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 اجلهد اضع الذي من خالله أهدي مثرة هذاهذا البحث املتو  مت بعون هللا تعاىل إعداد

حلب واحلنان والدفء إىل القلب احلن   واألمانون املليء 
  الليايل وقامستين أفراحي وأحزاين تإىل من سهر 

  حقيقة جناحي خيفي إىل الروح الذي
  "ميمونة"إىل زوجة أخي ، و ")مسعودة" أمي الغالية(عيين وحبيبة قليب قرة  إىل

  األخالقوحسن إىل من هو مثلي يف احلياة وعلمين مبادئ احلب 
  الصرب واألمان ىل من  كان يل سندا ورسم يل طريقيإ

  "جلول"، وأخي احلبيب "علي" أيب الغايل الثقةإىل  كل من كان منبعا للصرب و 
  "عبد الرؤوفو، دمحم"وإىل أخوي 

  "منصورية"إىل خطيبيت 
  " رانيةو صفية، و هناء، و نور اإلميان، و فاطمة، و ربيعة، و خالدية، و صليحة، "إىل أخوايت 

  "خمتارية بن قبلية"املشرفة  دكتورةال حرتام وحب وعاملتينبصدر رحب،  إىل من استقبلتين
  العريباألدب  قسمإىل مجيع األساتذة الكرام ب

م األقدار وعشت معهم أحلى و إىل من مجعت   أمجل األوقاتين 
بومدين، و حبيب، و درقاوي، و سني، و عز الدين العبودي، و، زاكي  "إىل من تعلمت معهم معىن الصداقة 

نور الدين، و ، توفيقو محودة، و قاسم، و حكيم، و ، عليو نور الدين، و، دمحموجياليل، و عبد الرمحن، و كرمي، و 
نو رشيد، و حسني، و    "...بوز

  "أمينةو هنية،  وأحالم،و ، نساعد حليمة السعديةأو نصرية غامل، و كياس سامية، :"إىل
  بعيدإيل كل من ساعدين من قريب أو من 

  .إىل كل من اتسع قليب حلبهم ومل تتسع الصفحات لذكرهم

  "اللسانيات وحتليل اخلطاب"ختصص  إىل مجيع طلبة      
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  بســم هللا الرمحــن الرحيـــم

َعَلٰى ﴿ ْمَت َعَليَّ وَ عَ تََك الَِّيت َأنـْ تَِك ِيف رَّبِ َأْوِزْعِين َأْن َأْشُكرَ نِْعمَ ْمحَ َأْدِخْلِين بِرَ َضاهُ وَ رْ ا تـَ ً َل َصاِحل َأْن َأْعمَ َِديَّ وَ ال وَ
اِدَك الصَّاحلَِِني  َ  }19سورة النمل، اآلية { .﴾ِعب

  

  .مت هذا العمليل األسباب أل هلذا وهيأ حانه وتعاىل الذي وفقينمحد هللا سبأ

  من خلصت حسن دعواته وخطوط بصماتهقدم جبزيل الشكر والعرفان إىل كل أت 

  :وجل أن يبارك لنا فيه يف إعداد هذا العمل املتواضع الذي نسأل هللا عز

  ."قبليةبن خمتارية " ةالكرمي لدكتورةاإلــى 

  النصائح  ااملبذولة والتوجيهات املقدمة لنا وعلى تقدميه اعلى جمهدا

  .إجناز هذا العملاملساعدة يف 

  و إىل أروع بصمة يف حيايت والدي العزيزان وإخويت وأخوايت وكل األصدقاء 

.كل من ساعدين يف إجناز هذا النجاحو  
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 أ 

  :مقدمة
وله األمساء احلسىن والنعوت، العامل فال احلمد  رب العاملني الذي له العزة واجلربوت وبيده امللك وامللكوت 

تغرب عنه ما تظهره النجوى أو خيفيه السكوت، القادر فال يعجزه شيء يف السماوات واألرض وال يفوت، رافع 
الدرجات، ملن اخنفض جلالله وفاتح الربكات، له امللك وله األمساء احلسىن، وبيده امللك والعلم، فال تغيب عنه ما 

. ، وصالة ال حتصى على اهلادي األمحدي دمحم وعلى آله األكرمني إىل يوم الدينو خيفيه السكونتظهر النجوى، أ
ا بعُد    :أمّ

ا عن اللغات األخرى، واكتسبتها من القرآن، ومن حّب أهلها هلا  ز ّ ى اللغة العربية خبصائص مي تتجّل
ا بكثرة اإلنسانية، اللغات من كثري عن تتميزوالتزامهم بقوانينها، فهي   مما معانيها، ودقة ألفاظها، وغزارة ماد

  .اإلطالق على سهال ليس أمرا واألسرار، الدقائق من فيها إدراك ما جعل
 معلومات إىل ليصل بدلوه، واحد منهم كل وأدىل اللغة، هذه خلدمة جبارة جهودا اللغة علماء كرس لقد

ومن تلك الظواهر جند  .ا املتعلقة والظواهر اللغةمواضيع علوم  جزئيات مجيع يف وليغوص ،مهمة وحقائق لغوية
ا مؤيدون أو مانعون هلذه " ظاهرة الرتادف" ا إمّ ا، حىت العديد من الدارسني أولوا اهتمامهم  لت اللغة  اليت ُمجّ

  .الظاهرة
ملعاين من أثر يف التواصل  ة ملا يف عالقة األلفاظ  عّد الرتادف من الظواهر اللغوية املهمّ ُ بني الناس، وقد وي
م حوهلا هتمام العلماء والدارسني، فاختلفت آراؤهم، وتباينت اجتاها بت مسائل الرتادف  بتطبيق ذلك  .تشعّ

م اللغوية على القرآن الكرمي ملا له من القدسية العالية، واملكانة الدينية، وما له من قيم لغوية خارقة اليت  نظّر
يةٍ  وهو الذي جاء يف ذروة البالغة العليا، مل ينكره العرب أو يستنكروا من مثلها،  عجز اإلنسان على اإلتيان 

جان، ليس  ألنه ليس بكالم إنس والشيئا منه، بل هو قد ارتقى بلغتهم وصار املهيمن عليها واحلكم بينهم، 
ذا الوصف جدير أن ينال منزلة القدسية بني مجيع مؤلفات  بكالم شاعر وال فنان، إنه كالم رب العاملني، وهو 

ء وقصائد الشعراء وحكمة احلكماء، هذا القرآن الذي إذا مسعه اجلن قالوا إ مسعنا قرآ عجبا، معجز يف  األد
نبحث فيه لنستلهم منه العرب، ونستخرج منه اجلواهر والدرر . ونظمه، وألفاظه، معجز يف تعبريه ونطقه  بالغته

تيه الباطل من بني يديه وال من خلفهونرسم منه منهج حياة متكامل، إنه وحب  . ق الكالم الذي ال 
ٌ يف وجود الرتادف يف القرآن الكرمي، واشتغلوا بتثبيت آرائهم  ذا الصدد كان ألهل اللغة والتفسري آراء و

دف يف اجتاه يثبت وجود الرتا: فظهر اجتاهان حول مسألة الرتادف يف القرآن الكرمي. وإسنادها إىل أدلةٍ  من القرآن
 . اللغة والقرآن الكرمي، واجتاه ينكر وجوده فيهما
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 ب 

هلذا االستهالل العاجل هو أّن نفي وقوع الرتادف يف القرآن الكرمي، والسعي إىل الوقوف على  وما حيفزين
إنكار ظاهرة الرتادف من "لذلك  فاخرتت، توخامهامها اهلدفان الرئيسان اللذان أ دقائق املعاين بني األلفاظ املرتادفة

  .اكتشاف ومعرفة أسرار وخبا اللغة من خالل القرآن  علىموضوعا للدراسة ألنّه حيفزين" خالل القرآن الكرمي
يف بداية تناول هذه الدراسة فكان حقيقة الرتادف وإثباته عند بعض العلماء  أما اإلشكال الذي واجهين

  .وإنكاره عند البعض اآلخر منهم بصفة خاصةالقدامى والعلماء احملدثني بصفة عامة، 
ما هو مفهوم الرتادف؟ وكيف فسر العلماء حدوثه؟ وما هي أنواعه وفوائده؟ وما هو موقف اللغويني من 
ظاهرة الرتادف إما إثبا أو إنكارا؟ وما أهم األلفاظ اليت قيل برتادفها وأثبت العلماء وجود فروق لغوية بينها 

  لة القرآنية وغريها؟العتماد على األد
وملا كان موضوع البحث يعاجل درسا دالليا عند العلماء فإنه يستنتج أن منهج الدراسة كان منهجا تكامليا 

  .ألنه مجع بني منهجني؛ الوصفي والتارخيي
  :على خطة حبث كانت كاآليت اإىل فصلني ومقدمة وخامتة، معتمد قسمت حبثي لذلك

  .وضوع وخطته وهندستهأما املقدمة فتناولت أمهية امل
من خالله إىل مجلة من العناصر  تتعرض ،"ظاهرة الرتادف عند اللغويني": وجاء عنوان الفصل األول

عن  مث حتدثت، وفوائد املرتادف، )أسباب وقوعه(مفهوم الرتادف لغة واصطالحا، وتفسري حدوث الرتادف : أمهها
م،  الرتادف ظاهرةالقائلني بوجود العلماء بعض  إثبات ظاهرة الرتادف على مسألة  وبعدها عرجتوبعض مؤلفا

  .جل إىل موضوع إثبات ظاهرة الرتادف من خالل القرآن الكرميألمن طرف اللغويني، 
فقد  ،"إنكار ظاهرة الرتادف من خالل القرآن الكرمي" :املدرج حتت عنوان ما خيص الفصل الثاينأما في

نكار الق العلماء: من خالله إىل تطرقت م، مث  الرتادف ظاهرةائلني  إنكار ظاهرة الرتادف من قبل وبعض مؤلفا
 .ه مبسألة إنكار ظاهرة الرتادف من خالل القرآن الكرميوختمتاللغويني، 

  .وكانت اخلامتة جمملة ألهم النتائج اليت توصل إليها البحث
كان يساور قبل خوضه، وال   وميكن اعتبار البحث أكرب وأضخم من هذه الصفحات اليت تضمنته، وما

يعتقد أّن املوضوع مل يرتك شاردة وال واردة إال أحصاها، ولكن من املؤكد أنّه ركب الصعاب لتيسريها دون كلل أو 
  .ملل حلل مغالقها وما استعصى منه على الرغم ممّا اعرتاه من نقص ونسيان وهفوات
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الرتادف يف اللغة حلاكم مالك العبييب، "من بينها  يف هذا البحث على مجلة من املصادر واملراجع تاعتمد 
الفروق اللغوية أليب اهلالل العسكري، علم الداللة ألمحد خمتار عمر، معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي حملمد 

  .ر واملراجعدمحم داود، واأللفاظ املرتادفة املتقاربة يف املعىن أليب احلسن علي بن عيسى الروماين، وغريها من املصاد
ق الباحث إلجناز حبثه فقد واجهتين بعض وككل حبث علمي ال خيلو من بعض العوائق اليت تعرتض طري

قلة املصادر واملراجع اليت تناولت الدراسة التطبيقية للظواهر اللغوية القرآنية، وإن  : ذكر منها ما يليالعقبات اليت أ
املوضوع يف كتب متفرقة مما صعب عملية مجع هذه الكتب ، وتوزع هذا انت موجودة فهي بعيدة عن متناويلك

ملوضوع ككل، واختيار ما يالئم هذا البحث منها، وعدم متكننا من  واملقارنة بينها، وكذلك ضيق الوقت لإلملام 
أخذ مناذج عديدة من أجل الربهنة على أن الكثري من األلفاظ اليت قيل برتادفها بينها فروق لغوية، وغريها من 

اء هذا البحثا   .لعوائق اليت مت وبعون من هللا تعاىل جتاوزها والتمكن من إ
وهي  -بعد فضل هللا تعاىل–ويف هذا املقام حيسن يب أن أذكر صاحبة الفضل علي يف اختيار هذا املوضوع 

د ، وقد ترددت يف بداية األمر ألنه ليس  من السهل اخلوض يف الرتاث لط"بن قبلية خمتارية"الدكتورة  ُ الب مل جي
ولو بغيض من فيض حبر اللغة العربية، وقد كان ألستاذيت املشرفة الفضل يف استلهام عنوان املذكرة كما هو عليه 
فكار بسيطة، كنت  اآلن، ولكم كانت الفائدة أعظم أثناء البحث يف هذا املوضوع الشيق، فحقيقة بدأت 

ه خبط وات متثاقلة، حىت اكتشفت فيه دررا كثرية، ويف كل خطوة  أتساءل عما سأتناوله، وما لبثت أغوص يف ثنا
اية املطاف وقد علمت أين قصرت يف هذا  كنت انتبه إىل أمور ما خطرت ببايل أبدا، إىل أن وصلت إىل 
ائه وأ يف  وغفلت عن ذاك، متنيت لو أن الوقت ميتد إلمتام هذا العمل ولكن مر الوقت سريعا، فاضطررت إل

ذلك أجاب؛ فقد أجاب هذا البحث على تساؤالت كثرية قد طرحتها على نفسي، وتعلمت أشياء  بدايته، ومع 
  .كنت أجهلها، وبقيت أمور كثرية للبحث والدراسة

على ما أبدته من  "بن قبلية خمتارية. د"ويف األخري ال يسعين إالّ أن أقّدم الشكر والتقدير ألستاذيت املشرفة 
مة أفادت املوضوع يف مجيع جوانبه ّ وأ ال أّدعي لنفسي الكمال وال لعملي . توجيهات صائبة ومالحظات قي

يف اجلهد الذي بذلته والعناء الذي تكبدته يف مشواري  صدقا وإخالًصا ال  ولكن يكفيينالكمال وإّمنا الكم
تهد إن شاء هللا هذا، فإن أصبت فمن هللا وتوفيقه، وإن أخطأت فمن نفسي ويل   .أجر ا
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I( - الرتادف:  

  :مفهوم الرتادف -)1
دََف "من : لغة )1 دف: رَ ما تبع الشيء، وكل شيء تبع شيئا فهو رِْدفُه، وإذا تتابع شيء خلف : الرّ

داىف اىف الرَّديف: يتبع بعض، وقيليقال جاء القوم رداىف أي بعضهم ... شيء فهو الرتادف، واجلمع الرّ   .1"الرُّدَ
الذي : والرديف. التتابع: فالرتادف. الراء والدال والفاء أصل واحد مطرد، يدل على إتباع الشيء"وقيل 

دَِف هلم أعظم منه، أي تبع األول ما كان أعظم منه... يرادفك م أمر فرَ ويقال أتينا فال فارتدفناه  ...ويقال نزل 
ه أخذا ارتدافا، أي ادِف امللوك يف اجلاهلية... أخذ فون امللوك: وأَرَ َل دفان. الذين كانوا َخيْ ... الليل والنهار: والرّ

  .2"وهذا أمر ليس له ردف، أي ليست له تبعة
لكسر"وكذلك قوهلم  ِدف  ِدفان قيس وعوف ابنا عتّاب بن هرمي، ... الراكب خلف الراكب: الرّ ومنهم الرّ

ح بن يربوعأو مالك بن نويرة  الواحدة رادفة . رواكيب النخل وطرائق الشحم: والرَّوادف... ورجل آخر من بين ر
داىف كحبارى داة واألعوان ومجع رديف: ورادوف، والرّ ُ ر قوله تعاىل. 3"سأله أن يردفه: واسرتدفه... احل : وقد فّسِ

ِدفَِني ﴿ رْ َالئَِكةِ مُ َن اْلمَ َْلٍف مِ تون فرقة بع"، 4﴾ِ   .5"د فرقة على رأي الزجاج، وقال الفراء، مردفني متتابعنيمبعىن 

   

                                                        
لد  1 َدَف، ص 6لسان العرب، ابن منظور، دار ص ادر بريوت، ا   136، مادة رَ
، حتقيق وضبط عبد السالم دمحم هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 2 ،  2، ج1979معجم مقاييس اللغة، أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكر

َدف، ص  ب الراء والدال وما يثلثهما، مادة رَ   504-503كتاب الراء، 
دف، ص  3 دي، فصل الراء، مادة الرّ   459القاموس احمليط، دمحم بن يعقوب الفريوز آ
  09سورة األنفال، اآلية  4
  32-31، ص 1980الرتادف يف اللغة، حاكم مالك العييب، دار احلرية للطباعة، بغداد،  5
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عتبار واحد، هكذا عرفه اإلمام الرازي، وعرفه " :اصطالحا )2 هو األلفاظ املفردة الدالة على شيء 
نه وهذا كاحلنطة والرب . داللة األلفاظ على معىن واحد، أو داللة األلفاظ املختلفة على املعىن الواحد: آخرون 

ِد، وكجلس والقم ّ ح، وكاملسكن واملنزل والدار والبيت، وكذهب ومضى وانطلق، وكالعري واحلمار، وكالذئب والسي
 .1"وقعد

املرتادف ما كان معناه واحًدا، وأمساؤه كثرية، وهو ضد املشرتك؛ أخًذا "قال اجلرجاين سبب التسمية أما عن 
  .2"ب، واللفظني راكبان عليه كالليث واألسدمن الرتادف الذي هو ركوب أحد خلف آخر، كأّن املعىن مركو 

داللة عدة كلمات خمتلفة ومنفردة على املسمى الواحد أو املعىن الواحد : "كما مت تعريفه أيضا على أنه
فكل هذه األمساء تدل على ... داللة واحدة، حنو الشول والعقار والقرقف واخلندريس والراح واملدامة والصهباء

القنطر والناطل والدهاويس والدهيم والتجارم والباجية : ذلك أيضا أمساء الداهية ومنهاومثال . اخلمر وحدها
  .3"وما إىل ذلك من أمسائها الكثرية اليت تنصرف مجيعها للداللة على الداهية وحدها... والفليقة والسلتم والغنفقري

نه عتبار معىن واحد، فيخرج عن توايل األلفاظ املفردة على مسمى واحد : "وعرف الشوكاين الرتادف 
عتبار الصفة  عتبار صفتني كالصارم واملهند، أو  عتبار واحد بل  هذا داللة اللفظني على مسمى واحد ال 

  .4..."وصفة الصفة كالفصيح والناطق
 .5"هي ألفاظ متحدة املعىن، وقابلة للتبادل بينها يف أي سياق: "واملرتادفات يف تعريف اللغويني احملدثني

ومن شأن العرب أن تضع الكلمة : "وقبل احملدثني بقرون، أعطى الطربي تعريفا شامال ودقيقا هلذه الظاهرة، يقول
مكان غريها إذا تقارب معنيامها، وذلك كوضعهم الرجاء مكان اخلوف ألن الرجاء ليس بيقني، وإمنا هو طمع وقد 

... من قبل العيان، وإمنا أدرك استدالال وخرباوكوضعهم الظن موضع العلم الذي مل يدرك ... يصدق أو يكذب

                                                        
فتح هللا ص احل علي املصري، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، .راسة داأللفاظ املرتادفة املتقاربة املعىن، أب احلسن علي بن عيسى الرماين، حتقيق ود 1

  .09، ص 1987، 1اإلسكندرية، ط
  .44ص  ،www.Toislam.Netهـ، 16/6/1427، 460: ص ب11932دمحم بن إبراهيم احلمد، الزلفيمقدمة يف فقه اللغة، حتقيق  2
  .32الرتادف يف اللغة، حاكم مالك العييب، مرجع سبق ذكره، ص  3
  136، ص 1986، 1علي زوين، طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط. منهج البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث، د 4
ويل آي القرآن، أ 5  املالكي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، اململكة املغربية، دمحم. دراسة الطربي للمعىن من خالل تفسريه جامع البيان عن 

  .291، ص 1996
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كما يتقارب معىن الكلمتني يف بعض املعاين، ومها خمتلفتا املعىن يف أشياء أخرى، فتضع العرب إحدامها مكان 
  .1"صاحبتها، يف املوضع الذي يتقارب معنيامها فيه

تدي إىل حقيقة  ا قدمنا، وإمنا يستعمل أن الطربي ال يستعمل مصطلح الرتادف كم"من هذا النص 

كما يذهب إىل ذلك بعض   –وسواء كان هذا املصطلح معروفا يف عصره، أو غري معروف التقارب، مصطلح 
لرتادف مبفهومه املطلق، وإمنا مبفهومه  –الدارسني احملدثني فإن مضمون كالم الطربي يستفاد منه عدم القول 

  .2..."اجلزئي والنسيب
حثون أجانب ال . إنه ألفاظ متحدة املعىن وقابلة للتبادل فيما بينها يف أي سياق"رتادف فذكروا وقد عرف 

  .3"أو إنه يف احلقيقة يعين داللة كلمتني على معىن واحد يف اللغة الواحدة

                                                        
ويل آي القرآن، أ 1   .291دمحم املالكي، املرجع السابق، ص . دراسة الطربي للمعىن من خالل تفسريه جامع البيان عن 
  .292 - 291املرجع نفسه، ص  2
  .69ص  سبق ذكره،مرجع الرتادف يف اللغة، حاكم مالك العييب،  3

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


  ظاهرة الرتادف عند اللغويني                         :      الفصل األول

 
8 

  ):أسباب وقوعه(تفسري حدوث الرتادف  -)2
إىل حقيقة هذه سنتناول يف هذا املبحث أسباب وقوع الرتادف يف اللغة؛ وذلك بتفسري حدوثه للوصول 

  .الظاهرة
لقد اختلف اللغويون العرب يف تفسري الرتادف، وتعددت مذاهبهم، وانشغلوا عن النظر يف املسائل املتعلقة 
بنشأته، وقد أشار بعضهم أحيا إىل بعض أسبابه كاختالف لغات القبائل، واملعرب، والدخيل، وأيضا تكثري طرق 

فابن حزم وهو . الشخص أحد اللفظني فيلجأ إىل اآلخر تسهيال وختفيفااإلخبار عما يف النفس، فقد ينسى 
يتحدث عن لغة سيد آدم عليه السالم يقول لعلها  كانت وقت ذاك لغة واحدة مرتادفة األمساء على املسميات، 

نُوه بعد ذلك، وهذا هو األظهر عنده واألقرب َ   .مث تعددت إذ توزعها بـ
ملعرب أما احملدثون فكثري منهم قد  ختالف لغات القبائل، ومنهم من فّسره  بع القدامى يف القول 

تولد مثل "وإيثار بعض القبائل لكلمات خاصة تشيع بينها وتكاد تكون جمهولة يف القبائل األخرى و ،1والدخيل
ني نطبق عليها هذه الكلمات ترادفا يف اللغة العربية على أساس أن اجلزيرة العربية كلها بيئة لغوية واحدة، أما ح

ا تستبعد من بني الكلمات املرتادفة ، يف حني نسبه آخرون إىل عبث الرواة واخللق 2"شروط احملدثني يف الرتادف فإ
ذا . واخلطأ وغري ذلك إلضافة إىل أسباب أخرى ، فكانوا  وهناك طائفة أشارت إىل تطور املعىن يف حدوثه، 

  .3أكثر صوا واتساعا من غريه
ميكن أن تنطبق على الرتادف بصورة كاملة، وما يالحظ فيها أن هناك خلط  فاسري واألسباب الوهذه الت

نكاره لقصورها ووجود بعض  بني أسباب حدوث الرتادف وأسباب كثرته مما جعل بعض اللغويني يقول 
  .التناقضات فيها أحيا

ملعرفة حدوث الرتادف وفهم نشأته، ويف ضوء دراسة املرتادفات الستنتاج األسباب، وهو السبيل األمثل 
ا وتطورها الداليل، بشىت السبل املمكنة على الرغم مما "و سبيلنا إىل هذا هو حتليل األلفاظ املرتادفة وتتبع استعماال

لغة ومشقة كبرية   .4"جنده يف هذا املنهج من صعوبة 

                                                        
  .79 -78الرتادف يف اللغة، حاكم مالك العييب، املرجع السابق، ص يراجع،  1
  157، ص 2003إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، . يف اللهجات العربية، د 2
  .79يراجع الرتادف يف اللغة، املرجع السابق، ص  3
  .80 -79املرجع نفسه، ص  4
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 :أثر التطور الداليل يف حدوث الرتادف  - )أ 
 اللغويون للكلمة يعدها أخرى صور فتنشأ الناسة ألسن على لواحدةا الكلمة أصوات بعض تتطور قد
  ."وهتنت" السماء "هتلت" قوهلم ذلك ومثل واحد، ملسمى مرتادفات

فظاهرة الرتادف يف جوهرها مسألة داللية، ميكن تفسري حدوثها يف الكثري من األلفاظ بسبب التطور 
حيدث أن يتخصص العام ويعمم اخلاص، أو تتغري الداللة بفعل  ، ألنه كثريا ما)تطور يف داللة األلفاظ(الداليل  

لتدريج لتصبح األلفاظ دالة على معىن واحد مبرور الزمن، ألن املعاين ال تبقى  االستعمال اللغوي، فيختفي التباين 
  .1على حال واحدة وإمنا تكتسب معاٍن أخرى

ة املعىن، ألن هذه األلفاظ عرضة للتطور الداليل فلهذا السبب كثريا ما حيدث الرتادف يف األلفاظ املتقارب
  .أكثر من غريها من األلفاظ، فتؤول إىل معىن واحد بفعل االستعمال

ن هذا هو السبب الذي مكنه من القول  وهذا ما جعل أبو اهلالل العسكري يصرح يف مقدمة كتابه 
نا من اآلداب إال وقد صنف فيه كتب  ما رأيت نوعا من"لفروق اللغوية بني املعاين املتقاربة، فيقول  العلوم، وفـَ

العلم واملعرفة، : جتمع أطرافه، وتنظم أصنافه إال الكالم يف الفرق بني معاٍن تقاربت حىت أشكل الفرق بينها حنو
  .2..."والفطنة والذكاء، واإلرادة واملشيئة

لتقارب يف املعىن، مث شرع الناس يف فالفروق اليت ذكرها أبو هالل ترجع يف احلقيقة إىل ما يصطلح عليه 
ففي اللغة كثري من األمثلة اليت ال تعد وال حتصى، ومن ذلك أصل الورد هو إتيان املاء، مث . "استعماهلا مبعىن واحد

ذا املعىن األخري يف قوله تعاىل. صار إتيان كل شيء وردا َدُهمُ ﴿: وقد جاءت الكلمة يف القرآن الكرمي  َأْورَ َف
مث كثر استعماهلا حىت صارت احلرب وغى وكذلك ... والوغى كان يعين اختالط األصوات يف احلرب... 3﴾النَّارَ 

  .4"الواغية
من هذه األمثلة نالحظ كيف ترادفت األلفاظ اليت كانت متباينة يف املعىن، مث صارت تدل على معىن واحد 

  .بسبب التطور الداليل الذي حدث فيها لكثرة االستعمال

                                                        
  .81الرتادف يف اللغة، حاكم مالك العييب، املرجع السابق، ص  1
حمي الدين حمسب، دار اهلدى للنشر . ، د)دراسة يف البنية الداللية ملعجم العربية(التحليل الداليل يف الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري  2

  .09، ص 2001والتوزيع،
  98سورة هود، اآلية   3
  83- 82كم مالك العييب، مرجع سبق ذكره، ص الرتادف يف اللغة، حا   4
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فهو ما يعرب عنه الباحثون  -كما أشر سابقا–ختصص الداللة يف االستعمال بعد أن كانت عامة أما أن 
سم الضأن واستعماهلا مبعىن، والغنم يف األصل "بتخصيص العام أو تضييق املعىن، وأمثلة ذلك  ختصيص الغنم 

والغنم، ... ن خاصة دون املعزاسم عام يقع على الضأن واملعز مجيعا ولكن االستعمال قصره بعد ذلك على الضأ
ا إال الضأن خاصة، دون املعز، وليس كذلك، إمنا الغنم اسم الضأن واملعز مجيعا   .1"ال يعرفو

  :اختالط اللهجات العربية  -)ب 
العربية لغة ذات هلجات متعددة ختتلف يف تسمية بعض األشياء، فالشيء الواحد قد يسمى بعدة 

بتسمية وعند قبيلة أخرى بتسمية أخرى،  وبسبب اختالط العرب قدميا يف تسميات، فقد يكون عند قبيلة 
م  ومعاشهم  وأسواقهم طغت بعض األلفاظ على بعض، واشتهرت األلفاظ اليت تعترب سهلة أو أفضل من  حرو

كَأْن تضع إحدى القبائل تسمية من   غريها، فاجتمع للعريب الواحد أكثر من لفظة أو تسمية للشيء الواحد،
ألخرى، مث إ حدى التسميتني، وتضع القبيلة األخرى التسمية األخرى للمسمى الواحد من غري أن تشعر إحدامها 

اليت يسميها بذلك أهل " السكني" ومن أمثلة ذلك تشتهر التسميتان أو ما يسمى الوضعان وخيتفي الواضعان،
، وقيل إن أهل "احلنطة"ميها أهل الكوفة لغة شامية، ويس" القمح"، وكذلك "املدية"مكة، ويسميها بعض األزد 

ء"، وكذا "الُرب "احلجاز يسمونه  عند أهل " قدرا"عند أهل مكة و" الربمة"املصنوع من الفخار يدعى " اإل
  .2البصرة

   

                                                        
  89سابق، ص الالرتادف يف اللغة، حاكم مالك العييب، املرجع   1
ن، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف اللغة الع  2 مَّ ملرادف دراسة معجمية يف القاموس احمليط، دمحم أَملو َحمَ ربية، جامعة املدينة يراجع تعريف املداخل 

، العاملية،   ، الرتادف يف القرآن الكرمي دراسة لغوية يف ضوء نظرية املالمح الداللية، يهوذا محزة 23، ص 2013كلية اللغات، قسم اللغة العربية، ماليز
 ، ، 35، ص 2012أبو بكر، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف اللغة العربية، جامعة املدينة العاملية، كلية اللغات، قسم اللغة العربية، ماليز

ن زينب ساسي، جامعة إشكالية ترمجة األلفاظ  املتقاربة املعاين يف القرآن الكرمي إىل اللغة الفرنسية دراسة حتليلية نقدية لرتمجة أيب بكر محزة، أمساء ب
  .13، ص 2013-2012اإلخوة منتوري قسنطينة، كلية اآلداب واللغات، قسم الرتمجة، 
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از  -)ج   :ا

ا تصبح مفردات  ازات املنسية، أل از سببا مهما من أسباب حدوث الرتادف، أو بصريح العبارة ا يعترب ا
ريخ اللغة، ومثل ذلك ملاذية :أخرى جبانب املفردات األصلية يف حقبة من  لشراب ( تسمية العسل  تشبيها 

خلمر(، والسالف )السلس املمزوج سم (، والثواب )تشبيها  الثواب النحل وأطلق على العسل بتسمية الشيء 
خلمر( ، والصهباء)صانعه از ال)... تشبيها  از نوعان؛ ا از املرسل وا ة كاالستعارة، وا قائم على عالقة املشا

اورة ة كالسببية والزمانية واآللية وا از... الذي تكون عالقته غري املشا ب ا . وكذلك الكناية اليت تدخل يف 
از طريق من طرق التطور الدال از ميكن أن نفسر الكثري من ترادف األلفاظ، ألن ا   .يلويف ضوء الكناية وا

رَّ يف االستعمال على أصل وضعه  ِ از والفرق بينهما، يقول ابن جين أن احلقيقة ما أُق ويف تعريف احلقيقة وا
از ما كان بضد ذلك   .1يف اللغة، أما ا

، ويطول العهد عليها فتصبح حقيقة، فمثال كلمة "قد  ، كانت جمازا )الرمحة(تستعمل بعض الكلمات جماز
  .2")الرأفة(ن يولدون من رحم واحد، ومع الزمن أصبحت حقيقة فحدث الرتادف بينها وبني يف الصلة بني الذي

ما يف انتقال مستمر، فما كان حقيقة قد يصري جمازا  بتة، أل از مسألة غري  إن قضية احلقيقة وا
لعكس "يقول السيوطي . والعكس؛ ما كان جمازا قد يصري حقيقة فاحلقيقة مىت قَلَّ إن احلقيقة قد تصري جمازا و

از مىت كثر استعماله صار حقيقة عرفا   .3"استعماهلا صارت جمازا عرفا، وا

از هو السبب يف خلق العديد من املعاين للفظة الواحدة، فيصبح املعىن اجلديد ال  حيث يرى فندريس أن ا
استعمال األلفاظ تبعا للوضع األصلي يف يقل يف حقيقته عن املعىن األول الذي كان له، ألننا جنهل الكثري عن 

ا ألول مرة، وهذا يتطلب التوغل يف التاريخ اللغوي الذي ال . اللغة وعن كيفية إطالق األمساء على مسميا
  . 4نستطيع الوقوف على حقائقه

از أن يثري عند مساعه دهشة وغرابة لرغم من وجاه. هناك من الباحثني احملدثني من يرى أن شرط ا ة و
از م وافقوا القدامى يف مسألة انتقال احلقيقة إىل ا ازات املنسية قد : "يقول إبراهيم أنيس. نظر احملدثني إال أ ا

                                                        
  101-100حاكم مالك العييب، مرجع سبق ذكره، ص الرتادف يف اللغة، يراجع،  1
ملرادف دراسة معجمية يف القاموس احمليط، دمحم أَملو َحمَمَّن، مرجع سبق ذكره، ص  2   .24تعريف املداخل 
  101الرتادف يف اللغة، املرجع السابق، ص  3
  102املرجع نفسه، ص  4
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، يطول العهد عليه فيصبح  تولد نوعا من الرتادف يف الكلمات، فقد تستعمل بعض الكلمات استعماال جماز
احلقيقية، جنبا إىل جنب مع تلك اليت أخذت معانيها عن  وهنا نرى كلمات مستعملة مبعانيها األصلية. حقيقة

از از، ما يشيع من . طريق ا واملعاين األصلية احلقيقية هي املعاين احلسية، اليت يتفرع عنها عادة عن طريق ا
ت صلة  فالرمحة مثال قد اشتقت من الرحم موضع الولد، واملكان الذي يلد األبناء واألخوات، فتنشأ بينهم. معنو

فلعل الرمحة يف األصل هي عملية النسل من األرحام، مث استعملت يف قدمي الزمان عن طريق . من احلب والعطف
از يف الصلة بني الذين يولدون من رحم واحد ازات ويكثر استعماهلا، 1..."ا م على تلك ا ال "، وحني متر األ

ازية فيها، وتصبح معانيه ملعىن . ا حقيقيةتلبث أن تنسى الناحية ا ويقول الدكتور دمحم مبارك أن استعمال اللفظ 
از، ولكنه بعد كثرة استعماله وشيوعه بني الناس تذهب عنه هذه الصفة  دئ األمر عن طريق ا اجلديد يكون يف 

  .2"وتصبح داللته على املدلول اجلديد حقيقية ال جمازية

ا مسألة ذات طبيعة متغرية، هلذا  ومن هذا نتبني أنّه ليس هناك حد فاصل للتفري از، أل ق بني احلقيقة وا
وقد بني الدكتور إبراهيم السامرائي يف حتقيقه لعدة استعماالت لغوية من حيث تطورها وانتقاهلا . كثر اخللط بينهما

از، من مثل استعمال اجلريرة مبعىن اجلناية والذنب، ومنها اختذ االستعمال ال أنفه راغم أو : شائعمن احلقيقة إىل ا
  .وقد أثبت السامرائي أن هذه األلفاظ جمازية بعد أن وضح معانيها احلقيقية. على الرغم من

از سببا من أسباب الرتادف يف كثري من األلفاظ، ذلك أن الكثري من  وعلى أي حال ما يهمنا هو كون ا
اب، والعتبارات نفسية كاحلياء واخلوف واحلب املسميات يف اللغة وألسباب اجتماعية كالعادات والتقاليد واآلد
خرى . وغريها من العوامل تدفع الناس إىل تسمية الشيء تسمية جمازية وقد ذكر أوملان أن استبدال الكلمات 

رعة لتلطيف الكالم  خالية من مغزى سيء أو خميف يعد ضر من حسن التعبري الذي يعترب وسيلة مقنعة 
از نفسه ليس سببا للرتادف ما مل يتحول إىل حقيقة بفعل االستعمالبدون أن . 3وختفيف وقعه   . ننسى أن ا

از عن الّدهيم وهو من أمساء احلية؛ يقال س أن نذكر مثاال يف ا لدهيم أي الداهية: "وال  والدهيم  . جاء 
قة مث استعريت فيما بعد للداللة على كل داهية ذكروا أن قوما من وسبب ذلك كما . كانت يف األصل اسم 

                                                        
  159، ص إبراهيم أنيس، مرجع سبق ذكره. يف اللهجات العربية، د 1
  103الرتادف يف اللغة، حاكم مالك العييب، مرجع سبق ذكره، ص  2
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ن وامسها الدهيم، حىت  قة عمرو بن الز العرب خرجوا للغزو فقتل منهم سبعة أخوة، فحملت رؤوسهم على 
ذه احلادثة ا  م مث صارت الدهيم مثال يف كل داهية وصارت علما هلا نتيجة اقرتا   .1"رجعت 

 :الصفات الغالبة  -)د 
 وإذا الشيء، ذلك خصائص، ختالف خمتلفة بصفات يوصف مث واحد، اسم الواحد للشيء يكون أن

حيث   .للغة املتحدث ويتناساه الوصف، من فيها ما وينسى الشيء استخدام ما يوما تستخدم الصفات بتلك
كلما حظي الشيء املسمى مبكانة كبرية، كثرت أمساؤه تبعا لوجوه استخدامه وتنوع أحواله وصفاته، فإذا تعددت 

حليوان ما تعددت أمساؤه، وذلك ما جنده يف مسميات من حنو السيف والعسل واخلمر واألسد، وجوه االستعمال 
ومن هنا يظهر لنا ضرورة الربط بني كثرة أمساء الشيء وتعدد نعوته، فبينهما عالقة وثيقة نرصدها يف  . وغري ذلك

  .2أثري املنزلة عندهمكثرة األلفاظ اليت تعرب عنه وبني ما كانت له مكانة كبرية يف حياة العرب، و 

ا أمساء أو صفات رت مسألة األلفاظ املرتادفة جدال واسعا لدى علماء اللغة عن كو ألن االسم . وقد أ
يدل على ذات املسمى ال ملعىن فيه، كالسيف وما أطلق عليه من صفات كالصارم مثال حلدته، يف حني إن الصفة 

ا تدل على الشيء وتشري إىل معىن خاص فيه، وهذا   .ما قيل يف سائر األلفاظ اليت عرف 

إن إطالق مثل هذه األلفاظ على السيف مثال بسبب اعتبارات ووجوه خمتلفة فيه تنبهوا إليها عند 
ه؛  فإذا كان السيف عريضا فهو صفيحة، وإذا كان صقيال فهو خشيب، وقيل هو الذي بدئ طبعه "استعماهلم إ

وإذا كان مير يف . وإذا كان قّطاعا فهو عضب وقاضب وهذام وبتار... مهوومل حيكم عمله، وإذا كان رقيقا فهو 
ا تدل . 3..."العظام فهو مصمم، وإذا كان يصيب املفاصل فهو مطبق وهكذا تعددت ألفاظ السيف، وواضح أ

بيد أنه قد اغفل فيها معىن الوصف شيئا فشيئا لكثرة االستعمال، حىت صارت طائفة . على خاصية معينة فيه
م استعملوا هذه . منهم مرتادفة ال يالحظ فيها معىن الوصف بقدر الداللة على السيف وهنا ميكننا القول إ

فاالسم األصلي القدمي هو السيف وما عداه شهرة اشتهر "األلفاظ أمساء للسيف بدون إشعار مبعىن الوصفية فيها، 

                                                        
   111الرتادف يف اللغة، حاكم مالك العييب، املرجع السابق، ص  1
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من االنتقال إىل االمسية وإغفال اجلانب الوصفي  والتطور اللغوي هو الذي مكن هذه األلفاظ. ا مث غلبت عليه
  .1"فيها

ا إىل أمساء يف االستعمال ُصار  وهذا ما . تعد الصفات الغالبة إشارة إىل شيوع األلفاظ وكثرة تداوهلا حىت ي
 وقد كثر ذكر السيئة يف احلديث، وهي: جاء يف اللسان حول احلسنة والسيئة قوله"جنده يف كتب اللغة، ومن هذا 
: وكذلك قوله. كلمة حسنة، وكلمة سيئة، وفعلة حسنة وفعلة سيئة: يقال.  واحلسنة من الصفات الغالبة

ومثلها كلمة جهنم اليت استخدمت نعتا يشري ... وحجبه أي منعه عن الدخول... البواب، صفة غالبة: واحلاجب
القعر : اجلهنام: "العرب البن منظور ، وقد ورد يف لسان2"إىل معىن العمق مث أصبحت من أمساء النار بعد ذلك 

  . 3..."بعيدة القعر، وبه مسيت جهنم لبعد قعرها... البعيد، وبئر جهنم وِجِهنَّام

ذا يتضح لنا كيف تكون الصفة من سبل تسمية األشياء وإطالق األلفاظ على املسميات،  ألن بعض و
نة، ومع مرور الزمن وّسعت استعماهلا ففقدت األلفاظ يف املاضي كانت تدل على أوصاف حمددة العتبارات معي

لصفة عن املوصوف،  وأصبح هذا الوصف امسا، مثل كانت " املدام" :وصفيتها واقرتبت من االمسية،  واكتفت 
ا اسم من أمساء اخلمر، و"الذي أدمي يف الدن"صفة للخمر اليت تعين  له اسم " السيف"، وهي اآلن تطلق على أ
أكثر من مخسني صفة لكل صفة داللتها املميزة، كاملهند املصنوع يف اهلند،  ومثله اليماين  واحد هو السيف، وله

  .املصنوع يف اليمن،  واملشريف املعمول يف املشرف،  واحلسام لسرعته  وشدة قطعه

   

                                                        
  133الرتادف يف اللغة، حاكم مالك العييب، املرجع السابق ، ص  1
  140-139املرجع نفسه، ص  2
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ختصار   :وهناك أسباب أخرى حلدوث الرتادف سنتطرق إليها 

...) فرس وروم  وأحباش(بغريهم من األمم  اختالط العرب :االقرتاض من اللغات األعجمية  -)ه 
أدى إىل دخول عدد من الكلمات األعجمية يف العربية، بعضها كثر استعماله حىت غلب على نظريه العريب، ومن 

مقس، وغريها الفارسية من املستعارة األلفاظ من الكثري رويت اليت املرتادفة الكلمات بني ِ  للحرير، واإلستربق كالّد
قة والباذق، إلسفنطوا والزرجون ر ِ  للصحراء، والدست للورد واجللُّ  للحظ، والبخت للباطل، والبهرج للخمر، والّد

  .1ذلك وغري للبحر، واليمِّ 

التساهل يف استعمال الكلمة وعدم مراعاة داللتها الصحيحة يؤدي : التساهل يف االستعمال  - )و 
إذا  " الكوز"و ،"قدح"إذا كان فيه شراب وإال فهو  "الكأس"مثل  إىل تداخلها مع بعض األلفاظ يف حقلها الداليل

" الثرى"و ،"خوان"ال يقال هلا مائدة حىت يكون عليها طعام وإال فهي " املائدة"، و"كوب"كان له عروة وإال فهو 
 2."..تراب"إذا كان ند وإال فهو 

تؤدي املعىن  التغيريات الصوتية اليت حتدث للكلمات ختلق منها صورا خمتلفة :التغيري الصويت  - )ز 
حثالة وحفالة، ثوم وفوم، هتنت : وهذه التغيريات قد تكون بسبب إبدال حرف حبرف ومن أمثلة ذلك .نفسه

:  قلب اللغوي بتقدمي حرف على آخر ومن أمثلة ذلكأو ال ...السماء وهتلت، حلك الغراب وحنك الغراب
 3...صاعقة وصاقعة، عاث وثعا، طريق طامس وطاسم

  

 :عند احملدثنيشروط الرتادف  -)3
للغويني احملدثني لوضع شروط للرتادف وتبيني ماهيته بصورة دقيقة بعيدا عن اللبس والغموض،  إن ما دفع 
هو عدم توضيح اللغويني القدامى للظاهرة  وتبيني معاملها القاعدية، إذ اقتصرت دراستهم هلا على جمرد الوقوف 

ا اشرتاك ألفاظ متعددة يف مع   :ىن واحد، ومن هذه الشروطعلى تعريفها 

وهذا يقتضي عدم وجود أي فروق داللية بني األلفاظ اليت يقال  :االتفاق التام يف املعىن  - )أ 
ما، "برتادفها، فإن وجدت، مل تصلح هذه األلفاظ أن تكون مرتادفات، أي  االتفاق يف املعىن بني الكلمتني اتفاقا 

                                                        
  .321، ص 1999، 6التواب، مكتبة اخلاجني للطباعة والنشر والتوزيع، ط عبد رمضان .اللغة، د فقه يف فصول يراجع 1
  .15الية ترمجة األلفاظ  املتقاربة املعاين يف القرآن الكرمي إىل اللغة الفرنسية، أمساء بن زينب ساسي، مرجع سبق ذكره، ص إشكيراجع  2
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لفهم االعتيادي ملتوسطي على األقل يف ذهن الكثرة الغالبة من أفراد ال بيئة الواحدة، ويكتفي اللغوي احلديث 
الناس حني النظر إىل مثل هذه الكلمات، فإذا تبني بدليل قوي أن العريب كان حقا يفهم من كلمة جلس شيئا ال 

  .1"يستفيده من كلمة قعد قلنا حينئذ انه ليس بينهما ترادف

وذلك أن تكون الكلمتان اليت يقال برتادفهما تستعمالن يف هلجة   :االحتاد يف البيئة اللغوية  -)ب 
هو أن يكون للرجل الواحد يف البيئة الواحدة، " :واحدة،  يقول الدكتور إبراهيم أنيس يف معىن الرتادف الدقيق

احلالتني ال احلرية يف استعمال كلمتني أو أكثر يف معىن واحد، خيتار هذه حينا  وخيتار تلك حينا آخر،  ويف تلك 
تنتمي الكلمتان إىل هلجة واحدة أو "، مبعىن أن 2"يكاد يشعر بفرق بينهما إال مبقدار ما يسمح به جمال القول

فالرتادف مبعناه الدقيق هو أن يكون للرجل الواحد يف البيئة الواحدة، احلرية يف ... جمموعة منسجمة من اللهجات
تار هذه حينا وخيتار تلك حينا آخر، ويف كلتا احلالتني يكاد ال يشعر استعمال كلمتني أو أكثر يف معىن واحد، خي

 .3"بفرق بينهما إال مبقدار  ما يسمح به جمال القول

وذلك ألن التطور الداليل للكلمات عرب العصور قد يضيف إليها معاٍن جديدة   :احتاد العصر  -)ج 
ا واقعة يف عهد خاص وزمن معني، لذلك ينظر احملدثون إىل املرت  فتتغري مفاهيمها مع مرور الزمن، ادفات على أ

لوصفية، وليس على أساس النظرة التارخيية اليت تتبع الكلمات املستعملة يف  ويعربون عن هذه النظرة بكلمة 
عصور خمتلفة مث تتخذ منها مرتادفات، فإذا حبثنا عن الرتادف جيب أن ال نلتمسه يف شعر شاعر من اجلاهليني مث 

 .4"بكلمات وردت يف نقش قدمي يرجع إىل العهود املسيحية مثال نقيس كلماته
ألنه إذا ما وقع هذا فاملعىن ال يتغري،  :أال يكون أحد اللفظني نتيجة تطور صويت للفظ آخر  -)د 

لفظا واحدا ال  وتبقى املفردة بنفس املعىن،  وينبغي اعتبار أصل الكلمة  والكلمة اليت نتجت عن تطورها الصويت
ملعىن األصلي للكلمة، وإال أصبح مظهرا من مظاهر لفظني مرتا دفني، ولكن هذا التطور الصويت ال ينبغي أن ميس 

مبعىن النمل، حيث ميكن أن تعد إحدى الكلمتني أصال واألخرى " اجلثل واجلفل"كما يف "التطور الداليل أيضا؛ 
أخرج احملدثون من الرتادف كل الكلمات اليت  وهلذا. تطورا هلا، فاجلثل واجلفل ليستا يف احلقيقة إال كلمة واحدة

  .5"حدث فيها تطور صويت وصارت تنطق بعدة صور، وعدوها مرتادفات ومهية

                                                        
  65يراجع، الرتادف يف اللغة، حاكم مالك العييب، مرجع سبق ذكره،  ص  1
  155ص  إبراهيم أنيس، مرجع سبق ذكره،. يف اللهجات العربية، د 2
  65يراجع، الرتادف يف اللغة، املرجع السابق،  ص  3
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ألفاظ متحدة املعىن وقابلة للتبادل فيما بينها يف "ويعرف أوملان املصطلح فيقول أن املرتادفات تطلق على  
هناك شرطا آخر وضعه ستيفن أوملان يقتضي أن يؤدي ، وانطالقا من هذا التعريف، نستنتج أن 1"أي سياق

ملعىن العام للجملة وهذا ما يزيد دائرة الرتادف أكثر  اللفظان معىن واحدا يف سياقني خمتلفني، دون املساس 
  .تضييقا

ا شروط وضعت إللغاء فكرة الرتادف التام، فال يعقل أن تكون كل  فاملتتبع هلذه الشروط سيجد أ
ا قد تتطابق يف بعض املواضع كما الكلمات املو  جودة يف معاجم الرتادف متطابقة ومتماثلة متاما، وان افرتضنا أ

ا تتطابق يف كل املواضع والسياقات   ...هو احلال مع بعض األلفاظ، فهذا ال يعين أ
سب، بل كان وجتدر اإلشارة إىل أن اللغويني احملدثني مل يكن بينهم من يسعى إىل تضييق دائرة الرتادف فح 

منهم أيضا من وسعها  وكان أكثر ليونة يف وضع شروطها، فجعل اختالف الصيغ اليت تؤدي معىن واحدا من 
لرغم من اختالف الصفات،  وكذلك أيضا  داللة "املرتادفات، وجعل اللفظني الدالني على شيء واحد مرتادفني 

وداللة بعض احلروف على  ...لى معىن الطلب اجلازماألدوات على معىن واحد، كداللة الم األمر وصيغة األمر ع
  .2"مذ ومنذ: ما يدل عليه حرف آخر حنو

  : فوائد املرتادف -)4
للمرتادف فوائد عديدة ترجح ما ذهب إليه القائلون بوقوعه، وترد على من يقول مبنع وقوعه، ومن تلك 

  : الفوائد ما يلي
كثر من لفظ، ملن"  - )أ  تعسر عليه نطق حرف ما من احلروف   أنه يعني على التعبري عن الشيء 

أن تكثر : "غريها، فيمكنه حينها استعمال لفظ آخر، يقول السيوطي القاف أو السني أو كحرف الراء أو
الوسائل إىل اإلخبار عما يف النفس؛ فإنه رمبا نسي أحد اللفظني، أو عسر عليه النطق به، وقد كان بعض 

لراء، ولوال املرتادفات تعينه على قصده ملا ألثغ - ويقصد به واصل بن عطاء- األذكياء ، فلم ُحيفظ عنه أنه نطق 
لرجعة، وتتابع على واصل ما يشهده : "أنه -واصل بن عطاء-ومما روي عنه . 3"قدر على ذلك ملا قال بشار 

يب معاذ من يقتله؟ أما وهللا، لوال أن الغيلة: حلاده، قال واصل شنَّف املكّىن  سجية من سجا  أما هلذا الـمُ
فقال . و سدوسيأالغالية، لدسست إليه من يبعج بطنه يف جوف منزله أو يف حفله، مث ال يتوىل ذلك إال عقيلي 

                                                        
  69املرجع نفسه، ص  1
ض، ط 2   34، ص 1993، 1الفروق اللغوية وأثرها يف تفسري القرآن الكرمي، دمحم بن عبد الرمحن بن صاحل الشايع، مكتبة العبيكان، الر
  404، ص 3، ط1املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، عبد الرمحن جالل الدين السيوطي، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، ج 3
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شنَّف، ومل يقل. أبو معاذ، ومل يقل بشار ملرعث، وقال. املرّعث: وقال الـمُ من سجا الغالية، : وكان بشار ينبز 
 .1"كل ذلك ختلصا من الراء. وقال يبعج، ومل يقل يبقر.  يقل يف دارهيف منزله، ومل: وقال. ومل يقل الرافضة

ا لفظة  فالتنويع يف أساليب التعبري وإكثارها للمتعلم حني يعجز عن استحضار واستدعاء لفظة ليفسر 
ثري أخرى، أو إبراز املعىن الواحد يف صور عديدة على حسب املقام كمحاولة امتالك مشاعر السامع وإقناعه والتأ

ِق، : "... فيه، يقول السيوطي فل ُ ْصَقع، وشاعر م وهذا أيضا مما حيتاج إليه البليغ يف بالغته، فيقال خطيب مِ
لصدور   .2"فبحسن األلفاظ واختالفها على املعىن الواحد ترصع املعاين يف القلوب، وتلتصق 

التوسع "واإلقناع، أو  يعترب استعمال الرتادف أيضا من أدوات بلوغ الغرض يف اخلطاب  والتأثري   -)ب 
ستعماله مع  -يف سلوك طرق الفصاحة، وأساليب البالغة يف النظم والنثر؛ وذلك ألن اللفظ الواحد قد يتأتى 

ستعمال  - لفظ آخر ، والقافيةُ، والتجنيس، والرتصيع، وغري ذلك من أصناف البديع، وال يتأتى ذلك  السجعُ
  . 3"مرادفه مع ذلك اللفظ

ن الشعراء واخلطباء وغريهم من اللجوء إليه يف النثر والنظم واالستعانة به يف السجع والقافية فالرتادف ميّكِ 
إمنا أوقعت العرب اللفظتني على املعىن : "وغريمها بغرض التوسع يف الفصاحة وأساليب الكالم، يقول قطرب

  .4..."عند اخلطابة واإلطالة واإلطنابالواحد  ليدلُّوا على أن الكالم واسع عندهم، وأنَّ مذاهبه ال تضيق عليهم 

املراوحة يف "يعد وسيلة للمتكلم من وسائل حتقيق البالغة والفصاحة والبعد عن التكرار، أي   -)ج 
، وال خيفى أن النفوس موكلة  ا قد ال يسوغ، وقد ُميَجُّ األسلوب، وطرد امللل والسآمة؛ ألن ذكر اللفظ بعينه مكررً

من التوسع يف الكالم واالتساع يف التعبري كإحالل الصفة حمل املوصوف مثل حيث ميكن . 5"مبعاداة املعادات
ازات املنسية(مثلما ذكر سابقا يف أسباب حدوث الرتادف ... الصهباء للخمر   ).ا

                                                        
  324رمضان عبد التواب، مرجع سبق ذكره، ص . فصول يف فقه العربية، د 1
  403املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، املرجع السابق، ص  2
  46-44، مرجع سبق ذكره، ص بن إبراهيم احلمدحتقيق دمحم  مقدمة يف فقه اللغة، 3
  403املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، عبد الرمحن جالل الدين السيوطي، مرجع سبق ذكره، ص  4
  47، مرجع سبق ذكره، ص حتقيق دمحم بن إبراهيم احلمد مقدمة يف فقه اللغة، 5
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ب تقريب املعىن إىل األذهان، فقد   -)د  ميكن الرتادف من تفسري الكلمات بعضها ببعض من 
فالرتادف مينحنا القدرة واالستطاعة على شرح  ر فيكون شرحا لآلخر اخلفي،يكون أحد املرتادفني أوضح من اآلخ

فهم، وهذا أسلوب املفسرين والشُّراح ُ    .1ما صعب وَغرُب من األلفاظ والكلمات والعبارات، وإمكان تفسري ما مل ي

   :2بعض األمثلة حول الرتادف

ترقيق األسل لتصفيق (له مثانون امسًا أوردها صاحب القاموس يف كتابه الذي مساه  :العسل" .1
  ). العسل

ْلس، واملاذي، والشَّهد، والضَّرب، : ومن تلك األمساء َ العسل، والضَّريب، والتحموت، والشُّهد، والذَّوب، واجل
بة، والشَّوب، واحلميت، والورس، ولعاب النحل، والرحيق، وغريها   . والضَّرَ

ِداء، واخلليل، : ومن أمسائه مما ذكره ابن خالويه يف شرح الدريدية :السيف .2 ر، والرّ ِ َفّق ُ الصارم، وامل
والقضيب، والصفيحة، واملشريف، واملهند، والعضب، والصمصامة، واملذكَّر، والكهام، واحلسام، والصقيل، 

  . واألبيض، وغريها

ه، وحبذافريه، : يقال .3 ه، وأْمجُعِ ْمجَعِ   ".وجذامريه، وجزامريه، وجراميزه، وجبملتهأخذه 

م الرتادف ظاهرةالقائلني بوجود  من العلماء -)5    3 :وبعض مؤلفا
ما اختلفت ألفاظه واتفقت «ويعترب أول من ألف يف الرتادف كتا مستقال، وهو كتاب   :األصمعي .1
  .كما ألف يف أمساء اخلمر،  وأمساء القداح  .»معانيه
دي الفريوز .2  املشهور كتابه ذلك يف ألف وقد) ه( 817 سنة املتوىف يعقوب، بن دمحم الدين جمد آ

 ".ترقيق األسل لتصفيق العسل"، وكتاب "األلوف إىل امسان له فيما املسلوف الروض"
 " اللغوية املوسوعة" ألف فقد) ه(  485سنة املتوىف النحوي، إمساعيل بن علي احلسن أبو سيده ابن .3

  ".املخصص"و
 األلفاظ املرتادفة "مساه كتا ألف )ه( 384سنة يف  املتوىف الرماين، عيسى بن علي عيسى أبو .4

  ".املعىن املتقاربة
                                                        

  47-46، ص حتقيق دمحم بن إبراهيم احلمد ة يف فقه اللغة،، مقدم16يراجع إشكالية ترمجة األلفاظ املتقاربة املعاين، ص  1
  48-47، ص املرجع السابق مقدمة يف فقه اللغة، 2
  .47ص دمحم بن إبراهيم احلمد، مرجع سبق ذكره، مقدمة يف فقه اللغة، . 16إشكالية ترمجة األلفاظ املتقاربة املعاين يف القرآن، ص يراجع  3
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التهذيب يف أمساء "، و"التربي من معرة املعري"، و"اإلفصاح يف أمساء النكاح"وهو مؤلف  :السيوطي .5
 ."الذيب
  ".والنظائر األشباه لفاظأ "كتاب ألف) ه( 321سنة  املتوىف عيسى، بن الرمحن عبد اهلمذاين .6
 ."قبسة األريب يف أمساء الذيب"، و"الفائق يف أمساء املائق"وهو مؤلف   :بن عبيد هللا األنباري .7
 ."أمساء السيف"وله كتاب   :اهلروي .8
  ."أمساء الفضة والذهب"وله كتاب   :أبو عبد هللا احلسني بن علي النحوي .9

 ."جنعة الرائد وشرعة الوارد يف املرتادف واملتوارد"وهو مؤلف   :اليازجي .10
  ."تذكرة احلفاظ يف بعض املرتادف يف األلفاظ"وهو مؤلف كتاب   :احلضرمي .11
معجم املعاين للمرتادف، واملتوارد، والنقيض من أمساء، وأفعال، وأدوات،  "كتاب   :جنيب اسكندر .12
 ."وتعابري

دي يف أ .13 ح، واملطر،  وألف املربد يف أمساء الدواهي عند كما ألف بن سليمان الز مساء السحاب، والر
العرب، واألصفهاين يف أمساء احلجارة والدواهي، ومجع ابن خالويه مرتادفات يف أمساء األسد، وأمساء احلية، ورسالة 

 .يف أمساء الريح
د بن قدامة بن جعفر بن قدامة .14    ".األلفاظ جواهر" هكتاب ألف )ه( 337 سنة املتوىف البغدادي، ز
 من) ه(  371سنة املتوىف اهلمذاين، هللا عبد أبو خالويه، بن محدان بن أمحد بن احلسني خالويه ابن .15

  .األسد وأمساء ثعلب، فصيح شرح املفقودة كتبه
    ). ه( 376سنة  املتوىف الفارسي، علي أبو .16
 اخلصائص كتابه يف  خصص فقد )ه(  392سنة املتوىف جين، بن عثمان الفتح أبو جين ابن .17

  ".واملباين األصول اختالف على املعاين تالقي يف ب "ومساه
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II( -  إثبات ظاهرة الرتادف من طرف اللغويني. 
  :إثبات ظاهرة الرتادف عند القدماء - )1

 عدم أو اللغة يف الرتادف ظاهرة وقوع حول اختالفا واسعا واحملدثني القدامى من اللغويني اجتاهات اختلفت
 .ومنكر مثبت بني فيها آراؤهم وتباينت وقوعها،

 :منهم نذكر العرب، اللغويني مشاهري من الكثري العربية اللغة يف لرتادف القائلني من جند
دي، جين، وابن وسيبويه، واألصمعي، خالويه، وابن األنصاري، زيد أبو   سيده، وابن وقطرب، والفريوز آ
  .وغريهم واألصفهاين واهلمذاين، والرماين،

: هو العقل، أو اجلرح قالوا: قالوا"إثبات وجود الظاهرة أن أهل اللغة إذا أرادوا تفسري اللب من أدلتهم يف 
وكذلك اجلرح . وهذا يدل على أن اللب والعقل عندهم سواء. هو الصب: هو الكسب، أو السكب قالوا

  .1"والكسب، والسكب والصب، وما أشبه ذلك

تعادي األمثلة (الكتاب إىل ظاهرة الرتادف، وكذلك أشار إليها ابن جين حتت اسم كما أشار سيبويه يف 
أما حسب ما ذكره أبو احلسن علي . 2"خلليقة والسجية والطبيعة والغريزة والسليقة"حيث مثل هلا ) وتالقي املعاين

 الدكتور فتح هللا صاحل علي املصري، بن عيسى الرماين يف كتابه األلفاظ املرتادفة املتقاربة املعىن، من حتقيق ودراسة
، )ب يف تالقي املعاين على اختالف األصول واملباين(أن ابن جين قد عقد  يف كتابه اخلصائص، حتت اسم 

هذا فصل من العربية حسن كثري املنفعة قوي الداللة على شرف هذه اللغة "يف أول كتابه  - ابن جين–حيث ذكر 
، 3"حد أمساء كثرية فتبحث عن أصل كل منهما جتده مفضي املعىن إىل معىن صاحبهوذلك أن جتد للمعىن الوا

ا   . وقوله هذا صريح يف أن الكلمات املرتادفة تدور حول معىن واحد لكن بينها فروق عند النظر يف أصل استعماال

ة قبائل حيث كذلك ما ذكره يف كتابه اخلصائص حول كثرة األلفاظ اليت تؤدي إىل معىن واحد لغاٍت لعد
ن تكون لغات جلماعات، اجتمعت إلنسان : "قال وكلما كثرت األلفاظ على املعىن الواحد كان ذلك أوىل 

كما روي عن األصمعي قصة الرجلني اللذين اختلفا يف تسمية الصقر واحتكما إىل . 4"واحد، من هنا ومن هنا

                                                        
  216، ص 1998، 5علم الداللة، أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة، ط 1
  215املرجع نفسه، ص   2
  15األلفاظ املرتادفة املتقاربة املعىن، أيب احلسن علي بن عيسى الرماين،مرجع سبق ذكره، ص  3
  .374، ص 1اخلصائص،أيب الفتح عثمان بن جين، حتقيق دمحم علي النجار، دار الكتب املصرية، ج 4
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ما؛  ، )لسني(السقر : ، وقال اآلخر)لصاد(لصقر ا: اختلف رجالن يف الصقر، فقال أحدمها"أول شخص مير 
ول وارد عليهما فحكيا له ما أفال ترى إىل كل واحد ). الزقر(ال أقول كما قلتما، إمنا هو : فقال. مها فيه فرتاضيا 

  .1"وهكذا تتداخل اللغات. من الثالثة، كيف أفاد يف هذه احلال إىل لغته لغتني أخريني معها

ملعىن أي متاثل املعىن، ألن العديد فالرتادف هو ظاهرة ك م وهي تعىن  ان قد استعملها القدماء يف مؤلفا
ا ترادف كل منها األخرى   .من الكلمات يف اللغة العربية حيمل املعىن نفسه فهي إذن مرتادفات، أل

بيان  أما الطربي فلم يكن متحمسا لقضية الرتادف بشكل مطلق استنادا على ما جنده لديه من حبوث يف
ليس إال تراكبا للمعاين، أو التقاء جزئيا ملعىن ) يف الرتادف(ألن األمر "الفروق الداللية اجلزئية بني الكلمات 

وكذلك ما ذكره األستاذ دمحم املالكي يف كتاب . 2"الكلمتني، مث افرتاقا بني الكلمتني فيما عدا هذا اجلزء من املعىن
ا ال فائدة فيه، وهذا ما دراسة الطربي للمعىن أن الرتادف فيه  دة، وكتاب هللا تعاىل منزه عمّ نوع من التكرار والز

غري موجود يف شيء من كتاب : "نصبو إليه من خالل حبثنا هذا ونتطرق إليه الحقا، حيث قال من اجل ذلك إنه
ن بلفظ واحد ومعىن واحد ال فصل بينهما من كالم خيالف معناه م ن مكرر   .3"عنامهاهللا آيتان متجاور

بعدم إمكانية التعبري عن الشيء بغري عبارته لو كان   وال ننسى ما نقله ابن فارس عن مثبيت الرتادف قوهلم
م يقولون يف  فلو كان الريب غري الشك . ال شك فيه: ريب فيه ال"للفظة معىن غري معىن اللفظة األخرى أل

أللفاظ املرتادفة   - ابن فارس-ادففبالرغم من إنكاره املطلق للرت . 4"لكانت العبارة خطأ جنده يفتخر ويعتز 
ألننا لو احتجنا أن نعرب عن السيف : "...ويعتربها من خصائص اللغة العربية أمسى اللغات وأوسعها، فيقول

لعربية صفات كثرية  سم واحد وحنن نذكر للسيف  للغة الفارسية ملا أمكننا ذلك إال    .5..."وأوصافه 

                                                        
  .374املرجع نفسه، ص  1
  .293دراسة الطربي للمعىن من خالل تفسريه جامع البيان عن تفسري القرآن، دمحم املالكي، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .294 - 293املرجع نفسه، ص  3
  .216د خمتار عمر، مرجع سبق ذكره، ص علم الداللة، أمح 4
  .17األلفاظ املرتادفة املتقاربة املعىن، أيب احلسن علي بن عيسى الرماين، مرجع سبق ذكره، ص  5
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الذي قسمه إىل مائة وأربعني فصال حيث ) كتاب األلفاظ املرتادفة(أيضا ظاهرة الرتادف يف  وذكر الرماين
... وصلته ورفدته وحبوته وأعطيته"ومن األمثلة  اليت ذكرها نذكر . خصص كل فصل للكلمات ذات املعىن الواحد

  . 1"ومنها السرور واحلبور واجلذل والغبطة والفرح

دي ذكر ظاه ، أيضا كراع )الروض املسلوف فيما له امسان إىل ألوف(رة الرتادف يف كتابه كذلك الفريوز أ

ا﴿: قوله عز وجل) "املنتخب( الذي ذكر يف كتابه  تً َال َأمْ ًجا وَ يَها ِعوَ ٰى فِ رَ   .3"العوج: ، واألمت2﴾الَّ تـَ

ي قيود فقيد حدوثه ووضع أما اآلخر . فمثبتو الرتادف كانوا فريقني أحدمها وسع مفهومه ومل يقيد حدوثه 
دة  له شروطا حتد من كثرة وقوعه، فالرازي يرى الرتادف فيما يتطابق فيه املعنيان، فلفظة الصارم معناها عنده فيه ز

 أصحاب عليهم ينكره ما هذاو  خمتلفتني، بيئتني من هيو  برتادفها، يقولون ألفاظا يذكرون كما"عن لفظة السيف، 
على ما يتطابق فيه املعنيان بدون أدىن "فالرتادف يقتصر  ،4"اللهجةو  البيئة اداحت الرتادف يف يشرتط إذ الفروق،

دة يف املعىن، ومنهم األصفهاين الذي كان يرى  تفاوت، فليس من الرتادف عنده السيف والصارم، ألن يف الثانية ز
  .5"أن الرتادف احلقيقي هو ما يوجد يف اللهجة الواحدة

نه لفظ يق هناكوحسب بعض علماء األصول  م مقام لفظ آخر ملعان عدة جتتمع و من خيص الرتادف 
ملتوارد كاخلمر والعقار ، فقال األصوليون إنه قد 6...مبعىن واحد، أما ما يطلق من أمساء مسمى واحد فيدعونه 

عندهم ما تتعدد األلفاظ اليت تدل على املعىن الواحد مثل ما هو احلال يف احليوان الزئر، حيث يعترب الرتادف 
تعددت ألفاظه واحتدت معانيه، فللحيوان الزئر عدة ألفاظ تدل عليه هي أسد وليث وهزبر وسبع وضيغم 

ا تدل على مفهوم واحد... وغريها  . 7متحدة يف املعىن ومن مث فهي مرتادفات، فبالنسبة إليهم األلفاظ مرتادفة أل

                                                        
  .217علم الداللة، أمحد خمتار عمر، املرجع السابق، ص  1
  .107طه، اآلية سورة  2
  .217، املرجع السابق، ص علم الداللة، أمحد خمتار عمر 3
  .10إشكالية ترمجة األلفاظ املتقاربة املعاين يف القرآن، ص  4
  .218علم الداللة، أمحد خمتار عمر، املرجع السابق، ص  5
ريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، راجعه وضبطه عبد هللا املنشاوي ومهدي البحقريي، مكتبة اإلميان، املنصورة أمام 6 جامعة األزهر،  يراجع 
  .162، ص 1ج
  .59يراجع الرتادف يف اللغة، حاكم مالك العييب، مرجع سبق ذكره،  ص  7
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ن تكون الكلمتان املرتادفتان أو الكلمات أ: أحدمها: "هناك سببان لوقوع الرتادف حسب األصوليني
ن تضع إحدى القبيلتني أحد االمسني واألخرى االسم اآلخر للمسمى الواحد،  املرتادفة من واضعني أو أكثر 

  . 1"أن تكون هذه الكلمات من واضع واحد: والثاين

مذهب اللهجات اليت تعد فاألصوليون شيعوا السبب األول أكثر من الثاين ألن تعليلهم للظاهرة يعود إىل 
ا اللغويون هذه الظاهرة"من أهم أسباب تفسري اللغويني للظاهرة،  وال يفوتنا . 2"وهو من أحد األسباب اليت فسر 

إىل " الكيا اهلراسي"؛ حيث قسمها 3أن نشري إىل أن منهم من جاء بتقسيم غريب لأللفاظ اليت هي مبعىن واحد
، وألفاظ مرتادفة كرتادف العبارات )أشر إىل املتوارد سابقا(اها بعض املتأخرين ألفاظ متواردة أو متكافئة  كما مس

كما تسمى اخلمر عقارا وصهباء : "واجلمل، ما وقع من أمساء على الذات الواحدة ، يقول الرماين يف املتوارد
. ذات احليوان املعروفواألمساء الواقعة على ذات واحد، كلفظ السبع واألسد والليث والضرغام، وهي ... وقهوة

حنو أصلح "، و4"ويبدو أيضا أن األلفاظ املرتادفة عنده هي األلفاظ املتقاربة املعىن وغري الواقعة على ذات أمساء هلا
ََب الصَّْدعَ  تََق الَفتَْق، وشع ّ الّشعث، ورَ أمساء هللا تعاىل كغفور ورحيم  -املتكافئة–ومن هذا النوع ... الفاسد، ومل

  . 5"ذلك أمساء رسوله ملسو هيلع هللا ىلصوك... وقدير

ق األصوليون بني الرتادف واإلتباع والتوكيد وقالوا بوقوعه وإثباته، فمن لغتني فأمر معلوم كاللغة  وقد فرّ
لرغم من قول . العربية والفارسية، دون أن ننسى ردهم على املنكرين له وقوهلم ببطالن آرائهم وفسادها و

م اختلفوا يف وضع أحد املرتادفني مكان اآلخر، فطائفة األصوليني بوقوع الرت  ادف يف اللغة والقرآن والسنة، إال أ
ملنع، غري أن احملققني منهم أجازوه وقيدوه  جلواز، يف حني ذهاب طائفة أخرى إىل القول  منهم ذهبت إىل القول 

  .6مبوانع شرعية

                                                        
   137علي وزين، مرجع سبق ذكره، ص . منهج البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث، د 1
  137املرجع نفسه، ص  2
  56يراجع الرتادف يف اللغة، حاكم مالك العييب، مرجع سبق ذكره، ص  3
  14األلفاظ املرتادفة املتقاربة املعىن، أيب احلسن علي بن عيسى الرماين، مرجع سبق ذكره، ص  4
ريخ آداب العرب، 14 األلفاظ املرتادفة املتقاربة املعىن، املرجع نفسه، ص، ينظر أيضا 58-57الرتادف يف اللغة، املرجع السابق، ص  5 ، ينظر 

  162مصطفى صادق الرافعي، مرجع سبق ذكره، ص 
  56 -54يراجع، الرتادف يف اللغة، حاكم مالك العييب، ص  6
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ا القرآن وأثبت الدكتور إبراهيم أنيس وجود الرتادف يف لغة قر  يش اللغة النموذجية املثالية األدبية اليت نزل 
م يف التماس فروق بني ألفاظه املرتادفة،  لتايل أثبته يف القرآن الكرمي، وقد عاب على املفسرين مغاال الكرمي، و

ت الكرمية املربهنة على وقوع الرتادف يف القرآن الكرمي   .1وساق بعض اآل

): ه347ت (مطلقا بدون قيد وال اعتبار وال تقسيم، فقال ابن درستويه فيهم وهناك من أثبت الرتادف  
ا " إمنا مسعوا العرب تتكلم بذلك على طباعها وما يف نفوسها من معانيها املختلفة، وعلى ما جرت به عادا

ما . وتعارفها لوا على مبع - أي اللفظتني املرتادفتني –ومل يعرف السامعون العلة فيه والفروق، فظنوا أ وّ ىن واحد، و
  .2"العرب هذا التأويل من ذات أنفسهم

وبعض األلفاظ مت وضعها من قبل القبائل املتعددة، حيث أخذت كل قبيلة من لغة القبائل األخرى 
توسعا يف الكالم، ومنها أي هذه األلفاظ ما يكون صفات اختلف السبب احلامل على اشتقاقها ففشت يف 

ل رفية بعد أن تكون قد فََشت يف االستعمال : "لغة األم، حبيثاالستعمال والتحقت  ُ زّل منزلة احلقائق الع نـَ تـُ
صل اللغة، وهذا هو القسم األكرب من املرتادفات، كثرت عندهم أمساؤه وصفاته وأشهر ما ... وتلتحق ألفاظها 

 400والداهية  500وقيل  200واحلية  670وقيل  500وقيل  350واألسد  80ورد منه، أمساء العسل وهي 
ب ... 1000وقيل  30والسيف  70والكلب  70وقيل أربعة آالف واحلجر وغري ذلك، وخاصة ما يدخل يف 

الصفة، كصفات الطويل والقصري والشجاع واجلبان والكرمي والبخيل وحنوها من الصفات الشائعة اليت امجعوا على 
دي، ذكرها اليت عسلال أمساء: "املزهر يف السيوطي وذكر. 3"مدحها أو ذمها  النحل، لعاب :منها  الفريوز آ
  .4"من األمساء الشني، وغريها بضم والشهد والطرمي، العسل،  الشني، بفتح الشهد  ورضاب النحل،

أما القسم األصغر من املرتادف فقد أتى يف اللغة من اختالف الواضع لتعدد القبائل، ألن كال اللفظني 
يف لغة دوس والسكني يف غريهم، وال يتعني يف مثل هذا النوع أن يكون يف كل كلمة كاملدية "وضع ملعىن واحد، 

دة يف داللته دة يف املعىن والفائدة عما يف غريها، ألن كال اللفظني موضوع ملعىن واحد ال ز   .5..."ز

                                                        
  21األلفاظ املرتادفة املتقاربة املعىن، أيب احلسن علي بن عيسى الرماين، مرجع سبق ذكره، ص يراجع،  1
  162ريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، مرجع سبق ذكره، ص  2
  163املرجع نفسه، ص  3
  11إشكالية ترمجة األلفاظ املتقاربة املعاين يف القرآن، ص  4
  164-163ريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، املرجع السابق، ص  5
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لى اتساعها يف يرون الرتادف مسة من مسات اللغة العربية الدالة ع"وكان العلماء من رواة اللغة وجامعيها 
دمحم بن املستنري ت (يقول قطرب . الكالم، وكانوا ال جيدون حرجا يف مجع األلفاظ املختلفة الدالة على معىن واحد

وإن مذاهبه ال تضيق ... إمنا أوقعت العرب اللفظتني على املعىن الواحد، ليدلوا على اتساعهم يف الكالم): ه206
  . 1"عليهم عند اخلطاب واإلطالة واإلطناب

ويوافق بعض العلماء على وجود املرتادفات لكن بفروق يف املعىن، عند التدقيق يف أصل األلفاظ املرتادفة 
ا مل ينف . اليت هي متقاربة املعاين عندهم وتدور حول معىن واحد وعلى الرغم من تفرد كل كلمة مبعان خاصة 

ورغم ما يوجد من فروق أحيا بني لفظة : "لة، بقولهوقوع الرتادف مع من أنكره مج" رمضان عبد التواب"الدكتور 
حساسهم هذه األلفاظ معاملة الرتادف فيفسرون اللفظة منها  للغة عاملوا  وأخرى مرتادفتني، ألن الناطقني 

يرى أن الرتادف موجود "يرى بوجود الرتادف، فيقول  -عن الرماين-وكذلك الدكتور دمحم كمال بشر .  2ألخرى
 نظرة عامة وبدون حتديد منهج معني، وأيضا إذا نظر إىل اللغة العربية قدميها وحديثها دون حتديد إذا نظر

  .3"ولكن من اجلائز ختريج بعض األمثلة، أو إخراجها منه... الفرتة

   

                                                        
  11بن عيسى الرماين،مرجع سبق ذكره، ص األلفاظ املرتادفة املتقاربة املعىن، أيب احلسن علي  1
  21-20يراجع األلفاظ املرتادفة املتقاربة املعىن، املرجع نفسه، ص  2
  22املرجع نفسه، ص  3
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  :إثبات ظاهرة الرتادف عند احملدثني - )2
اللغوية احلديثة قد قطعت شوطا بعيدا  إن نظرة احملدثني إىل الرتادف ختتلف عن نظرة القدامى إليه، فالعلوم

يأ  ذا  يف جمال الكشف والبحث بسبب التطور وما توصل إليه علم اللغة احلديث من حقائق ومعلومات، و
م  للباحث اللغوي احلديث الكثري من الوسائل واألدوات والعلوم اليت مل تكن يف وسع القدامى، فكانت نظر

لدقة واملوضوعية قياسا  لرتادف تتمثل يف تتصف  م إلمكانية القول  إىل النظرة اللغوية القدمية، فنجد أن نظر
الشروط اللغوية اليت وضعوها للقول بوجوده من عدمه، وهم ال يشرتطون االتفاق التام يف املعىن، بل يرون أن 

ملعىن وتغيريه ذا هو املفهوم الدقيق للرتادف وه"، 1مقياس الرتادف إمكانية استبدال اللفظة مبرادفتها دون اإلخالل 
 .2"يف فقه اللغة املعاصر

فهي ختلو من أي معان إضافية  -على حد تعبري أوملان–وهناك الكثري من الكلمات ذات طبيعة معتمة 
وراء وخلف، قدام وأمام، غرفة وحجرة، ساحة : فيسهل التبادل بينها يف املوقع الواحد دون حرج، من مثل كلمات

أما أوملان فريى أن الرتادف التام ميكن أن يوجد إال : "قاله الرماين يرى بوجود الرتادف التام مثل ما ، فهو3...وفناء
حثون أجانب الرتادف التام 4"أنه قليل ما حبيث ميكن استبدال "، حيث عرف  أن تتفق األلفاظ يف املعىن اتفاقا 

ألخرى ما يقع، يقو 5"الواحدة  در الوقوع إىل : "ل الرماين، وهذا النوع من الرتادف قّل لرغم من عدم استحالته 
ا يف سهولة ويسر يكون ... فإذا ما وقع. درجة كبرية، فهو نوع من الكماليات اليت ال تستطيع اللغة أن جتود 

، أما النوع الثاين من املرتادف وهو اجلزئي فهو تقارب األلفاظ للداللة على شيء 6..."ذلك لفرتة قصرية حمددة
  . 7"وهو أن تتقارب األلفاظ يف داللتها على الشيء الواحد"حد، وا

لنسبة لأللفاظ املتقاربة جدا من حيث املعىن، حبيث ليس من  -الرتادف التام- لذا ميكن أن يتحقق 
السهل أن مييز الشخص الفروق اللغوية بينها، مثل بعض األلفاظ اليت وردت يف القرآن الكرمي وعجز اللغويون عن 

يثب مع يقفز، جيري مع يعدو، مضيء مع منري، عال مع : وأمثلة ذلك من اللغة العربية"د فروق لغوية بينها، إجيا

                                                        
  67 -65يراجع، الرتادف يف اللغة، حاكم مالك العييب، مرجع سبق ذكره، ص  1
  67-65املرجع نفسه، ص  2
  231ص  ،بق ذكرهيراجع علم الداللة، أمحد خمتار عمر، مرجع س 3
   23ص  مرجع سبق ذكره،األلفاظ املرتادفة املتقاربة املعىن، أيب احلسن علي بن عيسى الرماين،  4
  69الرتادف يف اللغة، حاكم مالك العييب، مرجع سبق ذكره، ص  5
  23األلفاظ املرتادفة املتقاربة املعىن، املرجع السابق، ص  6
  69ص الرتادف يف اللغة، املرجع السابق،  7
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لكلمات األربعة حجة، وكلها وردت يف القرآن الكرمي مبعىن  - حول -سنة -عام: مرتفع كما ميكن أن ميثل له 
  .1"وىواحد، وختبط اللغويون واملفسرون يف التماس الفروق بينها دون جد

كما ال ميكن أن ننسى أّن الكثري من الكلمات على حد تعبري أوملان ختلو أو تكاد ختلو من معان إضافية، 
وراء وخلف، قدام وأمام، غرفة : وذلك مثل كلمات"حيث يسهل التبادل بينها يف املوقع الواحد دومنا حرج 

  .2..."وحجرة، ساحة وفناء
فة وفق الشروط اليت وضعها احملدثون فسيتم استبعاد الكثري منها اليت توهم إذا ما مت النظر إىل األلفاظ املرتاد

ا مرتادفة،  وهلذا نرى أن شروط احملدثني يف جوهرها إمنا هي حد لكثرة الرتادف والغلو فيه حىت صارت "أ
م قد أدركوا االضطراب واخللط يف هذه املسالة اليت متثلت يف مجع  املرتادفات تبعا املرتادفات بقدر مقبول، وكأ

ولكننا ال نبخس القدامى حقهم وال ننكر فضلهم يف هذا، . لتلك النظرة املنهجية اخلاطئة اليت جرى عليها القدامى
  .3"إذ ال نعدم أحيا أن جند منهم من فطن إىل بعض هذه الشروط وأشار إليها على وجه من الوجوه

وإن كنا جند هذه املرة حماوالت صادقة عند من "اء، جند بني احملدثني اخلالف نفسه الذي حدث بني القدم
ما اثبتوا الرتادف لتعريفه وتقسيمه رة للجدل . وتوضيحه توضيحا  والقضية أكثر تشعبا عند احملدثني، وأشد إ

حية أخرى بنوع املعىن املقصود حية بتعريف املعىن، ومن    . 4"الرتباطها من 

   

                                                        
  .231- 230علم الداللة، أمحد خمتار عمر، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .69الرتادف يف اللغة، املرجع السابق، ص  2
  .68املرجع نفسه، ص  3
  وما يتحقق "شبه الرتادف"، و"الرتادف الكامل"بني أنواع خمتلفة من الرتادف وأشباه الرتادف فنجد ) من بينهم املستشرقني(مييز كثري من احملدثني ،

ن مثال قام دمحم من فراشه الساعة العاش 2يستلزم س 1فيمكن أن يعرّف ب س" االستلزام"، أما "التقارب الداليل"حني تتقارب املعاين  رة ؛ فهذا يستلزم  
حني متلك مجلتان نفس املعىن يف اللغة الواحدة وهو " التعبري املماثل"دمحم كان يف فراشه قبل العاشرة، أيضا اجلمل املرتادفة ما يدعى ب 

إذا كان ) ص(تفسريا ل) س(ا يكون مل" التفسري"حني يتطابق التعبريان يف اللغتني، و" الرتمجة" ، كذلك )التحويلي،التبديلي، االندماج املعجمي(أقسام
  ).ص(ترمجة ل ) س(
   .220علم الداللة، أمحد خمتار عمر، مرجع سبق ذكره، ص  4
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 :القرآن الكرميإثبات ظاهرة الرتادف من خالل  - )3
 ألن هذا"، واللغة العربية يف وجوده من الكرمي القرآن يف الرتادف وجود إن يرى من القضية يف الباحثني من

 يف كذلك فهو ترادف اللغة يف دام فيها، فما التعبري أساليبها وطرق جيري على وهو العربية للغة نزل القرآن
ن  القرآن،  وْ رَ َ اللتان  لبث واحلزن مفرداته، ومثلوا لذلك بني الفروق إثبات ويرفضونمبالغة  أن إنكاره حيث يـ

َن ﴿: السالم، قال تعاىل عليه يوسف سورة الكرمي، يف القرآن يف ورد َأْعَلمُ مِ ِ وَ َّ َىل ا ُحْزِين ِإ ثِّي وَ َا َأْشُكو بـَ منَّ َقاَل ِإ

ونَ  ْعَلمُ ا َال تـَ ِ مَ َّ   .2"1﴾ا

لرتادف من   احلسيين، والدكتور بكر العريب، وأبو األثري، وابن الطربي، وابن: الكرمي القرآن يف بني القائلني 
  .أنيس، وغريهم إبراهيم والدكتور الصاحل، صبحي

حد  الكتفاء  لقد كان الطربي على وعي قوي مبا حتدثه خمتلف عوامل التطور الديين واالجتماعي 
وما أشبه ذلك من الكلمتني : "...مما عرب عنه تعبريا صرحيا بقوله املرتادفني واالستغناء عن اآلخر يف املخاطبات

ستعمال إحدامها، واختيار األخرى  ن مستعملتني مبعىن واحد يف كالم العرب، فتأيت الكراهة أو النهي  اللتني تكو

نُوا َال َ أَيـَُّه ﴿: وورد ذلك يف سياق تفسريه لآلية الكرمية من سورة البقرة. 3"عليها يف املخاطبات ا الَِّذيَن آمَ
وا اْمسَعُ َ وَ ُظرْ ُقوُلوا اْن ا وَ اِعنَ ُقوُلوا رَ ى هللا املؤمنني أن خياطبوا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بكلمة 4"﴾تـَ ا ) راعنا(، حيث  أل

كما برسولنا الكرمي  ت كلمة كانت اليهود تقوهلا استهزاء و : قيقول الطربي يف هذا السيا –حسب بعض الروا
ي هللا جل ثناؤه املؤمنني أن يقولوا لنبيه " ا كلمة كرهها هللا هلم أن : أن يقال) راعنا(والصواب من القول يف  أ

ة، وال تقولوا : ال تقولوا للعنب: يقولوها لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص نظري الذي ذكر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص انه قال َل م، ولكن قولوا احلبـَ الَكرْ
، ووفقا هلذا فإن نصوص القرآن والسنة كانت سببا يف إبطال إحدى املرتادفات 5"دي، ولكن قولوا فتايعب

ا املناسبة يف التعبري عن املعىن   . واالكتفاء مبثيال

                                                        
  .86سورة يوسف، اآلية  1
  .27إشكالية ترمجة األلفاظ  املتقاربة املعاين يف القرآن الكرمي إىل اللغة الفرنسية، أمساء بن زينب ساسي، مرجع سبق ذكره، ص  2
ويل القرآن، أدراسة ال 3   .293-292دمحم املالكي، مرجع سبق ذكره، ص . طربي للمعىن من خالل تفسريه جامع البيان عن 
  .104سورة البقرة، اآلية  4
ويل القرآن، أ 5   .294دمحم املالكي، املرجع السابق، ص . دراسة الطربي للمعىن من خالل تفسريه جامع البيان عن 
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ميكننا القول عن موقف الطربي من قضية الرتادف إنه مل يكن متحمسا هلا بشكل مطلق وذلك ملا جنده 
ا، ويتجلى . 1لفروق الداللية اجلزئية بني الكلماتلديه من حبوث يف بيان ا إذ كان حيرص حرصا شديدا على تبيا

ا القرآن الكرمي حيث يقول إن هللا تعاىل مسى تنزيله : "ذلك مثال يف سياق ذكره لألمساء املتعددة اليت يسمى 
ومنهن الكتاب، ومنهن الذكر، ولكل ... ن الفرقانالذي أنزله على عبده دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أمساء أربعة منهن القرآن، ومنه

اسم من أمسائه األربعة يف كالم العرب، معىن ووجه غري معىن اآلخر ووجهه، ويقول يف دفع ما قد يتومهه السامع 
فإن كان الرمحن : ، فإن قال قائل)الرمحن الرحيم( من وقوع التكرار يف وصف هللا تعاىل نفسه يف سورة الفاحتة 

ليس األمر يف ذلك : امسني مشتقني من الرمحة فما وجه تكرير ذلك، واحدمها مؤد معىن اآلخر؟ قيل لهالرحيم 
  .2..."على ما ظننت، بل لكل كلمة منها معىن ال تؤدي األخرى منهما عنها

لنوع، فإنك إذا وأمساء هللا تعاىل وأمساء رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من هذا ا: "ويف هذا الصدد يقول مجال الدين السيوطي
ذه الصفات: قلت   .  3"إن هللا غفور رحيم قدير، تطلقها دالة على املوصوف 

 يف جاء كما واحد، فمثال العفو والصفح واملغفرة مبعىن"كثري  الكرمي القرآن يف الرتادف إن األثري ابن يرى

اِجُكمْ ﴿: تعاىل قوله ْن َأْزوَ نَّ مِ نُوا ِإ تَْصَفُحوا َ أَيـَُّها الَِّذيَن آمَ ْعُفوا وَ ْن تـَ ِإ وُهمْ وَ اْحَذرُ َأْوَالِدُكْم َعُدوا َلُكْم َف وَ

ُفورٌ رَِحيمٌ  َ َغ َّ ِإنَّ ا وا َف رُ غْفِ تـَ لنسبة هو ،كما4﴾وَ ها سابقا،  من واحلزن، وغريها للبث الشأن  املفردات اليت ذكر
  .5"لغة فيهاملقصود واملبا للمعىن التأكيد فذكر املرتادفات تكرار له فائدة

   

                                                        
  .293نفسه، ص يراجع،  1
  .294رجع، نفسه، ص امل 2
  .405املزهر يف علوم اللغة وأنواعه، العالمة عبد الرمحن جالل الدين السيوطي، مرجع سبق ذكره، ص  3
  .14التغابن، اآلية  سورة 4
  .27بن زينب ساسي، ص ترمجة األلفاظ  املتقاربة املعاين يف القرآن الكرمي إىل اللغة الفرنسية دراسة حتليلية نقدية لرتمجة أيب بكر محزة، أمساء  5
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َال ﴿اآلية  تفسري يف العريب ابن ويقول ِهْم وَ َليْ ْن َهاَجرَ ِإ بُّوَن مَ ِهْم ُحيِ ِ ل ْن قـَبْ ميَاَن مِ اْإلِ ارَ وَ وا الدَّ ُ وَّء بـَ الَِّذيَن تـَ وَ
ِْم  َلْو َكاَنِ  ُفِسِهْم وَ وَن َعَلى أَنـْ ْؤثِرُ ُ يـ َّا ُأوتُوا وَ ُأوَلئَِك َجيُِدوَن ِيف ُصُدوِرِهْم َحاَجًة ممِ ُوَق ُشحَّ نـَْفِسهِ َف ْن ي مَ َخَصاَصٌة وَ

ُِحونَ  ْفل ما من فمنهم" :قولني على الشح والبخل يف الناس اختلف ،1﴾ُهمُ اْلمُ  قال من واحد، ومنهم مبعىن قال إ
 أو معنيني على يفسر حرف كل إن: قائال يتبع جيد، مث مل الذي منع والشح ...الواجب منع فالبخل"معنيني، هلما
  .2"اللغة يف كثري فرقا، وذلك أو مجعا صاحبه موضع يوضع واحد كل يكون أن حبرفني جيوز عنه يعرب معىن

لرتادف يف اللغة العربية، ويرى إّن   قد دام ما القرآن الكرمي"أما صبحي الصاحل فيذهب مذهب القائلني 
األخرى  العربية للهجات هذه اللغة احتكت تعبريها، وقد أساليبها وطرق على جيري فهو العرب، بلغة نزل

 هذا يف ، ويقول3"هلجة كل متيز اليت الفروق الدقيقة نسيان إىل ذلك فأدى املفردات، بعض منها واقتبست

ذا" :السياق ِْم ﴿ :قوله يف أقسم وحلف ترادف نفسر و ِ َجْهَد َأْميَِا َّ وا ِ َأْقَسمُ ا ﴿: وقوله ﴾،وَ ِ مَ َّ ُفوَن ِ ِ ل َحيْ
َة اْلُكْفرِ قَ  مَ ِ َلَقْد َقاُلوا َكل عََث رَُسوًال ﴿: ، وترادف بعث وأرسل يف قوله4﴾اُلوا وَ بـْ بَِني َحىتَّ نـَ ّذِ عَ ا ُكنَّا مُ مَ : وقوله ،5﴾وَ

اَلِمَني ﴿ ْلعَ ِ الَّ رَْمحًَة ل اَك ِإ َسْلنَ ا َأرْ مَ ْعَضُهْم ﴿: ، وترادف فّضل وآثر يف قوله6﴾وَ ا بـَ ُ َفضَّْلنَ َعَلى تِْلَك الرُُّسل
ْعضٍ  ا﴿: وقوله ،7﴾بـَ نَ يـْ ُ َعَل َّ َك ا ِ َلَقْد آثـَرَ َّ اللفظني  أحد اخلاصة اللغوية بيئتها يف تستعمل ، فقريش كانت8﴾َ

 املستقلة، وهكذا اللغوية بيئتها هلا أخرى احتكاكها بلهجة من اآلخر اللفظ اكتسبت يف هذه األمثلة الثالثة، وإمنا
 على– الفروق هذه لكن املرتادفات، بني لفروق االعرتاف من مفرا بوجود الرتادف وال التسليم من مناصا جند مل
على ثرائها،  تعتربها ملكا هلا، ودليال أن إليها ضمتها اليت اللغة حق من بعد، وأصبح فيما تنوسيت - لنا يبدو ما

ا   .9"وكثرة مرتادفا

                                                        
  .09 احلشر، اآلية سورة 1
  .28اسي، ص ترمجة األلفاظ  املتقاربة املعاين يف القرآن الكرمي إىل اللغة الفرنسية دراسة حتليلية نقدية لرتمجة أيب بكر محزة، أمساء بن زينب س 2
  .29-28سة حتليلية نقدية لرتمجة أيب بكر محزة، أمساء بن زينب ساسي، ص ترمجة األلفاظ  املتقاربة املعاين يف القرآن الكرمي إىل اللغة الفرنسية درا 3
  .74لتوبة، اآلية سورة ا 4
  .15اإلسراء، اآلية سورة  5
  .107األنبياء، اآلية سورة  6
  .253البقرة، اآلية سورة  7
  .91يوسف، اآلية سورة  8
  .300، ص 2004، 16الصاحل، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط صبحي. اللغة، د فقه يف دراسات 9
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 املغاالة من القرآن الكرمي، وإنه يف واقع عنده"دف، وهو لرتا القائلني أحد املتأخرين أنيس فيعد إبراهيم أما
آثر وفضل، وحضر وجاء، وبعث وأرسل، وأقسم  الفعلني يعترب فهو ألفاظه، بني الفروق التماس على احلرص
 اللغة كلمات إرجاع يف املسرف االشتقاقيني منهج إىل الرتادف إنكار يف السر املرتادفة، ويرجع األفعال من وحلف

 االعتزاز شديدو قوم هم :الصدد هذا يف العسكري، ويقول هالل أبو مذهب وهو منها، اشتقت اليت األصول إىل
ا رعاية اللغة، يتبنون لفاظ  اخليال يصور من عامل يف ساحبني املدلوالت وراء عما ينقبون كبرية، الكلمات ويرعو

 ما املبالغة واملغاالة من كل هذا أمثاهلم، ويف إال عليه يقف هم، وال إال يدركه ال ما وظالهلا املعاين دقائق من هلم
  .1"الرتادف حبث يف احلديث اللغوي ه

استعمل يف القرآن ثالث مرات " عزز"يف كتابه يف اللهجات العربية إّن الفعل  -إبراهيم أنيس–وقد ذكر 
ى ويؤيد، ومع استعمل الفعل عزز يف القرآن الكرمي ثالث مر "ليدل على معان خمتلفة، يقول  ات مبعىن يناصر ويقوّ

كنوع من العقوبة، ويظهر أن معىن الفقهاء أحدث، وهو " التعزيز"هذا فيستعمل الفقهاء مصدر هذا الفعل وهو 
وذلك ألن من فلسفة العقوبة أن تعد نوعا من . يف العقاب" التأديب"من قبيل التفاؤل ومثله يف استعمال كلمة 

لسوءالتهذيب والتأديب ال االنت   .2..."قام أو الشماتة، فكأن يف العقاب طريقا لنصرة املرء على نفسه األمارة 
: ، يقول إبراهيم أنيس...يف املعاجم مبعان عدة هي السيد والعبد واحلليف واجلار" املوىل"لقد وردت كلمة 

مبعىن التابعني امللحقني " املوايل"مبعىن السيد فقط، ولكنه استعمل اجلمع " املوىل"وقد استعمل القرآن الكرمي كلمة "
  .3"ملرء من إماء وحلفاء

م يقفون عند  لالئمة على من يقول بوجود الفروق اللغوية يف القرآن أل أما توفيق دمحم شاهني فيلقي 
خليالية فيقول الستقراء والرجوع إىل كبار املفسرين الضالعني يف اللغة فإ: "الفروق الدقيقة، ويصفها  ننا نلقى إنه 

م  الرتادف بكثرة يف ألفاظ القرآن رغم حماولة بعض املفسرين أن يلتمسوا فروقا خيالية ال وجود هلا إال يف أذها
  .4"للتفرقة بني األلفاظ القرآنية املرتادفة

                                                        
  .30-29سية دراسة حتليلية نقدية لرتمجة أيب بكر محزة، أمساء بن زينب ساسي، ص ترمجة األلفاظ  املتقاربة املعاين يف القرآن الكرمي إىل اللغة الفرن 1
  .181يف اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .182املرجع نفسه، ص  3
  .484، ص 2011، 1علي كاظم املشري، دار الصادق للنشر والتوزيع، عمان، ط. د. الفروق اللغوية يف العربية، أ 4
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ومن هؤالء أيضا رمضان عبد التواب الذي يرى إن أ هالل العسكري ومن تبعه ممن مينع الرتادف يتكلفون 
ن جيعلوا األول أبلغ من الثاين لعلة مل يرها مقبولةالتفر    .قة بني القسم واحللف 
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I(- إنكار اللغويني لظاهرة الرتادف : 

نكار  من العلماء -)1 م الرتادف ظاهرةالقائلني   :1وبعض مؤلفا
 د بن دمحم هللا عبد أبو األعرايب ابن   ).ه231ت (اهلامشي  األعرايب بن ز
 ه276  ت( قتيبة، بن مسلم بن هللا عبد دمحم أبو قتيبة ابن.(  
 معاين مؤلفاته من )ه 291ت (بثعلب  املعروف الشيباين سيار بن حيىي بن أمحد العباس أبو ثعلب 

  .القرآن
 عن مبحثا فيه حيث خصص "الصاحيب" كتاب له) هـ395 (فارس  بن أمحد احلسني أبو فارس ابن 

  .الرتادف
 الذئب أمساء يف األديب أقيسة"  كتاب له )ه 238ت(القاسم  بن دمحم بكر أبو األنباري بن أبوبكر "

  ."الذيب أمساء يف التهذيب "ومساه السيوطي مجعه
 ه 347(سنة  املتوىف درستويه، ابن.(  
 ت( العسكري، اللغوي مهران بن حيىي بن سعيد بن سهل بن هللا عبد بن احلسن العسكري أبو هالل 

  ."اللغوية الفروق "املشهور كتابه ألف) هـ395
 ه411(دمحم  بن احلسني القاسم أبو األصفهاين الراغب.(  
 فروق اللغات"له كتاب : نور الدين اجلزائري."  
 التحفة النظامية يف الفروق االصطالحية"له كتاب : حممود النجفي". 

   

                                                        
، األلفاظ املرتادفة املتقاربة املعىن، أيب احلسن علي بن 24ص مرجع سبق ذكره، إشكالية ترمجة األلفاظ املتقاربة املعاين يف القرآن الكرمي،: مثاليراجع  1

  .13عيسى الرماين، مرجع سبق ذكره، ص 
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  : إنكار القدماء لظاهرة الرتادف -)2
ريخ آداب العرب بعض العلماء ينكر أن يكون يف اللغة ترادف : "يقول مصطفى صادق الرافعي يف كتابه 

ا صفات هذا املعىن كانت نوعا من العبث جتل عنه هذه  مطلق، ألن كثرة األلفاظ للمعىن الواحد إذا مل تكثر 
يف اآلخر من معىن وفائدة، وأشياع هذا  وهؤالء يرون أن كل لفظ من املرتادفات فيه ما ليس... اللغة احلكيمة

  .1"املذهب كثريون منهم ابن األعرايب وثعلب وابن فارس

إن كل حرفني أوقعتهما العرب على معىن واحد ففي كل واحد منهما : "ويقول ابن األعرايب يف هذا الصدد
  . 2"جهلهمعىن ليس يف صاحبه، رمبا عرفناه فأخرب به، ورمبا غمض علينا فلم يلزم العرب 

: يف إجياد العلل لكل اسم فقال -ابن األعرايب–وقد أسرف : "كما يضيف الرماين يف كتابه األلفاظ املرتادفة
أن مكة إمنا مسيت مكة جلذب الناس إليها، والبصرة مسيت البصرة للحجارة البيض الرخوة فيها، والكوفة مسيت 

ا، من قوهلم فا إذا ركب بعضه بعضا، فإذا قال قائلتكوّف الرجل : الكوفة، الزدحام الناس  ألي علة مسي : تكوّ
لعلل علمتها العرب، وجهلناها أو بعضها، فلم تزل عن العرب حكمة العلم مبا : الرجل رجال؟ واملرأة امرأة؟ قلنا

ذا يسرف يف إجياد العلل، وإرجاع كل اسم إىل أصل 3"حلقنا من غموض العلة وصعوبة االستخراج علينا ، وهو 
ذا املنهج يفرق بني اإلنسان والبشر، اش ذهب بعض الناس إىل : قال التاج السبكي يف شرح املنهاج"تقاقه، فإنه 

لصفات، كما  إنكار املرتادف يف اللغة العربية، وزعم أن كل ما يظن من املرتادفات فهو من املتباينات اليت تتباين 
عتبار ا دي البشريف اإلنسان والبشر؛ فإن األول موضوع له  عتبار أنه  . لنسيان أو اعتبار أنه يؤنس، والثاين 

ا ّنِ لشد عتبار عقر الدَّ عتبار العتق والثاين  وتَكلََّف ألكثر املرتادفات مبثل . وكذا اخلندريس والعقار؛ فإن األول 
دي البشرة، مسي إنسا لنسيانه، والبشر عنده تبعا ملنهجه مسى "فاإلنسان . 4"هذا املقال العجيب ذا ألنه 

جادة العلل لكل اسم يوجد الفروق بني معاين الكلمات املرتادفة   .5"و

                                                        
  .161ريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .161ص  املرجع نفسه، 2
  .17األلفاظ املرتادفة املتقاربة يف املعىن، أيب احلسن علي بن عيسى الرماين، مرجع سبق ذكره، ص  3
  .403املزهر يف علوم اللغة وأنواعه، عبد الرمحن جالل الدين السيوطي، مرجع سبق ذكره، ص  4
  .17، املرجع السابق، ص األلفاظ املرتادفة املتقاربة يف املعىن، أيب احلسن علي بن عيسى  الرماين 5
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دة يف معاين األلفاظ املرتادفة وبدون هذا "يذهب اجلمهور من العلماء إىل إنكار الرتادف مطلقا  بقيد الز
، فأمساء السيف كلها أصلها السيف القيد، فيعترب املوضوع للمعىن األصلي امسا واحدا والباقي صفات له ال أمساء

  .1"وسائرها صفات له

وقد تطرق اإلمام الرازي يف تعريفه للرتادف إىل الفرق بني السيف واملهند واعتبارمها من املتباينات، يقول 
عتبار الذات : "الرماين وأخرج املتباينني كالسيف واملهند، فهما يدالن على شيء واحد إال أن األول يدل عليه 

عتبار الصفةوا كما أخرج : "، كما يضيف أيضا إلغاءه التوكيدات واإلتباع أن يكو من املرتادفات، يقول2"لثاين 
وأخرج أيضا اإلتباع ... التوكيد فإن الثاين فيه يفيد تقوية األول، يف حني أن الثاين يف الرتادف يفيد ما أفاده األول

  .3"نطشان، وساغب الغب، وهو خٌب ضٌب، وخراب يـباب فإن التابع وحده ال يفيد شيئا، كقولنا عطشان

 

   

                                                        
  .162-161ريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، مرجع سبق ذكره، ص  1
، ينظر أيضا املزهر يف علوم اللغة وأنواعه، عبد الرمحن جالل 9األلفاظ املرتادفة املتقاربة املعىن، أيب احلسن علي بن عيسى الرماين، املرجع السابق، ص2 

  .402سبق ذكره، ص  الدين السيوطي، مرجع 
  .9األلفاظ املرتادفة املتقاربة املعىن، أيب احلسن علي بن عيسى الرماين، املرجع السابق، ص 3 
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  :إنكار احملدثني لظاهرة الرتادف -)3
لتماثل، حيث  ألحرى الرتادف الكامل أو ما يسميه البعض  مييل أغلب اللغويني إىل إنكار الرتادف أو 

وعلى هذا . ة عن األخرىوما دامت الكلمات خمتلفة صوتيا فال بد أن تكون معانيها خمتلف: "... يقول بلوم فيلد
إنه يف إطار اللغة : ويقول هاريس موضحا رأي بلومفيلد. نرى إنه ال يوجد ترادف حقيقي -يف اختصار-فنحن 

: F.H. Georgeيقول ... فاالختالف الصويت ال بد أن يصحبه اختالف يف املعىن. الواحدة ال يوجد ترادف
ميكن القول "، لذلك 1"كان هناك سبب يف وجود الكلمتني معاإذا كانت كلمتان مرتادفتان من مجيع النواحي ما  

مع كل هذا أنه ليست هناك مرادفات حقيقة وأن ليس هناك لكلمتني نفس املعىن متاما ويبدو يف الواقع أن من 
ل فإذا نظر إىل بعض املرادفات، فهناك على األق. غري احملتمل أن تبقى يف أية لغة كلمتان هلما معىن واحد متاما

  .2"مخسة اختالفات بينها

ويتفق بعض اللغويني احملدثني على عدم وجود ترادف كامل يف اللغة، وحسبهم إذا اختلفت األلفاظ صوتيا 
ا ختتلف دالليا، وال ميكن تبادهلا بصورة كاملة؛ وحسب هلرر  إذا ما مت اشرتاط التماثل التام بني ) Lehrer(فإ

ة ميكننا استبداهلا بصورة جزئية، وحسب تعبري األلفاظ لن يكون هناك ترادف بل  جمموعة من األلفاظ املتشا
أنه ال ميكن أن جند ألفاظا ميكن أن نبدهلا فيما بينها دون تغري يف داللتها بدليل عدم ) Goodman(غودمان 

ثريات عاطف) Stork(محلهما املعىن نفسه يف بعض السياقات، أما ستورك  ية وإشارية فيعترب أن الكلمات هلا 
لفروق العاطفية من مثل. 3لذلك يستحيل وجود مرتادفات كاملة : فبعض الدالليني تالعب إىل حد كبري 

إن وظيفة مثل هذه الكلمات يف اللغة هي طبعا . سياسي ورجل دولة وبني خيتفي وخيتبئ وبني حرية وليربالية"
ألشياء أو اختيار الكلمات، اليت غالبا ما فحسبه أن هناك طرقا أدق ل. 4"التأثري على املواقف الشخصية لقول 

رد التأثري الذي ترتكه   .5يتم اختيار كلمات معينة 

                                                        
  .225-224علم الداللة، أمحد خمتار، مرجع سبق ذكره، ص 1 
  .104، ص 1985ركزية، بغداد، جميد املاشطة، كلية اآلداب اجلامعة املستنصرية، مطبعة العمال امل: ملر، تر. أر. علم الداللة، أف 2 
  .225علم الداللة، أمحد خمتار، املرجع السابق، ص يراجع 3 
  .105جميد املاشطة، املرجع السابق، ص : ملر، تر. أر. علم الداللة، أف4 
  .105املرجع نفسه، ص يراجع 5 
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ن قابلني : "قول غودمان) lapin(ويؤكد البني  إذا اشرتطنا يف الرتادف أن أي تعبريين مرتادفني يكو
  . 1"ي لغة ميكن أن يكو مرتادفنيفمن السهل إثبات أنه ال يوجد تعبريان يف أ... للتبادل يف كل السياقات

لتبادل بني اللفظني يف مجيع السياقات، دون أن يوجد  وينكر أمحد خمتار عمر وجود الرتادف الذي يسمح 
لشروط اليت وضعها احملدثون اليت تعترب أسبا حلدوث الرتادف  كما ذكر –أدىن فرق بني اللفظني إذا ما تقيد 

نكارهم الرتادف، وأشاروا إليها يف إمجال  ، وحقيقة قد تنبه-سابقا اللغويون األقدمون إىل فكرة الفروق اللغوية 
لكلمات اليت تدل على الذات الواحدة، واختصاص كل منهما  حني فرقوا بني املرتادف واملتكافئ الذي خصوه 

ا تشبه املرتادفة يف الذات واملتباينة يف الصفات ينظر "واحلاصل أن من جعلها مرتادفة  ،2مبزيد من املعىن، وقالوا أ
  .3"إىل احتاد داللتها على الذات، ومن مينع ينظر إىل اختصاص بعضها مبزيد معىن

ما يظهران يف : "وجند الكثري من األمثلة عن ذلك؛ فقد يقال عفن وفاسد مرتادفتان، خيتلفان فقط يف أ
يف املعىن، أو أن معانيها متداخلة، أي أن هناك  من الواضح أن كثريا من الكلمات متقاربة... مواضع خمتلفة

وقد ذكر الدكتور علي زوين يف كتابه منهج البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة . 4"مفهوما فضفاضا للرتادف
فالسيف هو االسم احملدد الدال على معىن السالح : "احلديث أن األلفاظ املرتادفة ختتص مبزيد من املعىن، يقول

أما الصارم فهو بعض صفته أي القطع، واملهند صفته أيضا وهو املطبوع واملصنوع يف بالد اهلند أو من املعروف، 
كذلك ما تبقى من مرادفات السيف إمنا هي بعض صفاته اختصت مبزيد . الفوالذ اهلندي وكان معروفا جبودته

  .5"معىن
لغ، : ال تكون املرتادفات احملتملةفللنعت راشد مث"فصانعو املعاجم استغلوا هذا النوع من الرتادف، 

يوجه، يسيطر، يقرر، يطلب، يف حني أن مرادفات النعت فضفاض هي : ولكلمة حيكم قد نقرتح. ضج، كامل
اخل، وإذا نظر إىل مرادفات كل من هذه الكلمات، ...غري حمكم، حر، رخو، غامض، متقلقل –جمموعة أوسع 

فقد اقرتح البعض أن ... ذا سنبتعد أكثر فأكثر عن معىن الكلمة األصليةجند أمامنا جمموعة أكرب لكل منها و

                                                        
  .225علم الداللة، أمحد خمتار، مرجع سبق ذكره، ص 1 
  .229-227خمتار، مرجع سبق ذكره، صعلم الداللة، أمحد يراجع 2 
، 1علي زوين، طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة آفاق عمومية، بغداد، ط. ، د)دراسات(منهج البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث 3 

  .137، ص 1986
  .106جميد املاشطة، مرجع سبق ذكره، ص : ملر، تر. أر. علم الداللة، أف4 
  .137-136علي زوين، املرجع السابق، ص . ، د)دراسات(البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث منهج 5 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


  إنكار ظاهرة الرتادف من خالل القرآن الكرمي        :    الفصل الثاين

 
40 

إال أن من املؤكد تقريبا أن ليس مثة . املرادفات احلقيقية أو الكلية قابلة لإلبدال بعضها ببعض يف مجيع مواضعها
كيد أن الكلمات املرتادفة متقاربة املعاين، 1"ترادف كلي يف هذا املفهوم ذا  ع هذا يف الواقع إىل ويرج"، و

نه ليست هناك كلمتان بنفس املعىن متاما إن ما سنجده طبعا أن بعض الكلمات قابلة لإلبدال فيما . االعتقاد 
له ما يعضده يف الدراسات "والرأي القائل بنفي الرتادف وتوجيه ألفاظه مبزيد معىن . 2"بينها يف مواضع معينة فقط

، فاملعىن املركزي للكلمة له ظالل متفاوتة تتميز خبصوصيات )ظالل املعىن(و) ملعىنا(الداللية احلديثة والسيما يف 
رأى، وبصر، ورمق، : داللية دقيقة تظهر يف السياقات، ولعل يف ألفاظ الرؤية البصرية أمثلة مناسبة لذلك، حنو

  .3"اخل...وشزر
ة بوفرة األلفاظ اليت تدل على الشيء وقد ذكر الدكتور املعاصر عثمان أمني انفراد العربية عن اللغات احلي

لتنويه، وإن تكن قد : "مبختلف درجاته، يقول تكاد اللغة العربية تنفرد عن اللغات احلية األخرى خبصيصة جديرة 
خفيت زما على الكثريين شرقيني وغربيني، تلك هي وفرة األلفاظ الدالة على الشيء منظورا إليه يف خمتلف 

  .4"فاوت صوره وألوانهدرجاته وأحواله، ومت

 

   

                                                        
  .106جميد املاشطة، املرجع السابق، ص : ملر، تر. أر. علم الداللة، أف1 
  .107-106املرجع نفسه، ص 2 
  .137ين، مرجع سبق ذكره، ص علي زو . ، د)دراسات(منهج البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث  3 
  .09الفروق اللغوية، أبو هالل العسكري، حتقيق وتعليق دمحم إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ص 4 
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II- إنكار ظاهرة الرتادف من خالل القرآن الكرمي:  

  :          اإلنكار بعدم االعتماد على األدلة القرآنية )1

ن كثريا من األلفاظ اليت يقال عنها مرتادفات هي صفات يشري كل منها إىل معىن  يصرح أمحد خمتار 
ألسد،  ألمساء اليت تلحق  ألن الكثري منها من قبيل الصفات اليت تشري كل منها إىل معىن حمدد، ومثل لذلك 

الضاري الشديد املقدام من األسود، : مأخوذ من الضغم وهو العض الشديد، والضرغام: فالضيغم"حمدد، 
الضخم الشديد العريض أو الثقيل اخلطو كأن فيه بطئا من : الغليظ اخللق الكثري الشعر، والعميثل: والغضنفر
: من اهلصر وهو جذب الشيء وكسره، واملياس: من القسر وهو القهر والغلبة والعزة، واهلصور: لقسورةعظمه، وا

إن يف قعد معىن ليس : "يقول) قعد وجلس(وابن فارس يقدم لنا مثاال آخر . 1"من امليس وهو التبخرت واالختيال
كان مضطجعا فجلس، فيكون القعود : نقولقام مث قعد، وأخذه املقيم واملقعد، مث : أال ترى أنّنا نقول: يف جلس

س يف اللغة َل َ املرتفع، واجللوس ارتفاع عما هو دونه، وعلى : عن قيام، واجللوس عن حالة هي دون اجللوس، ألن اجل
  .  2"هذا جيري الباب كله

  : وهذه جمموعة من األلفاظ اليت ال ترادف بينها

  ).الحظ أن القرآن الكرمي اقتصر على استعمال األوىل(لة فاألوىل راقية مؤدبة، والثانية مبتذ: حامل وحبلى" -
ا يف درجة : كنيف، ومرحاض، ودورة املياه، والتواليت، واحلمام - فلكل منها بيئته اخلاصة، إىل جانب تفاو

 .التلطف والال مساس
اقل رمسية، فاألوىل رمسية ال تستخدم إال مع كبار الشخصيات، والثانية : عقيلته، وحرمه، وزوجته، وامرأته -

لنسبة ... والثالثة عربية فصيحة، والرابعة عامية إلضافة إىل ما حيمله كل لفظ من دالالت اجتماعية وثقافية 
  .3"للمتكلم

فاملائدة ال يقال هلا مائدة حىت يكون عليها طعام، ألن املائدة "، )املائدة واخلوان(كما فرق ابن فارس بني 
ا شراب، وإال فهو قدح مادين مييدين، إذا أعطاك، : من وإال فامسها خوان، والكأس ال تكون كأسا حىت يكون 

                                                        
  .230-229علم الداللة، أمحد خمتار، مرجع سبق ذكره، ص  1
، ينظر أيضا األلفاظ املرتادفة املتقاربة يف املعىن، أيب احلسن علي بن عيسى  161مصطفى صادق الرافعي، مرجع سبق ذكره، صريخ آداب العرب،  2

  .404، ينظر أيضا املزهر يف علوم اللغة وأنواعه، عبد الرمحن جالل الدين السيوطي، مرجع سبق ذكره، ص 18الرماين، مرجع سبق ذكره، ص 
  .228علم الداللة، أمحد خمتار، مرجع سبق ذكره، ص  3
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لطريقة نفسها، 1"أو كوب، والكوب ال يكون إال بعروة، والكوز بعروة ، ومضى يفرق بني القلم واألنبوبة والدلو 
 رأي ابن فارس وجود ، وحسب الرماين أن العلة يف2"اليت يتكلف فيها إلجياد فروق دقيقة بني األمساء املرتادفة"

والعلة يف استخدام لفظة مكان األخرى عند : "املشاكلة بني األلفاظ عند استعمال لفظة مكان األخرى، يقول
وجود مشاكلة بني اللفظني إال أن يف كل واحدة منهما معىن ليس يف ) ال ريب(بدال من ) ال شك(التعبري كقوهلم 

  .3"األخرى

عض الفروق اليت غالبا ما ترد بني األلفاظ، اليت يقال برتادفها ممثال ب Collinsonوقد خلص كولينسون 
  :4لذلك ببعض الكلمات

  ).بكى، انتحب(أن يكون أحد اللفظني أكثر عمومية أو مشوال من اآلخر  -
ك، أتعب(أن يكون أحد اللفظني أكثر حدة وقوة من اآلخر  -  ).أ
رة  - النفعال أو اإل  ).أتون، موقد(أكثر من اآلخر أن يكون أحد اللفظني مرتبطا 
ستحسان أديب أو استهجان، يف حني يكون اآلخر حمايدا  - تواليت، (أن يكون أحد اللفظني متميزا 

 ).مرحاض، دورة املياه
 ).حكم ذايت، استقالل(أن يكون أحد اللفظني أكثر ختصصية من اآلخر  -
للغة املكتوبة وأدبيا أكثر من  -   ).تلو، بعد( اآلخر أن يكون أحد اللفظني مرتبطا 

لكلمات املرتادفة املتقاربة املعىن ذلك أنه   فبالرغم من إنكار ابن فارس املطلق للرتادف غري أنه يعتز 
نة اللغة العربية، : "يعدها من خصائص العربية أفضل وأوسع اللغات، يقول وإن أردت أن سائر اللغات تبني إ

سم واحد نذكر فهذا غلط، ألننا لو احتجنا أن نعرب عن ال للغة الفارسية ملا أمكننا ذلك إال  سيف وأوصافه 
ألمساء املرتادفة، فأين هذا  لعربية صفات كثرية، وكذلك األسد والفرس وغريها من األشياء املسماة  للسيف 

، وقد ذكر عبد الرمحن جالل الدين السيوطي يف  5"من ذلك، وأين لسائر اللغات من السعة ما للغة العرب

                                                        
  .19املرتادفة املتقاربة يف املعىن، أيب احلسن علي بن عيسى الرماين، مرجع سبق ذكره، ص األلفاظ  1
  .19املرجع نفسه، ص  2
  .19املرجع نفسه، ص  3
  .229-228علم الداللة، أمحد خمتار، مرجع سبق ذكره، ص  4
  .19األلفاظ املرتادفة املتقاربة يف املعىن، أيب احلسن علي بن عيسى  الرماين، مرجع سبق ذكره، ص  5
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مسائه املختلفة كالسيف واملهند واحلسام  أن  -كما ذكر سابقا–كتابه املزهر يف علوم اللغة تسمية السيف 
ن . 1االسم واحد وما بعده من األلقاب صفات، ألن كل صفة معناها غري معىن األخرى وابن فارس يعرتف 

ألمساء : "ولالشيء يسمى بعدة أمساء وعند التدقيق جند له امسا والباقي صفات، يق يسمى الشيء الواحد 
والذي نقوله يف هذا أن االسم واحد،  -كما ذكر سابقا أمساء السيف–املختلفة حنو السيف واملهند واحلسام 

  .2..."ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غري معىن األخرى... وهو السيف وما بعده من األلقاب صفات

حكى الشيخ : "عة رواية من جملس حول السيف وأمسائه يقولوقد روي عن العالمة عز الدين بن مجا
حلضرة مجاعة : القاضي أبو بكر بن العريب بسنده عن أيب علي الفارسي قال كنت مبجلس سيف الدولة حبلب و

ما أحفظ : أحفظ للسيف مخسني امسا، فتبسم أبو علي وقال: من أهل اللغة وفيهم ابن خالويه فقال ابن خالويه
هذه صفات؛ : فأين املهند والصارم وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: قال ابن خالويه. ا واحدا، وهو السيفله إال امس

  .3"وكأن الشيخ ال يفرق بني االسم والصفة

يام كلمات تدل على : "وقد ذكر أبو هالل العسكري أمثلة أخرى، يقول ُ فالظمأ، والصدى، واُألوام، واهل
فأنت تعطش إذا أحسست حباجة إىل املاء، مث يشتد بك : من درجاتهالعطش إال أن كال منها، يصور درجة 

أن : العطش فتظمأ،ويشتد بك الظمأ فتصدى، ويشتد بك الصدى فتؤوم، ويشتد بك اُألوام فتهيم، وإذا قلت
أنه هائم فقد : أما إذا قلت... فقد أردت أنه حباجة إىل جرعات من املاء ال يضريه أن تبطئ عليه: فال عطشان

والعشق والغرام، : "كما أضاف مثاال عن درجات احلب، يقول. 4"م السامع أن الظمأ برّح به حىت كاد يقتلهعل
والولع، والوله، والتَّيم، صور من احلب، أو درجات متفاوتة منه تبني حاالته املختلفة يف نفوس احملبني، فليس كل 

ه متيما   .5"حمب مغرما، وال كل مغرم مولعا، وال كل موّل

   

                                                        
  .404املزهر يف علوم اللغة وأنواعه، عبد الرمحن جالل الدين السيوطي، مرجع سبق ذكره، ص يراجع،  1
  .19، املرجع السابق، ص األلفاظ املرتادفة املتقاربة يف املعىن، أيب احلسن علي بن عيسى  الرماين 2
  .405املزهر يف علوم اللغة وأنواعه، عبد الرمحن جالل الدين السيوطي، املرجع السابق، ص  3
  .09الفروق اللغوية، أبو هالل العسكري، حتقيق وتعليق دمحم إبراهيم سليم، مرجع سبق ذكره، ص  4
  .09املرجع نفسه، ص  5
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العتماد على األدلة القرآنية )2   :اإلنكار 
ج اللغة  يعترب القرآن الكرمي كتاب هللا املعجز املنزل على نبينا وحبيبنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وهو دستور املسلمني و
العربية، وقد نزل بلغة العرب لغة قريش، وجرى جماريها، فكان ال بد ملن يتصدى لتفسريه تفسريا دقيقا صحيحا 

وقد ظهرت جهود مبكرة يف حبث . 1وصائبا أن يعتمد على اللغة ويفهم أساليبها، وينفذ إىل خصائص التعبري فيها
ا علماء مسلمون قدامى، وكان حمور هذه املؤلفات يف جمملها إعجاز القرآن البياين واللغوي . إعجاز القرآن قام 

واليت حدثت قبله ومل يشاهدها إال من حضرها،  لكن معجزات القرآن غري معجزات األنبياء اليت ذكرت فيه،
لبصرية، وهذا ما جعل معجزاته حتد قائما إىل يوم القيامة، فقد عجز العرب  فالقرآن خياطب العقول ويدرك 
الفصحاء البلغاء زمن نزول الوحي عن اإلتيان مبثله مهما اجتهدوا، وقد أخربهم هللا تعاىل بعجزهم الدائم عن 

َلوْ  ﴿: ، قال تعاىل2هاإلتيان مبثل هِ وَ ِ ثْل ْتُوَن ِمبِ آِن َالَ  َذا اْلُقرْ ثِْل َهٰ ْتُوا ِمبِ اْجلِنُّ َعَلٰى َأنَ  نُس وَ عَِت اْإلِ ُقل لَّئِِن اْجتَمَ
ا ً ْعٍض َظِهري بـَ ِ ْعضُُهْم ل    .3﴾َكاَن بـَ

لقرآن وعلومه،  فمنهم من أقره لغة لقد تباينت وتفاوتت آراء واجتاهات منكري الرتادف من املشتغلني 
وأنكره فصاحة وعذوبة، ومنهم من آثر القطع بعدم الرتادف ما أمكن يف بعض األلفاظ من القرآن الكرمي، ومنهم 

   .4من أنكره صراحة يف العربية عامة والقرآن خاصة، ومنهم مرة مع املثبتني ومرة مع املنكرين
لرغم من أّن القرآن فاق فصاحتهم وبالغتهم جندهم قد كابروا ومل يعرتفوا بذلك، وهناك أمثلة كثرية حتيل 

ستحالة اإلتيان من مثله،  لقيت : "أن أنيسا أخا ذر قال أليب ذر: ومنها ما جاء يف صحيح مسلم"على إقرارهم 
وكان . شاعر، كاهن، ساحر: يقولون: ناس، قالفما يقول ال: رجال مبكة على دينك، يزعم أن هللا أرسله، قلت

لقد مسعت قول الكهنة، فما هو بقوهلم، ولقد وضعت قوله على إقراء الشعر، فلم يلتئم : أنيس أحد الشعراء، قال
م لكاذبون، وروي عن الوليد بن املغرية ملا مسع القرآن من  على لسان أحد بعدي أنه شعر، وهللا إنه لصادق، وأ

شعار اجلن، وهللا ما يشبه : "، قالرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لشعر مين وال برجزه وال بقصيده وال  فوهللا ما فيكم رجل أعلم 
ووهللا إن لقوله الذي يقول حالوة، وإن عليه لطالوة، وإنه ملثمر أعاله، مغدق أسفله، . الذي يقول شيئا من هذا

                                                        
ض، ط. الفروق اللغوية وأثرها يف تفسري القرآن الكرمي، د 1   .05، ص 1993، 1دمحم بن عبد الرمحن بن صاحل الشايع، مكتبة العبيكان، الر
  .57يراجع إشكالية ترمجة األلفاظ املتقاربة املعاين يف القرآن الكرمي، أمساء زينب بن ساسي، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .88سورة اإلسراء، اآلية  3
، ط 4   .121، ص 1997، 1يراجع الرتادف يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، دمحم نور الدين املنجد، دار الفكر، دمشق، سور
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فهذان املثاالن يعتربان شهادتني من أكرب شعراء عصر نزول الوحي  .1"وإنه يعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما حتته
لبالغة والكالم   .وأعلم الناس 

فاأللفاظ عند الدكتور حسن ضياء الدين عرت جتري جمرى النغمات والطعوم من حيث احلسن والقبح، وهلا 
لقرآن، ويؤثر بوجود فروقات بني حالوة كحالوة العسل ومرارة كمرارة احلنظل، فتحرج من قال برتادف األلفاظ يف ا

ا الرتادف متييزا دقيقا، . 2األلفاظ اليت قيل برتادفها : يقول يف اآلية"وكذلك الزخمشري مييز بني األلفاظ اليت يظن 

ُ بِنُوِرِهْم ﴿ َّ َهَب ا ا َحْوَلهُ َذ َْت مَ ا َأَضاء ، وهو نقيض الظ) أي النار(النور ضوؤها "، و3﴾فـََلمَّ لمة، وضوء كل نّريِ
رة، ومصداق  ، والنور مشتق منها، واإلضاءة فرط اإل ر ينور إذا نفر؛ ألن فيها حركة واضطرا واشتقاقها من 

ا﴿: ذلك قوله رَ نُورً اْلَقمَ ً وَ اء َ َ الشَّْمَس ِضي ا ﴿: ، ويقول يف اآلية4﴾ُهوَ الَِّذي َجعَل نَ َال َميَسُّ يَها نََصٌب وَ ا فِ نَ َال َميَسُّ
يَها ُلغُوٌب  ما الفرق بني النصب واللغوب؟ قلت النصب التعب واملشقة اليت تصيب املنتصب : ، فإن قلت5﴾فِ

لألمر املزاول له، وأما اللغوب فما يلحقه من الفتور بسبب النصب، فالنصب نفس الكلفة، واللغوب نتيجته، وما 
  .6"حيدث منه الكالل والفرتة

لنظم، ونظم  ليف حروفه وكلماته : "القرآن بصفة عامةيقول اخلطايب حول مفهوم اإلعجاز  هو طريقة 
ا يف قالب  ا يف قالب حمكم، مث طريقة استعمال هذه الرتاكيب يف األغراض مع أخوا ومجله، وسكبها مع أخوا
وضح عبارة يف أعذب سياق وأمجل  حمكم، مث طريقة استعمال هذه الرتاكيب اليت يتكلم عنها للداللة على املعاين 

لفظ حامل، ومعىن به : وخبالف األسلوب يدرك النظم يف اجلملة الواحدة والكلمة الواحدة، ألن للكالم ،7"نظم
مل القرآن ال ترى شيئا من األلفاظ أفصح وال أجزل وال أعذب من ألفاظه،  ظم، وإذا ما مت  ط هلما  قائم، ور

ليفا وأشد تالؤما وتشاكال من نظمه   .8وال ترى نظما أحسن 

                                                        
  .59- 58إشكالية ترمجة األلفاظ املتقاربة املعاين يف القرآن الكرمي، أمساء زينب بن ساسي، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .122-121 بني النظرية والتطبيق، دمحم نور الدين املنجد، املرجع السابق، ص يراجع الرتادف يف القرآن الكرمي 2
  .17البقرة، اآلية سورة  3
  .05يونس، اآلية سورة  4
  .35فاطر، اآلية سورة  5
  .123الرتادف يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، دمحم نور الدين املنجد، املرجع السابق، ص  6
  .59إشكالية ترمجة األلفاظ املتقاربة املعاين يف القرآن الكرمي، أمساء زينب بن ساسي، مرجع سبق ذكره، ص  7
  .74يراجع، املرجع نفسه، ص  8
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ما، وأوهلم ابن األعرايب مث تبعه اآلخرون، مثلما ذكره األصفهاين يف  وهناك من أنكر وجود الرتادف إنكارا 
وعلى هذا الرأي خالد عبد الرمحن العك صاحب    -كما ذكر سابقا–) املفردات يف غريب القرآن(مقدمة كتابه 

القرآن الكرمي من األلفاظ املرتادفة أو  وإن مما ال شك فيه أنه ليس يف: "كتاب أصول التفسري وقواعده، يقول
– وتعد عائشة عبد الرمحن. 1"املتواردة إال ويف كلٍّ معىن مقصود، يدركه من كان ضليعا يف فقه اللغة وأسرار العربية

لرأي املنكر لوجود الرتادف يف القرآن، وحىت يف أصل العربية أيضا، مامل  -بنت الشاطئ من أكثر العلماء متسكا 
مجا عن اختالف اللغات أو القرابة الصوتية، حيث تقول بعد نفيها الرتادف يف اللغة يكن ا واألمر  "لرتادف 

كذلك يف ألفاظ القرآن، ما من لفظ فيه ميكن أن يقوم غري مقامه، ذلك ما أدركه العرب اخللَّص الفصحاء الذين 
وذلك ما . كان عن اختالف لغات القبائل العربية  وال يشغلنا تعدد األلفاظ للمعىن الواحد، إذا... نزل فيهم القرآن

ال خالف فيه، فيما أعلم، وإمنا يشغلنا الرتادف حني يقال بتعدد األلفاظ للمعىن الواحد، دون أن يرجع هذا 
  . 2"الرتادف إىل تعدد اللغات، ودون أن يكون بني األلفاظ املقول برتادفها قرابة صوتية

مرتابطة ومتناسقة ومنسجمة فيما بينها، فكل كلمة فيه وضعت بشكل من هنا نستنتج أن ألفاظ القرآن 
خرى يغري املعىن املرجو بشكل جذري، وكأنه مت إحداث خلل  دقيق وإعجاز ال متناه، حبيث أن استبدال كلمة 

  .يف الكالم

 دقيقة بني ذا نرى أن من اهتموا بعلوم القرآن تباينت آراؤهم يف إنكار الرتادف، فمنهم من التمس فروقا
ا ترادف، وبعضهم أنكر وجود الرتادف يف أصل اللغة إال إن ترادفت األلفاظ من لغتني، وكان  األلفاظ اليت قيل 

  .3...إنكارهم أشد حول وجوده يف كتاب هللا، والتمسوا الفروق الدقيقة بني بعض ألفاظه

ا، مبعرفة الفروق اللغوية الدقيقة بني لذلك وجب حتديد دالالت األلفاظ حتديدا دقيقا لفهم معانيه وتفسريه
ا مفيدة يف فهم  األلفاظ اليت يظن فيها الرتادف، ألن دراسة هذه الظاهرة عظيمة األثر يف فهم كتاب هللا، كما أ
نصوص اللغة العربية الفصيحة، فاللغة هي األداة لفهم ذلك كله فهما سليما دقيقا متماشيا مع دالالت اللغة 

  .4وقواعدها

                                                        
  .123ظرية والتطبيق، دمحم نور الدين املنجد، مرجع سبق ذكره، ص الرتادف يف القرآن الكرمي بني الن 1
  .124املرجع نفسه، ص  2
  .126- 125يراجع املرجع نفسه، ص  3
  .05دمحم بن عبد الرمحن بن صاحل الشايع، مرجع سبق ذكره، ص . يراجع الفروق اللغوية وأثرها يف تفسري القرآن الكرمي، د 4
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-ومن األقوال املوجودة عنهم : "تيمية أشار إىل أمهية ذلك يف مقدمة كتابه أصول التفسري، يقول فابن
لفاظ متقاربة ال مرتادفة، فإّن الرتادف يف اللغة  –السلف وجيعلها بعض الناس اختالفًا؛ أن يعربوا عن املعاين 

در وإما معدوم، وقل أن يعرب ع ن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدى مجيع معناه؛ بل قليل، وأما يف ألفاظ القرآن فإما 

ا﴿: يكون فيه تقريب ملعنــاه؛ وهذا من أسباب إعجــاز القرآن، فإذا قال القائل ْورً ُ مَ اء مَ ْومَ َمتُورُ السَّ َ ، إن املور 1﴾يـ

ا؛ إذ املور حركة خفيفة سريعة ً أنزلنا ): أوحينا إليك(وكذلك إذا قال الوحي اإلعالم أو قيل . هو احلركة كان تقريب

يَل ﴿: إليك، أو قيل ائِ ْسرَ َِين ِإ َىلٰ ب ا ِإ نَ َقَضيـْ   .3"، أي أعلمنا، وأمثال ذلك2﴾وَ

إن شاء هللا  - املفردات يف غريب القرآن–واتبع هذا الكتاب : "ويقول الراغب األصفهاين يف الصدد نفسه
اب ينبئ عن حتقيق األلفاظ املرتادفة على املعىن الواحد وما بينهما من الفروق الغامضة، تعاىل ونسأ يف األجل، بكت

فبذلك يعرف اختصاص كل خرب بلفظ من األلفاظ املرتادفة دون غريه من أخواته، حنو ذكره القلب مرة والفؤاد مرة 

ِ ﴿: وحنو ذكره تعاىل يف عقب قصة. والصدر مرة ٍت ّل َِك َآلَ ل نَّ ِيف َذٰ نُونَ ِإ ْؤمِ ُ َقْومٍ ﴿: ويف أخرى ﴾َقْومٍ يـ ِ ل

ونَ  رُ َفكَّ تـَ ونَ ﴿: ويف أخرى ﴾يـَ ْعَلمُ َقْومٍ يـَ ِ ْفَقُهونَ ﴿: ويف أخرى ﴾ل َقْومٍ يـَ ِ وحنو ذلك مما يعده من ال حيق احلق ... ﴾ل
، وال ريب فيه بال شك فيه ف ويبطل الباطل ر أنه إذا فسر احلمد  بقوله الشكر  ِ ب واحد، فيقّد قد فسر أنه 

اه التبيان   .4"القرآن ووّف

لعلوم القرآنية عناية فائقة، وعجز األفصح منهم عن إتيان ولو آية من  منذ نزول الوحي اهتم املسلمون 
املقدمة " إشكالية ترمجة األلفاظ املتقاربة املعاين يف القرآن الكرمي"مثله، تقول أمساء زينب بن ساسي يف أطروحتها 

لقد أبدى علماء املسلمني املهتمون بعلوم القرآن، ومنذ نزول الوحي، عناية فائقة : "لنيل شهادة املاجستري
لتأليف يف وجهوه إعجازه واحلديث عن تفوقه عن كل كالم بليغ، وذلك ملا   فاشتغلوا سلوب القرآن ولغته،

  .5"توفر فيه من اخلصائص اليت جعلت أفصح الفصحاء من العرب يعجز عن اإلتيان مبثله

                                                        
  .09سورة الطور، آية  1
  .17اإلسراء، اآلية سورة  2
، ط. مقدمة يف أصول التفسري، ابن تيمية تقي الدين أمحد بن عبد احلليم، حتقيق د  3 ن زرزور، كلية الشريعةّ، جامعة دمشق، سور  ،1972، 2عد

  . 51ص 
الدراسات والبحوث مبكتبة نزار مصطفى الباز، ، حتقيق وإعداد ونشر مركز )الراغب األصفهاين(املفردات يف غريب القرآن، أيب القاسم احلسني بن دمحم  4
  .05، ص 1ج
  .71إشكالية ترمجة األلفاظ املتقاربة املعاين يف القرآن الكرمي، أمساء زينب بن ساسي، مرجع سبق ذكره، ص  5
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يت أحد بكالم  ملفردة الواحدة، وكذا استحالة أن  يرى عبد القاهر اجلرجاين استحالة أن يكون التحدي 
لبالغة والفصاحة مها  إلتيان من مثله، وحسبه العلم  تكون كلماته على تواليها يف زنة كلمات القرآن مث االدعاء 

أن يؤتى املعىن من اجلهة اليت هي أصح لتأديته، : "يقول السبيل األمثل والوسيلة والوحيدة لفهم اإلعجاز القرآين،
وخيتار له اللفظ الذي هو أخص به وأكشف عنه وأمت له، وأحرى أن يكسبه نبال ويظهر فيه مزية، وال تفاضل بني 

، فاملعىن حسبه حيمل يف  قالب خمصص له 1"لفظتني يف الداللة حىت تكون إحدامها أدل على معناها من األخرى
ى وأصح صورة حبيث يضفي عليه حسنا، ومن هنا يكون التفاضل بني األلفاظ والذي   .يؤديه يف أ

ألحرى انعدام الرتادف يف ألفاظ القرآن والذي : "يقول الباحث عبد الرمحن بن معاضة الشهري بنُدرِة أو 
در اهلم فيما ذكره ابن تيمية رمحه ومن أقو . ذهب إليه احملققون من العلماء أن الرتادف يف اللغة قليل، ويف القرآن 

در وإما معدوم، : هللا تعاىل يف مقدمة التفسري حيث قال فإن الرتادف يف اللغة قليل وأما يف ألفاظ القرآن فإما 
ومن املنكرين ملسألة ... وقل أن يعرب عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي مجيع معناه، بل يكون فيه تقريب ملعناه

  .2"رمي اإلمام الراغب األصفهاين رمحه هللا، حيث يرى إن الرتادف معدوم يف القرآن الكرميالرتادف يف القرآن الك

   

                                                        
  .76إشكالية ترمجة األلفاظ املتقاربة املعاين يف القرآن الكرمي، أمساء زينب بن ساسي، مرجع سبق ذكره، ص  1
ة يف اجلزائر، الفروق اللغوية يف املعاجم العربية كتاب الفروق يف اللغة أليب هالل العسكري أمنوذجا، سوهيلة دريوش، منشورات خمرب املمارسات اللغوي 2

  .152، ص 2011جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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لفروق اللغوية بينها )3   :أمثلة حول األلفاظ اليت قيل 
 :اخلوف، والوجل، والرعب، والفرزع، والرهبة، واخلشية  - )أ 

القرآن الكرمي، حيث قام بذكر  قدم لنا الباحث يهوذا محزة أبو بكر مجلة من الكلمات اليت قيل برتادفها يف
عتماده على مجلة من  املواضع اليت وردت يف الكلمات اليت قيل برتادفها، وصنفها ضمن جداول ميز فيما بينها 
ستقراء لكل جدول خمصص للكلمات اليت قيل برتادفها مبينا نسبة الرتادف فيما بينها، فإن   القواميس، مث قام 

لكلمة حي ا حيصل على إشارة (+)صل على إشارة كان اللفظ متصفا    ).-(، أما إذا كان ال يتصف 

ت اليت وردت فيها هذه األلفاظ   :بعض من اآل

 اْجلُوعِ ﴿: قال هللا تعاىل َن اْخلَْوِف وَ نَُّكم بَِشْيءٍ مِّ ُلوَ بـْ َلنـَ   .1﴾وَ

 َال ُهْم َحيْ ﴿: قال هللا تعاىل ِهْم وَ يْ ن تَبَِع ُهَداَي َفَال َخْوٌف َعَل   .2﴾َزنُونَ َفمَ

 ونَ ﴿: قال هللا تعاىل اِجعُ ِِّْم رَ َىلٰ رَ ٌة َأنـَُّهْم ِإ ِجَل ُهْم وَ ُ ا آتَوا وَّقـُُلوبـ ْؤتُوَن مَ ُ الَِّذيَن يـ   . 3﴾وَ

 قال هللا تعاىل :﴿ ِ َّ وا الرُّْعَب ِمبَا َأْشرَُكوا ِ ي ِيف قـُُلوِب الَِّذيَن َكَفرُ ْلقِ   .4﴾َسنـُ

 َقَذَف ِيف ﴿: قال هللا تعاىل رِيًقاوَ وَن َف ِْسرُ َ ُلوَن وَ ْقتـُ رِيًقا تـَ ِمُ الرُّْعَب َف   .5﴾قـُُلِو

 رُ ﴿: قال هللا تعاىل ُزنـُُهمُ اْلَفَزعُ اْألَْكبـَ   .6﴾َال َحيْ

 نُونَ ﴿: قال هللا تعاىل ئٍِذ آمِ ْومَ ن فـََزٍع يـَ ُهم مِّ َها وَ نـْ رٌ مِّ ْحلََسنَةِ فـََلهُ َخيـْ ِ َ ن َجاء  . 7﴾مَ

 َألَن﴿: قال هللا تعاىل ِ َّ َن ا ًة ِيف ُصُدوِرِهم مِّ َ ْهب   .8﴾تُْم َأَشدُّ رَ

 ُلونَ ﴿: قال هللا تعاىل ْعمَ ا تـَ ٍل َعمَّ ُ بِغَافِ َّ ا ا مَ ِ وَ َّ ةِ ا َ ْن َخْشي ْهبُِط مِ ا يـَ َها َلمَ نـْ نَّ مِ ِإ   .9﴾وَ

                                                        
  .155سورة البقرة، اآلية  1
  .38سورة البقرة، اآلية  2
  .60سورة املؤمنون، اآلية  3
  .151سورة آل عمران، اآلية  4
  .26سورة األحزاب، اآلية  5
  .103سورة األنبياء، اآلية  6
  .89سورة النمل، اآلية  7
  .13سورة احلشر، اآلية  8
  .74سورة البقرة، اآلية  9
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  :1واجلدول التايل ميثل مواضع االختالف واالقرتان بدقائق الفروق بني األلفاظ

  
  الكلمة

علم
 ل

رتان
الق

ا
  

ركة
ح

  

البا
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تقو
يف ال

دة 
ز

  

ئما
 دا

خلري
ق 

تعل
ال

  

حري
الت

ض  
قبا

ان
  

ون
سك

رب  
 اهل

 يف
عان

إم
  

  -  -  +  +  -  +  -  -  اخلوف

  -  -  -  -  -  +  +  -  الوجل

  -  -  -  +  -  -  +  -  الرعب
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كاستنتاج واستقراء ملا توصل إليه إنه ال يوجد الرتادف التام بني هذه الكلمات، إال بعض يقول الباحث  
ملمح يسري من التقارب الداليل، فمثال لو أخذ كلميت الرهبة واخلشية فسنجد أن نسبة التقارب الداليل بينهما 

تا يف أربع، وكذلك كلمتا اخلوف هي نفس نسبة التباعد الداليل بينهما فقد اتفقتا يف أربع مسات بينما اختلف
والوجل، وأما كلمتا الرعب والفزع فنسبة التباعد بينهما أكثر، حيث جند االتفاق بينهما يف موضعني فقط بينما 

  . 2االختالف بينهما يف ستة مواضع

ا، وأنه ومن خالل ما توصل إليه الباحث نستنتج أنه ال يوجد ترادف على مستوى هذه الكلمات اليت قيل برتادفه
ت الكرمية خرى يف اآل   .من املستحيل استبدال لفظة 

   

                                                        
  .57مرجع سبق ذكره، ص محزة أبو بكر،  الرتادف يف القرآن الكرمي دراسة لغوية يف ضوء نظرية املالمح الداللية، يهوذا 1
  .58-57يراجع املرجع نفسه، ص  2
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 : الغيث واملطر  -)ب 

، فقد ذهب أكثر "الغيث واملطر"من األلفاظ اليت جند اللغويني خيتلفون فيها من حيث الداللة لفظتا 
ما سواء  .اللغويني إىل أ

ت، مثل   :1وردت الكلمة األوىل يف آ

َ ِعنَدهُ ِعْلمُ ﴿ َّ نَّ ا ّزُِل اْلغَيْثَ ِإ نـَ ُ يـ اَعةِ وَ   .2﴾السَّ

ا قـَنَطُوا﴿ ْعِد مَ ن بـَ ّزُِل اْلغَيَْث مِ نـَ ُ ُهوَ الَِّذي يـ   .3﴾وَ

ت مثل   :4ووردت الثانية يف آ

َني ﴿ ْجرِمِ ُة اْلمُ َ ب انُظرْ َكيَْف َكاَن َعاقِ ا َف ِهم مََّطرً يْ َ َعَل َطرْ َأمْ   .5﴾وَ

﴿ َ ا َفَساء ِهم مََّطرً يْ َ َعَل َطرْ َأمْ نَذِريَن وَ َطرُ اْلمُ   .6﴾مَ

لقد ذهب كثري من اللغويني إىل ترادف لفظي الغيث واملطر، وتطابقهما يف املعىن، ولكن تتبع االستعمال "
ـــ. 7"القرآين يدل على وجود صفة فارقة بينهما بعد اشرتاكهما يف أصل املعىن ــ املطر والكأل، : الغيث يف اللغة"فـ

  .8"السحاباملاء املنسكب من : واملطر

). املطر: الغيث: (، ويقول اجلوهري)الغيث اسم للمطر كله(إن : "- ه215ت–يقول أبو زيد األنصاري 
والقلة منهم يفرقون بينهما، ). األصل املطر، مث مسي ما ينبت به غيثا: املطر والكأل؛ وقيل: الغيث: (ويف اللسان

                                                        
  .115-114، ص 2001، 1امحد خمتار عمر، الناشر عامل الكتب،القاهرة، ط. دراسات لغوية يف القرآن الكرمي وقراءاته، د 1
  .34سورة لقمان، اآلية  2
  .28سورة الشورى، اآلية  3
  .115-114امحد خمتار عمر، املرجع السابق، ص . وقراءاته، ددراسات لغوية يف القرآن الكرمي  4
  .84سورة األعراف، اآلية  5
  .173سورة الشعراء، اآلية  6
  .115-114امحد خمتار عمر، املرجع السابق، ص . دراسات لغوية يف القرآن الكرمي وقراءاته، د 7
ة، د معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي لبيان املالمح الفارقة 8 دمحم دمحم داود، دار غريب . بني األلفاظ متقاربة املعىن والصيغ واألساليب املتشا

  .355، ص 2008للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


  إنكار ظاهرة الرتادف من خالل القرآن الكرمي        :    الفصل الثاين

 
52 

ن املطر إذا جاء عقيب احملل عن بعض الل -ه430ت –وهذا ما يتمثل فيما نقله الثعاليب  غويني القدامى قوهلم 
  . 1"الغيث: أو عند احلاجة إليه، فهو

أما االستخدام القرآين للكلمتني فله خصوصية نلحظها "فاالستعمال يسوي بني الغيث واملطر يف اللغة، 
املخصب لألرض والنبت،  دائما يف معىن املطر النافع ) الغيث(بتأمل السياقات القرآنية هلما، حيث وردت كلمة 

ا تَْدِري نـَْفٌس ﴿: كما يف قول هللا عز وجل مَ ا ِيف اْألَرَْحاِم وَ ْعَلمُ مَ يـَ ّزُِل اْلغَيَْث وَ نـَ يـُ اَعةِ وَ نَدهُ ِعْلمُ السَّ َ ِع َّ نَّ ا ِإ

يمٌ َخبِريٌ  ِ َ َعل َّ نَّ ا ا تَْدِري نـَْفٌس َِّيِ َأرٍْض َمتُوُت ِإ مَ ًدا وَ ا تَْكِسُب َغ   .2 )"34لقمان ( ﴾مَّاَذ

ملطر إال يف موضع االنتقام، وأن العامة وأكثر "إّن  - ه255ت –وقد ذكر اجلاحظ  القرآن ال يلفظ 
ويبدو أن اجلاحظ قد وهم يف ذلك إذ أن الذي ذكره . اخلاصة ال يفصلون بني ذكر املطر وبني ذكر الغيث

ذا، الفرق بني الغيث واملطر كما ذكر اجلاحظاللغويون واملفسرون إمنا هو الفرق بني مطر وأمطر ومل يعنو  وحىت . ا 
فهو مردود على رأى طائفة . هذا الفرق بني مطر وأمطر غري مطرد وليس مسلما به عند مجيع اللغويني واملفسرين

يد، ويف هذه املسألة خالف  ن املطر ومطر مبعىن، وأن أمطر قد جاءت يف اخلري يف اللغة والقرآن ا منهم 
  .3"طويل

ا قد استخدمت يف سياق العقاب اإلهلي " وأما املطر فاملتأمل يف السياقات القرآنية اليت ورد فيها جيد أ

يٍل مَّنُضوٍد ﴿: للطاغني واملفسدين، كما يف قوله تعاىل ن ِسّجِ ًة مِّ َها ِحَجارَ يـْ َ َعَل َطرْ َأمْ   .4) "82هود ( ﴾وَ

ملطر مث حكى الفرق بينهما على رأي بعضهم، فهو يقول يف قوله تعاىل" ُهوَ ﴿: وقد فسر القرطيب الغيث  وَ

ا قـَنَطُوا ْعِد مَ ن بـَ ّزُِل اْلغَيَْث مِ نـَ ُ والغيث ما ... والغيث واملطر، ويسمى الغيث غيثا ألنه يغيث اخللق(، 5﴾الَِّذي يـ
فعا وض فعا يف وقته، واملطر قد يكون    . 6 )"ارا يف وقته وغري وقته، قاله املاورديكان 

                                                        
  .115-114، ينظر أيضا دراسات يف القرآن الكرمي، ص 240-237الرتادف يف اللغة، حاكم مالك العييب، مرجع سبق ذكره، ص  1
ة، د 2 دمحم دمحم داود، مرجع سبق . معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي لبيان املالمح الفارقة بني األلفاظ متقاربة املعىن والصيغ واألساليب املتشا

  .355ذكره، ص 
  .240-237الرتادف يف اللغة، حاكم مالك العييب، املرجع السابق، ص  3
  .355دمحم دمحم داود، املرجع السابق، ص . كرمي لبيان املالمح الفارقة بني األلفاظ، دمعجم الفروق الداللية يف القرآن ال 4
  .28سورة الشورى، اآلية  5
أمحد خمتار عمر، . ، ينظر أيضا دراسات لغوية يف القرآن الكرمي وقراءاته، د240-237الرتادف يف اللغة، حاكم مالك العييب، املرجع السابق، ص 6

  .115-114مرجع سبق ذكره، ص 
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كم املطر؟ فقالت: وعن األصمعي قال" : مررت ببعض قبائل العرب وقد مطروا، فسألت عجوزا منهم، أ
فعا يف وقته، واملطر قد يكون : وقد عقب القرطيب نقال عن املارودي قائال. غثنا ما شئنا غيثا والغيث ما كان 

والالفت للنظر . وال شك أن االستعمال القرآين يؤيد هذه التفرقة الدقيقة يف املعىن. وغري وقتهفعا وضارا، يف وقته 
  .1)"الفروق(أن العسكري مل يتعرض هلذا الفرق يف كتابه 

لفرق بينهما  وال . يلحظون األصل االشتقاقي للكلمة، فريون يف الغيث معىن اإلغاثة"ويبدو أن القائلني 
ذا الفرق وال يراعيهبه االستعمال الل لفرق الذي ذهبوا إليه، فيمكن تفسري ترادفهما . غوي العام  ولو سلمنا 

  .2"وإىل مثل هذا ذهب الدكتور مطر. بتطور الداللة على سبيل تعميم اخلاص، أي تعميم داللة الغيث

  :السنة والعام واحلول واحلجة  -)ج 
لتباين والرتادف فيها، ولعل ثعلب أقدم من إن اللغويني على خالف يف هذه األلفاظ من حيث القول 

ا فهي سنة والعام ال يكون إال شتاء وصيفا، وليس : "فرق بني السنة والعام وذلك بقوله السنة من أي يوم عدد
فإذا عدد من اليوم إىل مثله فهو سنة يدخل فيها نصف الشتاء ونصف . السنة والعام مشتقني من شيء

ال صيفا وشتاء، من األول يقع الربع والربع والنصف والنصف، إذا حلف ال يكلمه عاما الصيف، والعام ال يكون إ
كل عام سنة وليس  : والعام أخص من السنة فعلى هذا تقول. ال يدخل بعضه يف بعض، إمنا هو الشتاء والصيف

   .3 )"كل سنة عاما

ن الحظا استعمال الناس هلما مبعىن اللذي"وعبد اللطيف البغدادي  على هذه التفرقة كل من اجلواليقياتفق و 
–كما فرق بينهما أبو هالل العسكري . واحد، فأنكرا ذلك وحكيا الفرق بينهما على ما روي عن ثعلب

الفرق بني العام : "، يقول العسكري4"كثر من فرق واحد، تفرقة ختتلف عن تفرقة ثعلب السالفة -ه395ت
م والسنة مجع شهو  م الزنج قيل عام الزنج وملا مل يقل شهور والسنة، أن العام مجع أ ر، أال ترى أنه ملا كان يقال أ

عام الفيل : وهلذا يقال. العام يفيد كونه وقتا لشيء، والسنة ال تفيد ذلك: وجيوز أن يقال. الزنج مل يقل سنة الزنج

                                                        
  .115-114امحد خمتار عمر، مرجع سبق ذكره، ص . دراسات لغوية يف القرآن الكرمي وقراءاته، د 1
  .240-237الرتادف يف اللغة، حاكم مالك العييب، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .254-251املرجع نفسه، ص  3
  .254-251املرجع نفسه، ص  4
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عام مخسني، إذ ليس وقتا سنة مائة وسنة مخسني، وال يقال عام مائة و : وال يقال سنة الفيل، ويقال يف التاريخ
  .1"لشيء مما ذكر من هذا العدد

لتفرقة، الراغب األصفهاين الذي ذكر أيضا غري فرق بني السنة والعام، وهي  كذلك جند من القائلني 
العام كالسنة، لكن كثريا ما يستعمل السنة يف احلول الذي : "فهو يقول. ختتلف متاما عما ذكره ثعلب والعسكري

لسنة، والعام فيما فيه الرخاء واخلصب. شدة واجلدبيكون فيه ال وقيل مسي السنة ... وهلذا يعرب عن اجلدب 
السنة اعتبارا : واحلول: كما فرق الراغب األصفهاين بني احلول والسنة بقوله. عاما لعوم الشمس يف مجيع بروجها

ا ا ودوران الشمس يف مطالعها ومغار ا، وهكذا نرى تعدد الف.  2"نقال روق واختالفها حبسب آراء القائلني 
لسنة اجلدب ال العام"والسياق  بقي أن نشري إىل أن السيوطي قد ... هو الذي حيدد لنا فيما إذا كان املقصود 

ا الرتادف وليست منه، مث أورد الفرق األول الذي ذكره الراغب   .3"جعل السنة والعام من األلفاظ اليت يظن 

،   -)د  ص، وهربأبق، وفرَّ   :و

ويصاحب اخلوف معىن "، 4..."والفرّ القوم الفارُّون... الفرار وهو االنكشاف: "يقول ابن فارس :فرَّ 
ر يف  ِ ِ دون العبد، ولعلنا نقّد ــــرّ ُـ ق فضال عن كونه يف احل االنكشاف يف االستعمال القرآين، مما مييز الفرار من اإل

اخلوف فاهلرب، وال خيفى ما يف هذه احلالة من سرعة العْدو طلبا الفرار ثالث مراحل متتابعة، االنكشاف ف

ةٌ ﴿: منها قوله تعاىل: للمكان اآلمن مهما بعد، وأمثلة ذلك يف القرآن كثرية رَ نفِ ن ، َكأَنـَُّهْم ُمحُرٌ مُّْستَ فـَرَّْت مِ
 ٍ ة رَ ومثل قوله تعاىل . دا، فاحلمر انكشف هلا األسد فخافت، فهربت مسرعة إىل مكان آمن ولو كان بعي5﴾َقْسوَ

ا ِخْفتُُكمْ ﴿: على لسان موسى عليه السالم نُكْم َلمَّ رُْت مِ ، وقد رتب القرآن الكرمي الفرار على اخلوف، وما  6﴾فـََفرَ
ومثل ذلك . 7"كان ذلك إال بعد أن انكشف أمره يف قتل رجل من آل فرعون، قتل فانكشف أمره، فخاف، ففر

                                                        
- 251، وينظر أيضا الرتادف يف اللغة، حاكم مالك العييب، مرجع سبق ذكره، ص 274كره، صالفروق اللغوية، أبو هالل العسكري، مرجع سبق ذ  1

254.  
  .254-251الرتادف يف اللغة، حاكم مالك العييب، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .254-251املرجع نفسه، ص  3
، حتقيق وضبط عبد السالم دمحم هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  4 ، 4، ج1979معجم مقاييس اللغة، أيب احلسن امحد بن فارس بن زكر

  .429، ص )فر(مادة 
  .51-50سورة املدثر، اآلية  5
  .21سورة الشعراء، اآلية  6
  .137 نور الدين املنجد، مرجع سبق ذكره، ص الرتادف يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، دمحم 7
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ْع ﴿: أيضا قوله تعاىل اَلِو اطََّل ً ْعب ُهْم رُ نـْ ئَْت مِ ِ ل َلمُ ا وَ ارً رَ ُهْم فِ نـْ لَّيَْت مِ ِهْم َلوَ يْ ، ونلحظ هنا أن الواو تفيد 1﴾َت َعَل
نيا،  العطف وال تفيد الرتتيب، فتكون املراحل الثالث على حاهلا، االطالع وهو الكشف أوال، فاخلوف والرعب 

لثا   .2"فاإلسراع يف اهلرب إىل مكان آمن 

ق فيستلزم االستتار واجلرأة، وال يهم  ومن هنا نستنتج أن الفرار يستلزم الظهور واخلوف واإلسراع، أما اإل
لعبد دون احلُّر ق خاص    .إن كان على تريث دون خوف، فضال عن أّن اإل

واملناص ... النون والوا والصاد أصل صحيح يدل على تردد وجميء وذهاب: "يقول ابن فارس :ص"

اصٍ ﴿: قال سبحانه وتعاىلاملصدر وامللجأ،  نَ اَدوا وََّالَت ِحَني مَ يأ وحترك 3"﴾فـَنَ ص مبعىن  ، وفسر ابن منظور 
اء واجلوهري مبعىن التأخر، وعند النّحاس مبعىن التقدم   .وذهب وجنا، وفرّ وراغ، والنَّوص عند الفرّ

واحدة يف القرآن الكرمي، ومجاع هذه اآلراء يدل على حرية واضطراب إزاء موقف ما، وقد ورد اللفظ مرة 

اصٍ ﴿: وذلك يف قوله تعاىل نَ اَدوا وََّالَت ِحَني مَ كانوا إذا قاتلوا فاضطروا، قال : "، وقد فسرها الكليب بقوله4﴾فـَنَ
هم العذاب قالوا مناص، فقال هللا والت حني مناص لفرار، فلما أ   ".بعضهم لبعض مناص، أي عليكم 

ق "ولعل أهم ما مييز هذه الكلمة  معىن االضطراب والرتدد، وهذا ما جيعل هلا خصوصية ال جندها يف اإل
فها هنا . الذي يكون عن تدبري وتفكري، وال جندها يف الفرار الذي يكون عن قرار حاسم وسريع نتيجة اخلوف

خر، جميء وذهاب، تردد بني أمرين ال قرار له   . 5"تقدم و

   

                                                        
  .18سورة الكهف، اآلية  1
  .138الرتادف يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، دمحم نور الدين املنجد، املرجع السابق، ص  2
، حتقيق وضبط عبد السالم دمحم هارون، دار الفك 3 ، 5، ج1979ر للطباعة والنشر والتوزيع، معجم مقاييس اللغة، أيب احلسن امحد بن فارس بن زكر

  .369، ص )نوص(مادة 
  .03سورة ص، اآلية  4
  .139-138الرتادف يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، دمحم نور الدين املنجد، املرجع السابق، ص  5
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وقد ورد لفظ اهلرب مرة "، 1"باء كلمة واحدة، هي هرب إذا فرّ اهلاء والراء وال: "يقول ابن فارس :هرب

َلن نـُّْعِجَزهُ ﴿: واحدة يف القرآن الكرمي على لسان اجلن يف قوله تعاىل َ ِيف اْألَرِْض وَ َّ نَّا َأن لَّن نـُّْعِجَز ا َّ َظنـَ َأ  وَ

وضعف حيلتهم أمام خالقهم؛ وذلك ولعلنا نستوحي من استخدام اجلن  هلذا اللفظ إظهار عجزهم، . "2﴾َهرًَ 
بعجز أهم أسلحتهم وهو االستتار، فناسب أن يكون التعبري بنفي ما جلبوا عليه من القدرة على االختفاء يف 
، وهذا التأويل إن صّح  لضعف والعبودية  سياق احلديث عن عجزهم أمام خالقهم، ويف ذلك استسالم وإقرار 

رار واهلرب، إذ األول يكون عالنية؛ ألن الفرار انكشاف كما رأينا، يف حني أن فإنه يشف عن فارق لطيف بني الف
  .3..."الثاين يكون سرا واستتارا كما الحظنا، وبذلك ال يكون الفرار واهلرب مرتادفني

الفرار والنَّوص واهلرب ألفاظ متقاربة يف املعىن العام، ولكن لكل منها خصوصية أو : "وخالصة القول إنّ 
ا، وبذلك ال تعد هذه األلفاظ من املرتادفات عند التحقيقأكثر ال   .4" جتدها يف أخوا

  :أب، ووالد  -)ه 
وبذلك . اهلمزة والباء والواو يدل على الرتبية والغذو، أبوت الشيء آبوه إذا غدوته: يقول ابن فارس: أب"

بو اليتيم، أي يغذو، كما يغذو الوالد ول: قال اخلليل... مسي األب أ الوالد، : األب: ده، ويرى الراغب أنفالن 
سبب وجود الشيء، أو "فاألب يف اللغة . 5"ويسمى كل من كان سببا يف إجياد شيء، أو إصالحه، أو ظهوره أ

لرتبية والغذاء ؛ ألنه يقوم على إصالح األبناء، ورعايتهم    . 6"إصالحه، أو ظهوره، ويسمى األب أ

ا " خمتلفة املذاهب، فابن فارس واخلليل ينظران لألب بوصفه مطعما أبناءه، والذي نراه يف هذه األقوال أ
والراغب يراه رديفا للوالد بوصفه سببا يف اإلجياد، واجلزائري ينظر لألب والوالد من حيث املباشرة يف اإلجياد وغري 

  .7"املباشرة

                                                        
، حتقيق وضبط عبد السالم دمحم ه 1 ، 6،ج1979ارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، معجم مقاييس اللغة، أيب احلسن امحد بن فارس بن زكر

  .49، ص )هرب(مادة 
  .12سورة اجلن، اآلية  2
  .139الرتادف يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، دمحم نور الدين املنجد، مرجع سبق ذكره، ص  3
  .139املرجع نفسه، ص  4
  .140دمحم نور الدين املنجد، املرجع السابق، ص الرتادف يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق،  5
  .25دمحم دمحم داود، مرجع سبق ذكره، ص . معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي لبيان املالمح الفارقة بني األلفاظ ، د 6
  .140الرتادف يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، دمحم نور الدين املنجد، املرجع السابق، ص  7
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ر واجلد وإن عال، أما األب ولنا أن خنالف بعض هذه اآلراء فنقول، أن األب لفظ عام يشمل األب املباش"

ُوُسُف ِألَبِيهِ ﴿: املباشر فدليله قوله تعاىل ْذ َقاَل ي لََّة أَبِيُكمْ ﴿: وأما اجلد فمثاله قوله تعاىل. ، وغريها كثري1﴾ِإ مِّ

ِمَني  ِ ْسل اِهيمَ ُهوَ َمسَّاُكمُ اْلمُ رَ بـْ ئُِكمُ ﴿، وقوله تعاىل 2﴾ِإ رَبَّ َآ بَُّكمْ وَ َ رَ َّ َِني ا ألولني 3﴾اْألَوَّل ء  ، ففي وصف اآل
فاألب "فاالستعمال القرآين يراعي ما لكل من اللفظني من مالمح داللية فارقة، . 4"كيد ملعىن األجداد يف اللفظ

تساع األصل ... كما يطلق على اجلد وإن عال...يطلق على األب املباشر وهذا االستعمال القرآين مرتبط 
  . 5"ومشوهلا لكل ما كان سببا يف وجود الشيء أو رعايته أو ظهوره) بأ(اللغوي لكلمة 

... أصل صحيح، وهو دليل النجل والنسل، مث يقاس عليه غريه: الواو والالم والدال: "يقول ابن فارس:والد
هذا  ومعىن. 7"األب املباشر الذي هو سبب جمود االبن"، فالوالد يف اللغة 6"وتولُّد الشيء عن الشيء حصل عنه

مل يرد يف القرآن الكرمي مبعىن اجلد، ومل يرد  ) الوالد(أن الوالد األب املباشر خاصة، ويعزز هذا املعىن عند أن لفظ "

ْحَسًا ﴿: كذلك إال مفردا أو مثىن بقصد األبوين املباشرين، كقوله تعاىل ِْن ِإ َدي ِ ال ْلوَ ِ ، أما صيغة اجلمع فلم 8﴾وَ
  .9"معىن األجداد ترد يف القرآن، فيفهم منها

ألب حمل للنسب والكىن، وليس كذلك التعبري "مثة فارق آخر نلحظه بني اللفظني،  وهو أن التعبري 

ئِِهْم ُهوَ َأْقَسُط ِعنَد ﴿: لوالد، وقد أملح القرآن الكرمي إىل ذلك يف مواضع، منها قوله تعاىل اْدعُوُهْم ِآلَ
 ِ َّ ُِكْم مَّا كَ ﴿: ، ومنها قوله تعاىل10﴾ا َِجال ن رّ ٌد أََ َأَحٍد مِّ . 12..."، واملقصود هنا نفي النسب حقيقة11﴾اَن ُحمَمَّ

                                                        
  .04سورة يوسف، اآلية  1
  .08سورة احلج، اآلية  2
  .126سورة الصافات، اآلية  3
  .140الرتادف يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، دمحم نور الدين املنجد، املرجع السابق، ص  4
  .25ود، مرجع سبق ذكره، ص دمحم دمحم دا. معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي لبيان املالمح الفارقة بني األلفاظ، د 5
، حتقيق وضبط عبد السالم دمحم هارون، ج 6   .143، ص )ولد(، مادة 6معجم مقاييس اللغة، أيب احلسن امحد بن فارس بن زكر
  .25دمحم دمحم داود، املرجع السابق، ص . معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي لبيان املالمح الفارقة بني األلفاظ، د 7
  .38ة البقرة، اآلية سور  8
  .140الرتادف يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، دمحم نور الدين املنجد، مرجع سبق ذكره، ص  9

  .05سورة األحزاب، اآلية  10
  .40سورة األحزاب، اآلية  11
  .141-140الرتادف يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، دمحم نور الدين املنجد، املرجع السابق، ص  12
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الوالد ال يطلق إال على من أولدك من غري واسطة، واألب قد يطلق : ويفرق اجلزائري بني األب والولد، فريى أن"
  .1"على اجلد البعيد

ت الكرمية اليت أن األبوة "ورد فيها ذكر لفظي األب والوالد هو  ولعل أهم فارق نستكشفه من استقراء اآل

ا الرعاية العقلية والتوجيه واإلرشاد، من أمثلة ذلك قوله تعاىل ْن َحيُْث ﴿: غالبا تذكر ويقصد  ا َدَخُلوا مِ َلمَّ وَ
ُوُهم ُهْم أَب رَ َ ﴿: ، وكذلك قوله تعاىل2﴾َأمَ َ ء هِ َآ يْ ا َعَل نَ ا َأْلَفيـْ تَّبُِع مَ َْل نـَ َجْدَ ﴿: ، وكذلك3﴾َقاُلوا ب َْل وَ َقاُلوا ب

ُلونَ  ْفعَ َِك يـَ ل َ َكَذٰ َ ء ذن، ويتبع، ويف األفعال ما يدل على ... 4﴾َآ مر و ت هو املريب،  فاألب يف هذه اآل

لقدوة حسنة كانت أو سيئة، وقد أشار الراغب إىل هذا املعىن يف قوله تعاىل َّ ﴿: التوجيه واإلرشاد، والرتبية  ِإ

ِرِهم مُّْقتَُدونَ  َّ َعَلٰى آَ ِإ َ َعَلٰى ُأمَّةٍ وَ َ ء َجْدَ َآ لعلم بداللة قوله تعاىل: ، قال5﴾وَ : أي علماء الذين ربَّو 

يَال ﴿ بِ َأَضلَُّو السَّ َ َف َ اء رَ ا وَُكبـَ نَ ا َساَدتـَ َّ َأَطْعنَ ا ِإ بـَّنَ َقاُلوا رَ بني  ، وقول الراغب هذا بشيء بفارق جديد6﴾وَ
فلفظة الوالد  يف االستعمال القرآين متيزت . 7"اللفظني، ذلك أن األب يستخدم جمازا للتعبري عن العلماء والقادة

  .8"قوة الرابطة والصلة العاطفية: داللته على األب املباشر أو األدىن، وهذا بدوره يعين"مبالمح فارقة هي 
قة معناه، مث إنه يقابل داللة األب على اجلانب العقلي أما لفظ الوالد فإنه يطلق وال يراد منه إال حقي"

لرأفة واإلحسان والشكر آثرت لفظ الوالدين  ت اليت توصي  بداللته على اجلانب العاطفي يف اإلنسان، فكل اآل

ْحَسًا ﴿: على األبوين، كقوله تعاىل ِْن ِإ َدي ِ ال ْلوَ ِ َِد ﴿: ، وقوله تعاىل9﴾وَ ال وَ ِ ل َْك َأِن اْشُكرْ ِيل وَ إذ ال ختفى ... 10﴾ي
  .قوة العاطفة بني الولد ووالده، وفتور تلك العاطفة بني احلفيد وأجداده

                                                        
  .140املرجع نفسه، ص  1
  .68سورة يوسف، اآلية  2
  .170سورة البقرة، اآلية  3
  .74سورة الشعراء، اآلية  4
  .23سورة الزخرف، اآلية  5
  .67سورة األحزاب، اآلية  6
  .141الرتادف يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، دمحم نور الدين املنجد، املرجع السابق، ص  7
  .27دمحم دمحم داود، مرجع سبق ذكره، ص . معجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي لبيان املالمح الفارقة بني األلفاظ، د 8
  .83سورة البقرة، اآلية  9

  .14سورة لقمان، اآلية  10
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ا، قال تعاىل ا ﴿: وقد نبه القرآن الكرمي على قوة هذه الرابطة العاطفية بني الوالد وولده، فاقسم  مَ ٍِد وَ ال وَ وَ
َلَد  لة الروحية يف ذلك املوقف على ما فيها من قوة، ، ولتصوير هول القيامة بني القرآن الكرمي عجز هذه الص1﴾وَ

ا﴿: فقال تعاىل ئً ِ َشيـْ ِِده ال ْوُلوٌد ُهوَ َجاٍز َعن وَ َال مَ ِ وَ َلِده ٌِد َعن وَ ال ِزي وَ ا الَّ َجيْ ْومً اْخَشْوا يـَ ، ويلمح اجلزائري يف 2﴾وَ
نفي النفع : إن اآلية تضمنت: فيقولوهو األب املباشر ) الوالد(هذه اآلية إىل وجه البالغة والدقة يف التعبري بلفظ 

بلغ وجه، فكأنه قيل إن الواحد منهم لو شفع لألب األدىن الذي ولد منه مل تقبل شفاعته، فضال أن : والشفاعة 
  .يشفع ملن فوقه

ما  لوالدين حرص القرآن الكرمي على التلطف  ه من مراعاة اجلانب العاطفي يف التعبري  ومما يؤيد ما ذكر

لتأفف، قال تعاىلوتكرمي الَّ ﴿ :ها وخفض جناح الذل هلما، وحتذيره من إيذائهما ولو  ُُدوا ِإ ْعب بَُّك َأالَّ تـَ َقَضٰى رَ وَ
ا  ُمَ ُقل هلَّ َال تـَ ا َف ا َأْو كَِالُمهَ رَ َأَحُدُمهَ ُلغَنَّ ِعنَدَك اْلِكبـَ بـْ مَّا يـَ ْحَسًا ِإ ِْن ِإ َدي اِل ْلوَ ِ هُ وَ َّ َهرْ ِإ نـْ َال تـَ ا قـَْوًال  ُأّفٍ وَ ُمَ ُقل هلَّ ا وَ ُمهَ

، فمشاعر الوالدين هلا مكانتها اليت ال جيوز مساسها، فناسب أن يكون التعبري بلفظ الوالدين، وليس 3﴾َكِرميًا
وخالصة القول هنا أن ... ألبوين؛ ألن املقام مقام صلة روحية بني الوالد وولده، وليس مقام تربية وإرشاد وغذو

ثري يف التنشئة والسلوك، أما يطلق ويراد ب) األب( فيطلق ويراد ) الوالد(ه اجلانب العقلي يف اإلنسان، وما له من 
ثري روحي   4"به اجلانب العاطفي وما له من 

لغذو والرتبية اجلسمية والعقلية إرشادا وتوجيها، مث إنه يطلق : "وأخريا ميكننا القول إن لفظ األب خيتص 
ء واألجداد عموما  ألب عن كل من يقتدي به جمازا، كالعلماء على اآل م سببا يف اإلجياد، كما يعرب  نظرا لكو

مرهم، أما لفظ الوالد فال يطلق إال على األب املباشر نظرا ملعىن النسل والنجل  م قدوة يؤمتر  والقادة؛ ذلك أل
ذا ال يكون اللفظا ن مرتادفني، وال يصح أن حيل أحدمها مع مراعاة اجلانب الروحي يف العالقة بني األب وأبيه، و

  .5"حمل اآلخر

   

                                                        
  .03سورة البلد، اآلية  1
  .33سورة لقمان، اآلية  2
  .23سورة اإلسراء، اآلية  3
  .143الرتادف يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، دمحم نور الدين املنجد، املرجع السابق، ص  4
  .144املرجع نفسه، ص  5
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 : الولد واالبن  - )و 

رى مبن يكثر : االختصاص، ومداومة الصحبة، وهلذا يقال"يفيد االبن  الفالة ملن يداوم سلوكها، وابن السُّ
إليه، هو ابن فالن يقتضى أنه منسوب : إن قولنا: تبنيت ابنا إذا جعلته خاصا بك، وجيوز أن يقال: منه، ويقول

م منسوبون إليه وكذلك بنو إسرائيل، واالبن يف كل شيء صغري فيقول الشيخ  وهلذا يقال الناس بنو آدم، أل
 بين، ويسمي امللك رعيته األبناء، وكذلك أنبياء من بين إسرائيل، كانوا يسمون أممهم أبناءهم، وهلذا  : للشاب

يب فالن، وإن مل يكن له ولد على التعظ يم، واحلكماء والعلماء يسمون املتعلمني أبناءهم، ويقال كين الرجل 
ألب كقوهلم: لطاليب العلم البن كما يكىن  ابن عرس، وابن منرة، وابن آوى، وبنت طبق، : أبناء العلم، وقد يكىن 

: وقيل. بين: بنيته وهو مبىن وأصله: أصل االبن التأليف واالتصال من قولك: وبنات نعش، وبنات وردان، وقيل
ليف ؛ وهلذا مجع على أبناء فكان بني األب واالبن  وٌ نـَ َ   .1"بـ

، والولد يقتضي والدا، وال يسمى : "أما الولد فهو يقتضي الوالدة، وال يقتضيها االبن، واالبن يقتضي أ
م يقولون يف التكنية ، وال أبو فالن وإن مل يلد فال: اإلنسان والدا إال إذا صار له ولد، وليس هو مثل األب، أل

م قالوا يف الشاة: يقولون يف هذا والد يف محلها قبل أن تلد، وقد ولدت إذا أخذ ولدها واالبن : والد فالن إال أ
  .2"للذكر، والوالد للذكر واألنثى

 :أتى، جاء  - )ز 
لتدبري، ... اإلتيان جميء بسهولة: "(يرى الراغب األصفهاين أن ألمر و لذات و واإلتيان يقال للمجيء 

يء أعم(، وما يرى أن )قال يف اخلري والشر، ويف األعيان واألعراضوي يء كاإلتيان لكن ا واإلتيان قد يقال ... ا
حلصول، ويقال جاء يف األعيان واملعاين، وملا  يء يقال اعتبارا  عتبار القصد، وإن مل يكن منه احلصول، وا

مره، وملن قصد مكا أو عمال جاء : "كما يفرق أبو هالل بني اللفظني، فيقول. 3)" أو زمايكون جميئه بذاته و
م ال حيتاج إىل صلة، وقولك أتى فالن يقتضي جميئه بشيء، وهلذا يقال جاء فالن نفسه، وال يقال  فالن كالم 

  .4..."أتى فالن نفسه

                                                        
  .285أبو هالل العسكري، مرجع سبق ذكره، ص الفروق اللغوية،  1
  .285، ص ع نفسهاملرج 2
  .145-144الرتادف يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، دمحم نور الدين املنجد، مرجع سبق ذكره، ص  3
  .145املرجع نفسه، ص  4
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ت الكرمية اليت ورد فيها كل منهما، حيث جند  فالفارق بني اللفظني نستشفه من خالل استقراء بعض اآل
ــ ــ اإلتيان حتيط به ثلة من معاين الغموض، والشك، واجلهل، وعدم "أن بني اللفظني فوارق عميقة يف الداللة، ف

يء حتيط به معاين العلم، واليقني، وحتقق الوقوع، والقصد التفرقة بني "، وقد حاول الكفوي 1"القصد، يف حني ا
ن اإلتيان جميء ب يء واإلتيان    .2"سهولةا

وَسٰى ﴿: يقول تعاىل َك َحِديُث مُ َهْل أََ يُكم  ،وَ ي آتِ ّلِ ا لَّعَ رً ّينِ آنَْسُتَ  ُكثُوا ِإ هِ امْ ِ ا فـََقاَل ِألَْهل رً َأٰىَ  ْذ رَ ِإ

وَسٰى  َها نُوِدَيَ  مُ ا أََ ٍَس َأْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهًدى، فـََلمَّ َها بَِقب نـْ   .3﴾مِّ

ا ﴿: ويقول تعاىل ّينِ َلمَّ ُكثُوا ِإ هِ امْ ِ ا َقاَل ِألَْهل رً ن َجانِِب الطُّوِرَ  هِ آنََس مِ ِ َسارَ َِْهل وَسى اْألََجَل وَ ٰ مُ َقَضى

َها نُ  ا أََ لَُّكْم تَْصطَُلوَن، فـََلمَّ َن النَّاِر َلعَ ٍ مِّ ة َها ِخبََربٍ َأْو َجْذوَ نـْ يُكم مِّ ِي آتِ ّل ا لَّعَ رً ن َشاِطِئ اْلآنَْسُتَ  اِد وِدَي مِ وَ
  .4﴾اْألَْميَنِ 

لَُّكمْ ﴿: ويقول تعاىل ٍَس لَّعَ يُكم بِِشَهاٍب قـَب َها ِخبََربٍ َأْو آتِ نـْ يُكم مِّ ا َسآتِ رً ّينِ آنَْسُتَ  هِ ِإ ِ وَسٰى ِألَْهل ْذ َقاَل مُ ِإ
َحاَن  ُسبْ ْن َحْوَهلَا وَ مَ ن ِيف النَّاِر وَ ُوِرَك مَ َها نُوِدَي َأن ب َ ا َجاء اَلِمَني تَْصطَُلوَن، فـََلمَّ ِ رَّبِ اْلعَ َّ   .5﴾ا

يء . ففي قصة سيد موسى عليه السالم وإتيانه النار، دليل على أن معىن الشك يف اإلتيان، واليقني يف ا

َها﴿: ومما يالحظ يف املوضعني األول والثاين قوله تعاىل ا أََ َها﴿: ، ويف املوضع الثالث﴾فـََلمَّ َ ا َجاء ، والذي ﴾فـََلمَّ
نراه يف داللة اللفظني هو االختالف بني شك ويقني، ففي سوريت طه والقصص سبق اإلتيان شك ورجاء، ذلك 

يُكم﴿: يف قوله تعاىل ّلِي آتِ يء عزم ويقني، ذلك يف قوله تعاىل﴾لَّعَ : ، فاإلتيان يصحبه شك، يف حني سبق ا

يُكم﴿ يء يصحبه يقني وعزم﴾َسآتِ   .6، فا
ا إن استقراء ا يء على كثر ت اليت ورد فيها لفظا اإلتيان وا ينظمها إطار من املعاين ال تكاد خترج "آل

يء  عنه، وهو أن اإلتيان حتيط به هالة من الغموض والشك، واجلهل والتكذيب، والغيب وعدم القصد، أما ا

                                                        
  .146املرجع نفسه، ص 1
  .110امحد خمتار عمر، مرجع سبق ذكره، ص . دراسات لغوية يف القرآن الكرمي وقراءاته، د 2
ت 3   .11-09 سورة طه، اآل
  .30-29القصص، اآلية سورة  4
  .08-07النمل، اآلية سورة  5
  .148-147يراجع الرتادف يف القرآن الكرمي بني النظرية والتطبيق، دمحم نور الدين املنجد، مرجع سبق ذكره، ص  6
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يء فتحيط به ثلة من معاين اجلالء واليقني، والعلم والتصديق، وحتقق الوقوع  والقصد، وبذلك ال يكون اإلتيان وا
ما مبعىن واحد يف أي من مواضعهما يف القرآن الكرمي   .1"مرتادفني، وال يصح أن يقال أ

 :احلمد والشكر  -)ح 
والشكر يف اللغة عرفان اإلحسان ونشره، وال . خالف الذم، ويكون عن يد وعن غري يد: "احلمد يف اللغة

جلميل على جهة هو ا"، فالشكر 2"يكون إال عن يد لنعمة على جهة التعظيم للمنعم، واحلمد الذكر  العرتاف 
  .3"التعظيم املذكور به أيضا، ويصح على النعمة وغري النعمة، والشكر ال يصح إال على النعمة

ت، نذكر منها: وقد ورد اللفظان يف القرآن كثريا    :فلفظ احلمد ورد يف عدة آ

ِ رَّبِ اْلا﴿ َّ اَلِمَني ْحلَْمُدِ    .4﴾عَ

﴿ َ ي يَها وَ ْفِسُد فِ ُ ن يـ يَها مَ ُ فِ ل يَفًة َقاُلوا َأَجتْعَ ِ ٌ ِيف اْألَرِْض َخل ّينِ َجاِعل َالئَِكةِ ِإ ِْلمَ بَُّك ل ْذ َقاَل رَ ِإ َ وَ اء مَ ُك الّدِ ْسفِ

ونَ  ْعَلمُ ا َال تـَ ّينِ َأْعَلمُ مَ ُس َلَك َقاَل ِإ َقّدِ نـُ ْمِدَك وَ ُِح ِحبَ َحنُْن نَُسبّ   .5﴾وَ

النُّورَ اْحلَ ﴿ اِت وَ َل الظُُّلمَ َجعَ اْألَرَْض وَ اِت وَ اوَ مَ ِ الَِّذي َخَلَق السَّ َّ   .6﴾ْمُدِ 

ِيلٌّ مِّ ﴿ َُكن لَّهُ وَ َملْ ي ْلِك وَ َُكن لَّهُ َشرِيٌك ِيف اْلمُ َملْ ي َلًدا وَ تَِّخْذ وَ ِ الَِّذي َملْ يـَ َّ ُقِل اْحلَْمُدِ  هُ وَ ْ ّلِ وََكّربِ َن الذُّ
ا ً   .7﴾تَْكبِري

ت، نذكر منها   :وقد ورد لفظ الشكر يف عدة آ

ونَ ﴿ لَُّكْم تَْشُكرُ َِك َلعَ ل ْعِد َذٰ ن بـَ   .8﴾مثَُّ َعَفْوَ َعنُكم مِّ

وِن ﴿ َال تَْكُفرُ وا ِيل وَ اْشُكرُ وِين َأذُْكرُْكْم وَ اذُْكرُ   .9﴾َف

                                                        
  .151املرجع نفسه، ص  1
  .214دمحم دمحم داود، مرجع سبق ذكره، ص . لبيان املالمح الفارقة بني األلفاظ، دمعجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي  2
  .50-48الفروق اللغوية أليب هالل العسكري، مرجع سبق ذكره، ص  3
  .01سورة الفاحتة، اآلية  4
  .30سورة البقرة، اآلية  5
  .01سورة األنعام، اآلية  6
  .111سورة اإلسراء، اآلية  7
  .52آلية سورة البقرة، ا 8
  .152سورة البقرة، اآلية  9
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تيها، وال جيوز أن يشكرها؛ ألن "و الشكر جيري جمرى قضاء جيوز أن حيمد اإلنسان نفسه يف أمور مجيلة 
الدين، وال جيوز أن يكون لإلنسان على نفسه دين، فاالعتماد يف الشكر على ما توجبه النعمة ويف احلمد على ما 

لقلب واللسان واجلوارح"، أما الشكر 1"توجبه احلكمة للسان وحده، فهو ... فعلى النعمة خاصة، وهو  واحلمد 
حلمد على رأس الشكر، ما شكر هللا عبد مل حيمده؛ وإمنا جعله رأس ا): ص(إحدى شعب الشكر، ومنه قوله 

ا من االعتقاد وآداب اجلوارح، خلفاء  للسان والثناء على موليها أشيع هلا وأدل على مكا الشكر ألن ذكر النعمة 
 عمل القلب، وما يف عمل اجلوارح من االحتمال، خبالف عمل اللسان وهو النطق الذي يفصح عن كل خفي

  .2"واحلمد نقيضه الذم، والشكر نقيضه الكفران. وجيلى كل مشتبه

وغريها من الصفات اليت فيها إنعام ... فاحلمد  يشمل الثناء عليه عز وجل؛ ألنه املنعم واحلافظ والرزاق
لقلب واللسان واجلوارح، . على اخللق، كما يشمل صفاته الذاتية، كالعلم والقدرة والعظمة واحلمد والشكر يكون 

  .للسان وحده

. الثناء على اجلميل من نعمة أو غريها، مع احملبة واإلجالل"أنه ) احلمد(يقول األلوسي يف شرحه معىن 
أن احلمد يعمُ ما إذا وصل ذلك اإلنعام إليك أو إىل غريك، وأما : وأضاف الرازي ملمحا آخر يف معىن احلمد فقال

إلنعام الواصل إليك   .3"الشكر فهو خمتص 

احلمد  على اإلطالق؛ وال جيوز أن يطلق إال  ألن كل إحسان فهو منه يف الفعل، أو : "ويقال
التسبيب، والشاكر هو الذاكر جمازا، واملراد أنه جيازى على الطاعة جزاء الشاكرين على النعمة ونظري ذلك قوله 

ا﴿: تعاىل ًضا َحَسنً َ قـَرْ َّ ْقِرُض ا ُ ا الَِّذي يـ وهذا تلطف يف االستدعاء إىل النفقة يف وجوه الرب، واملراد  ، 4﴾مَّن َذ
أن ذلك مبنزلة القرض يف إجياب احلق، واصل الشكر إظهار احلال اجلميلة فمن ذلك دابة شكور إذا ظهر فيها 

من من قلة العلف، وأشَكرَ الّضرع إذا امتأل، وأشكرت السحابة والشكر على هذا األصل ... امتألت ماء: الّسِ

                                                        
  .50-48الفروق اللغوية أليب هالل العسكري، املرجع السابق، ص  1
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احلمد : أنت تقول: ار حق النعمة لقضاء حق املنعم، كما أن الكفر تغطية النعمة إلبطال حق املنعم، فإن قيلإظه
  .1" شكرا، فتجعل الشكر مصدرا للحمد فلوال اجتماعهما يف املعىن مل جيتمعا يف اللفظ

لنعمة والعطاء وعلى بينهما تقارب داليل؛ فاحلمد يكون على ا) احلمد والشكر(مما سبق نستنتج أن لفظي 
للسان دون غريه   .الصفات الذاتية، وعلى النعمة الواصلة إليك أو إىل غريك، وفيه حمبة وإجالل، ويكون 

لقلب واللسان واجلوارح،  أما الشكر ال يكون إال على النعمة والعطاء، وعلى النعمة الواصلة إليك، ويكون 
  .2وليس فيه معىن احملبة واإلجالل

عرتاف مع "دمحم دمحم داود"و "أيب هالل العسكري" آلراء مبا فيها آراءاالطالع على خمتلف ابعد أن مت  ظم و
بني معاين الكلمات هو االتفاق التام بني معاين الكلمات املرتادفة، وأن التقارب  اللغويني يتضح لنا أن الرتادف

ذا بني معاين هذه الكلمات مت من خالل عدة عوامل أدت إىل إخفاء الفروق اللغوية بينها مع  مرور الزمن، و
لرآن الكرمي بصفة خاصة امة ويف القنه ال وجود للرتادف التام بني األلفاظ يف اللغة العربية عإميكننا القول  رغم و
دف من ذلك فإ ا يف املعىن وليست تطابقها فيه، ذلك  لفاظ أخرى تقار ننا كثريا ما نقابل الكثري من األلفاظ 

تيسريها وتقريب معناها من القارئ أو املستمع، وبذلك يسهل عمل املفسرين يف تفسري القرآن الكرمي وأيضا مسار 
لفروق اللغوية ضروري السيما عندما املتخصصني حىت تلغى فكرة الرتادف التام من القرآن، التعليم، فاالهتمام 

 ألنه نص حمفوظ من التغيري والتبديل، ال تطاله يد بشر، وال ميكنه أن خيضع لعوامل للتغيري والتطور مهما طال به
ر واحد، ألنه وحي من هللا سبحانه ضع من أكثر من بيئة واحدة أو عصوُ  ه قدنّ إاألمد، كما ال ميكننا أن نقول 

  .وتعاىل

فروق، كثريا ما نستعمل ألفاظا ال تنسجم مع اللفظ الذي نود القول به، فنتجاوز األصول ونلغي مجيع ال
ا من و لذلك وجب علينا حنن الباحث لعمل على إحيائها وتعليمها أل ن يف اللغة العربية أن ندافع عن هذه الفروق 

هالغتنا وليس من حقن   .ا سلبها إ
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  :خامتة

 :ويف ختام هذا البحث أخلّص ما توّصلت إليه من نتائج يف النقاط اآلتية

  اللغة العربية دالة على اتساعها يف الكالم، ذهب العلماء من أهل اللغة إىل أّن الرتادف مسة من مسات
م كانوا جيمعون األلفاظ املختلفة الدالة على معىن واحد  .حىت أ

  اقتبست العربية من اللغات األعجمية األخرى مفردات هلا نظائر عند العرب من حيث الداللة، ولذلك
  .ه من أمساء اخلمرعّد العرب املعرّب والدخيل من أسباب وقوع الرتادف، ومن ذلك ما جند

  لغ بعضهم يف مجع تلك األلفاظ، وحشد بينها طائفة كبرية ال متتُّ إىل الرتادف احلقيقي بصلة، وكان
ا  .فخر أحدهم على زميله أنه حيفظ هلذا الشيء أو ذاك، كذا وكذا امسً

 ر اخلالف وظهور  منْت فكرة الرتادف حىت غدت مدعاة فخٍر واعتزاز لدى بعض اللغويني، فاتقدت 
 .املنكرين له ووضع كلُّ فريق مصنفات خاصة أو أجزاء تدعم رأيهم

  اقرتح علماء اللغة املستشرقني وضع درجات للرتادف، وتلك الدرجات تكون متفاوتة وتُنّظم على مقياٍس
ا، وبذلك  ً م وترادف جزئي، وترادف أقل تشا للتشابه واالختالف يف موضعها، فمثالً هناك ترادف 

درة جًدا يف اللغة، وترفًا ال تستطيع اللغة أن قالوا  ي الذي هو حالٌة  إّن هناك ترادف إمجايل وترادف كّل
  .تفقده بسهولة

 ّد من حتّققها ُ ذه الشروط مت احلّد من كثرة . وضع العلماء احملدثني شروطًا لغوية للرتادف ورأوا أنه ال ب و
 .مقبول الرتادف والغلوّ فيه حىت صارت املرتادفات بقدر ٍ 

 ُظن فيها احتاد املعىن  أنكر بعض العلماء وقوع الرتادف يف العربية والتمسوا فروقًا دقيقة بني الكلمات اليت ي
 تفاوتت آراء منكري الرتادف يف القرآن الكرمي، فمنهم: 

يؤثر  من يرى أّن مثة ألفاظ أحسن من ألفاظ، ومعناها يف اللغة واحد، وهو بذلك ال ينكر الرتادف، وإمنا. 1
ذا يرى الزركشي أن من فصاحة . بعض األلفاظ على بعض، فاإلنكار هنا يف تساوي الفصاحة ال املعىن و

ختالف املقام فلكلّ موضع ما يليق به وال حيسن مبرادفه   .القرآن اختالف الكالم 
ُظنُّ . 2 لرتادف يف بعض األلفاظ يف كتاب هللا يؤثر الفروق بني ما ي من املرتادفات   من يتحرّج من القول 

 .كالفرق بني اخلوف واخلشية
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، مثل ابن األعرايب، واألصفهاين الذي ذكر يف مقدمته أنه يهدف بكتابه أن  .3 مًا نكر الرتادف إنكارًا  ُ من ي
ومن العلماء الذين أنكروا بنت . حيّقق من األلفاظ املرتادفة على املعىن الواحد وما بينهما من الفروق الغامضة

ا عن اختالف اللغات أو القرابة الشاطئ،  جتً للغة العربية وأيضًا يف القرآن ما مل يكن الرتادف  فهي تنكره 
 .الصوتية

  ومن التأمل يف مواطن ورود بعض الكلمات اليت يقال برتادفها يف القرآن الكرمي نلحظ أن هناك فروق بني
خذ إحداها مكان األخرى وإال    .لضعف املعىنتلك الكلمات وأنه ال جيوز أن 

  م ينتصرون للدقة القرآنية اليت تشكل تبني لنا رأي القائلني أن ال ترادف يف القرآن الكرمي، ويتجلى أ
درة بل فريدة ال حيل غريها حملها أبدا على  وجها مشرقا من وجوه اإلعجاز القرآين حيث الكلمة درة 

املفردات، هذا وقد خيرّج مقرو الرتادف ما تقدم ا بآللئ األلفاظ ودرر هسعة معجم العربية وثراء أعماق
 .مبسوغات أخرى

  خنلص إىل أن القرآن الكرمي كالم معجز يستخدم كل لفظ يف املقام الذي هو أليق به وهو كل متكامل ال
دة أو تغيري يف املعىن، أو تكرار ال قيمة له   .ميكن أن يكتنفه نقص أو ز

 فيه حيث لفظ كل يؤدي الذي القرآين، النص بدقة الوعي عدم يعين الكرمي القرآن يف لرتادف القول إن 
إلضافة يؤديها ال داللة وضع  دقة فإن تعبري وأسلوب القرآن، لأللفاظ ودقة املصون النظم إىل غريه، و

  .الشكل على الداللة وال الداللة على الشكل يطغى ال حبيث روعته ومجاله وجوه من وجه ألفاظه
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 القرآن الكرمي، برواية حفص عن عاصم.  

  :قائمة املصادر واملراجع

 : املصادر  - أ
  .1حتقيق دمحم علي النجار، دار الكتب املصرية، ج اخلصائص، أيب الفتح عثمان بن جين، .1
الفروق اللغوية، أبو هالل العسكري، حتقيق وتعليق دمحم إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع،  .2

 .القاهرة
دي، حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، مؤسسة  .3 القاموس احمليط، جمد الدين دمحم بن يعقوب الفريوز آ

 .2005، 8للطباعة والنشر والتوزيع، ط الرسالة
لد  .4   .6لسان العرب، ابن منظور، دار صادر بريوت، ا
لسان العرب، أيب الفضل مجال الدين دمحم بن مكرم ابن منظور، حتقيق عبد هللا علي الكبري وآخرون،  .5

  .دار املعارف، القاهرة
، 1طي، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، جاملزهر يف علوم اللغة وأنواعها، عبد الرمحن جالل الدين السيو  .6

  .3ط
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ة، د   .2008دمحم دمحم داود، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، . املتشا
، حتقيق وضبط عبد السالم دمحم هارون، دار معجم مقاييس اللغة، أيب احلسن امحد  .8 بن فارس بن زكر
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، حتقيق وإعداد ونشر مركز )الراغب األصفهاين(املفردات يف غريب القرآن، أيب القاسم احلسني بن دمحم  .11
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 .6، ج1979للطباعة والنشر والتوزيع، 
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