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تعّد ظاهرة الرتادف من الظواهر اللغوية   

اليت ٔاوالها العلامء اهXما كبريا من حيث كوهنا 
وسـيb من وسائل المنو اللغوي والرثاء اللفظي 

، وhعتبارها واحدة من ٔانواع التعدد من dة
لهذا سـنتناول  .ا;اليل الهامة من dة ٔاخرى

يف هذه ا;راسة موضوع الرتادف من خالل 
ملفهوم وآراء العلامء حوx، ؤانواعه،وكذا ا

يب القامس ٔاغاين احلياة الٔ  جتلياته يف ديوان 
  . الشايب

  
  

                    ABSTARCT:  

      The phenomenon of synonymy 

has occupied much of the interest of 

the old and contemporary Arab 

scientists. They have different 

doctrines about that phenomenon for 

what it has of close contact to 

meaning and significance, and for the 

ambiguity that surrounds it. Some 

recognized and proved its presence in 

the language through their writings 

while others ignored it. This study 

examines the subject of “synonymy” 

through its concepts, the view of 

scientists, and its types, as well as its 

existence in “Diwan abou elakassem 

Shabbi” 
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        : : : :     مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
ظاهرة الرتادف ٕاحدى الظواهر اللغوية اليت اسـتوقفت اللغويني يف العصور ا{تلفة،    

ففي hدئ ٔامرها  .ويه ظاهرة ٔامرها طبيعي تفرزها لك اللّغات وتشهد هبا ٔاحباث اللغويني
وتباهوا ;ى اخللفاء مبا عندمه  هبرت جامعي اللغة ، فتجّشموا لها لك شاق يف تصّيدها،

  .  وما ٔاكرث من يتباهون hلرتادف الرثوة، ويعّدوهنا مزية من مزا� العربية الرشيفة .مهنا
        : : : :     SynonymySynonymySynonymySynonymyمفهوم الرتادف مفهوم الرتادف مفهوم الرتادف مفهوم الرتادف / / / / 1111 

ما تَِبَع  اليشء، : الّرِِدُف ): "1) (ردف(يف مادة " البن منظور" "لسان العرب"جاء يف 
َداَىف ولك يشء تَبع شيئا ، فهو ِرْدفُُه، وٕاذا تتابع يشء خلف يشء، فهو ا ªَاُدُف وامجلع الر ". لرت¬

والرتادف ما اختلف لفظه واتفق معناه، و هو ٔان يدّل لفظان ٔاو ٔاكرث عىل معىن واحد، 
  ".ٔاسهب ، ؤاطنب ، ؤافرط ، ؤارسف ،  مبعىن واحد: مثل

ابن "ٕاىل ظاهرة الّرتادف ،كام ٔاشار ٕالهيا " الكتاب"يف  )هـ180ت " (سيبويه"و ٔاشار 
، وقد تناوx »تعادي أالمثb وتاليق املعاين« امس حتت ) هـ392ت"(جين

وأما الّرتادف فنعين به أاللفاظ ا{تلفة والصيغ املتواردة عىل «: فقال) هـ505ت"(الغزايل"
مسّمى واحد، اكلليث وأالسد ، والّسهم والنّشاب، وhمجلb لك امسني ملسّمى واحد، 

  .  )2( »قيتناوx ٔاحدهام من حيث يتناوx االٓخر من غري فر 
يوطي"وتناول   خفر اّ;ين الرازي"قول إالمام " املزهر "يف ) هـ911ت"(جالل اّ;ين السـّ

  .  )3(»أاللفاظ املفردة ا;اÉ عىل يشء واحد hعتبار واحد « : يف تعريفه للمرتادف بأنّه
ه وممن اشـهتر امس. الّرب واحلنطة والقمح: والرتادف هو ما اختلف لفظه واتفق معناه، حنو

اÕي يروى عنه ٕاناكر الرتادف، عىل الرمغ من " ٔابو العباس ثعلب"مبعاجلة ظاهرة الرتادف
ٔانه يعّد ٔاحد املظاهر ا;اللية اليت ٔادركها ٔاغلب علامء العربية، ؤاولوها عناية خاصة، منذ 

ومتثّلت هذه . وقت مبكّر كنتيجة من نتاجئ رواية اللغة و مجعها من القبائل العربية ا{تلفة
العناية يف ٕافرادها hلتأليف املسـتقل، ٔاو ختصيص مباحث يف تصانيفهم، وÝ النّوعني 
مشلته مهنجية عامة تمتثّل يف تدوين ما عرض هلم من أاللفاظ والعبارات اليت رٔاوا فهيا وقوع 

جفاءت . الرتادف، دون النظر ٕاىل الفروق ا;اللية ،اليت قد تربز خالل التدقيق يف معانهيا



 يل سهل لي/ د"                                  ٔاغاين احلياة ٔاليب القامس الشايب " جتليات ظاهرة الرتادف يف ديوان 

 2017جانفي                                         59                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

م لرشح هذه أاللفاظ، وبيان داللهتا çّٔهنا مرتادفة يف ٔاصل وضعها؛ ٔالّهنم الحظوا معاجلاهت
تأديهتا ملعىن واحد متعارف عليه يف عرصمه، دون النّظر ٕاىل أصول ٔاسامهئا، ٔاو الظروف 

  .    )4(اليت رافقت نشوَءها، والتطّورات ا;اللية اليت مّرت هبا
 العمل املعجمي، حيث ٕانّه كثريا ما يرشح ٕاّن عالقة الّرتادف ذات ٔامهية خاصة يف  

  .  معىن اللكمة يف املعجم بلكمة ٔاخرى، وهذا يعين ٔاّن اللكمتني مبعىن واحد
        : : : :     آراء العلامء حول الرتادفآراء العلامء حول الرتادفآراء العلامء حول الرتادفآراء العلامء حول الرتادف/  /  /  /  2222

تناول العلامء العرب القداىم ظاهرة الرتادف يف اللغة العربية وتباينت وdات نظرمه  يف 
بعضهم يف وdة نظرمه ؤاخذ بوdة نظر متوسطة بني قبوx ٔاو رفضه ، ٔاو بعدم تشّدد 

ٔانظار العلامء، فأولوها عناية ملحوظة، وعّدها  هذه الظاهرة لقد لفتت . القبول والرفض 
بعضهم من ٔابرز خصائص العربية؛ ومما يدّل عىل اهXم هؤالء العلامء ٔاّن بعضهم  قد ٔافرد 

كتاh يف ٔاسامء أالسد، وكتاh ) هـ 370 ت" (ابن خالويه"كتبا لللكامت املرتادفة، فألّف 
الّروض املسلوف "كتاh ٔاسامه ) هـ817ت" (الفريوزاhٓدي"آخر يف ٔاسامء احلّية، كام ٔالّف 

وذكر فيه "تدقيق أالسل يف ٔاسامء العسل" ، وكتاh آخر ٔاسامه " فx õ اسامن ٕاىل ٔالوف
: العرب القداىم ٕاىل فريقني وعىل الرمغ من هذا فقد انقسم علامء). 5(للعسل مثانني اسام

  . فريق ينكر وجوده يف اللغة وفريق يثبته
فأّما اÕّين اعرتفوا به ؤاثبتوا وجوده يف اللغة ، فقد ٔالّف بعضهم فيه كتبا، و سعى ٔاحصاب 

 بعضها بعضا، وال ضري من ٔان هذا الرٔاي يف تأكيد مذههبم إالشارة ٕاىل ٔاّن ٔالفاظ اللغة يفّرس 
وميثّل هذا الرٔاي فريق من العلامء مهنم . أاللفاظ لûالÉ عىل املعىن الواحدتتعّدد املسّميات و 

اختلفت ٔالفاظه واتّفقت "اÕي حفظ للحجر سـبعني اسام يف كتابه املسّمى " أالمصعي"
":  الصاحيب"عن مثبيت الّرتادف قوهلم يف كتابه )هـ395ت" (ابن فارس"وقد نقل ". معانيه

االٓخر، مبا ٔامكن ٔان يعّرب عن يشء بغري عبارته، وذ� ٔالّ�  لو اكن للك لفظة معىن غري« 
فلو اكن الّريب غري الشّك ، لاكنت العبارة عن  ،"ال شك فيه" "ال ريب فيه"نقول يف 

  .  )6(»معىن الّريب hلشك خطأ، فلام عّرب عن هذا ، عمل ٔاّن املعىن واحد
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ين عىل اختالف أالصول ٔاّن hب تاليق املعا"يشري ٕاىل " خصائصه"يف " وابن جين"
واملباين hب من العربية حسن كثري املنفعة ، قوّي ا;الÉ ، عىل رشف هذه اللغة؛ وذ� 
ٔاّن للمعىن الواحد أسامء كثرية، وٕاذا ما حبث املرء عن ٔاصل لك مهنا، فٕانه سـيجده مفيض 

وٕان " وارالص"و" املسك"ومن ذ� ٕاشارته ٕاىل الّرتادف بني  .)7"(صاحبهمعىن املعىن ٕاىل 
والسجّية من  ،) خ ل ق(اكن من ٔاصلني خمتلفني ، وبناءين متباينني ، كام ٔاّن اخلليقة من 

 )س ل ق(والسليقة من،)غ ر ز(والغريزة من ،)ط ب ع (والطبيعة من ،)س ج و(
  . )8( "واملعاين يف ذهنك متالقية وأالمثb متعادية ، فأالصول خمتلفة ،

�ام حاول : "اÕي يقول" ٕابراهمي ٔانيس"يقّرون بوجود الرتادف ومن العلامء احملدثني اÕين  
ؤامثاهلام، ٔاو بعض أالدhء من ٔاحصاب " ابن فارس"و " ابن دريد"بعض علامء اللغة كـ

اخليال اخلصب اÕين يلمتسون من ظالل املعاين فروقا بني مدلوالت أاللفاظ، و �ام حاول 
غة العربية ، فليس يغّري هذا من احلقيقة الواقعة هؤالء ٕاناكر وقوع الّرتادف من ٔالفاظ اللّ 

فٕاّهنم  مفثبتو الّرتادف قد احتّجوا بأّن مجيع ٔاهل اللغة ٕاذا ٔارادوا ٔان يفّرسوا لكمة،). 9"(شيئا
جينحون ملقابلهتا، وهذا يدّل عىل ٔاّن اللكمة ومقابلها سواء، فٕاذا ما ٔارادوا ٔان يفّرسوا 

ولو اكن للك "، )10( ٔاّن العقل واللّب عندمه سواءالعقل، وهذا يدّل عىل: اللّب، قالوا
: ما ٔامكن ٔان يعّرب عن يشء بغري عبارته،ّ فلنا ٔان نقول يف لفظة معىن غري معىن أالخرى،

ً "ال شك فيه":"ال ريب فيه"   .  )11"(، ولو اكن الّريب غري الشك، لاكنت العبارة خطأ
ع يف مفهومه ومل يقيّد حدوثه بأية مثبيت الرتادف اكنوا فريقني، ٔاحدهام وسّ  واملالحظ ٔانّ 

ومن . قيود، واالٓخر اكن يقيّد حدوث الرتادف، ويضع x رشوطا حتّد من كرثة وقوعه
اÕي اكن يرى قرص الرتادف عىل لك ما يتطابق فيه املعنيان بدون ٔادىن " الرازي"االٓخرين 

يف والّصارم ،ٔالّن يف الثانية ز�د ومهنم . ًة يف املعىنتفاوت، فليس من الرتادف عنده السـّ
اÕي اكن يرى أّن الّرتادف احلقيقي هو ما يوجد يف اللهجة الواحدة، ٔاما ما " أالصفهاين"

  .  اكن من لهجتني فليس من الّرتادف
ٔاّن لك «؛ ٕاذ ٕانّه اكن يرى  "ابن أالعرايب"ومن اÕين ٔانكروا وقوع الرتادف يف العربية 
ليس يف صاحبه، ربّام   لك واحد مهنام معىنحرفني ٔاوقعهتام العرب عىل معىن واحد، يف
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�d من " ٔابو عيل الفاريس"واكن  .)12(»عرفناه فأخرب� به، ورمبا مغض، فمل نلزم العرب
ٔا� « ":ابن خالويه: "منكري الرتادف عندما اكن يف جملس سـيف ا;وÉ حبلب ، حني قال

دا، وهو  ٕاال اسام واحما ٔاحفظ x: ، وقال"ٔابو عيل"ٔاحفظ للسـيف مخسني اسام، فتبّسم 
  . )13(»..هذه صفات:ّصارم وكذا وكذا؟، فقال ٔابو عيلفأين املهنّد وال":السـيف،قال ابن خالويه

السـيف، واملهند، واحلسام، : ويسّمى اليشء الواحد hٔالسامء، حنو« " :ابن فارس"يقول 
، واÕي نقوx يف هذا ٔاّن �مس واحد وهو السـيف، وما بعده من أاللقاب صفات

ومذهبنا ٔاّن لك صفة مهنا معناها غري معىن أالخرى، وقد خالف يف ذ� قوما، فزمعوا ٔاّهنا 
سـيف، وحسام، وقال : فٕاّهنا ترجع ٕاىل معىن واحد، وذ� قولنا وٕان اختلفت ٔالفاظها،

: وكذ� أالفعال، حنو: ليس مهنا امس وال صفة ٕاال ومعناه غري املعىن االٓخر، قالوا: آخرون
ففي قعد معىن ليس يف : وانطلق، وقعد وجلس، ورقد و�م وجهع، قالوامىض، وذهب، 

وهو مذهب شـيخنا ٔايب العباس ٔامحد بن حيي : جلس، وكذ� القول فõ سواه، وهبذا نقول
  . )14( »ثعلب

وhلتايل مفنكرو الرتادف يف اللغة يقّرون بأّن هناك فوارق داللية بني ما يظّن ٔانه من 
ارات وأالسامء موجب الختالف املعاين يف لك لغة، ؤاّن لك املرتادف، فاختالف العب

امسني خيرجان عن معىن من املعاين وعني من أالعيان، فٕاّن لك واحد مهنام يقتيض خالف 
  . )15(ما يقتضيه االٓخر

وهكذا جند ٔاّن علامء العربية القداىم درسوا ظاهرة الرتادف عىل حنو دقيق عىل الّرمغ من  
،ويرجع الّسبب يف هذا �ختالف ٕاىل نظرة لك مهنم ٕاىل الظاهرة،  اختالفهم حول وقوعه

فاÕين قالوا بوقوع الّرتادف اكنوا ينظرون ٕاىل الرثوة اللفظية يف اللغة العربية نظرة وصفية 
فقد نظروا ٕاىل اللغة  ، ٔاما اÕين اكنوا يقولون بعدم وقوع الّرتادف، Synchronicآنية 

؛ ٔاي اكنوا ينظرون ٕاىل اللغة عرب فرتات زمنية خمتلفة، Diachronicنظرة (رخيية تطّورية 
  . )16"(ٕاّن وقوع الرتادف من آ,ر التداخل اللهجي ٔاو التطور ا;اليل:"و�Õ قالوا

وٕاذا انتقلنا ٕاىل علامء اللغة احملدثني، جند بيهنم اخلالف نفسه اÕي حدث بني القدماء، مفهنم 
ف ،غري ٔاّهنم وّسعوا من دائرة البحث فيه، آخذين بعني املنكر ومهنم املثبت لظاهرة الرتاد
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ٔاما اÕين ٔاقّروا بوجوده، فذ� عىل قدر التأمل والتدقيق وعدم . �عتبار ماهية املعىن
  . )17" (ٕابراهمي ٔانيس، وستيفن ٔاوملان"و " كعيل اجلارم"إالغراق يف التوسـيع والتضييق، 

احملدثني من علامء اللّغة جيمعون عىل ٕاماكن ٕاىل ٔاّن ":" ٕابراهمي ٔانيس"كام ٔاشار ا;كتور 
وقوع الّرتادف يف ٔاّي لغة من لغات البرش، بل ٕاّن الواقع املشاهد ٔاّن لك لغة تشـمتل عىل 
بعض ت/ اللكامت املرتادفة، ولكّهنم يشرتطون رشوطا معّينة، البّد من حتقّقها حىت ميكن 

هب القداىم املنكرين للّرتادف ، وقد انتقد مذ)18"(ٔان يقال ٕاّن بني اللكمتني ترادف
ٕاّن بعض هؤالء اÕّين ٔانكروا الرتادف اكنوا من أالدhء النقاد اÕين يسـتكشفون يف :" قائال

اللكامت ٔامورا حسرية، ويتخيّلون يف معانهيا ٔاشـياء ال يراها غريمه، فهم قوم شديدو 
... نقّبون عام وراء املدلوالت�عزتاز بألفاظ اللغة، يتبنّون اللكامت، ويرعوهنا رعاية كبرية، ي 

ويف لك هذا من املبالغة واملغاالة ما ياhٔه اللغوي احلديث يف حبث الّرتادف، فٕاذا ٔابعدت 
من املرتادفات ت/ اللكامت اليت حتايل علهيا من ٔاثبتوا الرتادف، وخلقوا بيهنا مماثb، كام ٔانّه 

وجد� ٔانفسـنا ٔامام عدد  النّسـبة ،ٕاذا ٔابعدت ت/ اللكامت اليت مل ترد يف نّص لغوي حصيح 
  .  )19( "معقول من املرتادفات يف اللغة العربية

ٕاذا :" فيخلص ٔان ال ترادف يف اللغة" عمل ا;الÉ"يف كتابه " ٔامحد خمتار معر"ٔاما ا;كتور 
ٔارد� hلرتادف التطابق التام اÕي يسمح hلتبادل بني اللفظني يف مجيع السـياقات، دون 

أالسايس، وإالضايف، وأالسلويب، (بني اللفظني يف مجيع ٔاشاكل املعىن ٔان يوجد فرق 
، ونظر� ٕاىل اللفظني يف داخل اللغة الواحدة، ويف مسـتوى لغوي )والنفيس، وإالحيايئ

واحد ،وخالل فرتة زمنية واحدة، وبني ٔابناء امجلاعة اللغوية الواحدة، فالّرتادف غري موجود 
  . )20"(عىل إالطالق

والّرتادف مبعىن التقارب ) الاكمل(وقد مّزي احملدثون بني الرتادف التام  ::::لرتادف لرتادف لرتادف لرتادف أنواع اأنواع اأنواع اأنواع ا/ / / / 3333
  . يف املعىن ٔاو ٔاشـباه الرتادف

ذ� حني يتطابق اللفظان متام  ::::CCCComomomompletepletepleteplete    ssssynonymyynonymyynonymyynonymy): ): ): ): الاكملالاكملالاكملالاكمل((((الرتادف التام الرتادف التام الرتادف التام الرتادف التام     - - - - أ أ أ أ 
لك  املطابقة، وال يشعر ٔابناء اللغة بأي فرق بيهنام، وÕا يبادلون حبرية بيهنام يف

وقد ٔانكر ٔاغلب اللغويني احملدثني هذا النوع، حيث ٕاّن الرثوة اللفظية للغة ). 21(السـياقات
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تXيز يف ٕاطار الفروق االٔكرث خصوصية، ولو اكنت اللكمتان مرتادفتني من مجيع  ما
النوا>، ملا اكن هناك سبب يف وجود اللكمتني معا، كام ٔاّن �ختالف الّصويت يتبعه 

هناك فروقا دقيقة بني اللكامت اليت يعتقد ٔاّن بيهنا ترادفا (ما،  حيث ٕانّ  اختالف داليل،
بعيدة عن  ولكن قد يصعب مالحظة هذه �ختالفات، ٕاذ ٕاّن معلومات الفرد منّا عن لغة

  . )22(جمال الفحص ا;قيق
        : : : :     الّرتادف مبعىن التقارب يف املعىن أو الشبيه hلرتادفالّرتادف مبعىن التقارب يف املعىن أو الشبيه hلرتادفالّرتادف مبعىن التقارب يف املعىن أو الشبيه hلرتادفالّرتادف مبعىن التقارب يف املعىن أو الشبيه hلرتادف    - - - - بببب

كثري من املالمح ا;اللية، لكن خيتلف لك لفظ مهنام عن  وذ� بأن يتّفق اللفظان يف
االٓخر يف ملمح داليل �م ٔاو ٔاكرث ، حبيث جند اللفظني متقاربني تقارh شديدا ;رجة 

الناقة (الناقة الضامر : "يصعب معها لغري ا{تصني ٔان يفّرق بيهنام، كام نرى يف لكامت مثل
خص )الناقة املدرة للنب(لبون ، ال )الناقة البدينة(، اّ;ورس )النحيفة الناقة اليت (، والش¬

ثالثهتا قد وردت يف مسـتوى واحد ... عام، سـنة، حول: ، كذ� لكمة)23) (ذهب لبهنا
  . من اللغة يف القرآن الكرمي

وهذا النوع من الرتادف هو الشائع يف اللغة، ويوجد داخل ٔالفاظ ا@ال ا;اليل، حيث 
من املالمح ا;اللية اليت جتمعها حتت معىن واحد، لكن تبقى  تشرتك ٔالفاظ ا@ال يف كثري

  . ،متّزي بني لك لكمة ؤاخرى داخل ا@ال ا;اليلقة ٔاو مالمح داللية خاّصة و�ّمةفروق دقي
وقد اشرتط العلامء للقول بوجود الرتادف يف اللكامت املرتادفة رشوطا معّينة ٕاذا ما توافرت 

  : )24( ٔامكن القول معها hلرتادف
رضورة االتفاق بني معىن اللكمتني املرتادفتني ٔاو اللكامت املرتادفة اتفاقا (ما ، فٕان تبّني  -

   شيئا ال يسـتفيده من لكمة) جلس(لنا بدليل قوي، ٔاّن العريب اكن يفهم حقا من لكمة 
  . قلنا حينئذ ليس بيهنام ترادف) قعد( 
ملغالني hٕناكر الرتادف مل يتفطنوا ٕاىل هذا ولعل عدم ٕادراك ا: �حتاد يف البيئة اللغوية  -

الرشط اÕي تنبّه ٕاليه املوافقون عىل الرتادف ؤادركوا ٔامهية التفريق بني البيئات اللغوية، 
ؤانه عىل الرمغ من وجود اللغة العربية الفصحى املشرتكة، ٕاال ٔاّهنا تسـتوعب بني حنا�ها 
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زيرة ونواحهيا، ؤان لك لهجة من هذه كثريا من لغات العرب ولهجاهتم من شـىت ٔاصقاع اجل
  . اللهجات تعّد بيئة واحدة يف حّد ذاهتا

�حتاد يف العرص ٔاو الزمن اÕي توجد فيه هذه أاللفاظ املرتادفة، فالقول hلرتادف  -
يسـتوجب وجود أاللفاظ املرتادفة يف زمن أو عرص واحد، وال ميكن القول hلرتادف وفقا 

ثة بني ٔالفاظ يف عصور ٔاو عهود خمتلفة، حيث ال يصّح القول بأّن للنظر�ت اللغوية احلدي 
عالقة الرتادف قامئة بني ٔالفاظ املتلكمني يف العرص اجلاهيل، ؤالفاظ نقشت عىل الصخور 

  . للغة العربية يف عرص عربية النقوش
ل اجلث( ٔاال يكون ٔاحد اللفظني نتيجة تطّور صويت آخر، فال ميكن القول بأّن بني لكميت -

، ٔالنّنا سـنلحظ بأّن ٕاحدى اللكمتني يه )المنل( ترادفا، ٔالّهنام مبعىن واحد وهو) واجلفل
وحدها اليت حتمل املعىن أالصيل يف ٔاذهان امجلاعة اللغوية، ؤان اللكمة الثانية قد تطورت 

  . )الثاء(قد تطورت ٔاو تغريت من ) الفاء(عهنا ،حيث ميكننا القول بأّن 
        ::::    يف اّ;يوانيف اّ;يوانيف اّ;يوانيف اّ;يوانجتليات الّرتادف جتليات الّرتادف جتليات الّرتادف جتليات الّرتادف /  /  /  /  4444

 بدراسة نبدأ  واحملدثني، القدماء عند الرتادف تعريفات عىل املوجزة إالطالÉ هذه وبعد     
 مجيع نذكر ٔان هنا نريد وال شعره، يف بكرثة ّجتلت ٕاذ الشايب، ديوان يف هذه الظاهرة

 ٔالفاظ :مثل ا;اللية ا@موعات بعض ، متخّريين ديوانه يف ٕاظهارها نودّ  ما املرتادفات بقدر
. وغريها من املرتادفات البالء واحملن، ؤالفاظ املرض، ؤالفاظ والEٓبة احلزن ؤالفاظ املوت،

 الفناء، الّردى، اِحلامم، احلتوف، املوت،( الشاعر مفردات اسـتخدم فقد hملوت، ونبدأ 
 :واحد حيث قال معىن عىل لتدلّ  )املنا�، املنون

 . )25(الّرخميْ  احلياةِ  صوت املوِت  ففي       سالتعي احلياةِ  �ابنَ  !ِت  املو ٕاىل
تطار هبا لّهبا تبايك  . )26( احلُتوف طَوتْهُ  ما بهِ  َوتريث                   املُسـْ

  :وقال ٔايضا
 ).27(اِحلَماُم  منْهُ  ٔاخفª  عيش ُرب¬                   حياٍة؟      ؤاي هذا عيش يّ  أ 

دىال ت رشقا      صوب لك يف ا{لصونَ  هكذا  ).28(ُمتاَحْه  ٕالهيم ر¬
  )29(ولودمت حيّا سـمئت اخللود                      ءِ  الفنا ف وخ hلعيش تّربمت
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h 30(وشفايه  َمحاجري، ُوتذوي                 ٔاماين¬  ٔاْشهـى تغتالُ  ملنا�.( 
  :وقال

طِ عىل ْصربْ  فا  الشؤون ترصªفه وما           ن الّزما ُخسْ
جني الروحُ  ويَْفرحُ                           املَنون، يُْنِقذكَ  ف فَلَسوْ   . )31(  الس¬

دى فهو ٔاما .كرامة دون العيش من ٔاخّف  الشايب عند املوت ٔاو فامحلام    ).  32(الهالك الر¬
 املسـتعمر من ظمل شعبه خيلّص ٔان حياول من مصري والهالك املوت الشاعر جعل حيث

 املوت، وهو خياف نفسه الوقت ويف احلياة، مل¬  دفق نفسه، يوايس فالشاعر  .واستبداده
 شـّبه حيث)33(.املنا� ومجعها املوت ٔايًضا واملنّية .احلياة اسـمتّرت ٕاذا اخللود يسأم سوف

 فهو املوت، املنون ٔاما .وطموحاته إالنسان ٔاماين يقتل اÕي القايس hليشء املنا� الشاعر
أالخري  البيت يف الشاعر ويمتىنّ ). 34(طعهويق وينقصه حيث يضعفه يشء لك يََمنª  ٔالنّه

 تشعر إالنسانية الروح وçٔنّ  مسـتحيb، أالرض هذه عىل السعادة يعترب ٔالنّه املوت،
 هذا من تشاؤمه عن يكشف بدوره وهذا اجلسد، قفص من التخلّص hلضيق وحتاول

  .  بعيد حدٍ  ٕاىل  الوجود
تداعى والّسعادة املولية، املرتايم علهيا الشعر هو وليد اخلصام يف النفس والوجود واخلري امل 

ؤاّن لغز احلياة ؤاحداSا يه . ظّل الّسواد وأالمل، واحلركة العجيبة اليت تû احلياة واملوت
  .  مجيعا بواعث الّشعر ٕاىل رؤية يقني اخلري ٕاذا اكن للخري يقني

جشان، ؤاساها، وأالسـيف، احلزن، ( مفردات الشايب اسـتخدم كام  )و�كتئاب وجشّي، وأ
 : قال. معىن واحد عىل لتدلّ  

  )35(  أاللمي ُحْزين فيض تفّجرَ               دمعا ق ٔاْهرِ  ، الّهنر عىل مقت و
  hّ;موع  اجلوانب ُمخَضلª                                      وهو  قليب لكنّ 

دوع ت/َ  هبا ٕاذا                                 أالحزاُن، بهِ  جاشْت  ª36(  الص.( 
يف الفضاءِ  يف وصع¬ْدتهُ                  الزهو    مبهَْوى طريف  فقل¬بت  ).37(أالسـِ

 ).38(السخيْف  احلياةِ  حظ¬ َوتنُدُب               الهنار بياَض  ٔاساها تشكو و  
 حنيًبا، قليب ٔاوجاعَ  ٔاسكبُ                               ابالغ ٕاىل جئت و      
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  �جيت يف تدافعَ                              حنيًبا  الّلهيب فحلك      
  ).39(  ٔاجشَانه الغاُب  يفهِم  فمل                       القلوب بَنْدب يَرنª  وسالَ 

  :وقال 
جيª  القلُب  ٔاهيا � جونْ  ْخترُسكَ  ٕاالمَ                          !الش¬ ªالش  
اكَ                ).40(الَهتونْ  وا;مع                   hلّصمتِ  بتينعَذ¬  قد ُرْمحَ
  :وقال الشايب

  احلَزن عوامل يف غَريبةٌ    نظائَِرها                      خالفت çٓبيت
 ).41(الزمْن  مسامع من جمهوÉٌ     مغّردة                        فْكرةٌ  çٓبيت          
  اللªغوب hدية  َوْيهَ                         نفس ٔاdدت ولكن¬ين             
  ).42(القبور بنيَ  ما الَولهان                    العاشق نْوحَ   مسْعت أ    

 
 .وأالىس احلزن معىن حول دوراهنا ،وجد� أالبيات يف املرتادفة اللكامت تتبّعنا ما وٕاذا

 مبهجة الهنر دمعه عند هيرق الشاعر ٔاىت أالول البيت ففي .الّرسور خالف هو فاحلزن
البيت  يف ٔاما .وامتالٔ  hحلزن طغا قد قلبه ٔانّ  يذكر الثاين البيت ويف ؤاىس، حزن مملوءة
 يأيت الرسيع احلُزن وقد مبعىن يأيت وأالسوف وأالسـيف أالسـيف، لفظ اسـتخدم فقد الرابع
احلضارة  مظاهر من وحزنه فزعه البيت هذا يف يظهر فالشاعر). 43(الغضبان  مبعىن

 زهرة شقاء واصًفا ٔايًضا السابق hملعىن ٔاساها يف البيت اخلامس لكمة وجاءت .ظاملهاوم
  . القايس الوجود يف هذا حظها تندب حزينة،

 وحيًدا تركه اÕي (الغاب) الطبيعة خماطبته ٔاثناء (الثامن لكمة ٔاجشان البيت يف واسـتخدم
  يقال جشن،  :ٔاجشان ومفرد واهلم، احلزن مبعىن اللكمة هذه جفاءت ،)ٔاحزانه يف جماهبة

  . )44" (شاجن فهو وجشوً�، جشنًا hلكرس، ،  ِجشن  " 
 :الرجل  ٔاجشيت يقال احلزن، وهو السابق hملعىن "جشي" لكمة جاءت التاسع البيت ويف

  . )45(احلُزن  والشجو احلزن، يف ٔاوقعتُه 
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 اس الشاعر الكبريٕاحس تضّخم ،عاكسا احلادي والثاين عرش البيتني يف  "�كتئاب" وجاء
 ،)47(واحلزن  اهلمِّ  شدة من النفس تغّري  :والEٓبة .)46(احلال  سوء :يه فالEٓبة .حبزنه 

 يه الEٓبة الشاعر ;ى مريرا نفسـيا واقعا لغوية تعكس عالقة وجود هنا نكتشف وبذ�
 منفالزّ  ذ� ومع الشاعر، من الEٓبة متكّن  المتكّن، دالÉ تعطي خاصة عالقة ويه الفكرة،

  .بأحزاهنا فتنفرد يسمعها ٔان يريد ال
 مثل والّرسور احلزن يف يكون والَوx ،"الولهان"لفظ  اسـتخدم أالخري البيت ويف

رب   .الشعر ٕاىل شكواه بث خالل واللوعة احلزن ملعىن هنا به لكّنه عّرب  ،)48(الط¬
  خمتلفة أاهنّ  أالبيات، خالل ورش]ا اللكامت ملعىن الّرسيع �سـتعراض خالل ونالحظ

 .اللغويني عند hلرتادف يسّمى ما وهذا hملعىن، hللفظ  متّفقة
 واملصائب، وأالرزاء، وا;وايه، واخلطوب، البلوى،( الشاعر مفردات اسـتخدم كام

 .واحد  معىن لتدّل عىل ،)والنوائب
 . )49(  الن¬حيب َويْعتَِلجُ                   ىالَبلْو  �جيت تتأوه يف        

 . )50(احلُْمُر  خمالُهبا قليب عىل وشّدْت              نيوهبا َمْزقْتِين  ُخطوبٌ  ولوال        
  )ٕاىل هللا( : وقال

مْتهُ  قد ولكنْ  وأالحالم،        واحلُّبِ  ل، امجلا �يُ  وهو        وايه َحط¬   .    )51( ا;¬
 . )52(  ريظهْ  hٔالرزاءِ  وقصمت         صْدري  مز¬قت قد !ت مو �        
ُمها          ضئيb الشـباب ٔاحالمَ  ٕانّ  ٔاال         . )53(املصائُب  الغصون مثلَ  حتّطِ
 . )54(م  أال�¬  قوارعُ  ٔاْهبَظهتا              ةٍ  فتا من ُمَرض¬م  نشـيج و       

 )الطويل( : وقال ٔايضا
 ).55(قاُمئ  واّ;ين ين،ا;ّ  قوام تَقدّ                نوائبا، البالد يف حتيي عوائدُ      

وابتالءاته  وحمنه العظمية، الشايب مصائب عن عّربت مجيعها السابقة ٔاّن أاللفاظ نالحظ
والبىل  يْبىل، بَِىل  من فالبلوى واحد، معناها ولكنّ  خمتلفة، وسـياقات بألفاٍظ  فوردت
 املصائب لكرثة hلباكء الشاعر صوت اعتىل ، حيث)56(والّرش  اخلري يف والبالء مصدره،

  .املصائب تعين الثاين البيت يف واخلطوب به، اليت ٔاّملّت
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 هذه واسـتخدم الشاعر ،)57( عظامئ من إالنسان ٔاصاب ما :داهية مجع فهـي اّ;وايه ٔاما
 َخلل إالميان بأن ويعرتف يُقرّ  )هللا ٕاىل( قصيدة ٔابيات آخر وهو الثالث، البيت يف اللكمة
 يف" أالرزاء" لكمة وكذ� .قلبه ٔاصابت اليت والبال� املصائب ٕاىل يعود قلبه ٔاصاب اÕي
زيئة" ومفردها "رزا�" عىل ٔايًضا املصائب،وجتمع تعين الرابع البيت  ، عندما)58"(الر¬

 ٔاما .وا;ه موت مقّدمهتا يف واكن ظهره قصمت املصائب ٔانّ  البيت ذ� يف اعرتف الشاعر
 والفجائع ،وذ� من خالل النوائب مبعىن "املصائب"لفظ فقد اسـتخدم اخلامس البيت يف

 حمل دون فيصبحون والفجائع، املصائب حتّطمها اليت الشـباب طموحات عىل حزنه ؤامله
  .وطموح

 عىل اÕين تزنل الشديدة النازعة :"القارعة "ومعىن "قوارع" لكمة السادس، البيت يف وجند
   ).59(القارعة ٔايًضا  :القيامة ليوم وقيل عظمي، بأمر كفروا

  :يف  قصيدة ٔاهيا احلب قال الشايب و   
نَْت ِرسª بَالِيئ،     cا ، ªَا احلُب ªهيcَوُمهُوِمي، َوَرْوَعِيت، َوَعنَاِيئ          ا  
ْدُمِعي، َوعََذاِيب،        c60(وسقَاِمي، َولَْوَعِيت، َوَشقَاِيئ      َوُحنُوِيل، َوا (  

  
تعين املصيبة " باليئ"نالحظ ورود الرتادف بني لكميت باليئ ومهويم، فلفظة    

 فرياد هبا املشالك اليت متٔال حياة املرء،" مهويم"اليت تلحق hٕالنسان يف حياته، ٔاما لكمة 
  .وغريه فالشاعر وقع يف حرية وحتّرس ؤامل من ٔاوجاع احلياة، وما فهيا من حبّ 

التعب : ،فاملقصود hللكمة أالوىل" عنايئ وشقايئ"كام جند الرتادف بني لفظيت   
شقة ،فهو ٔاكرث تعب وملل من سأم الواقع اÕي يعيشه ، كذ� نالحظ الرتادف بني وامل 
فيعين hلبالء احملنة اليت تزنل hملرء ليخترب  ،من البيت الشعري نفسه" ، وسقايمباليئ"

  .هبا، ٔاما السقام فاملراد به املرض اÕي يبتىل به إالنسان
  : بيت شعري آخركام يتحقّق الرتادف بني ا{اوف، الّرعب يف   
  ،dَ ª;ملََخاِوِف واhِ ْشَواِك، واحلَْصبَـاءِ           َواْمٔال َطرِيِقي cَوَزَواِبَع اال  
ْعَب، وانُْرثْ فَـْوقَُه    ªَساء         وانُْرشْ عَلَْيِه الرfدى، وَصواِعَق الَبا   )61.(رَمج الر¬
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        ::::اخلامتة اخلامتة اخلامتة اخلامتة 

        
ة الرتادف قد ٔاسهمت يف حتقيق ترابط ومن خالل ما سـبق نسـتطيع القول ٔاّن عالق     

وانسجا�ا، حيث ٔاصبحت محلة واحدة،ال ينفصل اجلزء مهنا عن "ٔاغاين احلياة "نصوص 
وبال شّك أّن الرتادف حقيقة لغوية يف كثري من اللغات، ومن حجده فقد ٔالغى جزءا . االٓخر

ي اÕي ال ميّزي من رصيد العربية اللغوي، من قبل الشاعر وأالديب ،وحىت إالنسان أالمّ 
  .اجللوس من القعود، وال القيام من الهنوض
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        واملراجع واملصادرواملراجع واملصادرواملراجع واملصادرواملراجع واملصادرالهوامالهوامالهوامالهوامشششش    
        

                                                                        

، 3دار صـادر، ط ، 9ب، ، مـج جامل ا;ين محمد بن مكرم بن منظـور، لسـان العـر   )1(
  .117-114ص 1994بريوت، 

محمـد سـلõن : ٔابو حامد محمد بـن محمـد الغـزايل، املسـتصـفي مـن عـمل أالصـول، حتقيـق) 2(
  .45، ص1أالشقر، مؤسسة الرساÉ ، بريوت، لبنان ، ج

جالل ا;ين عبد الرمحن السـيوطي، املزهر ، حتقيق محمـد ٔابـو الفضـل ٕابـراهمي ،املكتبـة )3(
  .316، ص 1988،بريوت، 1لعرصية، جا
،  2،ط  2صبيح المتميي، هداية السا� ٕاىل ٔالفية ابن ما�، دارالهداية، ج:ينظر ) 4(

  .  266ص  1990قسـنطينة،
ــة،:ينظــر )5( ــه اللغ ــة فق ــة ;راس ــل، مقدم ــي خلي ــة  حلم ــة ،أالزاريط ــة اجلامعي دار املعرف

  .167ص،2005دط،مرص،
 ،رس، الصـاحيب يف فقـه اللغـة وسـنن العـرب يف �Ýـا ابـن فـا ٔامحد بن زكـر� ٔابوعيل)6(

  .97ص ،1963حتقيق مصطفى الشوميي ، دط، بريوت ،
حتقيــق محمــد عــيل النجــار، دار الهــدى ، 2ٔابــو الفــتح عــkن ابــن جــين ، اخلصــائص،ج)7(

  .115صللطباعة والنرش، ،بريوت،د ت 
  .120ص املصدر نفسه ،)8(
  .  211كتبة إالجنلومرصية ،ص ٕابراهمي ٔانيس، دالÉ أاللفاظ، م ) 9(
حسام ا;ين القديس، دار : ٔابو هالل العسكري، الفروق اللغوية، حتقيق:ينظر )10(

  . 13الكتب العلمية، دط ،بريوت، دت، ص
  . 404، ص 1السـيوطي، املزهر يف علوم اللغة ؤانواعها، ج) 11(
  .  07محمد بن القامس أالنباري، كتاب أالضداد ، ص )12(
  .96، الصاحيب، صابن فارس) 13(
  .218، ص املصدر نفسه   )14(
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هادي هنـر، عـمل ا;الÉ التطبيقـي يف الـرتاث العـريب، عـامل الكتـب احلـديث، :ينظر  )15(
  .405، ص 2008/  هـ  1429أالردن، / ، عامن 1ط
مقدمـة ;راسـة فقـه اللغـة، دار املعرفـة اجلامعيـة، أالزاريطـة، مرصـ،   حلمي خليـل، )16(

  .171ص2005
  .413هادي هنر، مرجع سابق، ص:ظر ين)17(
  .231ٕابراهمي ٔانيس، يف اللهجات العربية، ص)18(
  . املرجع نفسه، ص ن) 19(
)20 (،Éــار معــر،عمل ا;ال ــة ٔامحــد خمت ــع، طمكتب ــة للنرشــ والتوزي الكويــت، ،1دار العروب

  .228-227ص. 1982
  .220ص املرجع نفسه ،: ينظر   )21(
 ،2001 اللغة احلـديث،دار غريـب،دط، القـاهرة، عملالعربية و محمد محمد داود،:ينظر )22(

  .192ص
كرمي زيك حسام ا;ين، ٔاصول تراثية يف اللسانيات احلديثـة، الرشـاد للطباعـة :ينظر ) 23(

  .292ص م 2001،مرص،   1والتغليف، ط
، É والنظر�ت ا;اللية احلديثة،جامعة الفيوم، القاهرةعمل ا;الحسام الهبنساوي،  )24(

  .173-172، ص2009،  1ط
كبا ، دار . ٔابو القامس الشايب، ديوان ٔاغاين احلياة ، مداخb وحتقيق ا;كتور ٕاميل ،أ ) 25(

  189ص ،. 1997،بريوت، ا@û أالول ، الشعر ،1اجليل ، ط 
  352ص املصدر نفسه ،)26(
    226 ص املصدر نفسه،) 27(
  468ص نفسه، املصدر) 28(
  229ص نفسه ، املصدر)29(
  202 صنفسه،  املصدر) 30(
  303ص نفسه ،  املصدر)31(
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  250 ص نفسه،  املصدر) 32(
  .139- 138 ص ا;يوان ،)  33(
  134 ص املصدر نفسه،)  34(
  67 ص املصدر نفسه ،)  35(
  220ص املصدر نفسه،) 36(
  353ص نفسه، املصدر) 37(
  352 ص نفسه ، املصدر) 38(
  .67 1ص املصدر نفسه،) 39(
  .303ص ا;يوان،)40(
  .146ص املصدر نفسه،) 41(
  .175ص املصدر نفسه،)  42(
  .106-105 ص ا;يوان،) 43(
  .27 ص ،8 ج ابن منظور،) 44(
  29-28 ص املصدر نفسه،)45(
  150 ص ،5 ج اللغة، مقاييس فارس، ابن) 46(
  5 ص ، 13 ج العرب، لسان منظور، ابن) 47(
  280 ص ، 15 ج العرب، لسان منظور، ابن) 48(
  433ص ا;يوان، الشايب،) 49(
  254 ص نفسه،املصدر ) 50(
  205 ص املصدر نفسه ،)51(
  189 ص املصدر نفسه،) 52(
  142 ص نفسه،  املصدر) 53(
  426 ص نفسه، املصدر) 54(
  496 ص نفسه ، املصدر) 55(
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  293- 292 ص ،1 ج العرب، لسان منظور، ابن) 56(
  305 ص ،2 ج اللغة، مقاييس فارس، ابن) 57(
  144ص ،6 ج العرب، لسان منظور، ابن) 58(
  377 ص ، 14 ج ر نفسه،املصد) 59(
 . 265ا;يوان، ص) 60(
 .  487ا;يوان، ص) 61(


