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 شكر وعرف ان

والصالة والسالم على من   ،الحمد هلل رب العالمين الذي بنعمتو تتم الصالحات
 أما بعد:  ،التسليم  ىعليو أفضل الصلوات وأزك ،دنا محمدال نبّي بعده سي

في إنجاز ىذه    ر وعظيم العرف ان إلى كل من ساعدناوجو بخالص الشكنت
المذكرة بالنصح واإلرشاد والتوجيو وبالكلمة الطيبة وبالدعاء الصالح  

المشرفة الدكتورة )فوزية    خص بالذكر أستاذتنان؛ و والمراجع القيمة
دندوقة( أداميا اهلل مشعال للعلم، وإلى األستاذ )عمار ق اللة( الذي كان لو  

  بالمصادر التي استفدنا  والذي لم يبخل علينا الفضل في اختيار الموضوع  
 استف ادة جزاه اهلل كل خير وحقق أمانيو.  منيا كل

جنة المناقشة أداميم اهلل  ل  إلى أعضاء  تقدم بجزيل الشكر وخالص العرف ان  ن
 في خدمة العلم و طلبتو.

الكلية، كما سأقول لكل من ساعدنا    نسى موظفي مكتبةال يمكن أن ن  كما
  خص عائلتيون باإلرادة إلنجاز ىذا البحث، من قريب أو من بعيد  ومّدنا

 .كل خير  وأصدق ائي جزاكم اهلل عنا

 زينب
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العملالمعجميمبازداداالىتمامبالمغةالعربية جيءالقرآنالكريم،إذعرفعمماؤنا
زالةالغموض،غةالعربيةجري،وكاناليدفمنو؛حفظالممعبداياتالقرناألولالي وا 

 عّما القرآن في غريبةورد ألفاظ من بن،الكريم اهلل يد)عبد عمى ذلك وظير
العممية86عباس(،)ت الحياة تطور مع تتطور الدراسة أخذت ثم الّمحن،ه( بدأ وقد
اإلسالميتسربإ إلى األعاجم بدخول العربية المغة بعضلى عمى سمبا أثر ما وىذا ،
الو،معانييا المفيوم عن يعبرون الناس كثيفراح بكممات حتىاحد المعنى؛ متقاربة رة

مبكرا.)الفروقالداللية(تالشتالفروقبينيا،فظيرتالحاجةإلىالتأليففيىذاالمجال

بغرضالتأسيسلعممالمعجمالعربي،بدأعمماؤنابجمعاأللفاظفيرسائللغويةحيث
الخام بوادياألعرابالمادة من المجموعة المادة العربيةلتأسيسالمعا؛فكانتىذه جم

أحمد بن لمخميل العين ككتاب اليجرية؛ األولى القرون بدايات منذ ظيرت التي
فق571الفراىيدي) وكتب ه(، المغة؛ منصورو ألبي العربية وأسرار المغة فقو ككتاب
وغيرىامنالمؤلفاتالتيتزخربياالمكتباتالعربية.،الثعالبي

لمحسنر"العبابالزاخروالمبابالفاخمعجُم"ويستحقالذكرإضافةإلىتمكالمعاجم
816الصغاني)ت المغة( في ُأّلف ما أعظم من معجم الصحاح،فيو عصر بعد

التجاريو،لمجوىري بلإذ أخرى، تقاربومعاجم معجمال واليساويو منحيثكثرة،،
الحفاظ،مادتو فخر الصغاني الحسن لمؤلفو ألفاظو، المحدثين،وغزارة وعمدة حجة،

منالدراسةلألسفالشديدلمينلىذاالمعجمحظاوافرالكنالعرب،ولسانأىلالعربية،
كمانالتومعاجمأخرى،بالرغممنمكانتوالعاليةفيمكتبةالمعاجمالعربية،وليذاآثرنا
دراسةىذاالمعجمبالوقوفعمىالفروقالداللية؛وىيإحدىالظواىرالمغويةالتيكثر

سمةمنسماتالعربيةالنقا وحديثا قديما كثيرمنيم بينالمغويين،وقدعّدىا شحوليا
وميزةمنميزاتيا.
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الفروقتقومعمىتمكالخيوطالدالليةالرفيعةالتيتفصللفظةعنلفظة تظيروفكرة
إالّ يكتشفيا ال مترادفة، تجاورىابأنيا الظاىرة)الفروق( وىذه حصيفا، عالما كان من

الترادفالتيكان ظاىرة الدليا األلفاظالحظاألوفرفيالدراساتالتراثية وىي؛ اللية،
:الدالةعمىش بــ الفروقالدالليةفي"يءواحدباعتبارواحد،لذلكجاءبحثناموسوما
:ىيالتساؤالت"لإلجابةعنجممةمنالزاخروالمبابالفاخرمعجمالعباب

 ؟أم ال  فكرة الفروق الداللية همعجمأثبت  الصغاني في  هل _     

 _ من أثبت الفروق عمميا؟، ومن أثبتها قوليا؟     

 ؟ م قولياأهل الصغاني من المثبتين عمميا  _     

 ؟التفريق بين األلفاظ في  مدها الصغاني_ ما المعايير التي اعت    

اتبعناالخطةاآلتية:ىذهالتساؤالتولإلجابةعن

ب تناولالمدخلالذيوسم البحثإلىمدخلوفصمين؛ "قسمنا الصغانيوالعبابـ:
الفاخر والمباب لمصغاني"الزاخر ترجمًة وت،؛ شيوخو فوذكر وآثاره المغةالمذتو ،ي

وبعضميزاتو.،متبوعابالتعريفبالمعجموالحديث

ال فيو فتناولنا األول الفصل والترادفأما المغوية فروق فكان المبحث؛ تعريفاألول
 المغويةبمصطمحي واالصطالحالترادفوالفروق حيثالمغة المبحثالثاني،من أما

القائمينبالفروقوالقائمينبالترادف.؛وعنوانو:الفروقوالترادففيالعربيةفقدتناولنافيو

الصغاني؛المبحثاألولعنونالفصلالثانيبـ:أنواعالفروقواعتباراتياعندَوُوسم
فقدالعمماء،أماالمبحثالثانيبـ:الفروقعندالصغانيمتناوالالمفرقينعممياوقوليامن

اعتباروينالمترادفاتعندالصغاني؛وىماباعتبارمفيومالمفظ:اعتباراالتفريقبُعنونبـ
.تركيبداللةال
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مناىجلمبحثوىي:المنيجالتاريخي؛الذياتباعولتطبيقىذهالخطةكانالبدمن
اعتمدناهفيالفصلاألولمنخاللتتبعظاىرتيالفروقالمغويةوالترادف،أماالمنيج

بطبيعةالبحثفيالفصلالثانيهالثانيفقدكانالمنيجالوصفيالتحميميوالذياعتمدنا
تحميلالفروقالدالليةبيناأللفاظالمختارةفيالدراسة.منخالل

وقداعتمدنافيىذهالدراسةعمىعدةمصادرومراجعفيفقوالمغة،وبعضمعاجم
ىالل ألبي المغوية الفروق ، قتيبة البن الكاتب أدب منيا؛ نذكر والفروق المترادفات

ونجعةرادفةالمتقاربةالمعنىلمرمانيالعسكري،الصاحبيالبنفارس،كتاباأللفاظالمت
اليازجي إلبراىيم الوارد وشرعة بــــ:،الرائد دريوشالموسوم ننسىبحثسوىيمة ال كما

 )كتابالفروقألبيىاللالعسكريأنموذجا( العربية فيالمعاجم الذيالفروقالمغوية
أيّ منو استفدنا الفضلفيدراسة كانليا فقد ، استفادة مبسطةما الفروقالمغوية فكرة

يا.ومممةبجميعجوانبيانظرياوتطبيق

طريقناوفيم اعترضت التي الصعوبات يخص ا قمة في السابقةفتتمثل الدراسات
نقلأنولم إنلم لموضوعالفروق،وقمةتناولالحسنالصغانيفيالدراساتالداللية،

 اليمكننا  __ في حدود عممنايدرسإطالقا عطاءىذاكما البحثوا  إغفالصعوبة
الوقتأكث،المعجمحقوفيالدراسةوالتقصي لوامتّد لحجموالكبيرألنوفتمنينا نظرا

ُعبابزاخر.حقيقة

المقدمةاليسع التوفيقفينيايةىذه فيووليُّ إالأننحمداهللعزوجّل والقادرنا
إذ،فوزية دندوقةالمشرفةالدكتورةناُأستاذتجميلالشكروالعرفانإلىسديعميو،وأنن

تبخلعميناَ ومالحظاتيالم وتوجيياتيا اهللكلخير،بنصائحيا مشعالفجزاىا وأداميا ،
والشكرموصولإلىاألستاذعمارقاللةإذلوالفضلعمينافياقتراحالموضوعلمعمم،
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لمراحل اهللوفيتتبعو جزاه إنجازه الخير، كّل أنيجعلنوعنا عملسألاهللالعظيم
ليوننيب.وفيميزانحسناتيموماتوفيقناإالباهللعميوتوكمناالجميع ا 

 



 

 

 

 

 
 

 

الحسن الصغاني والعباب الزاخر 
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 : أوال: ترجمة المؤلف
عمدة ، اّلمة فخر الحفاظعىو اإلماـ الشيخ حجة العرب، لساف أىؿ العربية، ال

القرشي  إسماعيؿالمحدثيف رضي الديف أبو الفضائؿ الحسف بف محمد بف حيدر بف عمي 
كما ورد في بعض التراجـ، ولد بموىور كما قاؿ  ،الصغاني أو)الصاغاني(مري ع  ي الالَعدو 

سألت شيخا عف مولده غير مرة فقاؿ لي: ولدت بموىور يـو  »:الدمياطيتمميذه الحافظ 
 (1).«الخميس عاشر صفر سنة سبع وسبعيف وخمسمائة

وؿ نقال يق ،)ص.غ.ن(ولمزبيدي في تاج العروس الشيادة نفسيا، ونجد ذلؾ في باب
وسمع بمكة واليمف واليند مف  ،ىـ(617) ة إلى ممؾ اليند سنةالشريفعف الذىبي بالرسالة 

 اضي سعد الديف بف خمؼ بف محمد الحسف أبادي والنظاـ محمد بف حسف المرغيناتيالق
ولد بمدينة  الىور في خامس عشر مف صفر مف » نزىة الخواطر: في وقاؿ عبد الحي

 (2).«ائةسنة سبع وخمسيف وخمسم

يا تختمؼ في تحديد اليـو لكنسنة مولده،  فيلتراجـ تتفؽ ا ىذهمف المالحظ أف 
 .ي العصور اليجرية األولىؼ ، وىذا حاؿ التأريخ ضبطبال

"، وعاش زمنا في مكة، ودخؿ بغداد غزنةأما عف دراستو فقد زاوليا في "
رسوال إلى بالد اليند  أرسمو الخميفة الناصر باهلل ،م(1218) ،ه615)سنة
 .م1236ىـ/634ثـ عاد إلى بغداد سنة  ،م(1220)ىـ(617)سنة

انية عندما وجد في األحكاـ أف ىذا المنصب رزبوتخمى عف منصبو في التدريس برباط الم
 ية وتوفي في بغداد سنة وتولي التدريس بالمدرسة التتشفعيا امخصص لمف كاف ش

 (3).م1252ىـ/650

                                       
 ،1978 ،1طمطبعة المجمع العممي  : قير محمد حسف،تحالعباب الزاخر والمباب الفاخر، ، الحسف الصغاني (1)

 .4/5 ص
 .5 ، صوسمصدر نفال (2)
 .ency, Kaceb. Com 14/11/2014 ،35 :15, موسوعة الحرة ويكيبيديا: ال (3)
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و معجفي مموي اقوت الحب، فيالمذىتبيف مف ىذا المقاؿ أف الصغاني ليس بشافعي 
 مف بالد ما وراء النير ذكر: ينأف الصغا ـ يورد الكثير عنو، حيث اكتفى بإيرادلألدباء ل

 (1)«.يقاؿ "صاغاف" مف بالد ما وراء النير» 

في كتابو العباب ي عف نفسو مف أخباره وسيرتو نوتجدر اإلشارة إلى ما رواه الصغا
 لبعض بني قيس بف ثعمبة. ي، وي روىبا عمى السنيف، فقوؿ بشامة بف حزف النيشممرت

ِ بَأِمَوِالَنا َآثَاَر َأيْ َنأْ  مي َمَراِجم َنا ِبيٌض َمَفِارق َنا َتغْ   ديَنا.س 
قاؿ الصغاني مؤلؼ ىذا الكتاب رحمة اهلل عميو: سمعت والدي ألبسو اهلل رضوانو 

كنت أقرأ في صباي  و في شيور سنة نيؼ وثمانيف وخمسمائة يقوؿ:تبوحة جناوأسكنو بح
و)بيض عمى شيخي "بغزنة" ففّسر لي ىذا البيت وأوؿ قول كتاب الحماسة ألبي تماـ

 تأويؿ. مفارقنا( مئتي
فاستغربت ذلؾ حتى وجدت الكتاب الذي بّيف فيو ىذه الوجوه ببغداد في حدود سنة 

    (2)هلل عمى نعمو. أربعيف وستمائة، والحمد
 سنةقبؿ و تتغمده اهلل برحمتو، وأسكنو بحبوحة جنسألني والدي  »كما أورد أيضا:

لمّباب ... كاف ذاؾ أسحب مطارؼ الشباب، وفي رغد العيش ا تسعيف وخمسمائة وأنا إذ
أثر حصير الحصير فمـ ف مف الرذائؿ معنى قوليـ: قد طياّ اف مف الفضائؿ، رحمو  اهلل ريّ 

الحصير األوؿ الباري، والثاني السجف، والثالث الجنب، والرابع  »ما أقوؿ فقاؿ: رأدْ 
 ( 3).«الممؾ

 ثانيا: شيوخو

                                       
 .363 ص، 9إرشاد األريب إلى معرفة األديب: معجـ األدباء، ج، حمويلقوت ااي(1)
 .5 ، صابؽسمصدر الال  ،صغانيال ينظر: (2)
 .6 ، صمصدر نفسوال(3)
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فاضال أخذ الصغاني أوؿ ما أخذ عف أبيو محمد بف الحسف الصغاني، فإنو كاف عالما 
 (1)مزينا بالفضائؿ مجتنبا الرذائؿ.

  المرغيناتي ابف صاحب اليداية، أبو حفص عمر بف عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ
  أخذ عنو الفقو.

 فقو أيضا.لنظاـ الديف محمد بف الحسف المرغيناتي، أخذ عنو ا 
  مة المفتي البغدادي الذي روى عنو أبي الوقت زاز العاّل ر الأبو منصور سعيد بف محمد

 ىػ، أخذ الصغاني عنو في بغداد.616 ةاألرموي، توفي سن فضؿوحضر أبا ال
 الديف بف خمؼ بف محمد الكردي أبادي. القاضي سعد 
 مد بف حاإلماـ الحافظ المفيد شيخ القراء برىاف الديف أبو الفتوح نصر بف أبي الفرج م

ماـ الحطيـ.  عمي البغدادي الحنبمي نزيؿ مكة وا 
  القاضي إبراىيـ بف أحمد سالـ القرنيطي سمع منو الحديث، وأخذ القاضي عف

معجبا  ف معالـ السنف لمخطابي، وكافدَ وكاف يقرأ عميو بعَ ، الخطب النباتية الصغاني
ؿ ع ليذا الكتاب جراميزه، وقامبيذا الكتاب وبكالـ مصنفو ويقوؿ: إف الخطابي ج

عريب أبي عبيد القاسـ بف سالـ، فمف حفظو فممكتيا، وأشرت عمى  ا: احفظو ألصحابو
  يا.بعض أصحابي بحفظو وممك

 ثالثا: تالميذه: 
ذلؾ أنو سافر ينشر العمـ في اليند والسنف حاؿ أساتذتو،  حاليـ تالمذة كثرلمصغاني 

 :والعراؽ فأكبر تالمذتو

                                       
 .18 ، صمصدر السابؽالالصغاني،   (1)

    19المصدر نفسو، ص                     . 
  ،363ياقوت الحموي، المصدر السابؽ  . 
   21/23 الصغاني،المصدر السابؽ،  ص ص. 
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الحافظ الدمياطي: وكفى بذلؾ فخرا لمصغاني، ألف الدمياطي شيخ الحافظ شمس  (1
 ىـ(.748)ف الذىبي المتوفييالد
كماؿ الديف أبو الفضائؿ عبد الرزاؽ بف أحمد بف محمد بف أبي المعالي الشيباني،  (2

رع متقف الصابوني عالـ با بابفابف الفوطي، نسبة إلى جد أبيو ألمو، وي عرؼ أيضا 
 ؿ العراؽ.محدث مؤرخ اآلفاؽ مفخر أى

بف الحسف بف محمد بف الحسف بف حيدر بف عمي بف ني وىو محمد ابف الصغا (3
 أبو السعادات ابف أبي الفصؿ القرشي العمري. إسماعيؿ

 ؿ محمد  بف الوزير مؤيد الديف بف العمقمي.عز الديف أبو الفض (4
 الصغاني وىو ضياء الديف محمد بف الحسف بف محمد بف الحسف أبو البركات.ابف   (5
واسع بف عمي بف أبي القاسـ اليروي أبي بكر عبد ال محمد بف عمر بف محمد بف (6

 أبو عبد اهلل الصالحي ويعرؼ بمحمود األعسر. العجمي
الحنفي صالح األسدي الكوفي  ابف السباغ األسدي، صالح بف عبد اهلل بف عمي بف (7

 الشيخ تقي الديف المعروؼ بابف  ابفمحي الديف ببف أبي الفقيو النحوي، الممقب  أبو ال تقى
 الصباغ.

 ريحة جيدة في قوؿ الشعر قاؿياقوت الحموي في معجـ األدباء أف الصغاني ذو ق ذكر
قاؿ: أخبرنا شيخنا مجد محاسف شعره ما أورد الخزرجي في تاريخو  فوم» إبف مخزمة:
وىي قصيدة  نظـ اإلماـ أبو الفضائؿ،رازي مف اىر محمد بف يعقوب الشيالديف أبو ط

 ية طويمة أوليا:نون
 َأْوَطاِني. َوو َىِاد ْالَخْسؼَوَحطَّني  ْوَطِاني َأْنَسِاني الدَّْىر  َأْعطِاني وَ أَ 

 (1)ني َوَلِذيَذ الَعْيِش َأْنَسِاني.َفَعظَّ  ىَية  اَأْفَنْيت  ع ْمِريِ في َرفَ  ت   َوك نْ 
 مف ترجـ لو. ومف ىنا فشعر الصغاني جيد حكيـ يشيد لو شعره كما يشيد لو

                                       
 .363 صمعجـ األدباء، ، حمويلقوت ااي (1)
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 رابعا: آثـاره:  
الحديث والمغة واألدب وغير ذلؾ  لمصغاني مؤلفات كثيرة في عمـو شتى، فقد ألَّؼ في

 مف ىذه المؤلفات نذكر:
 :  في اللغة /1

 العباب.ف أيدينا وىو بيجـ الذي عمالىذا ؛ مف أىـ مؤلفاتو في المغة 
 و حاالتكممة والذيؿ والصمة، قاؿ الصغاني بأنو جمع ما أىممو الجوىري في صح

أو كما يسمى بمدرسة الصحاح الذي طبؽ فيو الترتيب اليجائي أوؿ ما  االسـوّسماه بيذا 
ى النظاـ ثر ترتيب ألفاظو عمآطبقو عمى أواخر األلفاظ، ومف ثمة عمى أوائميا، إذ 

كما فعؿ الخميؿ في معجـ العيف، كما أعرض  الصوتي بائي، وأعرض عف الترتيباأللف
 ( 1)بنظاـ القافية. عمى نظاـ األبنية والتقاليب وليذا س مي نظامو

 وات التي وقع بَّو عف اليفني عبقريتو إذ نحاشية عمى الصحاح؛ فييا أظير الصغا
 في صحاحو. يفييا الجوىر 

 ميا في كتاب عمجمع البحريف: جمع الصغاني بيف الصحاح وتكممتو والحواشي إذ ج
 في مراجعة ثالثة كتب. القارئواحد وىنا رأفة منو عمى 

  جاء شاذا ويخالؼ الشوارد في المغة ويقاؿ لو النوادر أيضا، جمع فيو الصغاني كؿ ما
 ، ويظير أف مجيوده فيو كبير.  بيةالقياس في العر 

  :ذكر فيو ما جاء عمى وزف انفعاؿ في العربية كميا. االنفعاؿكتاب 
 الصدياف فيما جاء عمى فعالف: جمع فيو األفعاؿ التي جاء مصدرىا عمى  ةعنق

 َفَعاَلف.
ي يؿ المثاؿ ال الحصر: تكممة العزيز كما لمصغاني تآليؼ كثيرة في األدب عمى سب
 وكتاب التصريؼ ومناسؾ الحج، ختمو بأبيات ىي:

                                       
 .88، ص1989عمـ المغة، كمية اآلداب، جامعة بغداد، ينظر: حاتـ صالح الضامف،  (1)
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 (1)اَدَة الَزاَدا.مص الَوخَفاْسَتْعَمَؿ القَ   َقْد َزاَدا الَغَراءِ  قيِ إَلى الَكْعَبةِ َشوْ 

ي العروض، وكتاب الشوارد في المغات وخمؽ اإلنساف والشمس فوكتاب مختصر 
 (2)المنيرة وأسامي شيوخ البخاري.

 (3): مف بيف ما ألؼ في ىذا المجاؿ.في الحديث /2
 كتاب محذوؼ األسانيد. مصباح الدجى مف صحاح حديث المصطفى، وىو 
 .كتاب الشمس المنيرة 
  مجموعة أحاديث مف  ووية مف صحاح األخبار المصطفوية، وىبناألنوار المشارؽ

 البخاري ومسمـ.
 .ضوء الشياب وىو يتعمؽ بكتاب الشياب لمقاضي القضاعي 
 اعي، ضلمق، ذكر فيو ما جاء في كتاب الشياب لمقاضي الدر المتمفظ في تبييف الغمط 
 .األحاديث الموضوعة 
  الحديث.كتاب الضعفاء والمتروكيف مف رواة 

 خامسا: العباب الزاخر واللباب الفاخر:    
في المغة، معجـ مف عشريف مجمدا، ألؼ الصغاني بإسـ الوزير مؤيد لؼ مف أعظـ ما أ  

ثناء عميو فييا، إذ إف ابف العمقمي  ذو لالعمقمي، كما ذكره في المقدمة، وأجزؿ ا ابف الديف
 بفضمو في األدب واإلنشاء.فضؿ عظيـ عمى الصغاني فقد كاف فاضال نبيال شيد 

فالعباب معجـ عظيـ سار فيو عمى نيج الصحاح لمجوىري، فقد جمع لو جراميزه، وقد 
 .أثنى عميو الحكماء والعمماء، وقدّروه تقديرا عظيما

                                       
 .363 ص، المصدر السابؽ، حمويلقوت ااي (1)
 الموسوعة الحرة.، الموقع السابؽ (2)
 .38  صالمصدر السابؽ ، صغانيال (3)
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بعد عصر الصحاح كتاب المحكـ وأعظـ كتاب ألؼ في المغة » يوطي:إذ قاؿ الس
 ثـ كتاب العباب لمرضي األندلسي الضرير،والمحيط األعظـ ألبي الحسف عمي بف سيده 

 )بكـ( حتى قاؿ القائؿ: الصغاني، ووصؿ فيو
ػَغِاني الِذْي  .و اَز  الع م ػحَ  ِإفَّ  الصَّ ـَ  ـَ َوالِحَكػ
. َكاَف  ق ػَصاَرى َأْمر ه   ـْ َأِف اْنتػََيى ِإلَػى ِبَكػ

(1) 
أيضا: إنو كاف حامؿ لواء المغة، أما عف الذىبي في تذكرة  وذكر السيوطي في مزىره

 لمنتيى في المغة،  والدمياطي قاؿ إنو كاف إماما في المغة والفقو والحديث.الحفاظ: إليو ا
، ال تجاريو معاجـ أخرى والحؽ أف العباب أعظـ معجـ في المغة العربية أ   لؼ إلى اليـو

ألفاظو، ألنو حوى في كثرة مادتو وغزارة  يساويو معجـوال بؿ ال تقاربو وال تشؽ غباره، 
جميع ما في مجمع البحريف ثـ زاد فيو مواد وتراكيب وأسماء الشعراء والمحدثيف مف 

 .ي معاجـ أخرىفالصحابة. وكثيرا مف الشواىد التي ال توجد في مجمع البحريف، وال 
 .حسف، وأثنوا عميو بما ىو أىموفتقبمو العمماء بقبوؿ 

منيج الذي انتيجو الصغاني في العباب مختمؼ عّما في مجمع البحريف؛ ألنو في وال
  و عمى موضع الخطأ، ما ىوبنا قالو الجوىري، ثـ في الحاشية يمجمع البحريف يثبت م

شعر، أو ضبط كممة، ولكف في العباب يثبت ما ىو  صواب مف مسائؿ نحوية أو إنشاد 
   (2).أالصواب مف أوؿ األمر، وال يذكر الخط

ذكر مؤلفيف الذيف استفاد منيـ، و كما قد ذكر الصغاني في مقدمة العباب أسماء ال
الكتب التي استفادوا منيا، إذ قاؿ: والكتب المصنفة في أسامي الخيؿ والكتب المصنفة في 

، وفي أسامي ، وفي األضدادلمقصور والممدود وفي أسامي األسدالمذكر والمؤنث، وفي ا
فيو  كتب المؤلفة في النبات واألشجاررب الات العاع، ودار والبقاع واألصق والمواقعالجباؿ 

                                       
 صدار الجبؿ، بيروت، لبناف،  ،1جمحمد جاد أحمد عبد المولى وآخروف،  :تحجالؿ الديف السيوطي، المزىر،  (1)

100. 
 .41 /40ص ص ، ابؽسمصدر الال الصغاني،ينظر: (2)
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في ىذه العبارة أنو استفاد كؿ االستفادة، وأنو ممـ  بكؿ ما قد يطرأ في العمـ والمغة  يومئ
 (1)مف جديد لـ تكف عند غيره.

 فاشعراء وغيرىا مف الكتب التي تبمغ عددىا آالولتأليؼ ىذا الكتاب تصفح دواويف ال
 .مف أحاط بيا إحاطة تامةكما ذكر في مقدمة العباب، وال يستطيع مراجعتيا إال 

فإنيما ىـ( 626)أما الصغاني وصاحب معجـ األدباء ياقوت الحموي الذي توفي سنة
ه الحسد والمنافسة، بؿ أعطاه حقو في كتابو كانا معاصريف، وقد ترجـ لمصغاني، ولـ يجارَّ 

 الجميؿ.
    (2) مميزات كثيرة، نذكر منيا:ولمعباب أيضا 

 .يزيد كثيرا مف المواد فترى كثيرا مف المعاني لـ يذكرىا غيره 
 .إنو ينسب الشعر إلى قائمو وقد أخطأ أصحاب المعاجـ فنسبوه إلى غير قائمو 
  يذكر المواد في مواضعيا وقد ذكرىا أصحاب المعاجـ في غير مواضعيا. 

بالمغة العربية مف خالؿ  امف الذيف اعتنو  لصغانيا وتجدر اإلشارة بعد ىذا العرض أف 
وميزوا صحيحيا مف ضعيفيا وىذا  ،مؤلفاتو في المغة ومف الذيف اىتموا باألحاديث النبوية

 وحمؿ لواء المغة ،خاصة أنو أدىش معاصريو  ،يدّؿ عمى حرصو الشديد عمى دينو ولغتو
ىذه المغة الشريفة يو الغيرة عمى مف كاف لد فوجب عمى كؿ ،لنا إرثا ال يستياف بووترؾ 

عطائيا  ،الطاىرة أف يكوف مطمعا عمى ىذه المؤلفات العظيمة  مف الدراسة والبحث. احقيوا 

                                       
 .41 ص المصدر السابؽ ،صغانيال ينظر: (1)
 .54  ، صوسمصدر نفال (2)



 
 
 

 والترادف الفروق اللغويةالفصل األول: 
  

 لغوية:ال روقفلا: أوال  
 :ةغلـ  /1
 :اصطالحا  /2

 دفراـتـ: ال اثاني
 لغة   /1
 اصطالحا   /2

 :ثالثا: الفروق اللغوية والترادف في العربية 
 الـقائلـون بـالترادف   /1
 ـفروقالالـقائلـون ب /2
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 مغوية:ال وقفر لا: أوال  
 لـغة: /1

 بين الشيئين، فرق يفرق قرفا والفرق: الفصل، مابين شيئين حتى يتفرقان تفريق :الفرق

 ﴿فصل وقولو تعالى:       ﴾(1)  زَّيل بين الحالل ت   المالئكةقال ثعمب: ىي

  (2)الحرام.
 (3).لص  والفرق بينيما فرقا وفرقانا بالضم يعني: ف  

  :اصطالحا /2

الحديث عن الترادف، فعند  ا المصطمح عن ظاىرة لغوية تجاورىا ظاىرةيعبر ىذ
ىالل  ألبية "في المغالفروق المغوية أو الفروق كتاب  إلى الذىن،الفروق المغوية يتبادر 

المنكرين لظاىرة الترادف في المغة العربية، ومن ىنا نستطيع المتشددين  من العسكري،
تظير بأنيا عن لفظة القول إن الفروق ىي الخيوط الداللية الرفيعة التي تفصل لفظة 

الشاىد عمى اختالف العبارات واألسماء » مترادفة ومتطابقة في المعنى، يقول العسكري:
ذا أشير إلى  االسميوجب اختالف المعاني، أن  كممة تدل عمى معنى داللة اإلشارة وا 

اضع المغة حكيم ال يأتي الشيء مرة واحدة ف ع رف، فاإلشارة إليو ثانية وثالثة غير مفيدة، وو 
ليو أشار المبرد في تفسير قولو  لى ىذا ذىب المحققون من العمماء، وا  بما ال يفيد، وا 

 تعالى:
 
 

                                       
 .[04]المرسالت/  (1)
، بيروت، لبنان، لفضل جمال الدين محمد بن مكرم اإلفريقي المصري(: لسان العرب، دار صادرا أبوابن منظور) (2)

 .121 ص، 5، مادة فرق م2000
، بيروت، لبنان، 1، ط، دار الكتب العممية3: ججد الدين محمد بن يعقوب محمد بن إبراىيم(مالفيروز أبادي)  (3)

 .371 ص، 1999
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﴿               ﴾(1) ، قال فعطف شرعة عمى منياج، ألن

  (2).«الشرعة أول الشيء، والمنياج لمعظمو ومتسعو
في وجود الترادف في العربية فقط، بل حاول ومن ىنا فإن ابن ىالل العسكري، ال ين

التي تحمميا الكممات المترادفة ليصنع المغة عن الضالل  ثنايا د بينقدر اإلمكان أن يج
 كتابو. متن فروقا يمأل بيا منيا

يتناول موضوع الفروق المغوية؛ أىم االختالفات الغائبة بين معاني بعض الكممات 
الخ. وىي كممات  ...لتنحية واإلزالة، العمم والمعرفةمثل: اليبوط والنزول، النبذ والطرح، ا

إال تشترك في معنى عام يجمعيا، لكن ىناك خيوط داللية دقيقة تفرق بينيا، ال ينتبو إلييا 
 المتخصصون في المغة.

في اصطالح الدارسين يعبر عن  فرقأما ال:» محمد ياس خضر الدوريالباحث  ويعّرف
تمك المعاني و لدارسين قدماء ومحدثين، ويراد منظاىرة من ظواىر المغة، قد شغمت ا

الدقيقة التي يتممسيا المغوي بين األلفاظ المتقاربة المعاني فيظن ترادفيا لخفاء تمك 
المعاني، إاّل عمى مستعممي المغة األقحاح، أو الباحث المغوي، فقد كان ىذا التشابو في 
الدالالت، والتقارب في المعاني، ممحوظا لدى العرب األقدمين، بيد أنو بمرور الزمن 

لفاظ، وأصبح الناس يستعممونيا تطورت داللة ىذه األ االستعمالل العيد، ولكثرة وطو 
ب عين التباين فييا بحسوال مرامعنى واحد، غير منكرين بما بينيا من فروق دقيقة، ب

جيال بيا، فكان أن ترادفت ألفاظ عدة عمى معنى واحد أصميا في المغة، إىماال ليا أو 
    (3).«نتيجة التطور في االستعمال

                                       
 .[48ة/]المائد (1)
بيروت، لبنان،  ،1طمحمد باسل عيون السود، دار الكتب العممية،  :تحأبو ىالل العسكري: الفروق المغوية،  (2)

 .33 ص، 2009
    ، 2006، لبنان، 1طدار الكتب العممية،  محمد ياس خضر الدوري: دقائق الفروق المغوية في البيان القرآني، (3)

 .14ص 
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من خالل تحميمنا ليذا المفيوم، نجد أن الباحث يقر بأن)الفرق( نتيجة لتطور 
االستعمال، يالحظ أيضا أن مصطمح الفرق في استعمالو عند عممائنا القدامى لم يكن 

 مدروسا بالقدر الذي د رس فيو نظيره)مصطمح الترادف(.
وتثبت بعض اإلشارات إلى ماىية :» ذكرإذ " ىذا الموضوع فايز الداية"تناول الباحث 

الترادف وما يكون الدائرة حول  العمل في الفروق، فيي أوال لم تدخل في فروع المناقشات
ن يكن الموضوع قريبا من ىذه المشكمة المغوية، وانصرف  ة،من شأنو بصورة مباشر  وا 

 (1).«االىتمام في الفروق إلى التحميل وما ىي الحدود الفاصمة بينيا وبين جارتيا
ا في الرفيعة التي تفصل لفظتين تشابيت إذن فالفروق المغوية ىي تمك الخيوط الداللية

 المعنى العام ال يستطيع معرفتيا إال المتخصص في المغة.
 :دفراـتـا: الثاني  
  لـغة:  /1

: ما تبع الشيء ، وكل شيء تبع  شيئا،  : الرَّْدف  د ف  فيو ردفو إذا تتابع شيء خمف ر 
الشيء تبع بعضو بعضا، والترادف )...( وترادف ، والجمع الرُّدافىالترادفشيء، فيو 

 (2)التتابع.
بارى كل شيء تبع دْ الر   ف بالكسر الراكب خمف الراكب كمرتدف والرديف والمرادفة كح 

 (3)شيئا.
  :اصطالحا  /2
الظواىر المغوية التي كانت ليا الحظ األوفر في الدراسات الداللية التراثية  من

 عمى المغة العربية فقط، بل تشيدىا كل المغاتليست حكرا  لحديثة، وىذه الظاىرة؛وا

                                       
، دمشق، سوريا، 2طدار الفكر، فايز الداية، عمم الداللة العربي النظرية والتطبيق دراسة تاريخية، تأصيمية نقدية،  (1)

 .25 ص، 1996
 .60  ص ،3مالمصدر السابق، ، إبن منظور (2)
 .192 صالمصدر السابق، ، فيروز أباديال (3)
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إطالق أسماء مختمفة عمى يعّرفو بأنو:  فارس فابنوغير المتخصص،  المتخصصيعرفيا 
 السابقين ب المغويينالميند والحسام عمى السيف وىذا مذىشيء واحد، مثل إطالق اسم 

ويسّمى الشيء الواحد باألسماء المختمفة نحو السيف  »:بياحفي الص فارس ابنيقول 
والميند والحسام، والذي نقولو في ىذا أن االسم واحد وىو السيف، وما بعده من األلقاب 

ف في ذلك قوم لصفات، ومذىبنا أن كل صفة منيا فمعناىا غير معنى األخرى، وقد خا
وحسام، وقال آخرون ليس مى معنى واحد، وذلك قولنا: سيف وغضب عفزعموا أنيا ترجع 

نى األخرى قالوا: في قعد معنى ليس في جمس وكذلك عمنيا اسم وصفة إال ومعناه غير م
القول فيما سواه، ورقد ونام وىجع، قالوا: ففي قعد معنى ليس في جمس وكذلك القول فيما 

أنو واحتج أصحاب المقالة األولى بوىو مذىب شيخنا أبي العباس ثعمب  سواه، وبيذا نقول
 يعبر عن شيء بغير عبارتوأن  لما أمكنن لكل لفظة معنى غير معنى األخرى لو كا

نقول: في ال ريب فيو: ال شك فيو فمو كان الريب غير الشك لكانت العبارة عن  ذلك أنا
 (1)«.معنى الريب بالشك خطأ

وىذا  ،«األلفاظ المفردة الدالة عمى شيء واحد باعتبار واحد» بأنو: السيوطيفو رّ وقد ع
يسا معن االسم والحّد، ف باإلفرادواحترزنا » ، وقال أيضا:الفخر الرازي تعريف أخذه من

ين كالسيف والصارم، فإنيما داّل عمى شيء واحد عن المتباين االعتباردة حمترادفين، وبو 
   (2)«.لكن باعتبارين أحدىما عمى الذات واآلخر عمى الصفة

قولو باعتبار حصر الترادف في األلفاظ المفردة، إذ ال وجود لمتراكيب في الترادف، أما 
فيما جو واحد وقد مثل بالسيف والصارم و  أن يدل المفظ عمى المعنى من واحد فيقصد بيا

 األول اسم والثاني صفة..فم س مَّى واحد لكن االعتبار يختمف  يدالن عمى

                                       
: مصطفى الشويمي، مؤسسة تح، وسنن العرب في كالميا : في فقو المغةلحسنين أحمد( : الصاحبيا أبو) بن فارسا (1)

 .96/97 ص، 1963، بيروت، لبنان، بدران لمطباعة والنشر، )د ط(
 .402 ص، جالل الدين السيوطي، المصدر السابق(2)
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ظ المختمفة والصيغ وأما الترادف فنعني بو األلفا» و:كما يعرف الغزالي الترادف بأن
 سد، والسيم والنشاب، وبالجممة كلار، والميث واألمسمى واحد كالخمر والعقالمتواردة عمى 

ومن ىنا  (1).«لمسمى واحد يتناولو أحدىما من حيث يتناولو آلخر من غير فرق اسمين
 د لمترادف منكر لمفرق.يتضح أن الغزالي مؤي

لفاظ المختمفة في الّصيغة المتواردة األ» بأن األلفاظ المترادفة ىي: الغزالي ذكركما 
 (2).«دفاناتر معمى مسّمى واحد، وكل اسمين عبرت بيما عن واحد فيما 

عبارة عن ااِلتحاد في المفيوم » فقد عّرفو بأنو: في تعريفاتو الشريف الجرجانيأما 
مى عمى شيء واحد باعتبار واحد، الترادف يطمق عوقيل: ىو توالي األلفاظ المفردة الدالة 

والثاني االتحاد  في المفيوم ومن ينظر األول ففرق  معنيين أحدىما اإلتحاد في الصدق
 (3)«.بينيما ومن نظر الثاني فمم يفرق بينيما

ة منذ بدايات المغة العربي لقيت اىتماما كبيرا عند دارسيالمالحظ أن ظاىرة الترادف 
تعدد  ، إذ إنو عامل ميم من عوامل التوسع المغوي، فمما ال شك فيو أنالمعجميالتأليف 

ر بأن يعب المفظية، فييسر لمشاعرالثروة  تنمية في األسماء لممسمى الواحد ذو أثر كبير
 (4)عما يستكن في نفسو من المعاني دون حرج.

في تحديد مصطمح وا كثيرا ئنا، حيث لم يختمفامىذا فيما يخص مفيوم المتقدمين من عم
 الترادف؛ إذ ىو اختالف األلفاظ والمعنى واحد.

 فتعريفيم لمترادف نمخصو في اآلتي: أما فيما يخص المحدثين

                                       
أبو حامد  .نقال عن 52 ص، 2002محمود عكاشة، الداللة المفظية، مكتبة األنجمو المصرية، القاىرة، مصر،   (1)

 .فى المستص الغزالي:
 .398 ص، 2007القاىرة، بيروت، لبنان،  ،2طمحمد يونس عمي: المعنى وظالل المعنى، دار المدار اإلسالمي، (2)

 المستصفى. أبو حامد الغزالي: نقال عن
 .58 ص، 1985، بيروت، لبنان، ، مكتبة لبنان، )د ط(: التعريفاتالجرجاني: )عمي بن محمد الشريف( (3)
 .277 ص، 2002، لبنان، 1طالم الكتب، يني، فصول في عمم المغة العام، عمحمد عمي عبد الكريم الرد ينظر:( 4)
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أكثر ليا داللة واحدة؛ أي أن  أو عبارة عن وجود كممة »بأنو: حممي خميليقول 
  (1)«.الكممات ىنا ىي المتعددة، أما المعنى فغير متعدد

اتفاق الكممات في المعنى، واختالفيا في المفظ » بأن الترادف ىو: صالح بمعيدوذكر  
 (2)«.واأللفاظ المفردة الدالة عمى شيء واحد باعتبار واحد

تازت بكثرة مترادفاتيا، كان العربية لما زخرت بكثرة ليجاتيا، وام ويذكر أيضا بأن المغة 
 .ا حصل الترادفنخرى، وىالعطاء سواء من داخل المغة أو المغات األو د من األخذ البُّ 
كممتين أو أكثر بداللة العمل وجود » دف:اأما عن فيمي حجازي فقد قال بأن التر  

ع القارئ في قيمكن أن يو إنو لو مشكمتو المعجمية، إذ  بالمرادف حالشر  ، لكنالمعجمي
"كبير"، ثم شرحنا كبير بمعنى "عظيم"  ة مفرغة، فمو شرحنا كممة "عظيم" بأنيا تعنيحمق

  Circularity” ».(3)”قد وقعنا في غموض يصفو بعض الباحثين بمصطمح الدوران
والفروق؛ الباحث عمر عبد المعطي أبو العينين دىم يعالجون قضية الترادف ممن نجو 

وتتحدا معنى، وكذلك ترادف أن تختمفا لفظا  ؛ترادف الكممتين» بأنو:إذ عّرف الترادف 
فذكر أساليو وأنواعو، وذكر   عن قضية الترادفأسيب في الحديث  قدو ( 4)«.الكممات

 مؤيديو، ومنكريو من القدامى والمحدثين، وفوائده أيضا.
 لممعنى الواحد وىو عكس االشتراك المفظ تعدد» والترادف حسب محمد مبارك أيضا:

فمن ذلك تسمية الدار داًرا، ومنزال ومسكنا وبيتا باعتبار كونيا مستديرة في األصل أو 
كان النزول بالنسبة ألىل البادية أو المسافر أو كونيا موضعا لمسكينة كونيا م

ل األدب والبالغة وحدىم قد يراعون في وأى ، أو كونيا مكان لمبيتوتة)...(واالطمئنان

                                       
 .113 ص، 2005حممي خميل: مقدمة لدراسة فقو المغة، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  (1)
 .113 صفي قضايا المغة العربية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، ، صالح بمعيد(2)
 .145مدخل إلى عمم المغة، دار قباء، القاىرة، مصر، ص ، حمود فيمي حجازيم(3)
د: عمر عبد المعطي أبو العينين: الفروق الداللية بين النظرية والتطبيق، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، (4)

 .32 ص، 2003
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 سمية الكتاب كتابا ومؤلفاتاستعماليم أحد ىذه األلفاظ معناىا األصمي، ومن ىذا القبيل 
والرفيق والنديم بحسب تعدد  واألنيسوكذلك الصديق والعشير  وأثرا، ومجمدا

 (1).«االعتبارات
، كجموس الميث مركبينمن  اوقد يكون، وقد يكون المترادفان مفردين كالميث واألسد

 (2)والحمو والحامض. ، كالمز  ا، واآلخر مركبامفرد وقعود األسد، وقد يكون أحدىما

حدة و ذا الترادف، فعمى الرغم من ىعرب يفّسر لنا وقوع وعمى ذلك فإن اختالف لغة ال
وأىل الشام مما أدى إلى وقوع  ن الداالن عميو لدى أىل العراقختمف المفظااالمفيوم، فقد 

  (3).الترادف
ومن ىنا يمكن القول إن الترادف ظاىرة لغوية تمتاز بيا المغة العربية كغيرىا من 

كبير بين العمماء قديما وحديثا، ويرجع ذلك إلى تداخل المغات، كما وجدنا أن االختالف 
 الف وجيات النظر.تواخ

 ثالثا: الفروق المغوية والترادف في العربية:
  :الترادفـقائمـون بال  /1

اىتماما كبيرا لدى عمماء العربية منذ القرن الثالث  ظاىرة الترادف في العربية لقيت
 إنكارىااليجري، فبينما نجد أغمب المغويين يقرون بوجودىا، نجد أيضا بعضيم يميل إلى 

 وشروط.  بيا لكن بتحفظات كما نجد فريقا آخر يقر
عمى الفصاحة ألنو قد  واإلقدار ،فالقائمون بالترادف يحممون مذىبيم بأمرين: التسييل

 ر.شيء ويصح مع اآلخمتنع وزن البيت وقافيتو مع بعض أسماء الي

                                       
 .200 ص، 2005، لبنانفكر، بيروت، محمد مبارك: فقو المغة وخصائص العربية: دراسة تحميمية، دار ال (1)
 .490 ص، 2007 ،1طار األمل، عمم الداللة التطبيقي في التراث العربي، د ر:ينىادي (2)
فة الجامعية، األنباري لممفضميات، دار المعر عبد الكريم محمد حسن جيل: في عمم الداللة: دراسة تطبيقية في شرح  (3)

 .287 ص، 1997مصر، 
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الشيء... ومن ينظر في  العبارتين عند نسيان بإحدىمقصود من تأدية الوالثاني ألنو  
 (1).الثالث ىجري يمقى عدد ىائال من األلفاظ جمعت متحدة في المعنى نقر لمصنفات ا

وقد ذكر ، سيبويو وقطرب القدامى نذكر:بالترادف من عمماء العربية فمن القائمين 
ىـ( الذي 215)تفي الترادف، مثل أبي زيد األنصاري  أمثمة المغويين بعضا من لسيوطيا

من التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ واحد ويرى أن األعرابّي قد  ال يرى ما يمنع
وي أنو سأل أعرا بيا: ما المحنبيء؟ يحفظ أكثر من لفظ لمتعبير عن معنى واحد، فقد ر 

قال: ىو المتكأكيء، فقال أبو زيد: وما المتكأكيء؟ قال: ىو المتآزف، قال: وما 
    (2)«أنت أحمق» المتآزف؟ فسئم األعرابي عن مساءلتو وقال لو:

أبي سعيد عبد الممك بن قريب الترادف عامة نجد كتاب في وفي التأليف 
، وىو أول كتاب ذكرتو المصادر في معناهما اختمف لفظو واتفق ؛ ىـ(216)تاألصمعي
 الترادف.

اختمف أسماؤه من كالم ما  ىـ(؛257)تأبو الفضل عباس بن الفرج الرياشي ثم  
كما  ،ت معانيوقفتاختمفت ألفاظو واىـ( ما 286)تمحمد بن يزيد المبرد، وألف العرب

واألسد وغيرىا؛ ومن  يوالدواى مرادفات كأسماء الخمرنجد التأليف في ألفاظ خاصة من ال
من كالم  لعالذي ج ،(3)لممبردىذه الرسائل؛ أسماء الخمر لألصمعي، وأسماء الدواىي 

واختالف المعنيين، اختالف المفظين والمعنى واحد، اتفاق  اختالف المفظين العرب؛
وأما اختالف المفظين والمعنى واحد فقولك، ظننت » قال: المفظين واختالف المعنيين

 (4).«وذراع وساعد وأنف ومرسنعدت، وجمست، وق وحسبت

                                       
 .221 ص، 2000، دمشق، سوريا، 2طغازي محمد لطيمات: في عمم المغة، دار طالس،   (1)
 .113 صجالل الدين السيوطي، المصدر السابق،  (2)
ىـ، مراكز اإلسكندرية 6نياية ق  أحمد فرج الربيعي، تقديم: عبده الراجحي: مناىج معجمات المعاني إلى ينظر: (3)

 .60 /59ص  ص، 2001، اإلسكندرية، مصر، لمكتاب، )د ط(
سوىيمة درويش، الفروق المغوية في المعاجم العربية)كتاب الفروق في المغة ألبي ىالل العسكري أنموذجا(، منشورات  (4)

 .127 ص، 2011جزائر، يزي وزو، المخبر الممارسات المغوية في الجزائر، جامعة مولود معمري، ت
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 ىـ( في 384)توالرمانيىـ(، 310)ت عمي بن عيسى الينائي المعروف بكراع النمل
لفو الموسوم   الذي سيكون مرافقا في الدراسة التطبيقية. باأللفاظ المترادفةمؤ 

المشود، والسب ألفاظ تدل عمى العمامة مثل:  ىـ(332)تابن األعرابي دونقل عن
 (1)ة.والعصاب، والتاج، والمكور  والمقطعة

كميم  ىـ(392)تجنيابن وأبو الفتح عثمان  والفيروز أباديىـ(، 380)توابن خالويو
"تالقي ، وبالتحديد في باب الخصائص ذكر في كتابو من مثبتي الترادف؛ فيذا األخير

س ن كثير المنفعة اىذا فصل من » عمى اختالف األصول والمباني: المعاني  يقوّ لعربية ح 
د أسماء كثيرة، فتبحث عن أصل نى الواحعلممالداللة عمى شرف ىذه المغة وذلك أن تجد 

اال لمترادف وىذا بعقد مث (2)«.م فِضي  المعنى إلى معنى صاحبو هسم منيا، فتجدكل ا
، والنحيتة ةالخميق أال ترى أن» ، والطبيعة، والسجية فيقول:الخميقة، والنحيتةأللفاظ: 

 ابحصواإللف والمالينة، ن باأل  والطبيعة، والسجية، وجميع ىذه المعاني التي تقدمت، تؤذ
  (3)«.والمتابعة

عمى عمى منكري الترادف في أن استعمال الحروف بعضيا مكان بعض شيادة  وردّ  
بين )قعد( ما أنكر أن يكون في المغة لفظان بمعنى واحد حين تكمف لذلك أن يوجد فرقا 

  (4)و)ساعد(. س(، و)ذراع(،مو)ج
وأقام الحجة عمى وجوده  عن الترادف وفصل القول فيو الرازيالفخر فع ادكما    

 األسد والميث والحنطة والقمح، ورّد عمى الذين ينكرون ذلك» واستدل بأمثمة مثل:

                                       
 .55 صالمرجع السابق، ، عكاشةمحمود  (1)
 .113 ص، المكتبة العممية، 2جمحمد عمي النجار،  :تحأبو الفتح عثمان(، الخصائص، )جنيابن  (2)
 .116 ، صوسمصدر نفال (3)
 .277 ، صيني، المرجع السابقدمحمد عبد الكريم  الر  (4)
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في دفع ذلك  والتعسفات التي يذكرىا االشتقاقيون» ويوجيون المفظ إلى معان أخرى فقال:
 (1).«مما ال يشيد بصحتيا عقل وال نقل، فوجب تركيا عمييم

الترادف ليس بواقع في المغة زعم البعض أن " الترادف فقال:  ممن دافع عن وينالتياو
من باب اختالف الذات والصفة كاإلنسان والناطق، أو اختالف  منو وفيوما يظن منو 

  (2)."الصفات كالمنشئ والكاتب ... والحق ووقوعو بدليل االستقراء نحو أسد وليث
إلى أنيا ظاىرة تثري مفردات المغة، وتعمل عمى إحياء األلفاظ  صبحي الصالحوذىب  
بة بسبب عناية العرب يإلى أنو موجود في المغة العر  إبراىيم أنيسنما يرى يالميجورة، ب

 (3)بموسيقا الكالم عمى حساب الفروق بين داللة األلفاظ.

كميم يأيدون الترادف في  العينين حممي خميل وصالح بمعيد وعمر معطي أبوكما أن 
  .العربية من خالل كتاباتيم التي ذكرناىا

 :ـفروقالـقائمـون بال/ 2
  ىـ( إمام الكوفيين في النحو، أىم 291)تبن يحي المعروف بثعمبالعباس أحمد أبو

أثبت بالعمل و  " والذي أثبت بالفعل وأنكر بالقولمعاني القرآن"، و""مجالس ثعمبمؤلفاتو: 
والحميل  الزعيم والصبير »حينما سرد في مجالسو مجموعات من المترادفات ومنيا قولو:

الباحور والسنمار: القمر، وقال » ثعمب: وقال ،(4)«ذي ال يثبت في سرجولواألميل ا
  (5)«.غالم نشنش وشعشع وبمبل ويزبر: إذا كان خفيا في السفر» أيضا:

                                       
 .55 صالمرجع السابق، ، عكاشةمحمود (1)
 .55 ، صمرجع نفسوال  (2)
 .67 ص، 2009القاىرة، مصر،  ،1طأحمد دراج: عمم الداللة وآليات التوليد الداللي، مكتبة اآلداب،  (3)
 .223 صغازي مختار لطيمات: المرجع السابق،   (4)
 .221 ، صوسمرجع نفال (5)
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، إذ الفارسيوأبو عمي ىـ( 347)تبن درستويو نجد  من القائمين بالفروق أيضا   
إال ال يوجد ترادف في المغة مطمقا، فال يوجد لفظان يظن السامع أنيما مترادفان »:يرى أنو

 (1).«دحح بمفظ وايتضيرى في أسماء السيف، ألن المعنى  ويوجد فرق في المعنى كما

وىو السيف  ،ال أحفظ لمسيف إال اسما واحدا »: يقولأبو عمي الفارسي  وكان   
   (2).«ذه صفاتى :قال ن الميند والصارم وكذا، وكذا...ن س ئل: فأيوحي

 ( ومن ذلك تفريقو395-329)أحمد بن فارسأبو الحسين ومن القائمين بالفروق أيضا 
واالنطالق نوم واليجوع، وبين المضي والذىاب بين العقود والجموس، وبين الرقاد وال »

 (3)«.والكوز الكوب وبين الخوان، وبين الكأس والكوب والقدحوبين المائدة و 

نحن » :مابين ىذه األفعال المترادفة في الظاىر من فروق دقيقة فقالثم مضى يشرح 
 جًعاطنقول: إن)قعد( معنى ليس)جمس(، أال ترى أنا نقول قام ثم قعد، ثم نقول: كان مض

 مس المرتفعفيكون القعود عن قيام والجموس عن حالة ىي دون الجموس، ألن الج  فجمس، 
 (4)«.ي الباب كّموع عّما ىو دونو وعمى ىذا يجر ارتفا فالجموس
باألسماء المختمفة نحو السيف  الواحدلشيء ا ويسّمى:» في موضع آخر ليقو  كما

واحد وىو السيف وما بعده من األلقاب االسم والميند والحسام، والذي نقولو إن 
       (5)«.صفات

ض عارضة الترادف وألف كتابو الفروق لدحْ من المتشددين في م أبو اليالل العسكري
كتاب أن حاول في ثنايا ىذا الداللية، حيث تمك الظاىرة، مستيدفا من ورائو فكرة الفروق ال

                                       
 .278 ، صيني، المرجع السابقمحمد عبد الكريم الرد  (1)
 .218 ص، القاىرة، مصر، 5مختار عمر: عمم الداللة، عالم الكتب، طأحمد  (2)
 .219 ، صنفسومرجع ال  (3)
، تصدر عن مجمس النشر «نظريات في عمم الداللة أأللفاظ عند أحمد بن فارس المغوي »حوليات كمية اآلداب: (4)

 .46 ص، 1990، 11جالعممي، جامعة الكويت، 
 .399 ص، السابقمحمد يونس عمي: المرجع  (5)
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يثبت فروقا داللية، ليس بين الكممات فحسب، بل لبين التراكيب التي يظن أنيا تؤدي 
  (1)دالالت واحدة.

اإلبانة عن كون اختالف العبارات واألسماء موجبا  باب في "وقد بدأ كتابو بعنوان
 لموضوع الفروق.وىو أول دراسة حقيقية  (2)." المعاني في كل لغة الختالف

 فنظريتو المغوية تذىب إلى وجود فروق معنوية دقيقة بين األلفاظ المترادفة وأن ىناك
نختار بعض األمثمة من  (3)؛آلخرختمف من لفظ حمميا كل لفظ مترادف تيظالال لممعنى 

 كتابو الفروق المغوية: 
 الفرق بين اليبوط والنزول: /1

 ا مكان كذا: أي نزلناه ومنو قولو تعالى:نقيل: ىبطومن ثم عقبو إقامة، يأن اليبوط نزول 

﴿      ﴾(4) تعالى:﴿، وقولو            ﴾(5)  ،:األرض  انزلوا ومعناه

ن لم  األرض لإلقامة فييا، وال ي قال: ىبط األرض إال إذا استقر فييا، ويقال: نز ل وا 
   (6) يستقر.

 :رحوالطذ بنالفرق بين ال /2
ظيار  ةأن النبذ اسم إللقاء الشيء استيان  عنو، وليذا قال تعالى: الستغناءلبو وا 

﴿       ﴾(7)،  (8)طرح اسم لجنس الفعل فيو يكون لذلك ولغيره.لاو 

                                       
 .39 صالمرجع السابق، ، عمر بن المعطي أبو العينين (1)
 .318، صأحمد مختار عمر، المرجع السابق (2)
، عمان، األردن، 1ط، دار صفاء لمطباعة والنشر، 2، جعبد القادر عبد الجميل: معجم األصول في الثراث العربي (3)

 .837 ص، 2006
 .[61لبقرة/ا[ (4)
 .[38البقرة/ ] (5)
 .331 صأبو ىالل العسكري، المصدر السابق،  (6)
 .[187]آل عمران/ (7)
 . 332،، المصدر السابقأبو ىالل العسكري (8)
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 :زالةوال تنحية الفرق بين ال  /3
ن أو الشمال أو خمف يجانب اليم الست، والتنحية اإلزالة إلىالجيات ى لإن اإلزالة تكون أ

نما التنحية في األ صعد بو أو سفل اأو قدام، وال يقال لم ، وا  صل: تحصيل الشيء بو ن حي 
 (1)الشيء جانبو. في جانب، ونحو  
 أمثمة كثيرة لمفروق بين األلفاظ التي تبدو ألبي البقاء الكفوي" "الكمياتويحوي كتاب 
والوزر، وبين الذنب والمعصية والزلة، وبين الجرم  بين اإلثمك الفرق لمترادفة، ومن ذ
  (2).والذنب والعصيان

 :حيث يقول، (3)في كتابو الخطابة(أرسطو)ول المنكرين لمترادف من الغربيينمن أ
 (4)«.امن مقارنتيا بالكممة األخرى، ويختل معنى كل منيكوكذلك الكممة يم »

لكل » :أنالذي يفترض  بمومفيمد(الغربيين)الذين أنكروا الترادف من المحدثين من 
 تمفة كذلكخم يا فمعانيياوخاصا، فإذا كانت المباني مختمفة صياتلغوي معنى ثابتا مبنى 

  (5)«.ىناك ترادف حقيقي نولذا فيو ينفي أن يكو 
 محمود فيمي حجازيو ل والدكتور يالسيد خمأما عن المحدثين العرب فمنيم الدكتور 

ر أن تكون ىناك كممات تتفق في ظالل معانييا اتفاقا د  ين» :ولو رأي معتدل حيث يقول
 (6)«.كامال، ومن الممكن أن تتقارب الدالالت ال أكثر وال أقل

عمى المنكرين تبعة ثقيمة وىي أن يفسروا المترادفات ليحددوا ما  ترادف ألقىلإن إنكار ا
ق حقال من حقول الدراسات المغوية و الفر  بينيا من فروق دقيقة، حتى غدا البحث في

                                       
 .332 ، صأبو ىالل العسكري، المصدر السابق (1)
 .219صالسابق،  أحمد مختار عمر،المرجع (2)
 .65 صالمصدر السابق،  أحمد دراج،  (3)
أحمد شامية ونبيمة عباس: محاضرات وتطبيقات عمم الداللة، المدرسة العميا لألساتذة في اآلداب والعموم اإلنسانية،  (4)

 .76 صقسم المغة العربية وآدابيا، السنة الثانية، بوزريعة الجزائر، 
 .76 ، صمرجع نفسوال   (5)
 .399-398ص ص، محمد يونس عمي: المرجع السابق (6)
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 السيوطي... ثم استمر التخالف في الترادف قرونا حتى آل األمر إلى (1)فيو الكتب فتؤل
ل العصر الواحد قد اختمفوا عمى اإلقرار واإلنكار، فقال: إن أىبين  فحاول أن يتوسط

محمد ز لمن بعدىم إحداث قول الثالث، ومن الذين أحدثوا القول الثالث األستاذ اقولين ج
ت كثيرة، ويمكن أن يسمى بأكثر صفة اإن لمشيء المسمى وجوىا وصف :»، إذ قالمبارك

يتشفع رأيو  إلى جانب مبارك وقف إبراىيم أنيس ،(2)«من صفاتو ومن ىذا ينشأ الترادف
 (3).«ة ممموسةالترادف حقيق» بحجة أخرى ىي أن:

إن ظاىرة الترادف تناوليا عمماء العربية قديما وذلك من القرن ومن ىنا يمكننا القول 
ا وقالوا بالفروق المغوية ىالثالث اليجري ومعظميم أيدىا، لكن نجد بعض الذين أنكرو 

؛ فالفريق المؤيد لمترادف يحتج بتعدد الميجات احجج يستند عمييفريق ولكل منيما 
في االشتقاق، فتعدد الميجات جوىره أن تكون كل ليجة قد أطمقت عمى  واالختالف

وتسميو قبيمة  اور قسْ ا أو ليثاألسد يتداولو الناطقون بيا، كأن يسمى  اسما الواحد الشيء
أخرى غضنفرا، حينئذ تعدد األسماء والمسمى واحد، وفيما يخص الترادف الناجم عن 

 في تعميقو عن حديث النبي: – عنورضي ا-ات فقول أبي ىريرةاختالف الميج

 (4).«واهلل إني سمعت بالسكين إاّل يومئذ، وما كنا نقول إال المدية »()
االشتقاق فمرّده إلى أن العربية لغة ولود، تستطيع أصوليا الثالثية في  االختالفوأّما 

 (5)قفة المعاني .. .ة المباني متفأن تنجب ألفاظا مختم

م حجج ال تقل قوة عن ذوو مكانة، ولديي ر الترادف فبينيم أعالمبإنكاعن القائمين  وأما
رتكز أغمب حيان يقعون في التكمف والتعسف، وتين، لكنيم في بعض األتبثالم حجج

                                       
 .223 صغازي مختار لطيمات: المرجع السابق،  (1)
 .224 ، صنفسومرجع ال (2)
 .224 ، صوسمرجع نفال (3)
 .122/121ص  ص، نفسوالمرجع  (4)
 .فحة نفسياصال، وسمرجع نفال (5)



 الفروق المغوية والترادف                                               األول  الفصل  
 

29 
 

عمى التوسع في إبراز العالقات االشتقاقية بينيا وبين كممات أخرى، وقد  ؛الفروق الممتمسة
ومن تمك  ؛التاج السبكي بالتكمفا وصفيا بالتعسف، كم تمك المحاوالت وصف الرازي

ة تباين  اإلنسان والبشر بأنيا عالق العالقة بين عمى التعسفات والتكمفات حكميم
اني باعتبار ثأنو يؤنس، وال العتبار موضوع لو باعتبار النسيان، أو ؛موضحين أن األول

      .القائمين بالفروقومثل ىذه األمثمة كثيرة عن  ،(1)«أنو بادي البشرة
والمحدثين عربا وغربيين نرى أنو  باحثين القدامى بعد النظر في ىذه اآلراء والمواقف لم

لمفردات امن التعسف إنكار الترادف في المغات وخاصة المغة العربية لثراء ىذه المغة ب
ت متعددة، وليس من خصوصا أنيا لغة نشأت من ليجا اتمغوالتراكيب تميزىا عن باقي ال

كل القبائل العربية أسماء لمسميات دون اختالف وىذا ما يبينو ويثبتو  تسميالمنطق أن 
؛ في ونضرب مثاالتفيم من قبل كل القبائل العربية  القرآن الكريم؛ إذا نزل بمغة مشتركة

لى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب الشرق إمن  أسماء بعض المسميات ختمفالجزائر ت
نادًرا ن القواميس أومن الطبيعي  »ف ظاىرة طبيعية، وىذا االختالف طبيعي كون التراد

  (2).«ا تضيف تفاصيل وصفية لتنوير القارئيى الترادف فقط لكنعمتعتمد  ام
وال نقصد ىنا الترادف التام ، بل الترادف الجزئي ألنو إجحاف في حق المغة العربية إذا 
جحاف  أىممنا تمك الفروق الدقيقة التي تفصل بين ألفاظ قيل أنيا مترادف ترادفا تاما وا 
لمذين تحمموا مشقة التفريق حفاظا عمى قداسة المغة العربية دون سائر المغات فوجب عمى 

ص أن يكون عمى دراية تامة بيذه الفروق و ألن كما قال أحد الصحابة كل دارس متخص
 رضوان ا عمييم : تعمم العربية من المروءة.   

                                       
 .400 ص، محمد يونس عمي: المرجع السابق  (1)
 .103 ص، 1985: مجيد الماشطة، كمية اآلداب، جامعة المستصرية، تر ، عمم الداللةبالمر:  ينظر: (2)



 

 

 أنواع الفروق واعتباراتها عند الصغانيالفصل الثاني: 

 الفروق عند الصغانيأنواع  أوال:       

 ميعمالتفريق ال   /1
 التفريق القولي   /2

  الصغاني  ثانيا:  اعتبارا التفريق بين المترادفات عند  

 ظالتفريق باعتبار مفهوم المف  /1
   التفريق باعتبار داللة التركيب  /2
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 أوال: الفروق عند الصغانى   

 التفريق العممي: / 1    
  نذكر بعضا من كتب الفروق، إذأن في ىذا العنصر، كان ال بد لنا  قبل التفصيل 

فطريقيا شاق ال  ،بحرا ال ينزف إال من كان ال يقدم عمى تصنيفياأىمية بالغة،  تشغل 
يقدر عميو إال من كان متسمحا بالعمم، مضطمعا بأسرار المغة وآدابيا وليذا السبب نرى 

 : (1)ومن ىذه الكتب نجد قمتيا ما جعل األمر صعبا عمينا أثناء دراستو
 ه(3كتاب الفرق لثابت بن أبي ثابت المغوي )ق 
  إدريسبن  شياب الدين أبي العباس أحمدأنوار البروق في أنواع الفروق لمعالمة 

 ه(7الصنياجي المشيور بالقرافي )ق
 ه(9فروق المغة لمشيخ تقي الدين الكفعمي)ق 
 ه(12فروق المغة لممحدث الجزائري السيد نعمة اهلل )ق 
 ه(13فروق المغات لنصر اهلل بن محمد باقر الشيرازي)ق 
 ه(13رضوي الكنيوي )فروق المغات في الفرق بين المتقاربات لمسيد غني ال 
 خ محمد نصيريجامع الفروق لمشي.  

فعند دراستو نجد أن أسموب البحث ليس عمى ، وأغمب ىذه الكتب غير مطبوعة   
نما ُبحثت وح ن بعضيا إ ققت ىذه المعاني من وجيات مختمفة؛ إذوتيرة واحدة ، وا 

 (2).االشتياقو اعتمد في مقارنة األلفاظ عمى المعنى فقط نحو الفرق بين الحنين 

                              
، 1985، بيروت،1، ج3ينظر: إبراىيم اليازجي: نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد، مكتبة لبنان،ط (1)

 .10ص
 .11المرجع نفسو، ص (2)
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ىو لو، والمعنى االصطالحي والبعض اآلخر اعتمد عمى المعنى االصطالحي كأساس 
)الفقو والفمسفة والكالم والمنطق والصرف معنى المغات في العموم المختمفة أمثال

 .والنحو...الخ(

معنى الكممات بالمغة واالصطالح بل يأخذ اعتبارات  وأحيانا ال يمزم المؤلف نفسو بيان  
 روق، إذ نجده يتخذ ثمانية معايير؛أخرى كما فعل أبو ىالل العسكري مثال في الف

 وىي:

 .اختالف االستعمال المغوي 
 .اختالف صفات المعنيين 
 .اختالف ما يؤول إليو المعنيان 
 .اختالف الحروف التي تعدى بيا األفعال 
 ض.اختالف النقي 
 .اختالف االشتقاق 
 .صيغة المفظ 
 المغة. أصل في حقيقةالمفظ 

في  قول لو موضوع بحثنا وىو اإلمام الحسن الصغاني، فمم ُيؤثرأما ما يخص    
لكن من خالل دراستنا لممعجم  _ نا_ في حدود عممإثبات الترادف أو إثبات الفروق 

  نا أن  ويمكنتبين لنا أنو سار عمى نيج ابن فارس فيو يفرق عمميا بين المترادفات، 
                              

 11إبراىيم اليازجي: المرجع السابق، ص. 
  محي الدين محسب: التحميل الداللي في الفروق في المغة ألبي ىالل العسكري، دار اليدى لمنشر و التوزيع، جامعة

 .24/ 23، ص2001المنيا، 
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ثر كثيرا نرجح أن الصغاني من منكري الترادف، إذ إنو تأن نامدليل يجع ستنبطن 
، كما أن الصغاني قد جمع جوىري من منكري الترادفوال بالجوىري في الصحاح

 أىممو الجوىري في كتابو "التكممة والذيل والصمة"ما 

ظير أنيم يثبتون الفروق لكن فيم الذين ال نجد ليم قوال صريحا يُ مفرقون عمال؛ أما ال
ذلك من خالل طريقة عمميم في معاجميم كما فعل الصغاني الذي فرق بين ألفاظ  يستنبط

كان يختم بيا حديثو في كل جذر قيل بأنيا مترادفة وذلك من خالل التراكيب الدالة التي 
 لغوي، فيظير لنا أنو مع الفروق دون قول منو صريح.

ىناك من العمماء من ألف كتبا في أسماء األسد، الحية، الدواىي...، ظاىريا مالحظة: 
يتبين أنو مع الترادف، لكنو ليس حكما مطمقا، فمن العمماء من ألف كتبا من ىذا النوع 

وىذا ما جعل األمر صعبا عمينا في الوقوف عمى حقيقة آراء ىؤالء وتجده ينكر الترادف ، 
 إثباتا أو إنكارا. 

، إذ تناول فيو أدب الكاتبفي كتابو ( 272من المفرقين عمميا:  ابن قتيبة )ت
والقيوة: الخمر سميت  »يقول فيو: ،أبواب الفروقبـــوسمو  باب موضوع الفروق في

 والعقار ،وتسمى الشمول ألنيا تشتمل عمى عقل صاحبيا بشيوة الطعام،  يأنيا تقيبذلك؛

 

 

                              
  السيد أمير رضا عسكري زادة،  ، تح:ينظر: البحراني: ) يحي بن حسين بن عشيرة (، بيجة الخاطر ونزىة الناظر

 .9، إيران، ص 2مجمع البحوث اإلسالمية، ط
   ابن قتيبة )أبو محمد عبد اهلل بن مسمم(: أدب الكاتب، تح: محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت،)د،ط(، ص

144. 
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، وىذا تفريق ُصراح بين االسم  «ألنياعاقرت الدّن، أي: لزمتو و الخندريس لقدميا...  
 .والصفة 

 ارسر أو  فقو المغةفي كتابو  (429تأبو منصور الثعالبي) ومن المثبتين الفروق عمميا 
أبواب الكتاب ، إذ اىتم ىذا الع م م بموضوع الفروق، حيث نجد إشارات في بعض العربية

وفصولو، فيو يرتب األلفاظ حسب موضوعاتيا، أو معانييا، فيجمع األلفاظ التي تستعمل 
، ففي متقاربةفي موضوع واحد في باب واحد... يوضح فيو الفروق الدقيقة بين المعاني ال

الن؛ إذا وقع في الحرج، وتحّرج ج فر  ح   »يقول: تقارب المفظين واختالف المعنيي باب
د  عن الحرج، كذلك أ ث  ذ تباعد إ فالن، إذ أتاه  إذا سير وفزع م وتأثَّم وى جد؛ إذ نام، وتيجَّ

﴿ ، وفي كتاب اهللعنو الفزع الفزعُ وفزَّع  عنو إذا نحي                

﴾»،   إقامة وصف الشيء مقام إسموآخر وسمو بــــــــ: وقد عقد فصاليقول فيو:  ؛

﴿كما قال اهلل عز وجل:  »           ﴾،يعني: السفينة فوضع 

 ﴿ صفتيا موضع تسميتيا وقال تعالى:                  

﴾ يتبين أن الثعالبي يفرق بدقة بين ألفاظ  ، من خالل ىذين الفصمين «يعني: الخيل 

 

                              
 165ابن قتيبة، المصدر السابق، ص. 
   صيدا، 2إسماعيل( تقديم: ياسين األيوبي، المكتبة العصرية، طأبومنصور الثعالبي)عبد الممك بن محمد بن ،

 . 415م، ص2000ه/1420لبنان،
 ]  / 23سبأ[. 
   407الثعالبي: المصدر السابق ، ص 
 ]  / 13القمر [. 
  ]  / 31ص  [. 
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وتفريقو بين االسم والصفة وذلك متقاربة المعاني كما فعل في لفظتي الحرج و التحّرج، 
كتاب المخصص يظير من خالل تسمية الفصل عينو، ويعّد ىذا الكتاب مميدا لتأليف 

  .هيدالبن س  

من المفرقين عمميا أيضا: أبو الحسن بن إسماعيل النحوي المغوي األندلسي المعروف 
كذلك لم ُيعثر لو عمى قول صريح أنو من مثبتي الفروق غير أنو  (458)ت هيدبابن س  

و ذلك من خالل باب  روقففي كتابو المخصص عثرنا عمى أمثمة تدل عمى أنو مع ال
: بدأ حمميا، وقد قال المرأة فيي نسءٌ  ُنسئت  » ىي:وسمو بـــ :  باب الحمل و الوالدة 

بو،...وامرأة  اهلل سبحانو حممتو أمو كرىا، وكأنو إنما جاز حممت بو لما كان معنى عمقت
 .«حبمى: حامل، ال يقال لمشيء من الحيوان غير اإلنسان ُحبمى

يتضح أن ابن سيدة يضع فروقا بين ألفاظ تقاربت وىذه األلفاظ ىي:  ففي ىذا المثال
 النسء و الحامل و الحبمى.

 »وذلك في قولو:  االسم والصفةنجده يفرق بين  كتاب اإلبلوفي باب آخر وىو باب 
بعت حياؤىا من الضبعة قيل: أ بمْت م  ضبع ًة...، فإذا و ر   إذا أرادت الناقة الفحل  قيل: ض 

الم؛ التي ال ترغو من شدة بْ ٌم ومبالٌم، وىي ب م ة شديدة، وقيل الم  م  وىي ُمبْ 
 .« الضبعة...واليكعة التي استرخت من الضبعة وقد ىكعت ...

 

 

                              
   54/55ينظر: سوىيمة دريوش، المرجع السابق، ص ص. 
   ،17/18، بيروت، لبنان، ص ص1دار الكتب العممية، م ينظر: ابن سيدة: المخصص. 
  2/3، ص ص 7المصدر نفسو، م. 
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ّلفو الموسوم  (503الراغب األصفياني )ت وأيضا بـ : المفردات في غريب في مؤ 
ن لم يكن مختصا بذكر الفروق غير أن القرآن ؛  مؤلفو اىتم بالتحديد الدقيق ىذا الكتاب وا 

 لمعاني المفردات مستعينا بالقرآن الكريم، مستدال بآياتو ومن ىنا تظير الفروق بين األلفاظ
ويظير ما   لكل لفظ يكشف الفروق بينيا؛ فإيضاح المعنى الدقيق التي قيل إنيا مترادفة 

أتى:  »:األصفيانييقول  ،المقال نعقد مثاال ليتضح، تختص بو كل لفظة من معان
، واإلتيان يقال  اإلتيان؛ مجيء بسيولة، ومنو قيل لمسيل المار عمى وجية؛ أتى و أتاويّّ

﴿: لممجيء، بالذات و باألمر والتدبير، نحو قولو تعالى          

      ﴾»  ، من خالل ىذا المثال تظير الدقة الكبيرة في تحديد مفيوم

 .أتىالمفظة كما فعل مع لفظة 

وينبغي أن يحمل كالم   » فيو: وقد أورد السيوطي في المزىر قوال لألصفياني ذكر
فيو ىنا ينفي  ،«ن م نع  عمى منعو في لغة واحدة، فأما في لغتين فال ينكره عاقل م

احدة، وىو في قولو اآلتي يفرق بين الكممات المترادفة عمى المعنى وقوع الترادف في لغة و 
  .الواحد بفروق غمضت عمى البعض

 
                              

   58دريوش ، المرجع السابق، ص  ينظر سوىيمة 
  الراغب األصفياني )أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل(، المفردات في غريب القرآن، مكتبة نزار مصطفى

 . 9، ص1الباز، ج
  ]/40األنعام[. 
   405السيوطي: مصدر سابق، ص. 
  الرماني)أبو الحسن عمي بن عيسى( األلفاظ المترادفة المتقاربة المعنى، تح: فتح اهلل صالح المصري، دار الوفاء

 .19، ص 1987، المنصورة،1لمطباعة والنشر، ط
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فيظير الفروق المغوية ت و معجم المصطمحا في( 1094أبو البقاء الكفوي )ت أما
يتوخى  ففي متن الكتاب كان عالما حصيفا بجالء أنو يراعي دقة المغة العربية و غناىا،

الدقة ويسند المعاني إلى ألفاظيا ويفرق بين األلفاظ المتقاربة في المعنى فالكتاب كما 
  .يظيره عنوانو معجم لأللفاظ والفروق المغوية

قوليا وعمميا إذن ىذا فيما يتعمق بالمثبتين لمفروق الداللية عمميا، أما المثبتون لو 
  ي إثبات الفروق.فيم الذين صرحوا بآرائيم في ذلك تصريحا ف

 التفريق القولي: /2
م التي تنبئ بانتمائيم إلى نورد في ىذا العنصر مشاىير المفرقين؛ ناقمين نصوصي

 ألنو سبق الحديث عن ذلك باستفاضة في فصل سابق. ؛ىؤالء نقال إجماليا دفعًا لمتكرار
ا من ثم إني ما رأيت نوعا من العموم وفنِّ  » إذ قال: أبو ىالل العسكريمن أوالء:    

فيو كتب تجمع أطرافو، وتنظم أصنافو، إال الكالم في الفرق بين  فاآلداب، إال وقد صنّ 
  «.معان تقاربت حتى أشكل الفرق بينيا

ويسمى الشيء الواحد باألسماء المختمفة نحو السيف » في قولو : وابن فارس     
نقولو أن االسم واحد وىو السيف وما بعده من األسماء والميند والحسام، والذي 

   .«صفات
 

 

                              
  63_61سوىيمة دريوش،  المرجع السابق، الصفحات. 
  29العسكري، المرجع السابق، ص أبو ىالل 
    399محمد يونس عمي، مرجع سابق، ص. 



 الصغانيأنواع الفروق واعتباراتيا عند                                  الفصل الثاني  

38 
 

 

كل حرفين أوقعتيما العرب عمى معنى واحد، في كل  »في قولو: وابن األعرابي        
واحد منيما معنى ليس في صاحبو، ربما عرفناه فأخبرنا بو وربما غمض عمينا فمم نمزم 

 خصت العرب ما خصت منيا؛ من العمل ما نعمموب جيمو، وقال األسماء كميا لعّمة العر 
 .«ومنيا ما نجيمو 

فأما من لغة واحدة المفظان والمعنى  »الذي نيج نيجو فقال: بن درستويو او        
نما سمعوا العرب تتكمم بذلك عمى طباعيا  واحد كما يظن كثير من المغويين والنحويين، وا 
وما في نفوسيا من معانييا المختمفة، وعمى ما جرت بو عاداتيا وتعارفيا، ولم يعرف 

  .«السامعون لذلك العمة فيو والفروق، فظنوا أنيا بمعنى واحد، وتأولوا عمى العرب
فيو إذن ينكر الترادف وما يقال عنو مترادف فإن مرجعو إلى اختالف المغات، وال     

  .ليةبّد من وجود فروق دال
 »يقول فيو:  لنور الدين الجزائريأال وىو كتاب الفروق المغوية  وىذا نموذج آخر   

إن عمم المغة من أعظم ما يحتاج إليو الطالب ... إال أنيم أىمموا في الغالب بيان الفروق 
الفرق بين الكممتين وبيان مفاد المفظين  بة عنبين أكثر الكممات... وربما ُسئل بعض الطم

فيبادر ويقول ىما بمعنى واحد من غير دليل، أو يتكمف ليما فرقا ال يروي الغميل مع أن 
  «.يجب عمى من تأدب بآداب األدباء معرفة ذلك مما

في  حمدي محمود المطمبىذا قول صريح واضح أنو يثبت الفروق الداللية ، أما عن 
 بو أن يثري المكتبة العربية ؛ فيو كتيب أراد الفروق المغوية أو ثمار المعانيكتابو 

 

                              
   ،128سوىيمة دريوش، المرجع السابق. 
   18الرماني، المصدر السابق، ص. 
   63سوىيمة دريوش، المرجع السابق، ص. 
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 يتناول» عن الكتاب:  بموضوع انشغل عنو أىل العربية في ىذا الزمان رغم أىميتو، يقول
 الفرق بين» : ومما جاء في كتابو؛ «لكممات تشابيت لفظا واختمفت معنافروقا لغوية 

الُخصمة  الخ صمة و الُخصمة، فاألولى ُخمٌق في اإلنسان؛ يكون فضيمة أو رذيمة، أما
   «.: الشعر المجتمع والجمع ُخصل بالضم

ظ ىذه بعض آراء العمماء الذين صرحوا بقوليم في إثبات الفروق الداللية بين ألفا   
 قال عنيا   بعض آخر من العمماء  بأنيا مترادفة 

 ثانيا: اعتبارا التفريق بين المترادفات عند الصغاني   

 المفظالتفريق باعتبار مفيوم /1

يتناول ىذا العنصر كيفية التفريق بين لفظتين من أصل واحد، لكن الصيغة متغيرة     
فيتغير معناىا، إذ إن كل تغير في المبنى يتبعو تغير في المعنى، وقد وردت عند لغويينا 
القدامى طرائق كثيرة لمتفريق بين المترادفات، ألن المعنى عندىم خاضع لبنية الكممة، كما 

 ا، وىذا النوع نجده عند الصغاني أيضا ومن أمثمة ذلك عنده نذكر:يخضع لحركتي
 :الفرق بين الضَّعف و الضُّعف .1

ي والضُّعف في الضَّعف و  الضُّعف خالف القوة ... الضَّعف بالفتح في العقل والرا 
أن الضُّعف في  »إذ يقول:  وىو نفس الفرق الذي ذكره أبو ىالل العسكري ، الجسد
يالضَّ خاصة... و  الجس   .« عف بالفتح في الجسد العقل والرا 

                              
  67سوىيمة دريوش، المرجع السابق، ص. 
  ،1981الحسن الصغاني: العباب، تح: محمد حسن آل ياسين، حرف الفاء، دار الرشيد لمطباعة والنشر، العراق ،

 .366ص، 
  132أبو ىالل العسكري، الفروق المغوية ص. 
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يالحظ من خالل ىذا النموذج أن ىذا النوع من التفريق يعتمد عمى صيغة المفظ سواء 
تعمق األمر بصيغة المفظة أو حركتيا، وفي ىذا المثال تغير في الحركة أّدى إلى تغّير 

 في المعنى.

 :الفرق بين المَّطف والمُّطف .2

تعالى ؛ التوفيق و العصمة، واالسم المَّط ف ، و المَّط ف: المطيف؛ الشيء المُّطف من اهلل 
ال ط عم  طعاما لطيفا ؛ أي: قميال.اليسير، ُيق

 

 الفرق بين الَخْبط و الَخَبط:  .3
فرق الصغاني بينيما إذ قال: خبطت الشجرة خبطا: إذا ضربتيا بالعصا ليسقط   

ب ط بالتحريك: الورق المخبوط، ف ع ٌل بمعنى مفعول كالي د م والنَّف ض ،  ورقيا والخ 
. 

) باب الحرفين المذين يتقاربان في عقد ابن قتيبة في أدب الكاتب بابا سّماه       
وىو أيضا  ، المفظ وفي المعنى يمتبسان فربما وضع الناس أحدىما موضع اآلخر(

ب ط ،  ْبط والخ  ب ط ؛ ما سقط من الشيء   »يقول: فرق بين الخ  ب ْطت، والخ  ْبط مصدر خ  الخ 
ره ، إنما ىو ورق الشجر ُيخبط   .«فينثرت ْخبُطو؛ من ذلك خبط اإلبل الذي توج 

 

 
                              

  567/566ينظر: العباب ،المصدر نفسو،  ص ص. 
   ،46، ص 1979العباب ، حرف الطاء. 
   48المصدر نفسو، ص. 
  307ابن. قتيبة، المصدر السابق، ض 
   315المصدر نفسو، ص. 
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فابن قتيبة في ىذا الباب اعتمد ىذا النوع من التفريق بين لفظين من نفس     
 فريق ىو الحركة.والذي يكون سببا في التالبنية 

 الفرق بين الَخْمف والَخَمف:  .4
ْمف سوء لناس الحقين بناس أكثر منيم ْمف؛ القرن بعد القرن، يقال: ىؤالء خ   الخ 

م ف بالتحريك؛ من قوليم : ىو خمف صدق من أبيو؛ إذ قام مقامو  .والخ 
 يفرق ابن قتيبة بينيما فيقول:    

ْمف : الرديء من القول، ومنو قوليم في المثل:  ) سكت ألفا ونطق خمفا ( ، ويقال والخ 

 ﴿ ، قال اهلل عز جّل:ىذا خمف سوء           ﴾ وىذا خمف من ،

  .ىذا: إذ قام مقامو
ْطأ  الفرق .5  :بين الَخَطأ و الخ 

ط أ: نقيض الصواب، والخ   : من أراد الصواب فصار إلى طأ: الذنب، والمخطئالخ 
  .تعمد لما ال ينبغيوالخاطئ : من غيره،

 الفرق بين الَوَسط و الَوْسط: .6

 

                              
 160العباب، ص. 
  161المصدر نفسو، ص. 
 ]  / 169األعراف[ . 
  106ابن قتيبة ، المصدر السابق، ص. 
  ،49/50، ص ص 1978العباب، حرف اليمزة. 
  266المصدر نفسو، حرف الطاء، ص. 
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ْسط، قد تسكَّن       س ط من كل شيء؛ أعدلو، والو  السين، ويقال بالتسكين ألنو ظرف الو 
س ط بالتحريك. س ط الدار بالتحريك؛ ألنو اسم، وكل موضع صُمح فيو)بين( فيو و   وجمست و 

  كسالفرق بين النَّكس والنُّكس والن   .7

ْوُد المرض بعد سو النَّكس: نك ست الشيء أنكسو نكسا؛ قمبتو عمى رأ  و النُّكس؛ ع 
كس بكسر النون: ت عسا لو وُنكسا، والنّْ وقد نكس الرجل ُنكسا فيو منكوس، ويقال نقوالَّ 

  .السيم الذي ينكسر فوقو فيجعمو أسفمو

 أما عند أبي قتيبة فنجده يفّرق بين النَّكس والنُّكس فيما يمي:   

 لنَّكس من السيام وىو الّذي ن كسمن الرجال مشبو باالنَّكس: مصدر نك ست، والنَّكس 
تفريق ابن قتيبة ليذه األلفاظ  ،  أردفتوالنُّكس : بالضم؛ ىو أن ينكس الرجل في عمَّتو 

) مفيوم المفظ ( في أّن الصغاني اعتمد ىذا الّنوع من االعتبار  لمتأكيد عمى وذلك 
 التفريق بين ألفاظ تشابيت لفظا واختمفت معًنا.

البرّية مشتقة من برأ؛ برأ اهلل الخمق برًءا أيضا: وىو الفرق بين اَلبرّية واَلّذرّية :   .8
ثقمين، وفي اشتقاقيا رّية : نسل الالذّ .الباري؛ إذ ُأخذت البرية من البرى وىو التراب

 .، والثاني من الذَّر؛ ألن اهلل  ذّرىم في األرضرءذوجيان: أحدىما من أنيا الَّ 
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التفريق يبّين أن مفيوم البرية مأخوذ من التراب، ومفيوم الّذرّية من الّذر الن اهلل ذرىم 
 في األرض وقد أرجأت تفريقو بالتركيب الّدال ليما في المطمب الالحق .

 : بالتفريق باعتبار داللة التركي /2  

داللة التركيب وىي الداللة  من بين المعايير التي اتخذت لمتفريق بين المترادفات  
أللفاظ المشتقة من جذر لغوي واحد؛ واالشتقاق عند القدماء: " أخذ صيغة من الجامعة ل

ية عمى معنى تركيب ليا ليدّل بالثانة مع اتفاقيما معنى ومادة أصمية، وىيئة صيغ
ذٌر(  األصل بزيادة مفيدة (، )ح  ر ب  ارب( من ) ض  ألجميا اختمفا حروفا، أو ىيئة، كـ )ض 

) ذ ر  من )ح 
 فالعودة إلى أصل االشتقاق ؛ أي: اشتقاق المفظ األول يساعد عمى ،

 التمييز بين المعاني.

 ومن المفردات التي فّرق بينيا الصغاني ُمعتبرا أصل االشتقاق:     

 : البرّية والذرّية .1
البرّية مشتقة من برأ؛ برأ اهلل الخمق برًءا أيضا: وىو الباري؛ إذ ُأخذت البرية من البرى 

 وىو التراب.
الّذرّية : نسل الثقمين، وفي اشتقاقيا وجيان: أحدىما من أنيا الَّذرء، والثاني من الذَّر؛ 

التباعد والمزايمة؛ أي: ابتعدوا ألن اهلل  ذّرىم في األرض؛ فمعني التركيب في األولى : 
 )الّذرية( معنىعن مسكنيم األول )الجّنة(، والتراب ىو أصل الخمق، وفي الثانية 
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م فيُ  ؛لتركيب يدّل عمى البذر والّزرع )مجازا(، أي نشُرىم وتفريقيم في األرضا
 .منتشرون في األرض
ن اعتبرىما البعض مترادفتين يفية تفريق الصغاني لمفظتين المتيىذا المثال يوضح ك

أّدى بالضرورة إلى وجود فرق داللي ؛ األول: االبتعاد عن المسكن فاختالف اشتقاقيما 
والبرء ىو: التراب وىو أصل الخمق، والثاني: نشرىم وتفريقيم في األرض؛ ، األول )الجنة(

ع إلى العودة إلى راج و الّذر ألن اهلل ذ رَّىم في األرض ، وىنا التمييز بين ىذه المعاني
 أصل االشتقاق.

إبراىيم من بين العمماء الذين لم يفرقوا بين البرّية و الّذرية  وقالوا بترادفيما؛    
 (بيا )في الخمق وذكر أحوال الفطرة وما يتصل ؛ فقد ذكر في الباب األولاليازجي

وخمقيم... وذرأىم يقال برأ اهلل الخمق، فطرىم وجبميم  »ذكر :  نجعة الرائدكتابو  من
 «. وأبدأىم ... وىو الخمق والخميقة والبرّية والورى ...

 ىنا إبراىيم اليازجي لم يذكر فروقا بين البرية والّذرية فيو من القائمين بالترادف .
 الخوف والتوجس:  .2

؛ وخّف الشيء ي ُخّف خّفو، صار خفيفا؛ ىذا االشتقاق، أما  ف ف  الخوف: مشتق من خ 
 يدّل عمى شيء، وُيخالف ويخالف الثقل والرزانةالتركيب ف

التوجس: اشتقاقيا من الو جس؛ وىو التسمع إل الصوت الخفي؛ وداللة التركيب تدّل 
  .عمى إحساس بشيء وتسمع لو

 

                              
 1ص 1985، بيروت، لبنان،3إبراىيم اليازجي: نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد، مكنبة لبنان، ط. 
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يتبّين من خالل التركيب األول أن الخوف يدل عمى الخّفة تخالف الثقل والرزانة وكأن    
الذي يشعر بالخوف تصيبو خفة قد يفعل أّي شيء وىو ال يشعر ، أما التركيب الثاني؛ 

الخوف والتوجس أدرجيما و  سمع لو وىنا مكمن الفرق بينيمافيدّل عمى إحساس بشيء وت
 .مو المكنز الكبير ضمن مرادفات الخوفأحمد مختار عمر في معج

 الّممس والمس:  .3

؛ والَّمس:المس باليد، وقد لمستو يممسو ويممسو؛ والمعنى التركيبي الّممس مشتق من    لم س 
  .يدّل عمى تطّمب الشيء وعمى مسيسو

؛ مسْسُت الشيء أمّسو مّسًا وم سيسًا وم سيسي؛ وتركيب ىذا  المّس: مشتق من مس س 
  .المغوي يدّل عمى جّس الشيء باليد الجذر

فمعنى التركيب األول )الّممس( معنوي ، ومعنى التركيب الثاني) المس( حسي ؛ جّس    
 الّشيء باليد أي مادي وىو الفرق.

أن  » :فرقا بينيما قال  _ وىو من القائمين بالفروقبيجة الخاطر _ في  البحرانيأورد   
   «.والّممس ال يكون إال بين حيين؛ لما فيو من اإلدراكالمس قد يكون بين جمادين، 

 

                              
 الرياض، 1لتراث، طأحمد  مختار عمر: المكنز الكبير)معجم شامل لممجاالت والمترادفات والمتضادات(، مؤسسة ا .

 .95، ص 2000
 :414العباب  . 
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 الغبطة واالغتباط: .4
؛ أن تتمنى مثل حال المغبوط من غير أن تريد يقول الصغاني: الغ بُط والغبطة   

الحسن واالغتباط؛ التبجج بالحالة : افتعال من الغبطة زواليا عنو، واالغتباط
والتركيب يدّل عمى دوام الشيء و لزومو، وعمى نوع من جّس الّشيء وعمى نوع من 

 الحسد.  
الغبط إذن أن تتمنى مثل حال المغبوط وأن ال تتمنى زواليا عنو، عمى خالف    

االغتباط الذي ىو افتعال لمغبطة؛ وكأن صاحب االغتباط يمعب دور المغتبط دون أن 
 تكون الغبطة خالصة من القمب.

وبالتحديد في  كتاب األلفاظ المترادفة لمرمانيوقد وردت لفظتا الغبطة واالغتباط في    
ح واالرتياح السرور والحبور والجذل والغبطة والبيج والفر  »، يقول:باب السرور والجذل
 فيو من القائمين بالترادف.كميا بمعنى واحد ،  «واالغتباط واالستبشار

 في كتابو األلفاظ األلفاظ المختمفة في المعاني المؤتمفة أدرجيا ضمن  ابن مالك    
 .باب الفرح

 :الطائفة والرىط
جماعة وحزق، وفرقة وطائفة »  يقول فيو: )الجماعة والفرقة(وفي فصل الرماني  عند

  «. وشرذمة وعصبة ورىط، وفئام وأحزاب وكردوس...
 

                              
  139العباب: حرف الطاء، ص. 
  ،141المصدر نفسو. 
  الرماني)أبو الحسن عمي بن عيسى(: األلفاظ المترادفة المتقاربة المعنى، تح: فتح اهلل صالح عمي المصري، دار

 .51، ص 1987، المنصورة، 1الوفاء لمطباعة والنشر، ط
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فّرق  إذفقد رادف الرماني بين ىذه األلفاظ خالفا لما فعمو الصغاني في معجو ؛      
  بين الطائفة والرىط وذلك من خالل اآلتي:

ف    ﴿ فما فوقو، قال تعالى: الواحدوالطائفة ؛ الطائفة:  مشتقة من ط و      

              ﴾.  

والتركيب يدل عمى دوران الشيء  ،يريد النفس الطائفة الطائفة عمى الواحد فمن أوقع 
  عمى الشيء وأن يحفَّ بو، ثم يحمل عميو.

الرىط: رىط الرجل قومو وقبيمتو، يقال ىم رىطو دنية، والرىط ما دون العشرة من  

 ﴿ال تكون فييم امرأة؛ قال تعالى: الرجال               

﴾. 
  .والتركيب يدّل عمى تجمع في الناس وغيرىم

والمالحظ في ىذا المثال أن الصغاني فرَّق بين الطائفة والرىط ؛ فالطائفة عنده     
وداللة التركيب تفضي إلى الدوران؛ ومعنى اآلية يفضي إلى أن يحيط الواحد فما فوقو 

 أثناء جمدىما عقابا ليما.جماعة من المؤمنين  بالزانية والزاني 
، وىم قوم الرجل ال تكون فييم امرأة أما الرىط عنده؛ ما دون العشرة من الرجال    

 والتركيب يدل عمى تجمع لمناس وغيرىم وىنا مكمن الفرق بينيما.
 

                              
 ]  /2النور[. 
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 الينيء والمريء: .5
الينيء: مشتق من ىنأ؛ ىنأتو: نصرتو، وى ُنؤ  الطعام يينُؤ وىنيء ىناءة أي صار 

  .ىنيئا
عم، يقال: مالك ال تمرأ أي ال تطعم، ومرأني الطعام المريء: مشتق من مرأ: أي؛ ط  

 يمرأ مرًءا، ومرأ الطعام ومريءن ومُرؤ: صار مريئا.
 .يدل التركيب األول عمى الطعم، والثاني عمى إصابة خير من غير مشقة 

والمريء: أصابة الخير من غير  ركيبين فالينيء: الطعم،من خالل التإذن التفريق ىنا 
 مشقة.
 لمريء:االفرق بين الينيء و » البحراني إذ ذكر:؛ من المفرقين بين الينيء والمريء    

﴿في قولو تعالى:                            ﴾  

وأما المريء: فيو المحمود العاقبة التام  الينيء الطيب المستمّذ، والذي ال ينقصو شيءف
:) تفصيل ؛ ذكر مؤلفو في فصلنجعة الرائدوفي ،  «.اليضم الذي ال يضر وال يؤذي

                        »ذكر عدة مرادفات منيا:  ىيئات األكل وضروبو وما تبع ذلك من تفصيل أحوال األكل(
 « نأت بو ...طعام سائغ وسّيغ، ىنيء ومريء وتينأتو، وتي
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المالحظ في تفريق الصغاني والبحراني لمفظتين أن ىناك اختالف طفيف فالصغاني 
من خالل التركيب لمفظة الينيء تدّل عمى الطعم، أما عند البحراني فيو الطيب المستمّذ ، 

، المريء فيو المحمود والمريء عند الصغاني إصابة الخير من غير مشقة وعند البحراني
العاقبة التام اليضم الذي ال يضر وال ُيؤذي عمى خالف إبراىيم اليازجي لم يفرق بينيما 

 بل أدرجيما ضمن تفصيل ىيئات األكل.
ىناك بعض األلفاظ فّرق بينيا الصغاني لكن ليس باعتبار داللة التركيب لكن    

 باعتبار  االشتقاق فقط ومن ىذه األلفاظ نذكر:
 الغبط والحسد:  .1

لغبطة: أن تتمنى مثل حال المغبوط من غير أن تريد زواليا عنو، وليس بحسد، الغبط وا
 ، والحسد أن تتمنى زوال ما ىو فيو.تقول: غبطتو بما نال أغبطو 

أن الحسد  »:يختمف كثيرا عن الصغاني في التفريق بينيما ويضيف أما البحراني فال   
والغبطة مثل النعمة واألول مذموم حرام تمني زوال النعمة عن المحسود وكونيا لو، 

  .«)الحسد(، واآلخر محمود، وليذا أن أىل الجنة يتغابطون وال يتحاسدون
 الظل والفيء .2

نما ُسمي مشتق من ف ي أ ، الفيء: الظل فيئا لرجوعو  الفيء؛ ما بعد الزوال من الظّل ... وا 
، والفيء ما نسخ  من جانب إلى جانب ... الظل ما نسختو الشمس وىو مشتق من أ ظ لَّ

 الشمس.
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وفي المكنز الكبير لمختار عمر أورد في باب اإلظالل مرادفات لمظل والفيء وىي   
 .واحدكاآلتي: أظّل وأفاء وتفّيأ وأورف بمعنى 

يذىب الناس إلى أنيما شيء   »:بين الظل والفيء أيضا في قولو ابن قتيبةفّرق    
واحد وليس كذلك؛ ألن الظل يكون غداة وعشية ومن أول النيار إلى آخره، والفيء ال 

نما ُسمي فيئا ألن ظمَّو فاء إال بعد الزوال...يكون  والفيء ىو من جانب إلى جانب...وا 
  .«الرجوع

يرادف بين الظل  األلفاظ المختمفة في المعاني المؤتمفة ألبن مالكوفي كتاب    
زالت الشمس، ودلكت وزاغت، وفاء   »:يقول فيو)باب الزوال(، والفيء وقد ذكرىما ضمن 

 .«الفيء وأظير النيار، وصام النيار، وقام اعتدل وانتعل الظلُّ 

لم يختمف الصغاني كثيرا في تفريقو بين الظل و الفيء عن ابن قتيبة الذي سبقو    
ما بعد الزوال من الظل، وعند ابن قتيبة ال يكون إال بعد  زمنا فالفيء عند الصغاني

الظل عند الصغاني ما نسختو الشمس، وعند ابن قتيبة الظل يكون غداة الزوال أما 
بينيا؛ بل وعشية ومن أول النيار إلى آخره عمى خالف ابن مالك الذي لم يذكر فروقا 

بت موضوع البحث أال وىو ىذه عينة من عديد العينات تث ،أدرجيا ضمن باب الزوال
الفروق الداللية في معجم العباب الزاخر وقد كان الصغاني محقا في تسميتو العباب 

 الزاخر من حيث كثرة مادتو وغزارة ألفاظو وآسف جدا عمى عدم وجوده في كل مكتبات 
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صيغة  المفردات التي فّرق بينيا الصغاني سواًء باعتبارمن خالل ىذه الجامعات ف
داللة التركيب تبّين أنو من القائمين بالفروق الداللية التي  )المفيوم( أو باعتبار المفظ

منو  تفصل بين ألفاظ قيل بأنيا مترادفة، كما تبّين أنو من المفرقين عمميا دون ذكر قول
 صريح .

  
  

 

 

 



 

 



 خاتمة
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 نستخمص من خالل ىذه الدراسة نتائج أىميا:   

اليجري الذين اىتموا بالمغة العربية وخير  ابعسن الصغاني من عمماء القرن السالح .1
 دليل معجمو؛ العباب الزاخر والمباب الفاخر.

 فيو شاعر أديب  ،ب أخرى في شخصيتوبل ىناك جوان ،الصغاني ليس لغويا فقط .2
 ولو مؤلفات في الحديث والفقو وغيرىا...

من الخصائص النادرة ليذا المعجم كثرة مادتو وغزارة ألفاظو؛ ألنو حوى جميع ما  .3
 ،من الصحابةوتراكيب وأسماء الشعراء والمحدثين  ،ثم زاد فيو مواد ،في مجمع البحرين

 وكثيرا من الشواىد التي ال توجد في مجمع البحرين وال في معاجم أخرى.
الفروق الداللية: ىي ظالل المعنى أو تمك الخيوط الداللية الرفيعة التي تفصل  .4

وكان ال يكتشف الفرق بينيا إال من عركتو التجربة  ،تظير بأنيا مترادفة لفظة عن لفظة
 مضطمعا عمى أسرار العربية وآدابيا.

ل موضوع الفروق أىمية كبيرة من قبل عممائنا القدامى؛ الذين كان حرصيم شغ .5
ومن  ه إال من كان عالما بأسرار المغةغمار  ومفرداتيا كبيرا؛ ال يقدم عمىعمى المغة 

لذي يتبنى الفروق لو حجتو وىي أن؛ واضع المغة الظواىر المجاورة ليا ظاىرة الترادف؛ فا
ذا أشير إلى الشيء مرة، فاإلشارة إليو مرة ثانية وثالثة غير  ،حكيم ال يأتي بما يفيد وا 

بقدرة المغة العربية عمى التعبير بعدة مفردات عمى  مفيدة، والذي يتبّنى الترادف يحتج
 المعنى الواحد كونيا أوسع المغات.

ينقسم المفرقون أو المنكرون لمترادف إلى قسمين؛ فالقسم األول فّرق عمميا من  .6
فيتضح ذلك من  دون ذكر قول صريح  حوث المغوية؛  أي: بشكل غير مباشرخالل الب

بحثو كما فعل الصغاني، والقسم الثاني؛ ىو الذي صّرح بشكل خالل كيفية عممو في 
مستقل ومباشر كابن ىالل العسكري وابن فارس وغيرىما ...وكل ىؤالء ليم باع طويل 

 في المغة وبراعة فائقة في بالغتيا.
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في آراء المثبتين لمفروق الداللية والترادف صعبا جدا وذلك عائد إلى  كان الفصل .7
فروق من حيث اإلثبات واإلنكار كراغب عدم وجود دراسات مختصة لموضوع ال

األصفياني مثال مرجع يورده ضمن القائمين بالترادف، ومرجع آخر عكس ذلك؛ إذ يتحرى 
 الدقة في إيراد المفردات ويتبعيا بآيات قرآنية.

ت الفروق دليمو أن كثرة األلفاظ لمعنى واحد إذا لم تكثر بيا ن أنكر الترادف وأثبم .8
صفات ىذا المعنى كانت نوعا من العبث؛ وىو أمر تنّزىت عنو ىذه المغة الحكيمة 

 الشريفة الطاىرة.
ىناك العديد من الدراسات جعمت لمعرفة الفروق معايير خاصة كدراسة محي الدين  .9

؛ ومن ىذه المعايير نذكر: اختالف المغوية ألبي ىالل العسكري محسب لكتاب الفروق
لنقيض...، لكن عند الصغاني ارتأينا اختيار االستعمال المغوي، أصل االشتقاق، اعتبار ا

معيارين أال وىما؛ اعتبار مفيوم المفظ، واعتبار داللة التركيب التي كان الصغاني يختم 
 راسة أن الصغاني من مثبتي الفروق.وحقا أظيرت ىذه الد بيا  كل جذر لغوي

تعبر الفروق المغوية عن دقة إعجاز القرآن الكريم ودقة المغة العربية دون سائر   .11
 المغات؛ وىي من شأن المتخصصين.

،لو ما يمكن قولو إن الصغاني توصل بفكره الثاقب إلى أن الجذر المغوي )الكممة( .11
ومعاني ثانوية، وىذا ما يسمح باستعمال معنى أساسي وذلك من خالل داللة التركيب، 

كممات أخرى تقاربيا في المعنى لمداللة عمى الشيء نفسو، فممكممات المترادفة معنًا عامًا 
ومعاني خاصة تفترق عندىا وىذا جوىر بحثنا في المعجم، ومن خاللو أثبتنا  تشترك فيو،

 ر.فكرة الفروق الداللية في معجم العباب الزاخر والمباب الفاخ
نسأل اهلل العظيم أن نكون قد وفقنا في ىذه الدراسة التي كانت رحمة شاقة في عباب    

ن لم نصب فمنا زاخر، وأن يكون خالصا لوجيو الكريم، فإن أصبنا فمن  اهلل عز وجل، وا 
 أجر االجتياد والحمد هلل رب العالمين.
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