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 ملخص البحث:
ام الباحث قعنوي. وامل هذا البحث حياول أن يكتشف األلفاظ املتناوعة من حيث التشابه اللفظي"

بتحليل حث ج الباف. لتحليل الداليل وخيتص حبثه يف الرتادف يف اآلية القرآنية سورة يوس
ت اليت فيها األلفاظ هلا ترادف املعاين مث سّجلها ونّظمها حسب  ع مف وتقسيماته الرتاد نواعأاآل
 تج بعض النقطهج استنملنااشرح ما حيتاج إليه من الدليل وآراء العلماء. بعد أن قام الباحث تلك 
احد ، أو ى مسمى و علر التالية. إّن الرتادف يف االصطالح، هو داللة كلمتني خمتلفتني أو أكث
ف أنواع الرتادعناه. و فق ممعًىن واحد ، داللًة واحدة. وهو، بعبارة القدماء، ما اختلف لفظه وات

 القوة، يفلتفاوت م، اهي الرتادف الكامل، شبه الرتادف، التقارب الداليل، التفاوت يف العمو 
ة ن الكرمي سور  القرأع يفيت تقالتفاوت يف التخصيص، التفاوت يف املالمح. واأللفاظ املرتادفة ال

، السُ  َمْكر، َأب و  وَشاء، َكْيد الَفحْ  وْوء يوسف هي َمّكَن و َجَعل، أََتى و أَْعَطى، َأْحَالم و ُرْؤَ
  "َواِلد، الَبثُّ و احلُْزُن.
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  مقدمة  .أ

رئ األمم و موىل النعم ،بسم هللا الرمحن الرحيم. احلمد  رب العاملني و أشهد أن ال إله إال هللا  ،هو 

امللك احلق املبني. و أشهد أن حممدا رسول هللا إمام العارفني و سيد اخللق أمجعني. و الصالة و السالم على 

ا و شجع على تعلمها و ت حلق و علىأفصح من نطق بلغة الضاد و خري من افتخر  مها سيد حممد املبعوث 

حسان إىل يوم الدين.بعني و الرمحة و على آله و أصحابه و التا   من تبعهم 
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كان القرآن كالم هللا املعجز على مجيع املخلوقات لقوله الكرمي " وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبد   ،أما بعد

١فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون هللا إن كنتم صادقني " والقرآن نزل يف مكة املكرمة، ومن عادات  

قاء الشعر مع طبعهم وميول مشاعرهم إىل حب اجلمال والكمال، ولذلك حتدى القرآن الكرمي يف أوائل شعبهم إل

لقاء الشعر أداء  لشعر كقابل للغة القرآن، فقام شعراء العرب  نزوله العرب على إلقاء الكالم اجلميل املسمى 

توا مب   ثل ما جاء به القرآن الكرمي.لتحدي القرآن هلم، ولكنهم مع مجال كالمهم ما استطاعوا أن 

من املعلوم أن الدارسة يف القرآن الكرمي مع كونه كالم هللا املعجز على مجيع املخلوقات ال تقتصر على الدراسة 

الفقهية أو الدراسة التارخيية بل وإمنا أوسع من ذلك السيما البحث من الناحية اللغوية. ولذلك كان العلماء 

إلعجاز اللغوي يف القرآن، إما من حيث الصرف والنحو والبالغة، واتباعا إىل العلماء لفون الكتب املتعلقة 

ت القرآنية خذمة لكتاب هللا العزيز، استنبط الباحث أن دراسة لغة  القدماء الذين بذلوا أعمارهم أمام فهم اآل

حيث قال البخاري يف  -ه وآله أمجعنيعلىأفصح الصالة وأزكى السالم  -القرآن يعد ويدخل إىل قول الرسول

حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخربين علقمة بن مرثد مسعت سعد بن عبيدة عن أيب عبد صحيحه : 

٢ه وسلم قال : خريكم من تعلم القرآن وعلمه.علىالرمحن السلمي عن عثمان رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا  بيد  

إلعجاز أن الزمان جيري حسب األوقات يت  ثريا للباحث أثناء  مازال القرآن  لغو كان أو علميا، وأكثر ما 

قراءته القرآن يف كل لياليه، التفات نظره وفكره كثرة  األلفاظ املتنوعة من حيث التشابه اللفظي واملعنوي. مثل 

و سورة البقرة " وأين فضلتكم نا " علىلفظ " آثر و فضل " كما هو موجود يف سورة يوسف "  لقد آثرك هللا 

٣نا " علىنا أي لقد فضلك هللا علىعلى العاملني " وقد فسر الشيخ القرطيب آية سورة يوسف " ولقد آثرك هللا   

٤وقول أيب حيان " آثرك : فضل "  ه : علىوورد مثل هذا يف لسان العرب البن املنظور ( آثر ) إذ قال " و آثره  .

                                                             
 ٢٣سورة البقرة اآلية  ١
 ٣٤٦،ص ٣، ( املكتبة السلفية: قاهرة، جمهول السنة)ج.اجلامع الصحيحالبخاري،  ٢
 ١٠٤) ص. ٢٠٠١عامل الكتب، قاهرة: ، ( الدراسة اللغوية يف القرآنأمحد خمتار،   ٣
يب حيان األندلسي ، ٤   ٣٣٤ص.  ٥دار الكتب العلمية، جمهول السنة ) ج. بريوت: (تفسري البحر احمليط، حممد يوسف الشهيد 
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. نظرا إىل هذا املظهر أحب الباحث أن يكون هذا البحث ٥ك إيثارا أي فضلتك فضله. و قال األصمعي آثرت

ت القرآنية سورة حتت املوضوع "  على دراسة داللية عن الرتادف يقوم التحليل الداليل عن الرتادف يف اآل

ملوضوع والدراسة اليت تعّمق الباحث فيها " يوسف  لكتاب هللا خذمة لالكتشاف عن املعاين واملعارف تتعلق 

  الكرمي ورجاء جنته النعيم والنظر إىل وجهه اجلميل مع النيب املصطفى األمني.

 تعريف الرتادف واآلراء عنه  .ب

وإما أن ،اللفظ ينقسم إىل أربعة أقسام. إما أن يتحدد فيها اللفظ واملعىن  وإما أن يتعدد فيها اللفظ وكذالك املعىن

٦و إما أن يتحدد فيها اللفظ ويتعدد فيها املعىن ،يتعدد فيها اللفظ واملعىن واحد .  

الرتادف، يف اللغة، هو ركوب أحد خلف آخر، يقال : ردف الرجل وأردفه، أي : ركب خلفه، وارتدفه خلفه 

٧على الدابة ، ورديفك : الذي يرادفك ، واجلمع ردفاء ورداىف .  

والردف: ما تبع الشيء. وكل شيء تبع الرتادف هو لفظ مشتق من الفعل: َرِدَف، أو املصدر: الردف، 

شيئاً، فهو رِْدفُُه، واذا تتابع شيٌء خلف شيء، فهو الرتادف واجلمع الراديف. يقال: جاء القوم ُردايف أي بعضهم 

تون فرقة بعد  .يتبع بعضاً  لٍف من املالئكة ُمردفني) معناه:  والرتادف: التتابع. وقد فّسر الزجاج قوله تعايل: (

لشيء وأردفه  .قال الفراء: مردفني: متتابعنيفرقة. و  ردفُت  :ه. قال الزجاج: يقالعلىه: أتبعه علىوأردف الشيء 

الدابة. ورديفك:  علىالرجل اذا ركبُت خلفه، وأركبته خلفي. وردف الرجل وأردفُه: ركب خلفه، وارتدفه خلفه 

واملرتادف هو   .رداف. واسرتدفه: سأله أن يردفه والرديف: املرتدف، واجلمع .الذي يرادفك، واجلمع ُردفاء وردايف

كل قافية اجتمع يف آخرها ساكنان، مسي بذلك الن غالب العادة يف أواخر األبيات ان يكون فيها ساكن واحد، 

٨فلما اجتمع يف هذه القافية ساكنان مرتادفان كان أحد الساكنني ردف اآلخر والحقاً به.   

                                                             
  ٢٨٣دار العلم والثقافة، جمهول السنة )ص. قاهرة:  ، (الفروق اللغويةأبو هالل العسكري ، ٥
 . )د.ت دار الفكر، ( بريوت: جاد املوىل، وآخرون، ، حتقيق حممد أمحد١/٣٨٨هـ)، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها٩١١جالل الدين السيوطي (ت  ٦ 
  ١٠٥٢:  ١ )١٩٩٩( قاهرة: دار املعارف، لسان العرب، ابن منظور ،   ٧
  لسان العرب، مادة (رد ف).  ٨
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أما يف االصطالح ، فهو داللة كلمتني خمتلفتني أو أكثر على مسمى واحد ، أو معًىن واحد ، داللًة   

. وقال بن مصطفى الدمشقي أن الردف هو ما ٩واحدة. وهو ، بعبارة القدماء ، ما اختلف لفظه واتفق معناه 

ف. ومن هذا قوهلم مرادفة اجلراد تبع الشىء وكل شىء تبع شيئا فهو ردفه وإذا تتابع شىء خلف شىء فهو الرتاد

أى ركوب الذكر على األنثى ويقال لليل والنهار ردفان ألن كل واحد منهما ردف صاحبة أى يتبعه. وقد فسر 

َْلفٍ  ِ تون فرقة بعد فرقة على رأى الزجاج. الرتادف هو ألفاظ  مِّنَ  قوله تعاىل: ......  اْلَمَالِئَكِة ُمْرِدِفَني. مبعىن 

ملعىن وقابلة للتبادل فيما بينها يف أى سياق أى تعدد األلفاظ ملعىن واحد أى عبارة عن وجود أكثر من  متحددة ا

عتباره واحدا وقد تنشأ ظروف يف اللغة  كلمة هلا داللة واحدة أو هو األلفاظ املفردة الدالة على شىء واحد 

من الرتادف ما هو هلجات لقبائل خمتلفة أو تؤدى إىل تعدد األلفاظ ملعىن واحد أو تعدد املعاىن للفظ واحد و 

١تناسى الفروق الدقيقة بني الكلمات. ٠   

نه اللفظان أو أكثر مبعىن واحد أو متقارب. وكذلك Soedjitoو قد عرف سوجيطا ( ) الرتادف 

 –يقول شاهن أن الرتادف (مرتادفات) هو األلفاظ اليت اختلفت صيغها وتواردت على معىن واحد. كمثل القمح 

احلنطة، أما الكلمة "القمح" مستخدمة يف مصر، و "الّرب" يف عراق، و "احلنطة" يف أهل مكة ملوضوع  –الّرب 

) أن الرتادف هو لفظان أو أكثر مبعىن واحد،  Al-Mubarradواحد. ونقل شاهن أيضا إيضاح الـُمَربَّْد (

١بشر. –موسني، إنسان  –وساعد، أنف  –وحسب، ذراع  –كظن  ١   

ما سبق، يدل أن يف كل اللغات ألفاظ هلا معىن مستوي، ويسمى هذا احلال يف دراسة علم عالوة على 

الداللة بـ "الرتادف". واستخدام الرتادف يسبب إىل مشكالت يف استقبال معىن الكلمة كما قال فريهار 

)Verhar) ١) أن اللفظني املرتادفني كا معنامها مستو نوعاما.١٩٩٠) يف خري ٢ أن معىن األلفاظ  يرى فريهار 

                                                             
 .٣٢٨ص )١٩٨٩(القاهرة. دار الفكر العريب : رمضان عبد التواب: فصول يف فقه العربية، ٩

١   .١١، ص ١السنة)، ج ، (القاهرة: دار الفضيلة، جمهول معجم أمساء األشياءأمحد بن مصطفى الدمشقي،   ٠
١     .Moh. Ainin&Imam Asrori،(Surabaya:Hilal Pustaka Semantik Bahasa Arab ،)2008 ،52Hlmمرتجم من  ١
١     .Abdul Chaer،k (Jakarta:PT. Rineka CiptaPsikolinguistik Kajian Teoreti ،)2009،270Hlmمرتجم من  ٢
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، أي أن احتاد املعىن مقيد، وال يستوي مائة يف املائة. ويقال يف  يف مشكالت الرتادف بتعبري املعىن الواحد متقار

١عالقة السيمانتيك إذا كانت صيغة الكلمة خمتلفة فمعناها خمتلف مع أن وجود االختالف قليل. ٣   

 الرتادف وفوائدها نواعأ  .ج

  احملدثون الرتادف على أربعة أقسام ، هييقّسم الدارسون 

 الرتادف الكامل .1

ي فرق  يبادلون حبرية ما، لذابينه وذلك حني يتطابق اللفظان متام املطابقة وال يشعر أبناء اللغة 

  73لي:وقد اشرتطوا هلذا االتفاق واالحتاد يف املعين ما يبينهما يف كل السياقات. 

هم  كان حقًا يفن العريبأل قوي أفراد البيئة الواحدة فاذا تبني بدليأن يكون يف ذهن الكثرة الغالبة من   )أ

 .امالً فاً كمن كلمة (جَلَس) شيئاً ال يستفيده من كلمة (قَعَد) قالوا: انه ليس تراد

االحتاد يف البيئة اللغوية الواحدة: أي أن تنتمي الكلمات ايل هلجة واحدة، أو جمموعة منسجمة من   )ب

ن هذه النقطة ال ينبغي أن نلتمس الرتادف من هلجات العرب املتباينة، وقد تنّبه اللهجات. وانطالقًا م

علماء فقه اللغة العربية القدامي ايل ذلك، قال محزة االصفهاين: وينبغي ان حيمل كالم من منع 

١(الرتادف) على منعه يف لغة واحدة، فأما يف لغتني فال يُنكره عاقل. ٤  

يب عن أذهان فروق تغذه اللزمن كفيل خبلق فروق بني االلفاظ، او ان هاالحتاد يف العصر: فان مرور ا  )ج

ن عسيف، وقد غاب عين المبالثة الناس شيئًا فشيئاً، مثل: املشريف، واملهّند، واليماين، حيث تستعمل الث

 ملني، وان لكلنع يف اصاين: الكثريين ان معين املشريف: صنع يف دمشق، واملهّند: صنع يف اهلند، واليم

 .منها صفاته

                                                             
١   ٥٢سايق، ص. ، مرجع Moh. Ainin&Imam Asroriمرتجم من   ٣
١   ١٦٦ص  م)١٩٥٢، (القاهرة: مطبعة البيان العريب، ٢، طأنيس، ابراهيم، يف اللهجات العربية ٤
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ثل) و(اجلفل): مبعين النمل، و(اجل أال يكون أحد اللفظني نتيجة تطور صويت لآلخر، كما يف (أّز) و(هّز)  )د

 .حيث ميكن اعتبار احدي الكلمتني اصًال، واألخري تطوراً صوتياً هلا

الرتادف ووفقًا هلذه املعايري اليت وضعها احملدثون، سيكون من الصعب جدًا العثور على الفاظ من 

١التام يف العربية، وستخرج النماذج التالية من هذا النطاق ايضا: ٥   

ألويل فقط، منها يف حامل وُحبلي: ألن األويل راقية ومؤدبة، والثانية مبتذلة، وقد استعمل القرآن الكرمي ا )1

ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َمحََلْتُه أُمُُّه َوْهًنا َعَلى قوله تعايل: ( َنا اْإلِ َعاَمْنيِ َأِن اْشُكْر ِيل َوِلَواِلَدْيَك  ِيف  َوْهٍن َوِفَصالُهُ َوَوصَّيـْ

١. ِإَيلَّ اْلَمِصُري) ٦  

ا يف درجة و اايل جانب تف املرحاض، ودورة املياه، التواليت، واحلّمام: فلكٍل منها بيئتها اخلاصة، )2

 .التلطُّف

، ّل رمسيةً قوالثانية: أ يات،الشخص عقيلته، وحرمه، وزوجته، ومراته: فاألويل: رمسية، ال تستخدم اال مع )3

قافية، دالالت اجتماعية، وث عامية. اضافة ايل ما حتمل كل لفظة من :والثالثة: عربية فصيحة، والرابعة

 .لنسبة للمتكلم

وخالصة القول: ان احملدثني ال يشرتطون االتفاق التام يف املعين حسب، بل يرون ايضًا ان مقياس 

ة، يقوم على أساس مبدأ االستعاضة: الذي يعين استبدال الكلمة مبا يرادفها يف النص الرتادف يف ألفاظ اللغ

دون أي تغيري يف املعين، وذلك انطالقًا من التعريف الذي وضعوه للرتادف التام من أنه ألفاٌظ متحدُة املعين، 

١وقابلة للتبادل فيما بينها يف أي سياق. ٧   

 شبه الرتادف .2

                                                             
١   .١/٤٠٥املزهر:  ٥
١   ٢٢٨علم الداللة: ص  ٦
١   ٦٧الرتادف يف اللغة: ص  ٧
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التفريق  –صص لنسبة لغري املتخ –تقار شديدا لدرجة يصعب معها وذلك حني يتقارب اللفظان 

 يفهلذا النوع  ليوميكن التمث بينهما يف املعىن، ولذلك يستعملها الكثريون دون حتفظ مع إغفال هذ التفريق.

 ول، ثالثتها قد وردت يف مستوى واحد من اللغة.ح –سنة  –العربية بكلمات : عام 

 التقارب الداليل .1

قق ذلك حني تتقارب املعاين، لكن خيتلف كل  لفظ عن اآلخر مبلمح هام واحد على األقل. ويتح

مثال : ميشي، يدب، يقفز، جيري، فكلها تشرتك يف معىن احلركة من كائن حي يستعمل أرجله، ولكن عدد 

لسطح املالمس خيتلف من لفظ إىل آخر. وكذلك كلمتا " حلم" و األرجل وكيفية احلركة وعالقة األرجل 

." ١"رؤ ٨  

 التفاوت يف العموم .4

 املنيحة)،((النجعة)، و ثلته:ومعناه انتقال معين الكلمة من املعين اخلاص ايل املعين العام، فمن أم

ب االستعار  ً، ترجم له ( ها صل(النجعة): أ قال فيه:و ات) و(الوغي)، وقد عقد ابن دريد يف اجلمهرة لذلك 

 رُب لبنها، أواقة، فيشالن لب انتجاعاً. و(املنيحة): أصلها أن يعطي الرجلطلب الغيث، مث كثر فصار كل ط

  .50ثرت فصارت احلرباختالط األصوات يف احلرب، مث ك :(الشاة، مث صارت كل عطية منيحة... و(الوغي

 التفاوت يف التخصيص .5

 فقد ذكر ابن ،السبت)لفظ (انتقال معىن الكلمة من املعىن العام ايل املعين اخلاص، لفظ (احلج)، و 

اية احلسن، غاًال يف ه مثلدريد: ان احلج أصله قصدك الشيء، وجتريدك له، مث خص بقصد البيت... مث رأيت 

م  حد أ رد من أفراد فوع، وهو السباوهو لفظ (السبت) فانه يف اللغة: الدهر، مث خص يف االستعمال لغة 

  49.الدهر

                                                             
١ . ص.  ٨  ٢٧علم الداللة. حممد غفران زين العامل. جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية. سورا
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 التفاوت يف القوة .6

َ ُبَينَّ َال تـَْقُصصْ (يد و مكر) يف قوله تعاىل: التفاوت يف القوة حنو (ك َك َعَلٰى ِإْخَوِتَك  قَاَل  ُرْؤَ

نَساِن َعُدوٌّ مُِّبٌني). ◌ۖ فـََيِكيُدوا َلَك َكْيًدا  ْيَطاَن ِلْإلِ ــــــ كيد هنا أن حيتلوا ألهلكك حيلة عظيمة ال   ِإنَّ الشَّ املراد بـ

١أو خفية ال تتصدى ملدافعتها. ،تقدر على التقصي عنه ٩   

 التفاوت يف املالمح .7

َا َأْشُكو بَثِّي َوُحْزِين التفاوت يف املالمح حنو البث و احلزن يف قوله تعاىل َِّ  ِإَىل  :(َقاَل ِإمنَّ َِّ  َوَأْعَلُم ِمنَ  ا َما ال  ا

٢البث و احلزن مبعىن واحد.هناك من يرى أن  تـَْعَلُموَن)، ٠ على حني يذكر الزخمشري أن البث هو أصعب اهلم  

٢فيبثه إىل الناس أي ينشره. ،الذي ال يصرب علىه صاحبه ١ و خضونة يف  ،أما احلزن مبعىن خشونة يف األرض 

٢النفس ملا حيصل فيها من الغم. ٢   

اللغة العربية،ومن إّن للرتادف عند القائلني به عدة فوائد ترجح ماذهبوا إليه وترد على من يقول مبنع وقوعه يف 

بينها ما يلي مما ذكره السيوطي: "أن تكثر الوسائل إىل اإلخبار عما يف النفس فإنه رمبا نسي أحد اللفظني، أو 

 التوسع يف سلوك طريق الفصاحة، وأساليب البالغة يف النظم والنثر وذلك ألن اللفظ  .عسر عليه النطق به

ستعماله مع لفظ آخر، ا والقافية والتجنيس والرتصيع وغري ذلك من أصناف البديع وال  لسجعالواحد قد يتأتى 

ستعمال مرادفه مع ذلك اللفظ قد يكون أحد املرتادفني  .املراوحة يف األسلوب، وطرد امللل والسآمة .يتأتى ذلك 

لنسبة إىل قوم دون أجلى من اآلخر فيكون شرحا لآلخر اخلفي وقد ينعكس ٢آخرين." احلال  ٣   

ت ال  .د  قرآنية يف سورة يوسف اليت تضمن فيها الرتادفاآل

                                                             
١   ١٨١، ص. ١٠املعاين،  روح ٩
٢   .١٦٢ ، ص.٢حتقيق حممد حمي عبد احلميد، ط املكتبة العصرية، د.ت، ج املثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر، ابن األثري،  ٠
٢   .٤٩٩، ص. ٢الكشاف، ج. ١
٢   .١١٥،ص. ١املفردات، ج. ٢
٢  .جاد املوىل، وآخرون، دار الفكر، بريوت، د.ت ، حتقيق حممدأمحد ١/٣٨٨علوم اللغة وأنواعها هـ)، املزهر يف٩١١جالل الدين السيوطي (ت  ٣
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ت القرأنية من سورة يوسف اليت يكون فيها الرتادف، ت ملرتادفة. وهي  األلفاظ اوجد بعد أن يبحث الباحث اآل

 كما يلي:

رة سو  رمياأللفاظ املرتادفة اليت تقع يف القرأن الك  رقم

  يوسف

  أنواع الرتادف

  الرتادف الكامل  )٢١َمّكَن و َجَعل (أية:   ١

  شبه الرتادف  )٣١أََتى و َأْعَطى (أية:   ٢

  التقارب الداليل  ) ٤٤-٤٣َأْحَالم و ُرْؤَ (أية:   ٣

  التفاوت يف العموم  )٢٤الُسْوء و الَفْحَشاء (أية:   ٤

  التفاوت يف القوة  )٢٨و  ٥َكْيد و َمْكر (أية:   ٥

  التفاوت يف التخصيص  )١١َأب و َواِلد (أية:   ٦

  التفاوت يف املالمح  )٨٦الَبثُّ و احلُْزُن (أية:   ٧

  

فيستبدل بينهما دون خالف كالرتادف بني  ،يتطابق اللفظان متام املطابقة ؛)٢١َمّكَن و َجَعل (أية: الكلمة 

َْ  ِيف اَألْرِضَولِنُـَعلَِّمهُ  وجعل) يف تفسري قوله تعاىل: ... وََكَذِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسفَ  ،(مّكن َُّ ِمْن  ِويِل اَألَحاِديِث َوا

و أمكنه منه مبعىن أقدره. وفالن ال ميكنه  ،روى ابن منظور عن اجلوهري قوله: مكنه هللا من الشيء.... َغاِلبٌ 

واإلسم من كل ذلك  ،واستمكن ظفر ،ويقول ابن سيدة: ومتكن من الشيء ،النهوض أي ال يقدر عليه

٢املكانة ٤ حلرف فيقال: مكنته ، ٢ومكنت له فتمكن ،والفعل يتعدى بنفسه و ٥ .  

                                                             
٢   .٤١٤، ص. ١٣(بريوت: دار املعارف،د.ت) ج. لسان العرب،  ابن منظور،  ٤
٢   .٤٧٢، ص. ٤م)، ج.  ١٩٩١، (القاهرة: دار التحرير،املفردات يف غريب القرآن الراغب األصفهاين،  ٥
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يه مره و ٢ويرى أكثر املفسرون أن (مكّنا) مبعىن: جعلنا ملكا يتصرف يف أرض مصر  ٦ و كذلك يرى األلوسي  ،

ن ،أن (التمكني  (جعلنا له -وهللا أعلم- واملراد ،ولذا يوضع أحدمها موضع اآلخر ،واجلعل) متالزمان ومتقار

٢ومكن له فيه أي جعل له مكا فيه ،يقال: مكنه فيه أي أثبته فيه ،مكا فيها) ٧ ومن مث يتبني الرتادف التام  ،

  بني اللفظني.

لنسبة لغري  –يتقارب اللفظان تقار شديدا لدرجة يصعب معها )؛ ٣١الكلمة َأَتى و َأْعَطى (أية: 

َأْرَسَلْت ِإلَْيِهنَّ  ومنه (أتى) مبعىن (أعطىى) يف قوله تعاىل: فـََلمَّا مسََِعْت ِمبَْكرِِهنَّ  ،التفريق بينهما -املتخصص

يًنا َوقَاَلِت اْخرُْج َعَلْيِهنَّ  ... حيث يذكر الراغب أن اإلتيان  ◌ۖ َوَأْعَتَدْت َهلُنَّ ُمتََّكًأ َوآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة مِّنـُْهنَّ ِسكِّ

لتدبريواإلتي ،مبعىن اإلعطاء ألمر و لذات و ويف األعيان  ،ويف الشر ،ويقال يف اخلري ،ان يقال للمجيء 

٢واألعراض ٢. وكذلك فسرمها األلوسي بـــــــ(أعطت)٨ ٩ ٣ويستدل الدكتور أمحد خمتار  ، ٠  ،على الرتادف بني (أتى 

د ذلك قول القرطيب يف ويؤك ،مما يوحي برتادفهما ،وأعطى) بكون أيب هالل العسكري مل يقف على الفرق بينهما

ُكم َ كم: أي أعطاكم ُكلِّ َما َسأَْلُتُموُه.... مِّن قوله تعاىل: َوآ ٣أ ١ إال أن الكفوي حاول التفريق بينهما بقوله إن  

ين فأخذته) ،إذ ال مطاوع له ،(اإليتاء) أقوى من (اإلعطاء)  ،ويف اإلعطاء يقال: (أعطاين فعطوت) ،يقال: (آ

٣كما إنه يكثر فيما له ثبات وقرار  ،يف إثبات مفعوله مما ال مطاوع لهوما له مطاوع أضعف  ٢ . إال أن اإلستعمال 

آتوين زبر احلديد، ومن هنا نرجح شبه الرتادف  وذلك من خالل آية يوسف وقوله تعاىل: ،القرآين ينقد هذا الرأي

  وأعطى). ،بني (أتى

                                                             
٢ ن، د.لكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل رتبة وضبطه مصطفى حسني أمحدا الزحمشري،  ٦   .٥٤٤، ص. ٢ت)،ج. ، (القاهرة: دار الر
٢   .٢٠٧، ص. ١٠م)، ج  ١٩٨٣،(بريوت: دار الفكر، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثايناأللوسي،   ٧
٢   .٩- ٨، ص. ١، ج. فردات يف غريب القرآنامل الراغب األصفهاين،  ٨
٢   .٢٢٨، ص. ١٠ج. روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، األلوسي،   ٩
٣   .١٠٨م)، ص.  ٢٠٠١، (القاهرة: عامل الكتب، دراسات لغوية  يف القرآن الكرمي د. أمحد خمتار عمر،  ٠
٣   .٣٠، ص. ٦حتقيق إبراهم حممد اجلمل، (القاهرة: دار القلم للرتاث، د.ت) ج. ، اجلامع ألحكام القرآن تفسري القرطيبالقرطيب،   ١
٣ ن درويش و حممد املصري، (بريوت: مؤسسة الرسالة، الكليات، معجم يف املصطالحات والفروق اللغويةالكفوي،   ٢   . ٢١٢م)، ص.  ٩٩٢١، أعده د. عد
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لكن يتخلف كل لفظ عن اآلخر  ،حني تتقارب املعاينويتحقق ذلك )؛ ٤٤-٤٣الكلمة َأْحَالم و ُرْؤَ (أية: 

ويرد هذا النوع يف احلقل الداليل الواحد عندما يقتصر على عدد حمدود من  ،مبلمح واحد مهم على األقل

) ،ومنه يف العربية (حلم ،األلفاظ ) بــــ(الرؤى  ،ورؤ ألضغاث. على حني ختتص (الرؤ ـــ(احللم) يتصل  فـ

٣الصادقة) ٣ ُبَالٍت ُخْضٍر يف قو   َُْكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسنـْ له تعاىل: َوقَاَل اْلَمِلُك ِإّينِ َأَرٰى َسْبَع بـََقرَاٍت ِمسَاٍن 

ِبَساٍت  َ ُتْم ِللرُّْؤَ تـَْعُربُوَن. َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحَال  ◌ۖ َوُأَخَر  َي ِإْن ُكنـْ َوَما َحنُْن بَِتْأِويِل  ◌ۖ ٍم َ أَيـَُّها اْلَمَألُ أَفْـُتوِين ِيف ُرْؤَ

حللم  (  ،إال أن األسلوب القرآين ال جييز وضع  أحدمها موضع اآلخر ،اْألَْحَالِم ِبَعاِلِمَني. واملعجمات تفسر (الرؤ

فقد استعمل القرآن لفظة (األحالم) جمموعة دائما للداللة على األضغاث املهوشة واهلواجس املخلطة. أما لفظة 

 ( داللة على  ،كلها يف الرؤ الصادقة وهو ال يستعملها إال بصيغة املفرد  ،فقد جائت يف القرآن سبع مرات(الرؤ

ئم. وقد ذكر ابن منظور فرقا  ،التميز والوضوح والصفاء. ومن ّمث يتبني أن (الرؤ ما  واحللم) مشرتكان يف كو

ومنه ما ُروي عن عبد  ،لم فيما يُرى من الشر والقبحواحل ،بينهما يتمثل يف كون الرؤ تغلب فيما يُرى من اخلري

هللا ابن أيب قتادة عن أبيه قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم الرؤ الصاحلة من هللا واحللم من الشيطان فإذا حلم 

ا ال تضره ٣أحدكم حلما خيافه فليبصق عن يساره وليتعوذ  من شّرها فإ . ومع وجود هذا الفرق يف ٤

٣اإلستخدام القرآين جند الكفوي يقول: وقد يستعمل كل منهما مكان اآلخر ٥ .  

َا)؛ ٢٤الكلمة الُسْوء و الَفْحَشاء (أية:  َلْوال َأْن َرَأى بـُْرَهاَن رَِبِّه َكَذِلَك  يف قوله تعاىل َوَلَقْد َمهَّْت ِبِه َوَهمَّ ِ

َ اْلُمْخَلِصَني. فقد فرق أكثر املفسرين بينهما موضحني أن (السوء)  لَِنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّه ِمنْ  ِعَباِد

٣خيانة السيد، و(الفحشاء) الز . أما األلوسي فيزيد األمر وضوحا فيقول: (السوء: مقدمات الفحشاء من القبلة ٦

                                                             
٣   . ٢٢٢م)، ص.  ١٩٩٨، (القاهرة: عامل  الكتب، علم الداللةد. أمحد خمتار عمر،   ٣
٣   (مادة، ح.م.ل)لسان العرب،  ابن منظور،  ٤
٣   .٤٠٤، ص. الكليات، معجم يف املصطالحات والفروق اللغويةالكفوي،   ٥
٣   .٤٥٨ ص.، ٢، ج. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل رتبة وضبطه مصطفى حسني أمحد الزحمشري،  ٦
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٣والنظر بشهوة. وقيل هو األمر السيء مطلقا فيدخل فيه اخليانة املذكورة وغريها) ٧ ا صاحب املفردات فنجده . أم

يذكر أن (السوء) هو كل ما يغم اإلنسان من األمور الدنيوية و األخروية ومن األحوال النفسية البدنية واخلارجة 

من فوات ماٍل وجاٍه وفقد محيم، وقد تعددت معانيه يف القرآن بني سوء البدن من آفة. وقيل (السوء) هو كل ما 

٣وهي ضد احلسنة حيتاج به، ومنه السيئة القبيحة والفاحشة) ما عظم  ،والفحشاء ،، على حني ذكر أن (الفحش٨

٣قبحه من األفعال واألقوال ٩ ) كما هو احلال يف اآلية ، ا عن (الز ومن مثّ يكون (السوء) أعم من  ،وكثريا ما كين 

  والعالقة بينهما عالقة خصوص بعموم. ،(الفاحشة)

يث وردت مادة (كيد) مخس مرّات يف سورة يوسف وهو ضرب من ح)؛ ٢٨و  ٥الكلمة َكْيد و َمْكر (أية: 

َ ُبَينَّ َال تـَْقُصصْ  َك  اإلحتيال قد يكون مذموما وقد يكون ممدوحا. والذي من املذموم يف قوله تعاىل: قَاَل  ُرْؤَ

نَساِن َعُدوٌّ مُِّبٌني. حيث يذكر األلوسي أن املراد بـــ(الكيد) أن  ◌ۖ َعَلٰى ِإْخَوِتَك فَـَيِكيُدوا َلَك َكْيًدا  ِإنَّ الشَّْيطَاَن ِلْإلِ

٤أو خفية ال تتصدى ملدافعتها ،حيتالوا إلهالكك حيلة عظيمة ال تقدر على التقصي عنها ٠ .  

ن وهو أيضا ،أما (املكر) فهو ال خيتلف عن (الكيد) يف كونه احتياال بصرف الغري كما يقصده ٤ضر ١ : مكر 

والذي من الـمحمود كما يف قوله تعاىل: ... وهللا خري املاكرين... على حني حياول الكفوي  ،مذموم ومكر حممود

والشاهد أنه يتعدى  ،إال أن الكيد أقوى من املكر ،فيذكر أن املكر ال يكون إال مع تدبر وفكر ،التفريق بينهما

٤والذي يتعدى بنفسه أقوى ،وال يقال (مكره) ،ومكر به) ،يكيدهفيقال: (كاده  ،بنفسه واملكر يتعدى حبرف ٢ .  

َ ؛ )١١َأب و َواِلد (أية: الكلمة  َ َ َأ َّ َلُه لََناِصُحوَن.  يف قوله تعاىل قَاُلوا  َما َلَك َال ََْمنَّا َعَلٰى يُوُسَف َوِإ

ويسمى كل من كان سببا يف إجياد شيئ أو إصالحه  ،ووالد) مرتادفان فيقول: األب: الوالد ،ذكرالراغب أن (األب

                                                             
٣   .٢١١-١٢٠، ص. ١٨الرازي، التفسري الكبري، (بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د.ت)، ج.   ٧
٣   .٢٥٣، ص. ٢، ج. املفردات يف غريب القرآن الراغب األصفهاين،  ٨
٣   .٣٨٤ص.  ،٣ج.  ،املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهاين  ٩
٤   .١٨١ص.  ،١٠ج.  ،ظيم والسبع املثاينروح املعاين يف تفسري القرآن الع ،األلوسي  ٠
٤   .٤٧٢ص.  ،١٤ج.  ،املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهاين  ١
٤   .٧١١ص.  ،معجم يف املصطالحات والفروق اللغوية ،الكليات ،الكفوي  ٢
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ء ،ولذلك مسي النيب صلى هللا عليه وسلم أ املؤمنني... وجاءت مفردة ومجعا يف أب ،أو ظهوره أ وزادوا يف  ،وآ

أبت ٤نداءه (التاء) فقالوا  ٤وأب) ومها والدان ،. أما (الوالد) فتطلق على األب أيضا فيقولون (والد٣ ٤ ه ومنه قول ،

َّ ِإًذا َخلَاِسُروَن. فإطالق (الوالد) على (األب) والعكس ال يرد إال يف  َوَحنُْن ُعْصَبةٌ  َأَكَلُه الذِّْئبُ  تعال: قَاُلوا لَِئنْ  ِإ

االستعمال اللغوي الشائع. أما االستعمال القرآين فنجده ال يطلق كلمة (الوالد) على األب الذكر إذا ذكره منفردا 

ث. بل يطلق عليه أو عليهم كلميت (األبأو جمموعا مجعا  ء) ،مقصودا به الذكور دون اإل إًذا فكلمة  ،واآل

(األب) هي اللفظة املفضلة يف أسلوب القرآن للداللة على الذكر أو الذكور املولود هلم. أما كلمة (الوالد) فلما 

 ،هذا املسلك يف مقام اإلحسان إليهما تطلق على الذكر املولد له إال مندرجا مع األم (الوالدة) والقرآن يسلك

٤ وصنع املعروف معهم. ٥    

َا َأْشُكو بَثِّي َوُحْزِين  ؛)٨٦الَبثُّ و احلُْزُن (أية: الكلمة  َِّ  ِإَىل  يف قوله تعاىل َقاَل ِإمنَّ َِّ  َوَأْعَلُم ِمنَ  ا . َما ال تـَْعَلُمونَ  ا

٤واحلزن) مبعىن واحد ،فهناك من يرى أن (البث ٦ حني يذكر الزحمشري أن (البث) هو أصعب اهلم الذي ال . على 

ه ،يصرب عليه صاحبه ثه أمره وأبثه إ ٤فيبثه إىل الناس أي ينشره. ومنه:   ،. ويذكر الراغب أن (البث) هو التفريق٧

فقد يكون مبعىن املفعول أي غمي الذي  ،ومنه بثثته ما يف نفسي أي أظهرت له ما انطوت عليه نفسي من الغم

٤ه عن كتمان أو يكون مبعىن الفاعل أي (غمي الذي بث فكري)أبث واحلَزن)  ،. على حني يذكر أن (احلُزن٨

٤وخشونة يف النفس ملا حيصل فيها من الغم ،خشونة يف األرض  ،. وقيل إن (البث) هو تفرق احلزن وعدم كتمانه٩

ه ٥م وكتمانهأما (احلزن) فهو غلظ اهل ،من قوهلم: (بثثتك ما يف قليب) أي أعلمتك إ ٠ وعطف الثاين على األول  ،

اجلمع بني  ،والقصد من ذكرمها معا ،ومن مث فالعطف يف اآلية عطف تغاير ال عطف ترادف ،أفاد أن بينهما فرقا
                                                             

٤   .٧ص.  ،١ج.  ،املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهاين  ٣
٤   .٥٣٣ص.  ،٤ج.  ،املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهاين  ٤
٤   .٢٨٤- ٨٣٢ص.  ،١م) ج.  ١٩٩٢ ،(القاهرة: مكتبة وهبة ،خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية ،د. عبد العظيم إبراهيم حممد  ٥
٤  .٦٢١ص  ،٢د.ت) ج  ،(بريوت: املكتبة العصرية ،حتقيق حممد حمي عبد احلميد ،املثال السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،ابن األثري  ٦
٤   .٩٩٤ص  ،٢ج  ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل رتبة وضبطه مصطفى حسني أمحد ،الزحمشري  ٧
٤   .٣٧ص.  ،١ج.  ،املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهاين  ٨
٤   . ١١٥ص.  ،١ج.  ،قرآناملفردات يف غريب ال ،الراغب األصفهاين  ٩
٥  .٢٦٧ص.  ،الفروق اللغوية ،أبو هالل العسكاري  ٠
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نوعي اهلم للداللة على أن يعقوب يفزع إىل هللا وحده يف كل أحواله ويشكوله وحده أنواع مهومه: احلزن القدمي 

م صالبة وغلظاالذي تسلط واشتد وازد والبث اجلديد الذي منا  ،ال يلني مع الزمان وال ينقاد للنسيان ،اد مع األ

فلم جيد له حيلة ومل  يستطع له عالجا إال  ،وتزايد معه حىت مأل الصدر على رحباته وضاق به  الصرب على سعته

٥أن يبثه إىل هللا ويستعني به عليه ١ .  

 اخلامتة  .ه

، داللًة  دحأو معًىن وا ، هو داللة كلمتني خمتلفتني أو أكثر على مسمى واحد ،يف االصطالحالرتادف إّن 

، ل، شبه الرتادفف الكاملرتاداوأنواع الرتادف هي واحدة. وهو، بعبارة القدماء، ما اختلف لفظه واتفق معناه. 

فاظ المح. واأللملت يف االتفاو  التقارب الداليل، التفاوت يف العموم، التفاوت يف القوة، التفاوت يف التخصيص،

َ ى، َأحْ ْعطَ أَ املرتادفة اليت تقع يف القرأن الكرمي سورة يوسف هي َمّكَن و َجَعل، أََتى و  ، الُسْوء و َالم و ُرْؤ

  الَفْحَشاء، َكْيد و َمْكر، َأب و َواِلد، الَبثُّ و احلُْزُن.

   

                                                             
٥   .٨٢- ٢٧م) ص  ٢٠٠٣ ،(الفيوم: دار بن حنظل ،أسرار الرتادف يف القرآن الكرمي ،د. علي اليمين دردري  ١
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