
 الترادف
عند ابن جني في كتابه "الخصائص" و السيوطي في كتابه "المزهر في علوم اللغة 

 وأنواعها"
 )دراسة حتليلية مقارنة(

 
 
 

 إعداد:
 فطري أبريلينا

 00103311: القيدرقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم اللغو العربية وأدبها
 كلية العلوم اإلنسانية

 ة ماالنجكوميوالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحجامعة م
5102 

 



 الترادف
عند ابن جني في كتابه "الخصائص" و السيوطي في كتابه "المزهر في علوم اللغة 

 وأنواعها"
 )دراسة حتليلية مقارنة(

 
 حبث جامعي

 (S1مقدم الستيفاء شروط االختبار النهائي للحصول على درجة سارجانا )
 يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية

 معة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنججا
 

 إعداد:
 فطري أبريلينا

 00103311رقم القيد: 
 

 املشرفة:
 الدكتورة معصمة

 0001303113303013300رقم التوظيف: 

 

 قسم اللغة العربية وأدبها
 كلية العلوم اإلنسانية

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
5102 



 تقرير الباحثة
 أفيدكم علما بأنين الطلبة:

 : فطري أبريلينا  االسم
 00103311:      رقم القيد

: الرتادف عند ابن جين يف كتابه "اخلصائص" والسيوطي يف      موضوع البحث
 كتابه "املزهر يف علوم اللغة وأنواعها" )دراسة حتليلية مقارنة(

ريي أو تأليف األخر. وإذا ادعى أحد يف حضرته وكتبته بنفسي وما زداته من إبداع غ
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الَ ََُُِِْْنِْ  وَعَلََّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلََّهَا ثُمََّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَ

صَادِقِينَ كُنْتُمْ إِنْ ؤُلَاءِبِأَسْمَاءِ هَ  
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احلمد هلل رب العاملني. والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني. سيدنا  
 حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أمجعني. أما بعد.

جبهد وإجتهاد وكذلك هبداية اهلل وتوفيقه  لقد متت كتابة هذا البحث اجلامعي
 حانه تعاىل ومساعدة هؤالء الذين يساعدوهنا. فلذلك تقدم الباحثة شكرا جزيال إل:سب

موجيا راهارجو، كمدبر جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  األستاذ الدكتور -0
 احلكومية ماالنج.
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 الدكتورة معصمة، مشرفة هذا البحث اجلامعي على مجيع إرشادهتا وافرة. -0
الدكتور احلاج توركيس لوبيس، على توجيهاته يف فهم ظاهرة الرتادف يف اللغة  -2

 العربية.
جين أستادة عناية الرشيدة املاجستري، على مساعدهتا يف فهم الفكرية من ابن  -0
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عدهتم. عسى اهلل أن يرضى جزاهم اهلل خري اجلزاء على حسنهم وأعماهلم ومسا
مجيع أعمالنا ويرشدنا إىل سبيل الرشاد وجيعل هذا البحث نافعا للباحثة خاصة ولقارئني 

 عامة، آمني.
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 ملخص البحث
، الرتادف عند ابن جين يف كتابه "اخلصائص" والسيوطي يف كتابه "املزهر 00103311، 1302فطري أبريلينا، 

يف قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية العلوم اإلنسانية  يف علوم اللغة وأنواعها" )دراسة حتليلية مقارنة( البحث اجلامعي.
 اجلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، حتت اإلشراف الدكتورة معصمة.
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ابن  يف اللغة العربية، وحبثت كثري العلماء حبثا عميقا، منها تعدد املعىن عن ظواهرال ىحدالرتادف هو إ
واجلذير بالذكر أن دراسة عن يف العصر املختلف. اللذين يعيشان  من اللغويني املشهرينيجين والسيوطي، ومها 

اجملال ويف هذا  .العالقة يف املعىنالرتادف هو الكلمتان وهلما الرتادف تنمو وتطور يف الكتب قدميا أو حديثا. 
الرتادف عند ابن جين يف كتابه "اخلصائص" والسيوطي يف كتابه "املزهر يف علوم اللغة حبثت الباحثة حبثا عميقا عن 

الباحثة عن الرتادف عند ابن جين والسيوطي وكذلك وجه الشبه واإلختالف عن هو حللت  . وهدفوأنواعها"
 الرتادف بني ابن جين والسيوطي.

ساسي يف هذا البحث هو كتاب أمصدر  منهج الكيفي والوصفي واملقارن. ونوع من هذا البحث هو
املتعلقة خرى هو الكتب األ مصدر ثانويو  سيوطي.لل يف علوم اللغة وأنواعها اخلصائص البن جين وكتاب املزهر

حة لتأكيد صحتليل الفين للتحليل هذا البحث. مث الوثائق جلمع البيانات، و الباحثة  استخدمت .هبذا البحث
 .الباحثة صدق التحليل  استخدمت البيانات

الرتادف عند ابن جين هو الكلمتان اليت متكن أن تبدال يف وقوعها دون هي ونتائج من هذا البحث 
يف اللغة  تختالط اللهجااللغة العربية عند ابن جين هو اتغيري املعىن من اجلملة. واألسباب وجود الرتادف يف 

ردة ط اللغة إىل تطور الصو ي يف املفختالارسية والرومية وغريها مث أثر ابني العربية والف العربية، واإلختالط اللغة
ستطيعات تللكلمتني خر هو القياس يف اللغة العربية. ومن شروط الرتادف هو البد العربية، ومن سبب الرتادف اآل

ادف يف اللغة العربية. أما الفائدة من شبه الرت الرتادف التام . واتفق ابن جين بوجود تبديال يف وقوع من اجلملة
 .الكلمة املرتادفة يف اللغة العربية هي لإلستحسان يف الكالم

الرتادف يف  ومن سبب وجود الرتادف عند السيوطي هو الكلمتان اليت هلما اتفق يف املعىن اتفاقا تاما.
. وشروط للكلمة املرتادفة عند واإلتباع، ختالط اللهجات، وكذلك ألن الناس سيبني االسم بصفهاللغة العربية هو ا

السيوطي هو البد للكلمتني هلما املعىن الواحد. والفائدة من الكلمة املرتادفة هو سهل الناس يف التفاعل إذا كانه 
 نسأ الكلمة، وكذلك من فائدة الرتادف هو توسع السلوك للكاتب.
الرتادف يف اللغة العربية وهو ب وجود ابسأ بعضوجه الشبه عن الرتادف بني ابن جين والسيوطي هو يف 

وجه اإلختالف عن الرتادف أما والفوائد الرتادف. ونوع الرتادف  يف اللغة العربيةوتطور الصو ي ختالط اللهجات ا
بعة أمور وهي: يف تعريف الرتادف، وبعض أسباب وجود الرتادف يف اللغة ر بني ابن جين والسيوطي هو يف أ

 ة املرتادفة، وكذلك أنواع من  الكلمة املرتادفة. العربية، وشروط للكلم
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 Taroduf is one of phenomenon of meaning alteration in arabic language which is 

discussed by mufties, among of those musties there are two well known mufties, they are 

Ibnu Jinni and Suyuti who lived in different era. And the discussion of taroduf has 

developed whether in clasic or modern era. Taroduf is two words or more that have 

meaning relation. In this occasion, researcher inspect in depth about taroduf according to 

Ibnu Jinni in his book “Al-Khoso’is” and  Suyuti in his book “Al-Muzhir fi Ulumi Al-

Lughoh wa Anwa’iha”. The puropose of this research is not only to discover about the 

understanding of taroduf but also its similarities and differences according to Ibnu Jinni 

and Suyuti. 

 The researcher used descriptive qualitative comparative metode for this kind of 

research. The primary datas that used are Ibnu Jinni’s book “Al-Khoso’is” and Suyuti’s 

book “Al-Muzhir fi Ulumi Al-Lughoh wa Anwa’iha”. And secondary datas that used are 

other books which are related with this reseach. Researcher used interactive analysis for 

data analysis. And to examine the data validity, researcher used triangulation. 

 The result of this research is taroduf according to Ibnu Jinni is two words or more 

which are could replace each other in a sentece without change its meaning. The cause of 

taroduf in arabic language is the mixing lahjat  in arabic languange, mixing language 

among arabic, persian, rome, etc. Sound development which is languange development 

effect and qiyas. Ibnu Jinni said that the condition of taroduf is two words or more that 

should replace each other in a sentece. Ibnu Jinni also agreed with absolute 

synonymy(taroduf tam) and near synonymy(syibhu taroduf). And he said that the purpose 

of taroduf word is to adorn the conversation. 

 Taroduf according to Suyuti is two words that have a same meaning. The cause 

of taroduf appearance in arabic language is the mixing lahjat, because poeple want to 

explain of a thing with its characteristic name and itiba’. Suyuti said that the condition of 

taroduf is two words that should have same meaning. And the purpose of taroduf is to 

facilitate the people in a conversation in case they forget a word to say and increase the 

writer’s vocabularies. 

 There are thought similarity of Ibnu Jinni and Suyuti in some of appearance cause 

of taraduf in arabic language, such as lahjat mixing and sound development, taroduf 

variety and its purpose. And the differences are discovered in four things, which are 

taroduf understanding, the cause of taroduf appearance, the condition of taroduf word and 

its variety. 
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Taroduf merupakan salah satu fenomena perubahan makna dalam bahasa Arab 

yang telah banyak di bahas secara mendalam oleh para ulama, diantara ulama tersebut 

Ibnu Jinni dan Suyuti, mereka merupakan ulama terkenal yang hidup pada masa yang 

berbeda. Dan tidak diragukan lagi bahwa pembahsan tentang taroduf telah berkembang 

baik pada masa  klasik maupun modern. Taroduf merupakan dua kata atau lebih yang 

memiliki hubungan makna. Pada pembahasan kali ini, peneliti membahas secara 

mendalam tentang taroduf menurut Ibnu Jinni dalam bukunya “al-Khoso’is” dan Suyuti 

dalam bukunya “al-Muzhir fi Ulumi al-Lughah wa Anwa’iha”. Penelitian ini bertujuan 

untuk meneliti tentang pengertian taroduf menurut Ibnu Jinni dan Suyuti serta persamaan 

dan perbedaan taroduf menurut Ibnu Jinni dan Suyuti. 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif komparatif 

untuk jenis penelitian. Data primer yang digunakan adalah buku al-Khoso’is milik Ibnu 

Jinni dan al-Muzhir fi Ulumi al-Lughah wa Anwa’iha milik Suyuti. Sedangkan data 

sekunder yang digunakan adalah buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Peneliti menggunakan analisis interaktif dalam menganalisis data pada penelitian ini. Dan 

untuk menguji validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi. 

Hasil dari penelitian ini yaitu taroduf menurut Ibnu Jinni adalah dua kata atau 

lebih yang bias saling menggantikan kedudukannya dalam sebuah kalimat tanpa merubah 

makna. Sebab dari adanya taroduf dalam bahasa Arab adalah percampuran lahjat dalam 

bahasa Arab, percampuran bahasa  antara bahasa Arab, Persi, Romawi dan lainnya. 

Perkembangan bunyi yang merupakan pengaruh dari percampuran bahasa, dan qiyas. 

Syarat dari taroduf menurut Ibnu Jinni adalah dua kata atau lebih yang harus bisa saling 

menggantikan kedudukannya dalam sebuah kalimat. Ibnu Jinni setuju dengan adanya 

taroduf tam dan syibhu taroduf Sedangkan faidah dari kata taroduf menurut Ibnu Jinni 

adalah untuk memperindah percakapan. 

Taroduf menurut Suyuti adalah dua kata yang memiliki arti yang sama. Sebab 

dari munculnya taroduf dalam bahasa Arab adalah karena adanya percampuran lahjat, 

karena masyarakat ingin menerangkan sebuah benda dengan nama sifat benda tersebut 

dan itiba’. Syarat taroduf menurut Suyuti adalah dua kata yang harus memiliki makna 

yang sama. Dan faidah dari kata taroduf adalah memudahkan masyarakat dalam sebuah 

percakapan jika mereka lupa dengan sebuah kata serta memperbanyak kosakata penulis. 

Persamaan pemikiran Ibnu Jinni dan Suyuti dalam hal taroduf terdapat pada 

beberapa sebab munculnya taroduf dalam bahasa Arab diantaranya percampuran lahjat 

dan perkembangan bunyi, jenis taroduf dan faidah taroduf. Sedangkan perbedaan  

pemikiran Ibnu Jinni dan Suyuti dalam hal taroduf terletak pada empat hal yaitu: 

pengertian taroduf, sebab adanya taroduf, syarat dari kata taroduf  dan jenis dari taroduf. 
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 الفصل األول
 


خلفية البحث -أ

غناها يف وتنوع الدالالت وكذلك أ اتكثر مفردات  و  نعرف أن اللغة العربية تعبريات 
تعدد املعىن. حبث تعدد املعىن عن  هي إحدى املوضوعات 1اشتقاق كلماهتا وقواعد لغتها.

لتادف وا 2ادف.الت فيه الباب حبث عن عالقات بني الكلمات اليت فيها املعىن احملددة و 
  3.يف املعين ةلعالقااليت هلا املختلفة ن أو أكثر اهو الكلمت

حبث التادف هو اجملدوب ألن قد حبث العلماء التادف منذ الزمن القدمي وهو 
عندما خلص السيوطي هذا املوضوع يف أحد كتابه يف القرن الثاين اهلجري. مث نشب اجلدل 

 4عرابية يف القرن الرابع اهلجريبني العلماء عن وجود التادف يف اللغة ال

دة القرون، لع ةهر اهذه الظألن حبثوا تؤثر يف تنمية التادف  ذيالالعلماء هو و 
ويه، وابن ن القدمي سبوعلماء التادف يف الزميعين من الزمن القدمي حىت الزمن احلديث. 

ث رمضان ن احلديومن الزم 5.اجين، وأبو هالل العسكري، وابن فارس، والسيوطي، وغريه
 .اعبد التواب، و إبراهيم أنيس، و أمحد خمتار عمر ، وغريه

  ليس كل منهم  كتبوا رأيهم يفلكن  التادف، الذي حبث ولوكان كثري العلماء 
به " فروق رسي يف كتاكتبهم. ومنهم ابن فارس يف كتابه "الصاحيب" ،وأبو هالل الفا

اهيم هر يف علوم اللغة وأنواعها" وإبر السيوطي " املز خلصائص"، و ابن جين " االلغوية"، و 
 6.اأنيس يف كتابه "يف اللهجات العربية" وغريه

                                                           
 .262(، 1661)بروت: دار العلم للماليني،  دراسات يف فقه اللغةصبح الصاحل،  1
 .61(، 1661)بنغازي: دار الكتب الوطنية،  علم الداللةكلود جرمان ورميون لوبلون،  2
 .161(، 1662رفة اجلامعية، )إسكندرية: دار املعمقدمة لدراسة اللغة  حلمي خليل،  3
 .114 (،1662: مكتبة االجنلو املصرية، )القاهرة يف اللهجات العربيةإبراهيم أنيس،  4
 .215 (،2116)القاهرة: علم الكتب،  علم الداللة أمحد خمتار عمر، 5
 .212-215 ،نفس املرجع 6
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كان ابن جين هو اإلمام النحوي الكبري يف البغداد، ألنه قد وحد مذهب البصرة 
كما يف كتابه "اخلصائص"، حلل   1 والكوفة واجتهد عليهما يف أراء اجلديد لتحليل الشيئ.

 2بصرة والكوفة( وباجتهاد نفسه.ابن جين فيه مبذهبني )ال
فه التادف يف جزء من تألي وحبثوعاش ابن جين يف القرن الرابع من اهلجرة. 

ه.    316"اخلصائص". وكتب هذا الكتاب بعد تويف شيخه أبو علي الفارسي يف سنة 
قد أثر الفارسي لفكرة ابن جين يف كثري من اجملال ألنه عاش مع أبو علي الفارسي أربعني 

 6.نةس
صر وهو العلماء املشهور يف عصره ألن له مأحد من علماء أما السيوطي هو 

شيوخ وتالميذ كثرية، وهو رجل عامل. وقال أحد شيخه أن السيوطي يبحر بكثري العلم  
  11كالفقه والنحو والتفسري وغريه ،وهو أهل الفلسفة.

ن تأليفه م التادف يف جزءحبث من اهلجرة. و  وعاش السيوطي يف القرن العاشر
  12وفيه يضم السيوطي مباحث واسعة يف فقه العربية. 11"املزهر يف علوم اللغة وأنواعها".

 كتب السيوطي فيه جبمع أرآء العلماء اللغة وليس فيه أراءهم. 
 ،ابن جين املثال .يف جمال العلوم سيوطيالعطي ابن جين و أكثري العلم الذي قد 

، لكن العلماء بعد طمشهور ليس يف عصره فق وهو 13اإلمام النحو الكبري يف البغدادهو 
ذا الكتاب ه، "اخلصائص"التادف هو وأحد تأليف ابن جين الذي حبث  ه.ادعاعصره قد 

ر بعده العلماء من عصو قد قال العلماء يف هذا العصر . وراجع يف تأليف العلماء بعدهم
.املنطقةعلى  ينالذي ب تزلةاملعمذهب  ابن جيناتبع و  جين عن علم اللغة. معرفة كثرية ابن

                                                           
 .212(، 1662)القاهرة: دار املعارف،  املدارس النحويةشوقي ضيف،  7

 .262 نفس املرجع، 8

 .265نفس املرجع،  9

 .161(، 1662)سورية: دار القلم العريب، يف فقه اللغة العربية  الوجيزعبد القاهر حممد مايو، 10
 .366  نفس املرجع،11

 .363، املدارس النحويةشوقي ضيف،   12

 .216نفس املرجع،  13
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مشهور  . وهوته يعين التصوففشهور بأهل التفسري وكثري من مألو هو م سيوطيالو 
 ذهب السين الذي بينسيوطي مالاتبع و خه يف عصره. تالميذه و شيو  كثريباتأليفه الكثري ك

و مسى بأهل السنةواجلماعة.أعلى القران و حديث النبوي 

كثري بسيوطي كالعلماء املشهورة الأن ابن جين و نعرف لوهذا البحث مهم جدا 
 ف.الذان عاش يف العصر املختلف وكذلك هلما املذهب املختلتفكريمها  واسع بتأليفهما و 

يف شكل  اشتكمن الذي باب اليت تكون االختالف بينهما و األسحتلل الباحثة 
ا عن التادف، هل همهما يف هذا البحث. حىت يكون خمتلفة كبرية بينهما. مث ما رأياختالف

 هناك الرأي املختلف كما اختالفه كبرية بينهما أو هلما الرأي الشبه عن هذا املادة.
ادر جدا، خاصة من فكرة علمائه. واختارت الباحثة ابن التادف ن يفالبحث و 

بعض  مشهوران بكل فكرهتما وبكل تأليفهما يف عاملانسيوطي هلذا البحث ألهنما الجين و 
 كما قد كتبت الباحثة.  جمال العلم
من ليس  التادفتنمية البحث عن نكثر معلومتنا عن وف نتائج هذا البحث سو 

اهرة. وكذلك تبحث عن هذه الظعلمائه كيفية من ناحية  ه ناحية جمال علمه فقط لكن نعرف
 وأسباب العلماء يف اعطاء احلجة فيه.وينكرونه  التادف يوافقونمن العلماء الذين 

 
حثالب أسئلة -ب

انطالق من خلفية البحث املذكورة وجدت الباحثة املشكالت كما يلي:

يف علوم  زهرالسيوطي يف كتابه " امليف كتابه " اخلصائص "و عند ابن جين ما التادف   (1
 ؟"اللغة وأنواعها

يف كتابه " اخلصائص ما وجه الشبه واإلختالف عن التادف عند ابن جين   (2
 ؟" علوم اللغة وأنواعهايف السيوطي يف كتابه " املزهر"و 
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ف البحثادهأ  -ج

كما يلي:  هدفنيانطالق من خلفية البحث املذكورة وجدت الباحثة 

  كتابه " املزهرالسيوطي يفيف كتابه " اخلصائص "و عند ابن جين ليعرف معىن التادف  (1
."يف علوم اللغة وأنواعها

صائص تابه " اخليف كوجه الشبه واإلختالف عن التادف عند ابن جين  ليعرف (2
." يف علوم اللغة وأنواعها السيوطي يف كتابه " املزهر"و 

 
 فوائد البحث  -د

 .تطبيقيةوفوائد  يةان من هذا البحث يعين فوائد نظر ا فائدتهل
كون نتائج من هذا البحث املعلومة اجلديدة عن فكرة ابن جين ى ته ةنظريفوائد  (1

 هذا اجملال.سيوطي يف التادف وما شبه وخالفهما عن الو 
 ،ستعمل نتائج من هذا البحث تكثر معلومة الباحثة ،واملدرسسىت طبيقيةفوائد  

للتعليم هيكل الفكرة من ابن جين  اجعوالقارئ. وسيكون هذا البحث مر 
 سيوطي.الو 


 البحث تحديد -ه
كتب ابن جين "اخلصائص" ثالثة أجزاء، وحبث التادف يف هذا الكتاب بشكل  

دد الباحثة البيانات يف هذا البحث وستبحث اجلزء األول من هذا واسع. فلذلك ستح
 الكتاب.

تحدد سيف جزءان، و  " يف علوم اللغة وأنواعها " املزهرأما السيوطي، وهو كتب  
 الباحثة البيانات يف هذا البحث وستبحث اجلزء األول من هذا الكتاب.
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 تحديد المصطلحات  -و
 هذا البحث، وكتبت الباحثة بعض اإلصطالح سيجد القارئ الكلمات اجلديدة يف 

ليعطي الصورة الفكرية وليسهل يف قراءة هذا البحث، وهي: 

 14 .: عبارة عن وجود كلمة أو أكثر هلا داللة واحدة التادف  
أحد علماء اللغة من البغدادي وهو 15هو أبو الفتح عثمان بن جين. :  ابن جين 

 16ة وهو معتزلة.اهلجر  منالرابع  القرن يف  شالذي عا
أحد علماء وهو 11هو عبد الرمحن بن أبو بكر جالل الدين السيوطي . :  سيوطي ال

 12اهلجرة وهو سوين. منالعاشر  القرنيف  شاللغة  الذي عا
الذي يقع يف ثالثة أجزاء وهم مسائل عامة تتضمن : التأليف من ابن جين  اخلصائص

ية تتعلق رها، ومسائل منهجالبحث يف ماهية اللغة ونشأهتا وتعريفها وتطو 
 16.منهج البحث يف اللغة، ومسائل صوتية

سة كتاب مجع مدر . وهذا الالذي له مخسني باباسيوطي ال: التأليف من  املزهر
 ويقع هذا الكتاب يف جزءان.  21البصرية والكوفية

 
السابقة اتالدراس  -ز

عة منذ اميف اجل عن ابن جين والسيوطي لشخصيةالدراسة اقد حبث التادف و 
وجدت الباحثة البحث الذي يتعلق هبذااملوضوع، وهو:إىل هذا احلد، القدمي. و 

الثقافة كلية العلوم اإلنسانية و   العربية وأدهبا ( من شعبة اللغة11311111سيت مغفرة ) (1
                                                           

 .161 ،مقدمة لدراسة اللغة، حلمي خليل14
 .5 ،(1613صر: دار الكتاب العريب، م) اخلصائصابن جين، 15
 .265، املدارس النحوية، شوقي ضيف16
 .46 (،1622)بريوت: دار الثقافة اإلسالمية،  فقه اللغة العربية وخصائصه، إميل بديع يعقوب11
 .362، املدارس النحويةشوقي ضيف، 18
 .45-44 ،فقه اللغة العربية وخصائصهإميل بديع يعقوب، 16
 .51 نفس املرجع،21
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. حتت املوضوع التادف  2111باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج يف السنة 
فرق بني وأسئلة البحث مها ما الاحملدثني. ويني القداماء و اللفظي عند اللغ واملشتك

 التادف عند القدماء واحملدثني؟ وما الفرق بني املشتك اللفظ عند القدماء واحملدثني؟.
نوع البحث هي منهج الكيفية الوصفية ، استعملت الباحثة الدراسة املكتبية يف مجع 

عض لنتائج من هذا البحث هى أن بواالبيانات ومنهج الوصفية لتحليل البيانات. 
احملدثون ينكرون التادف واملشتك اللفظي وأنواعهما. وبعضهم القدماء و اللغويون 

أسباب ظهورمها، وكذلك فوائدمها.ون عنهما و يثبت

ك يف املشت  -القدماء و احملدثون-حبث هذا البحث الرأي من علماء العام 
ان ومها ن التادف فقد عند اللغويان القدمياللفظي والتادف، وأما الباحثة ستبحث ع

يف واملقارن  يوالوصف باملنهج الكيفيابن جين والسيوطي. وسيستعمل هذا البحث 
ليل حتنوع حبثه، والوثائقية يف مجع البيانات وأما يف حتليل البحث ستستعمل الباحثة 

 الفين.
ية ة العلوم اإلنسانكلي  ( من شعبة اللغة العربية وأدهبا15311162)عناية الرشيدة  (2

حتت املوضوع دراسة  . 2116والثقافة باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج يف السنة 
أسئلة البحث و سيوطي يف املزهر. الشتقاق عند ابن جين يف اخلصائص و مقارنة عن اإل

مها ما االشتقاق عند ابن جين يف اخلصائص وجالل الدين السيوطي يف املزهر يف علوم 
أنواعها؟ وما أوجه الشبه واخلالف عن االشتقاق عند ابن جين يف اخلصائص اللغة و 

منهج  نوع البحث هي وجالل الدين السيوطي يف املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ؟.
ائقية يف ، استعملت الباحثة الدراسة الوثي واملقارن والدراسة املكتبيةوالوصف الكيفي

ن لنتائج من هذا البحث هى أوابيانات. مجع البيانات و منهج الفين لتحليل ال
 قراه فتجمع بني معانيةاق عند ابن جين هو تأخذ اصال من األصول فتقشتاإل

لية صأخرى مع اتفاقهما معىن ومادة أخذ صيغة من أسيوطي هو الاق عند قشتواإل
فا حرفا أو الوهيئة تركيب هلا ليدل بالثانية على معىن األصل بزيادة مفيدة ألجلها اخت
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قسم ابن ناألكرب. ويشتقاق الصغري و ىل قسمان ومها اإلإشتقاق هيئة. وينقسمان اال
امدة عيان اجلمساء األأاشتقوا العرب من  إىل اخلمسة وهم اققشتصل االجين عن األ

املصدر، ان و اليت تدل على ذات، واشتقوا على الرباعي على وزن املفعول اسم املك
سيوطي الء األعجمية. وأما مساروف، ومن األصوات، ومن احلمساء األأواشتقوا من 

د شتقاق هو املصدر، والعرب قصل االشتقاق إىل ثالثة وهم من األصل االينقسم األ
شتقاق اإل ان أيضا يف الفوائدفشتقوا من االمساء االصوات. وخيتليشتق من اجلواهر، وا

كرب البن جين اق األقريف. وقد يعاند السيوطي عن االشتشتقاق والتصوالفرق بني اإل
نه مستحيل يف اللغة العربية.أل

حبثت الباحثة عن اإلشتقاق عند ابن جين والسيوطي، وهي بينت ما وجة الشبه 
واإلختالف بينها. ويف هذا البحث ستبحث الباحثة أراء ابن جين والسيوطي يف باب 

 ثه. نوع حبيفي واملقارن والوصف باملنهج الكيفيالتادف. وسيستعمل هذا البحث 
كلية العلوم   ( من شعبة اللغة العربية وأدهبا15311161) إيلوك عمدة اخلريات (3

. حتت  2111اإلنسانية والثقافة باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج يف السنة 
ا ما أوجه الشبه وأسئلة البحث مه. يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسيةاملوضوع التادف 

  اللغةعربية واللغة اإلندونيسية؟ ما أوجه اخلالف بني التادف يفال بني التادف يف اللغة
ية، نوع البحث هي منهج الكيفية والوصفية والتقابل العربية واللغة اإلندونيسية ؟.

يل استعملت الباحثة الدراسة املكتبية والوثائقية يف مجع البيانات ومنهج التقابلية لتحل
ربية أوجه الشبه بني التادف يف اللغة العأن  والنتائج من هذا البحث هىالبيانات. 

واإلندونيسية يف أربعة أمور وهي يف جمال التادف وتعريفه وأسباسه وفوائده. أما أوجه 
ة اخلالف بني التادف يف اللغة العربية و اإلندونيسية يف أربعة أمور أيضا وهي يف اجمللدل

 كون هذهه ومنهم من أنكره، وال تيف موقف التادف يف اللغة العربية، منهم من أثبت
اجمللدلة يف موقف التادف يف اللغة اإلندونيسية، وأنواعه وحدوده وشروطه. 
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حبث هذا البحث مبوضوع التادف يف اللغة العربية واإلندونيسية، وفيه ما الفرق 
بينهما، هل هناك اخلالف والوجه الشبه. ويف هذا الفرصة ستبحث الباحثة عن التادف 

ي الوصفو  باملنهج الكيفياللغة العربية عند علماءه. وسيستعمل هذا البحث يف 
ل يف نوع حبثه، والوثائقية يف مجع البيانات وأما يف حتليل البحث ستستعمواملقارن 
 حتليل الفين.الباحثة 

( من شعبة اللغة العربية وأدهبا دراسات 11211116111316زلكفلي أغوس ) ( 4
. حتت 2114ية اهلل اإلسالمية احلكومية جاكرتا يف السنة العليا جامعة شريف هدا

املوضوع توجيه الداللة عند ابن جين. وأسئلة البحث هي كيف نظر عند ابن جين 
عن التغيري املعىن؟ ما املنهج عند ابن جين عن الداللة )املقارنة، اإلستداللية، أو 

ل اء معىن الكلمات أو اجلمجين ألعط هل هناك احلجة تؤيد ميول بأراء ابنالتارخية(؟ 
؟. ونوع هذا البحث هو منهج املكتبية. أما نتائج البحث هي منهج الوصفي املختاؤة

وهو منهج الذي يستعمل ابن جين يف نظر الداللة، حبث ابن جين يف نظر الداللة 
عن علم األصوات والصرف والنحو، الشعر والنثر مها احلجة العاضدة يف هذا النظر. 

 البصرة فينظر الداللة والنحو ابن جين ألن أكثر شيوخه من مذهب البصرة. وأثر منهج

حلل هذا البحث عن الفكرة ابن جين يف كتاب اخلصائص، اخلصوص يف باب 
الداللة. وفيه حبث نظر الداللة ومنهج الذي يستعمل ابن جين عن الداللة وحجته. 

صائص ين يف كتابة اخلأما يف هذا البحث ستحلل الباحثة عن التادف عند ابن ج
باملنهج  وسيستعمل هذا البحثوالسيوطي يف كتابه املزهر يف علوم اللغة وأنواعها. 

ليل يف نوع حبثه، والوثائقية يف مجع البيانات وأما يف حتي واملقارن والوصف الكيفي
 حتليل الفين.البحث ستستعمل الباحثة 

جتد مل ثة،قد كتبت الباحبعد أن حبثت الباحثة الدراسات السابقة وخلصت كما 
ه املزهر ابن جين يف كتابة اخلصائص والسيوطي يف كتابالبحث مبوضوع "التادف عند 

 ذا البحث.ار الباحثة هذا املوضوع هل، فلذالك ختتقبله " يف علوم اللغة وأنواعها
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 منهج البحث -ج

 نوع البحث (1
 .يف هذا البحث نهج الكيفي والوصفي واملقارنباملالباجثة ستعمل 

ري  تغالة و طريقة الطبيعيالبحث بلبيانات ايف  ت الباحثةكتبهو   املنهج الكيفي
 الرمز أو العدد. وبناء ويف هذا البحث البيانات ليس من 21البيانات بشكل الرمز أو العدد

على البيانات من كتاب ابن جين والسويطي مبوضوع التادف، ستحلل وستبني الباحثة 
 هذا البحث وليس فيها البيان بالرمز أو العدد.  عن املوضوع بكلمة وصفية يف

 يتصل التي خالل البيانات منا موضوع وصفا الظواهر يصف هو الوصفي واملنهج
وستصف الباحثة البيانات من كتاب  22العلمي البحث تقنياتو أدوات باستخدام عليها

ائج من أسئلة تابن جين والسيوطي يف باب التادف يف هذا البحث مبنعج املناسب لتجد الن
 هذا البحث.

 ونيةالقان الدراسات يـفواسعا  استخداما دمخيست منهج الذي هو واملنهج املقارن
ن جانب م في التعمقو موضوع البحث في التحكمو الدراسةفي قةالدو التعمق يتيحو

 يةدصاـاالقت املؤسسة من جوانب واحدا جانبا ندرس أن ميكن لالمثا سبيل فعلى ، جوانبه
ويف هذا البحث ستقارن الباحثة فكرة بني ابن جين والسيوطي  23البشرية المواد أو ءاألدا: 

 عن التادف. هل هناك الفكرة املتساوية واملتفارقة.
 
 
 

 
                                                           

21Sukidin dan Mundir, Metode Penelitian Bimbingan dan Mengantar Kesuksesan Anda 

dalam Dunia Penelitian (Surabaya: Insan Cendekia,  2005), 23. 
 .111(، 1666) منهج البحث العلمي، ماثيو جيدر22

23Sukidin dan Mundir, Metode Penelitian Bimbingan dan Mengantar Kesuksesan Anda 

dalam Dunia Penelitian, 30. 
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 در البياناتمص (2
ساسي أبيانات يف هذا البحث. يعين مصدر ن جلمع اليتستعمل الباحثة املصدر 

 :ثانوي ومصدر
 يف صائص البن جين وكتاب املزهرساسي يف هذا البحث هو كتاب اخلأمصدر  (أ)

 سيوطي.لل علوم اللغة وأنواعها
ساعد مل اليت تتعلق هبذا البحثخرى ثانوي يف هذا البحث هو الكتب األ ومصدر (ب)

 ساسي.أالباحثة لتحليل مصدر 
 

 طريقة مجع البيانات (3
تستعمل البحثة منهج الوثائقية جلمع البيانات ومنهج الوثائقية هي امللحوظة عن 

 24يف الزمان املاضي، إما من الكتابة أو الصورة أو تأليف التذكاري للشخص.الشيئ 
 :يالبيانات ثالثة طريقات، وه لتجدوتستعمل الباحثة 

ة. مث جالتوجيح، تستعمل الباحثة البيانات العامات عن الشخصية يف هذه الدر  (أ)
 بحث يفالباحثة مركز ال رقر الشيئ املهم واجلذب لتبحث. وت بحث الباحثة عنت

 هذه الدرجة. 
ب املعلومات يمركز البحث لتت ناسبتمجع البيانات ل اإلستكشاف، تعمل الباحثة (ب)

تزيح سبد للباحثة جتمع البيانات املقتضى, ألن وال الكاملةلكي تستعمل البيانات 
 ال تستعمل.  الباحثة كثري البيانات اليت

تأليف و  ،لفريدوا، شاف عن النتائج العميقكحتلل الباحثة اإلست ،ث اإلستكشافحب (ج)
ة عن لكثري ا اتاملعلوم ااألثر للمجتمع. والبد للباحثة هلالشخصية الذي مهم وله 

أن لباحثة لمل تعرف. ولذلك البد  ات اليتالشخصية لكي تعرف الباحثة املعلوم
وختتار الباحثة التادف لتحلل يف  25البيانات عن الشخصية من كل املصدر.تبحث 

                                                           
24Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Alfabeta, 2014 ), 82. 
25Arif Furchan dan Agus Maimun , Studi Tokoh  Metode Penelitian Mengenai Tokoh 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),  47-49. 
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 هذا البحث.

 

 ناتاليل البيطريقة حت (4
الطرقات  أربعحتتاج . و هذا البحثالباجثة جتليل الفين لتحلل البيانات يف ستعمل ت

 لتحلل البياتان يف هذا التحليل وهم: 
 جمموعة البيانات (1)

خلصائص البن اهي كل البيانات التأثريات لتنميتها أو لتحللها  جمموعة البيانات
ن ابن والكتب األخرى اليت حبث ع سيوطيلل يف علوم اللغة وأنواعها جين وكتاب املزهر

 جين والسيوطي وفكرهتما.
 حتفيض البيانات (2)

ومن  هي يلخص وخيتار الشيئ املهم مث يركز إيل الشيئ الواحد. حتفيض البيانات
 علوم اللغة وأنواعها" يف املزهر الفكرة ابن جين يف كتابه" اخلصائص" والسيوطي يف كتابه "

 ليكون املوضوع يف هذا البحث. ختتار الباحثة عن التادف
 تقدمي البيانات (3)

ليل هي تقدم الباحثة البيانات بتوصفها لتسهل الباحثة يف حت تقدمي البيانات
البيانات. والبد للباحثة أن جتد البايانات العاضدات ملوضوع البحث من جتمع الباحثة 

 البيانات حىت حتليل البيانات.
 الرسم أونتيجات إثبات الدليل  (4)

هي التلخيص األول الذي تقدم الباحثة، وهذا التلخيص يستطيع   البياناتتقدمي
تغيريا حىت جتد البايانات يف هذه املرحلة احلجة الصحيحة لتعضد اخلالصة من البيانات 
الباحثة. ويف هذا البحث ختلص الباحثة عن املوضوع التادف بتأكيد البيانات اليت حبث 

 26 وغريها. علم الداللةأمحد خمتار عمر مبوضوع  عن التادف كأحد اجلزء من كتاب
 

                                                           
26 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 92. 
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 الصورة لتحليل البيانات عند ميلس وهوبرمان
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 الرسم /إثبات الدليل 

conclusions: 
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 طريقة تأكيد صحة النتائج (5)
تستعمل الباحثة صدق التحليل لتأكيد صحة البيانات يف هذا البحث. وصدق 

ويف  21يانات.حث واملصادر خارج البانات باملقارنة نتائج البيهو تفصح صدق الب التحليل
صدق املضمون يف صدق البيانات، وصدق املضمون هو  هذا البحث، تستعمل الباحثة

تعتمد معظم حتليالت املضمون على هذا النوع من الصدق ألنه ال يعتدي مقارنة الباحث 
ه ذللنتائج املستخلصة بالواقع الذي يدرسه وما إذا كان هذا الواقع يؤكد أو خيالف ه

 22النتائج.
 

                                                           
27 Arif Furchan dan Agus Maimun , Studi Tokoh  Metode Penelitian Mengenai Tokoh,  47-

49. 
 (، 1663)الرباط املغرب: تصميم الغاالق الشركة املغربية للطباعة والنشر،  حتليل املضمون ومنهجية البحث، أمحد أوزي 22

25. 
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري

 
 

 تعريف الترادف -أ
افف من اختيار موضوع الت  اهلدف مناخللفية و فيما سبق عن الباحثة  شرحتقد 

ة املناسبة مبوضوع ظرينهذا الباب ستبحث الباحثة عن اليف هذا البحث، و  ناحية علمائه يف
 . اليت ستنصر الباحثة يف حتلل البيانات التافف
أبو احلسان بن عسى الرمين هو أول الناس الذي يستعمل كلمة التافف يف و 

. "واملتقاربة يف املعىن األلفاظ املتاففةالكتاب العربية، كما قد كتبه يف تأليفه حتت موضوع " 
. "صاحيبالعرف كلمة التافف يف تأليفه حتت موضوع " أما ابن فارس هو أول الناس الذي

1 
هى مصدر من )ترافف( يدل على احلدث فون الداللة على  تعريف التافف لغةو 

الزمان، ويدل بصيغته الصرفية، على املفاعلة بني طرفني، ومها اللفظان اللذان يتعاوران 
موقعا سياق وفاللتها. أما التافف يف إصطالح كما يعرف اإلمام الرازي: هو األلفاظ 

 2املفرفة الدالة على شيئ واحد باعتبار واحد.
قال فريد عوض حيدر عن تعريف التافف من ناحية فاللة املعين من كلمةها  كما

ذالك إميل " وكمقدمة لدراسة اللغة وكذك الرأي الدكتور حلمي خليل الذي كتب تأليفه "
ة عن وجوف كلمة التافف هو عبار " فقه اللغة العربية وخصائص بديع يعقوب يف تأليفه " 

 3الكلمة هنا هي املتعدفة، أما املعىن فغري متعدفة. أو أكثر هلا فاللة واحد، أي أن

                                                           
1 Ahmad Muzzaki. Stilistika Al-Qur’an Gaya Bahasa Al-Qur’an dalam Konteks 

Komunikasi (Malang: UIN Malang Press, 2009), 48. 

  .111(، 1111)القاهرة: مكتبة النهصة املصرية، علم الداللة فراسة نظرية وتطبيقية فريد عوض حيدر،  2 
  .161، مقدمة لدراسة اللغة حلمي خليل،3
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اللة من ف -فريد عوض حيدر وحلمي خليل -إذا تعريف التافف من العلمني 
الكلمة، فالتافف عند كلوف جرمان ورميون لوبلون ليس من فاللة فقط ولكن من ناحية 

كلمات اليت سع هو ال" التافف بالعىن الواعلم الداللةاألخرى كما قد كتب يف تأليفهما "
ختتلف يف ألفاظها وتتفق يف معانيها وذلك هو املعىن الذي أعطى للتافف يف املعاجم 
املخصصة وبنفس املفهوم نتصور أن قائمة الكلمات املتاففة تكون طويلة نوعا ما إذا ال 

 4جند أقل من مخسني مصطلحا.
رب ااملتق ملعىن املتساوية أوومن هنا نعرف أن التافف هو كلمتان أو أكثر اليت هلا ا

يف فاللة الكلمة، أي كلمة اإلختالف ومعىن غري اإلختالف كمثل كلمة ))جلس(( 
(( قعد(( لتبدل الكلمة ))جلس. وإذا نستعمل الكلمة ))و))قعد((، املعىن بينهما املتصل

((. عدقلكلمة ))(( لجلس)) يف اجلملة املفيدة، فاملعىن غري تغري ألن قد نوب معىن الكلمة
 ((.جلس(( للكلمة ))قعدوكذالك قد نوب معىن الكلمة ))

 
 أسباب الترادف -ب

فخل التافف يف اللغة العربية منذ زمن قدمي ببعض األسباب املتعدفة اليت نصر 
تني . وس-املعجمات أو اجملتمع وغريه-هذه الظاهرة، إما من لغته أو من خارج لغته 

 فة يف اللغة العربية. الباحثة بعض سبب بوجوف الكلمة املتاف
ومنه كما كتب حممد أسعد النافري عن أسباب املتافف يف اللغة العربية الفصحى 

 مبا يأيت:
اقتباس هلجة قريش من اللهجات العربية األخرى كثريا من املفرفات والصيغ اليت كانت  (1

 مل تكن يف حاجة إليها لوجوف نظائرها يف متنها األصلي. 

                                                           
 .66، علم الداللة، كلوف جرمان ورميون لوبلون  4
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ت يف معامجاهتم كثريا من املفرفات اليت كانت شائعة يف هلجا إثبات جامعي املعجمات (2
القبائل املختلفة، واليت مل تكن موجوفة يف هلجة قريش، هلا مراففات، يف منت هذه 

 اللهجة األصلي.
حرص جامعي املعجمات على تدوين كل شيئ، حىت الكلمات املهجورة يف  (3

 االستعمال، واليت كانت قد استبدلت هبا كلمة أخرى.
اجملازات املنسية اليت يطول العهد على استعماهلا استعماال حقيقيا، فتصبح حقيقة.  (4

و))املعاين األصلية احلقيقة هي املعاين احلسية، اليت يتفرع عنها عافة، عن طريق اجملاز، 
ما يشيع من معنويات. فالرمحن مثال قد اشتقت من )) الرحم((،  موضع الولد، 

واألخوات، فتنشأ بينهم صلة من احلب والعطف. فلعل  واملكان الذي يلد األبناء
الرمحة يف األصل هي عملية النسل من األرحام، مث استعملت يف قدمي الزمان، عن 
طريق اجملاز، يف الصلة بني الذين يولدون من رحم واحد. وقد تقدميت العهوف على 

 كلمة مثل الرأفة((.  هذا املعىن اجملازي حىت أصبح حقيقة وهبذا نشأ التافف بينها وبني
استخدام صفات الشيئ استخدام الشيئ نفسه، وتناسي ما فيها من الوصف مع  (5

مرور الزمن. وهذا السبب يفسر كثرة أمساء السيف مثال على ذلك النحو الذي توريه  
كتب اللغة. فقد وصف السيف بأنه مياين، أو هندي، لسمات معينة، امتازت هبا 

ن واهلند، مث تنوسيت هذه السمات وصارت كلمة اليماين، السيوف املستورفة من اليم
 واهلندي, واملنهد، تدل على املعىن العام الذي يفهمه العريب من الكلمة السيف.

التطور الصويت الذي يصيب اللفظة، فيعدها اللغويون من التافف. من ذلك مثال:  (6
(( لة(( و))احلذالة))هتنت(( السماء و))هتلت((. ومنه أيضا: ))احلثالة(( و))احلفا

و))احلسالة(( و))احلصالة(( للرفيء من الشيئ. ومنه أيضا: ))الصقر(( و))السقر(( 
 و))الزقر(( للطائر املعروفف.

إغفال الفروق الداللية بني األلفاظ اليت يظن أهنا متاففة، مثل ذلك أن: رمق، وحلظ،  (1
كال   النظر، ذلك أن وحدج، وشفن، ورانا، ليست أفعاال متاففة وإن فلت كلها على
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منها يدل على حالة خاصة للنظر، خمتلفة عن احلاالت اليت تدل عليها األفعال 
األخرى: فريق يدل على النظر مبجامع العني، وحلظ يدل على نظر املتعجب الكاره، 

 ورنا يفيد إفامة النظر يف سكون.
غات السامية خص اللانتقال مفرفات كثرية إىل اللغة العربية من اللغات األخرى، وباأل (1

 واللغة الفارسية، وهى مفرفات كان هلا نظائر يف منت العربية.
التحريف الذي أصاب كثريا من الكلمات نتيجة أخذ القدماء أحيانا عن الكتب  (1

 5والصحف، يف وقت افتقرت فيه الكتابة إىل اإلعجام والشكل.
ليت لصويت وغريه امن اللهجات، تطور ا إذا سبب التافف عند حممد أسعد النافري

املتناسب من لغته، فسبب التافف عند إميل بديع يعقوب ليس من لغته فقط ألن 
 .أثر املعجمات يف وجوف التافف يف اللغة العربية

 وهو: ،السبب التافف يف اللغة العربية كتب إميل بديع يعقوب يف كتابهو 
 حتكاك عل طول االانتقال كثري من مفرفات اللهجات العربية إىل هلجة قريش بف (1

بينهما. وكان بني هذه املفرفات كثري من األلفاظ اليت مل تكن قريش حباجة إليها 
 لوجوف نظائرها يف لغتها، مما أفى إىل نشوء التافف يف األمساء واألوصاف والصيغ.

أخذ واضعي املعجمات عن هلجات قبائل متععدة، كانت خمتلفة يف بعض مظاهر  (2
اء ذلك أن اشتملت املعجمات على مفرفات غري مستخدمة املفرفات، فكان من جر 

 يف لغة قريش ويوجد ملعظمها متاففات يف منت هذه اللغة.
تدوين واضعي املعجمات كلمات كثرية كانت مهجورة يف االستعمال ومستبدال هبا  (3

 مفرفات أخرى.
ملتاففات اعدم متييز واضعي املعجمات بني املعىن احلقيقي واملعىن اجملازي، فكثري من  (4

 مل توضع يف األصل ملعانيها، بل كانت تستخدم يف هذه املعاين استخداما جمازيا.

                                                           
 .366-365(، 2661رية، ضالعمكتبة )بريوت:  فقه اللغة مناهله ومسائلهحممد أسعد النافري،  5
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انتقال كثري من نعوت املسمى الواحد من معىن النعت إىل معىن االسم الذى تصفه.  (5
فاهلندي واحلام واليماين والعضب والقاطع من أمساء السيف يدل كل منها يف األصل 

 ر ملا يدل عليه االخر.على وصف خاص للسيف مغاي
إن كثريا من املتاففات ليست يف احلقيقة كذلك، بل يدل كل منها على حالة خاصة  (6

من املدلول ختتلف بعض االختالف عن احلالة اليت يدل عليها غريه. فَرَمَق وحلَََظ 
وَحَدَج وَشَفَن وَرنَا مثال يعرب كل منها عن حالة خاصة للنظر ختتلف عن احلاالت 

دل علييها األلفاظ األخرى. فرمق يدل على النظر جبامع العني، وحلظ على اليت ت
النظر من جانب األذن، وحدجه معناه رماه ببصره مع حدة، وشفن يدل على نظر 

 املعنجب الكاره، ورنا يفيد إفامة النظر يف سكون، وهلم جرا.
تها إىل العربية، ربيانتقال كثري من األلفاظ السامية واملولدة واملوضوع  واملشكوك يف ع (1

 وكان لكثري من هذه األلفاظ نظائر يف منت العربية األصل.
كثرة التصحيف يف الكتب العربية القدمية، وخباصة عندما كان اخلط العريب جمرفا من  (1

 6اإلعجام والشكل.
 ومها نيومن هذا البيان نعرف أن سباب التافف يف اللغة العربية تؤثر من عامل

ن ناحية م ل خارجي. وعامل فاخلي هو تنمية املفرفات يف اللغة العربيةعامل فاخلي وعام
وعامل خارجي هو إختالط اللغة بسبب التفاعل جمتمعها صوهتا أو هلجتها أوغريها. 

ما قد بني إميل كبوصيلة معجمه،  وكذلك أثر املعجمات يف تنمية التافف يف اللغة العربية 
 .بديع يف تأليفه

 
 شروط الترادف  -ج

جيمع احملدثون من علماء اللغات على إمكان وقوع التافف يف أي لغة من لغات 
البشر، بل إن الواقع املشاهد أن كل لغة تشتمل على بعض تلك الكلمات املراففة. 

                                                           
 . 111-116، فقه اللغة العربية وخصائصهاإميل بديع يعقوب،  6
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ولكنهم يشتيطون شرطا معينة ال بد من حنققها حىت ميكن أن يقال إن بني الكلمتني 
 تراففا:

الكثرة  ملعىن بني الكلمتني اتفاقا تاما، على األقل يف ذهنومما يشتطونه االتفاق يف ا (1
الغالبة ألفراف البيئة الواحدة. ويكتفي اللغوي احلديث بالفهم العافي ملتوسطي الناس 
حني النظر إىل مثل هذه الكلمات. فإذا تبني لنا بدليل قوي أن العريب كان حقا يفهم 

 .قعد((، قلنا ليس بينهما تراففمن كلمة ))جلس(( شيئا ال يستفيده من كلمة ))
االحتاف يف البيئة اللغوية، أي أن تكون الكلمات تنتميان إىل هلجة واحدة أو جمموعة  (2

منسجمة من اللهجات. ولذلك أعجبنا برأى األصفهاين الذي أشرنا إليه أنفا. جيب 
ن أإذن أال نلتمس التافف من هلجات العرب املتباينة، فالتافف مبعناه الدقيق هو 

يكون للرجل الواحد يف البيئة الواحدة، احلرية يف استعمال كلمتني أو أكثر يف معىن 
واحد. خيتار هذه حينا، وخيتار تلك حينا اخر، ويف كلتا احلللني ال يكاف يشعر بفرق 

 بينهما إال مبقدار ما يسمح به جمال القول.
ها يف عهد خاص ظرون إلياالحتاف يف العصر: فاحملدثون حني ينظرون إىل املتاففات ين (3

، ال تلك النظرة Synchronicوزمن معني، وتلك هى النظرة اليت يعربون عنها بكلمة 
 التارخية اليت تتبع الكلمات املستملة يف عصور خمتلفة، مث تتخذ منها متاففات، وهذه

 . فإذا حبثنا عن التافف جيب أال نلتمسهDiachronicالنظرة األخرية هى اليت يسموهنا 
يف شعر شاعر من اجلاهليني مث نقيس كلماته بكلمات ورفت يف نقش قدمي يرجع 
إىل العهوف املسيحية مثال. هذاهو ما جعل ابن خالويه وأمثاله يرون للسيف وحنوه 
أمساء عدة. فاملتنيب حني استعمال ))الصارم والبتار واهلندى واملياين((، مل يكن يعمد 

ها، ومل فات خاصة تتصل ببيئة اهلند اليت صنع فيإىل كلمة ))اهلندى(( ويف ذهته ص
يكن يعمد إىل كلمة ))الصارم(( ويف ذهنه اعتبار اخر ال يراه يف كلمة أخرى كالبتار 

 مثال.
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أال يكون أحد اللفظني نتيجة تطور صويت للفظ األخر: فحني نقارن بني ))اجلثل  (4
خرى رب أصال واألواجلسل(( مبعىن النمل، نلحظ أن إحدى الكلمتني ميكن أن تعت

تطور هلا، فإذا كان األصل هنا هو الكلمة األوىل قلنا إن ))اجلفل(( صيغة حضرية 
نشأت يف بيئة تراعى حفوت الصوت والتقايل من وضوحه، أما إذا كانت الثانية هى 
األصل رجحنا أن ))اجلثل(( قد نشأت يف بيئة بدوية متيل إىل األصوات األكثر 

ف فيما بعد جمموعة كبرية من أمثال هذه الكلمات اليت وضوحا يف السمع. وسنور 
يعدها احملدثون متاففات ومهية. ))فاجلثل واجلفل(( ليست يف احلقيقة إال كلمة 
واحدة. وهكذا يتبني لنا مغاالة  أولئك الذين اعتربوا مثل هذه الكلمات من 

  1املتاففات.
ون الشروط عطى كلوف ورمياتفق بعض العلماء بشروط كما كتبت الباحثة قبله، وأ

يف التافف الذي املختلف بشروط قبله كما قال يف كتاهبما عن شرطا واحدا للكلمة 
التافف، وهو املعىن الذي أعطى للتافف يف احلعاجم املخصصة وبنفس املفهوم نتصور 

  1أن قائمة الكلمات املتاففة تكون طويلة نوعا ما إذ ال جند أقل من مخسني مصطلحا.

 رط املهم يف التافف هو كلمة التافف البد من لغة واحد واحتاف يف املعىنوش
مسي  ل من اللغتني املختلفتني الكلمتان د أن. ومن تلك شروط جنوكذلك من عصر واحد

. وصنع العلماء هذا الشروط لتحديد ما الكلمات اليت من النوع التافف بالتافف
 والكلمات اليت ليست من نوعه.

 
 واع الترادفأن  -د

عن  ةالتافف إذا حبث العلماء القدمي عنالبحث  تنمو وتطوروبعد مدة الزمن 
عاجم لماء املوع اللغويونقسم  ،زمن احلديثالويف  .التعريف والسبب والشروط التافف

                                                           
 .111-111، يف اللهجات العربيةإبراهيم أنيس،  1
 . 66، علم الداللةكلوف جرمان ورميون لوبلون،   1
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 إىل فرجتني مها: ةتاففاملمن الكلمة 
 (Absolute Synonymy)التافف التام  (1

 م أو املطلق بني كلمتني أو أكثر ويعين هذا التطابقوذلك يف حالة التطابق التا 
فيما تشري إليه الكلمة سواء من حيث معناها األصلي أو املعاين اليت ترتبط وتوحي هبا 

(Connotation)  وهذا الشرط جيعل من التافف التام أو املطلق أمر نافر الوقوع يف أي
   1لغة.

  :"، لو وضعنا جمموعة اآلياتفضل"و" آثرمن الكلمة " ومثال من التافف التام هو
 (11)يوسف   تاهلل لقد آثرك اهلل علينا

 (31)النازعات    وآثر احلياة الدنيا
 (16)األعلى   بل تؤثرون احلياة الدنيا

 إىل جانب اآليات:
 (41)البقرة    وأىن فضلتكم على العاملني

 (253)البقرة  تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض
 (11)النحل  كة على بعض يف الرزقواهلل فضل بعض

لوجدناها يف املعىن. ولو فرسنا "آثر" الوارفة يف اآليات الثالث األوىل بـ"فضل" سنجد 
املعنيني متساويني ال نكاف نعثر على فرق بينهما. ويؤيد هذا قول القرطيب يف تفسري آية 

. وورف مثل هذا لك"يوسف: "واملعىن: لقد فضلك اهلل علينا"، وقول أيب حيان: "آثرك: فض
يف لسان العرب البن منظور )أثر(، إذ قال: "آثره عليه: فضله. ويف التنزيل: لقد آثرك اهلل 

 16علينا.. األصمعي: آثرتك إيثارا: أي فضلتك".
 

 Near Synonymyشبه التافف  (2
وذلك يف التشابه الداليل الواضح بني كلمتني أو أكثر سواء يف املعىن األصلي أو 

                                                           
 .113-112، مقدمة لدراسة اللغة مي خليل، حل 1

 .163(، 2661)القاهرة: علم الكتب،  فراسات لغوية يف القرأن الكرمي وقراءتهأمحد خمتار عمر،  10
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الت املرتبطة أو املتضمنة يف الكلمة ولكن هناك خالف يف الداللة فيما أطلق يف الدال
وذلك حينما تستغمل  Rang Of Applicationعليه علماء املعاجم ))فرجة التطابق(( 

أي اق نفسه وكالمها مبعىن واحد، فيالكلمة يف سياق معني وال تصلح األخرى يف الس
لق وهو طابق التام بينها فهو التافف التام أو املطاختالف يؤفي إىل شبه التافف. أما الت

أمر نافر الوقوع، فقد تتفق كلمتان يف الداللة األصلية ولكن الدالالت اهلامشية أو 
املتضمنة قد ختتلف مما يؤفي إىل وقوع نوع من التافف، ومعىن هذا أن التافف حيدث 

قان خرى أن كلمتني قد تتفمن اختالف مستويات االستعمال أو األشخاص، أي بعبارة أ
يف املعىن األصلي ولكنهما ختتلفان يف فرجة التطابق إذا ما نظرنا إىل الدالالت اهلامشية 

  11أو بالنسبة لسياقات معينة أو اشخاص بعينهم.
قوا بقسم اتف -اللغة واملعاجم-كما قد حبث حلمي اخلليل يف كتابه أن العلماء 

يته املختلفة مث جاء أمحد خمتار عمر بفكر  -وشبه التافف التافف التام-وعني نالتافف إىل 
 عن تقسيم هذا املوضوع.

 وقسم أمحد خمتار عمر التافف إىل ستة أقسام، زهم:
 التافف الكامل  (1

وذلك حني يتطابق اللفظان متام املطابقة، وال يشعر أبناء اللغة بأي فرق بينهما، 
ول وجوف . وسنعرض فيما بعد رأي احملدثني حولذا يبافلون حبرية بينهما يف كل السياقات
 أو عدم وجوف هذا النوع يف اللغة الواحدة.

 
 شبه التافف (2

ة لغري بالنسب-وذلك حني يتقارب اللفظان تقاربا شديدا لدرجة يصعب معها 
التفريق بينها، ولذا يستعملها الكثريون فون حتفظ، مع إغفال هذا الفرق.  -املتخصص

ها قد ورفت حول. وثالثت-سنة-النوع يف العربية يكلمات مثل: عاموميكن التمثيل هلذا 

                                                           
 .113-112، مقدمة لدراسة اللغة حلمي خليل، 11



02 
 

 يف مستوى واحد من اللغة، وهو القران الكرمي.
 

 التقارب الداليل (3
ويتحقق ذلك حني تقارب املعاين، لكن خيتلف كل لفظ عن االخر مبلمح هام 

اصة خبواحد على األقل. وميكن التمثيل هلذا النوع يكلمات كل حقل فاليل على حدة، و 
 حني نضيق جمال احلقل وتقصره على أعداف حمدوفة من الكلمات.

 
 االستلزام (4

وهو قضية التاتب على . . وميكن أن يعرف كما يأيت: س يستلزم س إذا كان يف  
كل املوقف املمكنة اليت يصدق فيها س يصدق كذلك س. وعلى سبيل املثال: إذا قلنا: 

هذا يستلزم: كان حممد يف فراشه قبل العاشرة  قام حممد من فراشه الساعة العاشرة فإن
 مباشرة.

 
 التعبري املمائل استخدام (5

أو مسي اجلمل املتاففة، وذلك حني متلك مجلتان نفس املعىن يف اللغة الواحدة. 
 هذا النوع أقساما منها: Nilsenوقد قسم 

سمح ت التحويلي، وذلك بتغيري مواقع الكلمات يف اجلملة، وخباصة يف اللغات اليت (أ)
حبرية كبرية، وذلك بقصد إعطاء بروز لكلمة معنية يف اجلملة فزن أن يتغري املعىن 

 العام هلا. مثال ذلك:
 فخل حممد احلجرة ببطء. 
 ببطء فخل حممد احلجرة. 
 احلجرة فخلها حممد ببطء. 
 التبديلي أو العكس، وذلك مثل قولك: (ب)
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 فينار. 166اشتيت من حممد آلة كاتبة مببلغ 
 فينار. 166مد يل آلة كاتبة مببلغ باع حم

فعلى الرغم من أمنا خمتلفتان من الناحية الظاهرة فإهنما تشريان إىل نفس احلافث يف 
عامل احلقيقة، ولذا يقال إهنما مجلتان متاجفتان، وإن كال منهما ))بارا فريز(( 

 الألخرى.
بكلمة  covered with cementاالندماج املعجمي، وذلك مثل التعبري عن التجمع:  )ج( 

 toبكلمة واحدة هي to touch with the lips، أو عن التجمع cementedواحدة هي 

kiss. 

 

 التمجة ( 6
وذلك حني يتطابق التعبريان أو اجلملتان يف اللغتني، أو يف فاخل اللغة الواحدة 
 حني خيتلف مستوى اخلطاب؛ كأن يرجتم نس علمي إىل اللغة الشاعئة، أو يتجم نص

 شعرى إىل نثري.
 

 التفسري (1
يكون )س( تفسريا ل)ص( إذاكان )س( ترمجة ل)ص(، وكانت التعبريات املكونة 
ل)س( أقرب إىل الفهم من تلك املوجوفة يف )ص(. وعلى هذا فكل تفسري ترمجة، وال 
عكس. وحيث إن فوجة الفهم اللغة ختتلف من شخص آلخر، فإن ما يعد تفسرا لشخص 

 12ا لشخص آخر.قد ال يكون تفسري 
كحلمي  بعض العلماء ينقسم التافف إىل قسمني ومها التافف التام وشبه التافف

، ولكن ينقسم أمحد خمتار عمر التافف إىل سبعة أقسام. هذه خليل وحممد حممد فاوف 
ألن انتشر البحث عن علم اللغة الذي أثر إىل املوضوع التافف أيضا. فتوسع البحث عن 

ك تزيد البحث يف أقسامه. وعن التافف التام ليس من العلماء يعطي املثال التافف وكذل
                                                           

 .223-226، علم الداللةعمر، خمتار أمحد  12
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 إال من آيات القرأن الكرمي.
 

 فوائد الترادف    -ه
ثوا ت، ولكن قليل من العلماء الذين حباكلماليف التافف هو الفائدة يف استعمال  

عبد التواب  نعن فوائده، وبعد حبث الباحثة عن هذه البيانة فوجدهتا يف كتاب رمضا
 وهي:

حيسن ))للحاجة إىل التوسع باأللفاظ، أال ترى أن الساجع أو الشاعر، لو افتقر إىل  (1
استعمال معىن: )قعد( مع قافية سينية، الستعمل معىن: )جلس(، ولو مل يستعمل 

 يف هذا إال )قعد(، لضاق املذهب، ومل يوجد من التوسع، ما وجد بوجوفه((
 13املختلفني للمعىن الواحد، يف مكان واحد. أن يأيت الشاعر باالمسني (2

استحسن الناس يف استعمال الكلمة أو اجلمل بالتافف الذي له الكلمة املتعدفة 
وهي غري املتعدفة يف املعىن أو املتساوية يف املعىن. وهذا يسهل الناس يف اختيار الكلمة 

 املناسبة الستعمال. 
عمل يف شعره ألن يستطيع أن يست وكذلك توسع التافف كلمة مستعملة الشاعر

الكلمة املتنوعة للمعىن الواحد يف سجعه ولن يكرر الكلمة املتساوية يف شغله، وهذا 
 سيجسن شعره.   

 أراء العلماء عن الترادف  -و
تالفا  ، يف وقوع هذا التافف التام، يف لغتنا العربية، اخةقد اختلف اللغويون العرب

وبدأ بعض  14األول، من هؤالء اللغويني، يف القرنني الثاينكبريا، فمنذ أن بدأ الرعيل 
العلماء يلتمسون فروقا بني الكلمات اليت عداها من سبقوهم من املتاففات مثل "ثلعب" 

 15يف أواخر قرن الثالث. مث جاء القرن الرابع اهلجري، ونشب اجلدل بني علمائه.
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غة العربية تابه يف فقه اللوقد اختار هذا املذهب أبو احلسني أمحد بن فارس يف ك
وسنن العرب يف كالمها، ونقله عنه شيخه أيب العباس ثلعب، قال: ))وهذا الكتاب كتب 
فيه ابن الصاحل نكتا منها هذه وعلقت أنا ذلك من خط ابن الصاحل، قلت: ))قد رأيت 
نسخة من هذا الكتاب مقروءة على املصنف وعليها خطه وقد نقلت غالب ما يف هذا 

ب وعبارته يف هذه املسألة: ))يسمى الشيئ الواحد باألمساء املختلفة، حنو السيف، الكتا
واملهند واحلسام، والذي يقوله يف هذا أن االسم واحد وهو السيف وما بعده من األلقاب 
صفات، ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غري معىن األخرى، وقد خالف يف ذلك قوم، 

فاظها فإهنا ترجع إىل معىن واحد، وذلك قولنا: سيف وعضب فزعموا أهنا وأن اختلفت أل
    16وحسام((

إذا اختلف ابن فارس بوقوع التافف يف اللغة العربية حبجة أحدمن كلمة التافف 
هي إسم واألخر صفة اليت تتبني إمسه، فقال ابن يعيش: ))وحيكى عن أمحد بن حيىي إنكار 

يافة معىن، ليس يف اآلخر؛ ففي )ذهب( ذلك، ومنع جوازه، ويزعم أن يف كل لفظ ز 
  11مهىن، ليس يف: )مضى(، وكذلك باقي الباب، وهو قول ليس بالسديد.

قد بني ابن يعيش أن كل الكلمة هلا املعىن الواحدة اليت املختلفة بكلمة األخرى. 
وكذلك أبو هالل العسكري الذي ألف كتابا لبني أنه اختلف بوقوع التافف يف اللغة 

ق يه نظريته يف الفروق الداللة بني املتاففات أمساه "الفروق يف اللغة" أو "الفرو ف بنيوي
اللغوية"، وهو  يستند فيه إىل الطبيعة الرمزية للكلمات لكي يفرق بني الدالالت كمثل يف  

  11كلمة العلم واملعرفة.
 انكر بعض العلماء التافف يف اللغة العربية حبجتهم أن كل الكلمات هلا املعىن

ما قد بني أبو ك  -كلمة التافف-الواحد وليس فيها املعىن املتساويا يف كلمتان أو أكثر 
أن من كلمة  نهالل العسكري يف كتابه عن الفروق املعىن من كل الكلمات. وأهنم يعتقدو 

                                                           
 .66(، 1113)لبيان: فار األندلس، عوامل التطور اللغة فراسة يف منو وتطور الثروة اللغة  أمحد عبد الرمحن محاف، 16
 .312نفس املرجع،  11
 .11(، 1111)القاهرة: فار العلم والثقافة،  الفروق اللغويةسكري، أبو هالل الع 11



01 
 

 التافف أحدمها امسه واألخر صفة.
لدليل أن اوقال صربي إبراهيم السيد يف أحد كتابه " ومع ذلك ميكن أن يؤكد ب

سيبدو املعىن نفسه. و  -متاما-ليس هناك متاففات حقيقة، أن ليس هناك كلمتان هلما 
 11بعيد االحتمال أن كلمتني حتمالن املعىن نفسه سوف تعيش كلتامها حية يف اللغة".

إذا قال صربي إبراهيم السيد ليس يف اللغة العربية متاففات تامة ألن كل الكلمة 
 التام نفسها. وكذلك قال أشهر اللغويني الذي املنكرين للتافف هو ابن الواحدة هلا املعىن

األعريب، حيث يقول "كل حرفني أوقعتهما العرب على معىن واحد يف كل واحد منها 
  26معىن ليس يف صاحبه، رمبا عرفناه فأخربنا به، ورمبا جعلناه، فلم نلزم العرب جهله".

صربي  الا قاحملدثني الذي له احلجة كم وكذلك املنكرين للتافف من الغربيني
حيث يقول ))ليس هناك ترافف  Bloomfieldإبراهيم السيد و ابن األعريب وهو بلومفيلد 

 21حقيقي((. وهذا الرأي يتفق إىل حد ما مع رأي منكري التافف يف العربية.
 أن بعض العلماء من العرب والغرب اختلفوا كما شرحت الباحثة فيما سبق، جند

جوف ترافف التام يف اللغة ألن ليس من كلمتني أو أكثر هلا املعىن التام أو احلقيقي أي  بو 
 كل الكلمة هلا املعىن احلقيقي لنفسها. 

فقون توليس من كل العلماء انكروا التافف يف اللغة، وهناك بعض العلماء اللذين ي
ذا املوضوع بإعطاء يني هبوجوف التافف يف اللغة، وهو الكيا يف تعليقه يف األصول، قال ب

 املثال من الكلمة املتاففة.
وقال الكيا: ))األلفاظ اليت مبعىن واحد تنقسم إىل ألفاظ متوارفة وألفاظ املتاففة، 
فاملتوارفة كما تسمى اخلمر عقارا وصهباء، والسبع أسدا وليثا وضرغاما، واملتاففة هي اليت 

مل عىن واحد. كما يقال: ))أصلح الفاسد(( و))و يقام لفظ مقام لفظ ملعان متقاربة جيمعا م

                                                           
 .13(، 1115)اسكندرية: فار النعرفة اجلامعية، علم الداللة إطار جديد  صربي ابراهيم السيد، 19
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 22الشعث(( و))رتق الفتق(( و))شعب الصدع((.
كما بني الكيا أنه اتفق بوقوع شبه التافف، واتفق ابن جناس التافف بالشروط،  
كما يذكر أهنم قالوا: ))املال والنشب واحد((. ويعقب بعبارة ))وزعم أبو العباس أنه ال 

ئ، إال وفيه فائدة((، وقال: النأى ماقال من البعد، والبعد ال يقع إال جيوز أن يكرر الشي
أنه من نشب ينشب إذا ثبت، وكذلك يف قول اهلل عز وجل}لكل جعلنا منكم شرعة 

قال: الشرعة ما ابتدئ من الطريق، ويعين بالطريق ههنا:  -5/41املائدة  -ومنهاجا{
 23الدين.

عباس فف، لكن له الشروط فيه كما قال أبو البوقوع التا رفايزالدايةلولكان اتفق 
وهو الفائدة. وكذلك أشار الدكتور إبراهيم أنيس إىل أن احملدثني من العلماء اللغات 
جيمعون ))على إمكان وقوع التافف يف أي لغة من لغات البشر، بل إن واقع املشاهد أن  

ينة، ال بد روطا معكل لغة تشتمل على بعض تلك كلمة املتاففة. ولكنهم يشتطون ش
   24من حتققها حىت ميكن أن يقال إن بني الكلمتني تراففا.

إذا العلمان قبله اتفق لوقوع التافف بشروط، أما الدكتور صبح الصاحل اتفق بوجوف 
التافف حبجة بعض اآليات يف القرآن الكرمي ألنه قد نزل باغة قريش املثالية جيري على 

، أتاح هلذه اللغة طول احتكاكها باللهجات العربية األخرى أساليبها وطرق تعبريها، وقد
حىت إذا أصبحت جزءا من حمصوهلا اللغوي فال غضاضة أن يستعمل القرآن األلفاظ 
اجلديدة ))أقسم(( و))حلف(( يف قوله: }وأقسموا باهلل جهد أمينهم{، وقزله: }حيلفون 

غوية اخلاصة ستعمل يف بيئتها اللباهلل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر{، فقريش كانت ت
أحد اللفظني يف هذه األمثلة الثالثة، وإمنا اكتسب اللفظ اآلخر من احتكاكها بلهجة 
أخرى هلا بيئتها اللغوية املستقلة. وهكذا مل جند مناصا عن التسليم بوجوف التافف، وال 

تنوسيت  -و لنايبدعلى ما -مفرا من االعتاف بالفروق بني املتاففات، لكن هذه الفروق 
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فيما بعد، وأصبح من حق اللغة اليت ضمتها إليها أن تعتربها ملكا هلا، وفليال على ثرائها، 
      25وكثرة متاففاهتا.

وقد قال فايز الداية أنه اتفق بوجوف التافف يف اللغة كما بني يف أحد كتابه عن 
 الشعر من البحتي:

 بومضرج ومضخ وخمض   فمجدل ومرمل وموسد 
 

بقوع التافف غري التام، ويرى  Jhon Lyonsواتفق من اللغوي الغريب جون ليونز 
أنه شئ ليس نافرا أو غريبا، حيث توجد يف هذا النوع من التافف، حالة واحدة للتطابق، 
يف جانب واحد من املعىن، لكن ليس يف سواه، فقد تتافف الواحدات املعجمية، فون 

 26اعى بينها.التطابق يف املعىن االجتم
ة املختلف، التافف حبجبوجوف أن اتفق العلماء  بناء على البيان فيما سبق، جند

ا قال صبح ، أو كم-الفائدة وحققها أن كلمتني مها املتاففتني يف املعىن-إما بشروط 
الصاحل أن وجوف التافف يف القرآن الكرمي. أو العلماء الذي اتفق بوجوف شبه التافف 

 الكلمة املتاففة املعىن التام.ألن ليس من 
وبعد انتشر حبث العلماء اللغة عن التافف، وجوف مذهب وسط يف هذا املوضوع، 
يعين بني املغالني يف إثبات التافف واملانعني له وهو ال ينكر التافف، وال يقلبه إال بعد 

ما ينفق ك  حبث وتدقيق. وهو بذلك يتفق مع الدكتور أنيس والدكتور رمضان عبد التواب
الذي يرى أنه باملوازنة بني بعض الكلمات اليت جنزم بأن بينها تراففا،  Trenchمع ترنش 

فإن معىن التافف هنا ناقص أي البد من وجوف فروق صغرية جزيرة بينها، قد تكون هذه 
الفروق مصاحبة هلا يف أصل الواضع، أو طارئة عليها باالستعمال، أو أهنا جاءت أليها 

  21البلغاء. من تصؤف
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مث يقوم الدكتور كمال بشر خطة العالج مشكلة التافف يبدأها بذكر أسباب  
اختالف العلماء، واضطراب رأيهم يف االعتاف بالتافف، وإنكاره مث يقدم العالج، 

 وتتمثل أسباب املشكلة عنده يف سببني:
لف نفسه كعدم االتفاق بني الدارسني على املقصوف بالتافف، بل إن بعضهم مل ي (1

 مؤنة تعريفه، أو حىت اإلشارة إىل تعريف أورفه غريه.
 اختالف وجهات النظر، أو اختالف املناهج بني الدارسني. (2

ويثىن بتقدمي عالج املشكلة وهو يتمثل يف التخلص من سببيها السابقني، ويكون 
ل و ذلك بتوضيحهما وبيان املقصوف منهما ))وهو خيتار تعريف أوملا للتافف الذي يق

))املتاففات ألفاظ متحدة املعىن، وقابلة للتبافل فيما بينها يف أي سياق(( وهذا عالج 
للسبب األول، وعالج السبب الثاين يتمثل يف اختيبار املنهج الوصفي ويعين به القيام 

 21بالدراسة اإلحصائية الشاملة.
ديثة. احلهو من علماء اللغة  -مذهب الوسيط-والعلماء الذي اتفق هبذا املذهب 

وهم اتفقوا بوجوف التافف يف اللغة بشروط وهو أن تقرب الكلمة املتاففة يف املعىن أو 
 ليس هلا املعىن التام. 

العلماء  أن بعض دالباحثة عن بعض الرأي العلماء يف التافف، جن شرحتوبعد 
عىن ملينكرون التافف خصوصا يف التافف التام حبجتهم أن  كل الكلمة الواحدة هلا ا
ن م الواحدة وليس املعنيني أو أكثر. وإذا يعتقد بعض الناس أن كلمة السيف والصارم مها

التافف، وقال بعض العلماء كابن فارس وأبو هالل وغريه أن هذا ليس من كلمة  ظاهرة
. وكذلك -الصارم-الصفة من اإلسم  واألخرى -السيف-التافف ألن أحدمها اإلسم 

 ل مبعىن الواحد ألن البناء غري متساوية ولوكان من أصل البناء الواحد.اليكون فَعل و أَفـْعَ 
يف اللغة ألن اختالط بعض  هويقولون وجوف واتفق بعض العلماء بوجوف التافف

اللهجات يف العرب مث تكون الكلمتني أو األكثر مبعىن الواحدة. وبعضهم يقولون أن 
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 ناس الذي قد كتبت الباحثة قبله. وجوف التافف يف القرأن الكرمي كما قال ابن ج
بد التواب كرمضان ع  الظاهرة هيف هذ احلديثمث وجوف البحث اجلديد من اللغويني 

وغريه، وهم اتفقوا بوقوع التافف يف اللغة وهو بشبه التافف وليس يف  Trenchو ترنش 
 اللغة التافف التام ألن كل الكلمات هلا املعىن املتعدف. 

بوقوع شبه  ناتفقو الذين ء اللغة إما من العلماء القدماء أو احملدثني وكثري من العلما
ة عن الباحثة قبله. وبعد حبثت الباحث شرحتالتافف وليس من التافف التام كما قد 

رأن كتاب أمحد خمتار عمر وهو من  اجلملة يف أية الق  اليت جتد مناملثال من التافف التام، 
 لكلمة. الكرمي وليس فية املثال من ا
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 الفصل الثالث
 تحليلهاو عرض البيانات 

 
 

 عرض البيانات -أ
 لمحة مناقب ابن جني والسيوطي -1

 حملة مناقب ابن جين (أ
. وكان 2، ولد قبل الثالثني وثالمثائة من اهلجرة1هو أبو الفتح عثمان بن جين

ري، ، ومعناها: كرمي، نبيل، جيد التفك3اليونانية gennaiusامسه جين تعبريا من الكلمة 
  4خملص.

كان ابن جين رجل جد، وامرأ صدق يف قوله وفعله، فلم يؤثر عنه ما أثر عن 
أمثاله من رجال األدب يف عصره من اللهو والشرب واجملون. وكان عف اللسان والقلم، 

 5يتجنب األلفاظ املندية للجبني، وعرف بطبيب األخالق والعفة واإلخالص.
النحو ومنها يف علم اللغة  اصة، خعميقة ةاسعو له علوم ابن جين  أن ومن املعلوم

 هذه هي األساتيذ ابن جين، وهي كما يلي:. و هاوالصرف والبالغة وغري 
توثقت السالت بني أيب الفتح وأستاذه أيب علي الفارسي احلسن بن أمحد ابن عبد  (1)

 الغفار بأوثق األسباب وأمنت العرا. وكان ابن جين يظهر من التعلق به والتقبل لرأيه
 واالنتفاع بعلمه أحسن ما يظهر تلميذ ألستاذه.

                                                           

 .505(، 2003لغريب، )القاهرة: دار ا النحو العريب نشأته تطوره مدارسه رجالهصالح راوي، 3 
 .9، اخلصائصابن جين،  2
 .265، املدارس النحويةشوقي ضيف،  1
 .5، اخلصائصابن جين،  4
 .509، النحو العريب نشأته تطوره مدارسه رجالهصالح راوي،  5
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وقد أخذ النحو عن أمحد بن حممد املوصلي الشافعي املعروف باألخفش. ومل أقف  (2)
على أحد من شيوخة يف املوصل سوى هذا الرجل، وال تذكر املرجع تاريخ وفاته، 
ومل أجد له ذكرا يف طبقات الشافعية. ولست أدرى ألقب األخفش خلفش يف 

، أم لشهرته بالنحو فقيل له األخفش، كأنه األخفش املشهور به، وهو سعيد عينه
 بن مسعدة.

كما قال فيما سلف: إن ابن جين أخذ النحو يف شبيبته عن أمحد حممد املوصلي.  (3)
وقد أخذ فيما بعد عن أيب علي فأكثر األخذ عنه. وهو الذي أحسن حترجيه وهنج 

 وسع يف التفكري. وسيأيت مزيد هلذا.له البحث، وفتق له سبل االستقصاء والت
وابن جين يروي كثريا عن األعراب الذين مل تفسد لغتهم. وقد اتبع يف ذلك سلفه  (4)

من اللغويني. وكان ال يأخذ عن بدوي إال بعد أن ميتحنه وتثبت من أمره وصدق 
 حنيزته.

 ومن اللذين أخذ عنهم وكان يثق بلغتهم أبو عبد اهلل حممد بن العساف العقلي (5)
 التميمي. وقد يذكره باسم أيب عبد اهلل الشجري.

 ويف اللسان وحديث له عن أيب الوفاء األعرايب. (6)
ويذكر ابن خلكان أنه قرأ األدب يف صباه على أيب علي الفارسي؛ ومل يذكر أين   (7)

 كان ذلك.
وقد أخذ عن كثري من رواة اللغة واألدب. ومن هؤالء أبو بكر حممد بن احلسن  (5)

 6سم، وهو القراء، وكان رواية ثلعب.املعروف بابن مق
كان ابن جين من عظام اللغويني وهو يساهم علوما كبريا يف الدراسة اللغوية، 

 ومنها كما يلي:
كان ابن جين واسع الرواية والدراية يف اللغة، ونرى قدرا صاحلا من اللغة مرجعة  (1)

 هذا إمام. وهو إماما يف النحو والصرف.

                                                           
 .16-10نفس املرجع،  6
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عن احلسن بن صايف املعروف مبلك النحاة: ))وكان كما قال العماد يف حديثه  (2)
يقول: هل سيبويه إال من رعييت، ولو عاش ابن جين مل يسعه إال محل غاشييت((. 
ويقول األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبد الكرمي سلمان: ))وجعلته مين مكان النحو 

 من ابن حين((.
ريف يف يقول: سلوا وكذلك إذا املتنيب سئل عن الشيئ من دقائق النحو والتص

صاحبنا أبا الفتح. ويقول يف مسالك األبصار: ))وكان أبو الطيب املتنيب إذا سئل 
عن معىن قاله، أو توجيه إعراب، حصل فيه إغراب، دل عليه، وقال: عليكم 
بالشيخ األعور ابن جين فسلوه فإنه يقول ما أردت ومامل أرد((. وابن جين أول من 

 من الشرح الكبري والصغري. شرح ديوان املتنيب، إما
اشتهر ابن جين ببالغة العبارة وحسن تصريف الكالم. والبن جين يف عباراته   (3)

وجوه يف استعمال بعض املفردات يدوهنا اللغويون، وينوهوهنا كما يدونون ما يصدر 
 7عن العرب؛ ثقة بطبيعيته العربية، وسجيته اللغوية.

خصوصا يف الدراسة اللغوية واألدبية،  وهو من اللغويني الذي يؤلف كتبا كثرية
 هورة هي كما يلي:شومن كتبه امل

 تفسري تصريف املازين (1)
 كتاب خمضر التصريف (2)
 كتاب األلفاظ املهموزة (3)
 كتاب املذكر واملؤنث (4)
 كتاب الفصل بني الكالم اخلاص والكالم العام (5)
 التلقني يف النحو (6)
 5التذكرة األصبهانية (7)

                                                           
 .47-24نفس املرجع،  7
 .67-55، اخلصائصابن جين،  8
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جهود ابن جين يف الدراسات اللغوية  نشرحت الباحثة من قبل، ظهر اآلكما 
وبالطبع تؤثر آثارا اجيابيا يف تطور الدراسات اللغويات. وكثري من تأليفاته اليت  واألدبية

 يستخدمها اجملتمع العام أو العلماء بعده يف دراسة علوم اللغة.
تويف ابن جين ببغداد يف يوم اخلميس السابع والعشرين من صفر سنة اثنتني و 
9. وثالمثائة للهجرةوتسعني

  

 
 حملة مناقب السيوطي (ب

هو جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن الكمال سابق الدين اخلضريي 
ولد بعد املغرب ليلة األحد، مستهل رجب سنة تسع وأربعني ومثامنائة وهو  10السيوطي،
  11نشأ يتيما.

جالء، كان السيوطي يف حياته اخلاصة على أحسن ما يكون عليه العلماء األ
ورجال الفضل والدين، عفيفا، كرميا، غين النفس، متباعدا عن ذوي اجلاه والسلطان، ال 
يقف بباب أمري أو وزير، قانعا برزقه من خانقاه شيخو، ال يطمع فيما سواه، وكان 

 12األمراء والورزاء يفدون عليه لزيارته، ويغرضون عليه أعطياهتم، فريدها.
قد كما   األخالق الكرميةله و  يف عصره شهورةاملالسيوطي هو أحد العلماء و 

بعلومه يف جماالت عديدة منها التفسري والفلسفة ، وهو مشهور شرحت الباحثة من قبل
 وغريها، ورغب السيوطي يف العلم منذ صغاره.

وسافر السيوطي يف سبيل العلم إىل الشام، واحلجاز، واليمن، واهلند، واملغرب، 
 :وهو رجل كثري علمه يف بعض اجملاالت، منها 13رحالته. فأكرمه اهلل، وبارك له يف

                                                           
 .156، يف فقه اللغة العربيةالوجيز عبد القاهر حممد مايو،  9

 .166نفس املرجع،  30
 .11، )بريوت: دار الفكري(، املزهر يف عاوم اللغة وانواعها عبد الرمن جالل الدين السيوطي،  33
 .653، النحو العريب نشأته تطوره مدارسه رجالهصالح راوي،  32

 .652نفس املرجع،  31
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حفظ السيوطي القرآن دون مثنا سنني، مث حفظ العمدة، ومنهاج الفقه، والنحو  (1)
وتعلم الفرائض عن العالمة فرضي ومانه الشيخ شهاب  عن مجاعة من الشيوخ.

 الدين الشار مساحي، مث قرأ عليه شرحه وأجز بتدريس العربية يف مستهل سنة
 14ست وستني ومثامنائة. و ألف يف هذه السنة شرح االستعاذة والبسملة.

حفظ العمدة، واملنهاج الفقه واألصول، وألفية ابن مالك وهو صيب. وحينما تقدم  (2)
به العمر، وأحس من نفسه الضعف، خال بنفسه يف منزله بروضة املقياس بالقاهرة، 

لف كتاب ) التنفيس يف واعتزل الناس، وجترد للعبادة، زتصنيف الكتب، وأ
 15االعتذار عن الفتيا والتدريس(.

شيخ اإلسالم شرف الدين ومسع دروسا من شرح  منهجوقرأ السيوطي قطعة من  (3)
البهجة ومن حاشية عليها، ومن تفسري البيضاوي.مث تعلم احلديث و العربية من 

 شيخ اإلمام العالمه تقي الدين.
لدين الكافيجي أربع عشرة سنة، وأخذ ستاذ الوجود حمي ااألولزم شيخ العالمة  (4)

 عنه الفنون من التفسري واألصول والعربية واملعاين وغري ذلك.
مث تعلم السيوطي دروسا عديدة من الكشاف، والتوضيح، وحاشيته عليه،  (5)

 وتلخيص املفتاح، والعصد من الشيخ سيف الدين احلنفي.
ى ماغلسه وتاب عنه( يف أما كتبه فقد منها يف حسن احملاضرة ثالمثائة كتاب )سو  (6)

 التفسري، والقراءات، واحلديث، والفقه، واألجزلء املفردة، والعربية، واآلداب.
وقد رأينا له أخريا جمموعة من الكتب مطبوعة بعنوان ))احلاوي للفتاوي(( يف  (7)

الفقه، وعلوم التفسري، واحلديث، واألصول، والنحو، واإلعراب، وسائر الفنون يقع 
كتابا مذكورا معظمها يف مجلة ما ذكره   75صفحة، وحيوي  750يف قريب من 

                                                           
 .11، وم اللغة وانواعهااملزهر يف عا عبد الرمن جالل الدين السيوطي،  34
 .653-652، النحو العريب نشأته تطوره مدارسه رجالهصالح راوي، 35 
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السيوطي يف حسن احملاضرة، فإذا كان العدد الذي ذكره السيوطي وغريه حيوي 
 16أمثال هذه الكتب الصغرية فليس بعيدا صحة ما نسب إليه من الكتب.

شيوخه الذين تلقى عنهم العلم. كما كثرت  ا منبيانات، نعرف كثر ال همن هذ
اطالعه وتفافته وتأليفه، لكنه كره احلساب واملنطق وقال عن نفسه: )ورزقت  جوانب

التبحر يف سبعة علوم: التفسري، واحلديث، والنحو، واملعاين، والبيان، والبديع، على 
طريقة البلغاء ال على طريقة العجم وأهل الفلسة. ودون هذه السبعة أصول الفقه واجلدل 

لرتاسل والفرائض، ودوهنا القراءات، ومل آخذها عن الشيخ، والتصريف، ودوهنا اإلنشاء وا
 17ودوهنا الطب..(

ومن معرفته الواسعة الذي وجد بتعلم السنوات من كثري شيوخه وكذلك بسافره 
. ولكن هناك اجملاالت املتنوعةإىل أي مكان لتحصله، قد ألف السيوطي الكتب يف 

 االختالف بني العلماء عن عدد تأليفه. 
مصنفا بني مطبوع وخمطوط، والعالمة فلة غل  415ألستاذ برو كلمان عد له ا

مصنفا بني كتب كثرية ورسائل  576مصنفا، وذكر له األستاذ مجيل بك العظم  560
 :ومن بعض الكتب لدى السيوطي هي ومقامات.

 تفاق يف علوم القرآناال (1)
 يف النحو مهع اهلوامع (2)
 األشباه والنظائر يف النحو (3)
 تراجم النحاة بغية الوعاة يف (4)
 15أسباب النزول (5)
 االقرتاح يف أصول النحو (6)
 19بغية الواعاة يف طبقات اللغويني والنحاة (7)

                                                           
 .15-12، )بريوت: دار الفكري(، املزهر يف عاوم اللغة وانواعها عبد الرمن جالل الدين السيوطي،  36
 .167، الوجيز يف فقه اللغة العربيةعبد القاهر حممد مايو،  37
 .15، املزهر يف عاوم اللغة وانواعها السيوطي،  عبد الرمن جالل الدين 38
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وقد ظل السيوطي طوال عمره مشتغال بالتدريس والفتيا، واملتفرغا للعلم 
وتويف السيوطي  20والتأليف، ومل يفته شيئ من ذلك حىت يف رحالته وأسفاره، ويف ترحله.

 21هر مجادي األوىل سنة إحدى عشرة وتسعمائةيف يوم اخلميس تاسع ش
 

 الترادف عند ابن جني والسيوطي -2
كما قد شرحت الباحثة من قبل، أن ابن جين والسيوطي مها من اللغويني يبحثان 
عن الرتادف يف كتاهبما، ويف هذا الباب ستشرح الباحثة البيانات عن الرتادف على 

 أساس ابن جين والسيوطي، وهي كما يلي:
 ادف عند ابن جينالرت  (أ

قد حبث ابن جين عن الرتادف يف كتابه "اخلصائص"، واملراد بالرتادف هو تعريف 
الرتادف وأسباب وجوده يف اللغة العربية والشروط من الكلمة املرتادفة ونواعه وكذلك 

 فائدته. ستحلل وستبني الباحثة تلك البيانات يف هذا الباب. 
 تعريف الرتادف (1)

 واحد رجل لغة يف جيتمع كأن - ذلك من شيء ورد فإذا " :ابن جين كما قال
 كالمه يف اللفظتان كانت فإن كالمه، حال تتأمل أن فينبغي -فصيحتان لغتان

 22". االستعمال يف متساويتني
وسنجد هنا الرتادف عند ابن جين هو اللفظتان اللذان تبادال يف اجلملة دون 

 والصقر، يف اجلملة:  قرلستغيري معناها. على سبيل املثال من الكلمة ا
 يف حديقة احليوان السقر ))أ(( 

  يف حديقة احليوان الصقر ))ب(( 

                                                                                                                                                               
 .654، النحو العريب نشأته تطوره مدارسه رجالهصالح راوي،  39
 .15، املزهر يف عاوم اللغة وانواعها عبد الرمن جالل الدين السيوطي،  20

 .654، النحو العريب نشأته تطوره مدارسه رجالهصالح راوي، 23 
 .372، اخلصائصبن جين، ا 22
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فاملعىن بني اجلملة األوىل والثانية متساوي ألن املعىن بني كلمة " السقر" و "الصقر" سواء 
 والفرق بينها هو احلرف الواحد أي حرف "ساء" و"الصاء".

ابن جين هو الكلمتان أو أكثر املتناسبان وسنجد هنا، أن تعريف الرتادف عند 
يف املعىن ونستطيع أن نتبادل وقوع الكلمة ))أ(( بالكلمة ))ب(( يف اجلملة وعكس  

فاملعىن من اجلملة ال يتغيري ألن ))أ(( تتضمن على ))ب((، و))ب(( تتضمن  كذلك،
 على ))أ((.

 
 أسباب الرتادف (2)

وهناك أسباب لوقوعه، وقد حبث ظهر الرتادف يف اللغة العربية منذ زمن قدمي 
العلماء عن األسباب املتنوعة العاضدة بوجود هذه الظاهرة. ولكل العلماء الفكرة 

 املختلفة. 
وابن جين هو أحد العلماء الذي حبث أسباب الرتادف، ومن فكرته عن هذه 

 الظاهرة هي كما يلي:
 اختالط اللهجة (( 1))

اختالط اللهجات بني جمتمع  هوابن جين  عند الرتادفوجود ب اسبأوأحد 
فإذا كثر على املعىن الواحد ألفاظ خمتلفة  " ه وهوتابكما قال ابن جين يف كالعرب.  

فسمعت يف لغة إنسان واحد، فإن إحرى ذلك أن يكون قد أفاد أكثرها أو طرفا منها 
مر، من حيث كانت القبيلة الواحدة ال تتواطأ يف املعىن الواحد ذلك كله. هذا غالب األ

  23" وإن كان اآلخر يف وجه من القياس جائزا.
 كان الواحد املعىن على األلفاظ كثرت وكلما " :من قول ابن جين وهووكذلك 

  24. "هنا ومن هنا من واحد، إلنسان اجتمعت جلماعات، لغات تكون بأن أوىل ذلك

                                                           
 .373، نفس املرجع  21
 .374 نفس املرجع، 24
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لى اختلف بعضها عيف العرب له قبائل متعددة، لكل القبيلة هلجات خمتلفة اليت 
بعض يف تسمية شيئ واحد. وتفاعلت هذه القابالت املختلفة وقد تكون قبيلة واحدة 
تفهم هلجات قبائل أخرى، مث غلبت اللهجة الواحدة على اللهجة األخرى حىت يكون 

. مث مجع اجملتمع العرب الكلمات بينها اختالط اللهجات وهم ال يستطيعون أن يفرقون
على الشيء الواحد بأمساء املختلفة وهلا العالقة يف املعىن أو املتساوية يف املعىن اليت تدل 

 مسي بكلمة الرتادف.
 25 ومثال من هذا البيان يف كلمة ))صاعقة(( و))صاقعة((، واملعىن بينهما سواء.

أما االختالف بني هاتني الكلمتني بسبب االختالف يف نطق احلرف الواحد بني القبائل 
 وحرفه هو "عني" و"قاف".

   
 اختالط اللغة (( 2))
ومن أسباب ظاهرة الرتادف األخرى هي اختالط اللغة يف العرب كما قال ابن  

 أيب رأي أيضا   وهذا. كالمه بعض يف به قال أيضا   اهلل رمحه علي أبو كان وقدجين وهو "
: قيل بأن هذا فسر قد أنه على. منه تواضع اهنإ: قال من قول مينع مل أنه على احلسن،

 والفارسية، العربية، :اللغات جبميع املخلوقات، مجيع أمساء آدم علم سبحانه اهلل إن
 إن مث ا،هب يتكلمون وولده آدم فكان اللغات، سائر من ذلك وغري والرومية، ، والسريانية

 واضمحل عليه، فغلبت اللغات، تلك من بلغة منهم كل وعلق الدنيا، يف تفرقوا ولده
 26".اهب عهدهم لبعد سواها، ما عنه

كما كان وجود الرتادف يف اللغة العربية بسبب اللهجات اليت قد شرحت 
 -بني اللغة العربية والفارسية والسوريانية وغريها-الباحثة قبله، وكذلك يف اختالط اللغة 

بسبب التفاعل بني الناس من البالد املختلفة حىت يستطيعون أن يتكلموا باللغتني أو 
هلا وال يستطيعون أن يفرقوا ما الكلمة من اللغة العربية أكثر. فلذلك غلب يف استعما
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والفارسية والسريانية وغريها حىت ذكر الناس الشيئ الواحد بأمساء املختلفة اليت هلا ارتباط 
 يف املعىن.

 على سبيل املثال يف الكلمة:
 اقليد ))أ((

 مفتاح ))ب((
واملعىن بينهما سواء  27العربية.والكلمة ))أ(( من لغة يونانية أما الكلمة ))ب(( من لغة 

اجملتمع يف بالد العرب تلك اللغتني بسبب اختالط اللغة بني العربية واللغة  واستخدمها
 األخرى.
 
 تبادل احلرف  ((3))

وأثر اختالط  اللهجات واللغة إىل تبادل احلرف يف اللغة العربية حيت يسبب إىل 
 كان الواحد املعىن على األلفاظ كثرت لماوكالكلمة املرتادفة كما بني ابن جين وهو: " 

. هنا ومن انه من واحد، إلنسان اجتمعت جلماعات، لغات تكون بأن أوىل ذلك
 ،"بالصاد" الصقر: أحدمها فقال الصقر، يف رجالن اختلف: قال األصمعي عن ورويت

 ال: لفقا. فيه مها ما له فحكيا عليهما وارد بأول فرتاضيا ،"بالسني"السقر: اآلخر وقال
 هذه يف أفاد كيف الثالثة، من واحد كل إىل ترى أفال. الزقر هو إمنا قلتما، كما أقول
 اهلل بإذن بابا   لذلك وسنفرد. اللغات تتداخل وهكذا .معها أخريني لغتني لغته إىل احلال

 كالم يف اللغات أو الللغتني اجتماع حال من بيانه أوردنا ما وضح فقد .وجل عز
 25."بالعر  من الواحد

وكما مثل ابن جين عن تبادل احلرف وهو: بغدان وبغداد، طربزل وطربزن، أمي 
 29وأين، وغري ذلك اليت نأثرت من اختالط اللهجات يف اللغة العربية.
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قد بني ابن جين أن اختالط اللهجات واللغات أثر إىل تبادل احلرف يف اللغة 
 د"،بالصالغة الواحدة هذه الكلمة "، قالت ال"الصقرالعربية كما مثل ابن جين  يف كلمة "

وبسبب االختالط بينهما فجمع اجملتمع  "بالسني"ى نتطق هذه الكلمة خر األيف اللغة و 
 هذين الكلمتني يف كلمة الرتادف.

وكما شرحت الباحثة فيما سبق، أن لكل القابالت هلجات خمتلفة. ويف الكلمة 
ى هذه خر األت القابلة قاللكن و  ،"اءدبال"بغدان"، قالت القابلة الواحدة هذه الكلمة "

 ألن اختالط اللهجات بينهما. "ننو بال"الكلمة 
 واملثال األخر من تبادل احلرف هو كما يلي:

 عليك ))أ((
 عليش ))ب((

واملعىن بني الكلمة ))أ(( و))ب(( سواء، واختلف احلرف من تلك الكلمتني بسبب 
 اختالط اللهجة واللغة يف بالد العرب.

 
 القياس (( 4))

وإحدى األسباب لوجود الرتادف يف اللغة العربية هو القياس. كما بني ابن جين 
 يف - بالطاء - ةن  الط   :قوهلم ذلك ومن، وهو: " -يف تدريج يف اللغة-يف كتابه من باب 

 ومن .األكثر على رك  الد   جاءت كما ان،ن  واط   ،ن  ط  وم   ،ن  اط   اعتيادهم يف وذلك ،نة  الظ  
 مث ،نة  وز   ة  د  ع   من حذفت كما ،حة  وق   غةض   من - القياس على - الفاء فهمحذ ذلك

 كانت اليت الكسرة زالت وإن حباله، احلذف فأقروا ف علة، إىل ف علة عن اهب عدلوا مهنإ
 وهي ة،ح  والق   ة،ع  الض   إىل حة،والق   عة،بالض   فتدرجوا ة،ح  والق   ة،ع  الض   :فقالوا له، موجبة
 حممد إليه ذهب فيما احللقي احلرف ألجل فتحت (أن ال) وجفنة، ،صعة  ق  ك علة،ف   عندنا

 30."يزيد بن
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والقياس عند ابن جين هو بدل احلركة الكلمة كما قد مثل ابن جين يف كلمة 
" إىل ةن  الط  " أو بدل احلروف الكلمة مثل "ةع  الض  " اليت تغري حركته فتكون "عةلض  "ا
 ".نة  الظ  "

يف امتناع العرب من الكالم مبا جيوز -القياس يف باب  وكذلك بني ابن جين عن
 وردت اليت األفعال - استعمال به يرد مل وإن - القياس يف جيوز ومماوهو: " -يف القياس
 وظف   من يستعملوا ومل .وظا  وف   يظا  ف   يظف  ي   تاملي   فاظ :قوهلم حنو هي، ورفضت مصادرها

 ومل مه  ر  د  م   رجل :وقالوا زيد أبو قال. ف عال منه يستعملوا مل لإلعياء األين وكذلك. ف عال
 زى،ا  ب  اخل   تمه   ر  د   :يقولون مهنأ -األعرايب ابن عن أظنه -علي أبو وحدثنا. مه  ر  د   يقولوا
 على يأيت إمنا الصفة ومفعول   له،ف ع   رفوايص   ومل مفئود رجل :وقالوا. األول غري فهذا

 31."لت  ق   من ومقتول ب،ر  ض   من مضروب حنو ل،ع  الف  
القياس عند ابن جين بدل بني فعل اجملهول  مبفعوله أو اسم فاعله  وسنجد هنا،

يف اجلملة. وهذا بدون القصد أن تغيري املعىن من الكلمة ولوكان املعىن بني الفعل 
واملصدر أو غريه املفرق بسبب من الصيغة املختلف، ولكنه تغيري اللفظه حبدف املتساوي 

 ما دون تغري املعىن. يف املعىن بينه
وهذا بناء على البيان من ابن جين يف كتابه، وهو: " فاملعىن إذا أشيع وأسري 
حكمامن اللفظ؛ وألنك يف اللفظي متصور احلال املعنوي، وليست يف املعنوي مبحتاج 

 32إىل تصور حكم اللفطي. فافرف ذلك."
عىن، فلذلك سيتغري اللفظ احتوى على امل بنيابن جين  جند أنومن هذا البيان، 

املعىن من اللفظ  إذا كان يبدل واحد من حرفه أو حركته. ولكن اليرتبط بني املعىن 
ولفظه. فيقيس ابن جين بينهما مبقاصد أن املعىن بينهما سواء، والقياس لن تغري املعىن 

 من اللفظ.
 على سبيل املثال من اجلملة:
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 الرجل يذهب ))أ((
 الرجل ذاهب ))ب((

كلمة ))أ(( صيغة الفعل أما الكلمة ))ب(( تستعمل صيغة اسم الفاعل، تستعمل ال
ولكن املعىن بينهما متساويا ألن ما فيه املشكلة إذا يقيس صيغة الفعل باسم فعله وهذا 

 القياس ال تغيري املعىن من الكلمة. 
اللغة العربية هي  وبناء على هذا البيان، نعرف األسباب من الكلمة املرتادفة يف

تالط اللهجات من القابلة يف البالد العربية اليت هلا اللهجة املتعددة، وكذلك اختالط اخ
اللغة يف العرب، أي اختالط من اللغة الفارسية والرومية وغريها اليت هلا اجملموعة اجلذرية 

 اللغة الواحد.
وأثر اختالط اللهجات واللغة إىل تبادل احلرف يف املفردة العربية. ومن أسباب 

كلمة املرتادفة األخرى هي القياس يف اللغة العربية، والقياس عند ابن جين هو يقيس ال
بني فعل جمهول ومفعوله واسم فاعله أو تغيري احلرف أو احلركة من الكلمة، وهذا القياس 

 ال يغري املعىن.
 
 شروط الرتادف (3)

 ذافإبناء على تعريف الرتادف عند ابن جين كما شرحت الباحثة من قبل وهو " 
 تتأمل أن فينبغي -فصيحتان لغتان واحد رجل لغة يف جيتمع كأن - ذلك من شيء ورد

 33". االستعمال يف متساويتني كالمه يف اللفظتان كانت فإن كالمه، حال
نعرف أن شروط الرتادف عند ابن جين هو البد للكلمتني املرتادفني يستطيعان 

 على سبيل املثال كما يلي: تبديال يف وقوعها من اجلملة دون تغيري معناها.
 رجل مضروب ))أ((

 ض ر ب   ))ب((
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ض ر ب  هلما العالقة  واملعىن بني الكلمة ))أ(( و))ب(( متساوي ألن بني كلمة مضروب و
يف املعىن لوكان أحدمها اسم املفعول واآلخر فعل اجملهول من الكلمة "ضرب" وما فيه 

( يف التفاعل. وهذا البدل ال يغري املقصود املشكلة إذا تبادل الناس مجلة ))أ(( إىل ))ب(
 من املتكلم.

 
 نوع الرتادف (4)

 فإذابناء على تعريف الرتادف عند ابن جين كما قد كتبت الباحثة قبله وهو " 
 تتأمل أن فينبغي -فصيحتان لغتان واحد رجل لغة يف جيتمع كأن - ذلك من شيء ورد

  34". االستعمال يف نيمتساويت كالمه يف اللفظتان كانت فإن كالمه، حال
ما اتفق يف -من هذا التعريف، ضغط ابن جين عالقة الكلمتني يف استخدامهما 

. ألن الرتادف عند ابن جين هو إذا كانت الكلمتان تستطيعان -املعىن أو عالقة يف املعىن
 أن تتبادال يف وقوع من اجلملة دون تغيري املعىن. 

وسنجد هنا، أن الكلمة "جلس" و"قعد" مها من الكلمة املرتادفة ألن هلما العالقة 
السيف -يف املعىن ولوكان هلما اختالف يف كيفية فهمه وكذلك بني اسم وصفته 

 .-والصارم
 وبني ابن جين املثال من الكلمة املرتادفة يف كتابه، وهو كما يلي:

عة والق حةظ.فقالوا: الض ع ة، والق ح ة، فتدر  (( 1))  35جوا بالض 
ورويت عن األصمعي قال: اختلف رجالن يف الصقر، فقال أحدمها: تاصفر  ((2))

 )بالصاد(، وقال اآلخر: السقر )بالسني(.
أظنه عن -قال أبو زيد وقالوا: رجل م د ر ه م  ومل يقولوا د ر ه م. وحدثنا أبو على  ((3))

زى، فهذا غري األول. وقالوا: رجل أهنم يقولون: د ر مه  ت اخلبا -ابن األعريب
مفئود ومل يصرفوا ف عله، ومفعول الصفة إمنا يأيت على الف عل؛ حنو مضروب من 

                                                           
 .372،  نفس املرجع 14

 .351،  نفس املرجع 15



 

45 

 

، ومقتول من ق ت ل .  36ض ر ب 
شبه الرتادف يف اللغة و اتفق بالرتادف التام  بناء على هذا البيان، جند أن ابن جين

تتفقان يف املعىن ولكن البد للكلمتني العربية أي ما فيه مشكلة إذا كان بني الكلمتني ال
 تستطيعان تبديال يف وقوع من اجلملة. 

وسنجد هنا أن الرتادف عند ابن جين إنطوى على البحث الواسع ألن مسح له يف 
أدخل الكلمة املرتادفة يف اللغة العربية، ومسى ابن جين بالرتادف إذا له املعىن الواحد أو 

 عالقة يف املعىن.
 

 ادففائدة الرت  (5)
الرتادف هو إحدى الظاهرة يف اللغة العربية اليت قد أفاد فائدة، خصوصا ملتكلم 
من هذه اللغة. وقد بني ابن جين عن وجوده يف كتابه وهي لالستحسان يف التفاعل بني 

 الناس أو يف الكتابة.
 تكسري يف قوهلم ذلك من" -استحسان-كما قال ابن جين يف كتابه من باب 

سان، :حسن  ف،ق  كس   فهذا د،ر  و   وخيل د،ر  و   سر  ف   . وقالوا وجبال، كجبل افهذ ح 
 مجل :وقالوا .دم  وع   كعمود فهذا ر،خ  وف   وفخور ر،غ ف   وقوم ور،ف  غ   رجل: وقالوا. فق  س  و 

 وكاهل وغوارب، كغارب فهذا شواغل، وأشغال شاغل، لغ  وش   بوازل، وإبل بازل،
 أن إال هذه، غري أشياء يف والصفة االسم نيب لواص  ف   قد يكونوا أن ندفع ولسنا .وكواهل

 37".علة ضرورة عن ال استحسان هو إمنا ذلك مجيع
واالستحسان عند ابن جين هو جتمل اجلملة بالكلمة املرتادفة. وهذا ألن الرتادف 

استخدامها مناسبة باألحوال أو احتوى املفردة املتنوعة، ويعطي اإلختيار للمتكلم يف 
"بني" و"شرح"، نستعمل الكلمة "بني" إذا كان يعطي الناس كلمة   السياق. واملثال يف

                                                           
 .392،  نفس املرجع 16

 .134، نفس املرجع 17



 

46 

 

البيان غري مباشرة أي البيان من الكتاب أو اجلريدة وغريها. أما نستعمل الكلمة "شرح" 
 إذا كان يعطي الناس البيان مباشرة، على سبيل املثال خطبة األستاذ يف املسجد وغريه.

 واملثال من تلك الكلمتني كما يلي:
 ابن فارس يف كتابه ليس من الكلمة املرتادفة بني اسم وصفة بني -1
 شرح املدرس عن سياق الكالم أمام الفصل -2
 

 الرتادف عند السيوطي (ب
حبث السيوطي الكلمة املرتادفة يف كتابه "املزهر يف علوم اللغة وأنواعها" ومن تلك 

روط من الكلمة وأسباب وجوده يف اللغة العربية والش ظهرت تعريفات الرتادفالبيانات 
املرتادفة ونوع الرتادف عند السيوطي وكذلك فائدة من الكلمة املرتادفة. وستحلل الباحثة 

 البيانات وتبيانات بناء على هذا الكتاب يف هذه الفرصة.
 تعريف الرتادف (1)

قد بني السيوطي عن تعريف الرتادف يف كتابه، وهو: "قال اإلمام فخر الدين: 
  35اللة على شيئ واحد باعتبار واحد".هو األلفاظ املفردة الد

وهذا مبعىن الرتادف هو الكلمات املختلفة اليت تدل على املعىن الواحد، أي البد 
 يف املعىن فقط.أن يكون االرتباط للكلمتني أن اتفقا يف املعىن اتفاقا تاما وال جيوز  

لة اتفق السيوطي بوجود الرتادف يف اللغة العربية ولكنه حدد ليفصل الكم
 املرتادفة، ومن حتدحيده كما يلي:

وكذلك كتب السيوطي يف كتابه: وقال آخرى: ))ليس منها اسم وال صفة إال  (( 1))
وسنجد هنا أن االسم وصفته ليس من الكلمة  39ومعناها غري معىن اآلخر((.

 املرتادفة ألن املعىن بينهما متفرقا. 
روق بني الكلمتني اليت مسي (( وكتب السيوطي مثال هلجته الذي بني عن الف2))
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بالكلمة املرتادفة، وهو: " إن قعد معىن ليس يف جلس؛ أال ترى أنا نقول: قام مث 
قعد، وأخذه املقيم واملقعد، وقعدت املرأة عن احليض، وتقول لناس من اخلوارج 
ق  ع د، مث تقول كان مضطجعا فجلس؛ فيكون القعود عن قيام واجللوس عن حالة 

ألن اجللس املرتفع، واجللوس ارتفاع عما هو دونه؛ وعلى هذا  هي دون اجللوس؛
 40جيري الباب كله.

وسنجد هنا أن السيوطي يفرق بني الكلمة املرتادفة ألن كل الكلمة هلا املعىن 
الواحد وليس يف الكلمتني هلما املتساوية يف املعىن. ومن الكلمة املرتادفة هلا االختالف يف 

  املعىن ولكن ال تتفق يف املعىن.مقصودها. هلا العالقة يف
املثال يف كلمة "جلس" و"قعد"، اعتقد الناس أهنما من الكلمتني املرتادفتني، 
ولكن بينهما فرق يف العمل ومكان فعله. املعىن من الكلمة "جلس" إذا قام الناس مث 

أو جلس يف الكرسي وموقعه القومي كجلس الطالب يف الفصل. أما "قعد" معناه إذا قام 
جالس الناس مث قعد )جلس وموقعه بدون القومي( ومكانه يف املقعد أو البالط )غري 

 الكرسي(. 
وبناء على هذا البيان، نعرف أن السيوطي يتفق بالرتادف ولكن ليس كل أنواع 

ندرا جدا. قال السيوطي أن الكلمتني اللتني ه منه، وهو اتفق بالرتادف التام لوكان الوجود
  املعىن دون اتفاق يف املعىن ليس من الكلمة املرتادفة.هلما العالقة يف

 
 أسباب الرتادف (2)

وهناك أسباب لوجود الرتادف يف اللغة العربية . وقد بني العلماء إما من علماء 
القدماء أو احملدثني عن أسبابه. وكل العلماء هلا فكرة خمتلفة عن هذا اجملال. وكذلك بني 

 يف اللغة العربية، وهو: السيوطي عن أسباب وقوع الرتادف
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 اختالط اللهجة ((1))
كما كتب السيوطي عن أحد سبب وجود الرتادف هو اختالط بني اللهجات 

أن يكون من  يف اللغة العربية. وأسس هذا الشرح بناء على البيانات من كتابه وهو: "
خر واضعني، وهو األكثر بأن تضع إحدى القبيلتني أحد االمسني، واألخرى االسم اآل

للمسمى الواحد، من غري أن تشعر إحدمها باألخرى، مث يشتهر الوضعان، وخيفى 
الوضعان، أو يلتبس وضع أحدمها بوضع اآلخر؛ وهذا مبين على كون اللغات 

 41 اصطالحية."
عاش العربيون من القابالت املختلفة، ولكل القابالت هلجة خمتلةف وكلها هلا 

حىت عرف بعض القبائل جملتمع من القابلة املختلفة اسم واحد لشيئ واحد. مث التفاعل ا
هلجات قبائل أخرى مث اختلطت اللهجة بينهم. ومسي الشيء الواحد باألمساء املختلفة 

 اليت هلا العالقة يف املعىن.
   
 (( التباين2))

ومن سبب وجود الرتادف يف اللغة العربية هو التباين، كما بني السيوطي يف كتابه 
ض الناس إىل أن الرتادف على خالف األصل، واألصل هو التباين، وبه وهو: "ذهب بع

 42جزم البيضاوي يف منهاجه."
وكذلك قال السيوطي: " قال اإلمام: قد يكون أحد املرتادفني أجلى من اآلخر؛ 
فيكون شرحا لآلخر اخلفي؛ وقد ينعكس احلال بالنسبة إىل قوم دون آخرين. قال: وزعم  

التحديدات كلها كذلك؛ ألهنا تبديل اللفظ اخلفي بلفظ أجلي  كثري من املتكلمني أن
 43منه. قال: ولعل ذلك يصح يف البسائط دون املركبات."

كتب السيوطي: وقال التاج السبكي يف شرح املنهاج: ))ذهب بعض وكلك 
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الناس إىل إنكار املرتادفة يف اللغة العربية، وزعم أن كل ما يظن من املرتادفات فهو من 
 44اينات اليت تتباين بالصفات، كما يف اإلنسان والبشر...((.املتب

وجود الرتادف ألن يريد الناس أن يبني الكلمة الواحدة بالكلمة األخرى، فلذلك 
ما هو اسم وما -شرح الناس اسم بصفته حىت اليستطيع الناس أن يفرق املعىن بينهما 

 يف استعماله. واعتقد هلما الداللة الواحدة واستبدل -هو من صفة امسه
 -صفته-و" الصارم"  -االسم-ومن هذا املثال نعرف أن بني الكمة "السيف" 

هلما العالقة يف املعىن وليس املعىن بينهما اتفاقا تاما، ومسيا مها بالكلمة املرتادفة ألن 
 شر اليت بني السيوطي.بسيبني الناس االسم بصفته املثال من الكلمة اإلنسان وال

د الكلمة املرتادفة يف اللغة العربية بسببني، ألن اختالط وسنجد هنا، وجو 
اللهجات يف اللغة العربية وآلخر بسبب سيبني الناس الكلمة ))أ(( بالكلمة ))ب(( اليت 

 هلما العالقة يف املعىن أي سيبني الناس االسم بصفته.

 

 اإلتباع (( 3))
هو اإلتباع، كما بني  والسبب اآلخر يف وجود الكلمة املرتادفة يف اللغة العربية

وهو أن تتبع قال ابن فارس يف فقه اللغة: للعرب اإلتباع ؛ السيوطي يف كتابه وهو: " 
 45الكلمة الكلمة على وزهنا أو رويها إشباعا وتأكيدا."

سبيل يف وزهنا. على أي جند يف اللغة العربية الكلمة اليت تتبع إىل الكلمة األخرى 
 :املثال من الكلمة

 انشعط ))أ(( 

 نطشان ))ب(( 

 46وأصله ن طيش. الكبمة ))ب(( إىل ))أ((واتبع وزن واملعىن بينهما سواء 
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املتبع، واملعىن بني التابع واملتبع فائدا وهو يؤيت توكيدا يف املعىن إىل  ويفيد اإلتباع  
 47من الكلمة "ضئيل" و"بيئل"، فالبئيل مبعىن الضئيل.متساوي. على سبيل املثال 

ن أسباب الكلمة املرتادفة هي اتبع الكلمة ))أ(( بالكلمة األخرى وسنجد هنا، م
جند ، من باب املعرفة اإلتباع يف وزنه، واملعىن بينهما سواء. وكما مثل السيوطي يف كتابه

 احلرف الواحد. على سبيل املثال من الكلمة:الفرق بني التابع واملتبع هو 
 حياك اهلل -1

 45بيك اهلل -2
 

 شروط الرتادف (3)

"قال اإلمام فخر الدين: هو ى تعريف الرتادف عند السيوطي وهو وبناء عل
وكذلك وقال آخرى: ))ليس  49األلفاظ املفردة الداللة على شيئ واحد باعتبار واحد".

 50منها اسم وال صفة إال ومعناها غري معىن اآلخر((.
ا سنيجد هنا، شروط الكلمة املرتادفة عند السيوطي البد هلا اتفق يف املعىن اتفاق

االسم وصفتها من أنواع الرتادف. وينكر السيوطي هذا تاما. ولكن ظن كثري الناس أن 
 الفكرة. ألن املعىن بينهما خمتلف. وليست يف اللغة العربية الكلمتان هلما املعىن الواحد.

 
 نوع الرتادف (4)

بناء على تعريف الرتادف عند السيوطي كما قد شرحت الباحثة قبله وهو: " قال 
وكذلك  51خر الدين: هو األلفاظ املفردة الداللة على شيئ واحد باعتبار واحد".اإلمام ف

بني السيوطي: "وقال آخرى: ))ليس منها اسم وال صفة إال ومعناها غري معىن 
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 52اآلخر((."
أن السيوطي اتفق بوجود الرتادف التام يف اللغة العربية. أي البد وسنجد هنا 

اتفاقا تاما. وينكر السيوطي بشبه الرتادف يف اللغة على الكلمتني أن تتفقا يف املعىن 
العربية كما قد بني السيوطي ليس من الكلمة املرتادفة بني االسم وصفته وكذلك بني 

 الكلمتني وألحدمها البيان من الكلمة األخرى ألن هلما عالقة يف املعىن فقط.
 

 فوائد الرتادف (5)

لفاظ املختلفة. ولوكان السيوطي يعطي الرتادف الفوائد إىل املتكلم ألن فيه األ
 حيدد حتديدا بوجود هذا الظاهرة يف اللغة العربية، ولكن بينه هذا املوضوع يف كتابة، وهو:

إىل اإلخبار عما يف النفس؛ فإنه رمبا نسى  -أي الطرق  -أن تكثر الوسائل  ((1)) 
أحد اللفظني أو عسر عليه النطق به؛ وقد كان بعض األذكياء يف الزمن 
السالف ألثغ، فلم حيفظ عنه أنه نطق حبرف الراء، ولو ال املرتادفات تعينه على 

 53قصده ملا قدر على ذلك.
قد سهل ظاهرة الرتادف للمتكلم، وإذا نسي الناس الكلمة يف احملادثة فهو 
يستطيع تبديال بكلمة أخرى اليت هلا عالقة يف املعىن. واملثال من هذا إذا نسى الناس 

" يف التفاعل، فيستطيع تبديلها بالكلمة "منزل" ألن هلما االرتباط يف املعىن الكلمة "بيت
 وكذلك للكلمة األخرى.

التوسع يف سلوك طرق الفصاحة، وأساليب البالغة يف النظم والنثر؛ وذلك ألن  (( 2))
اللفظ الواحد قد يتأيت باستعماله مع لفظ آخر السجع والقافية والتجنيس 

من أصناف البديع، وال يتأيت ذلك باستعمال مرادفه مع  والرتصيع، وغري ذلك
 54ذلك اللفظ.
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وأفادت هذه الظاهرة فائدة إىل الشاعر يف كتب شعره بكثرة الكلمات املرتادفة. 
ويستطيع الشاعر أن خيتار الكلمات املختلفة يف كتابة شعره حىت يكون مجيال ألن ال 

يف كلمة "قرين" و"صاجب" و"صديق"  يوجد يف شعره تكرار الكلمة. وعلى سبيل املثال
اليت هلا العالقة يف املعىن، واستخدم الشعراء تلك الكلمة يف شعره ليكون الكلمة املتنوعة 

 وما يف شعره الكلمة املتكررة.
وسنجد هنا، بني السيوطي عن الفوائد من ظاهرة الرتادف بالتفصيل أي بني  

ه سهل الناس يف التفاعل. وإذا كان نسي الفائدة من الكلمة املرتادفة للمجتمع وفائدت
بكلمة ترادفه. والفائدة األخرى من ظاهرة الرتادف هي  تبديلهاالناس الكلمة فيستطيع 

 تسهيل الشاعر يف شعره بتنوع الكلمة املرتادفة.
  

 تحليل البيانات -ب
 وجه الشبه واالختالف عن الترادف عند ابن جني والسيوطي  -1

الباحثة عن وجه الشبه و كذلك وجه االختالف  يف هذا اجملاجلزء سوف حتلل
عن الرتادف بني ابن جين والسيوطي بناء على البيانات املذكورة فيما سبق، وهي كما 

 يلي:
 وجه الشبه عن الرتادف بني ابن جين والسيوطي (أ

هنا نجد س مبوضوع الرتادف،مقارنة البيانات بني ابن جين والسيوطي وبناء على 
 ، وهي كمل يلي:مافكرهت وجه الشبه بني

 أسباب الرتادف (1)
 اختالط اللهجة ))أ(( 

كما قد بني ابن جين أسباب وقوع الرتادف يف اللغة العربية وأحد سببه هو 
اختالط اللهجات ألن يف اللغة العربية هلا هلجات خمتلفة من قبائلها. مث تفاعل بني 

 الواحد بأمساء املختلف.اجملتمع من القابلة املختلفة حىت اختلطت اللهجة ومسي الشيئ 
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وكذلك بني السيوطي عن سبب الكلمة املرتادف وهو اختالط اللهجة، أي لكل 
القابلة هلجة خمتلفة مث تفاعل اجملتمع من القابالت حىت اختلطت اللهجات بينها فسمى 

 اجملتمع الشيئ الواحد بأمساء متعددة املأخوذة من هلجات القابالت.
ن سبب وجود الكلمة املرتادفة يف اللغة العربية هو واتفق ابن جين والسيوطي أ

اختالط اللهجة. وهذا البحث الناهبة جدا ألن يف الرتادف هو الكلمات الكثرية اليت هلا 
 العالقة يف املعىن. 

 ومن الكلمة املرتادفة  بسبب باختالط اللهجة هي:
 العنعنة ))أ((

 55األنأنة ))ب((
أما الفرق بينهما بسبب اختالف اللهجة ويف كل  واملعىن بني ))أ(( و))ب(( متساوي،

 اللهجات هلا النطق املختلف.
 ونبه هذه الظاهرة اللغويني خصوخا من العلماء احلديث، ومنها كما يلي:

تعدد أمساء املرتادفة هو "الكلمة رمضان عبد التواب، وهو قال أحد سبب  (( 1))
امسا، مث أدى احتكاك الواحد يف اللهجات املختلفة فكل هلجة تطلق عليه 

اللهجات بعضها ببعض، ونشأة اللغة العربية املشرتكة، ويف تلك الظروف 
الدينية واالقتصادية والسياسية، اليت حتدثنا عنها من قبل إىل تسمك هذه اللغة 
املشرتكة، بعدد من تلك األلفاظ اليت تدل على مسمى واحد يف اللهجات 

إليها أشبه شيئ ببحرية، امتزج مبياهها  املختلفة واصبحت احلالة اليت انتهت
 56."األصلية، مياه أخرى احندرت إليها من جداول كثرية

أدى اختالف هلجات العريب، يف بعض  مث قال عبد الكرمي حممد حسن حيل " ((2))
األحيان، إىل تعدد األلفاظ الدالة على شيئ واحد. ومثل هذا الرتادف قد 
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باملفهوم احلديث الذي يشرتط فيه انتماء  خيرجه احملدثون من نطاق الرتادف
 57"اللفظني املرتادفني إىل هلجة واحدة.

وجود الرتادف يف اللغة العربية هو يرجع إىل  عبد الواحد حسنكذلك قال و  ((3))
 55اختالف هلجات اللغة.

يف كتابه وهو: "انتقال كثري من مفردات اللهجات  إميل بديع يعقوبوقال  ((4))
جة قريش بفعل طول االحتكاك بينهما. وكان بني هذه املفردات  العربية إىل هل

كثري من األلفاظ اليت مل تكن قريش حباجة إليها لوجود نظائرها يف لغتها، مما 
 59أدى إىل نشوء الرتادف يف األمساء واألوصاف والصيغ.

اقتباس هلجة  الذي كتب يف كتابه وهو: " حممد أسعد النادريوشبه هبذا الرأي  ((5))
قريش من اللهجات العربية األخرى كثريا من املفردات والصيغ اليت كانت مل 

 60تكن يف حاجة إليها لوجود نظائرها يف متنها األصلي."
وكتب أمحد حممد قدور يف كتابه، وهو: "فمن أسباب اليت رأينا تتكرر يف  ((6))

، أدى اجلوانب السابقة أن تعدد اللهجات العربية اليت شكلت العربية الفصحى
إىل وجود الكثري من األلفاظ اليت تدل على مسمى واحد. ومن املالحظ أن 
شبه امجاع ينعقد على صحة هذا السبب، حىت ذهب بعضهم إىل أن منع 
الرتادف ال يتطرق إىل هذا النحو من تكون املرتادفات، ألن ذلك ال ينكره 

 61عاقل."
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دثني اتفقوا وقد بينوا يف  وبناء على هذا البيان، جند أن كثري من اللغويني احمل
كتاهبم عن أحد سبب وجود الرتادف يف اللغة العربية هو اختالط اللهجة بني القابالت 

 يف البالد العربية. 
وسنجد هنا أن الدراسة عن الرتادف كثري مبعلومة املأثرة حىت نبه اللغويني للبحث 

اللهجة، واتفق ابن جين عن هذه الظاهرة. وأحد سبب من الكلمة املرتادفة هو اختالط 
والسيوطي هبذا السبب بصدق التحليل من آراء العلماء األخرى كما قد شرحت الباحثة 

 فيما قبله.
 

 تطور الصوت ))ب(( 
بني ابن جين أن وجود الرتادف يف اللغة العربية بتنوع السبب إما من اللغة العربية 

اختالط -رجي اللغة العربية أو أثر من عوامل خا -اللهجة يف اللغة العربية-نفسها 
 كما شرحت الباحثة فيما سبق.  -اللغات من نادي اللغوي املختلف

امل فإىل تبادل احلرف يف كلمة اللغة العربية ألن ت اختالط اللغة واللهجة أثرمث 
الناس من الدولة واللغة املختلفة. وإذا كلمة ))أ(( يف الدولة الواحدة واألخرى هلا 

هلما العالقة يف  أن تلك الكلمة حىت اعتقد الناس ته مث اختلطحد حرفأاختالف يف 
يف املعىن أما الفرق  املتناسبتني، على سبيل املثال من كلمة ))دعس(( و))طعس(( املعىن

 بني الكلمتني يف احلرف الواحد وهو احلرف "دال" و"طاء".
وكذلك كما شرحت الباحثة فيما سبق، جند أن السيوطي بني من أسباب 

، واتبع عند السيوطي هو تتبع الكلمة ))أ(( لمة املرتادفة يف اللغة العربية هي اإلتباعالك
بينهما متساوي أما الفرق بني التابع واملتبع هو يف إل الكلمة األخرى يف وزنه. واملعىن 

 ))ساغب(( و))الغب((.أحد احلرف من كلمته. على سبيل املثال من الكلمة 
يقول  حبجة أمحد عبد الرمحن محاد وهو: " يوطيوالس ابن جين من ويؤكد رأي

فقلبهم اهلمزة يف حديث -الصاحيب يف فقه اللغة: أما )العنعنة( اليت تذكر عن )متيم( 
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 62)قيله( ))حتسب عين نائمة((قال )أبو عبيد( أرادت حتسب أين، وهذه لغة متيم."
كافا فيقولون )كمل(، واملثال األخر من هذا البيان هو يف الكلمة )مجل( ويبدلون اجليم  

 63واملعىن بينهما سواء.
وظهر أن البحث عن فكرة ابن جين بأحد سبب وجود الكلمة املرتادفة يف اللغة 

بالشكل العميق، ألن بني ابن جين وجود هذا السبب ليس  -تبادل احلرف-العربية 
للغة يف تبادل احلرف يف كلمة ا -اختالط اللغة واللهجة-بنفسه أي أثر السبب اآلخر 

العربية. ويؤكد البيان من ابن جين بفكرة اللغويني املحدثني كما شرحت الباحثة فيما 
 سبق.

 واللهجات نيبسبب تعامل اللغتاملرتادفة رف يف الكلمة احلأدخل ابن جين تبادل 
. وأدخل العلماء األخرى هذا السبب بالبحث من قبلالباحثة  شرحتكما   ةاملختلفت

 التطور الصويت.إىل  اختالط اللغة واللهجاتتؤثر  والر الصويت. استقل بنفسه ومسي بتطو 
التطور الصويت الذي يصيب " وهو: كما كتب حممد أسعد النادري يف كتابه 

اللفظة، فيعدها اللغويون من الرتادف. من ذلك مثال: ))هتنت(( السماء و))هتلت((. 
سالة(( و))احلصالة(( للرديء ومنه أيضا: ))احلثالة(( و))احلفالة(( و))احلذالة(( و))احل

 64"من الشيئ. ومنه أيضا: ))الصقر(( و))السقر(( و))الزقر(( للطائر املعروف.
لقد بات من املقرر أن جتاور وهو: عبد الكرمي حممد حسن حيل شبه هبذا الرأي و 

األصوات يف الكالم يؤدي إىل أن ))يؤثر بعضها يف بعض حسب قوانني صوتية مدروسة 
ؤدي هذا التأثري، يف بعض األحيان، إىل حدث تغيريات صوتية يف بنية ومعرفة(( وي

ومن مث فإن هذا التغري الصويت يؤدي، يف كثري  الكلمة من حيث الصوامت أو الصوائت.
من األحيان، إىل تعدد الصور اللفظية املتفارقة. واملثال من هذا الكلمة ))اجل ؤذ ر(( بضم 
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))اجل ؤذ ر(( بضمها مجيعا، كان بتأثري املاثلة الصوتية  اجليم وفتح الذال، فإن تغريه إىل
 65"إلحداث االسجام بني أصوات اللني.

وكذلك قال أمحد حممد قدور أحد سبب وجود الرتادف هو: "والتطور اللغوي 
واحد من أسباب كثرة الرتادف يف العربية الفصحى. فقد تتطور أصوات بعض الكلمات 

ة يف األصل. ومن ذلك ما ينتج عن القلب املكاين من لتتخذ صورا متعددة لكلمة واحد
أمثلة، حنو ما رواه األصمعي يف كتابه )ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه( من قوهلم: 
هجهج به، وجهجه به: صاج به، وهذا مثل جذب وجبذ، واضمحل وامضحل، 

 66والسباسب والبسابس. فهذا وحنوه من القلب.
كتابه، وهو: "التطور الصويت: بالقلب واإلبدال وكذلك قال فريد عوض حيدر يف  

فمن القلب جبذ، وجذب، ونأى وناء، ومن اإلبدال، هتلت السماء وهتنت، واحلثالة 
 67واحلفالة لردئ األشياء، وجدث وجدف للقرب."

، وهو قال: ))سئل أهل اللغة، عن الفرق بني ببيان مفرقاملرزوقي  بنيولكن 
 -ن يدعي أنه إذا اختلف اللفظتان، فال بد من اختالف املعنينيوكا -ار ف ضُّوا وان  ف ضُّوا 

فقال: ان  ف ضُّوا، معناه: تباينوا، وهو من فضضت أي كسرت. وار ف ضُّوا معناه: رفض 
 65بعضهم بعضا((.

ينكر وجود الكلمة املرتادفة بسبب تطور الصويت ولوكان  املرزوقيوسنجد هنا أن 
عن هذا السبب. وهذا الرأي بناء على  -واحملدثني من القدماء-قد بني كثري اللغويون 

 فكرته أن كل الكلمة هلا املعىن الواحد وليس من الكلمتني هلما اتفقا يف املعىن.
  األخرىواللغويني والسيوطي وبناء على هذا البيان، جند أن البيان من ابن جين 

ابن جين هذا  ولوكان يفرقون يف نطقه، مسيكما شرحت الباحثة فيما قبله متساوي. 
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ألخرى مسي بتطور السبب بتادل احلرف، أما السيوطي وهو مسي باإلتباع، واللغويون ا
 الصويت.

يف وجود الكلمة  انفسهالكلمة اللغويني أن التطور الصويت بسبب السيوطي بني 
أما ابن جين بينه بشكل عميق، وهو  املرتادفة يف اللغة العربية وما فيه املأثورة يف وجوده.

 عن سبب وجود تبادل احلرف أثر من اختالط اللغة واللهجة يف اللغة العربية. وهذا بني
البيان بناء على علمه ألنه إحدى العلماء يف علم األصوات فلذلك عرف وبني ابن جين 

 عن هذا اجملال ببيان عميق.
وبناء على هذا البيان، جند وجه شبه بني الرأي ابن جين والسيوطي يف بعض  

وهي اختالط اللهجة وكذلك تطور من الكلمة املرتادفة يف اللغة العربية.  األسباب
  ا بفكرهتما.تأكيدالصويت. ويؤكد الرأي اللغويني احلديث 

 
 نوع الرتادف (2)

قد تطور البحث عن ظاهرة الرتادف، إذا بني اللغويون القدمي عن موضوع 
املرتادفة إىل نوعني  الرتادف بدون تقسيمه. ويف عصر احلديث، قسم اللغويون الكلمة

 69وهو الرتادف التام وشبه الرتادف.
ابن جين اتفق جند أن ، املثال من ابن جين الذي بني يف كتابهبناء على و 

بالرتادف التام يف اللغة العربية. ضغط ابن جين يف استعماله أي البد للكلمة املرتادفة أن 
أو عالقة يف  -الرتادف التام-لواحد تستطيع تبديال يف وقوعه من اجلملة إما هلما املعىن ا

 .-شبه الرتادف-املعىن 
وكما شرحت الباحثة فيما سبق حيدد السيوطي حتديدا يف إدخال الكلمة إىل 
ظاهرة الرتادف، فلذلك مسى السيوطي بالكلمة املرتادفة إذا كان الكلمتان تتفقان يف 

وهذا البيان بناء  ،ة العربيةيف اللغفقط  اتفق السيوطي بوجود الرتادف التاماملعىن أي و 
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 تلك الكلمتني تتفقاناملعىن الواحد أي رتادفتني إذا هلما ملكلمتني عد احجته وهو  على
 . يف املعىن اتفاقا تاما

وسنجد هنا وجه الشبه بني فكرة ابن جين والسيوطي، ومها اتفقا بوجود الرتادف 
والسيوطي عن الكلمة املرتادفة، التام يف اللغة العربية حبجتما. ويفرق الرأي ابن جين 

ضغط ابن جين يف استعمال الكلمة أما السيوطي وهو ضغط يف معىن من الكلمة. ولكن 
بناء على البيان فيه قبله جند أن ابن جين والسيوطي اتفقا بوجود الرتادف التام يف اللغة 

 العربية.
ام عند السيوطي وبناء على هذا البيان، ختلص الباحثة أن املثال من الرتادف الت

هو من الكلمة ))توىف(( و))مات((. وكما مثل ابن جين من الكلمة ))السقر(( 
 الذي كان املعىن بينهما متساويا.و))الصقر((، 

ومن اللغويني الذين يؤكدون على ففكرة ابن جين والسيوطي عن وجود الرتادف 
ابه، وهو: "أن الرتادف التام يف كت ، بنيسليمان فتح اهلل أمحدالتام يف اللغة العربية، وهو 

 70االكامل ليس مستحيال، ولكنه قليل."
، وهو: " ومهما يكن من أمر فإنه ال مناص أمحد حممد قدوروشبه هبذا الرأي 

من اإلقرار موجود الرتادف بوصفه ظاهرة لغوية عامة، مع االحرتاز من الزعم بأن األلفاظ 
التماثل التام يف االستعمال نادر الوقوع، إذا املرتادفة متطابقة املعىن يف مجع احلاالت. ف

ختلفة للمدلول البد من وجود فروق معنوية جنعل كل لفظ يسقل جبانب من امل
 71الواحد."

وكذلك قال فته اهلل أمحد سليمان وهو: "وخنلص من هذا كله إىل اإلقرار بوجود 
املرتادفات، مما يعين الرتادف مبعناه العام الشامل، إال أن هناك فروقا دقيقة بني معظم 

 72االعرتاف بأن الرتادف التام الكامل ليس مستحيال، ولكنه قليل."
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وسنجد هنا اتفقا ابن جين والسيوطي بوجود الرتادف التام يف اللغة العربية حبجته 
بناء على فكرهتما عن الكلمة املرتادفة. ويؤكد هذا فكرة بآراء اللغويني احملدثني كما 

 قبله. اشحرت الباحثة فيم
جند أن البحث عن الرتادف قد تطور منذ العصر القدمي وبناء على هذا البيان، 

حىت العصر احلديث وكثري من اللغويني احملدثني الذين حبثوا عن هذه الظاهرة حيت انتشر 
 البحث عن الرتادف ويؤكد على أفكار الغويني فيما قبله.

 
 فوائد الرتادف (3)

كلم يف التفاعل أو الكتابة. وبناء متختيار للالاوهي  فوائد كثريةالرتادف  أفاد
على البيانات اليت قد كتبت الباحثة قبله، بني ابن جين وكذلك السيوطي عن الفوائد من 

 هذه الظاهرة ملستعمله.
يف الكالم. وهذا بعمىن بني ابن جين  للمجاملةوفائدة الرتادف البن جين هي 

هذه الظاهرة الفائدة لكل متكلم اللغة  تأفادشكل العام، أي قد الب هذه الظاهرةعن 
 كاتب أو الشعراء وغريه الذي عملهم له العالقة باللغة.لتمعهم أو لجملالعربية إما 

 واملثال من فائدة الرتادف عند ابن جين هو كما يلي:
 قد توىف الفالن ))أ((

 مات القط ))ب((
 ألطف من كلمةأ(( استعمل ))توىف(( للناس أما ))مات(( للحيوان ألن الكلمة ))

 ))ب((.
الوسائل للمتكلم إذا   أن تكونأما الفائدة من الكلمة املرتادفة عند السيوطي هي 

األخرى اليت هلا العالقة يف  الكلمةب تبديلهاكان نسى الكلمة يف الكالم، وهو يستطيع 
  املعىن.
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(( واملثال من هذه الفائدة هو إذا كان نسى الناس يف التفاعل الكلمة ))تعلم
 ويستطيع تبديال بكلمة ))درس((، على سبيل املثال:

 تعلم أمحد -1
 درس أمحد -2

يف صنع عملهم، ألهنم يستطيعون أن  لكاتبالرتادف الفائدة ل أفادوكذلك 
 واكرر ي. ولن رتادفةامل ة الكلمةقصد املتساوي يف املعىن بكثر املالكلمة املختلفة ب وايكتب

املثال إذا كتب الكاتب كلمة ))بيت(( يف على سبيل  الكلمة املتساوية يف عملهم.
 عملهم وهو يستطيع تبديال بكلمة ))منزل(( كي ال يكون يف كتابته تكرار الكلمة. 

أي جتميل  -ولكل الناس الكفاءة املتفرقة يف الكتابة اليت تؤثر إىل مهارة الكتابة 
 شكل العامالب. وبني ابن جين عن فائدة الرتادف -كتابتهم بكثري الكلمات يف الرتادف

 أي الفائدة لكل الناس إما من اجملتمع العام أو للكاتب.
فائدة الرتادف بتفصيلها ألن تؤثر على مهارة كل الناس يف  بنيأما السيوطي 

الكتابة بااستخدام الكلمة املرتادفة. ومن فائدة الرتادف هي لتكثري مفردة الكاتب يف 
تابته. وكذلك يسهل الكلمة املرتادفة ك  الكتابة حىت ال يكرر الكلمة املتساوية يف

للمجتمع العام، أي إذا ينسى الناس الكلمة يف التفاعل وهو يستطيع تبديال بالكلمة 
 املتعلقة يف املعىن.األخرى 

الفوائد من بمناسب وكذلك السيوطي  من الكلمة املرتادفة عند ابن جين والفائدة
 ما يلي:، وهو كالكلمة املرتادفة عند رمضان عبد التواب

(( حيسن ))للحاجة إىل التوسع باأللفاظ، أال ترى أن الساجع أو الشاعر، لو افتقر 1)) 
إىل استعمال معىن: )قعد( مع قافية سينية، الستعمل معىن: )جلس(، ولو مل 
يستعمل يف هذا إال )قعد(، لضاق املذهب، ومل يوجد من التوسع، ما وجد 

 بوجوده((
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 73مسني املختلفني للمعىن الواحد، يف مكان واحد.أن يأيت الشاعر باال  ((2))
وسنجد هنا أن فائدة الرتادف عند ابن جين والسيوطي متساوي ولوكان بينا  

أي هذه الفائدة بالشكل املختلف. بني ابن جين فائدة من الكلمة املرتادفة بالشكل العام 
 أما السيوطي بني فائدة الرتادف بتفصيلها.لكل الناس 

أن ابن جين بني الفائدة من الكلمة املرتادفة حبددها حتديدا أي اتفق  ونظر اآلن 
ابن جين الرتادف يف اللغة العربية ولكن كل الكلمة املرتادفة هلا الواقع املناسب. وسهل 

 الرتادف للناس يف التفاعل واالستعمال الكلمة ليكون كالمه مجيال.
ة أي ما فيه املشكلة إذا كان نسأ أما السيوطي وهو مسح فائدة من الكلمة املرتادف 

الناس  الكلمة "الريف" يف التفاعل وهو يبدل بكلمة "القرية". وهذا البيان بناء على 
 فائدة الرتادف من السيوطي كما شرحت الباحثة فيما سبق.

جين  ، وجدت الباحثة أن وجه الشبه بني فكرة ابنبناء على البيانات فيما سبق
 ف اليت ختلص الباحثة كما يلي:والسيوطي مبوضوع الرتاد

 
 وجه الشبه عن الرتادف بني ابن جين والسيوطي

 السيوطي ابن جين مباحث

 سبب الرتادف
اللهجات يف اللغة  اختالط

 اللهجات يف اللغة العربية اختالط العربية

 اإلتباع تبادل احلرف
 الرتادف التام الرتادف التام نوع الرتادف

 سهل املتكلم يف التفاعل ان يف الكالم أو لالستحس فوائد الرتادف
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 التوسع السلوك للكاتب الكتابة
 
 

 وجه االختالف عن الرتادف بني ابن جين والسيوطي  (ب
هنا نجد س عن هذا اجملال،املقارنة البيانات بني ابن جين والسيوطي وبناء على 

 ، وهي كما يلي:مافكرهت بني االختالفوجه 
 تعريف الرتادف (1)

الرتادف عند ابن جين هو املرتابط يف معىن أي ال جيب للكلمتني هلما وتبدو أن 
ال يف يتستطيعان تبد انالكلمتان الت تاملعىن التام. ألن الرتادف عند ابن جين إذا كان
املشكلة إذا كان أحدمها االسم  مل توجدالوقوع من اجلملة دون تغيري املعىن، وهذا مبعىن 

 ثال كما يلي:على سبيل املواألخر من صفته. 
 الكتاب مقروء ))أ((

 قرئ ))ب((
كما بني ابن جين يف باب القياس ما فيه املشكلة إذا يقيس بني اسم املفعول ))مقروء(( 

 وفعل جمهوله ))قرئ(( واملعىن بني الكلمة ))أ(( و))ب(( سواء.
وبناء على هذا البيان، جند أن كلمة ))أ(( اليتفق يف املعىن بكلمة ))ب((  

ا تستطيعان تبديال يف وقوعهما من اجلملة دون تغيري معناها ألن هلما العالقة يف ولكنهم
 املعىن.

ضغط يف تقسيم الكلمة الرتادف من ابن جين هو  وظهر اآلن أن الرتادف عند
يف وقوع من اجلملة. وما فيه تبديال ستطيعان اليت ت كلمتنيالناحية عالقة املعىن بني 
 .متفقغري متفق أو نهما املشكلة إذا كان املعىن بي
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الكلمتان هلما الداللة التامة. وكثري  تالسيوطي هو إذا كان من نظرأما الرتادف و 
االسم والصفة من الكلمة املرتادفة. وقال السيوطي ليس اسم وصفة من  ىالناس مس
 .ةمن الكلمات املختلفيتفق املعىن  وال املفرقألن كل الكلمة هلا املعىن  ةرتادفالكلمة امل

وكان السيوطي ال يبني عن مثال من الكلمة املرتادفة عنده، ولكن بناء على 
تعريف الرتادف عند السيوطي، تلخص الباحثة أن من أمثلة الرتادف عنده هي كلمة 

 ))هتلت((و ))هتنت(( واتفقا بني الكلمتني يف املعىن اتفاقا تاما.
بني ابن جين والسيوطي وبناء على البيانات فيما سبق، جند أن تعريف الرتادف 

هناك خمتلف من ناحية تطبيقها. اتفق ابن جين  عن وجود الرتادف بسمح له يف 
 حتديدها. 

املوقع املسدود. وهذا البيان أما السيوطي وهو اتفق بوجود الرتادف ولكنه يعطي 
 يفتبدال بناء على فكرة السيوطي أن الكلمتني ال ميكن أن تتفقا يف املعىن وال ميكن أن 

 الوقوع من اجللمة ألن لكل الكلمة معىن متفرق.
اللغوي الذي تقع فيه  احمليط وهذا البيان بناء على سياق املعىن. وسياق املعىن هو

 74الوحدة اللغوية سواء أكانت كلمة أو مجلة يف إطار من العناصر اللغوية أو غري اللغوية.
ف الرتادف هو وسنجد هنا وجه االختالف بني ابن جين والسيوطي عن تعري
يف تدخيل الكلمة الرقيق ألهنا اتفقا بوجود الرتادف ولكن أعطى ابن جين املوقع اخلفيف 

 املسدود يف تدخيلها.أعطى املوقع املرتادفة أما السيوطي 
وتعطي الباحثة هذا اجملال إىل وجه االختالف بني فكرهتما بناء على البيانات كما 

ق ابن جين والسيوطي بوجود الكلمة املرتادفة شرحت الباحثة فيما سبق. لوكان اتف
 املفرق فلذلك اختلف تعريف الرتادف بني ابن جين والسيوطي. أعطا املوقع ولكنهما 

على  العلماء احملدثني،بتعريف  له العالقة البالغةوتعريف الرتادف من ابن جين 
علم يف كتابه " ، وهو مجع التعريفات من الرتادفعمر أمحد خمتارسبيل املثال من فكرة 

                                                           
 .51( 1423)مكة املكرمة: حقوق الطبع حمفوظة جلامعة أم القرى،  داللة السياقردة اهلل بن ضيف اهلل الطلحي،  74
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 :هو كما يلي". و الداللة
التعبريان يكونان مرتادفني يف لغة ما إذا كان ميكن تبادهلا يف أي مجلة يف هذه  (( 1)) 

 اللغة دون تغيري القيمة احلقيقية هلذه اجلملة.
 -الكلمات املرتادفة هى الكلمات اليت تنتمي إىل نفس النوع الكالمي )أمساء (( 2))

أن تتبادل يف املوقع دون تغيري املعىن أو الرتكيب النحوي  أفعال(، وميكن
 للجملة.

الرتادف تضمن من جانبني : )أ( و)ب( يكونان مرتادفني إذا كانا )أ( تتضمن  (( 3))
  75)ب(، و)ب( تتضمن )أ(.

رمضان عبد التواب، وهو: " ألفاظ متحدة الرتادف عند بتعريف  وشبه هبذا الرأي
 76ل فيما بينها يف أي سياق".املعىن، وقابلة للتباد

أبو احلسني وفريد عوض  منها وأما العلماء الذين يؤكدون على آراء السيوطي
تعريف الرتادف لغة هى مصدر من )ترادف( يدل على احلدث  ، وهو: "حيدر يف كتابه

دون الداللة على الزمان، ويدل بصيغته الصرفية، على املفاعلة بني طرفني، )ومها اللفظان 
أما الرتادف يف إصطالح كما يعرف اإلمام الرازي:  ان يتعاوران موقعا سياق وداللتها.اللذ

  77هو األلفاظ املفردة الدالة على شيئ واحد باعتبار واحد."
الرتادف هو عبارة عن  ، وهو: "يف كتابهالذي بني حلمي خليل  وشبه هبذا الرأي

ا هي املتعددة، أما املعىن فغري وجود كلمة أو أكثر هلا داللة واحد، أي أن الكلمة هن
 75متعددة."
قال أمحد نعيم الكراعني، الرتادف عند أهل العربية واألصول فقد ذكره التهانوي و 

توارد لفظني أو ألفاظ كذلك يف الداللة على االنفراد أو حبسب أصل الوضع  " :وهو
                                                           

 .46-45، العالقات الداللية والرتاث البالغي العريب دراسة تطبيقيةعبد الواحد حسن،  75
 .930الطبقة السادسة،  فقه العربية،رمضان عبد التواب،  76
  .115، لم الداللة دراسة نظرية وتطبيقيةعر، يدفريد عوض ح 77 

فقه اللغة إميل بديع يعقوب،  .167(، 1992)إسكندرية: دار املعرفة اجلامعية،  مقدمة لدراسة اللغة حلمي خليل، " 75
 . 173، العربية وخصائصها
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 79". على معىن واحد من جهة واحدة
ن البن جين والسيوطي  احلجة اليت تؤكد وبناء على البيانات فيما سبق، جند أ

على فكرة العلماء األخرى خصوصا يف العصر احلديث. وختلص الباحثة أن الرتادف عند 
ابن جين هو تعبريان الذي ميكن عليهما التبديل يف وقوعهما من اجلملة. أما آراء 

 وقوعها السيوطي هي أن لكل الكلمة معىن واحدا والكلمتان ال تستطيعان أن تبدال يف
من اجلملة. وسنجد هنا، إما ابن جين والسيوطي هلما اجلحة املتفرقة وكذلك احلجة 

 املؤكدة على آراءمها.
 

 أسباب الرتادف ( 2)
ومن وجه االختالف بني فكرة ابن جين والسيوطي يف هذه الظاهرة هو من 

 ناحية أسباب وجود الكلمة املرتادفة يف اللغة العربية، وهي كما يلي:
 
 اختالط اللغة )أ(( )

علم اللغة هي جمال العلم الدينامي ألن تطور هذا العلم بتطور الزمن والبحث 
عن علم اللغة. وأحد اجملال منها هو الرتادف. ووجود الرتادف عند ابن جين بسبب 

 ةاللغات املختلفعلى )آدم وولده(  الزمن القدميالناس يف  أه لأي اختالط اللغة. 
ختلطوا يف استعماهلا حىت ال يستطيعوا يف اختالف اية، الرومية وغري( مث )العربية، الفارس

ا. وجند الكلمات اجلديدة يف اللغة العربية اليت هلا العالقة يف املعىن من اللغات بينه
 املختلفة.

على -واختالط اللغة عند ابن جين ليس من اللغة يف النادي اللغوي الواحد فقط 
، بل اختلطت اللغات من النادي اللغوي األخر. وظهر -اميةسبيل املثال من اللغة الس

                                                           
 .107، علم الداللة بني النظر والتطبيقأمحد نعيم الكراعني،  79
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أن ابن جين حبث عن هذه الظاهرة باحتوى الواسعة، ألنه أدخل الكلمة املرتادفة ليس 
 من اللغة الواحدة فقط بل من اللغات الكثرية. 

ومثال من هذا البيان هو من كلمة ))حاسب(( من اللغة العربية و))كمبيوتري(( 
جنليزية، واملعىن بينهما متساوي. وجند هذين الكلمتني بسبب اختالط اللغة من اللغة اإل

 .-اللغة العربية واإلجنليزية-العربية باللغة األخرى 
سعد النادري يف  ومنها حممد أوتؤكد احلجة من ابن جين ببعض اللغويني احملدثني 

خرى، وباألخص وهو: "انتقال مفردات كثرية إىل اللغة العربية من اللغات األ كتابه
 50اللغات السامية واللغة الفارسية، وهى مفردات كان هلا نظائر يف منت العربية."

العربية كثري وشبه هبذا الرأي عبد الكرمي حممد حسن جيل، وهو يقول: "دخلت 
من األلفاظ األعجمية حتت تأثري االحتكاك اللغوي بينها وبني مزامحاهتا من اللغات 

ية والروبية. ومل يكن لبعض هذه األلفاظ األعجمية املقتبسة نظري األخرى، وخاصة الفارس
بأمور مل تكن معروفة يف بيئة العرب. ولكن كثريا من  –أحيانا  –يف العربية، ال رتباطها 

هذه الكلمات املقتبسة كانت ذات نظائرها العربية ))كاحلرير مع الس ن د س، وكالي م مع 
 51البحر((.

 عن أحد سبب الرتادف يف اللغة العربية هو "أن تأخذ قال تويف حممد شاهنبمث 
اللغة كلمات من لغات أخرى، هلا يف هذه اللغة نظائر يف املعىن، مثل كلمة دستفشار 
مبهىن العسل فارسيىة، واالستربق للحرير الثخني، والسندس للحرير الرقيق، كمبيوتر 

  52للحاسوب."
قول فاسد يف القياس والعقل، خمالف ألن إقراره ذا الرأي درستويه هب ولكن انكر

للحكمة والصواب، فال جيوز أن يكون لفظان خمتلفان ملعىن واحد، إال أن جييء أحدمها 

                                                           
 .306، فقه اللغة مناهله ومسائلهأسعد النادري،  حممد 80

 .267نفس املرجع،  83

 .135-133، علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقيةفريد عوض حدير،  52
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يف لغة قوم واآلخر يف لغة غريهم، كما جييء يف لغة العرب والعجم، أو يف لغة رومية ولغة 
 53هندية.

ح ابن جين يف وسنجد هنا أن الرتادف عند ابن جين له البحث الواسع أي مس
حتديد الكلمة املرتادفة يف اللغة العربية. وليست الكلمة املرتادفة عند ابن جين من اللغة 

بل من اللغات األخرى. و يؤكد هذا الرأي  -اللهجة  من قبائل العرب-العربية فقط 
 كما قد شرحت الباحثة فيما سبق.احملدثني بفكرة اللغويني 

 
 القياس ((ب))

ن فيما سبق، جند أن البحث عن أسباب الرتادف عند ابن جين وبناء على البيا
تسحيما جدا. قد بني ابن جين هذا اجملال بالبيان العميق، ومن الناحية األخرى مسح 

 هذا البحث اللغويون احلديث للبحثه حىت يعطيون تأكيدا عن فكرة ابن جين. 
يقيس ابن أن هو هو القياس، و بوجود الرتادف يف اللغة العربية خر سبب اآلالو 
أو بشكل تغيري احلركة أو احلروف من الفهل اجملهول واسم مفعوله واسم فاعله، جين بني 

 .  اجلملة ألن ليس يف املعىن متصور حكم اللفظيتغيري معىن إىل قاصداملالكلمة دون 
 على سبيل املثال كما يلي:

 القصة مكتوب ))أ((
 ك ت ب   ))ب((

تستطيع التبديل بني اسم املفعول وفعل (( متساوي ألهنا واملعىن بني كلمة ))أ(( و))ب
 جمهوله دون تغيري املعىن من الكلمة.

وهذا السبب متساوي بسبب فيما قبله، إذا بني ابن جين يف تبادل احلرف عن 
إبدال أحد حرف من الكلمة واملعىن بينها متساوي. ويف هذا السبب بني ابن جين 

 بني صيغة أو احلركة الكلمة  أما املعىن بينها متساوي. املقصود من القياس هنا هو يقيس

                                                           
 .296، مدخل إىل فقه اللغة العربيةأمحد حممد قدور،  81
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ما قياس على كالم العرب فهو من كالم -وبني ابن جين يف كتابه من باب 
من -واملقصود من القياس عند ابن جين هو أن يقيس الكلمة يف اللغة العربية  54-العرب

بن جين هذا وما يقيس من الكلمة العرب فهو منه، فلذلك أدخل ا -صيغته وحركته
اجملال إىل سبب وجود الكلمة املرتادفة يف اللغة العربية ألن املعىن بني الكلمة األصل 

 وقياسها متساوي أو هلما العالقة يف املعىن.
ويؤكد الرأي من ابن جين بفكرة قال أمحد عبد الرمحن محاد كما كتب يف كتابه، 

زمن إىل نشأ هلجة إىل جوار وهو: "...واختالف األفراد يف النطق يؤدي مع مرور ال
اللهجات املوجودة. وميكن أن يلحق هبذا )خطأ األطفال( و)القياس اخلاطئ( فكثريا ما 
نسمع األطفال يقولن )أمحره وأخضره وأصفره( عن )أمحر وأخضر وأصفر( فإذا ما ترك 
األطفال دون تقومي لساهنم ميكن هلذه األطفال مع مرور الزمن أن تصبح عادات هلجة، 
وميكن أن تضع يف هذا اجملال ما روي من أن هلجة متيم يف بناء اسم املفعول من 

 55األجواف على مفعول فيقولن ))مبيوع ومديون(( قياسا على الفعل الصحيح.
 الذي من قليل اللغوينيهو . وابن جين اللغوينيواختلف هذا السبب ببحث كثري 

نكر أللغة العربية. وبعض العلماء حبث أن القياس هو أحد من سبب وجود الرتادف يف ا
 هبذه الفكرة ألن تغيري اللفظ مسي بتغيري املعىن.

ف  ع ل  وأ ف  ع ل  مبعىن  ال يكون": ، وهونكر ابن درستويه يف شرح الفصيحأكما 
واحد، كما مل يكونا على بناء واحد، إال أن جيئ ذلك يف لغتني خمتلفتني؛ فأما من لغة 

فظتان واملعىن واحد كما يظن كثري من اللغويني والنحويني، واحدة فمحال أن خيتلف الل
وإمنا مسعوا العرب تتكلم بذلك على طباعها وما يف نفسها من معانيها املختلفة، وعلى 
ما جرت به عاداهتا وتعارفها، ومل يعرف السامعون لذلك العلة فيه والفروق؛ فظنوا أمنا 

من ذات أنفسهم؛ فإن كانوا قد صدقوا يف   مبعىن واحد، وتأولوا على العرب هذا التاويل
رواية ذلك عن العرب فقد أخطئوا عليهم يف تأويلهم ماال جيوز يف احلكمة، وليس جيئ 

                                                           
 .307، اخلصائصابن جين،  84
 .169-165، و وتطور الثروة اللغويةعوامل التطور اللغوي دراسة يف منأمحد عبد الرمحن محاد،  85
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شيئ من هذا الباب إال على لغتني متباينتني كما بينا، أو يكون معنيني خمتلفني، أو 
 56"عىن فعل وأفعل.تشبيه شيئ بشيئ على ما شرحناه يف كتابنا الذي الفناه يف افرتاق م

جين تسميح ألنه أحد من اللغويني الذي يعلق وظهر اآلن أن القياس عند ابن 
عن حبث القياس بظاهرة الرتادف يف اللغة العربية. ولوكان ينكر كثري اللغويني بفكرته. 
ويؤكد ابن جين البحث عن القياس ببيان العميق كما كتب يف كتابه وما فيه املقصود 

 من الكلمة ألن تبدو ابن جين ما فيه العالقة املعىن ووقوع أو احلركة اللفظية.تغيري املعىن 
 
 تباين ((ج))

بني ابن جين السبب من الكلمة املرتادفة يف اللغة العربية ببيان واسع. ويؤكد 
من ابن جين بفكرة اللغويني احملدثني اليت يبحثون ببحث عميق عن هذه الظاهرة  نالبيا

 م عن الرتادف .حىت تنمو وتطور عل
السبب اآلخر بوجود الرتادف عند السيوطي هو للبيان، أي سيبني الناس كلمة و 

اليت هلما العالقة يف املعىن. ولكن يف تنميتها، ال أو االسم بصفته ))أ(( بكلمة ))ب(( 
 خدمويست. صفة من امسه-ه ما هو اسم وما هو بيان المس يفرقوايستطيع الناس أن 

 .ةرتادفبينهما يف اجلملة أو مسي بكلمة امل الي لتبدنيمتالكل هاتنيالناس 
 على سبيل املثال كما يلي:

 السيفعند فالن  -1
 الصارمعند فالن  -2

والكلمة األوىل هي اسم أما الكلمة الثانية هي صفة اليت تبني امسه. ويستخدم الناس 
وصفة  يف اجلملة دون حيتمون ما هو من اسم للتبديل على وقوعهما نيالكلمت هاتني
 امسه.

                                                           
 .355-354نفس املرجع،  86
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د عبد الرمحن محاد الذي اسب كما قال بعض العلماء، ومنهم أمحنوهذ السبب م
ته يف كتابه، وهو: " وبعد هذه الدراسة اليت تناولت فيها آراء املؤيدين واملنكرين بني فكر 

لوقوع الرتادف يف اللغة، أقول أن اللغة تشتمل على الرتادف وذلك ما أمكن إطالق 
لى مسمى واحد من غري تباين بينهما ودون اعتبار إىل تطور سابق  امسني أو أكثر ع

إذ العربة حبالية  ىكانت فيه اللفظة متباينة عن أختها أو منقولة من هلجة إىل أخر 
   57ة".ياخلاص

: " إن يف الكالم ألفاظ متقاربة املعىن، ، وهوأبو سليمان اخلطايب وشبه هبذا رأي
إفادة بيان مراد اخلطاب، كالعلم واملعرفة، واحلمد  حيسب أكثر الناس أهنا متساوية يف

والشكر، والبخل والشخ، وكالنعت والصفة، وقولك: قعد واجلس، وبلى ونعم من وعن، 
وحنوها من األمساء واألفعال واحلرف والصفات، واألمر فيها ويف ترتيبها عند علماء اللغة 

يف بعض معانيها، وإن كانا خبالف ذلك، ألن لكل لفظة خاصية تتميزهبا عن صاحبتها 
 55يشرتكان يف بعضها."

قال العالمة عز الدين بن مجاعة يف شرح مجع اجلوامع: حكى الشيخ القاضيأبو و  
بكر بن العريب بسنده عن أيب علي الفارسي قال: كنت  مبجلس سيف الدولة حبلب 

للسيف وباحلضارة مجاعة من أهل اللغة وفيهم ابن خالويه فقال ابن خالويه: أحفظ 
مخسني امسا، فتبسم أبو علي الفارسي وقال: ما أحفظ له إال امسا واحدا، وهو السيف. 
قال ابن خالويه: فأين املهند والصارم وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذه صفات؛ وكأن 

 59الشيخ ال يفرق بني االسم والصفة.
دفة وسنجد هنا سبب الرتادف عند السيوطي متجاذب ألن وجود الكلمة املرتا

هي يريد الناس متكثر لغته باستحدام االسم وصفنه يف موقوع واحد حىت نسى بني كلمة 
 االسم والصفة.

                                                           
 .66، عوامل التطور اللغوي دراسة يف منو وتطور الثروة اللغويةأمحد عبد الرمحن محاد،  87
 .159، العربية وعلم اللغة احلديثحممد حممد داود،  88
 .540، املزهر يف عاوم اللغة وانواعها عبد الرمن جالل الدين السيوطي،   59
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ومن ناحية األخرى، كثري اللغويون احلديث حبث عن هذا السبب يف كتابه كما 
شرحت الباحثة فيما سبق. وهذا البيان يؤكد الفكرة السيوطي عن سبب من وجود 

 لغة العربية. الكلمة املرتادفة يف ال
ابن جين والسيوطي عن  وجه اإلختالف بنيبناء على هذا البيان، جند هنا و 

الرتادف  وجود باسبأ منقال ابن جين  أسباب وجود الكلمة املرتادفة يف اللغة العربية،
أما سبب وجود . هو اختالط اللغات )العربية والفارسية والرومية وعري ذلك( والقياس

 اللغة العربية عند السيوطي هو ألن الناس سيبني الكلمة ))أ(( بكلمة يف ةرتادفالكلمة امل
 خر صفة من امسه. ة يف املعىن أو أحدمها االسم واآل))ب(( اليت هلما العالق

وسنجد هنا، بني ابن جين عن سبب الرتادف بالشكل الواسع أي سبب بوجود 
للغة العربية أما ل اخلارخية ابية فقد بل من العوامالكلمة املرتادفة ليس من اللغة العر 

 لعربية نفسها.ه عن ظاهرة الرتادف بسبب اللغة االسيوطي حيدد حبث
خر عن أسباب الرتادف عند ابن ختالف اآلوبناء على هذا البيان، جند وجه اال

ن جين أسباب الكلمة املرتادفة من العوامل الداخلية يف اللغة بجين والسيوطي. بني ا
ارجية يف اللغة العربية وهي اختالط اخلاللهجة والقياس، والعوامل  ختالطاالعربية وهي 

 اللغة بني اللغة العربية والفارسية والرومية وغريها. 
يف اللغة العربية فقط  ةوأما سبب الرتادف عند السيوطي هو من العوامل الداخلي

ة األخرى اليت كلمالأي اختالط اللهجة وسينب الناس الكلمة يف اللغة العربية بصفته أو ب
 هلا العالقة يف املعىن، وليس سبب وجود الرتادف من خارج اللغة العربية. 

 
 شروط الرتادف  (3)

وجود الكلمة املرتادفة يف اللغة العربية منذ الزمن القدمي، وهذا احلجة مثبتة بدليل 
يف  أن حبث اللغويني عن هذه الظاهرة منذ العصر الثاين من اهلجر كما شرحت الباحثة

 الباب قبله.
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واتفق بعض اللغويني بوجود الرتادف يف اللغة العربية، ولكنهم أعطوا الشروط 
لتفصيل الكملة إىل ظاهرة الرتادف. ولكل اللغويني الشروط املختلفة بناء على فكرهتم 

 عن الكلمة املرتادفة.
ا وشروط الرتادف عند ابن جين هي البد للكلمتني أن تستطيعا تبديال يف وقوعه

اجلملة دون تغيري املعىن من اجلملة. وما فيه املشكلة إذا بني الكلمتني هلما اتفق يف  من
 املعىن أو العالقة يف املعىن فقط دون متفق يف املعىن.

 على سبيل املثال كما يلي:
 عاشت فاطمة يف القرية -1
 عاشت فاطمة يف الريف -2

 ملعىن من اجلملة إذا تبدال وقوعهما.كلمة "قرية" و"ريف" هلما العالقة يف املعىن وال تغري ا
يف املعىن اتفاقا  أن تتفقلكلمة املرتادفة لأما شروط الرتادف عند السيوطي البد 

يف املعىن فقط أي ليس من  االرتباطهرة إذا هلا العالقة أو اهبذه الظ ال يسمىتاما و 
  االسم وصفته مسي بالكلمة املرتادفة.

، وكما قد شرحت الباحثة فيما سبق دفرأي السيوطي عن الرتاوبناء على 
ختلص الباحثة املثال من الكلمة املرتادفة عند السيوطي هي ))توىف(( و))مات((، 

 ))السقر(( و))الصقر((، ))هتنت(( و))هتلت((.
وسنجد هنا، الكلمة املرتادفة عند ابن جين هو الكلمتان أو األكثر اليت هلا 

ذا كانت الكلمتان املرتادفتان هلما املعىن الواحد أو ال إالعالقة يف املعىن وما فيه املشكلة 
تتفقان يف املعىن اتفاقا تاما. أما السيوطي يشرط للكلمة املرتادفة أن تتفق يف املعىن اتفاقا 

 تاما.
من ابن جين والسيوطي تأثريت أن شروط الرتادف وبناء على هذا البيان، جند 

جين يف حتديد الكلمة املرتادفة وما فيه  من رأيهما عن ظاهرة الرتادف ألن مسح ابن
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أما السيوطي حيدد حتديدا يف أدخل الرتادف التام أو شبه الرتادف.  املشكلة لوكان من 
 عىن الواحد أو مسي بالرتادف التام.ألن البد من الكلمة هلا املالكلمة املرتادفة 

ومما يشرتطونه وهو:  إبراهيم أنيسومن العلماء الذين اتفقوا بفكرة السيوطي هو 
االتفاق يف املعىن بني الكلمتني اتفاقا تاما، على األقل يف ذهن الكثرة الغالبة ألفراد البيئة 
الواحدة. ويكتفي اللغوي احلديث بالفهم العادي ملتوسطي الناس حني النظر إىل مثل 
هذه الكلمات. فإذا تبني لنا بدليل قوي أن العريب كان حقا يفهم من كلمة ))جلس(( 

 90شيئا ال يستفيده من كلمة ))قعد((، قلنا ليس بينهما ترادف."
وأن يتفق بني تويف حممد شاهنب عن الشروط الرتادف، وأحده: " كذلك و 

  91اللفظان متاما يف املعىن على األقل يف ذهن الكثرية، مع احتاد العصر."
كلمتني  الوشبه هبذا الرأي حممد أسعد النادري، وهو: " االتفاق يف املعىن بني

ني لنا بدليل قوي أن العريب كان يفهم حقا من كلمة ))جلس(( شيئا اتفاقا تاما..فإذا تب
 92ال يستفيده من كلمة ))قعد(( قلنا حينئذ: ليس بينهما ترادف."

وسنجد هنا، يؤطد اللغويني احلديث عن الرأي السيوطي يف اعطاء شروط 
لغويني احلديث اليت متساوي ويؤكد فكرة . وما وجدت الباحثة الرأي من الالكلمة املرتادفة

 ابن جين عن شروط الرتادف.
 يف إعطاءختالف بني ابن جين والسيوطي وجه االبناء على هذا البيان، جند 

ضغط ابن جين مسي بالكلمة املرتادفة إذا تستطيع تبديال يف ، الشروط يف الكلمة املرتادفة
املرتادفة إذا هلا املعىن الواحد أو اتفق وقوعها من اجلملة أما السيوطي صغط أن الكلمة 

 يف املعىن اتفاقا تاما.
 
 

                                                           
 .175، يف اللهجات العربيةإبراهيم أنيس،  90
 .217 (،1950 ،القاهرة: مكتبة وهبة) املشرتك اللغوي نظرية وتطبيقاتويف حممد شاهنب،  93
 .305-304حممد أسعد النادري، فقه اللغة مناهله ومسائله،  92
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 نوع الرتادف  (4)
كما شرحت الباحثة فيما سبق اتفق ابن جين بالرتادف التام. ولكن نعرف أن 

يف  إدخال الكلمة املرتادفة يف اللغة العربية وما فيه املشكلة إذا كانت الكلمتان ال تتفقان
 ماهلا أي تبدل وقوعها من اجلملة. املعىن ألن ضغط استع

ابن جين اتفق بشبة جند أن ، املثال من ابن جين الذي بني يف كتابهبناء على و 
. أي ال حيدد ابن جين الكلمة املرتادفة وجب عليها أن اتفق يف املعىن اتفاقا تاما، الرتادف

نعى دون املعىن واتفق ابن جين بنوع شبه الرتادف أي الكلمتان اليت هلما عالقة يف امل
 الواحد. 

 واملثال من هذا البيان كما يلي:
 ينظر الفالن التلفاز -3
 يشهد الفالن التلفاز -4

حممد حممد داود يف كتابه، وهو:  ويؤكد الرأي ابن جين باللغويني احملدثني وهو
"الرتادف مبعىن التقارب يف املعىن: وذلك بأن يتفق اللفظان يف كثري من املالمح الداللية، 

خيتلف كل لفظ منهما عن اآلخر يف ملمح داليل مهم أو أكثر، وهذا النوع من  لكن
الرتادف هو الشائع يف اللغة، ويوجد داخل ألفاظ اجملال الداليل، حيث تشرتك ألفاظ 
اجملال يف كثري من املالمح الداللية اليت جتمعها حتت معىن واحد، لكن تبقى فروق دقيقة 

 93متيز بني كل كلمة وأخرى داخل اجملال الداليل."أو مالمح داللية خاصة ومهمة 
ميكن أن يؤكد بالدليل أن  كصربي إبراهيم السيد وهو: "ومع ذل وشبه هبذا الرأي

املعىن نفسه. وسيبدو  -متاما-ليس هناك مرتادفات حقيقة؛ أن ليس هناك كلمتان هلما 
 94 اللغة."بعيد االحتمال أن كلمتني حتمالن املعىن نفسه سوف كلتامها حية يف

فريق يؤمن بوجود الرتادف غري " وهو: حممد حممد داود يف كتابه  كتبوكذلك  
ه       (، حيث يقول  390التام، أي ميعىن التقارب يف املعىن ومن هؤالء ابن فارس )ت: 

                                                           
 .192، العربية وعلم اللغة احلديثحممد حممد داود،  91
 .93، م الداللة إطار جديدعلصربي إبراهيم السيد،  94
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بعد ذكر عدد من املرتادفات: )... على مذهبنا يف أن يف كل واحدة منها ما ليس يف 
ى أساس أن لكل لونا معينا ئدة( أي أنه يؤمن بالرتادف ولكن علصاحبتها من معىن وفا

 95"ىن، أو على األقل فائدة أو رظيفة خاصة يف استعمال.من املع
" أي أن الرتادف احلقيقي، أو الكامل يف نظرهم  ، وهو:عبد الواحد حسنقال و 

اخل لغة غري موجود على اإلطالق،وذلك إذا نظرنا إىل اللفظني يف إطار معني، أي يف د
رأوا بأن الرتادف موجود، عندما وكذلك كتب :" و  96واحدة ويف مستوى لغوي واحد..."

 97دو الكلمات متقاربة من حيث املعىن، ويصعب حتديد الفروق بينهما."تب
جند وجه االختالف بني فكرة ابن جين والسيوطي بناء على البيان فيما سبق، 

ة املرتادفة إىل النوعني الرتادف التام وشبه عن نوع الرتادف. اتفق وقسم ابن جين الكلم
 الرتادف التام فقط يف اللغة العربية.  الرتادف أما السيوطي وهو اتفق بوجود

ومن اللغويني الذي يؤكد الرأي ابن جين يف تقسيم الكلمة املرتادفة حلمي خليل، 
ىل درجتني وهو: " وقد قسم علماء اللغة وعلماء املعاجم يف العصر احلديث الرتادف إ

وشبه هبذا الرأي حممد حممد داود وهو قسم الرتادف  95مها الرتادف التام وشبه الرتادف".
 99إىل نوعني ومها الرتادف التام الكامل والرتادف مبعىن التقارب يف املعىن.

قسم اللغويني احملدثني الرتادف إىل الرتادف التام وشبه الرتادف ألن من شروط 
من اللغة الواحدة فلذلك ليس من الرتادف إذا كان أحدها ترمجة من  الكلمة املرتادفة البد

اللغة األخرى. ولكن مسح خمتار عمر يف أدخل الكلمة إىل ظاهرة الرتادف. إذا قسم 
اللغويون احملدثني عن نوع من الكملة املرتادفة بنوعني وقسم خمتاؤ عمر الكلمة املرتادفة 

 إىل سبعة أنواع.
 أمحد خمتار عمر هو كما يلي:وأنواع الرتادف عند 

                                                           
 .159، العربية وعلم اللغة احلديثحممد حممد داود،  95
 .47، العالقات الداللية والرتاث البالغي العريب دراسة تطبيقيةعبد الواحد حسن،  96
 .47نفس املرجع،  97
 .172، مقدمة لدراسة اللغةحلمي خليل،  98
 .921، العربية وعلم اللغة احلديث حممد حممد داود،  99
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 الرتادف الكامل -1
 شبه الرتادف -2
 التقارب الداليل -3
 االستلزام -4
 استخدام التعبري املماثل -5
 الرتمجة -6
 100التفسري -7

وسنجد هنا اتفق ابن جين بوجود الرتادف التام وكذلك شبه الرتادف يف اللغة 
ف هو إذا استطاعت العربية. وختلص الباحثة هذا البيان بناء على فكرة ابن جين أن الرتاد

الكلمتان تبديال يف الوقوع من اجلملة دون تغيري املعىن. وما فيه املشكلة إذا بني الكلمتني 
 هلما العالقة يف املعىن فقط دون اتفاق يف املعىن اتفاقا تاما.

أما السيوطي وهو اتفق بوجود الرتادف التام يف اللغة العربية كما شرحت الباحثة 
ظاهرة الرتادف إذا بني الكلمتني هلما عالقة يف املعىن فقط. ألن  فيما سبق، وليس من

 حيدد السيوطي حتديدا للكلمة املرتادفة أي البد هلا املعىن الواحد.
وسنجد هنا أن ابن جين اتفق بالكلمة املرتادفة باجملال الواسع. إذا حيدد السيوطي 

هلما املعىن الواحد وال يسمي  حتديدا يف دخول الكلمة بظاهرة الرتادف أي البد للكلمتني
بالرتادف بني اسم وصفة أو إذا بني الكلمتني هلما عالقة يف املعىن فقط. ومسح ابن جين 
يف دخول الكلمة بظاهرة الرتادف، إما بني الكلمتني هلما املعىن الواحد أو عالقة يف 

ة فيما املعىن فقط. وضغط ابن جين يف استعمال الكلمة املرتدفة كما شرحت الباحث
 سبق.

بناء على املقارنات فيما سبق، جند أن ابن جين حبث ظاهرة الرتادف بشكل 
واسع أي بني فيه أن وجود الرتادف ليس من عوامل اللغة العربية فقط بل هناك العوامل 

                                                           
 .223-220، علم الداللةأمحد خمتار عمر،  300
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اخلارجية املثال اختالط باللغة األخرى والعوامل األخرى اليت اليبحثها اللغويون اآلخرون 
مث مسح له يف أدخل الكلمة املرتادفة. وكذلك مسح  -ال الكلمة املرتادفةالقياس يف إدخ-

إذا كانت الكلمات ابن جين يف إعطاء الشروط من الكلمة املرتادفة أي ما فيه املشكلة 
املرتادفة هلا املعىن الواحد أو عالقة يف املعىن. بناء على شروط الرتادف عند ابن جين، جند 

 لرتادف التام وشبه الرتادف يف اللغة العربية.أن ابن جين اتفق بوجود ا
يف إدخال  اأما السيوطي حبث ظاهرة الرتادف بشكل ضيق، وهو حيدد حتدد

اللهجة –الكلمة املرتادفة. وعوامل هذه الظاهرة عنده هي من اللغة العربية تفسها 
لرتادف. والبد وليس هناك العوامل اخلارجية من اللغة العربية اليت تؤثر يف وجود ا -والبيان

للكلمة املرتادفة هلا املعىن الواحد أي اتفق السيوطي بوجود الرتادف التام فقط يف اللغة 
 العربية.

وبناء على املقارنة فيما سبق، جند وجه االختالف بني فكرة ابن جين والسيوطي 
 مبوضوع الرتادف اليت ختلص الباحثة كما يلي:

 والسيوطي وجه االختالف عن الرتادف بني ابن جين

 مباحث ابن جين السيوطي

الكلمتان أو األكثر وهلا الداللة 
 الواحدة

الكلمتان وهلا العالقة يف 
يف  تبديالاملعىن وتستطيعان 
 وقوعها من اجلملة

 تعريف الرتادف

للتباين الكلمة بالكلمة األخرى 
اليت هلا العالقة يف املعىن أو 

 تباين االسم بصفته

غة بني اللاختالط اللغات 
الفارسية والرومية العربية و 

 اوغريه
 أسباب الرتادف

بني صيغة فعل القياس 
اجملهول واسم املفعول واسم 

 رييدون بقصد تغالفاعل 
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 املعىن
البد لكلمتني هلما اتفق يف 
املعىن اتفاقا تاما وليس من 
الكلمة املرتادفة بني االسم 

 والصفة

البد للكلمتني تستطيعان 
 شروط الرتادف ن اجلملةتبيدال يف وقوع م

 نوع الرتادف شبه الرتادف -
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 فصل الرابع
 اإلختتام

 
 

 الخالصة -1
 بعد حللت الباحثة البيانات املذكورة فتلخص أن:

 الرتادف عند ابن جين والسيوطي (1
الرتادف عند ابن جين هو الكلمتان اليت متكن أن تبدال يف وقوعها دون تغيري  -أ

املعىن من اجلملة. واألسباب وجود الرتادف يف اللغة العربية عند ابن جين هو 
ة لهجا يف اللغة العربية، واختالط اللغة بني العربية والفارسية والرومياختالط ال

وغريها مث أثر اختالط اللغة إىل تطور الصويت يف املعردة العربية، ومن سبب 
الرتادف األخر هو القياس يف اللغة العربية. ومن شروط الرتادف هو البد 

ين بوجود ابن ج. واتفق للكلمتني تستطيعان تبديال يف وقوع من اجلملة
الرتادف التام وشبه الرتادف يف اللغة العربية. أما الفائدة من الكلمة املرتادفة 

 .يف اللغة العربية هي لإلستحسان يف الكالم
ومن  الرتادف عند السيوطي هو الكلمتان اليت هلما اتفق يف املعىن اتفاقا تاما. -ب

ن ت، وكذلك ألسبب وجود الرتادف يف اللغة العربية هو اختالط اللهجا
وطي . وشروط للكلمة املرتادفة عند السي، واإلتباعالناس سيبني االسم بصفه

هو البد للكلمتني هلما املعىن الواحد. والفائدة من الكلمة املرتادفة هو سهل 
الناس يف التفاعل إذا كانه نسأ الكلمة، وكذلك من فائدة الرتادف هو توسع 

 السلوك للكاتب.
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 تالف عن الرتادف بني ابن جين والسيوطيوجه الشبه واإلخ (2
ب وجود ابسأ بعضوجه الشبه عن الرتادف بني ابن جين والسيوطي هو يف  -أ

 اللغة العربية يفوتطور الصويت الرتادف يف اللغة العربية وهو اختالط اللهجات 
 ونوع الرتادف والفوائد من الكلمة املرتادفة.

 هي:لسيوطي هو يف أبعة أمور و ووجه اإلختالف عن الرتادف بني ابن جين وا -ب
يف تعريف الرتادف، وبعض أسباب وجود الرتادف يف اللغة العربية، وشروط 

 وأنواع من الرتادف.وكلك للكلمة املرتادفة، 
 

 االقتراحات (2
وبعد انتهت الباحثة يف هذا البحث، واعتماد على النتائج هذا البحث ستقدم 

 الباحثة اإلقرتاحات إىل القارئ، وهو:
البحث اجلامعي لن خيلوا من النقصان واألخطاء، فلذلك ترجوا الباحثة للقارئني  هذا (1

على القراءة  الكتب األخرى لزيادة املعارف عن الرتادف وكذلك عن الفكرية ابن 
 جين أو السيوطي.

كثري اجملالت العلم يف كتاب ابن جين والسيوطي، وهذا البحث هو أحد من اجملال  (2
جو الباحثة للطالب اللغة العربية وآدهبا يواصلون البحث يف كتاهبما. ولذلك تر 

 مبوضوع غري الرتادف عند ابن جين والسيوطي، بل مبجال األخر أو بعلماء األخرى.
يكون هذا البحث مساعدا على من حيتاج إىل املعرفة عن الرتادف أو فكرية من ابن  (3

 جين والسيوطي.
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 االختالف عن الرتادف بني ابن جين والسيوطيو الشبه وجه 

 مباحث ابن جين السيوطي الشبهوجه  االختالف وجه

 
اتفق يف الكلمتان أو األكثر وهلا   -

 املعىن اتفاقا تاما

قة يف املعىن الكلمتان وهلا العال
يف وقوعها من  تبديالوتستطيعان 

 اجلملة
 تعريف الرتادف

 ختالط اللهجات يف اللغة العربيةا يف اللغة العربية ختالط اللهجاتا - 

 أسباب الرتادف

 
-  

للتباين الكلمة بالكلمة األخرى اليت 
هلا العالقة يف املعىن أو تباين االسم 

 بصفته

ة العربية غبني اللاختالط اللغات 
 االفارسية والرومية وغريهو 

-  
بني صيغة فعل اجملهول القياس 

دون واسم الفاعل واسم املفعول 
 املعىن رييبقصد تغ

تبادل احلرف وهو أثر من اختالط  اإلتباع - 
 اللغة واللهجة

البد لكلمتني هلما اتفق يف املعىن    يدال يف بالبد للكلمتني تستطيعان ت  شروط الرتادف

18 



 

اتفاقا تاما وليس من الكلمة املرتادفة  -
 بني االسم والصفة

 وقوع من اجلملة

 - 
 التام الرتادف

 الرتادف التام
 نوع الرتادف

 شبه الرتادف  -

 - 
 سهل املتكلم يف التفاعل

 فوائد الرتادف لالستحسان يف الكالم أو الكتابة
 التوسع السلوك للكاتب
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