سياقات متعددة؛مثّ 

                                                             
وال عن ي هو و تزل ال مواضعها عن اجلبال زالت لو أى املبالغة به اريد الشرط معىن يف خرب هو و - ١  على عنه النّهي ألنّ  مطلقا؛ الزّ

حبيب اهللا اخلوئي، منهاج الرباعة يف (.  االوىل بالطريق العدم تقدير على عنه للنّهي مستلزم عادة حمال هو الذي اجلبال زوال تقدير
ج البالغة، ج  ).١٦٧،ص١شرح 

ه أعر(  - ٢ ه طاعة يف بذهلا به املراد و)  مججمتك الّل ه دين يف ا لينتفع الّل : املعتزيل قال ابن ايب احلديد ، بالعارية املستعري ينتفع كما الّل
ه بع: له قال لو و مردودة العارية ألنّ  احلرب تلك يف يقتل ال بانّه إشعار ذلك إنّ  يقال أن وميكن  له إشعارا ذلك لكان مججمتك الّل

  ).١٦٧،ص١ج ،.ن. محبيب اهللا اخلوئي، (.فيها بالّشهادة
 املقدام الّشجاع فعل يقدم ذا ما على ليعلم القوم أقاصي إىل نظره مّد  و طرفه رفع و عينيه بفتح األمر وهو ) القوم أقصى ببصرك ارم(  - ٣

حبيب اهللا (. عنقه ميتّد  ال و طرفه يرتفع ال الرأس ناكس الطرف غضيض فيكون قلبه ويضطرب نفسه تضعف اجلبان ألنّ  املبايل غري
  ).١٦٧،ص١ج ،.ن.، ماخلوئي

هبة مظنّة الّسيوف بريق إىل النّظر مّد  ألنّ  دروعهم، ملعان و سيوفهم بريق عن مّده بعد بصره بغّض  أمر وهو)  بصرك وغّض (   - ٤  الرّ
  )١٦٧،ص١ج ن،.محبيب اهللا اخلوئي، ( .والّدهشة

 .٣٧، ص١١خطبة  س،.مصبحي الصاحل،  - ٥
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ه عند من النّصر أنّ  واعلم: (له قال واملقاتلة احملاربة آداب  ثباته ليتأكد)  سبحانه الّل
ه بوثوقه ياقسبحانه، كما نالحظ من  بالّل ال تـَزُْل، (قرن النصر بأفعال جهادية  السِّ

ر ، َأعِ ضَّ عضَّ ، ُغ ِْد، إرمِ ُ اهللا سبحانه و  الَّذيوهذا يبّني أّن النصر ) ، ت تعاىل مينحه
ُ البّد أن  ُقه َسِب   .ن باجلهاد والعناء والقتال يف سبيل اهللا؛ وليس بالراحة واهلناءو املؤمني

ُ  وقد   له كالم ومن -  بنفسه الُفرس لقتال الشخوص يف اخلّطاب بن عمر استشاره
نَّ [ رَ  َهَذا ِإ َُكْن  َملْ  اَْألَمْ ُ  ي ه ُ  الَ  وَ  نَْصرُ ةٍ  ِخْذالَنُه رَ لَّةٍ  الَ  وَ  بَِكثـْ يُن  ُهوَ  وَ  بِقِ  الَّذي اَللَّهِ  دِ

 ُ ه رَ ُ  وَ  َأْظهَ ُ  الَّذي ُجنُْده ه دَّ ُ  وَ  َأعَ ه دَّ َغ  َحىتَّ  أَمَ َل َ ا بـ َغ  مَ َل َ عَ  بـ َل َط ا وَ ثُمَ ْ عَ  َحي َل َحنُْن  َط َلى وَ  عَ
عُودٍ  وْ َن  مَ ُ  وَ  اَللَّهِ  مِ نِْجزٌ  اَللَّه ُ  مُ ْعَده ُ  نَاِصرٌ  وَ  وَ  أَمَّا وَ [ كالمه آخر يف يقول مث. ١]ُجنَْده

ا َت  مَ ْن  ذََكرْ ِهمْ  مِ َددِ نَّا عَ ُ  نَُكْن  َملْ  فَِإ َقاتِل ا نُـ يمَ ِ َضى ف ةِ  مَ رَ َكثـْ َا وَ  بِاْل منَّ ُ  ُكنَّا ِإ َقاتِل  نُـ
ونَةِ  وَ  بِالنَّْصرِ  ُ ع  . ٢]اَْلمَ

ياق ومن  النصر وأن غريه، ال وتعاىل سبحانه اهللا على مقصورٌ  النصر أنّ  يتّضح السِّ
  .املؤمنني عباده من هجنَد  اهللا ومينحه بالقتال، مقرون

أَنْ [لألشرت النخعي  له من كتاٍب  - نُْصرَ  وَ َ َ  يـ ُ  اَللَّه َحانَه ْ ِ  ُسب ِده َ هِ  بِي ِب ْل قـَ هِ [ وَ ِب ِ  بَِقْل ِده َ ي ] وَ
 ُ نَّه ِهِ فَِإ َِسان ل ُ ا َجلَّ  وَ ْن  بِنَْصرِ  تََكفَّلَ  قَدْ  ْمسُه ُ  مَ ه ازِ  نََصرَ ْعزَ ِإ ْن  وَ ُ  مَ زَّه  .٣]َأعَ

ياقومن   ُ  يتضح أّن النصر من اهللا البّد أن السِّ ُقه َسِب املؤمن باإلعداد واالستعداد  ي
  .اخلريلنصرة احلق و 

 
 في نهج البالغة )الفتح(موارد لفظ   - ب
َِك  وَ [ من خطبة له - ل ا َذ َذ ُُكمْ  ٤قـَلََّصْت  ِإ ب ْت  وَ  َحرْ ْن  َمشَّرَ  َضاقَِت  وََكانَت َساٍق  عَ

ا َ ي نـْ ُكمْ  اَلدُّ ْ ي َل ونَ  ِضيقاً  عَ ُ  تَْستَِطيُل ه َ ع َالَءِ  أَيَّامَ  مَ ُكمْ  اَْلب ْ ي َل ْفتََح  َحىتَّ  عَ َ ُ  يـ يَّةِ  اَللَّه قِ َ ب ِ ارِ  ل رَ  اَْألَبـْ
نُْكمْ   .٥]مِ

                                                             
  .٢٦٥، ص١٤٦خطبة  س،.مصبحي الصاحل،  - ١
 .٢٦٦، ص١٤٦خطبة  ن،.م - ٢
 .٥٨٩، ص٥٣كتاب  ن،.م - ٣
لََّصْت  - ٤ ج البالغة، ص. (بتشديد الالم، متاّدْت واستمرْت : قـَ   )١٣٧املعجم املفهرس أللفاظ 
  .173، ص93خطبة  س،.م صبحي الصاحل، - ٥
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ياقومن   ُكّلل  السِّ ام البالء إىل أن ي ّ نعرُف أّن الفتح يكوُن لألبرار، بعد أن ميرّ بأي
ن معىن الراحة بعد التعب، ونستشعرُ ذلك من قوله الَّذيبالفتح من اهللا   :يتضمّ

ْفتََح ( َ ُ  يـ يَّةِ  اَللَّه قِ َ ب ِ ارِ  ل رَ نُْكمْ  اَْألَبـْ اية مرحلة العناء والبالء، وتؤذن )مِ ، فحّىت تشري إىل 
 .ة الرخاء والعطاءمبرحل

د بن أيب بكر إىل عبد  من كتاب له  - اس، بعد مقتل حممّ ّ ُد  أَمَّا[ اهللا بن عب عْ َ نَّ  بـ  فَِإ
ْصرَ  تَِحْت ا قَِد  مِ تُ ُد  وَ  فـْ ُن  ُحمَمَّ ْ َْكرٍ  َأِيب  ب ُ  ب ه ُ  رَِمحَ نَْد  اُْستُْشِهَد  قَِد  اَللَّه ُ  اَللَّهِ  فَعِ ه ُ تَِسب  ١َحنْ
داً  َل الً  وَ  نَاِصحاً  وَ امِ حاً  عَ فاً  وَ  َكادِ ْ عاً  رُْكناً  وَ  قَاِطعاً  َسي ِ  .٢]َداف

اً و  فإّن فتح مصر جاء بعد  يف هذه  جهراً كما أشار اإلمام اجلهاد والعناء والدعوة سرّ
  .اخلطبة، والفتح ترتّب على ذلك، فهو نتيجة من نتائج النصر

ياق يف النصر أنّ  نتيجةوال ُ  وجلّ  عزّ  اهللا إىل ُأسنَد  البالغة ج وسياق القرآين السِّ  ومينحه
ن نهأ كما ملستحّقيه، ا والعناء، واجلهاد القتال معىن يتضمّ  النصر، نتائج من فهو الفتُح  أمّ
ن  حيصل أن وميكن األرض، ربوع على احلّق  ومعامل اإلسالم بانتشار والرخاء الراحة معىن ويتضمّ

 كلمة استبدال إمكان عدم يتضح تقدم ما وبعد املكرمة؛ مّكة فتح مثل قتال دون من الفتح
ما يعين وهذا يف السياق الفتح بكلمة النصر   .مرتادفني ليسا أّ

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .)٥٥٩، ص٣٥كتاب  س،.مصبحي الصاحل، .( اسأل األجر على الرزية فيه: احتسبه عند اهللا - ١
  .٥٥٩، ص٣٥كتاب  ن،.م - ٢
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  خالصة الفصل
حتليل جمموعة من األلفاظ اليت يظّن برتادفها يف سياقات القرآن الكرمي بعد ميكن القول 

مها من ظاهرة  ج البالغة، خلوّ ادُفوسياقات  إن صّح تعميم احلكم على سائر األلفاظ يف ( الرتَّ
ج البالغة ل أللفاظ القرآن الكرمي يف سياقاته املتعددة، واملتبّصر )القرآن الكرمي و ؛ فإن املتأمّ

ُ التنفّك عنه ج البالغة يف نصوصه املتنوعة، ليجُد هذه النتيجة أمامه   .أللفاظ 

ال ميكن أن تؤّديها مفردة أخرى مهما  فإن كلّ مفردة يف القرآن الكرمي، ختتّص بداللة 
كانت قريبة منها أو مشرتكة معها يف املعىن العامّ وما يعّضد ذلك، ما توّصلت إليه بنت 

ّع [: اشتغلت به على املدى الطويل يف الدراسات القرآنية إذ تقول الشاطئ يف ما شهد التتب
نة ال ميكن أن يؤّديها لفٌظ  ستقرائي أللفاظ القرآن يف سياقها،اال ّ أنّه يستعمل اللفظة بداللة معي

   .١]حتشد له املعاجم وكتب التفسري عدداً قلّ أو كثر من األلفاظ الَّذيآخر، يف املعىن 

املنجد يف نظرته للرتادف وأسبابه يف اللغة كامل آلراء   نحومن عدم موافقتنا برغم على ال
ُ ادف يف القرآن الكرمي، بعد تطبيقنا لآليات املباركة اليت اخرت يف نظرته للرت  نقرتُب منه، ٢العربية ناه
ناٍت  ّ ادُفللوصول إىل حقيقة  عي ٍد ما مع ما وصلنا إليه ينسجمُ إىل ح يف القرآن الكرمي، وإنّ  الرتَّ

وسـلكنا طريقـًا مل يسـلكه،  يدرسـهانـا ألفاظـًا مل ه، علمـًا أننـا اخرت تطبيقاتـما وصل إليه من نتائج 
ـذيووضـعنا تعريفـًا للـرتادف غـري  ُ لنفسـه فهـو يؤكـد الَّ  ن خلـوأال خيفـى بعـد هـذا [ :قـائال ارتضـاه

ادُفن الكرمي من ظـاهرة آالقر  ، فـأعجزهم أن يـأتوا ى اهللا بـه أربـاب البيـان العـريبدّ كـان ممـا حتـ  الـرتَّ
ادُفبسـورة مـن مثلــه ختتلـف ألفاظهــا وتتقـارب بعــض معانيهـا حــىت يظـن فيهــا  ، ومــا هـي مــن الـرتَّ

ادُف ادُفوحنن إذ ننكر .يف نظمه املبني مقام ال يقوم يف غريه  ، وإمنا لكل لفظةيف شيء الرتَّ  الـرتَّ
                                                             

  .١٩٨ص ،١٩٧١، .ط.، دار املعارف مبصر، القاهرة، الاإلعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن األزرقعائشة عبد الرمحن،  - ١
راجع  - ٢ ُ  .، أسباب الرتادفالفصل الثاني: ي
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ــا أفـى ، إذ ال خيرمي فإننـا ال ننكــره يف لغــة العــربن الكــآيف ألفـاظ القــر  ن األلفــاظ تتفــاوت مقاما
ن أبعـد ذلـك  ةفـال غرابـ (...)رتوك، وفصـيح وأفصـح، وغـري ذلـك بني رديء ومذموم وضعيف ومـ

مــرتوك ومتــواتر علــى معـىن واحــد، داللــة حقيقيــة باعتبــار واحــد يف بيئــة  أويـدل ضــعيف وفصــيح 
مــا مرتادفــان ن آ، أمــا القــر ت يف العربيــةع كثــري مــن املرتادفــاولعــل هــذا واقــ. لغويــة واحــدة فتقــول إ

ن ألفاظـــه علـــى صـــراط واحـــد يف الطبقـــة العليـــا مـــن الفصـــاحة والبيـــان، وإنكـــار أالكـــرمي فالشـــك 
ادُف ت تتفـاوت ن الكرمي يتوافق مع مسو بيانه وفصيح ألفاظه مـادام كثـري مـن املرتادفـاآيف القر  الرتَّ
حـدمها أ، وخنلص من ذلك إىل أن القول برتادف لفظـني دليـل علـى أن  سلم الفصاحةيفمراتبها 

ـــا يف الفصـــاحة بدرجـــة أو  ـــذلدرجـــاتأوكليهمـــا دون الطبقـــة العلي ن الكـــرمي مـــن آك خـــال القـــر ، ل
ادُف      .١]علمأ ألفاظه واهللا يف الرتَّ

أيضًا ما توّصل إليه أستاذنا عبد األمري زاهد يف أثر ما يعّضد نتائج هذا الفصل و 
ادُف  إن القرآن الكرمي نظراً لعمق العلم الكوين[:واالشرتاك يف صياغة املصطلح، إذ يقول الرتَّ

السائدة  الّداللةبألفاظ نقلها من نطاق  احتاج إىل أن يدّل على مفاهيمه ،عليه اشتمل الَّذي
قه ّ ا أو إىل نطاق جديد، يندر أن يفقد الصلة مبا كانت عليه ويغلُب أن يوّسع داللته أو يضي

ُ  الَّذي) االصطالحي بالوضع(وإّن يف هذا النقل يف أغلبه متّ . يضيف هلا شيئاً  عّرب عنه
وإن من إعجاز النّص األصوليون باحلقائق الشرعية، وهو مبحث عميق املضمون واألسلوب، 
وجعل إليضاح مراده  ،القرآين أنّه استخدم ما كان مرتادفًا يف اللغة استخدامات متعددة خمتلفة

  .٢]ورود النّص  سياقعّدة قرائن منها 

موعة من املفردات القرآنية بقوله : ويصرح يف موضع آخر بعد دراسة تطبيقية 
ادُفوالراجح أن [ ولكن موجود يف اللغة سواء يف اللهجة الواحدة أو يف اللهجات جمتمعة،  الرتَّ

                                                             
   .٢٢٦،ص والتطبيق النظرية بين الكريم القرآن في الترادف المنجد، الدين نور محمد - ١
  .١٨٢ص قضايا لغوية قرآنية،عبداألمري كاظم زاهد،  - ٢
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 الَّذياملزعومة، بيد أنّه يف اعتقادي منعدم باملرة يف النّص القرآين خلّصيصة اإلعجاز  ةر ال بالكث
  .١]من صوره وضع كلّ حرف لكي يؤدي معىن خاصًا به

ادُفوجود منيل إليه وأقرب إىل النفس  الَّذيو   يقه والتسامح ييف اللغة العربية، مع تض الرتَّ
ن الكـرمي نـزل آأن القـر  ، صـحيحوجـوده يف لغـة القـرآن الكـرميّن ذلك ال يسـتلزم يف مفهومه، إالّ أ

بلغة العرب، لكنه أعجزهم عن اإلتيان مبثله بل اإلتيان بسورة واحـدة، فـاألحرف الـيت اسـتعملها 
ــا القــر أن الكــرمي، هــي عــني األحــرف الــيت اســتعملها العــرب، إال آالقــر  ن آن الصــياغة الــيت جــاء 

ا  اآليات وما حتتويه من مضمون عظيم ومعىن كبري، أدى إىل احلرية الكرمي، واهليئة اليت ظهرت 
ـــيس بشـــعر و آيف تصـــنيف القـــر  ال نثـــر، هـــو كـــالم اهللا خـــالق اإلنســـان، وموجـــد ن العظـــيم فهـــو ل

الشـعر والنثـر،  سن الكـرمي مبقـاييآالكالم، هو نور اهللا وهدايته للبشر، فمـن اخلطـأ أن نقـيس القـر 
  .ن الكرمي لنثر جيري على القرآجيري للشعر واوليس بالضرورة ما 

ادُفلذا يرى الباحث عدم وجود  ن الكلمات أيف الكتاب العزيز، والدليل على ذلك،  الرتَّ
ا من املرتادفات، بعد مراجعتها وحتليلها من خالل تتبع  يف اآليات الشريفة اليت ظّن  البعض أ
ا، اتضح أن كل لفظ   . ها اخلاصؤ هلا داللتها اخلاصة، وإحيا ةسياقا

ج البالغة  ا يف  ياقومن خالل تتبع  ،مل حيَظ بدراسة من هذا النوع الَّذيأمّ ات اليت السِّ
وردت فيها املفردات اللغوية مقارنة بورودها يف اآليات القرآنية، فالراجح عدم وجود ظاهرة 

ادُف ج البالغة يتقارب مع استعم الرتَّ اهلا يف القرآن فيه، بل وجدنا أن استعمال املفردة يف 
 الكرمي، وهذا يكشف عن قرب صاحبه من كتاب اهللا عز وجل وكيف ال وهو ربيب حممد 

جه أنّه  ، فهو على درجة من )كالم فوق املخلوق ودون اخلالق(ورفيق دربه، و قيل يف 
  .الفصاحة والبالغة

                                                             
  .١٩٨ص ،.ن.م - ١
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توّصلنا إليه من  ما اعتمدنا عليه يف هذا احلكم، هو الَّذياإلشارة إىل أّن املنطلق  دروجت
ياقاخرتناه لتحديد املعىن وهو  الَّذيواملنهج  ،تعريف للرتادف  الَّذيوقانون االستبدال  ،السِّ

ُ ملفهوم أّس  الَّذيم مع التعريف ءاستندنا إليه لكشف املرتادفات، وهو يتال ادُفسناه   .الرتَّ

  

  )جدول األلفاظ المدروسة(

األلفاظ التي یظن فیھا 
  الترادف

الداللي في استعمال األلفاظ في القرآن  التفاوت
  الكریم ونھج البالغة

  
  تال

  
  قرأ

 اهللا آيات تدبر هي فالتالوة ،قرأ من أوسع معىن تال يف إنّ 
ا اهوفهم ُن  القراءة بينما ا؛ والعمل واستيعا د، تتضمّ ّ  التعب

  .وترديدها اآليات وحفظ
ا الكرمي، بالقرآن خاّصة التالوة نّ أكما  ُ  القراءة أمّ  مع تستعمل
  .وغريه القرآن

  
  التمام

  
  الكمال

ـــذي يـــتمُّ :التمـــام زالـــة نقصـــان فهو إلبـــه املوصـــوف، اســـم للجـــزء الَّ
ب علـى وجـود مجيـع مرتتِّ وهو ،قبله قصنَّ لر ابتصوُّ  قيل الذ؛األصل
   .عنه ال حيتاج إىل شيء خارج وانتهاء الشيء إىل حدٍّ أجزائه،

ـذياسـم لألثـر :الكمالو  ن غـري توقـف يرتتـب علـى الشـيء مـ الَّ
ر حصـــول فـــال يشـــرتط معـــه تصـــوُّ ، علـــى حصـــول مجيـــع أجزائـــه

ه حصول نَّ إ قيل الذ، العوارض إذ هو إلزالة نقصان، نقص قبله
  . ر النقص بعده وقيل بعدم تصوُّ ، ما فيه الغرض

  
  

  الخشية

  
  

  الخوف

يقن ظن غري متفهو اخلشية قطع بالضرر الواقع، أما اخلوف 
 .من اخلوف أعظملذا فاخلشية حبلول مكروه أو فوات حمبوب، 

ا التعظيم، لذا تستعمل غالبًا من اهللا إنّ  على   اخلشية يشو
يف  حني  يستعمل اخلوف من املكروهات،فاخلشية تأيت مسندة

  .ب إىل الرسل واملؤمنني والعلماءالغال
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  السرعة

  
  العجلة

 ،حممودة وهي ،فيه يتقدم أنينبغي  فيما التقدم هي السرعة
 ال فيما التقدم هي والعجلة ؛مذموم وهو اإلبطاء وضدها
 وهي األناة وضدها ،مذمومة وهي ،فيه يتقدم أن ينبغي

  .حممودة
  
  العهد

  
  الميثاق

أخذ  الفهو ) عهد اهللا(فإن كان املقصود  للعهد صورٌ خمتلفة، ُ ي
عهُد به ألحٍد، وال ُ عهُد  من أحٍد، بل ي ُ به لظاٍمل خبالف  ي

تَّخذُ ( والعهدامليثاق،  ُ ُؤخذُ (بينما امليثاُق ) يـ   .)ي
هو :أما الفالح. هو الظفر باخلري والنعيم يف اآلخرة :الفوز  الفالح  الفوز

  .مل واجلهاد يف هذه احلياة الدنياالظفر يف ميادين الع
  

  البعث
  
  النشر

ا  ،)اإلحياء من جديد، ويكون يف الدنيا واآلخرة(البعث هو أمّ
ُ صفاته اليت مات عليها، (النشر فهو  ّت حامالً معه إحياء املي

  ).وخيتّص باآلخرة
  
  النصر

  
  الفتح

ياق يف النصر نّ إ  اهللا إىل ُأسنَد  البالغة ج وسياق القرآين السِّ
ُ  وجلّ  عزّ  ن نهأ ملستحّقيه،كما ومينحه  واجلهاد القتال معىن يتضمّ

ا  .والعناء ن النصر، نتائج من فهو الفتُح  أمّ  الراحة معىن ويتضمّ
 أن وميكن األرض ربوع على احلّق  ومعامل اإلسالم بانتشار والرخاء
  املكرمة مّكة فتح مثل قتال دون من الفتح حيصل

  

مل األلفاظ املرصودة، وبذا يكون التطا أبان بق احلقل الفروقات الداللية 
أخرى إمكانية استبدال لفظة بعلى عدم منفيا بني دالالت هذه األلفاظ، كما يدل 

    . يف السياقات
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    ثـمة البحـخات
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والصالة على نبيه  الحمد هللا الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وبرحمته تنزل البركات
  .وآله وصحبه، ومن سار على طريقهم إلى يوم الدين

ادُفعلماء العربية مبوضوع ظهر اهتمام ف ،أمَّا بعدُ  ُ منذ خا، و الرتَّ ضوا يف احلديث عنه
، ومجع ألفاظها، وترتيبها هاوقواعد جهودهم يف وضع أسس اللغة العربيةمن  مراحل مبكرة

ا، ومنذ ذل ول أصالة ك احلني دّب اخلالف فيما بينهم، حوتصنيفها، وشرح معانيها ودالال
ادُف منهم من أنكره، أثبته، وغاىل يف الدفاع عن موقفه، و منهم من قد الحظنا يف العربية، ف الرتَّ

  .ليصرّح باستحالة وقوعه عقالً ونقالً 

  :إمجال أبرز ما توصل إليه البحث يف نقاٍط عدة هي وميكُن 

ادُفإن  .١ ظاهرة موجودة يف اللغة العربية، ولكن ليس بالكثرة املزعومة، فإن أغلب ما  الرتَّ
مسّي باملرتادف ال صحة له، ورّمبا كان خللط جامعي األلفاظ املرتادفة ومنهجهم، األثرُ 

ُ يف ذلك، فالبحث ال مييل إىل كثرة املرتادفات  ، فتزل عن اهلدف وبلوغها املئاتاألكرب
  .  املنشود

ادُفث إىل أّن مفهوم توّصل البح .٢ املعىن، وال يعين املساواة ال يعين االحتاد التامّ يف  الرتَّ
ّت ب ،يف الداللة املتساوية، وإّمنا هي مرتادفة مبعىن أّن بعضها يقوم األلفاظ وإالّ لسمي

ُ للرتادف  ىبدل األخر  ةلفظ استبدالإمكانية ( هو مقام بعض، فالتعريف الذي أسسناه
  ).الشرتاكهما يف املعىن األساس وما يرتبُط به، يف السياق

ر بعض الباحثني، بل أّن  .٣ ادُف ال ميكن إرجاعه إىل سبب واحد، كما تصوّ إّن نشوء الرتَّ
ُ يف وقتنا  ،هناك عوامل كثرية، عملت على نشوئه يف العصور املاضية ومازالت تعمل
ة، وتأّثر العربي ّ ا أو احلاضر، واليت منها اختالف اللهجات العربي ة بلغات أخرى جاور
، )املعرّب والدخيل(ع احلياة اشرتكت معها يف األصل أو املوطن أو يف مصاحل ومناف

ادُفإىل أدت  كبري   أثر؛ وال خيفى ما لالستعمال من يف اللغة العربية حصول ظاهرة الرتَّ
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معىن  أن االستعمال يؤدي إىل تغيري معىن الكلمة إىليف نشأة األلفاظ املرتادفة، ذلك 
 .للمفردة  اشرتاك لفظني يف املعىن األساسا يؤدّي إىلمل فيه، مخر تستعآ

ادُف عَدّ بعض الباحثني يف خطأ  تبّني لنا من خالل البحث .٤  ،يف اجلمل والعبارات الرتَّ
م أن ليس هناك ترادف يف اجلمل والعبارات باملعىن االصطالحي الذي تواضع  وقد فا

ادُفعليه احملّققون من العلماء، وأّن  . ينبغي أن يلتمس يف األلفاظ املختلفة املنفردة الرتَّ
ونتيجة ذلك وقع هؤالء يف خلط عجيب وفوضى ال طائل حتتها لعدم اهتدائهم إىل 

  .دف وشروط حتّققه يف اللغةاملفهوم احلقيقي للرتا
التطور الصويت الناتج عن القلب، واإلبدال، واحلذف، والتصحيف،  عدّ  رّد البحث .٥

ادُفوالتحريف، سببًا من أسباب  ا تطور من أكّ ، و الرتَّ د عدم ترادف األلفاظ اليت أصا
ُطلب بيان معانيها  هذا النوع، وأشار إىل إمكان أن ينصَّ  على تطورها الصويت حينما ي

 ).الزقر، والسقر، والصقر(مثل كلمة 

ادُفإن اختالف العلماء يف إثبات  .٦ عودُ إىل املنهج الذي وإنكاره يف اللغة العربية، ي الرتَّ
ُ كلّ ف ريق، فالذين اعتمدوا املنهج التارخيي، الذي يعتمُد على أصول األلفاظ، سلكه

اأنكروا  ، والذين اعتمدوا املنهج الوصفي، الذي يعتمُد على رصد الواقع اللغوي دُفالرتَّ
ادُفبعيداً عن أصول األلفاظ، أثبتوا  ذلك هناك نقاط اشرتاك من رغم على ال، و الرتَّ
 .بينهما أشرنا إليها يف ثنايا البحث

ج البالغة،  .٧ مها من  تضح امن نتائج التطبيقات على النّص القرآين ونصوص  خلوّ
ادُفاهرة ظ فإّن القرآن الكرمي معجز بسياقه، ، لوجود الفروق الداللية بني املفردات؛ الرتَّ

 فهو النّص الذي جاء سياقه اللغوي مطابقًا سياقه االجتماعي من قبل واضعه عزّ 
، فالكلمة يف القرآن الكرمي، اختاره اهللا سبحانه وتعاىل قاصداً لفظًا ومعىن يف  اوجلّ

 .هي أصيلة يف وضعها ومعناهاموقعها احملّدد، ف
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خيرجها من دائرة  رتادفًا يف اللغة استعماالً خاّصاً كان م  لعلّ استعمال القرآن الكرمي ما .٨
ادُف جلّ أرباب البيان، و  طوي حتت ما حتّدى به اهللا عزّ ، هو من مظاهر إعجازه وينالرتَّ
 .من مثلهِ  ورةٍ م عن اإلتيان مبثلهِ بل اإلتيان بسفأعجزه

ا االستروق الداللية يف التعبري القرآينالبحث أن الفأكد  .٩ ، وهي دالالت قراء؛ يشهد 
 .تكتسبها املفردة من السياقات اليت تدخلها

قوا بينها على أساس من ، بل فرّ الفروق الداللية بني املرتادفات املفسرين مل يغفلواأغلب  .١٠
م مل يوظفواإلحيائياملعىن ا لفوارق اللغوية، فكالمهم ظل لبيان ا السياقات ، بيد أ
ق تصوير ائ، وطر إىل الفارق السياقي الفارق اللغوي من غري أن يرتقي غالباً  متناوالً 

مل  ، فالبحث يف الفروق اللغوية ظل حبثا أصولياً عاين املتباينة حبسب حاجة السياقامل
 .يأخذ طابع البحث البالغي القائم على موافقة الكالم للمقتضى السياقي

ادُف( بشأنكان هناك اختالف كبري بني اللغويني والبيانيني إذا   .١١ وإثباتًا يف أنفيًا ) الرتَّ
املفردة  لمعيسحب هذا اخلالف إىل القرآن الكرمي، فالنص القرآين يست الّ جيب أ، اللغة

مضيفًا إليها داللةً ، املعجميةالداللة  خاصًا متجاوزاً االً معاستيف كثٍري من املواضع 
ا هي لنعم الدنيا ) نعمة(لفظة  اخلاص، فكلُّ  لاعمخالل االستجديدة من  أينما مثالً إمنَّ

يف مواضع منها شيء ف يطرد ذلك وال يتخلَّ ، على اختالف أنواعها، القرآن يفوردت 
بداللة  عملتفقد است) النعيم(لفظة أما ، مجعاً كانت أم  ةمفردها، كلِّ استعماهلا  

يف منها شيء ف وال يتخلَّ ، د هذا أيضًا يف القرآنرِ يطَّ ، ة بنعيم اآلخرةإسالمية خاصَّ 
 .هاكلِّ   آيات النعيم

يتطّلب استيعاب مقاصد اآليات القرآنية ومفاهيمها، جهداً أبعد من اإلملام باملعاين  .١٢
 .املتداولة لأللفاظ، وهو معرفة سياق األلفاظ وتراكيب العبارات
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ُ ضوء ما تقدم على و    :أمرين إىل  نشري

ج البالغة،  ،لتفسري القرآن الكرمي سياقالباالهتمام : األول - شاء التفسري إنو وشرح 
 .االختصاصمشرتكة من ذوي  اً الذي يستلزم جهود،السياقي للنص القرآين

تأسيس معجم داليل قرآين، يفيد من كتب األشباه والنظائر، وكتب ضرورة : الثاين -
الفروق اللغوية، وكتب اإلعجاز القرآين، مع االعتماد على السياق كأداة لتحديد 

  . داللة املفردة القرآنية

فين الدقة  ، وعرّ ٍ معرفيةٍ اية هذا العمل، الذي منحين معرفة لغوية، وغمرين بلذة أمتىن يف 
ج البالغة، أنيف السياق القرآين، و  الداللية يف يوفقين اهللا يف عملي هذا، وأن ينال رضا  سياق 

    .موضوعية من الدارسني والباحثنينقدية و  أساتذيت وأن حيظى بقراءة

  .خراً، وهاديًا ومنعماً حلمد هللا ربِّ العاملني، أوالً وآوا  

                                                             

  م٢١/٨/٢٠١٠                                                  
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  )المصادر والمراجع(

  .القرآن الكريم -
 .م١٩٦٣، ٢مكتبة األجنلو، مصر، ط داللة األلفاظ،إبراهيم أنيس،  .١

، ٢مطبعة جلنة البيان العريب، القاهرة، ط، في اللهجات العربية، _______ .٢
   .م١٩٥٢

 .م١٩٨٠، ٢دار األندلس، بريوت، ط، التطور اللغوي التاريخيسامرائي، الإبراهيم  .٣

حممد أبو الفضل إبراهيم، دار اجليل، بريوت، : ، تحالبالغة ج شرحابن أيب احلديد،  .٤
 .م١٩٨٧ط، .ال

 .م١٩٧١السامرائي، مطبعة اإلرشاد، بغداد، إبراهيم : تح ع،رّص الُم  ابن األثري، .٥

 ط،.الحممد البجاوي،دار اجليل،بريوت،:،تحأحكام القرآن،)هـ٥٤٣( ابن العريب .٦
 .م١٩٨٨

 ،٣حممد علي النجار، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط: تح، الخصائص ابن جّين، .٧
 .م١٩٨٨

 ).هـ١٣٤٦(مكتبة املثىن، بغداد، باألوفسيت عن طبعة  ة،الجمهر ابن دريد،  .٨

م، أعادت ١٩٠٠ماكس كرنريت، مطبعة برلني، لندن، : تح، أدب الكاتبة، بيابن قت  .٩
 .م١٩٦٧طبعه باألوفسيت، دار صادر، بريوت، 

 دار عواد، حسن حممد:تح ،المؤتلفة المعاني في المختلفة األلفاظ ياين،اجل مالك ابن .١٠
 .هـ١،١٤١١ط، بريوت اجليل،

عبدالعزيز مطر، دار التحرير، :تح ،ح الجنانيف اللسان وتلقيتثقابن مكي الصقلي ، .١١
 .م١٩٦٦، .ط.القاهرة، ال
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 .م٢٠٠٠ ،١دار صادر، بريوت، ط ، لسان العربإبن منظور،  .١٢

 حممد - درويش عدنان:تح،الكليات، الكفومي احلسيين موسى بن أيوب البقاء أبو .١٣
 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ بريوت، الرسالة، مؤسسة ،املصري

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ، )هـ١٢٧٠(حممود اآللوسيأبو الثناء  .١٤
 .ت.ط، ال.، ال، دار إحياء الرتاث، بريوتالمثاني

حممد خضر، مطابع مقهوي،  خضر:،تح)النكت والعيون(تفسيرأبو احلسن املاوردي،  .١٥
 .م١،١٩٨٢الكويت، ط

، ١١مطبعة جلنة التأليف والرتمجة، القاهرة،ط، المنطق التوجيهيأبو العالء عفيفي،  .١٦
 .م١٩٥٣

 عبد الدين حميي حممد: تح ،السائر المثل ،)هـ٦٧٣( األثري بن الدين ضياء الفتح أبو .١٧
 .م١٩٩٥ بريوت، ،٢ط العصرية، املكتبة احلميد،

املعرفة،  عبد العزيز مطر، دار: تح، تقويم اللسان، أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي .١٨
 .م١٩٦٦، ١القاهرة، ط

، ١رمضان عبد التواب، مطبعة الكمالية، القاهرة، ط: تح، لحن العوام، أبو بكر الزبيدي .١٩
 .م١٩٦٤

 .م٢،۱۹۷۸ط دمشق،،للطباعة الفكر دار،المحيط البحر ،ياألندلس حيانأبو  .٢٠

 .ت.، ال٢املكتب التجاري للطباعة ، بريوت، ط ،األماليعلي القايل،  أبو .٢١

عزالدين التوخني، مطبعة : تح، ما تغلط فيه العامة إصالحة تکمل، منصور اجلواليقيأبو  .٢٢
مع العلمي العريب، ال  .ت.، ال.ط.ا

  .م١٩٨٠، ٤دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط، الفروق اللغوية أبو هالل العسكري، .٢٣

 .ت.الط، .القاهرة،الالسيد أمحد صقر، البايب احلليب،  :تح،الصاحبيأمحد بن فارس،  .٢٤

 .م١٩٣٠، ١املطبعة الرمحانية، مصر، ط ،علم المنطق ،أمحد عبده خري الدين .٢٥
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د املعتوق،  .٢٦ ، ١، مكتبة لبنان ناشرون، طظاهرات لغوية دراسة نقدية ومساردأمحد حممّ
  .م٢٠٠٨

منشورات دار مكتبة  الساق على الساق في ماهو الفارياق،أمحد فارس الشدياق،   .٢٧
 . ت.، ال.ط.احلياة، بريوت، ال

  .ت.ط،ال.ال ، دار الفكر، دمشق، مدخل إلى فقه اللغةأمحد حممد قدروة،  .٢٨

 .م١٩٩٨، ٥، القاهرة، ط ، عامل الكتبعلم الداللة أمحد خمتار عمر، .٢٩

القاهرة،  عبد الرمحن بدوي، مطبعة دار الكتب املصرية،: تح منطق أرسطو، أرسطو، .٣٠
 .م١٩٤٨ ط،.ال

اد  .٣١ امحد عبد الغفور عطار، : تح ،العربية ّصحاحتاج اللغة و اجلوهرّي، إمساعيل بن محّ
 .م١٩٨٢، ٢القاهرة، ط

أمحد يوسف : تحتفسير ابن كثير، ، )هـ٧٧٤(إمساعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء  .٣٢
 .هـ٢،١٤٠١الفكر، بريوت، ط الدقاق، دار

ماجد حسن الذهيب، دار الفكر، : تح،هانواتفق مع لفظه، ما اختلف )هـ٢١٦(األصمعي .٣٣
 .م١٩٨٦،  ١دمشق، ط 

ط، .دارالكتب العلمية، بريوت،ال،حكام في أصول األحکاماإل،)هـ٦٣١(اآلمدي .٣٤
 .م١٩٨٠

 .م١٩٩٤، .ط.مؤسسة النعمان، بريوت، ال دروس في المنطق، ،بّسام مرتضى .٣٥

 دار ومكتبةعصام شعيب، :، تحخزانة األدب، )هـ٨٣٧(تقي الدين ابن حجة احلموي  .٣٦
 .م١٩٨٧، ، بريوت١اهلالل، ط

 .ت.ط،ال.، دار الثقافة، القاهرة، ال، اللغة العربية معناها ومبناهامتام حسان .٣٧

لطفي عبد البديع ،مكتبة النهضة املصرية، :، تح كشاف اصطالح الفنونالتهاوين ،  .٣٨
 .م ١٩٦٣القاهرة، 
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، ٤العلمية، بريوت، طمجال طلبة، دار الكتب : تح فقه اللغة،، )هـ٤٢٩(الثعاليب .٣٩
٢٠٠٨. 

، اهليئة املصرية العامة اإلتقان في علوم القرآن ،)هـ٩١١(السيوطي  جالل الدين .٤٠
  .ت.ال ط،.ال ،للكتاب

ط، .دار احياء الكتب العربية،ال،في علوم اللغة وأنواعها المزهر، __________ .٤١
 .  ت.ال

، بريوت، ١ط، الفكر مازن املبارك، دار.د:،تحالدر المنثور، __________ .٤٢
 .م١٩٩٣

أمحد مشس الدين، دار الكتب العلمية، : ، تصحيح معترك األقران، __________ .٤٣
 .م١٩٨٨، ١بريوت، ط

 بعةأساتذة األزهر، مط جلنة من:، تحاإليضاح في علوم البالغةجالل الدين القزويين،  .٤٤
 .ت.ط، ال.، الالسنة احملمدية، القاهرة

أمحد حممد شاكر، دار الكتب، القاهرة،  :، تحالمعرب من الكالم األعجمياجلواليقي،  .٤٥
 .هـ١٣٦١

املؤسسة اجلامعية (مجال حضري ، جمد : ، ترسيميائية اللغةجوزف كورتيس،  .٤٦
 .م٢٠١٠، ١.، بريوت، ط)للدراسات

عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافية : ، تر، اللغة والمعنى والسياقجون الينز .٤٧
ة، بغداد، ط  .م١٩٨٧، ١العامّ

منشورات وزارة الثقافة واإلعالم،العراق، ، ، الترادف في اللغةياديالز حاكم مالك  .٤٨
 .م١٩٨٠

 .م ١٩٦٨، ٢دار مصر، ط ،المعجم العربي نشأته و تطوره حسني نّصار، .٤٩

د بن علي الرازي،  .٥٠ ة في المنطقخضر بن حممّ ألبري نصري نادر، دار : حتقيق ،شرح الغرّ
 .م١٩٨٣املشرق، بريوت، 
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 .م١٩٨١بريوت ، ١احلاوي، الشركة العاملية للكتاب، طإيليا : ، شرحهتمامديوان أبي  .٥١

 .م١٩٦٤ط، .ر بريوت للطباعة والنشر، ال، داديوان أبي العتاهية .٥٢

 بريوت، ، العلمية الكتب دار الدين، ناصر حممد مهدي:  وتقدمي شرح ،األخطل ديوان .٥٣
 .م١٩٨٦ ،١ط

  .ت.ال ،٣ط،  الصرييف، دار املعارف، مصركامل حسن  : ، حتقيق وتعليقديوان البحتري .٥٤

 .ت.ط، ال.، ال، دار صادر، بريوت ديوان العباس بن األحنف .٥٥

 . م١٩٨٠ ط،.ال دار صادر، بريوت، ،ديوان سقط الزند .٥٦

  .م٢٠٠٠ ط،.ال ، دار الوطن، الرياض،ديوان عبد اهللا بن المبارك .٥٧

حممد سيد كيالين، دار : ،تحالمفردات في غريب القرآن، )هـ٥٠٢(الراغب األصفهاين .٥٨
 .ت.ط، ال.املعرفة، بريوت، ال

مكتبة اخلاجني، القاهرة،  ،)مظاهره وعلله وقوانينه( التطور اللغويرمضان عبد التواب،  .٥٩
 .م١٩٩٧، ٣ط

 .م١٩٨٧، ٣مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط، فصول في فقه اللغة، __________ .٦٠

ة و ، __________ .٦١ ، ١املعارف مبصر، القاهرة، طدار ، التطور اللغويلحن العامّ
 .م١٩٦٧

حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعرفة، بريوت، : تح ،البرهان في علوم القرآنالزركشي،  .٦٢
  .م١٩٧٢، ٢ط

قاموس  :األعالم، )م١٩٧٦-١٨٩٣= هـ ١٣٩٦ -١٣١٠) (خري الدين(الزركلي  .٦٣
تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني،دار العلم للماليني، 

 .١٩٨٦، ٧بريوت، ط

 .م١٩٦٥، ٤مكتبة أجنلو املصرية، القاهرة، ط ،المنطق الوضعيزكي جنيب حممود،  .٦٤

 .م١٩٢٣، .ط.، دار الكتب، الأساس البالغةالزخمشري،  .٦٥
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ا، وكرمي زكي، وجنيب جريس،  .٦٦ ، مكتبة لبنان معجم اللسانيات الحديثةسامي عيَّاد َحنّ
 .ت.ط، ال.ناشرون، بريوت، ال

، ١٢تر وتعليق كمال بشر، دار غريب، القاهرة، ط، دور الكلمة في اللغة ستيفن أوملان، .٦٧
 . ت. ال

السالم حممد عبد :، حتقيق وشرحالكتاب، )ـه١٨٠(أبو بشر عمر بن عثمان .سيبويه .٦٨
 .م١٩٣٨، عامل الكتب، بريوت، ٣هارون، ط

 .م٢٠٠٩، ٣، دار اهلادي، بريوت، طشرح  نهج البالغةالسيد عباس علي املوسوي،   .٦٩

 .م١٩٩٦، ٢، دار اهلادي، بريوت، طتهذيب األصول، ١السيد عبد األعلى السبزواري  .٧٠

دار املنتظر، بريوت،  ، احللقة الثانية،دروس في علم األصول، ١حممد باقر الصدرالسيد  .٧١
 .م١٩٨٥، ١ط

فتحي أنور : ، تحالتبيان في تفسير غريب القرآن، )هـ٨١٥(شهاب الدين أمحد اهلائم  .٧٢
 .م١٩٩٢، ١الدابويل، دار الصحابة للرتاث، مصر، ط

، دار الفكر، المستطرف في كل فن مستظرف، )هـ٨٥٠(هييشبشهاب الدين األ .٧٣
 .م١٩٨٦ ط،.ال مطبعة أوفيست منري، بغداد،

، فيما ورد في كالم العرب من الدخيل شفاء الغليل ،شهاب الدين اخلفاجي يف كتابه .٧٤
 .م١،١٩٥٢ط القاهرة، حممد عبد املنعم اخلفاجي، املطبعة املنريية باألزهر،: تح

، دار مقّدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديدالشيخ عبد اهللا العاليلي،  .٧٥
 .م١٩٩٧، ٢اجلديد، ط

، مطبعة األهلية، األردن، عناصر تحقيق الداللة في العربية دراسة لسانيةصائل رشدي،  .٧٦
 .م٢٠٠٤، ١ط

 .م١٩٨٩، ١٢، دار العلم للماليني، بريوت، ط دراسات في فقه اللغةصبحي الصاحل،  .٧٧

 .هـ١٤٢٥، ٥، دار األسوة، طهران، طنهج البالغة ،________ .٧٨
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، دار املعارف مبصر، بن األزرقاإلعجاز البياني للقرآن ومسائل اعائشة عبد الرمحن،  .٧٩
 .م١٩٧١، .ط.القاهرة، ال

 .١٩٨٥مطبعة جامعة البصرة، العراق، ، فقه اللغةعبد احلسني مبارك،  .٨٠

فصول يف نشأته ومباحث يف تأصيالت ( فقه اللغة العربيةعبد احلسني مهدي عواد،  .٨١
 .م٢٠٠٨، ١، مؤسسة العارف، بريوت، ط)معارفه

دار القومية، القاهرة، ، في ضوء الدراسات الحديثة ، لحن العامةعبد العزيز مطر  .٨٢
 .م١٩٦٦ط، .ال

 ،عبده حممد الشيخ: تصحيح ، اإلعجاز دالئل ،)هـ٤٧١(  اجلرجاين القاهر عبد .٨٣
 .هـ٣٣١، ط.ال ،القاهرة

ح ثعلب والشروح ي، ضمن فصذيل فصيح ثعلب، عبد اللطيف بن احلافظ البغدادي   .٨٤
 .ت.ط، ال.ال. عبداملنعم اخلفاجيحممد : ، نشر وتعليقهيعل اليت

 .م٢٠٠٣، ١مطبعة أنوار، دجلة، بغداد، ط قضايا لغوية قرآنية،عبد األمري كاظم زاهد،  .٨٥
، .ط.دار النهضة العربية، بريوت، ال، ، فقه اللغة في الكتب العربيةيعبده الراجح .٨٦

 .م٢٠٠٩
 .م٢٠٠٧مكتبة اآلداب، القاهرة،  علم لغة النص النظرية والتطبيق،عزة شبل حممد،  .٨٧
 .م١٩٦٩مكتبة لبنان، بريوت، التعريفات،علي بن حممد الّشريف اجلرجاين،  .٨٨
 .م١٩٨٥، ١دار التنوير للطباعة والنشر، بريوت، ط، التأويل والحقيقةي حرب، عل .٨٩
، ١بغداد، ط منهج البحث اللغوي بين التَّراُدف وعلم اللغة الحديث،علي زوين،  .٩٠

 .م١٩٨٦
ره المعاصرعلي سامي النشار،  .٩١ مطبعة دار نشر ، المنطق الصوري منذ أرسطو و تطوّ

 .م١٩٥٥، ١الثقافة، اإلسكندرية، ط
 .م١٩٦٨، ٦جلنة البيان العريب، ط  فقه اللغة،على عبد الواحد وايف،  .٩٢
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عبد السالم حممد هارون، القاهرة، :، تحالبيان والتبين، )هـ٢٥٥(عمرو بن حبر اجلاحظ  .٩٣
 .م١٩٦٠ط، .ال

، دار السياب للطباعة والنشر، الداللة السياقية عند اللغويينعواطف كنوش املصطفى،  .٩٤
 .م٢٠٠٧، ١.لندن، ط

مكتبة املنار، ، التطور الداللي بين لغة الشعر ولغة القرآن، أبو عودة عودة خليل .٩٥
 .١٩٨٥، ١األردن، ط

 . ت.، ال.ط.بريوت، ال،دار أحياء الرتاث العريبمن علم األصول، المستصفىالغزايل،  .٩٦
خالد حممود مجعه، مكتبة دار العروبة للنشر و :تر مدخل إلى علم الداللة،فرانك باملر،  .٩٧

 .م١٩٩٧التوزيع، الكويت، ط، 
، ١اآلداب، القاهرة، ط ،علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية، فريد عوض حيدر .٩٨

 .  م٢٠٠٥
املعارف، منشورات  يف تفسري القرآن، البيان مجمع ،الطربسي الفضل بن احلسن .٩٩

 .هـ١٣٧٩ط،.إيران،ال
عبد احلميد الدواخلي وحممد القصاص، مكتبة األجنلو املصرية، : تر، اللغةفندريس،  .١٠٠

 .م١٩٥٠القاهرة، 
، دار األضواء، المعجم المفهرس أللفاظ  نهج البالغة حممد دشيت، - كاظم حممدي .١٠١

 .م١٩٨٦، .ط.بريوت، ال
 .م٢٠٠٩، ١، دار الرافدين، بريوت، طشرح نهج البالغةكمال الدين مثيم البحراين،  .١٠٢
، ٢٤دار املشرق، بريوت ، ط، املنجد يف األعالم لويس عجيل وجمموعة من املؤلفني .١٠٣

 .ت.ال
د بن يزيد، .١٠٤ فق لفظه واختلف معناه من القران المجيد املربد، حممّ عبد العزيز : ،تحما اّت

 .هـ١٣٥٠السلفية، القاهرة، امليمين، املطبعة 
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ة العالمية،جمموعة من املؤلفني ـ، .١٠٥ ّ ، ١ط مؤّسسة أعمال املوسوعة، الرياض،الموسوعة العربي
 .م١٩٩٦

، ١تقرير لبحث أبو القاسم اخلوئي( محاضرات في أصول الفقهحممد إسحاق الفياض،  .١٠٦
 .  م١٩٧٤ط ،.مطبعة اآلداب، النجف األشرف، ال

 . م١٩٦٩، ٢، دار الشرق، بريوت، طفي فقه اللغةالوجيز د األنطاكي، حممّ  .١٠٧
 .م١٩٨٠، ١.دار الرشاد احلديثة، املغرب، ط ،البنيوية في اللسانياتاحلناش،  دمحم .١٠٨
، دار التعارف السعادة في مستدرك نهج البالغةج نهحممد باقر احملمودي،  .١٠٩

 .م١٩٧٦،  ١.للمطبوعات، بريوت، ط
 احلميد عبد عادل عطا عادل:تح الفوائد، بدائع الزرعي، أيوب بكر أيب بن حممد .١١٠

 .م١٩٩٦ ، املكرمة مكة ،١ط الباز، مصطفى نزار مكتبة أمحد، أشرفو  العدوي
، دائرة املعارف نهج البيان عن كشف معاني القرآنحممد بن احلسن الشيباين،   .١١١

   .ت.،ال١طهران، ط اإلسالمية،
حممد أبو الفضل إبراهيم، دائرة املطبوعات :، تح االضدادحممد بن قاسم االنباري ،  .١١٢

 .م١٩٦٠ط ،.والنشر، الكويت،ال
إرشاد العقل ( تفسير أبي السعود ، )هـ٩٥١(حممد بن حممد العمادي أبو السعود  .١١٣

أمحد يوسف الدقاق، دار إحياء الرتاث العريب، : ، تح)السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
 .م ١٩٧٤، بريوت، ٢ط

د .١١٤ دحم بن حممّ  العروس تاج ،الزَّبيدي مبرتضى امللّقب الفيض أبو احلسيين الرّزاق عبد بن مّ
 .هـ ١٣٠٦،  املطبعة اخلريية ،القاموس جواهر من

 .م٢٠٠٣، ١.، دار اجليل، بريوت، طمعجم علوم العربيةحممد ألتوجني،  .١١٥
،مكتب الصفا، النجف الرسالة التامة في فروق اللغة العامةحممد جعفر الكرباسي، .١١٦

 .ت.ط، ال. األشرف، ال
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، دار اهلادي، بريوت، مدخل إلى دراسة علم أصول الفقهدين، د جعفر مشس الحممّ  .١١٧
 .م٢٠٠٨، ١ط

 ،طهران اإلسالمية، الكتب دار ،القرآن تفسير في الميزان الطباطبائي، حسني حممد .١١٨
 .ت.ال ،٣ط

العاين، دار الكتب العلمية، مطبعة ، تطور البحث الدالليحممد حسني علي الصغري،  .١١٩
 .م١٩٨٨، ١بغداد، ط

د رضا املظفر، .١٢٠  .م١٩٨٢دار التعارف، بريوت، ، المنطق حممّ
ار، بريوت، طالمعجم األصوليد صنقور علي، حمم .١٢١ ّ  .م٢٠٠٧، ٣، منشورات الطي
 مكتب البحوث: ، تحمناهل العرفان في علوم القرآنحممد عبد احلميد الزرقاين،  .١٢٢

 .م١٩٩٦، ١ط بريوت، ،والدراسات، دار الفكر
 .م١،٢٠١٠ط  دار األندلس، بريوت، ،نهج البالغة شرححممد عبده،  .١٢٣
، ١، دار توبقال، املغرب، طالتوليد الداللي في الداللة و المعجمحممد غاليم،  .١٢٤

 .م١٩٨٧
د فتحي الشنيطي،  .١٢٥ ، ١مطبعة مينت برس، بريوت، ط، المنطق و مناهج البحثحممّ

 .م١٩٦٩
يف ضوء مفهوم الداللة املركزية،  داللياً وصف اللغة العربية حممد حممد يونس علي،  .١٢٦

 .م١٩٩٣ط، .منشورات جامعة الفاتح، ليبيا، ال
، دار الفكر الترادف في القرآن الكريم بين النظرية و التطبيق د نور الدين املنجد،حممّ  .١٢٧

 .م٢٠٠٧، ٢املعاصر، بريوت، ط
طبوعات، وكالة امل،  والمناهج الحديثة ثعلم اللغة بين التراحممود فهمي حجازي،  .١٢٨

 .م١٩٧٣ط، .الكويت،ال
، مركز عبادي للدراسات والنشر، اللغة العربية هدروس في فقمشتاق عباس معن،  .١٢٩

 .م٢٠٠٣، ١صنعاء، ط 
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، دار األوائل، دمشق، الكريم قضية المعنى في القرآنمنصور مذكور شلش احللفي،  .١٣٠
 .  م٢٠٠٨، ١ط

منشورات احتاد  ، التراث العربيعلم الداللة أصوله و مباحثة في منقور عبد اجلليل،    .١٣١
 .م٢٠٠١كتاب العرب، دمشق، 

 ، دار وائل)دراسة يف داللة الكلمة العربية( جدل اللفظ و المعنىدي أسعد عرار، مه .١٣٢
ان، ط  .م٢٠٠٢، ١،عمّ

عبداحلليم النّجار، : دراسات يف اللغة واللهجات واألساليب، تر وتح، العربية، كوهان في .١٣٣
 .١٩٥١مكتبة اخلاجني، القاهرة، 

  
  )الرسائل واألطاريح الجامعية(

 
عبداهللا أمحد اجلبوري، رسالة ماجستري، : ، دراسة وتحتصحيح الفصيحابن درستويه،  .١٣٤

  .م١٩٧٢جامعة بغداد، 
 والبقرة الفاحتة وحتقيق دراسة ،األسرار كشف في األزهار قطف ،السيوطي الدين جالل .١٣٥

     . م١٩٩٧ ،بغداد جامعة الشريعة، كلية ، دكتوراه ، سلمان حممد عدنان أمساء:  تح ،
أطروحة الدكتوراه، جامعة ، البحث الداللي في مفاتيح الغيبجليلة صاحل العالّق،  .١٣٦

  .م٢٠٠٧الكوفة، 
أطروحة الدكتوراه، كلية الرتبية ، البحث الداللي عند الشيخ البهائيعدوية حياوي،  .١٣٧

  .م٢٠٠٨للبنات، جامعة الكوفة، 
 .م١٩٧٣رسالة ماجستري، جامعة بغداد،  في اللغة، ضداداأل، د حسني آل ياسنيحمم .١٣٨

  
  

  )الدوريات(
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مجهورية  -جملة املورد، وزارة الثقافة ،الحقول الداللية وإشكالية المعنىأمحد جواد،  .١٣٩
  .م٢٠٠٢ العدد الثاين،العراق،

لة العربية للعلوم ظاهرة التَّراُدف بين القدماء والمحدثين أمحد خمتار عمر،  .١٤٠ ، ا
  .م١٩٨٢، ٢، مج ٦عدد  اإلنسانية،

  .م١٩٥٥، ٨ج  جملة جممع القاهرة، ،)في اللغة التَّراُدف(مقالخليل السكاكيين،    .١٤١
جملة اللسان ،من أسرار العربية في السياق القرآني، )ئبنت الشاط(عائشة عبد الرمحن  .١٤٢

  .م١٩٧١، ١ج ،٨ العريب، الرباط، جملد

  .م١٩٣٤، ١ج  القاهرة،جملة جممع  ،)التَّراُدف(مقال علي اجلارم،  .١٤٣
، ١٤عدد ، جملة آفاق احلضارة االسالمية، ظاهرة التَّراُدف في العربيةماجد جناريان،  .١٤٤

  .م٢٠٠٤
جملة ،السيميائيات و تحليلها لظاهرة الترادف في اللغة و التفسير حممد إقبال عروي، .١٤٥

لس الوطين للثقافة والفنون واآلداب    .م١٩٩٦، ٣دولة الكويت، العدد  -عامل الفكر، ا

، ٤جملة جممع القاهرة، ج  ،)المترادف في اللغة العربية(مقال حممد الطاهر بن عاشور،  .١٤٦
  .م١٩٣٧

جملة الفكر العريب املعاصر، مركز  ،مدخل إلى علم الداللة واأللسنيةموريس أبوناظر،  .١٤٧
 .م١٩٨٢، مارس١٨اإلمناء القومي، العدد

  .م٢٠٠٦، ٣٦، جملة مواقف ، عدد  البنيوية والحداثةهاشم صاحل ،  .١٤٨
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Abstract :  

  

    The current study entitled, synonymy concept and its semantic value 
between Holy Quran language and Nahj Al-Balaqa , tackles the synonymy 
phenomenon which is a central issue in the old and modern linguistics . It is 
an overlapping issue in all sciences and other specializations . This results in 
attitudinal traces , with presence of difference in the synonymy itself . Also , 
it is about its activity and uses .  

  The problem of the study is represented by linguistic results through samples 
from Arabic applications of Quranic use , Nahj Al-Balaqa use of vocabulary     
( morphology ) and an answer for the articular questioning  that is : 

   Could the semantic development transfer the vocabulary sense to its 
outcome level as synonyms for some vocabulary ? 

   Did the synonymy concept add other senses to the vocabulary that affected 
by semantic development ?  

  It is considerable to mention that the purpose of this study is not to approve 
or disapprove synonymy rather , it is a linguistic , descriptive and practical 
study depending upon explanation and interpretation . It depends on 
following up  and  investigation in order to explore vagueness of this 
phenomenon and to discover its nature . 

  The study consists of three chapters. It is introduced by an introduction and 
followed with an end . Chapter one deals with specifying synonymy concept 
and its types in three main points . The first point defines synonymy 
linguistically and traditionally . The second is adopted to distinguish and 
differentiate synonym  concept between old and modern linguistics from one 
side and the ascendants and phoneticians , and semiology opinion of the  
synonyms. The third point showed types of synonyms . The chapter is ended 
with a summary that reduces opinions about synonymy and its types . 

  Chapter two discusses beginnings ( emergence ) of synonymy .There are two 
directions in this respect .The first mentioned the origin of synonyms and its 
resources . In the second , we stated the linguists' stands concerning  
synonymy . We classified them into two parts : deniers and supporters . We 
made for each part a particular classification according to the causes of 
linguists' approval and disapproval . The chapter was ended with a summary 
that showed the results that we concluded . 



  Chapter three was devoted for application on  group of expressions that seem 
synonymy in the Quranic context and Nahj Al-Balaqa context . In this chapter 
we depended on the theory of context to specify  the term sense . And we 
depended on the replacement law to judge whether two expressions are 
synonyms or not . 

  The most important results :  

 - Synonymy is a concept that is found in Arabic , but not to the claimed  
extent . the concept of synonymy does not mean the absolute unity in 
meaning . Also it does not mean equality in sense . So , the definition which 
adopted by the researcher is " The possibility of replacement an expression 
with another one in a context , for their sharing in the basic meaning and what 
relates to it . 

 - The study proved some researchers' misunderstanding for making the 
synonymous sentences and phrases as a kind of synonymy . The study denied 
, regarding the phonological growth as a cause of synonymy causes .  

 - The study confirmed that holy Quran use and Nahj Al-Balaqa use of 
synonyms in Arabic , as special use for them . This special use sends out the 
expressions which are thought as synonyms from synonymy field .     

 

  

 

               


