
الباب الثاني
اإلطار النظري

المفهوم النظري.أ
ن الكريمآتعريف القر .1

هو  اصطالحا، و 1نقول قرأت الكتاب قراءة وقرآنا–قراءة لغة مصدر القرآن

ىف فوظ احملىف املصاحف و سوله وحيا، املكتوب كالم اهللا تعاىل املعجز املنزل على ر 

املسموع باآلذان، املنقول إلينا نقال متواترا بال شبهة، ، و لسنةاملقروء باألالصدور، و 

2املتعبد بتالوته.

حممد صلى اهللا عليه وسلم النيبنزل علىامل،كالم اهللاوقال األخرون، أنه  

"فالكالم" جنس ىف التعريف، يشمل كل كالم، وإضافته إىل "اهللا" .واملتعبد بتالوته

على النيب حممد (وتقييد املنزل بكونهخيرج كالم غريه من اإلنس واجلن واملالئكة. 

له كالتوراة واإلجنيل وغريمها. ) خيرج ما أنزل على األنبياء قبصلى اهللا عليه وسلم

ا منزلة من عنداهللا - دسيةاألحاديث القة"املتعبد بتالوته" خيرج قراءو إن قلنا إ

على وجه العبادة، األمر بقراءته ىف الصالة وغريهاألن التعبد بتالوته معناه-بألفاظها

3وليست قراءة األحاديث القدسية كذلك.

كهفتعريف سورة ال.2

دار السالم للطبعة والنثر: كونتور اإلسالمية مبعهد دار السالم احلديث للرتبية اإلسالمية،مقرر لطلبة الصف اخلامس كلية املعلمني التوحيد الثاىن1
49فونوروكو، ص 
نفس املرجع2
21منشورات العصر احلديث. ص ،مباحث يف علوم القرأنمناع القطان، 3
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) فمدنية101إىل غاية آية 83ومن آية 38إال آية ( مكية سورة الكهف

وهي السورة الثامنة عشرة يف القرآن الكرمي وهي بعض سور 4.نزلت بعد الغاشيةو

وعدد حروفها ،، وألف ومخسمائة وسبع وسبعون كلمةأيةوهي مائة وعشر . املكية

ا مكية إال قوله 5ا.ستة آالف وثالمثائة وستون حرف ويف رواية أخرى عن ابن عباس أ

، وقال فمدين، وروي ذلك عن قتادةاآلية )28الكهف : (تعاىل : َواْصِربْ نـَْفَسَك 

وقوله تعاىل : ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا )8الكهف : ( مقاتل : هي مكية إال أوهلا إىل ُجُرزًا 

، وهي مائة وإحدى عشرة آية عند البصريني إىل آخرها فمدين)107الكهف : (

6.ازينياميني ومائة ومخس عند احلجومائة وعشرة عند الكوفيني ومائة وست عند الش

، مث ذكرت قصة أصحاب الكهف وما ها تكلمت عن القرآن الكرمي وأثرهوترا

ا  فيها من عرب. وأتبعتها توجيهات نافعة : مث سبق مثل عملي املغرت بالدنيا واملغرور 

مع تذكري الناس بيوم القيامة ويف خالل ذلك حكم وآيات، وتوجيهات وإنذارات مث 

ضر، وإجابتهم عن الروح وعن ذي القرنني، وما بعد ذلك كانت قصة موسى مع اخل

7ال تنفد.بالكالم على املؤمنني وكلمات اهللاأروع ختام هذه السورة 

وهي من وقد ورد يف فضلها أحاديث متفاوتة أصحها األحاديث املتقدمة.

السور اليت نزلت مجلة واحدة. روى الديلمي يف سند الفردوس عن أنس قال: نزلت 

، ص: 2هـ، ج: 1407، : بريوتدار الكتاب العريبغوامض،الكشاف عن حقائق العالمة جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشرى، 4
702

3389ص: ،1بربوت، ج: :دار الكتب العلمية تفسري اللباب البن عادل،أبو حفص عمر بن على ابن عادل الدمشقى احلنبلى، 5
هـ، 1415، : بريوتدار الكتب العلمية،بع املثاينري القرآن العظيم والسروح املعاين يف تفسشهاب الدين حممود ابن عبد اهللا احلسيين اآللوسي، 6

189، ص: 8ج: 
403، ص: 2دار اجليل اجلديد، ج: ، التفسري الواضح،حممد حممود حجازى7



12

ة. وقد أغفل هذا صاحب مجلة معها سبعون ألفا من املالئكسورة الكهف 

8."اإلتقان"

البغوي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال : "من قرأ أّول سورة روي

من الكهف وآخرها كانت له نوراً من قدمه إىل رأسه ، ومن قرأها كلها كانت له نوراً 

زالتنا وال بنا وأبصارنا وأن يغفر تعاىل أن ينّور قلو األرض إىل السماء" فنسأل اهللا

، وأن يفعل ذلك بوالدينا وأوالدنا وأقاربنا وأصحابنا ومشاخينا يؤاخذنا بسوء أفعالنا

العلّي العظيم وصلى باهللاومجيع إخواننا املسلمني وأحبابنا آمني وال حول وال قوة إال

9إىل يوم الدين.على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً دائماً اهللا

تعريف علم اللغة.3

فقه باسم "فقد اختلف بعض العلماء اللغويني عن إمسها، فقد وصف بعضهم

أتابيك على وأمحد زهدى احملضر . قالباسم "علم اللغة"ومع األخرين وصفوا "اللغة

ما أن  هو "الفهم، واملعارف، والتعريف"، "الفقه"و10ارف"املعهو ""الــعلم"يف كتا

وإذا كان األمر  11.)فيلولوجي("علم اللغة"هو "فقه اللغة"بل يذكر واضحا بأن 

متساويني وليس عليهما الفرق، كذلك فكان اإلصطالحان القدميان عند الباحث

استعملت (الفقه) يف األمور املتعلقة باألحكام الشرعية كثريا.هاولكن

األوىل، لبنان، الطبعة : - بريوت :مؤسسة التاريخ العريبالتحرير والتنوير املعروف،حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي، 8
6، ص: 15م، ج: 2000هـ/1420

352، ص: 2بريوت، ج: دار الكتب العلمية : ، تفسري السراج املنري،حممد بن أمحد الشربيين، مشس الدين9
1314جوكجاكرتا، مولىت كريا كرافيكا، (بدون السنة)، ص : ، قاموس العصرى،أتابيك على وأمحد زهدى احملضر10
1402، ص : املرجعنفس 11
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الدراسة علم اللغة هو"كتابه:حممد املبارك عن علم اللغة يف  شرح الدكتوروقد 

ا ومعرفة تطورها سواء أكان يف  الشاملة للغة بوجه عام الستخراج قوانينها اخلاصة 

ا ومعانيها أو تراكيبها وأساليبها ا وألفاظها أو مفردا 12."أصوا

ذا املفهوم الذي بسطإن عو  الباحث يف تطور البحث اللغوي يرى هلم اللغة 

وكالمها يفيد املقصود ،"فقه اللغةأي مها "علم اللغة" و"؛اإلمسنيطلق عليه أحد أن ي

وينطبق على املفهوم العلمي ملباحث اللغة.

علم اللغة عند العرب.4

بدأ علم اللغة عند العرب بتدوين مفردات اللغة ومجعها، إذ انكب اللغة على 

مجعها وتصنيفها، وكانت الغاية األوىل من ذلك فهم القرآن وشرح ألفاظه، فظهرت 

مؤلفات كثرية وهي رسائل جتمع املفردات اللغوية املتعلقة مبوضوع واحد. ولو رجعنا 

ة إىل كتاب الفهرست البن الندمي لوجدنا  يف أخبار اللغويني والنحويني عناوين متشا

ملؤلفني خمتلفني مثل كتاب خلق اإلنسان واخليل واإلبل واألنواء والنبات والشجر 

13والوحوش والغنم والسالح.

كثريا عن هذه املرحلة التعليل واستنتاج القواعد والقوانني اللغوية تأخريومل 

حنو البحث العلمي يف اللغة. فظهرت كتب مبتدئة بتطور البساطة متدرجة شيئا فشيئا 

دار الفكر: يف التجديد والتوليد)،العربية (دراسة حتليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض ملنهج العربية األصيلحممد املبارك، فقه اللغة وخصائص 12
18ص: بريوت، بدون السنة، 

24، ص: املرجعنفس 13
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ه) واملقايس يف 180النحو واللغة يف القرن الثاين للهجرة ومنها الكتاب لسيبويه (

ه) واألبنية والتصريف للجرمي والتصريف للمازين 221النحو واإلشتقاق لألحفش (

14ه).249(

حث في اللغةبمنهج ال.5

15العصر على األساس التالية:وتقوم طريقة البحث يف علم اللغة يف هذا 

اإلستقراء)1

ان ما بلغة هذا العصر من السعة الكبرية يف معرفة اللغات القدمية واحلديثة، 

. فإذا ما الشرعية والغريبة، هيأ للباحث اللغوي مادة غنية جدا للبحث والدرس

اراد حبث ناحية من نواحي اللغة استطاع أن يستمد األمثلة والشواهد الكثرية 

عدد كبري من اللغات وبذلك يكون حبثه أدق وأضبط واستنتاجاته أصح من 

وأحكم.

المقارنة)2

ال للموازنة ال شك أن استقراء الشواهد واألمثلة من لغات خمتلفة  يفسح ا

بني هذه اللغات ومعرفة ما بينها من تشابه أو اختالف وما بني خصائصها 

تنظمها مجيعا أو تنظم بعضها من اشرتاك أو تباين والضوابظ والقوانني اليت 

فقه اللغة وخصائص العربية (دراسة حتليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض ملنهج العربية هذه السنوات تشري إىل تاريخ الوفاة ؛ أنظر حممد املبارك، 14
25دار الفكر: بريوت، بدون السنة، ص: األصيل يف التجديد والتوليد)، 

38–30: ص: املرجعنفس 15
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دون بعض. وذلك مما ميكن الباحث من التحقيق يف صحة ما يستنتجه من 

قوانني عامة يف اللغة فقد تنكشف للباحث من احلقائق يف لغة من اللغات ما 

غمض أو استرت يف لغة أخرى. وقد يبعث التشابه يف بعض األمثلة أو الشواهد 

تفكري يف الصلة بينها أو متاثل تطورها أو اللغوية من لغات خمتلفة على ال

انطباقها على قانون واحد.

إعتبار التطور في اللغة)3

ان قواعد النحو يف كل لغة إمنا استنتجت وسجلت يف عصر من عصور اللغة، 

فلو ابتعدنا عن ذلك العصر ونظرنا إىل اللغة فيما قبله من العصور أو ما بعده 

قليال أو كثريا. وكذلك مفردات اللغة اليت أن تلك القواعد قد ختتللوجدنا 

تدون معانيها يف زمن من األزمان ال حتافظ دوما على تلك املعاين ومل تكن  

كذلك مالزمة هلا منذذ األزل. فإن األلفاظ قد تتبدل معانيها قليال أو كثريا 

خالل الزمن. وعلى ذلك فإن سائر عناصر اللغة من ألفاظ وتراكيب وقوالب 

تبقى ثابتة على الزمن بل تتحل وتتبدل. ولذك فإن البحث يف اللغة ومعان، ال

ال يكون على أساس النظر إىل وضعها يف عصر من العصور بل على اعتبار 

ا خالل العصور بالنسبة إىل كل ناحية من نواحيها   املراحل اليت مرت 

و العدد كاألصوات والصيغ واملعاين وطرائق تركيب الكالم والتعبري عن الزمن أ

(اجلمع واملفرد) أو اجلنس ( املذكر واملؤنث).
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فإن اللغة كسائر الظواهر اإلجتماعية يطرأ عليها التبدل والتغري وهلذا وجبت 

مراعاة فكرة التطور يف سائر األحباث اللغوية.

إستنتاج القوانين العامة)4

عقل، خالل العصور فقد كانت األلفاظ (لقد تبدلت معاين كثري من األلفاظ

) ولكنها ، قصد املاء) تفيد معىن (ربط، استوعب، بلغ، وردوعى، ادرك

احلسية إىل معانيها املعروفة. ألسنا انتقلت يف عصر مبكر من هه املعاين 

نالحظ أن هذا التبدل يف معاين األلفاظ إمنا يكون باإلنتقال من املعاين احلسية 

رة، ويكون بتعميم اخلاص أو ختصيص العام .إىل ا

اهتم أهل اللغة وأهل األصول واملنطق بدراسة اللفظ وبيان أنواعه وقد 

ودالالته تفصيًال؛ وذلك ألن اللفظ ترتكب منه لغة التخاطب، وال يتم فهم املراد إالّ 

وقد قسم أهل اللغة واألصول . فظ ونوعه وما قد حيتمله من معانبعد معرفة الل

لفاظ من حيث داللتها على تقسيم األواملنطق األلفاظ عدة تقسيمات، ومنها:

ظ بالنظر تقسيم األلفا، و ى املعاين من ثالثة أوجه متباينةاأللفاظ تدل علوهي املعاين

وأقسام األلفاظ بالنظر إىل عموم املعىن وخصوصه هي:إىل عموم املعىن وخصوصه

اظ بالنظر أقسام األلفو تقسيم األلفاظ بالنظر إىل نسبتها إىل املعاين، مث زئي وكليج

دفة، ومشككة، ومتواطئة، إىل نسبتها إىل املعاين هي: متباينة، ومشرتكة، ومرتا

ة 16.ومتشا

آمال بنت عبد العزيز العمرو األلفاظ و املصطلحات املتعلقة بتوحيد الربوبية،16
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مفهوم الترادف.6

ا كل قوم عن أغراضهمن اللغة أأمصطفى الغاليني قال الشيخ . صوات يعرب 

واألصل يف اللغة املختلفة أن يوضع فيها اللفظ الواحد وللمعىن لفظ واحد. ولكن 

الرتادف ضروفا تنشأ يف اللغة تؤدي إىل أن يوجد لفظان فأكثر ملعىن واحد، وهذا هو 

ما كان معناه واحدا وأمساؤه كثرية وهو ضد املشرتك أخذا من يعىناملرتادفأو 

خر كأن املعىن مركوب واللفظني راكبان عليه  الرتادف الذي هو ركوب أحد خلف آ

، ويف معناه ه اآلخر يف معناه اللغوي وهو التتابعوقد عرف17.كالليث واألسد

على معىن واحد، مثل:اإلصطالحي فهو داللة عدد من الكلمات املختلفة

اجلود والسخاء واألرحيية والندى والسماحة والكرم والبذل.- 

وشاهدته.،وعاينته،وأبصرته،رأيت الشيئ- 

عام وسنة وحول.- 

وخلقه، وسجيته، وسليقته، ونقيبته.طبيعة فالن، - 

وجدت فالنا مسرورا، وحمبورا، وفرحا، وجِذال، وبلجا، ومستبشرا.- 

ح والوجد والكآبة واجلزع واألسف واللهفة احلزن والغم واألسى والشجن والرت - 

واحلسرة واجلوى واحلرقة واللوعة.

، وخشي، ووجل، وفرق، ورهب، وارتاع، وارتعب، وانذرع.خاف الرجل، وفزع- 

253: ، ص1405بريوت، الطبعة األوىل ، :دار الكتاب العريب التعريفات، علي بن حممد بن علي اجلرجاين، 17
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الرمحة والرقة والشفقة واحلنان والعطف والرأفة.- 

ه، ويشاكله، ويضاهيه، ومياثله، ويضارعه، وحياكيه، -  فالن يشبه فالنا، ويشا

ويناظره.

هفوة وزلة وسقطة وعثرة وكبوة.- 

سورة نمالثة عشرالثيةاآلسبحانه تعاىل يفواملثال من القرآن الكرمي قوله 

:كما يلىالكهف
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). أن عالقة املعىن نقّص ونبأسنجد هنا الكلمة املرتادفة (إذا تأملنا تأمال كامال

)يقصّ األول (معىنالفرق بينهما من ناحية املعىن؛ أن. وأما األخباربينهما هي 

حنن نقّص (ومنه قوله تعاىل: 19.على وجه الصدقاألخبارالقصة أي واإلسم منه هو

خرب ذو فائدة عظيمة حيصل به هو ) نبأالثاين (معىنوأما.)عليك أحسن القصص

20.علم أو غلبة ظن

ولقد لفتت ظاهرة الرتادف يف اللغة العربية أنظار العلماء فأولوها عناية 

ملحوظة وعدها بعضهم من أبرز خصائصها اللغة العربية، ومما يدل على هؤالء 

370العلماء، وأن بعضهم قد أفرد كتابا للكلمات املرتادفة، فألف ابن خالوية (تويف 

13سورة الكهف : 18
217، ص: 15ه، ج: 1418دار الفكر املعاصر : دمشق، الطبعة الثانية، التفسري املنري للزحيلي،دكتور وهبة بن مصطفى الزحيلي، 19
443، ص: 1دار اهلداية، ج: ، تاج العروس من جواهر القاموس،عبد الرزّاق احلسيينحمّمد بن حمّمد بن 20
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مساء احلية، كما ألف الفريوز أبادي (تويف ه) كتابا يف أمساء األسد، وكتابا آخر يف أ

كتابا أمساه (الروض املسلوف فيما له امسان إىل ألوف).ه)  817

أسباب الترادف.7

21أن املرتادفات يف اللغة العربية تعود إىل األسباب التالية، منها:

بعض األلفاظ كانت تدل يف املاضي على أوصاف حمددة : فقدان الوصفية)1

ا مع مرور الزمن تُوسع يف استعماهلا ففقدت الوصفية العتبارات معينة  غري أ

واقرتبت من اإلمسية واكتفي بالصفة عن املوصوف، وأصبح هذا الوصف إمسا. 

مثل:

املــُدام: كانت صفة للخمر تعين "الذي أُدم يف الدن" وهي اآلن تطلق - 

ا إسم من أمساء اخلمر. على أ

السيف: له أسم واحد هو السيف، وله أكثر من مخسني صفة لكل - 

كاملهند (مصنوع يف اهلند) ومثله اليماين (مصنوع صفة داللتها املميزة  

يف اليمن) واملشريف (معمول يف مشرف) واحلسام حلدته وسرعة قطعه.

العربية لغة ذات هلجات متعددة ختتلف يف أمساء إختالط اللهجات العربية: )2

ألشياء، فالشيئ الواحد قد يسمى عند قبيلة بلفظ وعند أخرى بلفظ بعض ا

176م، ص: 1982دار الثقافة اإلسالمية: بريوت، ففه اللغة العربية وخصائصها، دكتور إميل بديع يعقوب، 21
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م ومعاشهم وأسواقهم فقط تطغىي  آخر، وبسبب اختالط العرب يف حرو

بعض األلفاظ على بعض، واشتهرت الكلمات اليت تعترب أسهل أو أفضل من 

غريها فاجتمع لإلنسان الواحد أكثر من لفظة للشيئ الواحد، ومن ذلك مثال:

سكني يدعوها بذلك أهل مكة وغريهم وعند بعض األزد يسميها ال- 

املدية.

القمح لغة شامية، واحلنطة لغة كوفية، وقيل الرب لغة حجازية.- 

اإلناء من فخار عند أهل مكة يدعى بُرمة وعند أهل البصرة يسمى - 

قدرا.

البيت فوق البيت يسمى عّلية عند أهل مكة، وأهل البصرة يسمونه - 

غرفة.

الذي يسميه أهل العراق الَقراح.(املكان الطيب يزرع فيه) وهواحلقل - 

املضاربة عند أهل احلجاز تسمى مقارضة.- 

اجلرين عند أهل جند (املكان الذي جيفف فيه التمر والثمر) يسميه أهل - 

املدينة املربَد.

املتجازي (من يستويف الديون) يدعى يف املدينة املتجازي.املتقاضي - 
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إختالط العرب بغريهم من األمم األعجمية اإلقتراض من اللغات األعجمية: )3

من فرس وروم وأحباش أدى إىل دخول عدد من الكلمات األعجمية يف 

العربية، بعضها كثر استعماله حىت غلب على نظرية العريب، ومن ذلك هي:

عربيأعجميعربيأعجمي
املــُـْتكاألُتْـرُجّ الَعْبهرالنَّرجس
الِفرصادالتُّوتالصََّرفانالرَّصاص
السَّمسقاليامسنيالَقْثداخلِيار
املِْثعبامليزاباملِنجازاهلاون
الدَّجراللُّبياءاملشموماملِسك

ا المجاز: )4 ازات املنسية تعترب سببا مهما من أسباب حدوث الرتادف؛ أل ا

جبانب املفردات األصلية يف حقبة من تاريخ اللغة، ومن تصبح مفردات أخرى

ذلك:

تسمية العسل باملاذية (تشبيها بالشراب السلس املمزوج) والسالف - 

الثواب والنحل وأطلق على العسل بتسمية (تشبيها باخلمر) والثواب (

الشيئ باسم صانعه)، والصهباء (تشبيها باخلمر) والنحل (العسل؛ مسي 

باسم صانعه).العسل حنال 

تسمية اللغة لسانا ألن اللسان آلة اللغة.- 

تسمية اجلاسوس عينا لعالقة اجلزئية.- 
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تسمية الرقيق رقبة لعالقة اجلزئية.- 

التساهل يف استعمال الكلمة وعدم مراعات داللتها التساهل في اإلستعمال: )5

الصحيحة يؤدي إىل تداخلها مع بعض األلفاظ يف حقلها الداليل:

يف األصل اليقال هلا مائدة حىت يكون عليها طعام وإال فهي املائدة:- 

اخلوان.

الكأس: إذا كان فيها شراب وإال فهي القدح.- 

الكوز: إذا كان له عروة وإال فهو الكوب.- 

الثرى: إذا كان نديا وإال فهو تراب.- 

التغيريات الصوتية اليت حتدث للكلمات ختلق منها صورا التغيير الصوتي: )6

تؤدي املعىن نفسه. وهذه التغيريات قد تكون بسبب ما يلي:خمتلفة 

إبدال حرف حبرف، مثل: حثالة وحفالة، ثوم وفوم، هتنت السماء - 

وهتلتها، حلك الغراب وحنك الغراب.

بتقدمي حرف على آخر، مثل: صاعقة وصاقعة، عاث وثعا، قلب لغوي - 

طريق طاِمس وطاِسم.

أنواع الترادف.8
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بني أنواع خمتلفة من الرتادف وأشباه الرتادف على احملدثنييميز كثري من ف

22النحو التايل :

,perfect, complete, genuine): الترادف الكامل)1 full synonymy) أو

.(sameness)التماثل 

وذلك حني يطابق اللفظان متام املطابقة، وال يشعر أبناء اللغة بأي فرق 

أنه الرتادف 23،يف العصر احلديثبينهما. ورأى آخر من علماء املعاجم

تام واملطلق بني  الوذلك يف حالة التطابق ، (absolute synonymy)املطلق 

كلمتني أو أكثر، ويعين هذا التطابق فيما تشري إليه الكلمة يف اخلارج 

designationاآلخرىالكلمات اوالدالالت اليت توجيهاconnotation

أمرا نادرا يف أي لغة.الكامل أو املطلقوهذا الشرط جيعل الرتادف

ا؛ وهذا ألن العربية إذا فقد اختلف العلماء اللغويو  ختلفت بعض ان عن كو

.املعين خمتلفاأحرفها أو شكلها فكان

near, approximate): شبه الترادف)2 synonymy)، أو التشابه(likenes) ،

.(overlapping)أو التداخل ، (contiguity)ارب قأو الت

لغري بالنسبة -ها يصعب معلدرجة يتقارب اللفظان تقاربا شديدا أي حني

ستعملهما الكثريون دون حتفظ، مع إغفال االتفريق بينهما، ولذا - املتخصص

225- 220، ص: 1998الطبعة اخلامسة: الداللة،علم كلية دار العلوم جامعة القاهرة )، –ر عمر ( أستاذ علم اللغة اكتور أمحد خمتالد 22
132م، ص: 1995اإلسكندارية، –دار املعرفة اجلامعة، سوتريراسة لغوية معجمية)، دالكلمة (د. حلمي خليل، 23



24

-سنة - : عام ذا النوع يف العربية بكلمات مثلوميكن التمثيل هلهذا الفرق.

حول.

semantic): التقارب الداللي)3 relation).

تقارب املعاين، لكن خيتلف كل لفظ عن اآلخر مبلمح تويتحقق ذلك حني 

: حلم ذا النوع يف العربية بكلمات مثلوميكن التمثيل هلهام واحد على األقل.

و رؤيا ومها من الكلمات القرآنية.

.(entailment): االستلزام)4

كل املواقف ) إذا كان يف  2) يستلزم (س1وميكن أن يعرف كما يأيت: (س

). وعلى سبيل املثال : 2) يصدق كذلك (س1املمكنة اليت يصدق فيها (س

إذا قلنا : قام حممد من فراشه الساعة العاشرة، فإن هذا يستلزم : كان حممد يف 

فراشه قبل العاشرة مباشرة.

.(paraphrase): إستخدام التعبير المماثل أو الجمل المترادفة)5

هذا Nilsenوذلك حني متلك مجلتان نفس املعىن يف اللغة الواحدة. وقد قسم 

24النوع أقساما منها:

التحويلي-

)ر عمرالدكتور أمحد خمتااملرجع السابق (24
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وذلك بتغري مواقع الكلمات يف اجلملة، وخباصة يف اللغات اليت تسمح 

حبرية كبرية، وذلك بقصد إعطاء بروز لكلمة معينة يف اجلملة دون أن 

ذلك:يتغري املعىن العام هلا. مثل 

احلجرة دخلها = ببطء دخل حممد احلجرةدخل حممد احلجرة ببطء = 

حممد ببطء.

وذلك مثل قولك:التبديلي أو العكس،-

دينار.100إشرتيت من حممد آلة كاتبة مببلغ 

دينار.100باع حممد يل آلة كاتبة مببلغ 

ما تشريان إىل نفس  ما خمتلفان من الناحية الظاهرة فإ فعلى الرغم أ

ما مجلتان  ان.تمرتادفاحلادث يف عامل احلقيقة، ولذا يقال إ

.(translation): الترجمة)6

حدة اوذلك حني يطابق التعبريان أو اجلملتان يف اللغتني، أو يف داخل اللغة الو 

نص علمي إىل اللغة الشائعة، أو ؛ كأن يرتجم حني خيتلف مستوي اخلطاب

يرتجم نص شعري إىل نثري.

.(interpretation)التفسير: )7

(ص)، وكانت التعبريات ـــ(ص) اذا كان (س) ترمجة لـــيكون (س) تفسريا ل

(س) اقرب إىل الفهم من تلك املوجودة يف (ص).ـــاملكونة ل

الدراسة السابقة.ب
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ا بكلية مبا يشابه هذا البحث إحدى الطالبات من قسم تقد قام اللغة العربية وأد

حتت املوضوع: أطيع ودييتوهياإلسالمية احلكومية مباالنجامعة جلالعلوم اإلنسانية والثقافة

ت" وذلك حبث مكتيب وكتبالرتادف واملشرتك اللفظي يف سورة فاطر (دراسة حتليلية لغوية)"

الرتادف ومعانيه يف القرآن الكرمي (دراسة "وكان هذا البحثم، 2007سنةاالنجمبةالباحث

".  يف سورة الكهف)لغويةحتليلية 

الرتادف واملشرتك اللفظي يف سورة الثاىن هو أن البحث األول عن األول و والفرق بني

يف علم كانماالرتادف واملشرتك اللفظي فيها بنسبة علىيات اليت حتتوىلل اآلحتفاطر أي 

يف سورة الكهف من املستعملةومعانيهااملرتادفةالكلماتحيلل البحث الثاىن أما ، و اللغة

.القرآن الكرمي بنسبة ما كان يف علم الداللة

ئياالمفهوم اإلجر .ج

قدم املفاهيم اإلجرائية عن الرتادف الذي هو موضوع هذا البحث وأراد الباحث أن ي

كما يأيت:

.معىن واحدتدل على فأكثر لفظان يكونأن .1

التقارب شبه الرتادف و و األنواع الكثرية هي: الرتادف الكامل ينقسم الرتادف إىل.2

والتحويلي والتبديلي أو العكس والرتمجة والتفسري.الداليل واإلستلزام 

فكان هذا وال يشعر أبناء اللغة بأي فرق بينهمافأكثر متام املطابقةيطابق اللفظانأن.3

.هو الرتادف الكاملالنوع 
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-بالنسبة لغري املتخصص-يتقارب اللفظان تقاربا شديدا لدرجة يصعب معها أن.4

النوع هو شبه الرتادف.التفريق بينهما فكان هذا 

خيتلف كل لفظ عن اآلخر مبلمح هام واحد على األقلو األلفاظتتقارب معاينأن.5

.التقارب الداليلالنوع هوفكان هذا 

) 1) يف كل املواقف املمكنة اليت يصدق فيها (س2يستلزم (س) 1(سأن يكون.6

فكان هذا النوع هو االستلزام.) 2يصدق كذلك (س

بعض منهما يف مواقع تغريمثتملك مجلتان نفس املعىن يف اللغة الواحدةتأن.7

إعطاء بروز لكلمة معينة يف اجلملة دون أن يتغري اقصدويالكلمات يف اجلملة

.التحويليالنوع هو وهذا املعىن العام هلا

التبديلي أو فكان هذا النوع هو ملتان إىل نفس احلادث يف عامل احلقيقةاجلأن تشري .8

.العكس

يطابق التعبريان أو اجلملتان يف اللغتني، أو يف داخل اللغة الواحدة حني خيتلف أن .9

.الرتمجةفكان هذا النوع هواخلطابمستوي

، وكانت التعبريات املكونة لـــ(س) اقرب إىل الفهم من (ص)يكون (س) تفسريا لـــأن.10

.التفسريفكان هذا النوع هوتلك املوجودة يف (ص)


