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  امللخص
ظاهرة الترادف قضية حمورية يف الدراسات اللسانية، قدميها وحديثها، وهي قضية 
متداخلة يف كل العلوم واالختصاصات األخرى ويترتب عليها آثار وضعيةٌ مع 

أو أوجه االستفادة وجود االختالف حول الترادف نفسه، وحول مدى فاعليته 
كما يعد الترادف من الظواهر اللغوية املهمة؛ لعالقة األلفاظ باملعاين من أثر ؛ منه

التواصل بني الناسِ؛ ففكرة الترادف يف حقيقتها مسألةٌ دالليةٌ قبل كلّ شـيٍء،  
ي فقام البحث بدراسة ما ه. تتعلّق باملعىن وما يعتريه من تغير من جراء االستعمال

توصلنا إىل نتائج مـن أبرزهـا أنّ   وقد ،يف ألفاظ ج البالغة لترادفاملسماة با
مفهوم الترادف اليعين االحتاد التام يف املعىن، وال يعين املساواة يف الداللة، وإالّ 

. لسميت باأللفاظ املتساوية، وإنما هي مترادفة مبعىن أنّ بعضها يقوم مقام بعض
 الترادف ظاهرة موجودة يف اللغة العربية، ولكن ليس بالكثرة املزعومة، فإنّ إنّو

أغلب ما مسي باملترادف ال صحة له، وربما كان خللط جامعي األلفاظ املترادفة 
، اتضح البالغة جمن نتائج التطبيقات على نصوص و. ومنهجهم األثر يف ذلك
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، البالغة جسياقه اللغوي مطابقاً سياقه االجتماعي من قبل واضعه، فالكلمة يف  جاء
قاصداً لفظاً ومعىن يف موقعها احملدد، فهي أصـيلة يف  ) ع(مام علي اختارها اإل

لعل هذا املنهج واملنهج املتبع يف البحث هو املنهج الوصفي، و .وضعها ومعناها
  .يتالءم مع طبيعة البحث حول الترادف

  .السياق، االستبدال، االستقراء الترادف اللفظي، ،البالغة ج :الرئيسة الكلمات
  
  املقدمة. 1

آراؤهم فيهـا،   تقد تشعبت مسائلُ الترادف وحظيت باهتمام العلماء والدارسني، فاختلف
و وتباينت اجتاهاتهم حوهلا واهلدف األساس هو مجع األلفاظ املترادفة واملتقاربـة يف املعـىن   

،ا يف العصورِ املاضية وضع كتب خاصة مقد كما تفيد مات بعض هذه الكتب، هو تثقيف
أللفـاظ؛ وممـا   املشتغلني بالكتابة من الَّذين ضعفت أوهجنت لغتهم وقلّت حصيلتهم من ا

الريب فيه أن الضعف اللغوي لدى املشتغلني بالكتابة وغريهم من الناشئة واملتعلمني عامـة  
سائدة يف واقعنا املعاصر أكثر منه يف تلك العصورِ، وقلة احملصولِ من ألفاظ اللُّغة وصيغها من 

على توثيقِ االرتباط ذه  فإنّ الكشف عن موارد جديدة أوالعملَ. أبرز أسباب هذا الضعف
املوارد واإلشارة إىل طُرق استغالهلا وسبل االستفادة منها، من أجلِ سد النقصِ القائم والفقر 
اللغوي املتفشي يصبح من أهم ما خيدم اللُّغة ويعزز مكانتها ونفوذها ويربز تراثها ويرتقـي  

وإبراز األوعية الناقلة ملفرداتها على النحو كما أنّ هذه الظَّاهرة حتتاج إىل التهذيبِ، .بفكرِها
الذي جيعل املُكتسب من هذه املفردات صحيحاً أصيالً وافراً وفياً مبتطلبات العصر، ومعينـاً  

لذا فإنّ قضية الترادف يف اللُّغة هـي  . على االرتقاء مبستوى العطاء الفكري للمجتمع العريب
اللُّغة الدائم الذي جيعل املهتم بأمر اللُّغـة وتطـورِ    من احليوية واحلداثة مبكان، حبكم توسع

  .داللتها، على مفترقِ طريقني ممتدين منذ عصور سلفت بني مؤيد هلذه الظَّاهرة ورافض هلا
 دراسة« عن تناولتختتص خبلفية املقالة ال بد أن يشار إىل أن مثة مقالة واحدة  فيما
 عددال ،اسالمي مطالعاتوطيبة سيفي؛ جملة  صدقي حلامد »البالغة ج يف املترادفة األلفاظ

 نطلقت ولكن دراستنا آنفاً قد تكون خمتلفة عن سواها يف غري منحى، إذ هي حاولت أن ؛74
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 بينما املفردة، الكلمة بنية نطاق يف رئيسي بشكل وتدور اللغوية البنية وصف منطلق من
باختصار  تدرسو القدامى اللغويني بني الترادف قضية إيضاح إىل عمدت املذکورة الدراسة
 متاماً ةخمتلف تكون اليت املفاهيم و صطلحاتامل بعضو القضية لنفس واملعارضني ؤيدينأقوال امل

  .ما موجود يف مقالتنا هذه عن
 ظـاهرة  تفسـري  فيه يعاجل إذ ،ـ التحليلي  الوصفي املنهج هو البحث يف املتبع واملنهج

الترادف وبيان أسباا وحدوثها، من أجل الوقوف على ظروف نشأة الترادف يف اللُّغة 
إذ يستلزم منا . وفهم مصادرها، مستندين على الوصف العلمي البعيد عن األحكام املسبقة

أن ننظر إىل األلفاظ نظرة وصفية آخذين بنظر االعتبار ما آلت إليه من دالالت، ما ميكننا 
 :فيتضمن أما منهجنا يف التطبيق .قيقة الترادفأن نلمس ح

 ؛البالغة جاستقراء بعض املفردات اليت حتتملُ القول بالترادف يف لغة . 1
االعتماد على النظرية السياقية ملعرفة املعىن، من خالل تتبع املُفردة الواحـدة يف  . 2

 ؛البالغة جسياقات 
 البالغة ج، واستعماهلا يف نصوص )املعجم(بني معىن املُفردة يف اللُّغة العربية  املقارنة. 3

 ؛والنصوص القرآنية
 ؛الكشف عن وجوه االتفاق واالفتراق يف املفردات املدروسة. 4
  .االستناد إىل قانون االستبدال للحكم على ترادف املفردتني أو عدمه .5

املوضوع، بعد الدراسات كلّها قدميها وحديثها أربعة وما يسوغ لنا اخلوض يف هذا 
  :أمور هي
هذا البحث، وهي تكمن فيما اخترناه من أساس للجانبِ التطبيقي، أال وهو  أمهية: أوالً

 علـى وال خيفى ذلك » إنه كالم فوق املخلوقِ و دونَ اخلالق«: الذي قيل عنه ج البالغة
 شائبةٌ تشوبه ال الذي املقدس النص مفردات يف لغوية هرةظا درِست ما فإذا اللبيب، املنصف
  ؛نتائجها يف الصواب إىل وأقرب أساسها، يف متينة الدراسة كانت

 االستبدال قانون إىل واالستناد املفردة، داللة حتديد يف السياقية النظرية على االعتماد: ثانياً
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 يف االسـتبدالِ  قانون مع السياقية النظرية دمج ولعلّ عدمه؛ أو املفردات ترادف على للحكم
  ؛الترادف حول معمقة بدراسة حيظَ ،ملالبالغة ج نصوص على التطبيقِ
  ؛إزاءها املعجم موقف بيان مع ؛البالغة ج يف للمفردة اللغوي االستعمال: ثالثاً
 الترادف ينفي أحدهم جند إذ الظَّاهرة، هذه حول الباحثني من كثري مواقف تناقض: رابعاً

 مفهومه، يضيق مث البدء يف الترادف مفهوم يوسع من جند أو ايته، يف يثبته مث حبثه بداية يف
  .منه حتد شروطاً له وجيعل

تب حول قضية الترادف اللغوي ودورها يف إصالح لغتنا وعلى الرغم من كثرة ما كُ
رة على ة متطوة جاددراسات نقديمازال الباب مفتوحاً أمام احلاضرة، وإثراء رصيدها، 

ثـريت  وتعاجل اإلشكاليات اليت أُ النحو املطلوب، تربز هذه األمهية، وجتلي هذا الدور،
سـتغالهلا  اواألسباب اليت منعت أو مازالت متنع من االحتفاء ا والتوجـه إىل   ؛حوهلا
هذه الظَّاهرة اللغوية استناداً إىل ما سبق نشأت الرغبة لدى الباحثني عن ستفادة منها، واال
، آملني التوصل إىل مقاربات علمية، أسست هلذه الظَّاهرة اليت مازالـت  البالغة ج يف

وتتمثل اإلشكالية بالبحث عن نتائج لغوية، من . تشغل الباحثني يف قضايا اللسان العريب
جابة عن التساؤل واإل للمفردات، البالغة جواستعمال  ،خالل مناذج من اللُّغة العربية

و يكون أ د األلفاظ للمعىن الواحدتعد ،األصل يف اللُّغة العربيةهو  ما :املفصلي، أال وهو
وما هو الـدليل؟   ؟البالغة جيف  موجودة الترادف هل ظاهرةو ؟لكلّ معىن لفظ واحد

   مستحيل أو ممكن؟ البالغة جاد املفهوم بني ألفاظ حتّا وكيفية
يف هذه الظَّاهرة اللغوية، من  وتفريط ما حصل من إفراط الدراسة، بيانحتاول هذه 
ـ )املنكرين واملؤيدين(كال الفريقني  ليل د، وإعطاء رؤية علمية معتدلة، ومستندة إىل ال

معيننا يف ذلك مناهج الدرس اللساين القدمية واحلديثة وأدواا، . اللغويذوق الو ،علميال
وجتدر اإلشارة إىل أنّ الغرض من  .ليل هذه الظَّاهرة اللغوية وتفسريهااليت أسهمت يف حت

هذه الدراسة ليس إثبات الترادف أو نفيه بقدر ما هي دراسة لغوية وصفية تطبيقية تعتمد 
التحليل والتفسري، وتقوم على التتبع واالستقصاء بغية استجالء غوامض هذه الظّـاهرة  

  .والكشف عن طبيعتها
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 القسـم  فتناولللسهولة وطلباً للفائدة قسمنا هذه الدراسة إىل ثالثة أقسام؛  توخياًو
حتديد مفهوم الترادف وأقسامه، والقسم الثاين اختص بالتطبيق علـى  ) املقدمة( األول

واعتمـدنا يف هـذا    ،البالغة ججمموعة من املفردات اليت يظن فيها الترادف يف سياق 
القسم على نظرية السياق يف حتديد داللة املفردة، وعلى قـانون االسـتبدالِ للحكـمِ    
بترادف املفردتني أو عدمه، وجعلنا التعريف الذي أسسناه يف املقدمة مقياساً نلجأ إليه، 

ة تبني أبرز وتوج البحث خبامت. مث عززنا القسم األخري خبالصة أظهرت نتائج التطبيقات
 ،حما جاء فيه، وتعرض ما توصل إليه البحث من نتائجضو  بعض األفكارِ اليت تستلزم

  واستيضاحِ ما حوتـه ،نتهواجلداولِ، الستجالِء ما تضم بالرسومِ واملخططات اإليضاح
 .من أفكار وإشارات

لنا أن نشرح القضايا التالية لكي ندخل يف صميم البحث البد:  
  الترادف لكشف داةأ السياق :أوالً
 يف كبرياً أثراً للسياق أن ريب فال املترادفات، كشف يف السياق على االعتماد ميكن

 من أكثر اللفظ احتمل إذا اللفظ من املراد املعىن إىل يتوصلُ خالله فمن املعاين، توجيه
 فالسياق املترادفات، من أا عليها الظن ووقع املعاين يف األلفاظ تقاربت إذا وكذلك معىن،

 إىل يشري السياق«): هـ 751.ت( القيم ابن يقول ذلك، حتديد يف الفصل احلكم هو
 املطلق وتقييد العام وختصيص املراد، غري احتمال بعدم والقطع احملتمل وتعيني امل، تبيني

 نظره يف غلط أمهله فمن املتكلم مراد على الدالة القرائن أعظم من وهذا. الداللة وتنوع
 ).203 /1: 1996 أيوب، بكر أيب بن حممد( »مناظرته يف وغالط

 مع الكلمة يف يسوغ قد« إذ داللتها وتوضيح السياقية القيم إظهار يف بارز أثر وللقرائن
 .)367 /1: 1978 األندلسي،( »انفردت إذا فيها يسوغ ماال يقابلها ما مع االجتماع

ويرى الدالليون أنّ اللفظة بشكلها األحادي املنفرد، تنظمها الداللة املعجمية، وأّا ال 
حتمل إالّ بعض أجزاء املعىن، أما داللتها املكتملة وتبايناا، فإا تطفو على السطح من 

 احلال وسياق، )linguisticcontext(خالل انتظامها وتشكيلها داخل السياق اللغوي 
)context of situation.(  
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 النظم، ذلك من وموقعها اللفظي النظم هو أو لغوي نص يف تتابعها فهو: األول أما
  فيه ترد الَّذي والنص للكلمة، والالحقة السابقة واجلمل الكلمات عندهم يشمل وهو

  .)54: ت.دأوملان، (
وهو اإلطار الَّذي حيدد احلدث اللغوي أو النص الكالمي  احلال سياق به ونعين: والثَّاين

على وفق حاالت اموعة اإلنسانية وظروف تكوينها الثقافية والنفسية، ولعلّ أوضح تعريف 
لسياق احلال أنه كلّ ما حييط باللفظ من ظروف تتصل باملكان أو املتكلم أو املخاطب يف 

  .)16: 2007نصيف اجلنايب، ( ها باجتاه معنيأثناء النطق فتعطي اللفظ داللته وتوجه
 يف الكلمة إنّ« إذ اللغة، منت حلفظ الوسيلة هو العريب املعجم أنّ إىل اللغويون أشار وقد
 غاية ليس املعجم فإنّ هذا وعلى حفظها، جانب إىل استعماهلا أجل من وضعت إّمنا املعجم
  .)41: 1981علي سعفان، ( »وسيلة وإنما

 ال األلفاظ«: إنّ إذ سياقات داخل مستعملة وهي إالّ تظهر ال للفظة التمييزية فالقيمة
 هلا تثبت األلفاظ وأنّ مفردة، كلم هي حيث من وال جمردة، ألفاظ هي حيث من تتفَاضل
  ).38: ق331 اجلرجاين،( »تليها اليت ملعىن اللفظة معىن مالئمة يف وخالفها الفضيلة

 يف يقع التفاضل تفاوت أنّ إعلم«: بقوله األثري ابن يؤكدها هذه اجلرجاين وإشارة
  ).145 /1 :1995 األثري، ابن( »مفرداا يف يقع مما أكثر األلفاظ تراكيب

 وداللتها، الكلمة معىن حتديد يف كبرية أمهية للسياق أنّ إىل الباحثني من كثري وأشار
 ←( املعىن هذا حيدد والسياق املعجم، داخل يف معىن من أكثر هلا املفردة فالكلمة

  ).52-50: ت.د أوملان، ؛75: 1985 أبوعودة،
 بني التشابه يتخذ فهو هذا، يؤكّد والسياق واملعىناللغة  كتابه يف اليرت جون به جاء فما
 السياقي املدى هو يهمنا إمنا« :يقول إذ املترادفات، على للحكم السياقي واملدى املعاين

 للتعبري السياقي املدى أن يظن ورمبا التعبري فيها يظهر اليت السياقات جمموع أي للتعبري،
  ).53: 1987اليرت، ( »معناه حيدد

فال ميكن فهم الدالالت من خالل النظرة اردة ملعىن املفردة املعجمي، ولكن بالنظرة 
ل هذه التركيبة تتكون املركبة، وأقصد باملركبة هنا املعىن املعجمي واملعىن السياقي، فبمث
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عندنا الصورة الواضحة ملعىن املفردة، وتتولد عندنا دالالت جديدة وإحياءات، وميكننا 
التفريق بني املعىن املعجمي واملعىن اازي هلا من خالل النظر إىل املعاين اجلزئية للمفردة 

  ).45- 44: 2004رشيدي، ( وعالقة هذه املعاين بالسياق
 ←( إليه واستندوا واألصول، الفقه علماء كتب يف كثرياً السياق ذكر ورد وقد

 ).335 ،313/ 2: 1972 الزرکشي، ؛178/ 11: ت.داآللوسي،  ؛35/ 11: ت.دالطباطبايي، 
تعريفاً مصطلحياً حمدداً ودقيقاً، ما خال التعريف الَّذي قدمه  ،فيما اطّلعنا عليه ،لكننا مل جند

بقوله فهد باقر الصدر والَّذي عراللفظ الَّذي «: السيد حمم ياق كلّ ما يكتنفونريد بالس
نريد فهمه من دوالَّ أخرى سواء كانت لفظية كالكلمات اليت تشكّل مع اللفظ الَّذي نريد 

اً مترابطاً، أم حاليةً كالظروف واملالبسات اليت حتيط بالكالم وتكون فهمه، كالماً واحد
  ).103: 1985 ،الصدر( »ذات داللة يف املوضوع

 أقوى بأنها ووصفها كبرياً، اهتماماً اآليات سياق داللة أوىل فقد الطباطبائي، العالمة أما
 يناسب حتى بالظاهر تصرف سياقها، مع اآلية ظاهر تعارض كلّما وكان. اآليات ظاهر من

 إىل حماضراته،وأشار أستاذنا عبد األمري زاهد يف ) 9- 7/ 17: ت.دالطباطبايي، ( السياق
 هو الترادف ملعرفة اآلليات أقوى إن«: قوله ذلك ومن املترادفات لكشف كأداة السياق أثر

  ).190: 2003 زاهد، كاظم( »الواحدة للمفردة املعىن نطاق حتديد يف السياق، دور
 تتبادل أن وميكن مترادفة الكلمات أن لنا يبين الَّذي هو الصحيح االستعمال أو فالسياق

 قضية حول ريتشارد و أوجدن يقول ذلك ويف السياقات، كلّ وليست معينة سياقات يف
 صحيحاً يكون الرمز إن) الصحيحاالستعمال ( دراسة إىل بطبيعتها تقودنا إنها«: املترادفات

 سيثار املوقف هذا مثل ويف املناسب، التفسري عند إليه يرمز ما إىل متشااً حمركاً يثري فيما
 وذلك اجليد االستعمال أو الصحيح املعىن عليه نطلق أن ميكن لشيء الثبات من معني قدر

  .)149 :ت.دمندور، ( »السياق يف الواردة الكلمات معىن بأنه يوصف الثابت الشيء
احلقيقي، أو اازي؛  االستعمالوالسياق هو الَّذي حيدد إن كانت الكلمة مستعملة 

وحيدد إن كانت الكلمة من األلفاظ املشتركة، أو األلفاظ املترادفة، وحيدد زمان اللفظة 
وألمهية السياق وأثره يف اللغة، اهتم به العلماء . ومكاا، فلكل زمان دالالت ألفاظ خمتلفة
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حديثاً، إىل أن أصبح نظرية متكاملة اجلوانب يف الدراسات اللسانية احلديثة، ويعود قدمياً و
يف تأصيل هذه النظرية من خالل ) Firth(الفضل إىل عامل اللسانيات اإلجنليزي فريث 

  .وضعه لإلطار املنهجي لتحليل املعىن
ترد فيه الكلمةُ ويسهم يف حتديد  الَّذي الترکييب للسياق مصطلح هي السياقية والنظرية

املعىن املتصور هلا، ويرى أصحاب هذه النظرية أنّ الدالالت الدقيقة للكلمة تتضح مـن  
يف هذه السياقات؛ ) يد(خالل تسييقها أي وضعها يف سياقات خمتلفة، ومثال ذلك كلمة 

اعته وأنصاره، أعطاه من ظَهـرِ  مج: جناحه، يد الرجل: مقبضها، يد الطائر: يد الفأسِ
يد:هالً، أسقطَ يف يدفَضب على : كافأَه أو أعطاه ترض ،مدنه كَفَّه: يدهعناعياد ( ومو  حن

  ).29-28: ت.دزكي حسام الدين، 
اللُّغوي الَّذي ال  السياق: أمران حيكمه اللسانيني هؤالء رأي يف الكلمة استعمال وإنّ

ينظر إىل الكلمات كوحدات منعزلَة؛ ألنّ الكلمةَ يتحدد معناها بعالقتها مع الكلمـات  
ن من ثالثة عناصراألخرى، وسياق املوقف الَّذي يتكو:  

وأثر املُشـاهد يف املراقبـة أو    شخصية املُتكلِّم والسامع، ومن يشهد الكالم،:أوالً
  ؛املشاركة
العواملُ واألوضاع االجتماعيةُ واالقتصادية، املتعلِّقةُ باحلدث اللُّغوي ويشـملُ   :ثانياً

  ؛ذلك الزمان واملكان
  .)29: املصدر نفسه( أثر احلدث اللُّغوي كاإلقناعِ و الفَرحِ: ثالثاً

 الوحدة لتلك املمكنة السياقية املعاين سلسلة هو البنائية للمفردة الكامن السياقي فاملعىن
 معين، مثال يف الفعلي املعىن هو اآلين السياق ومعناها نص، كلّ من جتريد يف إليها املنظور

  .)103: 1993حممد يونس علي، ( معين موقف مع معني نص يف معين، مكان يف

الطريقـة الـيت   (، أو )استعماهلا يف اللغـة (فمعىن الكلمة عند أصحاب هذه النظرية هو 
وهلذا يصرح فريث بأن املعىن ال ينكشـف إال مـن   ). الدور الَّذي تؤديه( ، أو)تستعمل ا

  .)68: 1998خمتار عمر، (خالل تسييق الوحدة اللُّغوية، أي وضعها يف السياقات املختلفة 
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حيددون سلّم الكلمـات  ) J.Dubois(واأللسنيون التوزيعيون ومن بينهم جان دوبوا 
 مرض، وجع،(نطالقاً من سياقاا املختلفة، فالفرق بني كلمات املتشاة واملتناقضة داللياً ا

حيدده السياق الَّذي تقع فيه كلّ واحدة، ولذلك يسمى حتليلهم بالطريقة السـياقية  ) أمل
  .)30: 1982أبوناظر، (

ـ جيعل املعىن ـ على حد تعبري أوملان   ولعلّ أهم امليزات اليت يتمتع ا املنهج السياقي، أنه 
سهل االنقياد للمالحظة والتحليل املوضوعي، وعلى حد تعبري فريث أنه يبعد عن فحـص  

  ).68: 1998خمتارعمر، ( احلاالت العقلية الداخلية اليت تعد لغزاً مهما حاولنا تفسريها
إن النظرية السياقية قادرة على إعطاء املعىن الدقيق للكلمة، ومن ثَـم  : وميكن القول

وميكن جعلها أداة لكشف املترادفات، فإن السياق له أثر يف إقصاء . املترادفات التمييز بني
  .بقية الدالالت اليت تكمن يف الكلمة املعينة وأبعادها، إذ ترجح داللة واحدة للكلمة

  الترادف لكشف قانون االستبدال: ثانياً
دبياً أم لغوياً أخذ قانون االستبدال يثبت نفسه على ساحة البحث سواء أكان البحث أ

وذلك حليويته وصدقه على أغلب مفاهيم احلقول اإلنسانية؛ وقد سحب الدالليون هذا 
املفهوم مليدان حبثهم إذا استندوا إليه يف التمييز بني املفردات اليت اختلفت ألفاظها واتفقت 

إذ  ؛)synonymy التـرادف (معانيها واليت عرفت يف الدرس اللساين القدمي واحلديث بـ 
ضرورة تبين هذا القانون ملعرفة حقيقة األلفاظ املزعوم ترادفها، والَّذي ) ستيفن أوملان(أكد 

 »ألفاظ متحدة املعىن وقابلة للتبادل فيما بينها يف أي سياق«قرر أن األلفاظ املترادفة هي 
واعتمدت مجيع االتجاهات البنيوية احملـور االسـتبدايل يف    ).98-97: ت.د، أوملان(

أن أساس املنهج ) Zellig Harris(حتليالا؛ ومنها االتجاه التوزيعي حيث يرى هاريس 
التوزيعي هو تصنيف باألشكال اليت هلا إمكانية التبادل إحداها بـاألخرى؛ أي قائمـة   

  .)246: 1980احلناش، (باألشكال اليت تظهر يف احمليط نفسه 
 خاص ظرف يف التعويض أو املقارنة عرب اللُّغوية الوحدة تدخل االستبدالية العالقات ويف

وليست املسألة يف نظر احملدثني مسألة ). 45: 2002جواد، ( أخرى مشاة وحدات مع



  البالغة جلغة  يفوقيمته الداللية  الترادف   10

االتفاق التام يف املعىن فحسب، وإمنا يرون أن مقياس الترادف يف ألفاظ اللغة يقوم على مبدأ 
ا يف النص اللغوي دون أي تغري يف املعىن، االستعاضة الَّذي يعين استبدال الكلمة مبا يرادفه

وجعلوا هذا مقياساً للتحقق من الترادف يف األلفاظ، وهلذا يؤكّد احملدثون على السياق اليت 
فاحملدثون  .)Ullmann, principle of semantics, p 180( ترد فيه الكلمات وطريقة استبداهلا

السياق وإمكانات إحالل كلمة بدل كلمة دليالً على يف ) االستبدالية( اختذوا من الناحية
بناًء على ما حتمله الكلمات من ظالل يف املعىن، وكيفية استبداهلا يف السياق . الترادف

  ).266: 2007كنوش املصطفي، ( الكبري مرتبط بإحساس ابن اللغة
 التلميح، بصيغة ولكن القانون هذا إىل القدامى علماء من الترادف منكرو التفت وقد
 اللغوية السياقات يف استبداهلا أي األلفاظ، لتعاقب ورفضهم املعىن اتفاق بإنكارهم وذلك

) هـ395ت  العسكري، هاللأبو ( و) هـ 347ت  درستويه،ابن ( استند وقد املختلفة،
 املترادفتان اللفظتان تدل أن ميكن ال إذ. الترادف إنكار على دليالً بوصفها املسألة هذه إىل

 يف ليس معىن منها واحدة كل يف« يكون أن من بد ال إذ تامة؛ داللة واحد معىن على
  ).405: ت.دالسيوطي، ( »األخرى

وخنلص إىل القول بأننا إذا اعتمدنا على السياق، واحلس اللغوي الواحد يف واقع االستعمال 
من استبدال الكلمات املترادفة بعضها مقياساً للترادف، حبيث يتمكن أبناء اللغة الواحدة 

  .ببعض، ومل يشعروا بتغير املعىن املقصود، قلنا حينئذ إنّ هذه الكلمات املستعملة مترادفة
  
  البالغة جمن ألفاظ جمموعة  .2

مرتني ومشتقاا تسع مرات، ووردت ) تلي(لفظة  البالغة جفقد وردت يف سياقات 
  .مرة واحدة ومشتقاا ست مرات) قرأ(لفظة 
 
  ومشتقاا) تال( سياقات 1.2

  :املتقني فيها يصف) ع( له خطبة من ـ
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 أَنفُسهم بِه يحزنونَ ترتيالً يرتلُونها اَلْقُرآن لأَجزاِء تالني أَقْدامهم فَصافُّونَ اَللَّيلَ أَما
ونَ وريثتس1ي  عاً وا طَمهوا إِلَيكَنر وِيقشا تيهف ةوا بِآيرفَإِذَا م هِمائاَء دود بِه

ة فيها تخوِيف آيتطَلَّعت نفُوسهم إِلَيها شوقاً وظَنوا أَنها نصب أَعينِهِم وإِذَا مروا بِ
ولِ آذَانِهِمي أُصا فهِيقَهشو منهج ريفوا أَنَّ زظَن و قُلُوبِهِم عامسا مها إِلَيوغأَص 

 .)410: 193 خطبة ،1425 الصاحل،(

، مـا أدى ـم إىل   الكـرمي  القرآنفاملتقون على قدرٍ من الوعي والفهم والتدبر آليات 
حينما يتلونَ الكتاب، ويستثريونَ به أفكارهم، بل وصلوا إىل مرحلـة اإلحسـاس   اخلشوع 

ـ   رق هالعايل بالنعيم حينما يتلونَ آيات التشويق، ويستشعرون صوت جهنم وزفريهـا، فت
اليت تتصاحب مع هذه املعاين السـامية مـن   ) يتلون( الدموع من أعينهم؛ لذا استعمل لفظة

 .عز وجلّالتدبر والتفكر يف آيات اهللا 
ـ   اَلْقُرآنَتعلَّموا  و«: قائالً القرآنأركان اإلسالم يبين فيها فضل  يف )ع( له خطبة ومن ـ

اَلصـدورِ و   فَإِنه أَحسن اَلْحديث و تفَقَّهوا فيه فَإِنه ربِيع اَلْقُلُوبِ و استشفُوا بِنورِه فَإِنه شفَاُء
 .)211: 110 خطبة :املصدر نفسه( »تالَوته فَإِنه أَنفَع اَلْقَصصِأَحِسنوا 

ويف هذا السياق قرنَ بني العلم والتفقه وشفاء الصدور والتالوة، وهذا يكشـف أن  
 .التالوة ليست لقلقة لسان بل تتضمن التفكر والتدبر

اَللَّه  إِلَى«صفة من يتصدى للحكم بني األمة وليس لذلك بأهل  يف )ع( لهخطبة  ومن ـ
 بـارت  مـن : أبورمعشرٍ يعيشونَ جهاالً و يموتونَ ضالَّالً لَيس فيهِم سلْعةٌ أَبور  منأشكُو
 :املصدر نفسه( »من اَلْكتابِ إِذَا تلي حق تالَوته )45: نفسه املصدر. (كَسدت إذا السلعة
فُسر هلم وتوضح املـراد مـن    إذا) تالوته حق تلي إذا( من املقصود وربما )45: 17 خطبة

 فقد ،اهللا إىل )ع( اإلمام شكاهم لذا. ظهورهم خلف جيعلونه ذلك منالكتاب، وعلى الرغم 
بالبوار رزقهم أفسدوا بل يستقيموا، مل لكنهم والتدبر، الفهم عليهم وعرض احلجة قُدمت. 
فَأَحكَموه و تدبروا  اَلْقُرآنَإِخوانِي اَلَّذين تلَوا  علَى 2أَوه أَوه« :)ع( له خطبة ومن ـ

ضاَلْفَر وها فَأَقَامويةَ أَحناَلس وا واتةَ أَمعوا اَلْبِدعد ادلْجِهوا لابفَأَج قُوا وثو دبِالْقَائ وهعبفَات« 
 .)354: 182 خطبة :املصدر نفسه(
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 القرآنوالَّذين تلوا ) الَّذين قضى حنبهم( على اإلخوان )ع( ويف هذا السياق يتأوه اإلمام
  .وتدبروه فجعلوه حكماً التباع احلق و أعوانه؛ وهنا قرن بني التالوة واحلكمة

 

 ومشتقاا) قرأ( سياقات لفظة 2.2

 يقْرأُ اَلْعربِ من أَحد ولَيس محمداً بعثَ سبحانه اَللَّه إِنَّ«: فيها قال )ع( له خطبة ومن ـ
 ).192: 104 خطبة :املصدر نفسه( »كتاباً

 إذ جـاء  القـرآن ما يالحظ من السياق أنه قرن بني القراءة والكتاب الَّذي هو غري 
  .نكرةً مبعىن أي كتابٍ من العرب، وليس فيها إشعار ان القراءة تستتبع شيئاً آخراً) كتاباً(

أَصبح علَى اَلدنيا حزِيناً فَقَد أَصبح لقَضاءِ اَللَّه ساخطاً  من« ):ع( حكمه قصار ومنـ 
بِه لَتزةً نيبصكُو مشي حبأَص نم و  بذَه اهنغل لَه عاضواً فَتى غَنِيأَت نم و هبكُو رشا يمفَإِن

 »فَمات فَدخلَ اَلنار فَهو ممن كَانَ يتخذُ آيات اَللَّـه هـزواً   اَلْقُرآنَثُلُثَا دينِه ومن قَرأَ 
 مصـاحبة  القـراءة  جاءت السياق هذا يف) 700: 228قصار احلكم  :املصدر نفسه(

 .ا والعمل اهللا آيات تدبر تتضمن مل القراءة أنّ يكشف وهذا لالستهزاء،
بلفظ ) قرأ(يتضح عدم إمكان استبدال لفظ  البالغة جواخلالصة من خالل سياقات 

، وفقاً للمفهوم الـذي اعتمـدناه   ، وهذا يعين عدم ترادفهاالبالغة جيف سياق ) تال(
  .ملنهج الذي سلكناه يف التطبيقللترادف، وا

  
  ومشتقاا) أمت(سياقات لفظة  3.2

 أَعانه شرِيك الَ و« خطبه وهي من جالئل »األشباح« خبطبة تعرف) ع( له خطبة من ـ
 ومتام )366: 180خطبة  :املصدر نفسه( »بِأَمرِه خلْقَه فَتم اَلْأُمورِ عجائبِ ابتداعِ علَى

 .اجزائه مجيع وجود يستلزم اخللق
 تم و فَخشع قَلْبك صفَا قَد أَنْ أَيقَنت فَإِنْ« )ع( احلسن البنه) ع( له وصية ومن ـ
كأْير عمتفَاج كَانَ و كمي هف كاً ذَلمداً هاحو ظُرا فَانيمف ترفَس املصدر نفسه( »لَك: 



 13   وآخرون فراس تركي عبد العزيز

 الناقص الرأي وجتاوز مجعها، من بد وال أجزاء من يتكون الرأي وكأن) 540: 31 وصية
 يأمر )ع( علياً اإلمام أن يتضح السياق ومن. عنه النقص ويزيل أجزاءه جيمع تام رأي إىل
ى شبهة أو شائبة كل بترك )ع( احلسن ابنهرأيه يف والتمام قلبه من اليقني مرحلة يصل حت. 

 قصار احلكم :نفسه املصدر( »اَلْكَالَم نقَص اَلْعقْلُ تم إِذَا« )ع( له احلكم قصار ومن ـ
 ،للعقل الكمال لفظ يستعمل مل أنه كما والنقص، التمام بني ربط النص هذا ويف) 664: 71
 ).العقل كمال( يقلْ فلم

 )699: 224قصار احلكم  :نفسه املصدر( »اَلنعمةُ تتم وبِالتواضعِ« )ع( له احلكم قصار ومنـ 
 اآلية ومنها القرآين السياق يف هو كما الكمال، يستعمل ومل التمام النعمة مع استعمل وقد

 والْمنخنِقَةُ بِه اِهللا لغيرِ أُهلَّ وما الْخنزِيرِ ولَحم والدم الْميتةُ علَيكُم حرمت« :املباركة
 وأَنْ النصبِ علَى ذُبِح وما ذَكَّيتم ما إِالَ السبع أَكَلَ وما والنطيحةُ والْمترديةُ والْموقُوذَةُ
 واخشون تخشوهم فَالَ دينِكُم من كَفَروا الَّذين يئس الْيوم فسق ذَلكُم بِاألزالَمِ تستقِْسموا

موالْي لْتأَكْم لَكُم كُميند تممأَتو كُملَيي عتمنِع يتضرو لَكُم الَميناً اِإلسنِ دفَم طُري اضف 
ةصمخم رغَي انِفجتاَهللا فَإِنَّ ِإلثْمٍ م غَفُور يمحإىل وصوهلا النعمة ومتام )3: املائدة( » ر حد 

 .القرآين السياق يف قررناه كما عنها خارج شيء إىل حتتاج ال
 إِذْ اَلتمام الَلْتمس و أَمام لَه وجِد إِذْ وراٌء لَه لَكَانَ و« التوحيد يف) ع( له خطبة ومن ـ
هانُ لَزِمقْصالذات وترتيه النقص نفي سياق يف. )366: 180 خطبة: نفسه املصدر( »اَلن 

 يف لوكان عقائدية، مسألة إىل ويشري والنقصان، التمام مفردة بني يقابل املقدسة، اإلهلية
 من إليه ذهبنا ما إىل واضحة إشارة وهذه .التمام إىل وتسعى تطلب أن للزم نقص الذات

  .عنه خارج شيء إىل حيتاج ال حد إىل الشيء وانتهاء النقص إزالة هو التمام أنّ
 
 ومشتقاا) أكمل(لفظة سياقات  4.2

 و« واملشورة بالتقوى الناس عظة مثّ جالله جل احلق صفة بيان وفيها )ع( له خطبة ومنـ 
رمع يكُمف هبِياناَ نمى أَزتلَ حأَكْم لَه و ا لَكُميملَ فزأَن نم ابِهتك هينالَّذي د يضر فِْسهنل«. 

 .)137 :املصدر نفسه(مد يف أجله : عمر نبيه
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 التمام واستعمل ،الكرمي القرآناستعملها  كما) الدين( مع) أكمل( مفردة اإلمام استعمل
سورة  فی 3 اآلية عن ينطق النص هذا أنّ يستشعر واملتأمل سابقاً، أوردناه نصٍ يف النعمة مع

 .بعده النقص تصور عدم ويقتضي منه، الغرض يف ما حبصول الدين وكمال .املائدة
 سلْماً اَلْبقَاِء إِلَى يجِد أَحداً أَنَّ فَلَو« بالتقوى فيها يوصي الكوفة يف )ع( له خطبة ومن ـ

فْعِ أَودل توبِيالً اَلْملَكَانَ س كانَ ذَلملَيس نب داوي داَلَّذ رخس لَه لْكم سِ اَلْجِناَلْإِنو عم 
ةوباَلن يمِ وظع لْفَةا اَلزفَى فَلَموتسا هتمطُع لَ وكْمتاس هتدم هتمر ِسياِء قالِ اَلْفَنبِنِب تواَلْم« 

 مع) استكمل( مفردة استعمل أنه السياق من واملالحظ )352: 182خطبة  :املصدر نفسه(
 مدة وهي األياّم إىل إشارة) كاملة عشرة تلك مع كاملة( الكرمي القرآن استعمل كما املدة
 إىل وصل بقائه، ومدة ملكه من رغمعلى ال )ع( سليمان أن يتضح السياق ومن. أيضاً

  .الغرض يف ما احلصول كمل فقد مدته، واستكمال رزقه من االستيفاء مرحلة
 و اَلْخشيةَ استشعروا اَلْمسلمني معاشر« واملقاتلة احلرب تعليم يف )ع( له كالم ومن ـ

 و اَلالَّمـةَ  أَكْملُوا و الْهامِ عنِ للسيوف أَنبى فَإِنه اَلنواجِذ علَى عضوا و اَلسكينةَ تجلْببوا
 ).101-100: 66 خطبة :املصدر نفسه( »3سلِّها قَبلَ أَغْمادها في اَلسيوف قَلْقلُوا
 آالت الالمـة  من يراد وقد. وحنوها البيضةُ عليها يزاد أن وإكماهلا الدرع،: اَلالَّمةَو

  .استيفاؤها املعىن هذا على وإكماهلا والدفاع، احلرب
 

 بينها ويفرق) والكمال التمام( بني جيمع الَّذي السياق 5.2
 اَللَّه حجةُ ناطق وصامت زاجِر آمر فَالْقُرآنُ« الكرمي القرآنفضل  يف )ع( له خطبة من ـ

 »دينـه  بِـه  وأَكْمـل  نـوره  أَتم أَنفُسهم علَيهِم وارتهن ميثَاقَهم علَيه أَخذَ خلْقه علَى
  .)356: 183خطبة  :املصدر نفسه(

مجلتني متجاورتني بينهما عطف  يف) أكمل(و) أمت( يف هذا النص أورد املفردتني
، واستعمل التمام إلزالة النقص )بني اللفظني 4والعطف يقتضي املغايرة( حبرف الواو

واستعمل الكمال مع . والَّذي يستلزم انتهاء الشيء إىل حد الحيتاج إىل شيء خارج عنه
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 الكرمي القرآن، وهو يشري إىل حصول ما يف الغرض من الكرمي القرآنالدين كما استعمله 
مصاحباً للتمام يف  الكرمي القرآنواستعمل التمام مع النوركما استعمله  .بكمال الدين

 كَرِه ولَو نوره يتم أَنْ إِالَ اُهللا ويأْبى بِأَفْواههِم اِهللا نور يطْفئُوا أَنْ يرِيدونَ« اآلية
 .)32 :التوبة(» الْكَافرونَ

فيها ) أكمل(يتضح أن  البالغة جسياقات خالل السياقات القرآنية، والنتيجة من 
، ومن ثَم عدم إمكان استبدال أحدمها باآلخر، وهذا يعين عدم ترادفهما )أمت(معىن غري 

باملفهوم الَّذي اعتمدناه.  
  :منها أمثلةومشتقاما كثرياً ولإلجياز نأخذ ) اخلشية واخلوف(لفظ  البالغة جفقد ورد يف 

  
  ومشتقاا )اخلشية( سياقات لفظ 6.2

  :منها أمثلةومشتقاما كثرياً ولإلجياز نأخذ ) اخلشية واخلوف(لفظ  البالغة جورد يف 
قَد ذَلَّ لأَمرِه وأَذْعن لهيبته ووقَف  « :قال الكون صنعة عجيب يف )ع( له خطبة منـ 

هتيشخل هنارِي مالبحر وقوف إىل إشارة وهنا )444: 211خطبة  :نفسه املصدر( »اَلْج 
 .وعظمته وتعاىل سبحانه اهللا خلشية
 شفَاًء و أَركَانه تهدم الَ تبياناً و برهانه يخمد الَ فُرقَاناً و« ):ع(قال  القرآنمدح  ويف ـ

 الكرمي القرآنهنا قطعاً ويقيناً بأنّ  نالحظ .)428: 198خطبة  :نفسه املصدر( »أَسقَامه تخشى الَ
 .على يقني من ذلك) ع(فإن اإلمام ) ال ختشى(شفاٌء ال سقم بعده، لذا استعمل 

 ما اَللَّه من فَاحذَروا«ومن خطبة له يف ذيب الفقراء بالزهد وتأديب األغنياء بالشفقة  ـ
كُمذَّرح نم فِْسهن )هصخش (هوشاخةً ويشخ تسير لَيذع5بِت« )52: 23خطبة  :املصدر نفسه( .

 .منه خيشى ما لعلم التعظيم يشوا اهللا من اخلشية وهنا
لألشتر النخعي ملّا والّه مصر وأعماهلا وهو أطول عهد كتبه  )ع(كتاب له  ومن ـ

 :املصدر نفسه( »واَلتواضعِ اَلْخشية أَهلِ من ثقَتك 6لأُولَئك فَفَرغْ«. وأمجعه للمحاسن
 فهم غريهم، من اإلنصاف إىل أحوج الرعية بني من السفلى الطبقة ألنّ )608: 53 كتاب
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 مالك )ع( اإلمام أمر لذا اتمع، يف م يهتم أحد فال خاصتني، وعناية رعاية إىل حيتاجون
 القيامة يوم يف الواقع بالضرر وقطع يقني على الَّذين اخلشية أهل هلؤالء خيصص أن األشتر

 .وعناء منة بدون حوائجهم ويقضوا ينصفوهم مل لو حال يف
 فيه أرى أن أهله و اإلسالم أنصر مل إن فخشيت«مصر  ألهل) ع(من كتاب له و ـ

 على كان اإلمام أنّ النص من وواضح .)626: 62كتاب  :املصدر نفسه( »هدماً و 7ثلماً
 اخلشية بفعل عبر لذا ينصره، مل لو حال يف يهدم أو خيرق اإلسالم أنّ من قطع و يقني
  .حصوله املتوقع األمر لعظم
 

 ومشتقاا) اخلوف( سياقات لفظ 7.2

 حكْماً سمع) عبداً( امرأً اَللَّه رحم«احلثّ على العمل الصاحل  يف )ع(خطبة له  من ـ
 خالصاً قَدم ذَنبه خاف و ربه راقَب فَنجا هاد بِحجزة أَخذَ و فَدنا رشاد إِلَى دعي و فَوعى

لَ ومحاً عالهنا واخلوف) 111: 76خطبة  :املصدر نفسه( »ص به يراد عن الكف 
 .الذنب ترك و الطاعة واختيار املعصية
 فَبادروا عنكُم) وضع( وضع قَد علَيكُم فُرِض اَلَّذي وكَأَنَّ« )ع(خطبة له  ومن ـ
 »اَلرزقِ رجعة من يرجى ما اَلْعمرِ رجعة من يرجى الَ فَإِنه اَلْأَجلِ بغتةَ وخافُوا اَلْعملَ

 .اإلنسان وهو اخلائف ضعف إىل إشارة فيه هنا واخلوف) 222: 114خطبة  :املصدر نفسه(
 من انصرافهم عند 8حباضرين إليه كتبها )ع(بن علي  للحسن )ع(وصية له  ومن ـ
 خير اَلضالَلِ حيرة عند اَلْكَف فَإِنَّ ضالَلَته خفْت إِذَا طَرِيقٍ عن أَمِسك و« :قائالً صفّني

نكُوبِ مالِ روضح أنّ اخلوف هنا  )537: 31وصية  :املصدر نفسه( »اَلْأَهياق يتومن الس
 .ظن غري متيقّن ولكنه حيتمل الضرر والوقوع يف املكروهات

 أَمن خاف ومن خِسر عنها غَفَلَ ومن ربِح نفْسه حاسب من« )ع( حكمه قصار ومن ـ
) 697: 208قصار احلكم  :املصدر نفسه( »علم فَهِم ومن فَهِم أَبصر ومن أَبصر اعتبر ومنِ

 .فمن خاف الذنب واحتمل الضرر وابتعد عنه بلغَ األمن
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 تخاف مما أَعظَم توقِّيه شدةَ فَإِنَّ فيه فَقَع أَمراً هبت إِذَا« )ع( حكمه قصار ومن ـ
هناخلوف من أعظم األمر من االحتراز فإن) 692: 175قصار احلكم  :املصدر نفسه( »م 
هو اخلوف أنّ إىل واضحة إشارة وهنا منه ا الضرر، احتمال يف الشكاالحتراز أم يقني 

 إذا يضرك أالّ ميكن منه ختاف الَّذي األمر أنّ كما الشك، من أعظم واليقني تفعله، أنت
تعاملت معه ة حبكمةوروي.  

 اليت وردت فيها اللفظتان البالغة جواخلالصة من خالل السياقات القرآنية وسياقات 
اليت ذكرناها سابقاً يتضح عدم إمكانية استبدال كلمة اخلشية بكلمة ) اخلشية واخلوف(

اخلوف، خلصوصية السياق يف استعمال كلّ لفظة للداللة على املراد والنتيجة أنّ اللفظتني 
  .مترادفتنيغري 

 

  ومشتقاا) العجلة(سياقات لفظ  8.2
 بِذَنبِه أَحد عيبِ في تعجلْ الَ اَللَّه عبد يا«يف النهي عن عيبة الناس  )ع( له خطبة ومن ـ

لَّهفَلَع فُورغم لَه الَ و نأْملَى تع فِْسكن ريغص ةيصعم لَّكفَلَع ذَّبعم هلَياملصدر نفسه( »ع: 
 اتمع، من أحد عيوب بذكر العجلة عن صريح ي النص هذا يف) 258: 140خطبة 

 .العجلة ذم عن يكشف والسياق. لك مغفور غري ولعلّك اهللا، عند له مغفور فلعلّه
 9اَلساعي فَإِنَّ ساعٍ تصديقِ إِلَى تعجلَن الَ و«لألشتر النخعي  )ع( لهكتاب  ومن ـ
غَاش إِنْ و هبشت نيحاصي النص هذا يف) 593: 53كتاب  :املصدر نفسه( »بِالن مؤكد 
 .وقبيح مذموم أمر ألنه الناس، بعيوب النمام تصديق يف العجلة عن

 فيها 10أَوِاَلتسقُّطَ أَوانِها قَبلَ بِالْأُمورِ اَلْعجلَةَ و إِياك و« :)ع( يقول ذاته الكتاب ويف ـ
ـ  كُلَّ أَم عفَض تحضوتا إِذَا اسهنع نهأَوِ اَلْو تكَّرنا إِذَا تيهةَ فاجا أَوِ اَللَّجكَانِهإِم دنرٍ ع

 النص هذا ويف) 616: 53كتاب  :املصدر نفسه(» موقعه “أَمرٍ”موضعه وأَوقع كُلَّ عملٍ 
 واحلكمة بالتروي أمر وباملقابل ،)إياك( بداللة املناسب وقتها قبل باألمور العجلة من حتذير

 ).موضعه أمر كلّفضع (
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عجِبت للْبخيلِ يستعجِلُ اَلْفَقْر اَلَّذي منه هرب ويفُوته اَلْغنى « )ع( له احلكم قصار من ـ
 طَلَب اهي إِياَلَّذابسح ةري اَْآلخف باسحي اِء واَلْفُقَر شيا عيني اَلدف يشعـاءِ  فَياَلْأَغْنِي« 

 مـن  الصـريح  بالفعـل  تعجب النص هذا يف) 679: 126قصار احلكم : نفسه املصدر(
 فال احلاجة له وتكون املال جبمع الفقر من يهرب أن يريد فهو للفقر، البخيل استعجال
 .بعينه فقر فهذا يؤديه، فال احلق عليه ويكون يقضيها،

والَ يحملُ هذَا اَلْعلَم إِالَّ أَهلُ اَلْبصرِ واَلصبرِ واَلْعلْمِ بِمواقع « )ع( له خطبة ومن ـ
نه والَ تعجلُوا في أَمرٍ حتى اَلْحق فَامضوا لما تؤمرونَ بِه وقفُوا عند ما تنهونَ ع» بِمواضع«

 األمور عموم يف العجلة عن ي النص هذا يف) 330: 173 خطبة :املصدر نفسه(» تتبينوا
 يصح وال التأكد، قبل األحكام نصدر أن يصح فال) اإلطالق على للداللة نكرة جاء :أمر(

 أمر العجلة أنّ النص هذا يف يعنينا والَّذي عليه، األدلة جنمع أن قبل إنسان على حنكم أن
 .مذمومة وهي فيه التقدم ينبغي ال فيما التقدم تعين ألنها عنه؛ منهي
تستعجِلُوا  فَالَ«يومئ فيها إىل املالهي ويصف فئة من أهل الضالل  )ع(خطبة له  ومن ـ

دو كَهرا إِنْ أَدجِلٍ بِمعتسم نم فَكَم داَلْغ جِيُء بِها يئُوا مطبتسالَ ت و دصرم نكَائ وا هم 
رِكْهدي لَم هياق من )272 :150 خطبة :املصدر نفسه( »أَناملسـتعجل  أن يتضح الس 

 يعين وهذا األمر، يف يستعجل مل أنه لو فيتمىن عليه، وباالً يكون ربما شيء، على للحصول
  .وخيمة نتائج عليها تترتب وربما مذمومة، العجلة أن

 

 ومشتقاا) السرعة(سياقات لفظ  9.2

فَاتقُوا اَللَّه تقيةَ من سمع فَخشع و اقْترف فَاعترف «) الغراء(تسمى  )ع( له خطبة ومن ـ
رجدفَاز جِرزو رذفَح ذِّرح و ربتفَاع ربع و نسفَأَح قَنأَي و رادفَب اذَرح لَ ومجِلَ فَعو و 

 عاجرو ابفَأَن ابأَجو)عجـا  ) رجنباً وطَال عرأَى فَأَسفَر أُرِيذَى وتى فَاحداقْتو ابفَت
 مقرونةً، )أَسرع( بصيغة السرعة جاءت) 123-122: 83 خطبة :املصدر نفسه( »هارِباً
 .فيه التقدم وينبغي وحمبذٌ، ممدوح أمر وهو واتباعه، احلق بطلب
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ومن زهد في اَلدنيا استهانَ بِالْمصيبات ومنِ ارتقَب « )ع( له احلكم قصار ومن ـ
 جاءت وهنا) 656: 31 قصار احلكم :املصدر نفسه( »اَلْخيرات “إِلَى”اَلْموت سارع في 

 .املمدوحات من اخلريات يف واملسارعة، )سارع( بصيغة
لَيس اَلْخير «: حينما سئلَ عن اخلري ما هو؟ فقال )ع( له احلكم قصار ومن ـ

)ريأَنْ ) اَلْخو كلْمح ظُمعأَنْ يو كلْمع كْثُرأَنْ ي رياَلْخ نلَكو كلَدو و الُكم كْثُرأَنْ ي
 اساَلن ياهبتةادببِع كبفَإِنْ ر تنسأَح تدمح إِ اَللَّهنْو أْتأَس تفَرغتاس الَ اَللَّهو ريخ 

 »اَلْخيرات في يسارِع ورجلٍ بِالتوبة يتداركُها فَهو ذُنوباً أَذْنب رجلٍ لرجلَينِ إِالَّ اَلدنيا في
 على للداللة املضارع فعل بصيغة جاءت وهنا) 670: 94 قصار احلكم :املصدر نفسه(

 .اخلريات لفعل بالسرعة االستمرارية
و قَد أَمرت علَيكُما وعلَى من في «إىل أمريين من أمراء جيشه  )ع( له كتاب ومن ـ

مم هاً فَإِننجمعاً ورد الَهعاجا ويعأَطو ا لَهعمفَاس رتاَلْأَش ارِثاَلْح نب كالا مزِكُميالَح ن 
 عنه يخاف وهنه والَ سقْطَته والَ بطْؤه عما اَلْإِسراع إِلَيه أَحزم والَ إِسراعه إِلَى ما اَلْبطُْء

 البطء ضدها السرعة أنّ السياق من يتضح) 508 ص، 13 كتاب :املصدر نفسه( »أَمثَلُ
األمريين بإطاعة مالك  )ع( علي اإلمام أمر لذا حممودة، صفة والسرعة مذمومة صفة وهو

األشتر، ألنه حيملُ عدة صفات مميزة منها أنه مسارع يف حزم األمور ال يتباطأ وال يتواىن، 
 .وال خيفى أنّ اجليش يستلزم صفة اإلسراع يف حزم األمور

بطاء واخلالصة أنّ السرعة هي التقدم فيما حيسن التقدم فيه، وهي حممودة وضدها اإل
وهو مذموم، والعجلة هي التقدم فيما ال ينبغي التقدم فيه، وهي مذمومة وضدها األناة 

ومن السياقات يتضح عدم إمكان استبدال كلمة العجلة بكلمة السرعة . وهي حممودة
  .وهذا يعين عدم ترادفهما

 
  ومشتقاا) العهد(سياقات لفظ  10.2

يف مثانية موارد، أما اشتقاقاته فزادت على الثالثني، وورد لفظ ) العهد(لقد جاء لفظ 
ذه الصيغة يف أربعة موارد، أما اشتقاقاته فزادت على األربعني، وعطفاً على ) امليثاق(
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، كذلك مل يفرقوا بني امليثاق والعهد، فقد ورد يف البالغة جاللغويني فإن أغلب شراح 
شرح حممد ( روح اليت راجعناها، واليت اهتمت بشرح املفردات اللغوية مثلهامش الش

املعجم املفهرس (، و)شرح سيد عباس علي املوسوي(، و)شرح صبحي الصاحل(و ،)عبده
) ميثاقهم(، يف اخلطبة األوىل ويف فقرة اختيار األنبياء، فسروا كلمة )البالغة جأللفاظ 
  .)19: 1986حممدی،  ؛29: 2009املوسوی،  ؛19: ق1425الصاحل، ) (عهدهم(بكلمة 

لكننا وباالعتماد على النظرية السياقية ملعرفة املعىن اليت تقتضي الرجوع إىل السياق 
اليت استعملت فيها  البالغة جالَّذي ورد فيه اللفظ ملعرفة داللته، وبالعودة إىل نصوص 

لفظ امليثاق والعهد، جند لكلّ مفردة داللتها واستعماهلا اخلاص.  
 بالسـجود  للمالئكة اهللا عهد مبيناً املالئكة عن )ع( علي اإلمام حديث سياق يف ـ
اَللَّـه سـبحانه اَلْمالَئكَـةَ     11واستأْدى«يفرق بني العهد والوصية  والسياق )ع( آلدم

   ـهتكْرِمتـوعِ لشاَلْخو لَـه ودجبِالس اني اَلْإِذْعف هِمإِلَي هتيصو دهعو هِميلَد هتيعدو« 
  .)18 :1 خطبة :املصدر نفسه(

سياق كتابه لألشتر النخعي ملّا والّه على مصر، فقد ذكر العهد بأنه جعلٌ إهلي  يف ـ
 :نفسه املصدر( »بين اَلْعباد بِرحمته 12أَفْضاه أَمناً ذمته و عهده اَللَّه جعلَ قَد و«: بقوله

 ).613 :53كتاب 
 الَ و« :بقوله) اهللاعهد ( اجلاللة لفظ إىل مضافاً العهد ذكر نفسه الكتاب ويف ـ

كنوعدي يقرٍ ضأَم كلَزِم يهف دهع طَلَبِ إِلَى اَللَّه هاخسفرِ انيبِغ قنفسه املصدر( »اَلْح: 
  ).614 :53 كتاب
 
 ومشتقاا) امليثاق(سياقات لفظ  11.2

إِلَيهِم  13واتر و رسلَه فيهِم فَبعثَ« الفطرة ميثاق العباد تأدية األوىل اخلطبة يف ورد ـ
موهأْدتسيل اَءهبِيه 14أَنتطْرف يثَاق20: 1خطبة  :1425صبحي الصاحل، ( »15م(. 

 وموسعٍ علْمه ميثَاق مأْخوذ بين«واألحكام الشرعية  القرآنسياق حديثه عن  يف ـ
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أن هذا يتوافق مع ما  واملالحظ) 22 ، ص1خطبة  :املصدر نفسه( »جهله في اَلْعباد علَى
 اإلمام عبر كما يؤخذ، فامليثاق ،الكرمي القرآنمن فرقٍ بني العهد وامليثاق يف سياق  وجدنا

 .واالستعمال الداللة يف فرق وهذا) يتخذ( والعهد) مأخوذ( )ع( علي
 في اَلْميثَاق إِذَا و بيعتي سبقَت قَد طَاعتي فَإِذَا أَمرِي في فَنظَرت« )ع(ومن كالم له ـ 
ومن السياق  )77: 37 من كالم له جيري جمرى اخلطبة :املصدر نفسه( »لغيرِي عنقي

 .واضح أن امليثاق يتخذ
ـ   اَلَّـذي  تعرِفُوا حتى اَلْكتابِ بِميثَاقِ تأْخذُوا لَن و« الناس عظة يف له خطبة ومن ـ
هقَضذُوا(وهنا استعمل الفعل الصريح  )269: 147خطبة  :املصدر نفسه( »نأْخالَّذي ) ت

  .يشري إىل أن امليثاق يؤخذ
 

 وتفرق بينهما) العهد وامليثاق(السياقات اليت جتمع بني  12.2

 إِنَّ وميثَاقَه اَللَّه عهد بِذَلك علَيهِم إِنَّ ثُم« كتبه بني ربيعة واليمن )ع( له حلف ومن ـ
دهع ؤوالً كَانَ اَللَّهسعهد استعمل نالحظ) 645: 74 له حلف من: 1989الصاحل، ( »م 
 إىل يشري السياق مث. املغايرة يقتضي والعطف الواو، العطف بأداة امليثاق على معطوفاً اهللا

 .الداللة يف بينهما فارق وجود
 إىل مضافاً العهد واستعمل عليهم، امليثاق أورد فقد األنبياء اختيار عن حديثه سياق يف ـ

و اصطَفَى سبحانه من « يف التفريق بني املفردتني الكرمي القرآنكما استعمله  اجلاللة، لفظ
 أَكْثَر بدلَ لَما) إِميانهم(ة أَمانتهم ولَده أَنبِياَء أَخذَ علَى اَلْوحيِ ميثَاقَهم و علَى تبليغِ اَلرسالَ

هلْقخ دهع اَللَّه هِمهِلُوا إِلَيفَج قَّهح ذُوا وخات ادداَلْأَن هع19: 1خطبة  :املصدر نفسه( »م(. 
ال  البالغـة  ـج إن بعض املعاجم اللغوية، ومعظم املفسرين، وأغلب شراح  واخلالصة

، الكرمي القرآنأنّ  ،البالغة جيفرقون بني اللفظتني إالّ أننا وجدنا باالعتماد على السياق يف 
، استعمال كلّ واحد منهما يف سياق معين ويف داللة حمددة وال ميكن استبدال البالغة جو

  .مترادفتنيلفظة بأخرى يف السياق الَّذي وردت فيه، وهذا يعين أن اللفظتني غري 
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 و مشتقاا) الفوز(سياقات لفظ  13.2
 لفظ وورد مرة، عشرة ثالث ومشتقاته) الفوز( لفظ البالغة ج سياقات يف ورد فقد

  .فقط مرتني ومشتقاته الفالح
أُوصيكُم عباد اَللَّه بِتقْوى اَللَّه اَلَّتي هي اَلزاد وبِها «فيها مواعظ للناس  )ع(خطبة له  من ـ
 وفَاز داعيها فَأَسمع واعٍ خير وعاها و داعٍ أَسمع إِلَيها دعا منجِح ومعاذٌ مبلغٌ زاد »املعاد« اَلْمعاذُ
النجاح (فإنّ تقوى اهللا تؤدي إىل الفوز  .)220- 219: 114 خطبة :1425الصاحل، ( »واعيها

 .نال جزاءها يف اآلخرة) التقوى(واحلصول على اجلنان و رمحة املنان، فمن وعاها ) يف اآلخرة
 ويبنونَ بعيداً يأْملُونَ اَلَّذين رأَيتم ما أَ« الدنيا يف ويزهد فيها يعظ: )ع(خطبة له  ومن ـ
 أَموالُهم وصارت بوراً جمعوا وما قُبوراً بيوتهم أَصبحت كَيف كَثرياً ويجمعونَ مشيداً

نيارِثلْول مهاجوأَزمٍ وقَول رِيني الَ آخف ةنسونَ حزِيدي الَ و نم ئَةيونَ سبتعتسونَ« يبتعتسي« 
نفَم رعى أَشقْواَلت هقَلْب زرب لُهه16م فَازو لُهمفصاحب) 249 :132 خطبة :املصدر نفسه( »ع 

 .التقوائي بعمله اآلخرة يف وفاز اخلري، بتقدم اآلخرين فاق التقوى
وسيق اَلَّذين اتقَوا ربهم إِلَى اَلْجنة زمراً قَد أُمن «يعظ بالتقوى  )ع(ومن خطبة له  ـ

قَرار اَلْعذَاب وانقَطَع اَلْعتاب وزحزِحوا عنِ اَلنارِ واطْمأَنت بِهِم اَلدار ورضوا اَلْمثْوى واَلْ
 مالُهمأَع تكَان عاً الَّذينشخاراً تهن ماهيني دف ملُهكَانَ لَيةً وياكب مهنيأَع ةً وياكا زيني اَلدف

زاَلْجآباً وةَ مناَلْج ملَه لَ اَللَّهعطَاعاً فَجقان شاً وحوالً تلَي مهارهكَانَ نا وفَارغتاس اباً واَء ثَو
حق بِها و أَهلَها في ملْك دائمٍ ونعيمٍ قَائمٍ فَارعوا عباد اَللَّه ما بِرِعايته يفُوز وكَانوا أَ
كُمزياق يتضح أنّ الفوز هو  ومن )379-378، 190 خطبة :املصدر نفسه( »فَائالس
 واجلنة والقرارثوى امل( ذكر، )فائزكميفوز ( تقدم فقد باآلخرة، والنعيم باخلري الظفر

  .اآلخرة يف يكون إمنا ذلك كلّ و) قائم نعيم و دائم، وملك الثواب و واجلزاء
 
 ومشتقاا )الفالح( لفظ سياقات 14.2

 وعرجوا اَلنجاة بِسفُنِ اَلْفتنِ أَمواج شقُّوا اَلناس أَيها«: الفتنة عن النهي يف) ع(خطبة له  ومن ـ
نطَرِيقِ ع ةافَرنوا اَلْمعضانَ ويجت ةرفَاخاَلْم أَفْلَح نم ضهاحٍ نن33: 5 خطبة :املصدر نفسه( »بِج (



 23   وآخرون فراس تركي عبد العزيز

 يف تكون إمنا املفاخرات، وترك امللتوية الطرائق عن واالبتعاد منها، والنجاة الفتنة على فالقضاء
 .الدنيا يف النجاح و النجاة هو الفالح أنّ السياق من ويتضح. عنها ابتعد من أفلح وقد الدنيا،

إىل عثمان بن حنيف األنصاري، وكان عامله على البصرة وقد  )ع(كتاب له  ومن
طُوبى لنفْسٍ أَدت إِلَى ربها فَرضها «بلغه أنه دعي إىل وليمة قومٍ من أهلها، فمضى إليها 

علَيها وعركَت بِجنبِها بؤسها و هجرت في اَللَّيلِ غُمضها حتى إِذَا غَلَب اَلْكَرى 
تشرافْت  نع افَتجت و مهادعم فوخ مهونيع رهرٍ أَسشعي ما فكَفَّه تدسوتا وهضأَر

 مهوبذُن مفَارِهغتبِطُولِ اس تعقَشت و مهفَاهش هِمبكْرِ ربِذ تمهمهو مهوبنج هِماجِعضم
كأُولئ  كْفُفلْتو فينح نا بي قِ اَللَّهونَ فَاتحفْلاَلْم مه اَللَّه بزأَال إِنَّ ح اَللَّه بزح

كاصأَقْر «كاصأَقْر كْفُفأي ـ بالكف ـ األرغفة أي ـ األقراص يأمر )ع( اإلمام كأن: لْت 
 )أقراصك( ورفع. استعفافاً عنها بالكف حنيف ابن أمر واملراد. حنيف ابن عن ـ االنقطاع

 )3 ، هامش580: 45كتاب  :1425 الصاحل،( املفعولية على نصبها من أبلغ الفاعلية على
بعد أن يسوق اإلمام مجلة من األعمال اليت يقوم ) 580- 579: 45كتاب  :املصدر نفسه(

قَوماً يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الَ تجِد » ا اإلنسان يف هذه الدنيا، استشهد بقول اهللا عزوجلّ
ريشع أَو مهانوإِخ أَو ماءهنأَب أَو ماءهوا آبكَان لَوو ولَهسراَهللا و ادح نونَ مادورِ ياَآلخ مهت

هم جنات تجرِي من تحتها األنهار أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم اِإلميانَ وأَيدهم بِروحٍ منه ويدخلُ
 »خالدين فيها رضي اُهللا عنهم ورضوا عنه أُولَئك حزب اِهللا أَالَ إِنَّ حزب اِهللا هم الْمفْلحونَ

 .الدنيا هذه يف يفلحونَ ويتقونه اهللا أوامر يتبعون فالَّذين) 22 :اادلة(
يف سـياقات  ) الفالح( بكلمة) فوز( والنتيجة تتضح مما سبق ال ميكن استبدال كلمة

، وهذا يعين عدم ترادفهما استناداً إىل ما اعتمدناه البالغة جاآليات القرآنية، وال يف سياق 
  .من قانون االستبدال والتعريف الَّذي اخترناه للترادف

 
  ومشتقاا) البعث(سياقات لفظ  15.2

 تعالَى اَللَّه إِنَّ«يصف العرب قبل البعثة، مثّ يصف حاله قبل البيعة له  وفيها له خطبة ومن
 .)56: 26 خطبة :املصدر نفسه( »اَلتنزِيلِ علَى وأَميناً للْعالَمني نذيراً ص محمداً بعثَ
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كانت يف الشرك والظالل هو إحياء جديد لإلنسانية بعد أن  )ص(وبعثُ النيب حممد  ـ
) 9- 8 :التكوير(» قُتلَت ذَنبٍ بِأَي ،سئلَت الْموُءودةُ وإِذَا«وعبادة األصنام وقتل البنات 

  .ليخرجهم من الظلمات إىل النور، من املوت إىل احلياة) ص(فبعث اهللا إليهم حممداً 
 اقْتداراً مخلُوقُونَ عباد« )الغراء( وتسمى العجبية اخلطبة وهي )ع( له خطبة ومن ـ

ومبعوثُونَ  19وكَائنونَ رفَاتاً 18أَجداثاً ومضمنونَ احتضاراً ومقْبوضونَ 17اقْتساراً ومربوبونَ
 .)121: 83خطبة  :املصدر نفسه( »أَفْراداً ومدينونَ جزاًء ومميزونَ حساباً

 إىل أجسادهم وتتحول يقربون مثّ أرواحهم، تقبض العباد أنّ يتضح السياق ومن
 وكلّ ليحاسبوا رفاتاً، أصبحوا أن بعد هيأم على جديد من يبعثون ذلك بعد مث رفات،
  .اآلخرة عامل يف جديد من اإلحياء هو هنا فالبعثُ جزاءه، يأخذ
 

 ومشتقاا) النشر(سياقات لفظ  16.2
 اَلْقُبورِ ضرائحِ من أَخرجهم اَلنشور أَزِف و اَلدهور تقَضت و اَلْأُمور تصرمت إِذَا حتى

 معاده إِلَى مهطعني أَمرِه إِلَى سراعاً اَلْمهالك ومطَارِحِ اَلسباعِ وأَوجِرة اَلطُّيورِ وأَوكَارِ
 .)120-119: 83خطبة  :املصدر نفسه( صفُوفاً قياماً صموتاً رعيالً

 شراح أغلب إن: أوالً إليهما، واإلشارة التفصيل من البد أمرين وجدنا النص هذا يف
والسيما الشروح اليت اهتمت باجلانب اللغوي، مثل شرح حممد عبده، وشرح  ،البالغة ج

 املوسوي علي عباس السيد وشرح ،البالغة جصبحي الصاحل، واملعجم املفهرس أللفاظ 
 بالبعث النص هذا يف النشور عن عبروا قد، )اللغوية املفردات من عدد ألكرب جديد شرحوهو (
) 191 :1425الصاحل،  ؛4 هامش ،122 /1 :2010 عبده،) (البعث قرب: النشورأَزِف ،

 إال). 449، هامش 133: 1986 حممدي،؛ 9، هامش 150: 2009املوسوي،  ؛10هامش 
 أن بعد قال بل البعث أنه يشر مل البحراين، مثيم الدين كمال للمؤلف واحداً شرحاً وجدنا أننا
 أي: النشورأزف ( معاً، والروحاين اجلسماين املعاد وأثبت فقط، روحانياً املعاد يكون أن نفى
  ).379 /2 :2009 البحراين،ميثم ) (األبدان قبور من اآلخرة عامل يف واحد كلّ انتشار دنا
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 البعث إىل )ع( اإلمام يشري واحد، مقطع بعد وجدنا اخلطبة، سياق تتبع خالل من: ثانياً
. سـابقاً  البعث لفظ سياقات يف أوضحناه وقد »أَفْراداً ومبعوثُونَ«: يقول إذ الصريح بلفظه
 معـىن  علـى  يدالن كانا ولو والنشر، البعث مها مسألتني أوضح )ع( اإلمام أن يتبين وهنا

 النشر من املراد ولعل أحدمها، بذكر الكتفى و مقطعني يف يوضحهما أن منه استلزم ملا واحد،
وأراد من  .باآلخرة ذلك وحيصل عليها، كانوا اليت صفام معهم حاملني األموات إحياء هو

أي مبعوثون مـن جديـد،   ) أَفْراداً ومبعوثُونَ(البعث هو اإلحياء من جديد وميزه باألفراد 
: تعاىل قال كما) 381/ 6: 2009 :املصدر نفسه( واألموال األهل استصحاب عن جمردون

  .)95 :مرمي( »إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سيجعلُ لَهم الرحمن وداً«
؛ فاملعىن األساس للبعث هو االنبعاث فقط )البعث والنشر(والنتيجة أنّ هناك فرقاً بني 

دون أي صفة أخرى، أما النشر فهو االنتشار الَّذي حيملُ صفة ما كان عليه، وقد استعمل 
مبعىن اإلحياء من جديد يف الدنيا واآلخرة،  البالغة جو الكرمي القرآنيف لغة ) البعث(لفظ 
لنشر فقد استعمل مبعىن إحياء امليت على الصفة اليت مات عليها ونشره للحساب، أما ا

وهذا يستلزم عدم ترادفهما ) النشر(بـ) البعث(ومن هنا يتضح عدم إمكان استبدال لفظة 
  .باملفهوم الَّذي تبنيناه للترادف

  
 ومشتقاا) النصر( لفظ سياقات 17.2

 ستاً فورد ومشتقاته) الفتح( لفظ أما مرة، وستني تسعاً ومشتقاته) النصر( لفظ ورد لقد
  .مرة وثالثني
 وتزولُ اَلْجِبالُ و الَ تزلْ «البنه حممد بن احلنفية، ملّا أعطاه الرآية  )ع(كالم له  من ـ

 ي وهو تزل ال مواضعها عن اجلبال زالت لو أى املبالغة به اريد الشرط معىن يف خرب هو
 مسـتلزم  عادة حمال هو الذي اجلبال زوال تقدير على عنه النهي ألنّ مطلقا؛ الزوال عن

 ).167 /1 :ش1364 اخلـوئي،  اهلامشي( »االوىل بالطريق العدم تقدير على عنه للنهي
ضع  كتمجمج رِ اَللَّهأَع كاجِذلَى ناللّه طاعة يف بذهلا به واملراد) مججمتك اللّه أعر(ع 
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 أن وميكن« :املعتزيل احلديد يبأ ابن قال بالعارية، املستعري ينتفع كما اللّه دين يف ا لينتفع
 اللّه بع: له قال ولو مردودة العارية ألنّ احلرب تلك يف يقتل ال بانه إشعار ذلك إنّ يقال

 قَدمك اَلْأَرضِ في تد« ).املصدر نفسه( »فيها بالشهادة له إشعارا ذلك لكان مججمتك
 »سـبحانه  اَللَّـه  عند من اَلنصر أَنَّ واعلَم 21بِبصرِك أَقْصى اَلْقَومِ وغُض بصرك 20ارمِ

 ).37: 11 خطبة :1425 الصاحل،(
نالحظ يف هذا املقطع التأكيد على أنّ النصر من عند اهللا سبحانه وتعاىل، وهي حقيقة 

مثّ إنه عليه السالم بعد تعليمه آداب احملاربة  يف سياقات متعددة؛ الكرمي القرآنأكّدها 
ليتأكد ثباته بوثوقه باللّه سبحانه، ) واعلم أنّ النصر من عند اللّه سبحانه: (واملقاتلة قال له

) ال تزلْ، عض، أَعر، تد، إرمِ، غُض(كما نالحظ من السياق قرن النصر بأفعال جهادية 
املؤمنون باجلهاد والعناء وهذا يبي سبِقُهأن ي اهللا سبحانه وتعاىل البد ن أنّ النصر الَّذي مينحه

 .والقتال يف سبيل اهللا؛ وليس بالراحة واهلناء
وقد استشاره عمر بن اخلطّاب يف الشخوص لقتال الفُرس بنفسه  )ع( له كالم ومن ـ

 و أَظْهره الَّذي اَللَّه دين هو و بِقلَّة الَ و بِكَثْرة خذْالَنه الَ و نصره يكُن لَم اَلْأَمر هذَا إِنَّ«
هدنالَّذي ج هدأَع و هدى أَمتلَغَ حا بلَغَ مب طَلَعا وثُميح طَلَع نحنلَى وع ودعوم نم اَللَّه و 

اَللَّه جِزنم هدعو و راصن هدنيقول يف آخر  مث) 265 ،146 خطبة :املصدر نفسه( »ج
 كُنا إِنما و بِالْكَثْرة مضى فيما نقَاتلُ نكُن لَم فَإِنا عددهم من ذَكَرت ما أَما و«كالمه 

  .)266 ،146 خطبة :املصدر نفسه( »اَلْمعونة و بِالنصرِ نقَاتلُ
ومن السياق يتضح أنّ النصر مقصور على اهللا سبحانه وتعاىل ال غريه، وأن النصر 

 .مقرون بالقتال، ومينحه اهللا جنده من عباده املؤمنني
 ولسانِه »ويده بِقَلْبِه« وقَلْبِه بِيده سبحانه اَللَّه ينصر وأَنْ« النخعي لألشتر) ع( له كتابٍ من ـ

هلَّ فَإِنج هماس كَفَّلَ قَدرِ تصبِن نم هرصازِ نزإِعو نم هز589 ،53 كتاب :املصدر نفسه( »أَع(.  
ومن السياق يتضح أنّ النصر من اهللا البد أن يسبِقُه املؤمن باإلعداد واالستعداد لنصرة 

  .احلق واخلري
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 ومشتقاا) الفتح(لفظ سياقات  18.2

حربكُم و شمرت عن ساقٍ وكَانت ضاقَت  22قَلَّصت إِذَا ذَلك و« )ع( له خطبة من ـ
 »أَبرارِ منكُماَلدنيا علَيكُم ضيقاً تستطيلُونَ معه أَيام اَلْبالَِء علَيكُم حتى يفْتح اَللَّه لبقية اَلْ

 ).173: 93 خطبة :املصدر نفسه(
ومن السياق نعرف أنّ الفتح يكونُ لألبرار، بعد أن مير بأيام البالء إىل أن يكلّل بالفتح 

يفْتح اَللَّه لبقية : (من اهللا الَّذي يتضمن معىن الراحة بعد التعب، ونستشعر ذلك من قوله
كُمنارِ مراية مرحلة )اَلْأَب ى تشري إىلالعناء والبالء، وتؤذن مبرحلة الرخاء والعطاء، فحت. 

 فَإِنَّ بعد أَما« بكر أيب بن حممد مقتل بعد عباس، بن اهللا عبد إىل) ع(كتاب له  من ـ
رصم قَد تحتافْت و دمحم نكْرٍ أَبِي بب همحر اَللَّه قَد هِدشتاُس دنفَع اَللَّه هِسبتحلَداً نو 

  .)559: 35 كتاب :املصدر نفسه( »دافعاً ركْناً و قَاطعاً سيفاً و كَادحاً عامالً و ناصحاً
يف  )ع(فتح مصر جاء بعد اجلهاد والعناء والدعوة سراً وجهراً كما أشار اإلمام  فإنّ

 .هذه اخلطبة، والفتح ترتب على ذلك، فهو نتيجة من نتائج النصر
أُسند إىل اهللا عز وجلّ ومينحه  البالغة جوالنتيجة أنّ النصر يف السياق القرآين وسياق 

ملستحقّيه، كما أنه يتضمن معىن القتال واجلهاد والعناء، أما الفتح فهو من نتائج النصر، 
ن ويتضمن معىن الراحة والرخاء بانتشار اإلسالم ومعامل احلق على ربوع األرض، وميكن أ

حيصل الفتح من دون قتال مثل فتح مكّة املكرمة؛ وبعد ما تقدم يتضح عدم إمكان 
  .وهذا يعين أنهما ليسا مترادفنييف السياق  استبدال كلمة النصر بكلمة الفتح

  
  استنتاجات البحث. 3

، البالغـة  جميكن القول بعد حتليل جمموعة من األلفاظ اليت يظن بترادفها يف سياقات 
؛ فإن )البالغة جإن صح تعميم احلكم على سائر األلفاظ يف (من ظاهرة الترادف  خلومها

وعلى . يف نصوصه املتنوعة، ليجد هذه النتيجة أمامه التنفك عنه البالغة جاملتبصر أللفاظ 
 الرغم من عدم موافقتنا بنحو كامل آلراء املنجد يف نظرته للترادف وأسبابه يف اللغة العربية،
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غرابة . )559: 35 كتاب :1425الصاحل، ( اسأل األجر على الرزية فيه: سبه عند اهللاحت
بعد ذلك أن يدل ضعيف وفصيح أو متروك ومتواتر على معىن واحد، داللة حقيقية باعتبار 

  .واحد يف بيئة لغوية واحدة فتقول إما مترادفان
بدراسة من هذا النوع، ومن خالل تتبع السياقات اليت وردت  البالغة جحيظَ  ورمبامل

فيها املفردات اللغوية مقارنة بورودها يف اآليات القرآنية، فالراجح عدم وجود ظاهرة 
 القرآنيتقارب مع استعماهلا يف  البالغة جالترادف فيه، بل وجدنا أن استعمال املفردة يف 

وكيف ال وهو ربيب  وجلّ كتاب اهللا عز ، وهذا يكشف عن قرب صاحبه منالكرمي
  .ورفيق دربه، فهو على درجة من الفصاحة والبالغة )ص(حممد 

وجتدر اإلشارة إىل أنّ املنطلق الَّذي اعتمدنا عليه يف هذا احلكم، هو ما توصلنا إليه من 
االستبدال تعريف للترادف، واملنهج الَّذي اخترناه لتحديد املعىن وهو السياق، وقانون 

الَّذي استندنا إليه لكشف املترادفات، وهو يتالءم مع التعريف الَّذي أسسناه ملفهوم 
  :وختاماً نشري إىل ما توصلت إليه هذه املقالة من نتائج. الترادف

 إن الترادف ظاهرة موجودة يف اللغة العربية، ولكن ليس بالكثرة املزعومة، فإنّ. 1
ف ال صحة له، وربما كان خللط جامعي األلفاظ املترادفة ومنهجهم، أغلب ما مسي باملتراد

عن  ئات، فتزلّاألثر األكرب يف ذلك، فالبحث ال مييل إىل كثرة املترادفات وبلوغها امل
 .اهلدف املنشود

 يعين وال املعىن، يف التام االحتاد يعين ال الترادف مفهوم أنّ إىل البحث توصل. 2
 بعضها أنّ مبعىن مترادفة هي وإنما املتساوية، باأللفاظ لسميت وإالّ الداللة، يف املساواة

لفظة بدل األخرى  استبدالإمكانية ( هو للترادف أسسناه الذي فالتعريف بعض، مقام يقوم
  ).الشتراكهما يف املعىن األساس وما يرتبطُ به، يف السياق

تبين لنا من خالل البحث خطأ بعض الباحثني يف اعتبار التـرادف يف اجلمـل   . 3
والعبارات وقد فام أن ليس هناك ترادف يف اجلمل والعبارات باملعىن االصطالحي الذي 
تواضع عليه احملقّقون من العلماء، وأنّ الترادف ينبغي أن يلتمس يف األلفـاظ املختلفـة   
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وقع هؤالء يف خلط عجيب وفوضى ال طائل حتتها لعدم اهتدائهم ونتيجة ذلك . املنفردة
  .إىل املفهوم احلقيقي للترادف وشروط حتقّقه يف اللغة

 الترادف، ظاهرة من خلوه أتضح ،البالغة ج نصوص على التطبيقات نتائج من. 4
 .املفردات بني الداللية الفروق لوجود
 أساس على بينها قوافر بل املترادفات، بني الداللية الفروق يغفلوا مل املفسرين أغلب. 5

 ظلّ فكالمهم اللغوية، لفوارقا لبيان السياقات يوظفوا مل أم بيد اإلحيائي، املعىن من
 املعاين تصوير وطرق السياقي، الفارق إىل غالباً يرتقي أن غري من اللغوي الفارق متناوالً
 طابع يأخذ مل أصولياً حبثاً ظلّ اللغوية الفروق يف فالبحث السياق، حاجة حبسب املتباينة
 .السياقي للمقتضى الكالم موافقة على القائم البالغي البحث

  جدول األلفاظ املدروسة
 ج البالغةالتفاوت الداليل يف استعمال األلفاظ يف  األلفاظ اليت يظن فيها الترادف

 قرأ تال

 واستيعاا وفهمها اهللا آيات تدبر هي فالتالوة قرأ، من أوسع معىن تال يف إنّ
  .وترديدها اآليات وحفظ التعبد، تتضمن القراءة بينما ا؛ والعمل

 القرآنأنّ التالوة خاصة بالقرآن الكرمي، أما القراءة تستعملُ مع  كما
 .وغريه

 الكمال التمام

 لذا األصل؛ نقصان إلزالة فهو املوصوف، به يتم الَّذي للجزء اسم :التمام
 وانتهاء أجزائه، مجيع وجود على مترتب وهو قبله، النقص بتصور قيل

  .عنه خارج شيء إىل حيتاج ال حد إىل الشيء
 حصول على توقف غري من الشيء على يترتب الَّذي لألثر اسم :والكمال

 إلزالة هو إذ قبله، نقص حصول تصور معه يشترط فال أجزائه، مجيع
 تصور بعدم وقيل الغرض، فيه ما حصول إنه قيل لذا العوارض، نقصان
 .بعده النقص

 اخلوف اخلشية

 مكروه حبلول متيقن غري ظن فهو اخلوف أما الواقع، بالضرر قطع اخلشية
 يشوا اخلشية إنّ. اخلوف من أعظم فاخلشية لذا حمبوب، فوات أو

 من اخلوف يستعمل حني على تعاىل اهللا من غالباً تستعمل لذا التعظيم،
 .والعلماء واملؤمنني الرسل إىل الغالب يف مسندة تأيت فاخلشية املكروهات،
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 العجلة السرعة
 اإلبطاء وضدها حممودة، وهي فيه، يتقدم أن ينبغي فيما التقدم هي السرعة

 وهي فيه، يتقدم أن ينبغي ال فيما التقدم هي والعجلة مذموم؛ وهو
 .حممودة وهي األناة وضدها مذمومة،

 امليثاق العهد
 بل أحد، من يأخذ فهوال) اهللا عهد( املقصود كان فإن خمتلفة، صور للعهد
عهدبه ي ،وال ألحد عهدخذُ( والعهد امليثاق، خبالف لظاملٍ به يتبينما) ي 

ؤخذُ( امليثاقي.( 

 ميادين يف الظفر هو :الفالح أما. اآلخرة يف والنعيم باخلري الظفر هو: الفوز الفالح الفوز
 .الدنيا احلياة هذه يف واجلهاد العمل

 فهو النشر أما، )واآلخرة الدنيا يف ويكون جديد، مناإلحياء ( هو البعث النشر البعث
 ).باآلخرة وخيتص عليها، مات اليت صفاته معه حامالً امليتإحياء (

 الفتح النصر

أُسند إىل اهللا عز وجلّ ومينحه ملستحقّيه،كما  البالغة جالنصر يف سياق  إنّ
 النصر، نتائج من فهو الفتح أما. أنه يتضمن معىن القتال واجلهاد والعناء

 ربوع على احلق ومعامل اإلسالم بانتشار والرخاء الراحة معىن ويتضمن
 املكرمة مكّة فتح مثل قتال دون من الفتح حيصل أن وميكن األرض

الفروقات الداللية مل األلفاظ املرصودة، وبذا يكون التطابق منفيا بني أبان احلقل 
  .على عدم إمكانية استبدال لفظة بأخرى يف السياقات دالالت هذه األلفاظ، كما يدلّ

  
  اهلوامش

  .يستثري به الفكر املاحي للجهل القرآنوقارئ . هيجه: استثار الساكن .1
2. هع كلمة هي اهلاء وكسر تشديدها و الواو وكسر اهلمزة بفتح: أو150: 1986 حممدي،( توج(.  
جتلببـوا  (و. استشعروا اخلشية أي اجعلوا خشية اهللا شعارا لكم ... اخل) معاشر املسلمني( .3

وهـو  ) وقلقلوا السيوف يف أغمادها قبل سلها. (أي اجعلوا الوقار جلبابا لكم) بالسكينة
) أتينـاهم عنـد السـلة   : (االنتزاع، يقال: ـكشر  ـ والسل  . أظهر، قلقلوا أي حركوا

بالكسر على النوع أي أتيناهم عنـد اسـتالل السـيوف    ) عند السلة(بالفتح على املرة و
  .)311 /8: 1976ااحملمودي، (

لكل جعلنـا شـرعة   : (إىل هذا ذهب احملققون من العلماء، وإليه أشار املربد يف تفسري قوله تعاىل .4
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واملنهاج ملعظمه ومتسعة،  ألنّ الشرعة ألول الشيء، طف شرعة على منهاج؛فع: قال) ومنهاجاً
ويعطف الشيء على الشيء وإن كانا يرجعان إىل شيء واحد، إذا كان يف أحـدمها خـالف   

وقـال أبـو   . فأما إذا أريد بالثاين ما أريد باألول، فعطف أحدمها على اآلخر فهو خطأ، لآلخر
فإمنا جاز هذا فيهما ملا بينهما من الفـرق يف املعـىن،   (هالل بعد أن ذكر ألفاظاً بينهما عطف 

  .)197: 1971عبد الرمحن، ) (ولوال ذلك مل جيز عطف زيد على أيب عبداهللا، إذا كان هو هو
  .)128: 1986حممدي، (مل يثبت له عذْر : مصدر عذّر تعذيراً: التعذير .5
  .الذين حتدث عنهم بالتفصيل قبل هذا املقطع) الطبقة السفلى(يقصد بأولئك  .6
  .)162: 1986حممدي، (خرقاً : ثلماً .7
  ).157: 1986حممدي، (إسم بلدة يف نواحي صفّني  .8
  .الساعي هو النمام مبعائب الناس .9

أي محل النفس على السقوط فيها وعدم اغتنام الفرصة من عملها وفعلها عند :اَلتسقُّطَ .10
والتسقط من ) 97 /7 :1976احملمودي، ( ومرجعة أيضا إىل التهاون والتواين. امكاا
  .إذا أخذه قليالً، يريد به هنا التهاون) تسقط يف اخلري يتسقّط(قوهلم 

  .طالبهم بأدائها: ةَ وديعتهاَلْمالَئكَ استأْدى .11
  .مبعىن أفشاه: أفضاه .12
13. راتو اَءهبِيأَن هِمأرسلهم وبني كل نيب ومن بعده فترة: إِلَي.  
14. موهأْدتسيليطلبوا األداء: ل.  
  ).24/ 1: ش1364 اخلوئي، اهلامشي( والوالية النبوة و التوحيد ميثاق هو الفطرة ميثاق من املراد .15
التقدم يف اخلري، أي فاق تقدمه إىل اخلري على : أي فاقهم، و املُهل: برز الرجل على أقرانه .16

  .تقدم غريه
: 1364 اخلوئي، اهلامشي( كذلك اقتسره و قهره ضرب باب من قسرا األمر على) قسره( .17

12 /29.(  
مجع اجلدث كأسباب وسبب وهو القرب وهذه لغة أهل امة وأما أهل جند ) االجداث( .18

  ).29 /12 :1364اخلوئي، اهلامشي (فيقولون جدف بالفاء 
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اخلوئي، اهلامشي (كالفتات بالضم لفظا و معىن و هو ما تناثر من كلّ شي ء ) الرفات( .19
1364 :12 /29.(  

 ليعلم القوم أقاصي إىل نظره مد و طرفه رفع و عينيه بفتح األمر وهو) القوم أقصى ببصرك ارم( .20
 فيكون قلبه ويضطرب نفسه تضعف اجلبان ألنّ املبايل غري املقدام الشجاع فعل يقدم ذا ما على

  ).167/ 1: 1364 اخلوئي، اهلامشي( عنقه ميتد ال و طرفه يرتفع ال الرأس ناكس الطرف غضيض
21. )أمر وهو) بصرك وغض ه بعد بصره بغضألنّ دروعهم، ملعان و سيوفهم بريق عن مد 

ظر مديوف بريق إىل النة السهبة مظنهشة الر167 /1: 1364 اخلوئي، اهلامشي( والد.(  
22. تقَلَّص :واستمرت تبتشديد الالم، متاد.  

  
  املصادر

 :بريوت احلميد، عبد الدين حميي حممد: حتقيق ،السائر املثل ).م1995( الدين ضياء الفتح أبو األثري، إبن
 .العصرية املكتبة

 مركـز  ،املعاصر العريب الفكر جملة ،»واأللسنية الداللة علم إىل مدخل«). م1982( موريس أبوناظر،
  .18 العدد القومي، اإلمناء
 إحياء دار :بريوت ،املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح ).ت.د( حممود الثناء ، أبواآللوسي

 .التراث
 .غريب دار: القاهرةكمال بشر،  وتعليق ترمجه، دور الكلمة يف اللغة ).ت.د( ستيفن ،أوملان

 .ن.د: القاهرةحممد عبده،  الشيخ: تصحيح ،اإلعجاز دالئل ).ق331( القاهر عبد اجلرجاين،
 العراق، مجهورية الثقافة، وزارة ،املورد جملة ،»احلقول الداللية وإشكالية املعىن«). م2002(أمحد  ،جواد

  .2 العدد
 .احلديثة الرشاد دار: املغرب ،اللسانيات يف البنيوية). م1980( حممد احلناش،

 .املنار مكتبة: األردن، التطور الداليل بني لغة الشعر ولغة القرآن). م1985(خليل أبو عودة، عودة 
 .املعرفة دار: بريوتحممد سيد كيالين،  :حتقيق ،القرآن غريب يف املفردات). ت.د( األصفهاين الراغب

 .األهلية مطبعة: األردن ،لسانية دراسة العربية يف الداللة حتقيق عناصر). م2004( صائل رشيدي،
 العدوي احلميد عبد عادل عطا عادل :تح ،الفوائد بدائع). م1996( أيوب بكر أيب بن حممد الزرعي،

 .الباز مصطفى نزار مكتبة :املكرمة مكة أمحد، وأشرف
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 .دار املعرفة: الفضل إبراهيم، بريوت حممد أبو :حتقيق، الربهان يف علوم القرآن). م1972(الزركشي 
 .األسوة دار: طهران ،البالغة ج شرح). ق1425(صبحي  ،الصاحل
 .دار العلم للماليني: ، بريوتدراسات يف فقه اللغة). م1989(صبحي  ،الصاحل
 .دار املنتظر: احللقة الثانية، بريوت ،دروس يف علم األصول). م1985( السيد حممد باقر ،الصدر

 .ةاإلسالمي بتالك راد: طهران ،نالقرآ ريتفس يف ناامليز). ت.د( نيحس دمحم ي،الطباطبائ
 .العربية الكتب احياء دار: ب.ال، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ).ت.د( الدين جالل السيوطي، الرمحن عبد

 .دار املعارف: ، القاهرةاإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرق). م1971(عائشة  ،عبد الرمحن
  .دار األندلس: بريوت ،رمجهت ال ،البالغة ج شرح). م2010( حممد عبده،
 .االجنلواملصرية مکتبة: ب.ال ،الکرمي تفسريالقرآن يف البياين املنهج). م1981( کامل سعفان، علي
 لبنـان  مكتبة :بريوت ،احلديث اللسانيات معجم). ت.د( سامي وكرمي زكي حسام الدين ،حنا عياد

 .ناشرون
 .أنوار مطبعة: بغداد ،قرآنية لغوية قضايا). 2003(زاهد، عبد األمري  كاظم
 .والنشر للطباعة السياب دار: لندن ،اللغويني عند السياقية الداللة ).2007( عواطف املصطفى، كنوش

دار الشـؤون  : عباس صادق الوهاب، بغـداد : مجه، تراللغة واملعىن والسياق). م1987(جون  ،اليرت
 .الثقافية العامة

: ليبيـا  ،املركزية الداللة مفهوم ضوء يف داللياً العربية اللغة وصف). م1993( حممد علي، يونس حممد
 .الفاتح جامعة منشورات

 .دار األضواء: بريوت ،املعجم املفهرس أللفاظ ج البالغة). م1986( حممد دشيت وكاظم  ،حممدي
 التعـارف  دار: بـريوت  ،البالغـة  ـج  مستدرك يف السعادة ج ).م1976( باقر حممد احملمودي،

 .للمطبوعات
 .عامل الكتب: ، القاهرةعلم الداللة). م1998(أمحد  ،خمتار عمر

 .منشأة املعارف: إسكندرية، سلسلة الكتب اللغوية ،واملغامرة العقل بني اللغة .)ت.د( مصطفى مندور،
 .اهلادي دار: بريوت ،البالغة ج شرح). م2009( علي عباس السيد املوسوي،

 .الرافدين دار: بريوت ،البالغة ج شرح). م2009(الدين  كمال البحراين، ميثم
 ،6الد  ،رأى من سر جملة، »منهج اخلليل يف دراسة الداللة القرآنية«). م2007(امحد  اجلنايب، نصيف

 .الثالثة السنة ،5العدد 
  .اإلسالمية املكتبة: طهران ،البالغة ج شرح يف الرباعة منهاج). ش1364( اهللا حبيب ،اخلوئى اهلامشي



 

  
 


