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ملخص البحث
ّ
إن املقصود ابلداللة املعجمية القدمية هو أن املرتادف لفظ يتوافر يف املعجم القدمي ،فالداللة احلديثة لكلمة املرتادف
هي اليت تشري إىل معىن الرتادف يف استعمال القاموس احلديث ،ويهدف هذا البحث إىل دراسة الدالالت للمرتادفات
يف كتاب (األلفاظ :الكتابة والتعبري البن املرزابن) من الداللة املعجمية القدمية والداللة املعجمية احلديثة وفق السياق،
ويهدف كذلك إىل دراسة وحتليل املرتادفات املختارة ابالستعانة ابلقواميس واملعاجم القدمية ،وجتري املقارنة بني الداللة
املعجمية القدمية واحلديثة ،وتكتشف معىن الكلمة الواحدة يف العبارات السياقية ،وستتبع الدراسة املنهج الوصفي واملنهج
(ابراً تقيّاً) تتضمن معاين سياقية
التحليلي .توصلت الدراسة إىل أنه ورد يف ابب التهاين والتهادي أن مفردات عبارة ّ
داللية ختتلف حسب السياق ،وأن يف مطلب فيما يقال يف جواب العزاء واملصاب جاءت داللة املفردة (انشعاب) وعرب
عنها بعبارات خمتلفة ومفردات تتضمن املعىن نفسه أو القريب منه ،وأن يف مطلب يف الشكر هناك عبارات متعددة تشري
إىل عبارة (وأواله ابحلمد) ،واملعاين هبذا متقاربة أبلفاظ خمتلفة حتمل معاين معجمية أحياانً أو سياقية ،ومطلب يف األعذار
وردت دالالت عبارة (ذنيب وإن َعظُ َم) مبعان ع ّدة ،وجاءت يف ضوء املعىن املعجمي الداليل ،ومطلب آخر يف الطلب
جاء معىن (دعامة من دعائم الكرم) يف سياق املدح يف األصل واملعاين بذلك جاءت بعبارات خمتلفة سياقياً ،ومطلب
كت) به الضمائر ،فهي مبعىن مل خيالف شك يف هذه الشاردة اليت جاءت ببال املوصوف.
حتر ْ
يف الشوارد وردت عبارة (ما ّ

الكلمات املفتاحية :التعدد .الداللة .الكلمة العربية .كتاب األلفاظ .الكتابة .التعبري .ابن املرزابن.

ABSTRACT
This research aims to study the semantics of synonyms in the book “al-‘alfaz’ by Ibn Marzuban.
It analyses the synonyms selected with the help of old dictionaries and compare them with ancient
 1أستاذ يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.
 2طالبة ماجستري  -قسم اللغة العربية وآداهبا ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ،اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.
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and modern lexical significance. The research also delves into the meaning of one word in
contextual phrases by adopting the descriptive approach and analytical methodology. The study
”concluded that in the section of congratulations and conversion, the term “Barran Taqiyyan
includes semantic contextual meanings that differ according to the context. In the context of a
request, it takes on a different meaning of consolation and affliction or “Inshi’aab”. In the context
demand in thanksgiving, there are multiple expressions referring to the phrase (wa ‘awlahu
Bilhamd), and the meanings of this are closely related to different words that carry lexical
meanings. The phrase Thanbi wa ‘in ‘azuma are mentioned with several meanings, and they come
considering the semantic lexical meaning. In another form of request, the meaning of du’amah
Min Da’aim al-Karam implies praise while the phrase Ma Taharrakat contains no contradiction.
Keywords: Semantic. Multiplication. Arabic word. book of words. Writing. Expression. Ibn AlMarzaban.

مق ّدمة

إن احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني؛ أما بعد.

فإن الرتادف هو إحدى ظواهر تعدد املعىن يف اللغة العربية؛ حيث وجدان كثرياً من الدارسني يبحثون عن الرتادف ،ومتّ
اختيار كتاب (األلفاظ :الكتابة والتعبري) 3البن املرزابن الباحث (ت٣٣٠هـ) بتحقيق حامد صادق قنييب وسوف جيرى
البحث يف األلفاظ اليت ذكرها ابن املرزاب ن يف كتابه عن طريق حتليل بعض املفردات؛ فثمة دراسات تناولت الرتادف من
القدمي وحىت احلديث ،وحبثت يف مفردات اللغة العربية وداللتها اصطالحاً ،مثل كتاب (سر العربية وفقه اللغة) ،وغريها

من الكتب اليت تناولت املصطلحات وداللتها .الغرض األساسي يف هذا البحث هو اكتشاف مفهوم الداللة للمرتادفات
يف الكلمة الواحدة ،وبيان السياق الذي ترد فيه ،وأنواعها بشكل عام؛ حيث اختلف موقف اللغويني القدامى يف ظاهرة
الرتادف ،وتراوح موقفهم بني مثبت لوجود الظاهرة يف العربية ،وبني منكر هلا ،وميكن أن نلمح هذا اخلالف من خالل

ما نقله السيوطي يف كتابه (املزهر)حكاية عن العالمة عز الدين بن مجاعة يف شرح (مجع اجلوامع) قوله" :حكى
الشيخ القاضي أبو بكر بن العريب بسنده عن أيب علي الفارسي قال:كنت مبجلس سيف الدولة حبلب وابحلضرة مجاعة
من أهل اللغة ،وفيهم ابن خالويه فقال ابن خالويه :أحفظ للسيف مخسني امساً ،فتبسم أبو علي وقال :ما أحفظ له إال

امسا واحدا" 4،فهذا النص يبني لنا اختالف وجهات النظر حول ظاهرة الرتادف بني علماء اللغة؛ حيث ميثل فيه ابن
خالويه الفريق القائل ابلرتادف وأبو علي الفارسي الفريق املنكر له .وممن أنكر الرتادف كذلك أمحد ابن فارس متأثراً
 ١انظر :أبو منصور حممد بن سهل بن املرزابن األشل النهاوندي ،كتاب األلفاظ :الكتابة والتعبري ،دراسة وحتقيق :حامد صادق قنييب( ،عمان :دار البشري،
١٩٩١م)؛ وفيه يتوافر كل األمثلة اليت تشري إىل ظاهرة الرتادف.
 ٢انظر :جالل الدين السيوطي ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،حتقيق :حممد أمحد جاد املوىل وآخرون( ،بريوت :دار الفكر ،د.ت) ،ج ،١ص.٣٨٨
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بشيخه ثعلب حيث قال يف كتابه (الصاحيب يف فقه اللغة) يف ابب األمساء وكيف تقع على املسميات" :ويسمى
الشيء الواحد ابألمساء املختلفة حنو :السيف واملهند واحلسام؛ فاالسم واحد وهو السيف ،وما بعده من األلقاب

صفات ،وكل صفة منها فمعناها غري معىن األخرى ،وقد خالف يف ذلك قوم فزعموا أهنا وإن اختلفت ألفاظهم فإهنا
ترجع إىل معىن واحد ،وذلك قولنا( :سيف ،وعضب ،وحسام) ،وقال آخرون :ليس منها اسم وال صفة إال ومعناه غري
معىن اآل خر ،قالوا :وكذلك األفعال حنو :مضى ،وذهب وانطلق ،وقعد ،وجلس ،ورقد ،وانم ،وهجع؛ أما القائلون
ابلرتادف فهم الغالبية العظمى ومن بينهم -فضال عما سبق ذكرهم -تعريف الرتادف لدى ابن جين (ت 346هـ)؛
حيث أشار إليه يف كتابه (اخلصائص) يف (ابب يف استعمال احلروف بعضها مكان بعض) مستدالً به على وقوع الرتادف
بقوله( :وجدت يف اللغة من هذا الفن شيئاً كثرياً ال يكاد حياط به) ،وفيه حيكم على من يُنكر أن يكون يف اللغة لفظان
مبعىن واحد ،وحياول أن يوجد فرقاً بني قعد وجلس ،وبني ذراع وساعد ،أبنه متكلّف ،وقال آخرون :إن للرتادف واقع،
وله فوائد ،وهو قول كثري ممن ألّف يف هذا الباب كابن خالويه ،والفريوز آابدي ،وغريهم 5.إن ما ميكننا قوله يف ختام
هذا العرض هو إن الرتادف أمر ال ميكن إنكاره ،وينبغي التسليم بوقوعه يف العربية ،كما أن اخلالف الذي نشب بني
علماء اللغة حول ماهية الرتادف يعود ابألساس إىل أمهيته البالغة؛ ولذلك جيب على دارس اللغة العربية العناية به؛ ألن

كثرياً من معاين ودالالت املفردات يف النص العريب قدمية وحديثة ،تتوقف معرفتها بشكل دقيق على اإلحاطة مبوضوع
الرتادف ،وهذا كان الدافع يف حبثنا عن ترادف املفردة الواحدة يف كتاب االلفاظ البن املرزابن والسياقات اليت وردت
فيها.
َّأوالً :مفهوم الداللة
لغةً :مصطلح علم الداللة يف عرف اللغة مادة( :د-ل-ل) جاء يف معجم منت اللغة (دلّة َدالَلَة مثلتّه والفتح أعلى،
عرفه فهو دال ودليل) 6.و َّ
دل ....ال ّدال
الدالَلَة :اسم مصدر من ّ
الدالَلَة و ّ
دلُولة على الطريق وغريه ،ودلولة هبذا الطريق ّ
8
7
ودالَلَة).
وال ّدليل املرشد والكاشف .ويف (لسان العرب)( :وقد َدلَّه على الطريق يدله َدالَلَة ودالَلَة ُ
 3انظر :السيوطي ،املزهر ،ج ،١ص.٤٠
 ٤انظر :نور اهلدى لوشن ،علم الداللة :دراسة وتطبيق( ،اإلسكندرية :املكتب اجلامعي احلديث٢٠٠٦ ،م) ،ص.٢٣
 ٥انظر :أمحد رضا ،معجم منت اللغة :موسوعة لغوية حديثة( ،بريوت :دار مكتبة احلياة١٩٦٠ ،م) ،ص.٤٤٣

 ٦انظر :أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،١١ص٢٤٩؛ واجلوهري ،الصحاح( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط،١
١٩٩٩م) ،ج ،٤ص.١٣٩٠
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وعلم الداللة يطلق عليه أبنه "دراسة املعىن" أو "العلم الذي يدرس املعىن" وبعضهم يسميه "السيمانتيك"
9
الداللة 10.ويكشف االستعمال
) (Semantiqueأخ ًذا من الكلمة اإلجنليزية أو الفرنسية ،ويقال له الدَّاللة أو ّ
"د َّل" 11.وأما الداللة
اللغوي هلذا اللفظ كما أوردته املعاجم اللغوية ،وسجلته النصوص عن أنه مصدر للفعل الثالثي َ
فيمكننا أن نفسرها تفسريا لغواي على النحو اآليت:
 .1الداللة :من الفعل املاضي َد َّل داللة والدالل على السلعة ،عرضها للبيع مناداي عليهاَّ ،
الدالَّ ُل أطلق على

الوسيط بني البائع واملشرتي أو ما يسمي مسْ َس ًارا يف هذا العصر.
 .2الداللة :من اسم لعمل َّ
الدالَلة وما جعل للدليل أو الدالل أو األجرة ،والدالل الذي جيمع بني البيعني
واالسم الداللة 12،ويصدر من فعل ٍ
استَ َد َّل عليه،
أرشده َ
ماض َد َّل دالَلَةً؛ أي َ
وهداه أ ََد َّل ابلطريق َعَّرفَهُْ -
ب أن يَ ُد َّل عليه ،ومجعها دالئل أي ما يقوم به اإلرشاد ،الربهان املرشد .وقال ابن دريد :الداللة،
وطَلَ َ
13

ابلفتح ،حرفة الدالل.
ف َّ
الدالَّل :أي ما جعلته للدالل من األجر.
 .3الداللة :تعين حَر ُ
الداللة لغةً ،هي :مصدر مشتق من الفعل املاضي َد َّل َدالَلَةً أي
فمن خالل التعاريف املذكورة ميكننا القول أب ّن ّ
وهداه .ويهدف هذا إىل حتديد الكلمات الشائعة ابملشرتك اللفظي والرتادف واملتضادة ودراسة عالقاهتا ابلكلمات
أ َْر َش َدهُ َ
14

األخرى يف اجلملة الواحدة.
اصطالحاً :وأما من حيث مفهومها االصطالحي ،فهي علم خيتص بدراسة معاين الكلمات ،والرتاكيب ،واجلمل،
15
والعبارات ،وغري ذلك من العلوم اليت هلا عالقة بعلم الداللة.

9
٩

انظر :أمحد خمتار عمر ،علم الداللة( ،القاهرة :عامل الكتب١٩٩٣ ،م) ،ص.١١

انظر :حممد خبري احلاج عبد هللا ،مباحث يف علم الداللة( ،اإلسكندرية :جامعة اإلسكندرية٢٠١٠ ،م) ،ص.٢٨

 10انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،١١ص( .٢٤٩ابب دلَ َل)؛ وانظر :عبد الفتاح الربكاوي ،يف الداللة اللغوية( ،القاهرة :األزهر ،كلية اللغة العربية،
٢٠٠٠م) ،ص.٢٢
12انظر :املرجع السابق ،ص.٢٤٩

 13انظر :حممد خبري احلاج عبد هللا ،مباحث يف علم الداللة ،ص.٢٩ -٢٨
 14انظر :املرجع السابق ،ص.٢٩
132

e-ISSN: 2600-8394
VOL. 4. No. 3
)July (1441-2020
”The semantic multiplication of the Arabic word in the book of words: Writing and expression “by Ibn Al-Marzaban
YANG RUIQIN - Asem Shehadeh Ali-

ويهتم علم الداللة أيضاً اهتماماً كبرياً يف جمال كيفية نطق الكلمة ومكان النرب وطريقة هجائها ،وكيفية استعماهلا
يف لغة احلديث 16أو يدرس املعىن على املعاين اللفظية املفردة على حنو ما جيري يف اجملتمعات وما شاهبها من كتب
اللغة اليت تعين ابلثروة اللفظية ،وهتتم بدراسة العالقات بني الرمز اللغوي وداللته أو تطور معاين األلفاظ من الناحية
17
التارخيية مبا يف ذلك من أتثري اجملاز ألساليب الكناية واالستعارة...إخل.
من خالل هذا التوضيح فإن الداللة هي العلم الذي يركز على جانب املعىن أكثر من اجلوانب األخرى 18،كما
أنه خيتلف عن العلوم األخرى كع لم البالغة الذي يهتم ابجلانب األسلويب ،وعلم النحو الذي يهتم جبانب احلركات،
19
والصرف الذي يهتم جبانب بناء الكلمة.
وعلم الداللة أعظم من العلوم األخرى من حيث إنه يهتم بدراسة املعىن يف الكلمة أو يف اجلمل ،وبه يستفيد
20
املتعلم العريب واألجنيب معرفة املعاين داخل الكلمة أو اجلملة.
أما مفهوم الداللة يف علم اللغة احلديث -ويف التفكري اللساين الغريب على وجه اخلصوص -فقد رفعته دروس
فرديناند دي سوسري مكاانً عالياً ،فالداللة غالباً عنده عبارة عن العالقة اليت تربط ال ّدال ابملدلول داخل العالقة اللسانية،
فتصور كل
ومن خواص هذه العالقة يكون بني ال ّدال واملدلول كمال االتصال ،وأ ّن أحدمها يقتضي اآلخر ويؤذن بهُّ ،
منهما مرهون بصاحبه ،فال يكون ال ّدال داال حىت يكون له مدلول ،وال يتسىن الكالم على املدلول حىت يكون له دال؛
21

إذ هو ال يوجد خارج العالقة اليت تربطه ابلدال.
اثنيّاً :مفهوم الرتادف
يدل على تتابع
الراء والدَّال والفاء أصل واحد ّ
لغةً :ارتبط الرتادف يف اللغة مبعىن التتابع ،فقد جاء يف (مقاييس اللغة)َّ :

أمر ليس
الشيء .يقالَ :
َعظم منه .و َّ
أمر َفرد َ
الر ُ
ديف الذي يُرادفُك ،وأرداف النجوم :تواليها .وهذا ٌ
ف هلم ٌ
نزل هبم ٌ
أمر أ ُ
هار ،وإمنا مسّيا
له رْد ٌ
ف :ما تَب َع الشيءَ ،ومسّيت العجيزة رْدفًا من ذلك .و َّ
الرْد ُ
الليل والنّ ُ
ف :أي ليس له تَ َبعةٌ .و ّ
الرْدفانُ :
 ١٥ابللغة اإلجنليزية يطلق عليها ،Standard Language)( :ويسمى أيضاً اللغة الفصيحة.

 ١٦انظر :حممد خبري احلاج عبد هللا ،مباحث يف علم الداللة ،ص.٢٩
 17انظر :املرجع السابق ،ص .٣٠ومن املعروف أن لكل علم له ميزته اخلاصة ،فعلم النحو له أسلوبه وميزاته عن علم.
 20املرجع السابق ،ص.٣٠
 21نور اهلدى لوشن ،علم الداللة :دراسة وتطبيق ،ص.٢٧
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ف لصاحبه 22.وإذا تتابع شيء خلف ٍ
ايف .وقال األصمعي:
هبذا؛ أل ّن كل واحد منهما رْد ٌ
ادف واجلمع َّ
الرَد ُّ
شيء فهو الرت ُ
َ ٌ
أرداف ورادفةُ امللوك يف اجلاهلية اللذين كانوا خيلفوهنم
ت َّ
كبت خل َفه .و ُ
الر ُج َل :إذا و َ
تعاونوا عليه وترادفوا مبعىن .ويقالَ :ردفْ ُ

وجيلس
ك
يف القيام أبمر اململكة مبنزلة لوزراء يف اإلسالم أو حنو أصحاب الشُّرط يف دهران هذا ،و َّ
الرادفَةُ أن جيلس املل ُ
َ
َ
ف يف موضعه وكان خليفتَهُ على النّاس حىت
ف قبل النّاس ،وإذا
الرْد ُ
الرْد ُ
غزا املل ُ
َردي َفهُ عن ميينه ،فإذا َ
ك قَـ َع َد ّ
شرب َ
َ َ
23
ي ليس بينهما شيء ومسّي
يقع قبل حرف َّ
ينصرف .والرْد ُ
َ
ف يف الش ْعر :حرف ساكن من حروف امل ّد واللّني ُ
الرو ّ
24

ملحق به.
وحتمل مراعاته
للراكب أي يليه ألنّه ٌ
بذلك؛ ألنّه ملحق يف التزامه ّ
ّ
الرْدف ّ
ابلروي فجرى جمرى ّ
ادف ،وترادف الشيء :تتابع ،وكل ٍ
شيء تبع شيئاً فهو ردفْه ،وقوهلم :الليل
فالرتادف لغة :مصدر للفعل :تر َ
ُ
والنهار :ردفان ،ألن كل واحد منهما يتبع صاحبه ،وفال ٌن ْردف ٍ
فالن؛ أي راكب خلْفه على الدابَّة ،وقوله تعاىل:
25
﴿أبَل ٍ ِ
ِ ِِ
ي﴾ [سورة األنفال]9 :؛ أي أيتون فوجا بعد فوج ،وقيل :متتابعني.
ْف ّم َن املَالَئِ َكة ُم ْردف َ
اصطالحاً :أما الرتادف 26يف كتب اللغة العربية ،فمقيّ ٌد ابأللفاظ املنفردة ال ّدالة على معىن واحد ،وهذا القيد خيرج
27
املسمى
َّع َ
ث وأ ْ
األلفاظ املرّكبة ال ّدالة على معىن واحد مثلَ :ملَّ الش ْ
َصلَ َح ال َفاس َد .ومعىن ذلك أن يكون للمعىن الواحد أو ّ
29
28
وعرفه آخرون أبنّه" :اختالف اللفظني واملعىن بع ٌد واحد".
ظ ع ّدةٌ؛ حبيث تنصرف مجيعاً للداللة عليه.
الواحد ألفا ٌ
ّ
 20انظر :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج ،٢ص ،٥٠٤ ،٥٠٣مادة (ردف)؛ وانظر :اجلوهري ،الصحاح ،ج ،٣ص ،١١٢٦مادة (ردف)؛ وانظر :ابن

منظور ،لسان العرب ،ج ،٩ص ،١١٤مادة (ردف)؛ وانظر :حممد بن يعقوب الفريوز آابدي جمد الدين (ت ٨١٧هـ) ،القاموس احمليط( ،بريوت :مؤسسة
الرسالة ،ط٢٠٠٥ ،٨م) ،ج ،٣ص.١٤٧
21انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،٩ص ،١١٨-١١٥مادة (ردف)؛ وانظر :اجلوهري ،الصحاح ،ج ،٣ص ،١١٢٦مادة (ردف)؛ وانظر :الفريوز

آابدي ،القاموس احمليط ،ج ،٣ص ،١٤٧مادة (ردف).

22انظر :عبد القادر سالمي ،من تراث العرب يف املعجم والداللة( ،بريوت :دار الكتاب اجلامعي٢٠١٤ ،م) ،ص.٢٥٢ -٢٥١

25

انظر :رجب عبد اجلواد ،دراسات يف الداللة واملعجم( ،القاهرة :دار اآلفاق العربية٢٠١٦ ،م) ،ص.٧٠

26
الرّماين ع ّد "الرتادف" و"التتابع" من األلفاظ املرتادفة
انظر :عبد القادر ،من تراث العرب يف املعجم والداللة ،ص ،٢٥٢وجدير ابلذكر أن أاب احلسن ّ
س؛ وانظر:
وتراقَى،
وتواتَـَر ،وتَـَرا َك َم ،و َ
َّس َق ،وانتَظَ َم ،وتكاتَ َ
ضم إىل جانب اللفظني املذكورين :تو َ
َ
ضمن فصل حاص ّ
وتتكاو َ
فَ ،
وتواىلَ ،
اص َلَ ،
استد َار ،واَ ََلَّ ،وات َ

الرماين ،أبو احلسن علي بن عيسى ،األلفاظ املرتادفة املتقاربة املعىن( ،القاهرة :دار الوفاء١٩٨٧ ،م) ،ص.٦٦

27

انظر :الرماين ،مقدمة حتقيق األلفاظ املرتادفة املتقاربة املعىن ،ص.٩

 28انظر :السيوطي ،املزهر يف اللغة وأنواعها ،ج ،١ص٤٠٢؛ وانظر :حممد حسني آل ايسني ،الدراسات اللغوية عند العرب( ،بريوت :دار مكتبة احلياة،
ط١٩٨٠ ،١م) ،ص.٤١٤
29
علي بن إمساعيل أبو املرسي بن سيده (املتويف ٤٥٨هـ) ،املخصص( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب١٩٩٦ ،م) ،ج ،١٣ص.٢٥٨
انظرّ :
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الرتادف يف املصطلح اللغوي هو :داللة عدَّة كلمات خمتلفة على املعىن الواحد ،حنو :الشَّمول والعُقار واخلندريس
الصهباء يف الداللة على اخلمر ،ويف تعريف للفخر الرازي نقله السيوطي يف كتابه (املزهر يف علوم اللغة)؛
الراح واملدامة و َّ
و َّ
30
ابب يف
إذ يقول :الرتادف هو األلفاظ املفردة الدَّالَّة على شيء واحد ابعتبار واحد .وقد عقد له ابن جين ابابً مسَّاهٌ :
31
السجية
تالقي املعاين على اختالف األصول واملباين ،وقد مثَّل له ابلطبيعة والنحيتة والغريزة والنقيبة والضريبة والنحيزة و ّ
والطريقة والسجيحة والسليقة ،وقال الشريف اجلرجاين يف تعريفه للرتادف موضحا الصلة بني املعين اللغوي واالصطالحي

للكلمة :املرتادف ما كان معناه واحدا وأمساؤه كثرية ،وهو ض ّد املشرتك ،أخ ًذا من الرتادف الذي هو ركوب أحد خلف
ُ
آخر ،كأن املعىن مركوب واللفظان راكبان عليه ،كالليث واألسد.
متأخرة يف القرن الرابع اهلجري ،وأول من استعمله
واملالحظ أن مصطلح (الرتادف) مل يُستعمل إال يف مرحلة ّ
الرماين (ت  ٣٨٤هـ) يف كتابه (األلفاظ املرتادفة) ،كما ورد طرحه عند أمحد بن فارس (ت
أبو احلسن على ابن عيسى ّ

 ٣٩٥هـ) يف كتابه( :الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها)؛ و ّأما قبل ذلك فعند سيبويه (ت  ١٨٠هـ) مثالً:
اختالف اللفظَ ْني واملعىن واحد؛ حنو :ذهب وانطلق ،وعند األصمعي (ت  ٢١٣هـ) :ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه،
32
وعند أيب عبيد القاسم بن سالّم (ت  ٢٢٤هـ) :كتاب األمساء املختلفة للشيء الواحد.
اثلثاً :أنواع الداللة
ال يقتصر موضوع الداللة على املسائل اليت تتصل ابأللفاظ من حيث أصلها ونوع العالقة اليت تربطها ابملعىن اليت تشري
إليها ،بل يتعدى ذلك إىل جانب أغىن وأوسع ،هو أنواع الداللة .فألفاظ اللغة من حيث دالالهتا أنواع ثالثة ،هي:
يدل اللفظ الواحد على معىن واحد ،وهو أكثر اللغة.
 .1املتباين :وهو أن ّ
يدل اللفظ الواحد على أكثر من معىن ،فإن كانت داللته على معنيني غري متضادين
 .2املشرتك :وهو أن ّ
فهو املشرتك اللفظي ،أما إذا كانت على معنيني متضادين فهو من ابب األضداد.

 30انظر :السيوطي ،املزهر يف علوم اللغة ،ج ،1ص.388
 31انظر :ابن جين ،اخلصائص ،ج ،2ص.147

32أخذان هذه املعلومات من :رجب عبد اجلواد ،دراسات يف الداللة واملعجم ،ص.٧٠
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33

يدل أكثر من لفظ على معىن واحد.
 .3املرتادف :وهو أن ّ
ومن املمكن أن يلحق هبذه األنواع مسائل أخرى كالفروق والعموم واخلصائص واإلطالق والتقييد .وهي من
املسائل الداللية اليت عين هبا اللغويون.
رابعاً :التعريف اببن مرزابن الباحث
لقد تومهت كتب الرتاجم بني ابن املرزابن الباحث ،أبو منصور حممد بن سهل امل ْرُزابن املتوىف سنة ٣٣٠هـ ،وبني
َ
ابن امل ْرُزابن الوزير ،أبو منصور سهل بن املرزابن املتوىف سنة ٤٢٠هـ ،ولعل السبب يف هذا التوهم هو التشابه يف األمساء،
َ
واقرتان االسم الثاين أبيب منصور الثعاليب (ت ٤٣٠هـ) صاحب (اليتيمة) ،و(فقه اللغة وسر العربية) ،وما كان بينهما
عرفْنا عن الثعاليب أنه نشأ يف جوار األمري أيب الفضل
من مكاتبات ومداعبات ،يقول حمقق (فقه اللغة وسر العربية( َ :
املرزابن ،تربط بينهم مجيعاً صداقة ومودة ،كشف لك عن بعضها شعره إليها) 34،وقد
امليكايل ،ويف ظل الوزير سهل بن ُ
35

ترجم له أيضاً الثعاليب يف كتابه (يتيمة الدهر يف جملس أهل العصر).
أما صاحبنا ابن املرزابن الباحث ،فهو :حممد بن سهل بن امل ْرُزابن (بفتح امليم وسكون الراء وضم الباء) ،وألنه-
َ
يكىن بذلك ،وأغلب الذين ترمجوا 36له أعادوا ما ذكره ابن الندمي (ت ٣٨٠هـ) املعاصر البن
أيضاً -كان حيب أن ّ
قل أن جند مثيله يف (الفهرست)،
املرزابن ،ومن هنا أتيت أمهية هذه الرتمجة ،حيث يقول ابن الندمي معقباً :فتحت عنوان َّ

فهو( :الباحث عن معىت العلم) كتب ابن الندمي( :وامسه حممد بن املرزابن الكرخي ،ويكىن أاب منصور من أهل الكرخ،
أشل اليد 37،وله من الكتب :كتاب املنتهى يف الكمال ،وحيتوي على اثين
أحد البلغاء الفصحاء .وقال يل من رآه :إنه ُّ
عشر كتاابً ،وهي :كتاب مدح األدب ،وكتاب صفة البالغة ،وكتاب الدعاء والتحاميد ،وكتاب الشوق والفراق ،وكتاب
 32انظر :أبو حسني أمحد بن فارس (ت ٣٩٥هـ) ،الصاحيب( ،القاهرة :املكتبة السلفية١٩١٠ ،م) ،ص٩٧ -٩٦؛ وانظر :السيوطي ،املزهر ،ج ،١ص-٣٦٨

 ،٣٦٩ج ،١ص ٣٨٩ -٣٨٨؛ وانظر إشارة سيبويه إىل مثل هذا يف :عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه ،الكتاب( ،بريوت :دار الكتب العلمية٢٠١٤ ،م)،
ج ،١ص.٢٤

٣٣
سر العربية ،حتقيق :مصطفى السقا( ،القاهرة :البايب احلليب ،ط١٩٧٢ ،٢م) ،ص.١٠
انظر :أبو منصور الثعاليب ،فقه اللغة و ّ

 35انظر :عبد امللك بن حممد الثعاليب ،يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر( ،القاهرة :دار الكتب العمية1983 ،م) ،ج ،4ص.٢٩٤ -٢٩١
 36انظر ترمجته يف :حممد بن إسحاق الندمي املعروف (ت ٤٣٨هـ) ،كتاب الفهرست ،حتقيق :رضا جتدد( ،طهران :ال طبعة١٩٧١ ،م) ،ص١٥٢؛ وانظر:

كحالة ،معجم األدابء( ،دمشق :ال طبعة،
إمساعيل ابشا البغدادي ،هدية العارفي( ،بغداد :مكتبة املثىن١٩٠١ ،م) ،ج ،٢ص٢٧؛ وانظر :عمر رضا ّ
١٩٦١م) ،ج ،١٠ص٨؛ وانظر :خري الدين الزركلي ،األعالم( ،بريوت :دار العلم للماليني ،د.ت) ،ج ،٣ص.١٤٣
36
َش ُّل (بفتح الشني وتشديد الالم) :من بيده شلَل.
األ َ
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احلنني إىل األوطان ،وكتاب التهاين والتعازي ،وكتاب األمل واملأمول .وكتاب التشبيبات والطلب .كتاب احلمد والذم،
38
وكتاب االعتذارات ،وكتاب األلفاظ .كتاب نفائس احلكم).
39

(ول َد ببغداد وعاش فيها تويف هبا بعد ثالمثائة).
وأضاف صاحب (هدية العارفني) إىل ما ورد يف الفهرستُ :
إيل وفاته وال شيء من شأنه ،غري إين وجدت
وقال ايقوت يف (معجم األدابء) فيما نقله الصفدي منه( :مل تقع ّ
40
يف كتابه املنتهى يف الكمال :أنشدين ابن طباطبا الذي تويف سنة ٣٢٢هـ).
ومعىن ذلك أن ابن مرزابن كان حياً بعد سنة ٣٠٠هـ ،وأنه تويف قبل وفاة ابن الندمي صاحب الفهرست (ت
41
َش َّل اليد) 42،وعليه تكون وفاة ابن
٣٨٠ -٣٢٠هـ)؛ ولكن ابن الندمي مل يقابله بدليل قوله( :وقال يل من رآه إنه أ َ
املرزابن بعد سنة ٣٢٠هـ ،وعندها كان ابن الندمي ايفعاً ،لذلك فلعل وفاته كانت سنة ٣٣٠هـ.
ظ ابلتحقيق والنشر حىت
وعلى الرغم أن املصادر ال ترسم لنا صورة واضحة عن نشأته وسريته ،وألن كتبه مل حت َ
ذكر صاحب كتاب املنتهى يف الكمال.
عرض رمضان ششن ،الباحث الرتكي املعاصر ،كتاب (األمل واملأمول) عن خمطوطة فريدة مكتوبة سنة
٦٧٠هـ؛ 43غري أنه نشره منسوابً إىل اجلاحظ بعد أن حذف سياقة األبواب الواردة يف النص ،وقد شك احملقق بنسبة
احلل يف العبارة األوىل :قال الباحث :يف تركيب اإلنسان...إخل.
الكتاب إىل اجلاحظ ،ولو أمعن النظر لوجد ّ
وعلى أيّة حال فم َن املؤكد أن ابن املرزابن الباحث قد عاش يف النصف الثاين من القرن الثالث ،والثلث األول
من القرن الرابع ،وتعترب هذه احلقبة من أزهى احلقب اليت عاشتها احلضارة العربية اإلسالمية ،فقد ازدهرت اللغة والثقافة.
السمة
وابن املرزابن الباحث هو ابن هذه احلقبة الزاهرة ،وقد غلب عليه األدب والبالغة واحلكمة؛ ولكن يظهر أ ّن ّ

األدبية تطغى على شخصيته.

38

انظر :ابن الندمي ،الفهرست ،ص.١٥٢

 39انظر :البغدادي ،هدية العارفي ،ج ،٢ص.٢٧
40
كحالة ،معجم األدابء ،ج ،١٠ص.٥٨
انظر :عمر رضا ّ
 41انظر :عمر الدقاق ،مصادر الرتاث العريب( ،دمشق :دار الشرق ،د.ت) ،ص.٢٧٦ -٢٧٣

 42انظر :ابن الندمي ،الفهرست ،ص.١٥٢

 43انظر :رمضان ششن ،األمل واملأمول( ،بريوت :دار الكتاب اجلديد ،ط1967 ،1م)؛ حيث يقع الكتاب يف  88صفحة.
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أما األخبار اليت ذكرها صاحب (الفهرست) وغريه ،فال تكشف لنا الكثري عن شخصيته ،وال عن شيوخه
وتالميذه سوى ابن طباطبا صاحب عيار الشعر.
لعل لعاهته اجلسدية األثر يف ذلك،
ويبدو أنه آثر االبتعاد عن خدمة اخللفاء ودواوين الدولة ،وهلذا مخل ذكره ،و ّ
(أشل اليد) ،ومثل هذه العاهة متنعه من احلضور يف بالط اخللفاء وقصور
فقد ذكر حممد بن إسحق الندمي أنه كان َّ
األمراء ،ولعله كان معلماً للصبيان؛ ألن عناوين كتبه تشهد على ذلك :مدح األدب ،صفة البالغة ،والدعاء والتحاميد،

تتويج
لعل كتاب األلفاظ ،وهو خامتة سلسلة كتبهٌ ،
والتهاين والتعازي ،واألمل واملأمول ،واحلمد والذم ،واالعتذارات .و ّ
ملؤلفاته املدرسية 44،وقد انصرف ابن مرزابن إىل التعليم ،مث رمبا كانت له جتربة يف االغرتاب ،ويشهد على ذلك أتليفه
كتاب احلنني إىل األوطان ،وال ب ّد أنه زار (أصفهان) ولقي ابن طباطبا العلوي (ت ٣٢٢هـ) وهناك أخذ عنه شعره،
45
ويف معجم األدابء لياقوت احلموي أن (ابن طباطبا) مل يفارق (أصفهان) قط.
ب ابن املرزابن بـ (الباحث عن معتاص العلم) فالواقع أنه كان يرحب هبذا اللقب ،فلقد و ّشح بعض
أما ملاذا لُّق َ
46
أجزاء كتابه بعبارة (قال الباحث) على ما نشهده يف الكتاب الذي نشره الدكتور رمضان ششن (األمل واملأمول).
خامساً :اإلسهامات اللغوية البن املرزابن الباحث:
كتاب األلفاظ يُعىن بتعليم اللغة العربية بطريقة علمية قوامها َمجْع طائفة شائعة من ألفاظ العربية مث تصنيفها وتبويبها يف

سلك من الرتاكيب واجلمل على شكل وحدات حتمل يف نفسها طريقة استخدامها ،والتعبري عن قيمتها ودالالهتا دون
أن حيتاج القارئ إىل الشرح والتحليل أو الرجوع إىل املعجم.
فاملعجم كما هو معروف( :كتاب جيمع بني دفتيه ألفاظ اللغة ومفرداهتا بغية شرحها وإيضاحها شريطة أن

خاصاً)؛ 47أي أن حمور املعجم الكلمة املفردة ويقوم على دعامتني أساسيتني مها :التعريف والتصنيف.
يرتّب ترتيباً ّ
48
حسان أهداف املعجم ،وحيصرها فيما أييت:
وحيدد متام ّ
44
45

كحالة ،معجم األدابء ،ج ،2ص .٢٨٥
انظر :عمر رضا ّ
انظر :مطالب الكتاب يف الفقرة التالية لرتى مدى التوافق بني مطالب كتاب األلفاظ وعناوين الكتب السابقة.

 46أبو منصور حممد بن سهل بن املرزابن األشل النهاوندي ،كتاب األلفاظ :الكتابة والتعبري ،دراسة وحتقيق :حامد صادق قنييب( ،عمان :دار البشري،
١٩٩١م) ،املقدمة.
47انظر :حامد صادق قنييب؛ دراسات يف أتصيل املعرابت واملصطلح( ،بريوت :دار اجليل ،ط١٩٩١ ،١م) ،ص.١٩١

 48اقرأ تفصيالت أكثر يف :متام حسان ،مناهج البحث يف اللغة( ،القاهرة :األجنلو املصرية١٩٦٠ ،م) ،ص.٢٣٩ -٢٢٤
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 .1تعليم اهلجاء الصحيح للكلمة.
 .2تعليم طريقة نطقها صوتياً.

 .3حتديد نوعها الصريف ،ألنه يعطى مدخل الكلمة من حيث املادة ،وعليه أن يعطى مدخلها من حيث
الصيغة.
 .4كما أن عليه أن يُعىن بشرحها وفق منهج معني ،فقد يكون هذا املنهج وصفياً ،أو اترخيياً داللياً.

ولكننا نرى أن منهج ابن املرزابن يف كتابه األلفاظ قوامه االستخدام اللغوي يف إطار السياقات املتشاهبة ،وأن
الفعال من الناحيتني الشفوية الكتابية وحماكاة النماذج الرفيعة؛
دراسة القواعد ليست إالّ وسيلة لغاية ،وهي :االستخدام ّ
أبي من العبارات
يسهل أتدية املقصود ًّ
يوسع دائرة التعبري وتكثري وسائله ،مث ّ
وحيث تبدو أكثر فائدة ،وأكثر إجيابية وكما ّ
املتساوية.

وهو هبذا املنهج يقرتب مما يدعو إليه ان عوم تشومسكي صاحب النظرية التوليدية التحويلية اليت شرحه يف كتابه
الرتكيب النحوي  Syntactic Structureالذي طبع يف عام ١٩٥٩م ،ففي نظرية تشومسكي ذكر أنه ينبغي أن
تكون القواعد قادرة على توليد أو إجياد مجيع اجلمل ،أي اجلمل املقبولة لدى أبناء اللغة ،ويف نفس الوقت ينبغي أن
وخباصة من الناحية الرتكيبيّة ،وال يكون ذلك
تكون القواعد حمددة ،حىت ميكن للدارس أن يسيطر على النظام الضروري
ّ

حبشو عقل املتعلم ابلقواعد النظرية واإلكثار منها ،بل إن يف تعزيز قدرة األداء  Performanceعن طريق احملاكاة
49
حتقيقاً لألهداف املرجوة.
علمي :الرتاكيب والداللة ،Syntax, Semantics :وتتصل إبمكانية
وهذه القضية اليت حنن بصددها ّ
ختص ّ
نقل املعىن اللغوي إىل صورة تركيب لغوي آخر دون إخالل ابملعىن ،وقد عرض هلذه القضية -قدمياً -عبد القادر اجلرجاين
يف (دالئل اإلعجاز) ،وللسيوطي حبث يف كتابه (معرتك األقران يف القرآن) مجع فيه أقواالً وحتليالت للعلماء يف تفضيل
قول هللا تعاىل﴿ :ولكم يف القصاص حياة﴾ [سورة البقرة ،]179 :أو على قول العرب :القتل أنفى للقتل)؛ 50حيث
النص القرآين يفضل قول العرب بعشرين وجهاً ،وذكر أوجه العشرين ،إذا ما
وضع ْ
النصني يف ميدان املفاضلةّ ،
وبني أن ّ
زالت القضية تطرح التساؤالت اآلتية:

 49انظر :جورج موانن ،علم اللغة يف القرن العشرين ،ترمجة جنيب غزاوي( ،دمشق :وزارة التعليم العايل بسوراي ،ط١٩٨٢ ،١م) ،ص.٢٠٤ -١٩٥

 50ثالث رسائل يف إعجاز القرآن للرماين واخلطايب وعبدالقاهر ،حتقيق :حممد خلف هللا ،حممد زغلول سالم( ،.القاهرة :دار املعارف ،د.ت) ،ص.24
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● هل املعاين ختتلف ابختالف الرتاكيب والصور اللغوية املؤدية هلا؟
● هل إبمكان نقل املعىن من عبارة إىل أخرى؟
● هل الرتادف على مستوى الرتاكيب أمر ممكن أو مستحيل؟
ولإليضاح نعرض مثاالً من كتاب ابن املرزابن (املداخل :)١٦٨ -١٦٤
أقرُهبم سبباً).
النظر يف اصطناع َم ْن يَ ْ
صطَفون خلدمتهم فيَ َتوخون َ
الرتكيب األساس( :إنه ملّا كان الرؤساء يـُْنعمو َن َ
توزيع الرتكيب األساس إىل وحدات (عبارات):
مدخل 164
إنه ملا كان الرؤساء= = = أهل السيادة = = = أولو الفضل = = = مقتنو السؤدد = = = زائدو املعروف =
ّ
= = الراغبون يف املكارم = = = البانون اجملد = = = املتقلبون يف السيادة = = = املقتفون آاثر الفضل = =
= املتربعون ابلعُرف = = = املستقلون بعبء الرائسة = = = املضطلعون برعاية ال ّذمام = = = املولون للنعم
اجلسام = = = املعانون على النيات = = = املوفون بعهد الوالء،
مدخل 165
ينعمون النظر= = = يثقفون الرأي= = = ُجييلُو َن الفكر= = = جيتهدون يف االختيار= = = يهذبون التمييز=
ب= = = يعزمون ابلعقل=
= = يتقنون اإلصابة= = = يتأملون االغتنام= =يشحذون التدبري= = = جييلون اللُّ َّ
==
مدخل 166

ملهامهم= = = خيتارون
يف اصطناع َم ْن يصطفون خلدمتهم = = =،يستصلحون لصحبتهم= = = يرتبطون ّ
للسعي يف أمورهم= = = ينحلونه أايديهم= = = جيعلونه
الصطناعهم= = = يؤهلون العتقادهم= = = يرونه ّ
يؤملون الكفاية منه= = =
موضع حرمتهم= = = يتنافسون يف ّادخارهم= = = يقضون ابحلُْرمة عليهم= = = ّ
يستكفونه لشؤونه= = = ينهضونه يف أسباهبم= = =
مدخل 16
توخون= = = يعتقدون = = = يصطنعون= = = يسرتقّون= = = يستَخدمون= = = يستنهضون= = = يغرسون=
فَـيَ َ
يتسمتُون= = = حيتذون
= = يقصدون= = = يعمدون= = = ينتحون= = = ّ
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مدخل 168
أقرهبم سبباً= = = أصدقهم موالة وقدماً= = = أسلسهم يف طاعتهم انقياداً= = = أوجبهم حل ّقه أداءً= = = أش ّدهم

ابلغاية هنوضاً= = = أوالهم ابملنن قياماً = = = أشهرهم ابلشهامة ُخ ْرباً= = = أعالهم يف الكفاية ذكراً= = = أوفاهم
صحبة= = = أمحدهم
ابلنعمة حقاًّ= = = أبرعهم آلةً= = = أكملهم أداةً= = = أكثرهم معرفةً = = = .أقدمهم ُ
مذهباً= = = أنقاهم سريرةً= = = أخلصهم دخيلةً = = = .أصحهم طويّةً= = = أشكرهم يداً= = = أقواهم ابلشكر
اضطالعا= = = أكملهم نفاذاً= = = أوفرهم براعةً= = = أحمضهم نيّةً.
فالذي يبدو للوهلة أن هذا الذي ق ّدمناه نوع من الرتادف ،وهو ترادف يف مستوايت ثالثة ،هي:
 .1مستوى الرتادف يف الرتاكيب.
 .2مستوى الرتادف يف العبارة -اجلملة غري التامة -أو ما يطلق عليه مصطلح  ،Paraphraseالتعبري

املماثل.
 .3مستوى الرتادف يف املفرد.
والتعريف العام للرتادف الذي نراه يف ضوء ما ذكرانه من تعريفات القدامى واملعاصرين أنه( :داللة األلفاظ
املختلفة على املعىن الواحد) مثل :ذهب وغدا وانطلق ومضى...إخل .فإ ّن علماء اللغة من املتقدمني واحملدثني مل جيمعوا

ورد ،ما بني منكر ومؤيد ،على حنو ما سنوضح فيما
على إقرار احتاد املعىن بني املرتادفاتَّ ،
وظل الرتادف جمال أخذ ّ
كل كلمة معناها الداليل اخلاص هبا دون اعتبار السياق احمليط هبا.
بعد ،ولكن حسبنا القول هنا :أ ّن األصل حتمل ُّ
تدل على أقرب ليلة مضت .غري أ ّن الكلمات
تدل على اليوم قبل يومك .وكلمة (البارحة) ّ
فكلمة (أمس) -مثالًّ -

واألشياء قد تلتبس فيها أحياانً بعض املفاهيم فنخلط على مستوى األلفاظ بني مدركني معنويني ،مثل (اخلوف والرهبة)
فنتحدث آنذاك عن (الرتادف) ،وهو االشرتاك يف املعىن ،أو بني األشياء كالسيارة والشاحنة فيتعلق األمر آنذاك ابلتوارد،
فلعل النص
أي توارد األفكار واخلواطر حول مفهومني متقاربني .هذا ابلنسبة للمفرد ،أما ابلنسبة للرتادف يف العباراتّ ،
التايل يُلقي الضوء فيما حنن بصدد حتليله( :من اخلطأ أ ْن جناري مل قيل من أ ّن تداول العبارات املختلفة عن املعىن
أحق ابملعىن من أخرى غريها ،وعبارة ألصق ابملعىن من غريها ،وهناك
يغري منه ،ألن هاك عبارة ُّ
الواحد ال يضريه وال ّ
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كل
عبارة متثل املعىن أمام العني أكثر من األخرى .كذلك الكلمة ميكن مقارنتها ابلكلمة األخرى وخيتلف معىن ّ
51
منهما).
حتمل الفروق بني املرتادفات لصاَل إنكار الرتادف ،طاملا وقد ص ّدران
ولكن جيب أ ْن ال نغايل يف التشبث يف ّ
دراستنا ببيان أن ابن املرزابن يسعي يف كتابه هذا -كما بدا لنا -أن خيدم منهجاً تعليمياً حني يعرض علينا ألواانً من
حسن اختيار األلفاظ العبارات والرتاكيب املناسبة ،وال خيفي أ ّن اللغة وسيلة للتعبري عن احلاجات ،كما أهنا تسعي دوماً
إىل التأنق يف االختيار ،واإلبداع القويل ،وأهنا لإلمتاع كما هي لالستعمال.
عما يف النفس،
وخالصة القول فإن الرتادف ثروة لفظية ،وأنه ال خيلو من مزااي ،منها :كثرة الطرق لإلخبار ّ
واختيار األنسب واألظهر بني األلفاظ ،وال خيلو من الرتويح وإمتاع أو مبالغة وأتنق.
لكن فيما فُهم
ويقول عبد القاهر اجلرجاين( :ليس كالمنا فيما يفهم من لفظتني مقرونني حنو (قعد وجلس) و ْ

من جمموع كالم آخر حنو أ ْن نظر يف قوله تعاىل﴿ :ولكم يف القصاص حياة﴾ [سورة البقرة ،]179 :وقول الناس:
معربمها واحد:
ت عادة الناس أبن يقولوا يف مثل هذا :إهنما عباراتن َّ
(قَـْت ُل البعض إحياء للجميع) فإنّه وإ ْن كان قد َجَر ْ
يقع ٍ
املفهوم من
املفهوم من أحد الكال َم ْني
شك أ ْن ليس
لعاقل ٌّ
فليس هذا ُ
َ
ُ
القول قوالً منهم ميكن األخذ بظاهره ،أو ُ
52
آخر).
وكتب سيد يف استعمال لفظة (القارعة) ما يلقي صورة الفزع واللطم .من تناسق العرض أن تسمي ابلقارعة،
الظل الذي يلقيه اللفظ ،واجلرس الذي تشرتك فيه حروفه كلّها ،مع منظر الناس كال َفراش املبثوث ،واجلبال كالعهن
َّسق ُّ
ليت َ
53
املنفوش.
للتعرف على القيمة العلمية لكتاب ابن املرزابن ،فأنت تستطيع قراءة الرتاكيب
عودة إىل مناقشة األمثلة ،وذلك ُّ
أفقياً (املداخل 164 :و 165و 166و 167و )168على النحو اآليت:
 .1إنه ملا كان الرؤساء /ينعمون النظر /يف اصطناع من يصطفون خلدمتهم /فيتوخون /أقرهبم سبباً.
 = = = .2أهل السيادة /يثقفون الرأي = = = /يستصلحون لصحبتهم /فيعتقدون /أصدقهم مودة وقدماً.
 51انظر :إبراهيم سالمة ،بالغة أرسطو بي العرب واليوانن( ،القاهرة :األجنلو املصرية ،ط١٩٥٢ ،٢م) ،ص.٢٩٩

 52انظر :عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز ،حتقيق :فايز الداية( ،دمشق :دار قتيبة ،ط١٩٨٣ ،١م) ،ص183؛ وانظر للمزيد من نفس الكتاب:
ص.٣٢٥ ،٢٩١ ،٢٩٠
 53انظر :سيد قطب ،مشاهد القيامة يف القرآن( ،القاهرة :دار الفكر ،ط١٩٨٠ ،٧م) ،ص.٦٦
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يؤملون الكفاية منه /فيقصدون /أكملهم نفاذاً.
(متنوعة) = = = البانون للمجد /يشحذون التدبريّ = = = /
ّ
أي أنك تستطيع أن ختتار أايًّ من عبارات مدخل  164وتكمل الرتكيب ابختيار املناسب من املداخل األخرى.
ألننا نلحظ عدم تساوي العبارات يف جمموع املداخل عدداً.
أما العبارات (أشبه اجلُمل) فإهنا تُقرأ عمودايً ،على النحو التايل:
إنَّه ملا كان الرؤساء..؛ = = =..أولو الفضل = = =..،..مقتنو السؤدد = = =..،..زائدو املعروف..،..
●
وهلمجراً.
..؛..جييلون الفكر..،..جيتهدون يف االختيار..،..يعزمون ابلعقل ..،..وهلمجراً.
أو ينعمون النظر
ُ
للسعي
أو يف اصطناع من يصطفون خلدمتهم..؛ = = =..خيتارون الصطناعهم = = =..،..يرونه ّ
يف أمورهم = = =..،..ينهضونه يف أسباهبم ..،..وهلمجراً.

●
●
●
●

فيتوخون..؛..فيصطنعون..،..يستخدمون..،..حيتذون ..،..وهلمجراً.
أو َ
أو أقرهبم سبباً .أسلسلهم يف طاعتهم انقياداً .أوجبهم حل ّقه أداءً .أحمضهم نيّةً .وهلمجراً.
أما األلفاظ املفردة فتقرأ عمودايً ،على النحو التايل:
● (الرؤساء ،أهل السيادة ،زائدو املعروف ،املتربعون ابلعُرف ،املوفون بعهد الوالء) ..وهلمجراً.
● أو (السيادة ،الفضل ،السؤدد ،اجملد ،الرائسة) ..وهلمجراً.
● أو (جيتهدون ،يثقفون ،يشحذون ،جييلون ،يتأملون) ..وهلمجراً.
● أو (النظر ،الرأي ،الفكر ،التمييز ،اللُّب) ..وهلمجراً.
●
●
●
●

أو (يصطفون ،خيتارون ،يتنافسون ،يقضون) ..وهلمجراً.
مهم ،أمر ،شأن ،سبب) ..وهلمجراً.
أو (خدمةٌّ ،
اسرتق ،استخدم) ..وهلمجراً.
(توخى ،عقد ،اصطنعّ ،
أو ّ
أسلس ،أوجب ،أبرع ،أكمل) ..وهلمجراً.
(أصدق،
أو
َ
َ

● أو (آلة ،أداة ،يد ،براعة) ..وهلمجراً.
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وعلى العموم فمن أي جهة رغبت يف القراءة واالنتفاع اهتديت إىل بغيتك ،فأنت أمام اختيارات متعددة،
يفس ُر ما غلق
احلس اللغوي ،وحاجة التعبري ،مث إ ّن القارئ ال حيتاج املعجم؛ أل ّن ما يعرفه ّ
وكلها ممكنة ،واحلكم فيها إىل ّ

عليه ،فضالً عن خلو األلفاظ من الغريب والغامض احلُوش ّي .وتبقى بعد ذلك مالحظات متفرقة حيسن أن نشري إليها:
● هذا اللون من اجلمل اإلنشائية يطلق عليه يف الدراسات اللغوية احلديثة التعبري املماثل ،= Paraphrase
وذلك حني متلك عباراتن نفس املعىن يف اللغة الواحدة ،وقد مساه بعض القدامى ابلرتادف وأحياانً ابملتوارد،

الصدع 54.ومثاله مما جاء عن ابن املرزابن :مدخل
عب َّ
مثل :أصلَ َح الفاسد ،وملَّ ّ
ورتَ َق ال َفْتقَ ،
الشعثَ ،
وش َ
 x 313ابب :قوةٌ ال تُرام ،ويَ ٌد ال تُعلي ،ورفْـ َعةٌ ال تُطاول ،وعزة ال تُناصب ،وجاللةٌ ال تساوى ،ودرجة
ومسوق
ال تُوازى ،وسلطان ال يغالب ،ورتبة ال تضاهى ،وسابق ال يبارى ،وكرمي ال ُجيارى ،وجواد ال جياورٌ ،
ال يُداىن.

واملالحظ يف األمثلة السابقة أن معيار الرتادف ف يها هو جمرد التشابه يف املعىن ال التطابق فيه ،فاملعىن يف (قوة
ال تُرام) ال يتطابق كلية مع( :كرمي ال جيارى)؛ ولكن قد نلحظ إمكانيةَ تناول بعض الكلمات يف السياقات السابقة
مثل( :درجة ال توازى) ،و(رتبة ال تضاهى).
ويف األلفاظ املفرد نلحظ الفروق واضحة يف مثل :عزة وسابق ،ويد ورفعة .وأحياانً تبدو الكلمات متقاربة جداً

يف مثل :تُعلى وتطاول ،يبارى وجيارى.
وعليه ال ميكن القول ابلرتادف التام يف عبارات ابن املرزابن -على الرغم من إمكانية التبادل بني كلمتني يف
بعض السياقات (يد ،كرمي) ،وأننا قد جند فروقاً واضحة بني بعض الكلمات (سابق ،كرمي) أو أ ّن بعض الكلمات حتمل

عمومية أو مشوالً أكثر من غريها (درجة ،سلطان) .أو أ ّن بعض الكلمات تتميز ابستحسان أكثر من غريها (قوة،
جاللة) أو أ ّن أحدمها أكثر ختصصية من األخرى (رفعة ،رتبة) ..أقول :إن هذا جيعلنا منيل إىل األخذ ابلقول :إن
الرتادف على مستوى الرتاكيب يكاد يكون مستحيالً ،ألن من شأن املعاين أن ختتلف ابختالف الرتاكيب والصور
اللغوية املؤدية هلا.
قل من خض فيها من اللغويني العرب القدامى ،والذي تناوهلا فأوضح جوانبها هو عبد
واحلق أن هذه القضية َّ
القاهر اجلرجاين ،وآراؤه خبصوصها تتفق يف جمموعها مع ما يذهب إليها اللغويون احملدثون كما أوضحنا ،والرأي عند

54

انظر :السيوطي ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،ج ،١ص.٤٠٧
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عبد القاهر أنه ال ترادف إطالقاً على مستوى الرتاكيب وذلك راجع عنده إىل مبدأٍ يراه واضحاً يف ذهنه مؤداه (أ ّن من
شأن املعاين أن ختتلف ابختالف الصور).
ومع ذلك فإننا ال نستطيع أن ننكر التقارب يف املعىن يف مجيع سياقات ابن املرزابن ضم اجملموعة الواحدة
(املدخل) ،وأ ّن العبارات املختارة تبدو متقاربة بدرجة أكثر يف جمموعنا ،كما سبق إيضاحه ،وما أمسيناه ابلتماثل أو
التكافؤ Paraphrase.
أي من مستوايته الثالثة (املفردة والعبارة
● كتاب األلفاظ البن املرزابن ليس كتاابً يف الرتادف على ٍّ
والرتاكيب) ،وإن وقع فيه ترادف جزئي فإنه ليس مقصوداً لذاته ،وإمنا غرض ابن املرزابن تقدمي أمثلة
لعل أقرب مصنف له يف كتب
ومناذج تطبيقية ترتقي مبستخدم اللغة على حسن األداء اللغوي والكتايب ،و َّ
الرتادف هو كتاب األلفاظ الكتابية لعبد الرمحن بن عيسى اهلمذاين (ت ٣٢٠هـ) ،وكالمها جدير

ابلوصف( :ال يستغين عنه طالب علم)؛ إالّ أن كتاب ابن املرزابن أوضح منهجاً وأكثر التزاماً بتغليب
اجلانب التطبيقي على حساب اجلانب النظري من خالل عباراته اجلزلة ،واألكثر شيوعاً يف االستخدام
تساعد يف تنمية مهارة الكتابة عن طريق ما توفّره من األمثلة من الرتاكيب اللغوية املستعملة .وابختصار
فهو من متممات كتب اللغة واألدب ،ومرجع لتعليم اللغة عن طريق السياق.
سادساً :مطالب األمثال يف كتاب األلفاظ :الكتابة والتعبري
 .1مطلب يف التهاين والتهادي يف كتاب األلفاظ :الكتابة والتعبري
ابراً تقيّاً..؛  55...سعيد محيد ،سعيداً محيداً .ميموانً مباركاً ،طيباً عزيزاً ،ظهرياً عوانً ،انصراً وزراً،
 جعله هللا ّذواداً... 56
راجحاً ّ
 .2مطلب فيما يقال يف جواابت العزاء واملصاب
أسو لكلمها ،وال
اندمال جلُرحها ،وال
 فال انشعاب لص ْدعها 57،والَ
َ
انسداد لثلْمها ،وال َ
جرب لكسرها ،وال َ
ض َّم لنشرها.
حسم لدائها ،وال َ
رقع خلرقها ،وال ر َ
تق لفتقها ،وال ر َ
َ
أب لص ْدعها ،وال َ
55
56
57

انظر :ابن املرزابن ،كتاب األلفاظ ،ص.٨١
انظر :املرجع السابق ،ال ّذ ّواد :ال ّدفّاع واحلامي.
انظر :املرجع السابق ،ص.١٢٠
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58

 .3مطلب يف الشكر يف كتاب األلفاظ :الكتابة والتعبري
وأواله ابحلمد= = = أقمنه ابلثناء= = = أح ّقه ابلشكر= = = أحراره ابملدائح= = = أحجاه ابالعتداد= =
= أشكله ابلتعظيم= = = أجدره ابلتبجيل= = = أخلقه ابلتفريط= = = أخطاه ابلتَّطرية= = = أخيله ابلتكرمي.
59
.4مطلب يف األعذار يف كتاب األلفاظ :الكتابة والتعبري
ذنيب وإ ْن َعظُمَّ ،..
ت= = =
=جرمي وإن َج ُس َم= = = زلّيت وإ ْن َجلَّ ْ
(الذنْب) = = ُ
َ

ت.
اقرتايف وإ ْن طال= = = اجرتاحي جرمييت وإ ْن اشد ْ
َّت= = = جريريت وإ ْن استُـ ْفظ َع ْ
60
 .5مطلب آخر يف الطلب (املدح بشرف األصل) يف كتاب األلفاظ :الكتابة التعبري
عني من أعيان الزمان= = = حليةٌ من ُحلى اإلخوان=
كن من أركان اجلُود= = = ٌ
َ
أنت دعامةٌ م ْن دعائم ال َكرم= = = ر ٌ
صٌر من عناصر اجملد= = = فَـنَ ٌن من أفنان
= = ٌّ
أس من أساس املروءة= = = معد ٌن من معادن الفضل= = = عُْن ُ

ص ٌن من أغصان املعايل.
اإلحسان= = = طَْوٌد من أطواد الفخر= = = َعلَ ٌم من أعالم التكرم= = = غُ ْ
61
 .6مطلب يف الشوارد يف كتاب األلفاظ :الكتابة التعبري
جال يف فكر= =
الوهم= = = وال َ
كت به الضمائر= = = وال َه َج ْ
حتر ْ
ست به اخلواطر= = = وال تُ ّ
صور يف َ
ابب :ما ّ
َّ
ابلو ْهم= = = وال َخطََر ببال= = = وال أُلقي يف روع= = = وال َوقَع يف َخلْ ٍد=
= وال جرى يف الظن= = = وال َعلَ َق َ

سبق إليه َو ْهم= = =
= = وال َ
ف شك.
وال حالَ َ

اخلامتة والنتائج:
توصلت الباحثة يف هناية ال ّدراسة إىل عدَّة نتائج ،نعرضها فيما أييت:
َّ

58انظر :املرجع السابق ،ص.١٢٣
 ٥٥انظر :املرجع السابق ،ص.١٤٣
 60انظر :املرجع السابق ،ص.١٤٥
 61انظر :املرجع السابق ،ص.١٤٨
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 .1ال يقتصر موضوع الداللة على املسائل اليت تتصل ابأللفاظ من حيث أصلها ونوع العالقة اليت تربطها
ابملعىن اليت تشري إليها.
 .2يتعدى موضوع الداللة إىل جانب أغىن وأوسع ،هو أنواع الداللة؛ فألفاظ اللغة من حيث دالالهتا أنواع
ثالثة هي :املتباين واملشرتك واملرتادف.
 .3برز لنا إسهامات ابن املرزابن الباحث يف جمال الدرس اللغوي والسيما دالالت األلفاظ ومعانيها املختلفة.
املصادر واملراجع
ابن امل ْرُزابن ،أبو منصور حممد بن سهل (١٩٩١م) .كتاب األلفاظ :الكتابة والتعبري (ت٣٣٠م) .حامد صادق
َ
عمان :دار البشري.
قنييب (حتقيق)َّ .
ابن الندمي ،حممد بن أيب يعقوب إسحاق١٩٧١( .م) .كتاب الفهرست .رضا جتدد (حتقيق) .طهران.
علي بن إمساعيل أبو املرسي١٩٩٦( .م) .املخصص .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
ابن سيدهّ ،
ابن فارس ،أبو حسني أمحد (ت٣٩٥هـ)١٩١٠( .م) .الصاحيب .القاهرة :املكتبة السلفية.
ابن فارس ،أمحد١٩٦٩( .م) .معجم مقاييس اللغة .القاهرة :دار العلوم.
ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم١٩٦٨( .م) .لسان العرب .اجمللد احلادي عشر .بريوت :دار
صادر.
آل ايسني ،حممد حسني١٩٨٠( .م) .الدراسات اللغوية عند العرب( .ط .)١بريوت :دار مكتبة احلياة.
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الربكاوي ،عبد الفتاح٢٠٠٠( .م) .يف الداللة اللغوية .القاهرة :األزهر ،كلية اللغة العربية.
البغدادي ،إمساعيل ابشا١٩٠١( .م) .هدية العارفي .بغداد :مكتبة املثىن.
وسر العربية( .ط.)٢
الثعاليب ،أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل (املتويف ٤٣٠هـ)٢٠٠٠( .م) .فقه اللغة ّ
بريوت :املكتبة العصرية.

الثعاليب ،عبد امللك بن حممد1983 .م .يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر ،القاهرة :دار الكتب
ثالث رسائل يف إعجاز القرآن للرماين واخلطايب وعبدالقاهر( .د.ت) .حممد خلف هللا ،حممد زغلول سالم (حتقيق).

القاهرة :دار املعارف.

اجلرجاين ،عبد القاهر١٩٨٣( .م) .دالئل اإلعجاز .فايز الداية (حتقيق)( .ط .)١دمشق :دار قتيبة.
اجلوهري ،أبو إمساعيل بن محاد (ت ٣٩٨هـ)١٩٩٩( .م) .الصحاح( .ط .)١بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
احلاج عبد هللا ،حممد خبري٢٠١٠( .م) .مباحث يف علم الداللة .اإلسكندرية :جامعة اإلسكندرية.
حسان ،متام١٩٦٠( .م) .مناهج البحث يف اللغة .القاهرة :األجنلو املصرية.
الدقاق ،عمر( .د.ت) .مصادر الرتاث العريب .دمشق :دار الشرق.
رضا ،أمحد١٣٨٠-١٣٧٧( .هـ) .معجم منت اللغة :موسوعة لغوية حديثة .بريوت :دار مكتبة احلياة.
الرماين ،أبو احلسن علي بن عيسى١٩٨٧( .م) .األلفاظ املرتادفة املتقاربة املعىن .حممد حممود الرافعي (نشر) .القاهرة:
دار الوفاء.
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الزركلي ،خري الدين( .د.ت) .األعالم .بريوت :دار العلم للماليني.
سالمة ،إبراهيم١٩٥٢( .م) .بالغة أرسطو بي العرب واليوانن( .ط .)٢القاهرة :األجنلو املصرية.
السالمي ،عبد القادر٢٠١٤( .م) .من تراث العرب يف املعجم والداللة ،بريوت :دار الكتاب اجلامعي.
سيبويه ،عمرو بن عثمان٢٠١٤( .م) .الكتاب .بريوت :دار الكتب العلمية.
السيوطي ،جالل الدين( .د.ت) .املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،حتقيق :حممد أمحد جاد املوىل وآخرون .بريوت :دار
الفكر.
ششن ،رمضان1967( .م) .األمل واملأمول( .ط .)1بريوت :دار الكتاب اجلديد.
عبد اجلواد ،رجب٢٠١٦( .م) .دراسات يف الداللة واملعجم .القاهرة :دار اآلفاق العربية.
عمر ،أمحد خمتار١٩٩٣( .م) .علم الداللة .القاهرة :عامل الكتب.
الفريوز آابدي ،حممد بن يعقوب٢٠٠٥( .م) .القاموس احمليط( .ط .)٨بريوت :مؤسسة الرسالة.
قطب ،سيد١٩٨٠( .م) .مشاهد القيامة يف القرآن( .ط .)٧دمشق :دار الفكر.
قنييب ،حامد صادق١٩٩١( .م) .دراسات يف أتصيل املعرابت واملصطلح( .ط .)١بريوت :دار اجليل.
كحالة ،عمر رضا١٩٦١( .م) .معجم األدابء .دمشق :طبعة.
ّ
لوشن ،نور اهلدى٢٠٠٦( .م) .علم الداللة :دراسة وتطبيق .اإلسكندرية :املكتب اجلامعي احلديث.
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