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ظاهشة الترادف في ثخميغ البردة البىصيرة في مذح خير البرية"  

دساظة داللية:  للشيخ يهىرا بن ظعذ صاسيا  

م   زالث ؽبذ الىٍش

 المستلخص

هي تٍي علواء شوال ًٍجٍشٌا، كاى العالهح الشٍخ ٌِْرا تي سعذ صاسٌا عالوا جلٍال ّهشِْسا 

ّقذ أسِن إسِاها كثٍشا فً التألٍف، دٍث ألف كتثا فً الفقَ ّاللغح . عاش فً القشى العششٌي

الفقَ : ّاألدب ّالتصْف،كوا اُتن تالتذسٌس توعِذٍ، ّهي العلْم التً ساُن فً تذسٌسِا

ّهي . ّالتفسٍش ّالذذٌث ّعلْم القشآى ّأصْل الذذٌث ّالتصْف اإلسالهً ّعلْم اللغح

أتشص هؤلفاتَ فتخ الجْاد ششح إسشاد السالك للعسكشي على هزُة اإلهام هالك تي أًس، ّفً 

ّتسعى الوقالح ّساء دساسح .اللغح تخوٍس قصٍذج الثشدج لإلهام الثْصٍشي فً هذح الٌثً ملسو هيلع هللا ىلص

لغٌْح داللٍح لكشف دقائق ظاُشج التشادف الوستْظفح فً القصٍذج الثْصٍشٌح الوخوسح فً 

ّتتٌاّل الوقالح تالذساسح الوقذهح ّالٌثزج الثسٍطح عي دٍاج العالهح الشٍخ ٌِْرا . هذح الٌثً ملسو هيلع هللا ىلص

تي سعذ صاسٌا، ّتخوٍسَ للقصٍذج الثْصٍشٌح فً هذح خٍش  الثشٌح، ثن دساسح ظاُشج 

. التشادف الْاسدج فً القصٍذج الوخوسح، فالخاتوح

:املقذمة   

ا كذًما وخذًثا ا ئظهاما ؽغُما لخطىس الذساظاث الؾشبُت وآدابها في هُجحًر وكذ دّسظىا الؾلىم وفىىن . أظهم ؽلماء هُجحًر

اإلاؾاسف في ؽذة مجالث، وألفىا الىخب والشظاةل في الفىىن املخخلفت وهغمىا اللطاةذ الؾشبُت في ألاغشاع املخخلفت مً مذح 

 هما كامىا بششح الىخب الفلهُت وألاضىلُت والخؾلُم ،وسزاء  وغٌض  وهجاء ووضف وجىظل واظخغازت وشؾش الجهاد والخماظت

ت .ؽلى بؾػها ظىاء اإلاىغىمت منها أو اإلاىثىسة، ومنهم مً اهخم بخخمِغ بؾؼ اللطاةذ الؾٍش  

وان الؾالمت الشُخ يهىرا مً الفدٌى والفطاخل الجهابزة الباسصًٍ في الطؾُذ الؾلمي وألادبي والثلافي واللغىي، ئلى حاهب 

كُامه بذوس بىاء في الطؾُذ الخؾلُمي وؤلاسشادي والتربىي والخألُفي والخطيُفي وششح بؾؼ الىخب الفلهُت وجخمِغ بؾؼ 

ت الباسصة مذسظا ومإلفا ومىخجا، أغف ئلى رلً ئإلاامه  اللطاةذ، وكذ أبذي الشُخ جفىكه الؾلمي وؤلادساوي ومهاساجه اللغٍى

ت اإلاثحرة الهخمام داسس ي اللغت وفىىنها، مثل عاهشة الترادف والاشتران اللفغي والخػاد .الىبحر بالغىاهش اللغٍى  

ت  ظِخجلى في اإلالالت حهىد هزا الشُخ هدى جطىس الذساظاث الؾشبُت وخاضت حهذه الىبحر اإلابزٌو في جخمِغ البردة البىضحًر

ت ملسو هيلع هللا ىلص، والتي اظخىعف فيها عاهشة الترادف بىثرة، بدُث جطشف في اظخخذام اليلماث اإلاترادفت في الخخمِغ،  في مذح خحر البًر

.ما ًذٌ ؽلى ئإلاامه البالغ الظخؾماٌ ألالفاظ الؾشبُتفي مىاغؾيهااإلاالةمت لها، مشاؽُا دالالتها  

 هبزة ثاسيخية عن حياة العالمة الشيخ  يهىرا

محن ًىم الجمؾت ؽام :والدثه ووشأثه م في بلذة جذعى 1883هــــ اإلاىافم 1304  ولذ الؾالمت الشُخ يهىر بً ظؾذ مً والذًً هٍش

ى ى أوُوُظىهُ ُظىهُ
ُ

ا باأللف في أوله، جلؿ بحن  أ با مً مذًىت 45، وجبؾذ ؽلى معافت هذوها وصاٍس ا، هُلىمتر جلٍش  وهي بلذة واكؾت صاٍس

ِبيجدذ خيىمت 
َ
اهذوها املخلُت بىالًت ِئغ ت حعمى ( 1). شماٌ هُجحًر اهدذس الؾالمت الشُخ يهىرا مً ؽاةلت فالجُت هضخذ مً كٍش
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َخاُمِيي
ْ
ي دِعَِىا  بىالًت ًَ

َ
ى فجزلذ ه

ُ
ي ُرهْ

ُ
تبــت ىكبل أن ٌعخلش والذه مؾلم ظؾذ بً دمحم بً ظلُمان في كٍش  اإلاىغؿ الزي ولذ به ُوُظىهُ

.الؾالمت يهىرا بً ظؾذ  

فت في أظشتها ضالخت كاهخت ُمَىاَي جيخمي والذجه   بيذ دمحم بً ظلُمان بً هاسون ئلى أظشة فالجُت أًػا مثل والذه وهي امشأة شٍش

م (. 2).مطُؾت لبؾلها، وراث أخالق خعىت فاغلت وشأ الشُخ ظؾذ في حجش والذًه وحؾلم مبادب الؾلىم وكشاءة اللشآن الىٍش

م .جالوة وخفغا ؽىذ والذه مىز ضباه، كبل أن ًىػم ئلى خللت الشُخ ؽبذ الشؤوف لخفػ اللشآن الىٍش  

ِييالشُخ ؽبذ الشؤوف والشُخ وصٍش ؽمش : وممً جخلمز ؽىذهم  الشُخ يهىر الؾلىم  بؾذ والذه
َ

اه
َ

، وهى ؽالم حلُل فلُه و

مشهىس بالجذ والطالح، نهل مىه الشُخ يهىرا الفله وأضىله، والخذًث الىبىي الشٍشف سواًت ودساًت، هما أخز ؽىه ؽلم 

وبؾذ وفاة هزا الؾالم جدٌى الشُخ يهىر ئلى الشُخ دمحم الثاوي بً . اإلاىطم والخطىف ؤلاظالمي، وؽلمي البالغت والؾشوع

اسغىان 
َ

ْشُدوو
َ

ىف
ُ
لت . ، وهى ؽالم حلُل اشتهش بالضهذ والىسؼك اجخزه الشُخ يهىرا شُخا مششذا ومشبُا، وؽىه أخز وسد الطٍش

خ  الخُجاهُت، هما حؾلم مىه الشُخ يهىرا الفله وأضىله، والخُث الىبىي الشٍشف، وؽلمي الفشاةؼ والخطىف، والخاٍس

الصم الشُخ يهىرا مؾلمه ٌعدعخلى منهالؾزب الطافي ختى أضبذ هى آلاخش شُخا ملذما . ؤلاظالمي، وؽلىم اللغت الؾشبُت

(3).ومشبُا مششذا  

ت وؤلاظالمُت ما بحن اإلاىثىس واإلاىغىم: مؤلفاثه ً . وللشُخ يهىرا ؽذة مإلفاث في الذساظاث الؾٍش ًطل ؽذدها هدى ازىحن وؽشٍش

مطىفا، ظخت مً هزه اإلاإلفاث مىثىسة، وحعؾت منها مىغىمت، ولها في الذساظاث ؤلاظالمُت، بِىما ًذوس مدىس العبؾت منها في 

ت ومً أهبر مإلفاجه في الىثر الؾلمي فخذ الجىاد في ششح ؤلاسشاد وهى ششح لىخاب ئسشاد العالً للؾعىشي في . الذسظاث الؾٍش

ت، وؽذد أبُاتها ماةت وزالزماةت وظخىن بِخا(4).الفله اإلااليي ت في مذح خحر البًر (5). ومً أبشص مىغىماجه جخمِغ البردة البىضحًر  

ت، اإلاىافم ؽام ألف وحعؾماةت وظخت وخمعحن مُالدًت، ؽً ؽمش ًىاهض :وفاثه  جىفي الشُخ ؽام ألف وزالزماةت وظبؾحن هجٍش

(6).زالزت وظبؾحن ؽاما  

 ظاهش الترادف في ثخميغ البردة البىصيرة

ت في هزه اإلاىطلت مً خالٌ كطاةذه الؾشبُت التي أبذي فيها مهاساجه  كام الشُخ يهىرا بجهىدهبحرة لخطىس الذساظاث  اللغٍى

ت والابذاؽُت في مجاٌ كشع الشؾش واظخخذام اللغت اإلاىاظبت، بما في رلً اظخخذام ألالفاظ اإلاترادفت في الذاللت .اللغٍى  

سهب خلفه، وأسهبه : سدف الشحل أسدفه، بمؾجى: وسوىب أخذ خف آخش ؽلى الذابت، ًلاٌ(  7)"الخخابؿ: "ًشاد بالترادف معجمُا

. سدفاء وسدافى: ؽلى الذابت، وسدًفً هى الزي ًشادفً، والجمؿ  

ت أن الؾشب ًلىلىن   ومً (8).دابت ال جشدف، أو دابت ال جشادف، بمؾجى ال جدمل سدًفا: وكذ وسد في بؾؼ اإلاؾاحم اللغٍى

( 9).مشادفت الجشاد، أي سوىب الزهش ألاهثى والثالث ؽليها: الاظخؾماٌ اللغىي كىلهم  

مثل  (  10).أما الترادف اضطالخا فحراد به ئطالق داللت ؽذة ألفاظ في مؾجى واخذ، أو داللت ألالفاظ املخخلفت ؽلى اإلاؾجى الىاخذ

.ومثل رهب ومض ى واهغلم. الخىطت واللمذ والبر  

بذو أن الترادف ٌؾجي ضذوس أظماء هثحرة مخباًىت الذاللت لش يء واخذ، في لغت واخذة، وبؾباسة أخشي أن جخألف أظماء  ٍو

مخؾذدة في اإلاؾجى لش يء واخذ، خُث ًشي آلاخشون أن الترادف هى الخؾبحر باأللفاظ الىثحرة، مخباًىت الطُغ والطىس، التي ٌؾىد 

.مذلىلها ومغضاها ئلى معمى واخذ، أو هى اظخخذام ألفاظ ؽذًذة بدُث ًخخز  مؾىاها في أي ظُاق  
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ت  م ئطالكا، ومنهم مً رهب ئلى وحىده في اللغت الؾٍش ً مً ًىفي زبىث الترادف في اللغت أو في اللشآن الىٍش ومً الباخثحن اللغٍى

ت دون كُذ، وآخشون اؽترفىا بىكىؽه في ألفاظ اللغت، ولىً بدزس شذًذ شي بؾؼ (11).أو في غحرها مً اللغاث البشٍش  ٍو

حن املخذزحن أن ولماث مثل شي، جىحي بيل وغىح ئلى وحىد : الذاسظحن اللغٍى مياإلات ومدادزت، مً ولم وخذر، وبحن ٌشاهذ ٍو

ً للترادف (12).الترادف الخام في واكؿ اظخؾماٌ اللغىي، وبؾُذا ؽً جخُالث بؾؼ الؾلماء اإلاىىٍش  

هزا للذ اظخىعف الؾالمت يهىرا ألالفاظ اإلاترادفت في اللطُذة اإلاذسوظت، ووعلها بذكت بدُث جيسجم في مىاطنها اإلاىغىؽت 

لها دون خلل أو جفىً في الذاللت، مما  ٌشؾش بأهه ؽلى هذي وبطحرة ؽىذ اخخُاسه لأللفاظ اإلاترادفت، بل ئإلاام جام إلاىاطً 

. اظخخذامها بذكت ودساًت  

:ًلٌى الشُخ في البِذ الشابؿ مً اللطُذة املخمعت  

(13)أو ٌعخىي ؽىً هاطم ومً ظىخا ِئْن حاء هاصٌح أجشض ى بما كذ أحى  

أهما مترادفان أم مخباًىان؟ ومً الذاسظحن مً ًطللهما ؽلى مؾجى واخذ، ومنهم مً ًفشق " أحى"و " حاء: "الترادف بحن لفغي

م لم ًفشق بُنهما في . في اإلاؾاوي وألاصمىت" أحى"في ألاؽُان والجىاهش، و لفػ " حاء"بُنهما بحجت اظخخذام لفط  واللشآن الىٍش

ى : "كاٌ حؾالى. في ألاؽُان والجىهش، في اإلاؾاوي وألاصمىت" أحى"و " حاء" فلذ اظخؾمل اللشآن لفغي ( 14).الاظخؾماٌ
َ
َوَحاُءوا َؽل

ِزٍب 
َ
ِمُِطِه ِبَذٍم ه

َ
ًْ َحاَء ِبِه ِخْمُل َبِؾحر "(8:ًىظف)" ك

َ
َفْخُذ  "(72: ًىظف" )َوإلِا

ْ
ِ َوال

ِهَّلل
ْطُش اا

َ
ا "(1: الىطش" )َحاَء ه

َ
ْمُشه

َ
ا َحاَء أ

َ
ى ِئر َختِهَّلل

ىُس  ىُّن اَس الخِهَّلل
َ
َىاِؽِذ "(40: هىد)"َوف

َ
ل
ْ
ًَ ال اَنُهْم ِم َُ

ْ
ُ ُبي

ِهَّلل
ى اا

َ
ح
َ
أ
َ
ى"(26: الىدل")ف

َ
ح
َ
مِهَّلل أ

ُ
َذُه ز ُْ َجَمَؿ هَ

َ
ى ِفْشَؽْىُن ف

ِهَّلل
َخَىل

َ
ْىَمَها "(60: طه")ف

َ
ْذ ِبِه ك

َ
ج
َ
أ
َ
ف

هُ 
ُ
ْدِمل

َ
م)"ج ى"(27: مٍش اُمىس َ ًَ ىِدَي 

ُ
اَها ه

َ
ج
َ
ا أ مِهَّلل

َ
ل
َ
َها"(11: طه")ف

َ
ًْ َخْىل اِس َوَم ًْ ِفي الىِهَّلل ْن ُبىِسَن َم

َ
ىِدَي أ

ُ
ا َحاَءَها ه مِهَّلل

َ
ل
َ
ْمُش "(8: الىمل")ف

َ
ى أ

َ
ح
َ
أ

ىهُ 
ُ
ْعَخْعِجل

َ
 ح

َ
ال

َ
ِ ف

ِهَّلل
ه"(1: الىدل)"اا

َ
ْهل

َ
َؾَما أ

ْ
ٍت اْظَخط ْشٍَ

َ
ْهَل ك

َ
ا أ َُ

َ
ج
َ
ا أ

َ
ى ِئر (77: الىهف")َختِهَّلل  

م كذ اظخؾمل لفػ  في اإلاؾاوي وألاصمان، مثلما اظخؾملهما في الجىاهش وألاؽُان هما جشي رلً حلُا " أحى"و " حاء"فاللشآن الىٍش

ذ جشادفهما في اللغت الؾشبُت مت العابلت، مما ًٍإ ومً هىا ًمىً اللٌى ئن الشُخ يهىرا ؽلى بطحرة في .في آلاًاث اللشآهُت الىٍش

: مىاطً اظخؾمالهما اإلاالةمت في اللطُذة املخمعت هلىله في ألابُاث الخالُت  

 آًاجــــــــــــه حملت لألرهُا مــــــــــــــــذدُ   أحى الىبي بلشآن هـــــــــــــــــــى العىُذ 

 أهل العؾادة جاحي ًأخزون به  أحى بذًً كــــــــــــــــــىي غحَر مشدبه

(15)آوي ئلُه وكذ جمذ فالخخه وحاء بالخم كذ باهذ فطاخخه  

ـــــاةدت ــ ــ ــ (16)وول مً باسص باء بفػاخت  إلاا أجاهم جىدذ ول هـ  

في الىظ ما  ًذٌ ؽلى بشاؽخه في اظخؾماٌ مفشداث اللغت الؾشبُت، وخعً جطشفه " أحى"و " حاء"وفي اظخخذام الشاؽش ولمتي 

حاء الىبي "وحاص الخؾبحر . أو ؽىغ رلً" حاء"في مدل " أحي"باأللفاظ اإلاترادفت، ألهه ًمىً في الخؾبحر اللغىي أن ٌؾبر بــ 

أي حاء بذًً كىي، وإلاا " أحى بذًً كىي "و " حاء بالخم"ؽىغا مً " أحى بالخم"أو " أحى الىبي باللشآن"في  مىغؿ " باللشآن

م في اظخخذام ولمتي . أجاهم، بمؾجى إلاا حاءهم في الجىاهش وألاؽُان، وفي " أحى"و " حاء"ووان الشاؽش ًدبجى مىكف اللشآن الىٍش

اإلاؾاوي وألاصمان بذون مشاؽاة ؽامل خفت وزلل بُنهما خعب سؤٍت بؾؼ الذاسظحن اللذامى ماوعي وكىؼ الترادف في اللغت 

(.17).الؾشبُت  
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لترادف العهش ما ًإهذ ئإلاامه البالغ إلاىاطً اظخخذام مفشداث اللغت اإلاىاظبت اإلاشادفت " العهاد"وفي اظخؾماٌ الشاؽش لفغت 

لٌى في البِذ الخالي :لغحرها في الذاللت، ٍو  

(18)دمىؽها جنهمي أبذا بما كذ بذث  والؾحن لشىكها في لُلها ظهذث  

ًلاٌ ظهش اللُل وله أو بؾػه، ئرا لم ًىم، وهى . ؽذم الىىم في اللُل وله أو حضةه: العهش. ، مؾىاها ظهشث"ظهذث"وولمت 

ألاسق :  وفي اإلاؾاحم الؾشبُت(20).العهاد، ألاسق والعهش والعهاد والعهش واخذ، وبابهما كشب. أي هام" ظهذ" وهزلً (19)ظاهش

في البِذ بذال مً ظهذث، " ظهشث"وأهه وان باميان الشاؽش في البِذ العابم اظخخذام ولمت . والعهش والعهاد بمؾجى واخذ

ذ هشف العش  فِعخلُم اإلاؾجى والىصن، فاجضح حلُا أن اظخؾماٌ ئخذي اليلمخحن اإلاشادفخحن في الترهُب ظاتغ في اللغت، ما ًٍض

. الذاللي لليلمخحن فُخجلى الترادف بُنهما مً خالٌ الاظخؾماٌ اللغىي   

م كاٌ الشاؽش :وفي وكىؼ الترادف بحن العبُل والطٍش  

(21)ؽلمذ طشق الهذي لم أظلً العبال  وهمذ في لُلتي ئًالفي الىعال  

م زهشان في اللغت واللشآن الىٍش م والعبُل بمؾجى واخذ ًإهثان ٍو لزلً .  والشاؽش في البِذ أساد بالطشق العبل(22)الطٍش

وهزا الاظخؾماٌ اللغىي ًثبذ بيل حالء . وخذهما في الجمؿ، ؽلى الذاللت أن طشق الهذي التي ًلطذ، هي ظبل الهذي هفعها

كذسة الشاؽش اهخلاء ألالفاظ اإلاترادفت وجيعُلها في أماهنها اإلاىاظبت، وبطشه الثاكب مً مشاؽاة داللتها اإلاترادفت، بدُث أن ول 

ؾلم  الشاؽش خلُلت أن ولمت  لفغت مترادفت، جلىم بأداء داللت هغحرها اإلاشادفت لها في الترهُب دون ئخالٌ باإلاؾجى اإلالطىد، َو

م ظىاء في خالت الجمؿ أو ؤلافشاد حؾطي مؾجى العبُل حمؾا وئفشادا، والترادف ملخىظ بحن اليلمخحن ولزلً ججذ . "الطٍش

بت اإلاؾاوي في بِذ واخذ للذاللت عى ش يء واخذ . الشاؽش في جخمِعه لللطُذة املخمعت ًىسد مثل هزه ألالفاظ اإلاترادفت أو كٍش  

لٌى في الترادف بحن لفغي  "اللزس"و " الضحش"وبحن لفغي " الىطب"و " الخؾب"ٍو  

 جطهحر كلبً مً سحض ومً كزس أؽطان سب الىسي كذسا ؽلى كذس

ب ٌعشا بال حؾب (23)وهلذ بالعمؿ والشؤٍا بال هطب  وفضث بال ٍس  

م ججىب مماسظخه( 24)الشحض واللزس هى مثل الشحغ .  وجطهحر الللب مً دون الششن وسحعه وسحضه وكزساجه ًيىن ؽً طٍش

واظخخذم الشاؽش اللفغحن اإلاخلاسبحن في اإلاؾجى لُذٌ ؽلى أهه ًمىً أطالكهما للذاللت ؽلى مؾجى واخذ، ألن جىلُت الللب مً 

.الشحض واللزس ٌشحر ئلى حىاص ئطالكهما في  أمش مؾىىي، وهى الخالص ؽً الششن  

ً ئلى جلاسب داللخيهما، أو  حن واإلافعٍش وأما باليعبت للترادف بحن الخؾب والىطب، فلذ رهب هثحر مً الذاسظحن اللغٍى

وؽلى الشغم مً وحىد سؤٍت أخشي جبرس صخت هفي وكىؼ الترادف بُنهما، ئال ن هىان طاةفت أخشي جبرس حىاص . اجدادهما في اإلاؾجى

َطًبا: "ؽىذ كىله حؾالى" الىطب""وفي جفعحر داللت لفػ . الترادف لليلمخحن
َ
ا ه

َ
ا َهز

َ
ًْ َظَفِشه ِلَُىا ِم

َ
ْذ ل

َ
ل
َ
وسد في  (62: الىهف)" ل

(25)"الخؾب: مؾغم الخفاظحر، الىطب  

(26).الخؾب: الىطب. ؤلاؽُاء مً الؾىاء: وسد في اإلاؾاحم الؾشبُت، الىطب  
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حن والبالغُحن خحن ًلاٌ  وئن وان ال ًمىؿ جىغُذ داللت ولمت أخشي في اللغت، ئال أن اإلاشيلت ول اإلاشيلت لذي بؾؼ اللغٍى

شة في اللغت شة هي اإلافعِهَّلل أما الترادف في اللغخحن اإلاخباًيخحن، أو ؽلى جلشب اإلاؾجى، . بالترادف في اللغت الىاخذة، أو ن جيىن اإلافّعِ

(27).فال ماوؿ مً وكىؽه في اللغت  

ت، والىداة وبؾؼ ألادباء والىلاد، فان  ً وضىاؼ اإلاؾاحم اللغٍى وبىاء ؽلى ما جلذم مً ضىس الترادف ومالمده ؽىذ اإلافعٍش

ا بشيل عاهش في جخمِعه  الترادف بشيله اإلالمىط واسد في اللغت، وبهزا ؤلاًمان الجاصم لىسوده اظخىعفه الؾالمت يهىرا صاٍس

ت ؽلى أهه أًػا بهزا ؤلاًمان لىحىد الترادف في اللغت ؽمل ؽلى اكخىاضه واضطُاده وسضذه في أهثر طُاث . للبردة البىضحًر

.اللطُذة  

وأن الشاؽش اظخىعف اليلمت . وؽلى أهً ال جياد جمش ؽلى بِخحن أو أهثر ئال وفُه اليلماث اإلاترادفت في اللطُذة املخمعت

ت واإلالذسة الفىُت، أو لهذف آخش،  ومشادفتها في بِذ، أو ًيخلي اليلمت دون أخشي، ئما لغشع ئبذاعي وئعهاس اإلاهاسة اللغٍى

ت  ت وأداء مهامهم الخطابُت والشؾٍش ت في جىغُذ مشاؽشهم اللغٍى ً وضىاؼ اإلاؾاحم اللغٍى هداحت الشؾشاء والخطباء واإلافعٍش

مً الىصن واللافُت والؾشوع والسجؿ والجىاط واإلالابلت في سضذ طاةفت مً اليلماث اإلاترادفت وخشذها في الذاللت 

(28).الىاخذة  

وكذ ٌعخىعف الشاؽش يهىرا في أخاًحن أخشي اإلاترادفاث في اهخلاء بؾؼ اليلماث واظخؾمالها في الخخمِغ دون غحرها، فُخخاس 

فػل لفػ " الزهب"أو " ؤلازم: "وال ٌعخؾمل لفػ" الخىب:"لفػ: اليلماث اإلاترادفت مثل ؽلى لفػ " ألاسب"مياهه، ٍو

ػؿ الخطل مىغؿ الخطأ ئلى غحر رلً "الجىؼ"العغب ؽلى لفػ "ولفػ " اإلاشع"ؽلى لفػ " الىضب: "، ولفػ"الخاحت" ، ٍو

بذو واضخا أن الشاؽش يهىرا وان ٌعخخذم هزه اإلاترادفاث ؽً كطذ ولِغ . مً ألالفاظ اإلاترادفت في اللغت الؾشبُت ٍو

اغطشاسا، ألهه ًإمً بىكىؼ الترادف في اللغت، وأنها جإدي اإلاؾاوي التي جإديها غحرها مً ألالفاظ اإلاترادفت، لى أكامها ؽلى أهلاع 

.مشادفاتها مً ألالفاظ  

ا مً خالٌ مإلفاجه وكطاةذه  ومهما ًىً ألامش مً ش يء فان الشاؽش بزٌ الجهذ الىبحر في جطىس الذساظاث الؾشبُت في هُجحًر

ت، بما فيها عاهشة الترادف التي ؽالجتها اإلالالت في اللطُذة املخمعت .اإلاخػمىت الىثحر مً اللػاًا اللغٍى  

حن والبالغُحن ال جخلى مً فىاةذ حمت لذي  ت خعاظت مثحرة للجذٌ بحن أوظط الباخثحن اللغٍى والترادف هغاهشة لغٍى

عخفُذ مً الترادف أًػا الخطباء والشؾشاء وألادباء  حن َو ً وألاضىلُحن والىدٍى حن واإلاعجمُحن واإلافعٍش الذاسظحن اللغٍى

.والىلاد  

ومً حذوي اإلاترادفاث في اللغت أنها حؾحن مً ًخؾلم اللغت الهذف أو اللغت الثاهُت أن ًتزود بؾذد هبحر مً اإلافشداث، بدُث 

ٌعخطُؿ أن ًخخاس مً اإلافشداث ما ٌشاء لُؾبر بها، فال ًخشج في مجاٌ الخؾبحر وال ًجزعج ؽً اظخخذام الؾباساث واليلماث راث 

ومً فىاةذ الترادف الخىظؿ في اخخُاس اإلافشداث، واظخخذام الجىاط . دالالث مخلاسبت أو مدشاولت أو مإجلفت مخدذة اإلاؾجى

.والخلفُت، والخِعحر ؽلى الذاسط اإلابخذء للخؾبحر ؽما ًجِش مً غمحره بِعش وظهىلت وهىاء دون حهذ وهذ وؽىاء  

ت في حامؾاث الذٌو الؾشبُت، وهم غحر  حن أن الطالب ألاحاهب الزًً ًخؾلمىن اللغت الؾٍش فلذ الخػ بؾؼ الباخثحن اللغٍى

الىاعلحن باللغت الؾشبُت، واهىا بداحت ئلى التزود بمترادفاث لخؾُنهم ئلى خذ هبحر في حؾلم اللغت الؾشبُت وهم في أغلب ألاخاًً 

خُث ئن الذاسط ئرا أؽُخه ئخذي اليلمخحن ٌعدىجذ باألخشي اإلاشادفت . بداحت شذًذة ئلى ؽذة مفشداث للخؾبحر ؽً ش يء واخذ
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 ولؾل هزا مما الخغه الشُخ يهىرا مً حذوي اإلاترادفاث في حؾلم اللغت، فدذاه رلً ئلى سضذ طاةفت مً (29).لها في اإلاؾجى

اإلافشداث اإلاترادفت في اللغت الؾشبُت وجىعُفها في اللطُذة املخمعت للطذ حؾلُم جالمُزه والذاسظحن حمُؾا مفشداث اللغت 

.الؾشبُت  

 الخاثمة

ورهشث هبزة بعُطت ؽً والدجه ووشأجه وؽً حؾلمه وبؾؼ , جىاولذ اإلالالت العحرة الزاجُت لطاخب اللطُذة املخمعت

ت في ؽذة  فىىن ومجاالث مخىىؽت،  ت والشؾٍش شُىخه الزًً نهل منهم الؾلىم وجأزش بهم، هما أشاسث ئلى مإلفاجه الىثًر

لخه، وجمعىه الشذًذ بالذًً ؤلاظالمي ذ بخطىفه وطٍش .وباإلغافت ئلى الخلٍى  

وؽالجذ اإلالالت كػُت الترادف اللغىي في اللطُذة املخمعت، خُث اظخطاؼ الشاؽشجيعُلها في الخخمِغ بذكت وؽىاًت 

فاةلت ما ًذٌ ؽلى لباكخه في اخخُاس ألافاظ اإلاترادفت، بِىما ًىحي وعلها في التراهُب ئلى جمىىه في اظخؾمالها لخإدي مؾجى 

.مىاظبا  

للذ ساعى الشاؽش مىاطً اظخؾماٌ اإلاترادفاث في الخخمِغ، فِعخخذم اليلمخحن اإلاترادفخحن في اإلاؾجى في بِذ واخذ، هدى 

إزشها ؽلى أختها اإلاشادفت لها، مثل ئًثاسه " ... الىطب"و " الخؾب"و " أحى"و " حاء: "ولماث خؾمذ اظخخذام ولمت مترادفت، ٍو ٍو

ؽلى أن  الشاؽش  فُما ًبذو ؽلى وعي ودساًت في مىاظبت هزه اليلماث إلاىاطً "..... ظهشث"بذٌ مً مشادفه " ظهذث"لفػ 

.اظخخذامها في الخخمِغ  

وأن الشاؽش واؼ . اظخيخج الباخث مً الذساظت أن اللطُذة مىخغت بيلماث مترادفت مالةمت باإلاؾجى الزي أساده الشاؽش

م الطذفت، بل لهذف حؾلُم اإلابخذةحن ؽذدا مً .باظخؾماٌ ألالفاظ اإلاترادفت وأهه لم ٌعخؾمل ألالفاظ اإلاترادفت ؽً طٍش

اإلافشداث املخخملت مؾجى واخذ، بغؼ الطشف ؽً الخباًً الذاللي الىاحم ؽىذ الخمدُظ والفدظ ؽً العش الذاللي اليامً في 

.مفشداث اللغت  

 الهىامش واملشاجع   

، سظالت الشيخ يهىر بن ظعذ صاسا وأشعاسه رات الطابع ألادب العشبي والذساظات إلاظالميةألامحن دمحم شُخ،  -1

ا،  ى صاٍس
ّ
 13-12:م ، ص1995جىملُت لىُل شهادة اإلااحعخحر، حامؾت أخمذ بل

 13:اإلاشحؿ العابم، ص -2

 20-17:اإلاشحؿ العابم، ص -3

 37-33:اإلاشحؿ العابم، ص -4

 37:اإلاشحؾالعابم، ص -5

 39:اإلاشحؿ العابم، ص -6

 115:، ص9/، مطبؾت داس ضادس بحروث، جلعان العشبابً مىغىس، أبى الفػل حماٌ الذًً دمحم بً مىشم،  -7

ت،  املصباح املىيرأخمذ دمحم الفُىمي اإلالشي، -8 ، ودمحم 118: ، ص1/هـــ، ج1438. م2007، مطبؾت اإلاىخبت الؾطٍش

ذ وحذي،  م، املجلذ 1971 داس اإلاؾشفت  بحروث لبىان، الطبؾت الثالثت دائشة معاسف القشن العششين،فٍش

 215:الثالث، ص
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 40:، ص1/ج
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