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Abstract
the forms of the relationship between the word and the
loudest of these forms are synonymous and represent and a
synonym in the presence of words sites can be exchange
with each other without changing the however .the phonemic
components of these word differ and modern linguistic
theories have to explain the impact word on the listener for
the word and power and they derive their cognitive
legitimacy in her human dialogues are simple manifestations
with the aim influencing the recipient him to persuade. this
paper deals with an applied study of a synonym in the poetry
of lamiae Abbas Amara.This poet creative remained poetic
Iraqi was formed with Nazik al malaika souad al Sabah and
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fadawy touqan and manvistos literature for women in the
tribe community. a crane renaissance for Arab and that Her
poems are characterized by emotional intellectual and
aesthetic meaning and their paths have diverged and their
language .The search has been conducted in the study of
tandem in the light of modern theories that took the language
a vital path over time from the fabric of speech and
related to the concepts of emotion and mind as a normative
legislative metaphor attracted by the intention in the process
of communication and verbal communication.

الممخص
تتعدد أشكاؿ العالقة بيف المفظ كالمعنى  ،كمف ىذه األشكاؿ عالقة الت اردؼ

كتتمثؿ عالقة الترادؼ في كجكد كممات يمكف أف تتبادؿ المكاقع مع بعضيا دكف
أف يتغير المعنى عمى الرغـ مف اختالؼ المككنات الصكتية ليذه الكممات ،

كالبد لمنظريات المغكية الحديثة اف تفسر كقع الكممات عمى المستمع لما تحممو

الكممة مف قكة كسمطة  ،كىي تستمد مشركعيتيا المعرفية في حكاراتيا اإلنسانية
مف تجمياتيا البسيطة بيدؼ التأثير عمى المتمقي كحممو عمى اإلقناع.

يتناكؿ ىذا البحث دراسة تطبيقية لمترادؼ في شعر لميعة عباس عمارة ،

ىذه الشاعرة العراقية المبدعة التي شكمت مع نازؾ المالئكة كسعاد الصباح

كفدكل طكقاف نيضة رافعة لألدب العربي كمانفيستك لتحرر المرأة في مجتمع

القبيمة.

َّ
إف دراسة الترادؼ في ضكء النظريات المغكية الحديثة في ام حقؿ مف

حقكؿ المعرفة ليا مرجعتييا الفكرية كالتاريخية التي اتخذت المغة مسا نار حيكيان

عمى مر الزمف انطالقنا مف نسيج الكالـ كتعمقان بمفيكمي العاطفة كالذىف ،
كمتصكر تشريعي يجاذبو القصد في عممية التخاطب كاإلبالغ المساني.
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المقدمة :
لقد أفرز التفكير العربي نظريات كثيرة استطاعت أف تفسر الظاىرة المغكية

تفسي ار يضطمع بمكانة كرتبة ىامة تكشؼ لنا كعي العقؿ العربي بمدل أىمية
تكثيؼ النظر الى الظاىرة المسانية لمكصكؿ إلى تحميؿ منطقي.

يفضي بنا البحث عف الترادؼ ـ كظاىرة لغكية ميمة ليا اثر كبير في بياف

العالقة بيف األلفاظ كالمعاني ـ إلى البحث في المعاني الدقيقة بيف األلفاظ

المترادفة أل َّف داللة األلفاظ مأسكرة بسياؽ الكالـ كالعبارات كالجمؿ.

تمثّؿ المسانيات مقكد الحركة التأسيسية في المعرفة اإلنسانية  ،فيي تتخذ

قار في العمـ كالمعرفة سكاء كانت
المغة مادة ليا كمكضكعان  ،فالمغة عنصر ه
عممان دقيقان أك معرفة نسبية أك تفكير مجردان  ،فالمغة مفيكـ يعكس األنظمة
المغكية المجردة التي تصاغ عمى منكاليا العبارة إلى مستكل الكالـ.

تيدؼ ىذه الدراسة إلى استجالء الترادؼ في شعر لميعة عباس عمارة ـ

التي كقفت بيف جيؿ شعراء التفعيمة ـ دراسة في ضكء مناىج لسانية تحميمية
لمحداثة الشعرية بصفتيا شاعرة ليا تجربتيا الشعرية المعاصرة  ،كليا تراثيا

كريادتيا األدبية بيف شعراء عصرىا كالسياب كنازؾ كبمند الحيدرم كآخريف.

كلعؿ مكضكع البحث يمتزج مع التقارب الداللي دكف التطابؽ العاـ في

المعنى  ،كىنا تجد الباحثة فرصة لمغكر في المعاني كالتحرؾ المنطقي في زكايا
الخطاب المساني الكاحد حيث تعددية األبعاد الداللية كالمضمكنية مما يعطي

كجيان معاكسان لمحدث الكالمي.

َّ
إف التحميؿ المغكم لأللفاظ يعضده النظر السياقي المتبصر ليرتقي

باالستقراء إلى مدارج الكشؼ المعرفي  ،فيشارؼ الرؤية الجدلية البنيكية كال يدع
ش ّكان في استكناه الفكر المغكم العربي.
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فالتفاعؿ الذاتي لأللفاظ  ،لو عناصره المركبة التي ال تبمغ سمتيا إال إذا

انتظمت بنكع خاص بحيث تصبح بنية متكاممة .كيبقى المعطى الجكىرم في
أصكلية ظاىرة الترادؼ قابؿ لمتشريح كالعقمنة  ،كما يعترم مف انزياحات عارضة
أك طارئة

تستق أر منظكر الحدث العرضي المتراكـ ؛ لتحدد مسار البحث

بالمنطؽ الصريح كمحكر لمدراسة كاالستبياف.

مدخل :
يعد الترادؼ مف جممة الظكاىر المغكية التي أدركيا عمماء العربية  ،فالمغات

تزداد ثراء كحيكية بقدر ما يتاح ليا مف الشركط كالنماء  ،كقد أتيح لمفصحى مف
عكامؿ التنمية الذاتية ما ال نظير ليا في المغات األخرل  ،فالكممة الكاحدة تعطي

معاف كدالالت بقدر ما يتاح ليا.

كتجدر اإلشارة إلى أف النظريات العربية في ام حقؿ مف حقكؿ العمـ

كالمعرفة كمنيا حقؿ الدراسة الداللية ليا مرجعيتيا التاريخية كالفكرية  ،كتخضع

لتصكرات اجتماعية معينة ال يمكف إسقاطيا في أم مقاربة عممية  ،كىك ما حدا

ببعض عمماء العرب المحدثيف الى الدعكة لضركرة تجديد التراث مف داخمو

عممية دكف إغفاؿ المفاتيح الحديثة كالبد معيا مف احتياطات منيجية عمى النتائج

التي نصؿ إلييا.

كمع ذلؾ ال يثنينا شيء مف إجراء إسقاطات منيجية كنظرية كاعية عمى

المنظكمة المعرفية التراثية  ،كككف النظريات الغربية استمدت معالـ قكاعدىا
كتطبيقاتيا مف لغات أجنبية غير المغة العربية ال يعد مانعان مف االستفادة مف

أفكارىا في تعاممنا مع التراث العربي.

لعؿ مساىمة الفالسفة اإلغريؽ كعمى رأسيـ أرسطك في كتابيو ( فف الشعر

كفف الخطابة ) كفالسفة اليند في دراسة الظاىرة المغكية كالبحث فييا ،لكجكدىا
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في المغة السنسكريتية دليؿ كاضح عمى ما أشرنا إليو  ،فقد عرؼ عف مؤلؼ

بكذم اسمو ( أما ار سنيا ) انو ألؼ معجما مف المترادفات في ثالثة أبكاب كالحؽ
بو فصال عف المشترؾ المفظي  ،كيعد ىذا المعجـ مف أقدـ المعجمات في تمؾ

المغة إذ يعكد إلى القرف السادس الميالدم أك قبمو( .)1فالمعنى عند أرسطك

كتحديدان في الشعر ىك الماىية التي تناؿ عف طريؽ اإلدراؾ العقمي المحض ,

كالماىية عند أرسطك ال تمثؿ أفكا انر منفصمة عف األشياء كانما أفكار متحققة في
األشياء كىذا يعني أف ىناؾ عالقة رابطة بيف اإلدراؾ الحسي مف جية كاألفكار

مف جية أخرل(.)2

َّ
إف الطبيعة الحقيقية لمغة ال يمكف فيميا االّ مف خالؿ فيـ المعنى ,

فالمعنى لو الدكر األكبر في مستكيات التحميؿ المغكم

()3

 ,كقد لفت عمـ الداللة

اىتماـ الدارسيف كانتباىيـ أكثر مف أم فرع مف الفركع األخرل كلـ يقتصر عمى

تعداه إلى عمماء النفس كالفالسفة كحتى المناطقة(.)4
المغكييف بؿ ّ
فالداللة (( ىي اتحاد شامؿ بإطار متكامؿ بيف الداؿ كالمدلكؿ غير قابؿ

لمتجزئة كالفصؿ ))( .)5كاذا كاف عمـ الداللة يعنى بدراسة المعنى  ,فالمعنى ال
تبرزه إال الكممة  ,كال حياة لمكممة إالّ في إطار السياؽ الذم يضميا(.)6

عدىا احمد مختار عمر عممان يختص بدراسة المعنى كىك فرع
فالداللة ّ
مف فركع عمـ المغة(.)7
كالداللة ال تخرج عف قكؿ المناطقة كاألصكلييف (( ككف الشيء بحالة يمزـ

األكؿ ىك الداؿ كالثاني ىك المدلكؿ ,
مف العمـ بو العمـ بشيء آخر  ,كالشيء ّ
ككيفية داللة المفظ عمى المعنى محصكرة ػ باصطالح عمماء األصكؿ ػ في عبارة

النص كاشارة النص ))  ,كداللة النص كاقتضاء النص(.)8

إف الداؿ كالمدلكؿ مف األمكر التي شغمت الدارسيف لالىتماـ
كمما الشؾ فيو ّ
بيا كالكقكؼ عندىا ،فاالرتباط الداللي بالفمسفة كالمنطؽ أكثر مف ارتباطو بالعمكـ
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األخرل  ,فيذه المفظة ( الداللة ) تمثؿ تقنية مستعممة لمتعبير عف اإلشارة إلى ما

يسمى بػ ( دراسة المعنى ) أك نظرية المعنى(.)9

كقد كضع استيفف أكلماف الداللة بإطار كاضح جاعالن المفظ صيغة خارجية

لمكممة  ,كالمدلكؿ ىي الفكرة التي يحاكؿ المفظ استدعائيا(.)10

إف عمـ المغة يقكـ عمى دراسة الكممة بجكانبيا األربعة ( :
كمف ىنا يتبيف ّ
األصكات  ،بناء الكممة  ,بناء الجممة  ,الداللة ) كلعؿ األخير ىك األكثر أىمية
ألنو يجمع الجكانب الثالثة في إطار كاحد فتككف الداللة خادمة لمغة مف أجؿ

إفرازىا لمعنى ما  ,كىذا المعنى يتمخض عف تحميؿ البنية المغكية لمجممة(.)11

قمما يصفو الدارسكف مشي انر إلى
كقد جعؿ ابف طباطبا العمكم المعنى نكعان ّ
أف الكالـ لو صبر كركح  ,فجسد الكالـ النطؽ كركحو المعنى(.)12
صكر قضية الداؿ كالمدلكؿ تصكي انر دقيقان
كبيذا نجد إف ابف طباطبا قد ّ
بعبارة أك جزت كؿ ما يتعمؽ بالمبحث الداللي  ,كىذا التصكير قريب مف
تصكيرنا البسيط أف كؿ شيء يفارؽ الركح يفقد الحياة كبيذا اإلطار الممزكج

َّ
صح التعبير  ,كلعمو يريد أف
بالكصؼ الدقيؽ كالعبارة المستقاة مف الكاقع إف
الكممات تفقد حيكيتيا بفقداف معناىا ،فالمعنى ىك األساس في كؿ شيء.

كمف ذلؾ نستخمص انو ال يمكف ىناؾ لغة بدكف المعنى (( ,فالمغة معنى

مكضكع في صكت))( .)13كلما كانت المغة (( أصكات يعبر بيا كؿ قكـ عف
أغراضيـ ))

()14

مدىا ابف جني ػ فالصكت كالمعنى كالصكرة الذىنية
 ,كما ّ

كالعالقة بينيما ىي األسس التي بنيت عمييا الدراسة المغكية.

كفي ضكء ما تقدـ فالمغة أصكات كلكؿ صكت رمز يدؿ عمى معنى ،

فالمعنى المدلكؿ مكافؽ بالداؿ بال زيادة كال نقصاف  ،كلكف حينما نظرنا إلى المغة
العربية كجدنا فييا جانبان يضـ معاف جديدة ُّ
تدؿ عمييا ،كمف جانب آخر يكجد
ىناؾ مجمكعة مف األلفاظ .كؿ مجمكعة تدؿ عؿ معنى كاحد تسمى ىذه

المجمكعة ترادفا.
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المبحث األول

قطعت العمكـ المغكية الحديثة شكطان بعيدان في مجاالت الكشؼ كالبحث

األمر الذم أدل إلى تطكر كبير في الدرس المغكم عف طريؽ الحقائؽ
كالمعمكمات التي تكصؿ إلييا عمـ المغة الحديث ناىيؾ عف المكضكعات

الصكتية كالميجات كعمـ الداللة(.)15

كلـ تكف فكرة الترادؼ غريبة عف الحس المغكم العاـ  ,بؿ أنيا فكرة متأصمة

في القدـ كمما يشير إلى ذلؾ نص سيبكيو (ت180ق) إذ يقكؿ ( اعمـ َّ
أف مف
كالميـ اختالؼ المفظيف الختالؼ المعنييف  ,كاختالؼ المفظيف كالمعنى كاحد ,

كاتفاؽ المفظيف كاختالؼ المعنييف )( .)16كالذم يعنينا ىك اختالؼ المفظيف
كالمعنى كاحد.

لمترادؼ شيرة كاسعة أسس عميو العمماء مجمكعة مف المصنفات كالكتب

منيا  :كتاب ( ما اختمؼ لفظو كاتفؽ معناه ) لألصمعي (ت216ق) ككتاب (
ما اتفؽ لفظو كاختمؼ معناه مف القراف المجيد ) لممبرد (ت286ق)  ،ككتاب (

األسماء المختمفة لمشيء الكاحد ) في الغريب المصنؼ ألبي عبيد (ت224ق)
 ،ككتاب ابف االنبارم (ت328ق) كغيرىـ  ،كىكذا ظيرت فكرة الترادؼ في
مصنفات المغكييف عمى أساس تعدد األلفاظ لممعنى الكاحد بغض النظر عف

أم قيد أك شرط.

الرماني إلى أف المراد بالترادؼ ىك التقارب في المعنى .
كقد أشار ُّ

()17

ؼ الردؼ التابع ،
كمف دالالت الترادؼ ما قالو الراغب األصفياني ُ ":رِد َ
ِّ
المردؼ المتقدـ
ادؼ
كردؼ المرأة عجيزتيا  ،كالترادؼ التتابع  ،ك َّ
الر ُ
المتأخر  ،ك ُ
َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ّ ُ ُّ ُ َ ْ ّ َ ْ َ َ
()18
ف ِمن اْلآل ِئك ِة
الذم أردؼ غيره "  .قاؿ تعالى  :فاستجاب لكم أ ِني م ِمدكم ِبأل ٍ
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َ ()19
مسماه كاحدان ك
ُم ْر ِد ِف َ
ين ، قاؿ الجرجاني في التعريفات  " :فالمرادؼ ما كاف ّ
أسماؤه كثيرة كھك خالؼ المشترؾ"(.)20

أما السيكطي فذىب في تعريفو لمترادؼ بقكلو  " :ھو األلفاظ المفردة الدالة

عمى شيء كاحد كلكف باعتبار كاحد "

()20

كاإلنساف البشر فيك أذف داللة عدة

ألفاظ ك المعنى كاحد أضؼ إلى ذلؾ أنو يعد عامال مف عكامؿ نمك المغة

تطكرھا .ك قد اختمؼ المغكيكف بشأنيا  ،فتراكح مكقفيـ بيف قبكؿ الظاىرة

كاالستشياد بيا بكثير مف ألفاظ المغة المستعممة في كاقع الحياة كبيف التحرز مف

قبكليا البحث عف داللة محددة لكؿ لفظ عمى حدة  ،حتى ك لك كاف ذلؾ مجرد

ظالؿ سياقية تفرؽ بيف المترادفات .كلسنا بصدد التكسع في ذكر المنكريف
لمترادؼ كالمؤيديف لو فقد اشبع ىذا المكضكع بحثا مف قبؿ الدراسات السابقة.

( كالترادؼ ىك عبارة عف االتحاد في المفيكـ  ,كقيؿ  :ىك تكالي األلفاظ

المفردة الدالة عمى شيء كاحد باعتبار كاحد )(.)21
َّ
كلعؿ عمـ المغة الحديث قد جعؿ مقياسان حديثان لمترادؼ يقكـ عمى مبدأ
االستعاضة الذم يعني استبداؿ الكممة بما يرادفيا في النص المغكم دكف أف

يحصؿ أم تغيير في المعنى  ،كىذا ىك المفيكـ الدقيؽ لمترادؼ(.)22

الترادف في ضوء النظريات المغوية الحديثة :

َّ
إف مصطمح النظرية المغكية يدؿ عمى اكتماؿ في الرؤية كحصكؿ النتيجة

العممية  ،غاية البحث كاطراد في السنف المغكية  ،لكف المبحث الداللي الحديث لـ
تكتمؿ حمقاتو بعد  ،فال زالت تكجد اإلضافات العممية التي تقدـ تأكيالت جديدة

لظاىرة لغكية تخص الداللة  ،كمع ذلؾ تأسست نظريات تناكلت المعنى في كؿ

جكانبيا مما أدل إلى تشعب البحث في متعمقات المعنى المغكية كغير المغكية التي

أصبحت مكضكع خالؼ بيف المغكييف غير أنيا فتحت عكالـ جديدة لتتسع معيا
رقعة البحث الذم تباينت فيو الطرائؽ كالسنف  ،كاختمفت آراؤىـ في التناكؿ

كالتأكيؿ كاألفكار  ،كىذا االختالؼ في الرؤية التنظيرية يرجع إلى اختالؼ المنيج
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أك الطريقة المعتمدة في الدراسة كالمناىج األساسية في التنظير عند المغكييف
كالمنيج الشكمي الصكرم كالمنيج السياقي كالمنيج المكضكعي المقامي النفسي
كمنيج التحميؿ المؤلفاتي الذم تنكشؼ معو البنية العميقة لمخطاب بتحميؿ األلفاظ

إلى مؤلفاتو كعناصره.

َّ
إف النزكع نحك تأسيس نظرم لممبحث الداللي العاـ  ،كاف كال يزاؿ دأب

الدراسات التي تناكلت المعنى  ،كرمت إلى بمكرة أفكارىا ضمف رؤل تنظيرية

تتكخى الشمكلية في الدراسة كاألىداؼ .كاف التراكـ الفكرم المغكم منذ مدرسة "
براغ " التي ركزت اىتماميا عمى الصكت كالداللة  ،كمدرسة " ككبنياجف " التي

اىتمت بدراسة العالمة المغكية  ،كقد رسـ لمغكييف المحدثيف مسا انر يكاد يككف

كاضحان نحك إرساء عممي لنظرية الداللة  ،كال يمكف إغفاؿ الجيد الذم قدمو

دم سكسير في الدراسة األلسنية فمو األثر األكبر في مسار عمـ الداللة الحديث.

َّ
إف حيثيات التبادؿ الداللي بيف المترادفات تخضع إلى معايير كقكاعد

كنظريات  ،كمف ىذه النظريات :النظرية التصكرية كالنظرية اإلشارية كالنظرية

السمككية بحيث " يتحقؽ الترادؼ عند أصحاب النظرية التصكرية إذا كاف
التعبيراف يدالف عمى نفس الفكرة العقمية [ كذا كردت ] أك الصكرة "(.)23

فاالفكار ترتبط بالتصكر عند مؤيدم ىذه النظرية  ،فإذا قاؿ المتكمـ كممة

أسد فاف السامع بالضركرة يممؾ الصكرة نفسيا ليذا الحيكاف أك عمى األقؿ معانيو
المرتبطة بيا كالشجاعة كاإلقداـ كاالفتراس.

كفي النظرية اإلشارية فاف معنى الكممة ىك إشارتيا إلى شيء ما  ،كالعالقة

ىنا تكمف ما بيف التعبير كما يشير إليو  ،أم يكصؼ َّ
إف الكممة رمز لمعنى ك"
يتحقؽ الترادؼ عند أصحاب ىذه النظرية إذا كاف التعبيراف يستعمالف مع نفس

الشيء بنفس الكمية [ كذا كردت ] "

()24

؛ ألنو حسب نظرة أكجدف كريتشاردز

ليست ىناؾ عالقة كثيقة كمباشرة بيف الكممة باعتبارىا رمز  ،كالشيء الخارجي
الذم تعبر عنو  ،كالكممة عندىما تضـ جزئيف األكؿ  :الصيغة المرتبطة
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بالكظيفة الرمزية  ،كالثاني  :المحتكل المرتبط بالفكرة أك المرجع  ،كىذه الفكرة

عف الطبيعة المزدكجة لمكممة باعتبارىا صيغة كمحتكل تعكد إلى عيد دم
سكسير الذم َّ
أكد الطبيعة المزدكجة لمرمز  ،عف طريؽ مثالو القياسي الذم
قدمو  ،بحيث شبيو بقطعة مف الكرؽ ذات كجييف  ،فكما ال يمكنؾ أف تقطع

احدىما عف اآلخر  ،فالحاؿ كذلؾ بجانبي الرمز ال يمكف أف تفصؿ احدىما عف
اآلخر ؛ ألنيما مرتبطاف ارتباط جانبي الكرقة  ،كرغـ أف أصحاب ىذه النظرية
ال يكادكف يجمعكف عمى رأم كاحد فاف اغمبيـ أطمؽ عمى ىذه النظرية مصطمح

النظرية االسمية في المعنى ( ) theory of meaning namingأف الذم منح
ىذه النظرية

الصبغة العممية ىما العالماف أكجدف كريتشاردز المذاف اشتي ار

بمثمثيما الذم يميز عناصر الداللة بدء بالفكرة أك المحتكل الذىني ثـ الداؿ

كانتياء إلى المشار إليو أك الشيء الخارجي .أف ىذا التقسيـ المتميز لممعنى يعد

خطكة جريئة في عصره كأعطى المبحث الداللي نفسا جديدان سكؼ يتكلد عنو
نظريات جديدة كأفكار ميمة .أف الدراسات الداللية التي اضطمع بيا العمماء

المتأخريف تدكر كميا في فمؾ مثمث أكجدف كريتشاردز ألنيا تناكلت في مباحثيا
عناصر المثمث بتحميؿ عميؽ أك عنصريف كمنيا ما تناكلت العناصر الثالثة

كميا استنادان إلى أف معنى الكممة ىك إشارتيا إلى شيء ما غير نفسيا(.)25
كىنا يكجد رأياف :

األكؿ  :يرل إف معنى الكممة ىك ما تشير إليو.

الثاني  :يرل إف معنى الكممة ىك العالقة بيف التعبير كما يشير إليو.

فدراسة المعنى عمى الرأم األكؿ تقتضي االكتفاء بدراسة جانبيف مف المثمث

كىما الرمز كالمشار إليو ،كعمى الرأم الثاني يتطمب دراسة الجكانب الثالث الف

الكصكؿ إلى المشار إليو يككف عف طريؽ الفكرة أك الصكرة الذىنية.
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أما النظرية السمككية تدخؿ في ضمنيا قضية اإلثارة كاالستجابة بحيث

يتحقؽ الترادؼ عند أصحاب ىذه النظرية إذا كاف التعبيراف متماثميف عف طريؽ

اتصاليما بالمثير كاالستجابة نفسييما(.)26

كمف ىنا يتبيف تأكيد بمكمفيمد عمى ارتباط المعنى بمسالة اإلثارة  ،كمسالة

ردة الفعؿ المتعمقة باأللفاظ كنعني باأللفاظ المنطكقات  ،كىذه العممية قابمة
لممالحظة  ،كىذا يستدعي أف الصيغة المغكية المنطكقة تتميز بمجمكعة مف

الصفات األساسية التي تعبر عف معاني ىذه الصيغة  ،أم مجمكعة العناصر
التحميمية التي تخضع ليا الصيغة المغكية.

كليذا يرل أصحاب النظرية السياقية َّ
إف معنى الكممة ىك استعماليا المغكم

ككظيفتيا التي تؤدييا

داخؿ السياؽ  ،كتعد ىذه النظرية بنمكذجيا النظرم

كالتطبيقي مف النظريات العممية األكثر تعمقان بالنظاـ المغكم في تحديد جممة

السياقات كما يصاحبيا مف العكامؿ الخارجية كالمقاـ كالحاؿ كبيذا يككف المجاؿ
مفتكحان أماـ المنيج التحميمي .لعؿ آخر ما تكصؿ إليو عمماء المغة في إطار ىذه
النظرية ىك فكرة الرصؼ كىك مراعاة كقكع الكممات مجاكرة لبعضيا حيث يعد

ىذا الكقكع أحد معايير داللة الكممة كيصرح فيرث " اف المعنى ال ينكشؼ إال

مف خالؿ تسييؽ الكحدة المغكية  ،أم كضعيا في سياقات مختمفة "( .)27فال
يمكف أف ترد الصيغة المغكية بمعزؿ عف السياؽ النفسي أك االجتماعي كالثقافي
،كىذا التجاكر في الصيغ المغكية في داخؿ التركيب ىك ما يمكف التعبير عنو

بالنظـ كما اسماه قديمان عبد القاىر الجرجاني في كتابو ( دالئؿ اإلعجاز )
بحيث يستدعي حضكر كممة ما حضكر سمسمة مف الكممات التي تتراصؼ معيا

سياقيان كصكالن إلى المعنى المنشكد في ضكء ما تقدـ نجد أف الترادؼ درجات
متفاكتة بحيث يمكف تفسيره تفسي انر متشددان أك تفسي انر مرنان حسب ما يقتضيو

السياؽ كالظركؼ المحيطة بو.

05

Website: jedh.utq.edu.iq

Email: utjedh@utq.edu.iq

الترادف في شعر لميعة :

كمما الشؾ فيو َّ
إف نظاـ المغة نظاـ متشابؾ العالقات كمفتكح دائما عمى

التجديد كالتغيير في بنياتو المعجمية كالتركيبية كأم لغة إنسانية انطمقت في

األكؿ مف صكت مبيـ إلى صكت ذم داللة إلى رمز كتابي بكسيمة ما
مشكارىا ّ
 ,فيذه الخطكط ىي مراحؿ تطكر لغكم  ,كما الترادؼ إال شيء مف ذلؾ  ،كلع ّؿ
عبد القادر محمد مايك كاف دقيقان في تسمية الترادؼ كالظكاىر األخرل كػ (
المشترؾ  ,األضداد  ,كالمعرب كغيرىا ) ـ بالغنى المعجمي(.)28
األكؿ ) :
كفي قصيدة ( العشاء ّ
شعرت ُّ
بالدوار
خت ,
ُ
ُد ُ
حينما لمستني
ِ
تعرفني
ولم تكن

أدري إذا َع َرفتني
تُ ِحبنُّي

فكنت من مائدتي

احرص ال تبصرني
واحتمي بجارتي

وان تمل ..

مروحتي تحجبني

()29

خت )  ,كمرة أخرل
كلميعة عباس في قصيدتيا استعممت لفظة ( ُد ُ
شعرت بالدكار )  ،ك َّ
البد أف المفظتيف تدالف عمى معنى كاحد  ,كقد
استعممت (
ُ
حدد ابف جني ذلؾ في كتابو سماه ( باب في تالقي المعاني عمى اختالؼ
ّ
األصكؿ كالمباني ) مشي انر إلى أف ىذا مف فصكؿ العربية (( حسف كثير المنفعة
قكم الداللة عمى شرؼ ىذه المغة كذلؾ إف تجد لممعنى الكاحد أسماء كثيرة ,
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فتبحث عف أصؿ ك ّؿ اسـ منيا  ,فتجده م ْف ِ
ض َي المعنى إلى معنى صاحبو
ُ
))(.)30
كمف ىنا يتبيف أف الحافز النظرم لتحميؿ المككنات يييئ لنا مف حيث المبدأ

كسيمة منظمة لتمثيؿ عالقات المعنى القائمة بيف الكحدات المعجمية.
كفي قصيدة ( نيركف ) يقكؿ :
َّ
سيح الدماء
يمذ
َ
لعينيك ُ
()31
ِ
الممعب
القتل في
ويحمو لك
َ

كلع ّؿ الترادؼ كقع بيف لفظتي ( ُّ
يمذ كيحمك ) كبيف ( سيح الدماء كالقتؿ )
ككأنما تتحقؽ ل ّذة الطغياف في حالة كجكد دماء تسيح  ،كيقابؿ ىذه الصكرة

صكرة أخرل بأف القتؿ يككف جميالن كبأحمى ما يككف في ساحة الحرب.
َّ
فمعؿ الشاعرة أكردت ( سيح الدماء كالقتؿ ) اسميف مختمفيف ليس عبثان كال

ضربان مف التخبط كانما تأكيد كمبالغة  ،كىذا قريب مف قكؿ الحطيئة :
أال صب ار ىند وارض بيا ىند

()32

البعد
وىند أتى من دونيا
النأي و ُ
ُ
كقد يرل بعض الدارسيف ـ كمنيـ الدكتكر محمد المبارؾ ـ بأف الترادؼ آفة

العربية لككنيا تؤدم إلى قتؿ خصائص األدب كمزايا الفف

()33

 ,اال أننا ال نسمـ

بيذا الرأم  ،ألننا نرل العسكرم في فركقو قد أكرد ما يخالفو تمامان كأننا لنشاطر

العسكرم في رأيو قائالن  ( :كمف مزايا المترادفات أنيا تعيف عمى إفراغ المعنى
في قكالب متعددة  ,كنظميا في سمؾ مف البالغة  ,فبتعددىا يسيؿ تخير ما

طابؽ المعنى فيأتي الكالـ جزالن بميغان )(.)34
كفي قصيدة ( سحابة صيؼ ) تقكؿ :
اغ
ىت انتظار الفر ِ
كر ُ
سئمت ركود المنى في جفوني

وقيد لحوني

()35
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كسئمت ) يشير إلى َّ
إف طاقة التكليد الكالمي لدل
ىت
ُ
فالترادؼ بيف ( كر ُ
الرماني :
اإلنساف ىي صكرة لركابط الفاعمية بينو كبيف الحدث المساني  ،كقاؿ ُّ
كسئِمتُوُ  ،كمممتُوُ "( ، )36كال َّ
" ِ
بد لنا أف نقكؿ قكالن أشبو بما قالو ـ أكلماف
كرىتُوُ َ ،
َّ
إف المترادفات ما ىي إالَّ ألفاظ تعددت معانييا خاضعة لمتبادؿ في سياقات
مختمفة(.)37

كما ذكر في سياؽ آخر َّ
إف الترادؼ نكع مف الكماليات التي ليست

باستطاعة المغة أف تجكد بيا في يسر كسيكلة(.)38

فالنظر إلى ىذه األلفاظ كجعميا مترادفة يكحي باتحاد داللتيا عمى الذات

كمف نظر ليا مف زاكية غير مترادفة فيك يعتمد في ذلؾ عمى اختصاص بعضيا

بزيادة في المعنى كىذا ما يسمى ( شبو الترادؼ أك التبايف  ,سكاء كاف في االسـ

أك غيره كبيذا تتعدد الصفات )(.)39

كفي قصيدة ( العطر المكتكـ ) :

أتدري بأ ّني أذوب حنيناً إليك
واىفو ألدنى َخ َب ْر؟

أأرق حتى الصباح
ِّق أ ّن َي
ُ
تُصد ُ
ُلو ُن منك الف َك ْر؟
أ ِّ

ضباب
أتعمم ّ
أن عنادي َ
ُ
()40
رياء
وىجري ْ

تصدؽ ـ تعمـ ) يجعمنا نقكؿ أف ىذه
فالترادؼ العقمي في األلفاظ( تدرم ـ
ّ
األفعاؿ متقاربة في داللتيا ،كىذا التقارب يجعميا تميؿ إلى الترادؼ  ,كيضاؼ

إلى ذلؾ صيغتيا االستفيامية تعطي نغمة رائعة لألبيات مف َح ِّد َيتُيا عند الشاعر
كالعاطفية (فاألرؽ ـ الذكباف ـ كاليجر) ىذه األلفاظ إف دلت عمى المعاناة فأف ليا

دالالت أخرل فيي أرادت أف تصؼ لنا مكابدتيا كمعاناتيا لمف تحب  ،فيذه

الصيغ الحزينة القائمة َّلكنت القصيدة بمكف العاطفة الجياشة.
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يسمى بمبدأ ))froge
لعؿ األمر يرتبط ارتباطان محضا بمبدأ التككينية الذم ّ
المتضمف لممصطمحات الثالث (المعنى  ،التعبير  ،الكظيفة )  ،كىنا يككف

تفسير المعنى عمى انو محتكل قضية(.)41

كفي قصيدة ( تمتمات خاطئة ) تقكؿ :
لو ر ِ
المفتون يدعوك حزينا
الو
أيت الو َ
َ

ِ
كمما
اعرضت عنو زاد شوقاً وانيناً
اينما ِ
سرت تصدَّى

حينما ر ِ
حت تبدَّى
ُ
ِ
حاجبيك
تزمي
لم ّ
ِ ()42
لم تممي شفتيك

سرت ـ ر ِ
األلفاظ ( شكقان ـ أنينان ـ ِ
حت ) مترادفة في معناىا  ،فاإلعراض ما
ُ
ِ
سرت
حبان كشكقان كأنينا ليس لداء كانما لذات الحب  ,كفي قكليا (
يزيدىا إالّ ّ
ر ِ
حت ) صكرة ترادفية ألقت بظالليا عمى معاف ثانكية مف خالؿ الكالـ كالدقة في
ُ
()43
التعبير ك فألفاظيا أشبو بالقكالب التي تصب فييا الداللة صبان  .كمما ال شؾ
فيو اف ىذه القكالب المغكية التي تككف كعاء لألفكار كالصكر الكالمية التي

صيغت فييا المشاعر كالعكاطؼ كاألحاسيس ال تنفصؿ مطمقان عف مضمكنيا

الفكرم كالعاطفي(.)44

كفي قصيدة ( صكمعة القير ) تقكؿ :

جئت
طارئ َة ُ
دت
ومسرع َة ُع ُ

لم اخطىء فيك دمى
()45
ُ ِ
الوقت
ب
لكني
َّ
ْ
أخطأت حساَ َ
كعدت )  ،ألفاظ مترادفة فالمجيء كالعكدة ليما داللة
األلفاظ ( جئت ,
ُ

كاحدة ،كلع ّؿ ىذا التنكع في أساليب التعبير لـ يكف ضربان مف العبث فمف الفائدة
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المترتبة مف الترادؼ ىك التكسعة في المغة ىذا ما أشار إليو االمدم يقكؿ ( :

كمف جممة الفكائد المترتبة عمى كجكد الترادؼ منيا لزكـ التكسعة في المغة ,

كتكثير الطرؽ المفيدة لممطمكب فيككف اقرب إلى الكصكؿ إليو حيث انو ال يمزـ

مف تعذر حصكؿ احد الطريقيف تعذر اآلخر بخالؼ ما إذا اتحد الطريؽ  ,كقد
يتعمؽ بفكائد أخرل في النظـ كالنثر بمساعدة احد المفظيف في الحرؼ الركم ,
ككزف البيت  ,كالجناس كالمطابقة كالخفة في النطؽ بو إلى غير ذلؾ مف

المقاصد المطمكب ألرباب األدب كأىؿ الفصاحة )(.)46

كليست دراسة الترادؼ يقصد تكضيح ىذا الفف البالغي  ,بؿ الغرض مف

ذلؾ مكاجية النص المتضمف لمعنى المترادؼ كمعرفة االتساع المغكم الذم

تحممو المغة كىذا االتساع ىك دليؿ عمى مركنتيا كطكاعيتيا.
كفي قصيدة ( حمـ ) تقكؿ :
وتنقضي األيام واأليام

وينطوي المساء والمساء

()47

كىنا إطاللة جديدة يستحسف الكقكؼ عندىا  ،كىي لماذا استعمؿ االنقضاء

لألياـ كاالنطكاء لممساء؟ ,لع ّؿ في ذلؾ شيء  ,فاألياـ أطكؿ مف المساء ,
فالمساء فترة زمنية قميمة ،فاستعماؿ االنقضاء يكشؼ عف الطكؿ الزمني ليذا
َّ
فمعؿ
محددة ,
الحمـ في حيف نجد االنطكاء يطكم الذكريات كلكف في فترات ّ
عنصر الزمف كاف حاض انر لدل الشاعرة مضافان إليو المعنى الذم يمثؿ القدح

المقدس

()48

ـكما يسميو جاكندكب ـ ,فاالتحاد في المعنى اتحادان تامان أشبو

بالتطابؽ بيف دائرتيف في المركز كالمحيط(.)49

()50

كىذا التنكع المغكم في استعماؿ المترادفات جعؿ الكالـ جزالن كبميغان

,

كليس خاليان مف الركح أك مصطنعان ؛ ألنو لك كاف كذلؾ ألصبح الكالـ طائالن ال

فائدة فيو كانما لمجرد حتمية تك اررية مصطنعة(.)51
كفي قصيدة ( حمكة ) تقكؿ :
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قفر
أنا لوال ُح ّبي ُ
العمر
اء يسقييا
صحر ُ
ُ

()52

الطير
ص ّب ُار جافاه
ُ
ُ
السر في نشأة
كنرل أف ( قفر  ,صحراء ) قد اتفقتا في المعنى  ,كيبدك إف ّ
ىذه الظكاىر ىك الترابط الذاتي بيف األلفاظ مف جية كالمعاني مف جية

أخرل(.)53

َّر كىك لكف غبرة في حمرة
كالصحراء مأخكذة مف صحر  ,كمصدرىا الصح ُ
خفيفة كىي فضاء متسع مف األرض( )54أما لفظة ( القفر ) كىك الخالي مف
األمكنة

()55

كىي بيذه المعاني أرادت أف تصؼ الحب فاف بدكف الحب أشبو

بالصحراء المقفرة الخالية ،كبيذا تككف حياتيا اقرب إلى العدـ  ,كمف ىنا يتبيف

اف منطؽ المغة لك كاف أشبو بمنطؽ العقؿ لكجب إف ال يككف لمفظ الكاحد إالّ
معنى كاحد كالعكس كذلؾ  ,كلكف المغة منطؽ خاص ينفتح في مجاؿ ألفاظيا

كدالالتيا حيث يككف المفظ أكثر مف معنى كالمعنى الكاحد لو أكثر مف لفظ .

الخاتمة
بعد اف كفقني اهلل في إتماـ بحثي بعد ىذه الرحمة في ركب لميعة عباس

عمارة الشعرم يمكننا القكؿ إف البحث محاكلة تطبيقية لسانية في الخطاب
الشعرم كقد اثبت جممة مف النتائج أبرزىا :

ـ يعد الترادؼ سمة مف سمات المغة العربية

الكالـ.
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ـ اف مفردات المغة يمكف أف تحمؿ جزئيان أك كميان بكاسطة المككنات الداللية

التي تككف بحد ذاتيا مستقمة عف التراكيب الداللية بحيث تككف قابمة لمتشخيص
في تدعيـ رؤيكم نصي يمكنيا مف االنبثاؽ كافضاء المعنى.

ـ َّ
إف المغة كالطيؼ الشمسي تتحمؿ إلى ألكاف متعددة بمزية طبيعية بحتة.

ـ يشير التحميؿ المككناتي لمترادؼ في شعر لميعة إلى اإليياـ أك الغمكض
في بعض األحياف ؛ الرتباطو بعالئؽ التضميف المتصمة بإمكانية التشخيص

التماسي الذم يحدد نكع العالقة بيف الكممات كمدل تماسو بالمعنى.

ـ تعتمد الضكابط العمكمية لمترادؼ في األعـ الغالب عمى الحقائؽ النفسية

مف جانب كالفسيكلكجية مف جانب أخر في تحديد المككف الداللي.

ـ يعد الترادؼ مف الظكاىر المغكية الميمة ؛ لما في عالقة األلفاظ

بالمعاني مف اثر في التكاصؿ بيف الناس.
ـ ّبرزت الشاعرة تأرجحاِّ نصيا بصيغ تزاكجية تثير كعي القارئ كتحرؾ
إدراكو  ،فالتالقح بيف الذات الشاعرة كالنص ارتبط بكحدانية الكحي الركحي ،
فيي تفاىمت كتناجت مع القصيدة بإحساس عاطفي متكارد األفكار.
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أكالن  :القرآف الكريـ
ثانيان  :المجاميع الشعرية :
 .1الزاكية الخالية  ,مطبعة الرابطة  ,بغداد .1958 ,
 .2عراقية  ,دار العكدة  ,بيركت  ,ط.1971, 1

 .3لك أنبأني العراؼ  ,المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر  ,ط.1980 , 1

 .4أغاني عشتار  ,شركة كاظمة لمنشر كالتكزيع  ,الككيت  ,ط.1985 , 2

 .5البعد األخير  ,بيت سيف لمكتب  ,بغداد ( ,د.ت).

ثالثان :الكتب:
 اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ  ,عمي بف محمد اآلمدم  ,عمّؽ عمييا
الشيخ عبد الرزاؽ عفيفي  ,دار الصميعي  ,ط1424 ، 1ق ـ 2003ـ.
 األلفاظ المترادفة المتقاربة المعنى  ,عمي بف عيسى الرماني  ,حققيا
كقدـ ليا كعمّؽ عمييا :
ّ

د .فتح اهلل صالح عمي المصرم  ,دار

الكفاء  ,ط1407 ، 1ق ـ 1987ـ.
 البحث المغكم عند الينكد كأثره عمى المغكييف العرب  ،د .أحمد مختار
عمر  ،دار الثقافة  ،بيركت ـ لبناف 1972 ،ـ.
 الترادؼ في القرآف الكريـ بيف النظرية كالتطبيؽ  ,محمد نكرد الديف
المنجد  ,دار الفكر المعاصر ،بيركت  ,دار الفكر  ،دمشؽ  ،ط، 1
1417ق ـ 1997ـ.
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 الترادؼ في المغة  ,حاكـ مالؾ لعيبي  ,دار الحرية بغداد 1400 ,ق ـ
1980ـ.

 التعريفات  ,الشريؼ الجرجاني (قامكس المصطمحات كتعريفات عمـ
الفقو كالمغة كالفمسفة كالمنطقة كالتصكؼ كالنحك كالصرؼ كالعركض

صديؽ المنشاكم  ,دار الفضيمة
كالبالغة)  ,تحقيؽ كدراسة  :محمد ّ
القاىرة ( ,د.ت).

 تطكر البحث الداللي (دراسة تطبيقية في القرآف الكريـ)  ,د .محمد
حسيف عمي الصغير  ,دار المؤرخ العربي  ,بيركت ػ لبناف  ,ط، 1

1420ق ـ 1999ـ.

 التعبير القرآني كالداللة النفسية  ,د .عبد اهلل احمد الجيكسي  ,دار
الغكثاني لمدراسات  ،سمسمة الرسائؿ الجامعية ( , )1ط1426 ، 1ق ـ
2006ـ.

 الخصائص  ،ألبي الفتح عثماف بف جني  ،تحقيؽ  :عمي النجار  ،دار
الكتب المصرية  ،د.ت ،د.ط.

 داللة المغة كتصميميا  ,ر .جاكندكؼ  ,ف .شكمسكي ر .منذلر ,
ترجمة  :محمد غاليـ كمحمد الرحالي كعبد المجيد جحفة  ,سمسمة

أعماؿ جامعية  ,دار تكبقاؿ  ,ط2007 ، 1ـ.

كقدـ لو كعمّؽ عميو  :د .كماؿ
 دكر الكممة في المغة  ,ستيفف أكلماف ّ ,
بشر ,مكتبة الشباب د.ت.
 عمـ الداللة  ,د .أحمد مختار عمر  ,عالـ الكتب  ,ط1998 ، 5ـ.
 عمـ الداللة  ,أؼ .آر .بالمر  ,تر  :مجيد الماشطة  ,كمية اآلداب ػ
الجامعة المستنصرية 1985 ,ـ.
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 عمـ الداللة دراسة نظرية كتطبيقية  ،فريد عكض حيدر  ،مكتبة نيضة
مصر  ،طِ1999 ، 2ـ.

 عيار الشعر ابف طباطبا العمكم (ت322ق) شرح كتحقيؽ  :عباس عبد

الساتر  ,مراجعة  :نعيـ زرزكر  ,منشكرات محمد عمي بيضكف دار

الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف  ,ط1426 ، 2ق ـ 2005ـ.

 العيف  ,الخميؿ بف أحمد الفراىيدم  ,ترتيب كتحقيؽ  :د .عبد الحميد

ىنداكم  ,منشكرات محمد عمي بيضكف  ,دار الكتب العممية  ،بيركت ،

لبناف  ,ط14124 ، 1ق ـ 2003ـ.
 الفركؽ الداللية بيف النظرية كالتطبيؽ  ،عمر عبد المعطي ابك العينيف ،
سمسمة دراسات لغكية كنحكية  ،منشأة المعارؼ  ،مصر  ،ط.1/3

 الفركؽ المغكية  ,ألبي ىالؿ العسكرم حقّقو كعمّؽ عميو  :محمد إبراىيـ
سميـ  ,دار العمـ كالثقافة ,مصر  ,د.ت.
 فصكؿ في فقو المغة  ,د .رمضاف عبد التكاب  ،مكتبة الخانجي ،
القاىرة  ,ط1420 ، 6ق ـ 1999ـ.

 فقو المغة كخصائص العربية (دراسة تحميمية مقارنة لمكممة العربية
كعرض لمنيج العربية األصيؿ في التجديد كالتكليد)  ,محمد المبارؾ ,

دار الفكر  ,ط( ، 2د.ت).

 في الميجات العربية  ،د .إبراىيـ أنيس  ,مكتبة األنجمك المصرية
(،د.ط) 2003 ،ـ.
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 الكتاب  ,ألبي بشر عمر بف عثماف سيبكيو (ت180ق) تحقيؽ كشرح :

عبد السالـ محمد ىاركف  ,مكتبة الخانجي القاىرة  ،ط1408 ، 3ق ـ

1988ـ.
 كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمكـ  ,محمد عمي التيانكم  ،تقديـ

كاشراؼ كمراجعة الدكتكر رفيؽ العجـ  ,تحقيؽ  :الدكتكر عمي دحركج
 ،نقؿ النص الفارس إلى العربية  :د .عبد اهلل الخالدم  ,ترجمة

األجنبية  :د .جكرج زيناتي  ,مكتبة ناشركف  ،لبناف  ،ط.1



مدخؿ إلى عمـ الداللة  ,د .فتح اهلل أحمد سميماف  ,مكتبة اآلداب ,

القاىرة  ,ط1412 ،1ق ـ 1991ـ.

 المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا  ,جالؿ الديف السيكطي (ت911ق)
شرحو كضبطو كصححو كعنكف مكضكعاتو كعمّؽ حكاشيو  :محمد
أحمد جاد المكلى بؾ  ,كعمي محمد البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ

 ,منشكرات المكتبة العصرية  ,صيدا  ،بيركت 1406 ,ق ـ 1986ـ.

 الكجيز في فقو المغة العربية  ،عبد القادر محمد مايك  ،مراجعة كتدقيؽ

 :أحمد عبد اهلل فرىكد ،دار القمـ العربي  ،حمب  ،ط1419 ، 1ق ،

كقدـ لو كعمّؽ عميو  :د .كماؿ بشر  ,مكتبة الشباب د.ت.
ّ
 نظرية المعنى في النقد العربي  ،الدكتكر مصطفى ناصؼ  ،دار
األندلس  ،بيركت لبناف  ،ط1981 ،2ـ.
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رابعاً  :المجالت
 االشتراؾ كالترادؼ  ،محمد تقي الحكيـ  ،مجمة المجمع العممي العراقي
 ،العدد الثاني عشر  1384 ،ـ 1965ـ.
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