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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :مقدمةال

 وعلى آله وأصـحابه ومـن تبعـه،         ، والصالة والسالم على رسول اهللا     ،الحمد هللا 
  :وبعد

 وفـي العربيـة     ، عمومـا  اللغـات فإن الترادف يعد من الظواهر البـارزة فـي          
خصوصا، ويعد أيـضا مـن الظـواهر اللغويـة المهمـة لمـا فـي عالقـة األلفـاظ                    

ن أثر في التواصل بين الناس، وتعتبـر هـذه الظـاهرة وسـيلة مـن بـين                  بالمعاني م 
 حتـى أصـبح المـتكلم يـستطيع التعبيـر عـن             ،المعجم العربـي   الوسائل التي أغنت  

وقـد اهـتم اللغويـون     . فـي الفهـم     دون حـدوث لـبس     ،المعنى الواحد بأكثر من لفظ    
ا مـن خاللهـا معنـى        بينـو  ، وألفوا فيها كتبا ورسائل وأبحاثا ومقـاالت       ،بهذه الظاهرة 

ــرادف ــده الت ــاء  . وأســبابه وفوائ ــام العلم ــرادف باهتم ــسائل الت ــشعبت م ــد ت وق
سـواء فـي ذلـك علمـاء        ، وتباينت اتجاهـاتهم حولهـا    ، فاختلفت آراؤهم ، والدارسين

  .والمشتغلون بعلوم القرآن،  والمنطق، وأصول الفقه،اللغة
:  تحت عنوان  ايا اللغوية وقد اخترت هذا الموضوع ألهميته البالغة من ضمن القض        

 وسـوف أتناولـه وفقـاً    .دراسة تحليليـة  " الترادف في اللغة العربية بين اإلثبات والنفي      "
 االختالف حول وجود التـرادف فـي اللغـة          -٢ ، تعريف الترادف  -١: للتسلسل اآلتي 

 أسـباب  -٥ ، شـروط التـرادف  -٤ ، حجج المثبتين للترادف والمنكرين له   -٣ ،العربية
  . عيوب الترادف- ٧ ، فوائد الترادف في اللغة ووظيفته-٦ ،ادفوقوع التر

  :الترادفتعريف 
، ويقال ردفتُ فالنـاً  ،تبع بعضه بعضاً: وترادف الشيء ،  التتابع : الترادف لغةً  -أ  

وكّل شيء تبـع   ، وهو الذي يركب خلف الراكب    ، المرتدف: والرِّدف. أي صرتُ له ردفاً   

 
 

 
  طالب بمرحلة الدكتوراه، كلية اللغة العربية،

  .جامعة أم القرى، مكة المكرمة
  



– 

  )١٦٤٤(

لليل والنهار ردفان؛ ألن كـّل      : ويقال، الذين يخلفونهم : ك  وأرداف الملو ، شيئاً فهو ِردفه  
  .)١(أي يتبع أحدهما اآلخر، واحد منهما يردف صاحبه

 لم يظهر هناك أي اتفاق بين العلمـاء الدراسـين قـديماً    :الترادف اصطالحاً - ب
  . وحديثاً على تعريف اصطالحي لمفهوم الترادف
 ذكر الترادف صراحةً هـو علـي بـن       فقد وجد الباحث محمد المنجد أن أول من       

األلفـاظ المترادفـة    ( الذي جعل عنوانا صـريحا لكتابـه         ،)هـ٣٨٤ت(عيسى الرماني   
 المتقاربـة   جعـل  ألنـه ي   ؛ ال يدّل على تمييز دقيق لمعنـاه       هإال أنّ ، )المتقاربة في المعنى  

  .)٢( شيء واحدماالمترادفة كأنهو
علماء القدامى تمثّلـت فـي اخـتالف    وذكر حاكم الزيادي أن فكرة الترادف عند ال       

وبعد التطور في البحث اللغوي وجد العلماء أنـه  ، األلفاظ للمعنى الواحد أو للشيء الواحد     
البد من تحقيق اعتبارات لغوية معينة حين النظر إلـى هـذه الظـاهرة لتمييزهـا عـن              

  .)(٣غيرها
 وذكـر أنـه   ،"مالترادف التا" وهو  ،بينما رمضان عبدالتواب أوجد مصطلحا جديدا     

، وعند وقوعـه ال يكـون إال فتـرة قـصيرة محـددة           ،  وهو من الكماليات   ،نادر الوقوع 
بحيث يصبح كّل لفـظ     ، وسرعان ما تظهر الفروق المعنوية الدقيقة بين األلفاظ المترادفة        

  .)٤(منها مناسبا ومالئما
ـ    مدلول على كلمات عدة هو إطالق  :ومن تعريفات الترادف العامة     وواحد، أو ه

األسد والسبع والليث وأسامة بمعنى واحـد، والحـسام   :  مثل،ما اختلف لفظه واتفق معناه  
والمهند والسيف واليماني بمعنى واحد، والشهد والعسل والتحموت وريق النحـل بمعنـى      

والكآبة والجزع واألسـف     واحد، والحزن والغم والغمة واألسى والشجن والترح والوجد       
  :، ومن أمثلته أيضا)٥(والحرقة واللوعة بمعنى واحدواللهفة والحسرة والجوى 

خاف الرجل، وفزع، وخشي، ووجل، وفرق، ورهـب، وارتـاع، وارتعـب،             -
  .وانذعر

  .الرحمة، والرقة، والشفقة، والحنو، والحنان، والعطف، والرأفة -

                                         
 مادة ،م١٩٩٥ -هـ ١٣٧٤ لبنان، -ابن منظور، دار صادر، بيروت، لسان العرب ،  ٨/٢٢،  .]ت.د[الهالل،   ومكتبة  كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، دار       :ينظر) ١( 
 .٣٠-١/٢٩ :١٩٩٧ ، دمشق، ودار الفكر، بيروت، المعاصردار الفكر،  محمد نور الدين المنجد،)بين النظرية والتطبيق(الترادف في القرآن الكريم  ،١١ـ ـ٩/١١٤ :)ردف(

 .١/٣٢:الترادف في القرآن الكريم: ينظر) ٢(

  .٨٤ص: م١٩٨٠، الجمهورية العراقية، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، الترادف في اللغة، حاكم الزيادي: ينظر) ٣(
   ٣٠٩: انجي، القاهرة مكتبة الخ، رمضان عبد التواب. د، فصول في فقه اللغة:  ينظر)٤(
 .١/٣١٦ص :ت.د بيروت، الفكر، دار وآخرون، المولى جاد أحمد محمد تحقيق السيوطي، الدين جالل وأنواعها، اللغة علوم في المزهر:  ينظر)٥(



 

 )١٦٤٥(

 فالن يشبه فالنًا، ويشابهه، ويشاكله، ويشاكهه، ويضاهيه، ويماثله، ويـضارعه،           -
  .ه، ويناظرهويحاكي

  .هفوة، وزلة، وسقطة، وعثرة، وكبوة -
  . هزئ، وسِخر، وتهكّم-
  .  الجود، والكرم، والسخاء-
  .  مريض، وسقيم، وعليل-
  . صبر، وِحلْم، وأناة-

ومما سبق يتبين أن مفهوم الترادف االصطالحي هو األلفاظ المفردة الدالـة علـى         
ـ  ٩١١ت( الـسيوطي  فوهذا ما نجده في تعري    . شيٍء باعتبار واحد    الـذي أفـرد   ،) هـ

معرفـة  " سـماه  ،)وأنواعهـا  المزهر في علـوم اللغـة  (للترادف فصال خاصا من كتابه     
علـى   هو األلفاظ المفردة الدالة    ")نقال عن فخر الدين الرازي    ( : وعرفه بقوله  ،"المترادف

دفين، واحترزنا باإلفراد عن االسم والحـد فليـسا متـرا         : شيء واحد باعتبار واحد، قال    
 فإنهما دال علـى شـيء واحـد لكـن         ؛االعتبار عن المتباينين كالسيف والصارم     وبوحدة

 واآلخر على الصفة، والفرق بينه وبين التوكيـد أن أحـد           ،الذات أحدهما على : باعتبارين
 وفي التوكيد يفيد الثـاني تقويـة األول،         ،والبشر المترادفين يفيد ما أفاده اآلخر كاإلنسان     

  .)١(" عطشان نطشان: كقولنا وبين التابع أن التابع وحده ال يفيد شيئاوالفرق بينه 
: المترادف ":بقوله) التعريفات(في كتابه    )هـ٨١٦ت( الجرجاني    الشريف  وعرفه

 هـو  الـذي  الترادف، من أخذًا المشترك، ضد وهو كثيرة، وأسماؤه واحدا معناه كان ما
. )٢("واألسـد  كالليث عليه، راكبان ظينواللف مركوب  المعنى  كأن آخر؛ خلف أحد ركوب

تـوالي  : الترادف هو عبارة عن االتحاد في المفهوم، وقيـل        : "فقال ،وعرفه بتعريف آخر  
  . )٣(" باعتبار واحد األلفاظ المفردة الدالة على شيء

ـ ٣٢٧ت  (أما محمد بن القاسم األنباري       فقـد جعلـه أحـد ضـربي كـالم        ) هـ
وأكثـر  ... ": قـائال  د والمـشترك اللفظـي،    العرب، وذلك بعد كالمـه عـن األضـدا        

أحـدهما أن يقـع اللفظـان المختلفـان علـى           : كالمهم يأتي علـى ضـربين آخـرين       
الرجل والمرأة، والجمـل والناقـة، واليـوم والليلـة، وقـام            : المختلفين، كقولك  المعنيين

والـضرب اآلخـر أن يقـع       . هو الكثير الذي ال يحـاط بـه        وقعد، وتكلم وسكت، وهذا   
                                         

  .١/٣٨٨ص : المزهر)١(
  .١٩٩ ص: م١٩٨٣- هـ١٤٠٣ األولى: لبنان، الطبعة بيروت، العلمية، الكتب دار  التعريفات،كتاب) ٢(
  .٥٦، صالسابق) ٣(



– 

  )١٦٤٦(

البـر والحنطـة، والعيـر والحمـار،      :ان المختلفان على المعنى الواحـد، كقولـك      اللفظ
  .)١("والذئب والسيد، وجلس وقعد، وذهب ومضى

"  ألفـاظ عـدة  -مـدلول واحـد   "على التَّرادف مـصطلح    " أولمانستيفن  "ويطلق  
  .)٢("ألفاظ متحدة المعنى، وقابلة للتبادل فيما بينها في أي سياق"والمترادفات عنده 

  :ويوجد في هذا التعريف ثالث نقاط أساسية هي
  . المتعدد هو األلفاظ–أ 

  . الثابت والمتحد هو المعنى–ب 
 الربط بين الترادف والسياق، فالترادف مشروط بإمكانية التبادل بين األلفاظ           -جـ  

  .والتبادل هنا مطلق، وليس مشروطا أو مقيدا بحالة معينة، المترادفة في أي سياق
خالل هذه التعريفات السابقة يمكننـا القـول بـأن التـرادف فـي مفهومـه                فمن  

أكثر على معنى واحد، وبعبـارة أخـرى اشـتراك        االصطالحي يراد به داللة كلمتين أو     
   .واحد كلمتين مختلفتين أو أكثر في الداللة على معنى

  :االختالف حول وجود الترادف في اللغة العربية
ثا حول حقيقة وجود الترادف في اللغـة بـين مثبـت            اختلف اللغويون قديما وحدي   

ويظهر أن مصطلح الترادف لم يكن معروفا في كتب المتقدمين على الرغم مـن              . ومنكر
اإلشارات الواضحة إلى فكرته؛ ذلك أنه من الظواهر اللغوية القديمة التـي تنبـه إليهـا                

اعلم أن  : " اللفظ للمعاني   وأشاروا إليها في مصنفاتهم، فهذا سيبويه أشار في باب         ،القدامى
من كالمهم اختالف اللفظين الختالف المعنيين، واختالف اللفظين والمعنى واحد، واتفـاق   

. جلس وذهب : فاختالف اللفظين الختالف المعنيين هو نحو     ... اللفظين واختالف المعنيين  
لـف  واتفاق اللفظين والمعنـى مخت    . ذهب وانطلق : واختالف اللفظين والمعنى واحد نحو    

. )٣("وأشباه هذا كثيـر . وجدت عليه من الموِجدة، ووجدت إذا أردت وجدان الضالّة : قولك
 إالّ أن نـص     ،فالقسم الثاني من تقسيم سيبويه هو الذي اصطلح عليه بالترادف في ما بعد            

سيبويه واضح كّل الوضوح في اإلشارة إليه ظاهرة لغوية دون أن يحـددها اصـطالحا،             
ادر التي جاءت بعد سيبويه إليه مصطلحا على الرغم من إشارتها إليه            كذلك لم تشر المص   

٤(فكرة، ويبدو أن مصطلح الترادف لم يعرف إال في القرن الثالث الهجري(.  

                                         
 .٦٧ص : م١٩٦٠الكويت،، المطبوعات والنشر محمد أبو الفضل ابراهيم، دائرة: األضداد، تحقيق) ١(

   .١٠٩ :كمال بشر، مكتبة الشباب، عمان، األردن، ص. أولمان، ترجمة د ، تأليف ستيفندور الكلمة في اللغة) ٢(
 .١/٢٤: م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ الثالثة،: القاهرة، الطبعة جي،الخان ، مكتبةالكتاب، تحقيق عبد السالم هارون) ٣(

  .٣٤ص:  الترادف في اللغة:ينظر) ٤(



 

 )١٦٤٧(

 حيـث تـراوح   ،وقد اختلف موقف اللغويين القـدامى حـول ظـاهرة التـرادف        
لهـا،   وبـين منكـر      -وهـو الغالـب   -الظاهرة فـي العربيـة     موقفهم بين مثبت لوجود   

 )المزهـر (الـسيوطي فـي كتابـه        ويمكن أن نلمح هذا الخالف من خـالل مـا نقلـه           
حكـى  ": قولـه ) جمـع الجوامـع  (حكاية عن العالمة عز الدين بن جماعة فـي شـرح   

كنـت  : الشيخ القاضي أبو بكر بن العربـي بـسنده عـن أبـي علـي الفارسـي قـال              
فـيهم ابـن خالويـه،      بحلب وبالحضرة جماعة من أهـل اللغـة، و         بمجلس سيف الدولة  

مـا أحفـظ لـه      :  وقـال  ،اسما، فتبسم أبو علـي     أحفظ للسيف خمسين  : فقال ابن خالويه  
  . )١("إال اسما واحدا

  :المثبتون للترادف
  : منهم،القائلون بالترادف هم الغالبية العظمى

 وهو من أشهر المثبتين لهذه الظاهرة، كما اتضح من إشارته السابقة فـي        ،سيبويه
" )٢(ذهـب وانطلـق   : اختالف اللفظين والمعنى واحد نحـو     : "فقوله ):للمعانياللفظ  (باب  

  .ينصرف إلى الترادف
وذُكر أن الرشيد   . "ما اتفق لفظه واختلف معناه    ":  ألف فيه كتابا عنوانه    ،األصمعيو

يا أصمعي إن الغريب عنـدك      : فقال،  ففسره ،سأل األصمعي عن شعر البن حزام العكلي      
  .)٣(وقد حفظت للحجر سبعين اسماً،  أمير المؤمنين أال أكون كذلكقال يا: لغير غريب

 ؛فقد حكي عنه أنه رأى أن العرب أوقعت اللفظتين على المعنى الواحـد            ،  قطربو
  .٤)(ليدلوا على اتساعهم في الكالم

 المتقاربـة  المترادفـة  األلفـاظ ": الـذي ألـف كتـاب      ،أبو الحـسن الرمـاني    و
  ."المعنى

 وللحية مئتين، وأنه    ،كان يفتخر بأنه جمع لألسد خمسمائة اسم       الذي   ،ابن خالويه و
  .)٥(يحفظ للسيف خمسين اسما
 الذي أشـار إلـى ظـاهرة التـرادف فـي كتابـه              ،بن جني وأبو الفتح عثمان    

مستدال به على وقـوع  ) بعضها مكان بعض  باب في استعمال الحروف   (في  ) الخصائص(
وفيـه  ... ، "كثيرا ال يكاد يحـاط بـه     ن شيئا وجدت في اللغة من هذا الف     ": الترادف بقوله 

                                         
  ١/٤٠٥:المزهر في علوم اللغة وأنواعها) ١(
 .١/٢٤:  الكتاب)٢(

  .١١ص: م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ ،١ط،  المنصورة،دار الوفاء، د فتح اهللا صالح علي المصري:  الحسن بن علي الرماني، تحقيقوأب، األلفاظ المترادفة المتقاربة المعنى) ٣(
  ١/٤٠١،٤٠٠ :لمزهر في علوم اللغة وأنواعهاا) ٤(
 .١/٢٥٧: السابق: ينظر) ٥(



– 

  )١٦٤٨(

يوجد فرقـا بـين    ن يكون في اللغة لفظان بمعنى واحد، ويحاول أن        أيحكم على من ينكر     
  .)١(قعد وجلس، وبين ذراع وساعد بأنه متكلّف

 الذي كان يقول إنه جمع من أسـماء الـدواهي مـا    ،حمزة بن حمزة األصفهاني و
  .)٢(يزيد على أربعمائة

الروض المسلوف فيمـا لـه   : الذي ألف كتابا في الترادف بعنوان     ،آباديالفيروزو
  .)٣(اسمان إلى ألوف

، مـن   ومعظم المحدثين من اللغويين العرب يعترفون بوقوع الترادف في اللغـة          
  :هؤالء

 وال سبيل إلـى إنكـاره، ولكـن ال    ،إن الترادف موجود  : الذي يقول  ،علي الجارم 
  .)٤(ات مرادفة لألسماءيجوز المبالغة فيه بإدخال الصف

 إن علماء اللغات يجمعون على إمكان وقوع الترادف         :الذي يقول  ،إبراهيم أنيس و
في أي لغة من لغات البشر، والذين أنكروا الترادف من القدماء كانوا من األدبـاء النقـاد              

  وفي هذا من   ، ويتخيلون في معانيها أشياء ال يراها غيرهم       ،الذين يستشفون أمورا سحرية   
  .)٥( والمغاالة ما يأباه اللغوي الحديث في بحث الترادف،المبالغة

 أن التَّرادف التَّام غير موجود، ويتمثل التـرادف         ويرى الدكتور أحمد مختار عمر    
التام في تبادل اللفظين في جميع السياقات، وفي مستوى واحد، وفترة زمنية واحدة، وعند              

رادف بين حامل وحبلى، فـاألولى راقيـة مؤدبـة          جماعة لغوية واحدة، وعلى هذا فال ت      
وإذا أمكن التبادل بين اللفظين في بعض السياقات فالترادف موجود، وهو           . والثانية مبتذلة 

موجود مع الكلمات التي نعجز عن بيان الفرق الدقيق في المعنى بينها، كمـا فـي يثـب             
  .)٦(ومضيء ومنير ويقفز، ويجري ويعدو،

أن  ":)علم الداللة (  وقد ذكر الدكتور أحمد مختار عمر في موضع آخر من كتابه            
 . وسع في مفهومه، ولم يقيد حدوثـه بـأي قيـود   : األول :أصحاب الترادف كانوا فريقين

 تحد مـن كثـرة حدوثـه، ومـن          شروطاً كان يقيد حدوث الترادف، ويضع له     : والثاني

                                         
  .٢/٣١٢: للكتاب، الطبعة الرابعة العامة المصرية وفي طبعة الهيئة. ٢/٣١٠: .)ت. د(حققه محمد علي النجار، دار الهدى، بيروت  الخصائص،) ١(
 .١/٢٥٧: المزهر) ٢(

ـ ١٤٢١ األولـى، : والتوزيع، الطبعة  والنشر للطباعة الدين سعد دار الفيروزآبادى، يعقوب بن محمد طاهر أبو واللغة، النحو أئمة تراجم في البلغة: ينظر) ٣( : م٢٠٠٠ -هـ
 .١/٣٢٠: ، المزهر١٩ص

  .م١٩٣٥ :القاهرة، يريةالمطبعـة األم، م١٩٣٤ أكتوبر، ١ج، الملكـي العربيـة اللغـة مجمع مجلة، الترادف: ينظر -)٤(

 .١٨١ص: ١٩٩٢في اللهجات العربية، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، ) ٥(

  .٢٣٠ ،٢٢٧ ص :م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢ الكويت، العروبة، دار مكتبة مختار، أحمد عمر الداللة،  علم)٦(



 

 )١٦٤٩(

فيه المعنيان بدون أدنـى      األخيرين الرازي الذي كان يرى قصر الترادف على ما يتطابق         
  ). ١("تفاوت

يجب وضـع مـنهج علمـي       :  فيقول ، قضية الترادف  الدكتور كمال بشر  ويناقش  
 وهو المنهج الوصفي، ويستند هذا المنهج إلـى مجموعـة مـن             ،لدراسة قضية الترادف  

سس تتمثل في ضرورة تحديد مصطلح الترادف، ودراسة هذه القضية في فترة زمنيـة          األ
محددة، وتحديد بيئة الكالم المدروس، ونوع األسلوب المدروس، كأسـلوب المثقفـين أو             

 ،وإذا نظرنا إلى التـرادف نظـرة عامـة      . العامة، ومراعاة الموقف الذي يقال فيه الكالم      
ف موجود، وإذا نظرنا إلى الترادف في اللغـة العربيـة    فالتراد،وبدون تحديد منهج معين  

 فالترادف موجود أيضا، مع إمكانية تخريج بعض األمثلة أو إخـراج            ،في القديم والحديث  
  .)٢("بعضها منه
وا وقوع الترادف مع أنه يذهب إلى تفـرد          فمن الذين لم ينف    رمضان عبدالتواب أما  

  ).٣(فأهل اللغة يفسرون اللفظة بأخرى، كّل كلمة بمعاٍن خاصة بها
مـن  : "يقول. ومن المحدثين الغربيين ممن أقر بوجود الترادف التام ستيفن أولمان         

  .)٤(حيث إن هذا مناقض للظاهر بصورة كافية .الخطأ إنكار إمكانية حدوث الترادف التام
  :جج المثبتين للترادفح

  : المثبتون لظاهرة الترادف ما يليبه احتج ما أبرز ومن
لو كان لكل لفظة معنى غير معنى األخرى، لما أمكن أن نعبر عـن شـيء                ) ١(

، وأهـل اللغـة إذا أرادوا أن        "ال شك فيه   " ":ال ريب فيه   " بغير عبارته، وذلك أنا نقول في       
 والعقل غيـر اللُّـب لكانـت    ،، فلو كان الريب غير الشك   "لعقلا"قالوا هو   ) اللُّب(يفسروا  

   .)٥( العبارةُ عن معنى الريب بالشك خطأ، فلما عبر بهذا عن هذا علم أن المعنى واحد
إن المتكلم يأتي باالسمين المختلفين للمعنى الواحد في مكـان واحـد تأكيـدا              ) ٢(

   . )٦( فالنَّْأي هو البعد : ، قالوا"نَّْأي والبعدوهند أتى من دونها ال " : ومبالغةً كقوله
  

                                         
    .٢١٨-٢١٧ص: السابق ) ١(
   .١١٢-١١١ص : دور الكلمة في اللغة) ٢(
  ٣١١ ص:فصول في فقه اللغة) ٣(
  السابق نفسه) ٤(
 م،١٩٩٣-هـ١٤١٤ بيروت، المعارف، مكتبة ،١ط الطباع، فاروق عمر تحقيق فارس، بن أحمد كالمها، في العرب وسنن ومسائلها العربية اللغة فقه في الصاحبي: ينظر) ٥(

 .٦٠-٥٩: ص

 .٦٠ص: السابق: ينظر) ٦(



– 

  )١٦٥٠(

  :المنكرون للترادف
  : ومن غيرهم، من العرب،لقد أنكر الترادف فئة من العلماء قديما وحديثا

فذكر أن لكّل    :)هـ٢٣١ت( ابن األعرابي    أول عالم عرف بإنكار هذه الظاهرة هو      
ربمـا  ، نهما ليس فـي صـاحبه     حرفين أوقعتها العرب على معنى واحد في كّل واحد م         

وقد أسرف ابن األعرابي في إيجاد  . (١)وربما غمض علينا فلم نلزم العرب جهله، عرفناه
، فهو يفرق بـين اإلنـسان والبـشر       ، وإرجاع كّل اسم إلى أصل اشتقاقه     ، العلل لكّل اسم  

 ألنـه  ؛ي بهـذا والبشر عنده تبعا لمنهجه سم، سمي إنساناً لنسيانه: فاإلنسان عنده كما قال   
وهو بذلك يكون أول من ذهب إلـى        ، وبإيجاده العلل لكّل اسم يوجد الفروق     ، بادي البشرة 

وليس هناك دليل يشير إلى إنكار الترادف في اللغـة قبـل ابـن    ، إنكار الترادف في اللغة 
  .)٢( واتسع في هذا الرأي،وجاء من بعده، األعرابي

  :ومن المنكرين كذلك
  .)٣(ال يجوز أن يختلف اللفظ والمعنى واحد: كان يقول الذي ،ثعلب

 كما لـم يكونـا      ،   الذي يرى أنه ال يكون فعل وأفْعل بمعنى واحد         ،ابن درستويه و
على بناء واحد إال أن يجيء ذلك في لغتين مختلفتين، فأما من لغـة واحـدة فمحـال أن                   

إنمـا سـمعوا   يختلف اللفظان والمعنى واحد كما يظن كثير من اللغـويين والنحـويين، و      
 فظنوا أن هـذه األلفـاظ   ؛ ولم يعرف السامعون العلل والفروق    ،العرب تتكلم على طباعها   

 فأخطؤوا في فهم ذلك، وليس يجيء شيء من هذا الباب إال علـى لغتـين                ؛بمعنى واحد 
  .)٤(متباينتين
 الذي رد على ابن خالويه، عندما افتخر بأنه يحفـظ للـسيف            ،أبو علي الفارسي  و

  .)٥( وأما الباقي فصفات، هو السيف،، قائال ال أعرف له إال اسما واحداخمسين اسما
 الذي يرى أن كل اسمين يجريان على معنى من المعاني في            ،أبو هالل العسكري  و

وقـد  . لغة واحدة يقتضي كل واحد منهما خالف ما يقتضيه اآلخر، وإال كان الثاني فضلة          
  .)٦( وإبراز االختالف بين هذه الكلمات،ف لنقض فكرة التراد؛ألف كتاب الفروق اللغوية

                                         
  .٦٥ ص: الصاحبي:ينظر )١(
 .١٩٨: رادف في اللغةالت) ٢(

: ،  المزهر٧٠ص: م١٩٩٨ - هـ١٤١٩اإلسالمية، القاهرة،  للشئون األعلى درستَويه، المجلس بن محمد بن جعفر بن اهللا عبد محمد، وشرحه، َأبو الفصيح تصحيح:  ينظر)٣(
٣٠٣-١/٣٠٢. 

  .٧٠،٧٥ص: وشرحه الفصيح تصحيح:  ينظر)٤(

 .١/٣١٨: المزهر: ينظر) ٥(

 .٢٢ص: مصر – القاهرة والتوزيع، للنشر والثقافة العلم سليم، دار إبراهيم محمد: عليه وعلق العسكري، حققه هالل أبو اللغوية، الفروق: نظري) ٦(



 

 )١٦٥١(

: نحـو  ويسمى الشيء الواحد باألسـماء المختلفـة  : "يقول ، الذي أحمد بن فارس  و
أن االسم واحد وهو السيف، ومـا بعـده         : والذي نقوله في هذا     . السيف والمهند والحسام  

ـ            من الف األلقاب صفات، ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى األخرى، وقـد خ
: فزعموا أنها وإن اختلفت ألفاظها فإنها ترجع إلى معنى واحد، وذلك قولنا  ،في ذلك قوم

ليس منها اسم وال صفة إال ومعناه غير معنـى  : وقال آخرون . سيف، وعضب، وحسام
مضى، وذهب وانطلق، وقعد، وجلس، ورقـد، ونـام،       : نحو األفعال وكذلك: اآلخر، قالوا 

  .)١(" وكذا القول فيما سواه ،)جلس( معنى ليس في )قعد(ففي : قالوا. وهجع
 أن الترادف غير موجود، وأن وجود اسمين لمعنى واحـد أمـر             "بلومفيلد"ويرى  

غير ممكن، فذهب إلى أنه إذا اختلفت الصيغ صوتيا وجب اختالفها في المعنى، وعلـى               
 وتعد المميـزات الـصوتية      في هذه النَّظرية،  "بلومفيلد" مع   "فيرث"ويتَّفق  . هذا فال ترادف  

  .)٢(إحدى خصائص المعنى اللغوي عندهما، فإذا اختلفت المكونات الصوتية تغير المعنى
   :حجج المنكرين للترادف

وجود فروق بين المترادفات، وهذه الحجة من أقوى الحجـج التـي أوردهـا             ) ١(
معنى لـيس فـي     إن في قعد    : " قال ابن فارس   ،)جلسوقعد  : (منكرو الترادف، مثال ذلك   
كان مضطجعا فجلس، فيكـون القعـود      :  ثم نقول  ..قام ثم قعد    : جلس، أال ترى أننا نقول    

  .)٣(" والجلوس عن حالة هي دون الجلوس،عن قيام
 - في الوضع اللغوي   – يريدون بذلك أن األصل      ،الترادف على خالف األصل   ) ٢(

أكثـر، مـدعاة    باسـمين، أو أن يكون للشيء اسم واحد فقط، إذ إن تسمية الشيء الواحد        
 فلو كان للرجـل الواحـد اسـمان         ،للخلط واللبس، وهذا ينطبق على أسماء البشر أيضا       

الترادف على خالف األصل، واألصـل هـو        : "ألحدث ذلك خلطا وبلبلة، قال البيضاوي     
  . )٤(" التباين

  :المتوسطون في قضية الترادف
 في كتابه دراسات فـي      لصالحصبحي ا وممن توسط بين اإلنكار والوقوع الدكتور       

 وال مفـرا مـن   ،وهكذا لم نجد مناصا من التـسليم بوجـود التـرادف   : " يقول ،فقه اللغة 
 فـي التوسـط بـين       حاكم مالك الزيـادي   وتابعه  . )٥("االعتراف بالفروق بين المترادفات   

                                         
   .٦١ -٥٩ ص :الصاحبي: ينظر)  ١(
  .١٠٩ ص :دور الكلمة في اللغة: ينظر)  ٢(
 .٦٠ ص:الصاحبي) ٣(

  .١/٣١٩: المزهر:  ينظر)٤(
 .٣٠٠ص: م١٩٦٠ - هـ١٣٧٩ األولى للماليين، الطبعة العلم الصالح، دار صبحي. د اللغة، فقه في  دراسات)٥(



– 

  )١٦٥٢(

ولعّل أهـم مـا     : "األنكار والثبوت، فبعد أن عرض آراء الباحثين العرب واألجانب يقول         
جده في هذه األقوال إشارة بعضهم إلى أن الترادف ظاهرة غيـر ثابتـة فـي األلفـاظ،            ن

 ويتمثل هذا فـي أن مـا كـان    ..،الكتساب األلفاظ المترادفة معاني مختلفة بمرور الزمن    
  . )١("والعكس صحيح أيضا مترادفًا من األلفاظ قد يصير متباينا،

عني التَّـشابه التَّـام فـي كـل         يبدو أن االختالف عائد إلى معنى الترادف، هل ي        
األحوال؟ أم هل يعني التشابه النسبي الذي يمكن فيه أن تستعمل لفظة مكان أخـرى؟ إذا                

 بل إن بعض علماء اللغة يـستبعد أن         ،كان األول، فالتشابه التام بين كلمتين شبه مستحيل       
، فإننـا لـن نعـدم     أما إذا قبلنا بالتعريف الثاني.تشبه الكلمة نفسها في موضعين مختلفين     

بهـذا االعتبـار ال     عددا من األلفاظ التي يمكن أن تحل محل أخرى في سياقات معينة؛ ف            
  . الترادفيمكن إنكار وجود ظاهرة

  :شروط الترادف
 ورأوا أنه ال بد من تحقّقهـا، وأوجزهـا       ،وضع العلماء المحدثين شروطا للغوية الترادف     

  :الزيادي ضمن الشروط اآلتية
) جلـس (فمثالً إذا فهم العربي مـن كلمـة   : ق في المعنى بين الكلمتين اتفاقا تامااالتفا- ١

  .  فهذا يعتبر غير ترادف،)قعد(شيئا ال يستفيده من كلمة 
بحيث أن تنتمي الكلمتان إلى لهجة واحـدة أو مجموعـة   :  االتحاد في البيئة اللغوية -٢

  . منسجمة من اللهجتان
يجـب النظـر إليهمـا بكونهمـا     ، فعند قياس كلمتين بالترادف : االتحاد في العصر -٣

 .استُعملتا في نفس العصر
 فكالهمـا  ،)الجثـل والجفـل  (  مثال :أال يكون أحد اللفظين نتيجة تطور صوت آخر -٤

  . ويمكن أن تكون إحدى المفردتين متطورة صوتيا عن األخرى، النمل
 حتى صـارت المترادفـات      ،الغلو فيه  و ،وبهذه الشروط حد المحدثون من كثرة الترادف      

  .٢)( والخلط في هذه المسألة،حتى كأنهم أدركوا االضطراب، بقدر  مقبول

                                         
  .٢٧١ ص:اللغة في الترادف) ١(

 .٦٧-٦٥:الترادف في اللغة ) ٢(



 

 )١٦٥٣(

  :أسباب وقوع الترادف
  : إجمالها فيما يلييمكنهناك عدة أسباب لنشوء الترادف في اللغة، و

 بعض األلفاظ كانت تدل فـي الماضـي   :فقدان الوصفية أو تحول الصفات إلى أسماء  -١
،  غير أنه مع مرور الزمن توسع فـي اسـتعمالها   ،على أوصاف محددة العتبارات معينة    

 واكتفي بالصفة عن الموصـوف، وأصـبح هـذا    ، واقتربت من االسمية  ،ففقدت الوصفية 
كانت صفة للخمر، وهي اآلن تُطلق على أنها اسـم مـن            : دامـُالم: نحوالوصف اسما،   

  .أسماء الخمر
 لكل صفة داللتهـا   ، هو السيف، وله أكثر من خمسين صفة       ،احد له اسم و   ،"السيف"ومثله  

والحـسام لحدتـه   " مصنوع في الـيمن "ومثله اليماني " مصنوع في الهند "المميزة كالمهند 
  .)١(وسرعة قطعه

  بأن تضع إحدى القبيلتين أحد       :اختالطها أو واللهجات اللغات واختالفتعدد الوضع    -٢
  وقـد ظهـر   .)٢( ويخفى الواضعان  ، ثم يشتهر الوضعان   االسمين، واألخرى االسم اآلخر،   

 .المشتركة اللغة وتكونت بعض، عن بعضها وأخذ كبير، بشكٍل العرب عند اللغات تداخل
 تختلف في أسماء بعض األشياء، فالشيء الواحـد قـد           ،والعربية لغة ذات لهجات متعددة    

 ،لعـرب فـي حـروبهم      وعند أخرى بلفظ آخر، وبسبب اختالط ا       ،يسمى عند قبيلة بلفظ   
 فقد تطغى بعض األلفاظ على بعض، واشتهرت الكلمات التي تعتبر           ، وأسواقهم ،ومعاشهم

 فاجتمع لإلنسان الواحد أكثر من لفظة للشيء الواحـد، مـن            ،أسهل أو أفضل من غيرها    
  :ذلك مثال
  . السكين يدعوها بذلك أهُل مكة وغيرهم، وعند بعض األزد يسميها المدية-
  .ة شامية، والحنطة لغة كوفية، وقيل البر لغة حجازية القمح لغ-
  .)٣( عند أهل مكة يدعى برمة، وعند أهل البصرة يسمى قـدرا      :  اإلناء من فخار   -

اختالط العرب بغيرهم من األمم      ):والدخيل المعرب( االقتراض من اللغات األعجمية    -٣
عدد من الكلمات األعجمية     أدى إلى دخول     ، وغيرها  وأحباش ، وروم ،األعجمية من فرس  

  :، من ذلك)٤(في العربية، بعضها كثر استعماله حتى غلب على نظيره العربي
  العبهر:  عربي-النَّرجس : أعجمي

                                         
 .١٥٢-١٣٠:السابق:  ينظر)١(

  .١/٣١٩ :المزهر:  ينظر)٢(
 .١٦١-١٥٢  :اللغة في الترادف:  ينظر)٣(

 . ٢٨ص :اللغوية الفروق ،١٨٠-١٦٣:  المصر السابق: ينظر)٤(



– 

  )١٦٥٤(

  السمسق:  عربي-الياسمين : أعجمي
  المشموم:  عربي-سك ـِالم: أعجمي

/ الطعـام   ( ،)الـبالط / القَـصر : (ومن أمثلته دخول األلفاظ األعجمية في العربية      
  .)٢() السجنجل/ الِمرآة (، )١()السور

المجازات المنسية تعتبر سببا مهما من أسباب حدوث الترادف؛ ألنها تصبح            : المجاز -٤
  :مفردات أخرى بجانب المفردات األصلية في حقبة من تاريخ اللغة، من ذلك

تـشبيها  (الف   والـس  ،)تشبيها بالشراب السلس الممزوج   ( تسمية العسل بالماذية     -
، ) وأطلق على العسل بتسمية الـشيء باسـم صـانعه          ،الثواب النَّحل ( والثواب   ،)بالخمر

  ).سمي العسل نحال باسم صانعه" (العسل" والنحل ،)تشبيها ِبالخمر(والصهباء 
  . ألن اللسان آلة اللغة؛ تسمية اللغة لسانًا-
  . تسمية الجاسوس عينًا لعالقة الجزئية-
  .)٣(رقيق رقبةً لعالقة الجزئية تسمية ال-

 ،التساهل فـي اسـتعمال الكلمـة       :التساهل في االستعمال أو نسيان الفروق المعنوية       -٥
، )٤(وعدم مراعاة داللتها الصحيحة يؤدي إلى تداخلها مع بعض األلفاظ في حقلها الـداللي       

  :كما يلي
  .وإال فهي خوان ،في األصل ال يقال لها مائدة حتى يكون عليها طعام:  المائدة-
  . وإال فهي قدح،إذا كان فيها شراب:  الكأس-
  . وإال فهو كوب،إذا كان له عروة:  الكوز-

  .)٦() ذراع و سـاعد   (،  )جلـس وقعـد   (،  )٥() أعمـى وأكمـه   : (ومن تلك األمثلة  
التغييرات الصوتية التي تحدث    و مستمر، تغير في إن أصوات اللغة   :التغيير الصوتي  -٦

  :وهذه التغييرات قد تكون بسبب. ها صورا مختلفة تؤدي المعنى نفسهللكلمات تخلق من
 فـي  منـه  قريب آخر بصوت الكلمة أصوات أحد بإبدال وذلك ، اإلبدال اللغوي  -
، )هتنـت الـسماء وهتلـت     ( ،)ثوم وفوم (: إبدال حرف بحرف مثل   ك أو الصفة،  المخرج

   .)حلك الغراب وحنك الغراب(

                                         
  السور كلمة فارسية بمعنى الطعام) ١(
  .المرآة بالرومية: السجنجل) ٢(
 .١٩١-١٧١، ١٢٧- ١٠٠ : اللغة في الترادف:  ينظر)٣(

 .١٥٢-١٥٠، ٧٨:  ينظر المصدر السابق)٤(

  .هو الذي ولد وهو أعمـى: األكمـه )  ٥(
  .أما الساعد فهو عظم الذراع من لدن المرفق إلى الرسغ. بع الوسطىمن طرف المرفق إلى طرف اإلص: الذراع)  ٦(



 

 )١٦٥٥(

صاعقة وصاقعة؛  : غوي بتقديم حرف على آخر، مثل      القلب المكاني أو القلب الل     -
  .)١(عاث وعثا؛ حمد ومدح،  تفحص وتصفّح، طريق طَاِمس وطَاِسم

 مـن  كغيرهـا  واللغة الحياة، ظواهر أهم من يعد التطور إن :التطور الداللي لأللفاظ   -٧
 بهـا، وتراكي وأبنيتها، أصواتها، فيصيب المختلفة، مستوياتها على للتطور تخضع األشياء
أن يتحول الخاص إلى عام ، والعام إلى خـاص، أو أن يتغيـر مجـال             ألفاظها، ك  وداللة

الداللة من جراء االستعمال اللغوي، ومن أمثلة تطور داللة اللفظ من خاص إلى عام لفظ               
 ثم تطورت هذه الداللة، إذ صار إتيان كّل شـيء يـسمى      ، وهو يعني ورود الماء    "الِورد"

  ) ٢(وردا
 ، وخاصة عندما كـان الخـط العربـي          كثرة التصحيف في الكتب العربية القديمة      - ٨

  .)٣(مجردا من اإلعجام والشكل
  :فوائد الترادف في اللغة ووظيفته

ليس الترادف ضربا من العبث أو نوعا من الحلية، وإنما هو ظـاهرة ذات دور عظـيم                 
أنهفمنهاد فوائده ونسرد مزاياه، الفائدة، ولكي يتضح لنا هذا الدور ينبغي لنا أن نعد :  

 أو شـعرا  التعبيـر  فـي  التوسع أشكال أحد يعد ، إذ إنه ةيزيد من مقدار الثروة اللغوي     )أ(
 وكثـرة  التعبيـر،  بـسعة  العربيـة  نـصف  حين: "يقول الدكتور صبحي الصالح   . نثرا

 البـاب  هـذا  فـي  لغتنا أن فنزعم هذا من أكثر نتجرأ وحين الدالالت، وتنوع المفردات،
 قديمـة  متـشعبة،  معـانٍ  علـى  الدوال الكلمات أصول في وأغناها ثروة، اللغات أوسع

  .)٤("وحديثة
؛ فمن خالل التنويع اللفظي يكتسب الكالم جاذبيـة، وهـذا   يمنح الكالم رونقاً وحيوية   )ب(

 وينفي عنه السأم، ولو أن اللغة خلت من التـرادف           ،الملل) أو القارئ (يطرد عن السامع    
  .)٥( حديث الناس متشابها إلى حد بعيدلغدا

                                         
 ،يمان أبو عيسى  ل لس ،ظاهرة الترادف عند القدماء والمحدثين    : ينظر مقالة   ، و ٢٨ص: النبي عبد على ناصر .الحديثة، د  اللغوية الدراسات ضوء لغوية في  ظواهر: ينظر) ١(

  .المنشورة في شبكة األلوكة
محسن حسين علي، كلية التربية     . د.الترادف في العربية، ل أ    :  مقالة   ،١٤٤ – ١٤٣،  ١٢٨-١٢٧ ،  ٩٧-٨٠  :اللغة في ، الترادف ١٧٠ص: اللغة في كلمةال دور: ينظر) ٢(

  . جامعة بابل،للعلوم االنسانية
  .١٧٧ص: لبنان-إميل بديع يعقوب، دار العلم للماليين، بيروت. خصائصها، د و العربية اللغة فقه :ينظر) ٣(
 .٢٩٢ص: اللغة فقه في دراسات :ينظر )٤(

 .حلب جامعة اإلنسانية، والعلوم اآلداب بكلية القديمة السامية اللغات مدرس دركزللي، الرحمن عبد للدكتور اللغة، في الترادف: مقالة  ينظر)٥(



– 

  )١٦٥٦(

ذلك أن المتكلّم يتخيـر ألفاظـه وفقـا لذوقـه        ؛ ومدى ثقافته  ،يشفّ عن ذوق المتكلّم    )ج(
المعادن الثمينـة لـصناعة       كما يفعل الجوهري عندما ينتقي الحجارة الكريمة أو        ،الخاص

  .)١(حليه
؛ إذ إنه يوسع علـي المتحـدث    ع ويساعد الناثر على السج  ،يساعد الشاعر على النظم    )د(

 والتعبير في نظمه ونثره، حتى يستطيع أن يختار أحد اللفظـين مراعـاة          ،طرائق البالغة 
أو القافية، أو التجنيس، أو الترصيع، ذلك أن اللفظ اآلخر قد ال ينسجم مع مـراد                ،  للسجع

  .)٢(الناثر أو الشاعر؛ فيلجأ إلى مرادفه
الترادف نوع من التكرار فـي المعنـى، وفـي التكـرار      ألن ؛يزيد في الكالم قوة   )هـ(

 إلـى  تـدعو  الحاجةَ ألن واحد؛ لمعنى كلماٍت هذا بإزاء وضعوا" : يقول السيوطي  .توكيد
 إذا الـشيء : ومج، ويقال  لسمج الواحد اللفظ كُرر فلو والتقرير، والتحريض المعنى، تأكيد
 والمعنـى   األلفـاظ،  بين فخالفوا الـمـعادات، داةمعا على مجبولةٌ  والطِّباع .تكرج تكرر

   .)٣(واحد 
، وهذا معروف لدى المشتغلين بصناعة المعجـم، فهـم          يساعد على الشرح والتفسير    )و(

  .)٤(غالبايستخدمون الترادف لتوضيح معاني األلفاظ 
 وخير مثال على ذلك ما جاء عن واصل بن          ،يساعد على التخلّص من عيوب النُطق      )ز(
 وكان يخلّص كالمه منها مـن غيـر أن      ،طاء الذي كان يعاني من لثغة قبيحة في الراء        ع

يفطن إليه أحد، فهو يقول أعمى بدال من ضرير، وقمح بدال من بر، ومضجع بـدال مـن         
  .)٥(وأخباره مشهورة. فراش

وأغلب الظن أن هذا السبب هو المـسؤول األول عـن           . يسعف الذاكرة عند النسيان    )ح(
  .)٦(الروايات في الشعر العربي للبيت الواحدتعدد 

 مـن  أجلـى  المترادفين أحد يكون قد، ف اللفظ الخفي بلفظ أجلى منه    استبدال يمكّن من  )ط(
  .(٧) آخرين دون قوٍم إلى بالنسبة الحاُل ينعكس الخفي، وقد لآلخر شرحا اآلخر، فيكون

                                         
 .المرجع السابق: ينظر) ١(

 .١/٣١٩ :المزهر:  ينظر)٢(

 .١/٣٣: السابق المصدر:  ينظر)٣(

 .دركزللي الرحمن عبد للدكتور اللغة، في الترادف: مقالة  ينظر)٤(

  .٣/٣٥٦، ٣٦، ٣٣ -٣٢، ٢٩، ٢٧ -٢١، ١٧ -١/١٤ :الجاحظ عثمان أبو ، البيان والتبيين:ينظر) ٥(
  .دركزللي عبد الرحمن للدكتور اللغة، في الترادف: ، وينظر مقالة١/٣١٩ المزهر، :ينظر )٦(
  .١/٣١٩ المزهر،:  ينظر)٧(



 

 )١٦٥٧(

  :عيوب الترادف
  : مة فإن له عيوباً أيضاً، منها أنّه  محاسن ج– كما رأينا –إذا كان للترادف 

 يلغي الفروق القائمة بين األلفـاظ، وأن الـشاعر            غالبا  ألنه ؛ينشر الغموض في اللغة    )أ(
حين يستخدم الترادف ال يبالي بالفروق المعنوية الدقيقة بين األلفاظ، بل يهـتم بـالمفهوم               

فـتح   وعـدم الدقـة      ،نحو من التحرر  العام لها، وأن استخدام الشعراء لأللفاظ على هذا ال        
 وعمل من طرف خفي على إزالة ما بـين األلفـاظ مـن فـروق              ،نشوء الترادف ل الباب

  .)١(معنوية
 وجـدناهم  ،، ونحن إذا تأملنا استخدام الشعراء للتـرادف       يؤدي إلى الحشو والفضول    )ب(

من هذا القبيـل مـا      في كثير من األحيان يستخدمونه استخداما عبثيا مجردا من الفائدة، و          
  : قاله المتنبي في مدح كافور

  )٢(متَيِم ـال  مستَهامـال مشوِقـال ِبقَلِب        نَحوها  ِسرتُ ما ِمصر في تَكُن لَم فَلَو
 غيـر  فـي  الكـالم  تكرار هذا يومنا إلى القديم المذهب أصحاب به كثير من   أولع ومما

 فائـدة  وال إليهـا،  حاجـة  غير على ترادفاتال استعمال في واإلسراف التكرار، مواطن
  .)٣(منها

؛ ألنه يكلّفه عناء وشططا من خـالل اضـطراره    )وال سيما األعجمي   (يرهق المتعلّم  )ج(
  .٤) ( أحيانا ويدفعه إلى اليأس، وهذا يورثه النفور،إلى تعلّم آالف األلفاظ

  

                                         
 . دركزللي الرحمن عبد للدكتور اللغة، في الترادف: مقالة  ينظر)١(

  .٤٦١ص: م ١٩٨٣-ه١٤٠٤لبنان، - ديوان المتنبي، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت: ينظر)٢(
 .م٢٠٠٩-٣-٣: بتاريخ" دنيا الوطن"جبران، المنشور في مجلة  سليمان بروفسور : ؟ بقلم ثرثرة أم غنى الترادف؛:  ينظر مقالة)٣(

  . دركزللي الرحمن عبد للدكتور اللغة، في الترادف: مقالة  ينظر)٤(



– 

  )١٦٥٨(

  :خاتمةال
 فهـو  ، أمر ال يمكـن إنكـاره      وي اللغ ن الترادف إ :يمكننا أن نقول  في ختام هذا العرض     

 البـشرية، خـصوصا أنـه خصيـصة مـن          اللغـات  معظم في موجودة لغویة ظاهرة
 العربية، يدعمه االستعمال، ويشهد به الواقـع اللغـوي،        اللغة بها اتسمت التي الخصائص

 التعبيـر  طرق وزیادة اللغة، توسعة في ُیسهم إذ هو  اللغة؛ هذه ثراء على دليل كما أنه 
ينبغـي   ف .األدب أسـاليب  فـي  والتنوع البیان، في الیسر یشیع مما لنفس،ا في عما

 كليـا  ومن ثَم فإن إنكاره تماما أو رفـضه       ،في العربية، فهو ظاهرة عامة     التسليم بوقوعه 
 وأن العربيـة،  على  أن الترادف طارئيتَّسم بشيء من المغاالة، ولكن ينبغي لنا أن نسلم        

تفريق، وأنه تعرض أللفاظ مـن اللغـة فـي أثنـاء حياتهـا              وال التدقيق هو فيها األصل
وتطورها، ومن الجائز أن يكون ما كان مترادفا في مرحلة، متباينا في مرحلـة أخـرى،             

كمـا يقـول    . والعكس صحيح أيضا مادامت ألفاظ اللغة عموما عرضة للتطور الـداللي          
لتام فـي عمـر اللغـة       ال يمكن التسليم بوجود الترادف ا      ": الدكتور محسن حسين   اذتاألس

المديد ؛ ذلك أنه ما يبدو مترادفا اليوم قد يكون ضدا في قابل الزمان، وما يكون معاكـسا                
  .)١(المستقبل لغيره في المعنى اليوم قد يكون مترادفا في

ومما الشك فيه أن قضية الترادف في العربية قضية واضحة وجليـة، وجالؤهـا              
القوم؛ فقد مرت على األمة العربية ظروف وحـاالت         يعود لطبيعة اللغة العربية، وطبيعة      

بين توحد وتشتت لقبائلها وشعوبها، وبين انقطاع واتصال مع عدد من الشعوب األخرى،             
  .ومن اقتضاء تلك الطبيعة، وطرائق العيش ما جعل الترادف حاجة لغوية عندهم

ـ   يعو ، فهو الخالف الذي نشب بين علماء اللغة حول ماهية الترادف        أما   و  اد أساس
 ألن كثيرا من معاني     ؛أهميته البالغة، ولذلك يجب على دارس اللغة العربية العناية به          إلى

 تتوقف معرفتها بشكل دقيـق علـى        ،في النص العربي قديمة وحديثة     ودالالت المفردات 
   .اإلحاطة بموضوع الترادف

التشدد، ويبدو لي أن الموقف الصحيح في إثبات الترادف ونفيه هو التوسط، وعدم             
وال اإلفراط وال التفريط، فال يناسب التكلف في إقامـة الفـروق اللغويـة بـين األلفـاظ        
المترادفة، وكذلك ال ينبغي التعصب بإثبات تلك الكثرة الكاثرة ما يسمى بالترادف ألدنـى              

  .قرابة في المعنى دون تمييز، وال تحقيق

                                         
  . جامعة بابل–محسن حسين علي، كلية التربية للعلوم االنسانية . د.الترادف في العربية، ل أ: ينظر مقالة) ١(



 

 )١٦٥٩(

 التـرادف  تعريـف  فـي  القيـود  وضع في اتفاق إلى ويختتم هذا البحث بالدعوة   
تجاهلهـا، وإلـى     يمكـن  ال التي الظاهرة هذه في للنظر واحدة منهجية واعتماد وتحديده،
الـصلة، وضـرورة     ذات اللغوية بالقضايا ومقارنته الّلغوي، بالترادف االهتمام ضرورة

وضع معجم حديث لأللفاظ المترادفة يراعي التطور اللغوي التاريخي، والمفهوم الـدقيق            
  .فللتراد
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