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)الرتادف يف اللغة العربية بني املثبتني واملنكر ين (دراسة نظرية

The Synonym (Tarāduf) in Arabic among accepters & deniers
(Theoretical study)
مسرية صغري أمحد
ABSTRACT:
The article discusses the definition of Tarāduf both as grammatical and rhetorical
terminology. The researcher has tried to point out, within the idiomatic definition, the
differences of opinions and interpretations among the grammatical and rhetorical
scholars in the idiomatic definition of Tarāduf. The researcher also mentions the
difference of scholars in Tarāduf and its presence in the Arabic language; as some of
scholars prove it in the Arabic language and ascribe the advantages of the Arabic
language to it while there are still others who deny its existence in the Arabic
language. These scholars are divided into three groups :The first group who
completely denied, among its most well-known scholars are Ibn Al-Arabi, Salab, Ibn
Darsaweh, and Ibn Faris. The second group denied its occurrence by seeking the
nuances of the words that are thought to be Tarāduf. Among its most well-known
scholars are Abu Hilal Al-Askari and Al-Thaalabi. The third group is proving Tarāduf
in Arabic but deny its appearance in the Holy Quran.
Key words: Tarāduf, rhetorical terminology, Arabic language, idiomatic.
 الرتادف يف اللغة: ً أوال
. عجيزهتا: ليس له ت ِب َعة وردف املرأة: هذا أمر ليس له ردف؛ أي: يقال، كل شيء تبع شيئا فهو ردفه، "التابع:الردف

.1" ليس بينهما شيء، يقع قبل حرف ال َر ِوي، حرف سا كن من حروف املد واللني:والردف يف الشعر

َ
امل ََل ِئ َك ِة
ِ ُ اب لَ ُك ْم أ َ ِّن
ُ ِ " إِ ْذ َت ْس َتغ: ويف القرآن الكريم، "تواىل وتتابع:أردف
َ اس َت
َ ْ ُم ُد ُكم بِألْ ٍف ِم َن
ْ ون َربَ ُك ْم َف
َ ج
َ يث

 " َرد َِف: وقوله أيضا.3 " ردفه وأردفه مبعىن واحد: متتابعني: أي: وقال الفراء، "يأتون فرقة بعد فرقة:قال الزجاج.2 " ِني
َ ُم ْر ِدف
َ بع
،5 " أركبته خلفي: وأردفته، إذا ركبت خلفه: ردفت الرجل: يقال: قال الزجاج.؛ أي قرب لكم4 "ون
َ ُلَ ُكم َ ْ ُض الذِي َت ْس َت ْع ِجل

 "أن معاوية: ويف حديث وائل بن حجر. 6 " أردفته معه مبعىن أركبته: "وأنكر الزبيدي: "قال ابن ب ِر ِي:وأنكر الزبيدي ذلك
. 7 " لست من أرداف امللوك: وقد صحبه يف طر يق فقال،سأله أن يردفه

َ
امل ََل ِئ َك ِة
ِ ُ اب لَ ُك ْم أ َ ِّن
َ  " َف ْاس َت:- قال –تعاىل، املتقدم الذي أردف غريه: واملردف، "املتأخر:والرادف
َ ْ ُم ُد ُكم بِألْ ٍف ِم َن
َ ج

.11 .10 " "يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة: ويف القرآن. "النفخة الثانية يف الصور يوم البعث: والرادفة. 9 .8 " ِني
َ ُم ْر ِدف

 وهذا أمر ليس. وكل شيء تبع شيئا فهو ردفه، وذلك من تراكب األشياء، أن تكون أمساء لشيء واحد:واملرتادف

.له ردف؛ أي ليس له تبعة
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وقد مسوا ضرب ًا من القوايف يف الشعر والعروض بـ (املرتادف)" :وهي كل قافية اجتمع يف آخرها ساكنان؛ مسي بذلك

ألن الغالب يف أواخر األبيات أن يكون فيها سا كن واحد رويا مقيداً كان أو وصَل ً أو خروج ًا فلما اجتمع يف هذه القافية

ساكنان مرتادفان كان أحد الساكنني ردف اآلخر والحقا به" .12

والرتادف" :التتابع ،وترادف الشيء ،تبع بعضه بعضا ،ويقال الليل والنهار ردفان؛ ألن كل واحد منهما يردف

صاحبه أي يتبع أحدمها اآلخر ،وترادفت الكلمتان كان بينهما الرتادف ،فرتادف الكلمتني أن تكونا مبعىن واحد ،وكذلك

ترادف الكلمات – مولد-وهو لفظ استعمله الناس قدمي ًا بعد عصر الرواية" .13

الرتادف اصطَلح ًا :ليس هناك اتفاق تام بني العلماء والدارسني قدميا وحديثا عىل تعريف اصطَلحي واحد ملفهوم

الرتادف عندهم؛ وذلك الختَلفهم العر يض يف هذه الظاهرة ،ولعنا نستطلع شيئا من ذلك يف تتبع الظاهرة من أوهلا:

رمبا كان سيبويه أول من أشار إىل ظاهرة الرتادف يف الكَلم حني قسم عَلقة األلفاظ باملعاّن إىل ثَلثة أقسام ،فقال:

"اعلم أن من كَلمهم اختَلف اللفظني الختَلف املعنيني ،واختَلف اللفظني واملعىن واحد ،واتفاق اللفظني واختَلف
املعنيني ...واختَلف اللفظني واملعىن واحد ،حنو :ذهب وانطلق"  ،14ومن تقسيمه هذا كانت إشارة البدء ملن بعده بالبحث يف

املتباين واملشرتك اللفظي واملرتادف .وقد طار هذا التقسيم شهرة بني العلماء ،حىت ُجعل أساسا تبىن عليه الكتاب ،فهذا

األصمعي ،واملربد ،وأبو عبيد جيعلون شطراً منه عنوان ًا لبعض مصنفاهتم ،ككتاب (ما اختلف لفظه واتفق معناه) لألصمعي،
وكتاب (ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن املجيد) للمربد ،وكتاب (األمساء املختلفة للشيء الواحد) من الغريب
املصنف أليب عبيد ،وذاك ابن األنباري وقطرب من قبله جيعَلن تقسيم سيبويه يف مقدمة كتابيهما يف األضداد ،ويفصَلن فيه

القول شرح ًا وتعليق ًا ،وهكذا ظهرت فكرة الرتادف يف مصنفات اللغويني األوائل عىل أساس من تعدد األلفاظ للمعىن الواحد كما

ورد يف تقسيم سيبويه ،بغض النظر عن أي قيد أو شرط.

أول من ذكر الرتادف صراحة هو علي بن عيىس الرماّن الذي جعله عنوان ًا صرحي ًا لكتابه (األلفاظ املرتادفة واملتقاربة

املعىن) ،ومع ذلك فا لتصر يح بذكر الرتادف مصطلح ًا ال يدل عىل متييز دقيق ملعناه؛ ألن الرماّن يعطف املتقاربة املعىن عىل

املرتادفة ،وكأهنا شيء واحد ،والنظر بعد ذلك يف األلفاظ اليت ذكرها الرماّن يؤكد غموض املصطلح يف أذهان اللغويني القداىم

حىت عصره.

ثم جاء ابن مالك بعد زمن ،فألف رسالة يف املرتادفات اختار هلا عنوان ًا ال ذكر ملصطلح الرتادف فيه ،وهو (األلفاظ

املختلفة يف املعاّن املؤتلفة)ُ ،ما يدل أيضا عىل أن الرتادف لم ينضج مصطلح ًا وال مفهوما بعد.

وكذلك لم ينضج مصطلح الرتادف يف الكتب اللغوية حىت يف عهود متأخرة ،فهذا املرتىض الزبيدي مثَل ً أشار يف (تاجه)

إىل مصطلح الرتادف ،فقال" :املرتادف أن تكون أمساء لشيء واحد ،وهي مولدة ،ومشتقة من تراكب األشياء"  ،15وتعريفه

هذا ال خيرج عما ذكره سيبويه يف أقسام الكَلم ،إال باإلشارة إىل أن املصطلح مولد ،أما املضمون فواحد.
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وهكذا جند أن العلماء األوائل قد فطنوا إىل فكرة الرتادف يف اللغة ،فعربوا عنها بتسميات متقاربة حتذو حذو عبارة

سيبويه يف تقسيمه عَلقة األلفاظ باملعاّن ،أما وضع القيود والشروط ملفهوم الرتادف ،ومتييزه ُما قد يلتبس به فَل أثر لذلك عند

اللغويني القداىم.

وغموض املصطلح عند اللغويني أورث خَلف ًا كبرياً بينهم جنمت عنه آراء وصلت إىل جد التناقض بني إقرار الرتادف

وإنكاره ،كما جنم عنه خلط واضطراب يف النظر إىل األلفاظ واحلكم عليها با لرتادف أو عدمه.

وميكن لنا أن نلتمس التعريف االصطَلحي من كتب التعريفات واملصطلحات عموم ًا اليت لم تعتمد عىل جهود

اللغويني فقط يف استنباط تعريف الرتادف ،فهذا التهانوي يقول يف (كشافه)" :الرتادف لغة :ركوب أحد خلف أحد ،وعند أهل

العربية واألصول وامليزان هو توارد لفظني مفردين ،أو ألفاظ كذلك يف الداللة عىل االنفراد حبسب أصل الوضع ،عىل معىن

واحد ،من جهة واحدة"  ،16فقد صرح التهانوي بأن هذا التعريف حصيلة ما ذكره أهل العربية واألصول وامليزان ،وسنرى
الحق ًا أن قيد االنفراد ،وأصل الوضع ،واجلهة الواحدة يف املعىن كان من جهد علماء األصول أوالً ،وتبعهم يف ذلك أهل

املنطق ،أما أهل العربية فقد استفادوا هذا التعريف من علماء األصول.

أما اللغويون املحدثون فمنهم من سار عىل هنج اللغويني القداىم يف تعريف الرتادف ،ورأى أنه أمر ال حيتاج إىل

كبري عناء أو متحيص ،فذكره من أقرب السبل فقال مثَلً :هو ما اختلف لفظه واتفق معناه ،أو هو إطَلق عدة كلمات عىل مدلول

واحد  ،17وك ىف.

ومنهم من اختذ تعريف املتأخر ين من كتب التعريفات واملصطلحات ،كما فعل األستاذ علي اجلارم ،إذ اختذ تعريف

التهانوي السابق معياراً ملفهوم الرتادف ،فنقله ،وأفاض يف شرح مفرداته . 18

وآثر فر يق منهم أن يضع للرتادف تعريف ًا من عند نفسه ،وذلك شأن الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ،إذ يقول:

"أختار أن أحد املرتادف بأنه لفظ مفرد دال بالوضع عىل معىن قد دل عليه بالوضع لفظ آخر مفرد خيالفه يف بعض حروفه

املوضوع عليها حبيث تنطق به قبائل العرب كلها إذا شاءت ،أو ألفاظ مفردة كذلك بشرط استقَلل تلك املفردات يف االستعمال

ويف الداللة" .19

ثم شرع يفصل القول يف مفردات تعريفه" :فقويل لفظ يشمل االسم والفعل واحلرف ،وقويل دال بالوضع عىل معىن..

خرج عن ذلك استعمال األلفاظ يف معان جمازية أو كنائية ،والتقييد باملفرد؛ ألنه ال ترادف بني املركبات التقييدية
واإلضافية واإلسنادية ،وقويل خيالفه يف بعض حروفه املوضوع عليها حبيث تنطق به قبائل العرب كلها إذا شاءت؛ ألريك أن
االعتداد يف اعتبار اللفظني مرتادفني إمنا هو باالختَلف يف احلروف املوضوعة عليها أصالة؛ ولذلك زدت احليثية لزيادة البيان

لئَل يعد من الرتادف ما كان بني اللفظني أو األلفاظ من االختَلف يف كيفية نطق قبائل العرب أو القبيلة الواحدة ،وقويل بشرط
استقَلل تلك املرادفات يف االستعمال؛ إلخراج ما يسىم باإلتباع ،وقويل يف الدااللة إلخراج التوكيد املعنوي" . 20
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بيد أن لبعض املحدثني شروط ًا ينبغي حتققها حىت ميكن القول با لرتادف بني األلفاظ ،وهذه الشروط هي :21

االحتاد التام يف املعىن ،ويشبه ذلك بالتطابق بني دائرتني يف املر كز واملحيط ،و يرى د .رمضان22أن الرتادف بهذا

الشرط نادر الوقوع ،و لكن د .أنيس 23خيفف من حدة هذا الشرط ،فيقول إن احلكم هنا للنصوص اللغوية ال للمعاجم ،وهو

بهذا جعل مقياسه االستعمال احلقيقي لأللفاظ ،وهي قابلة للتطور اللغوي ،و ليس أصل الوضع.
: -2

االحتاد يف البيئة اللغوية ،أي أن تنتمي الكلمتان إىل هلجة واحدة ،وعىل هذا جيب أال نلتمس الرتادف من هلجات

:-3

االحتاد يف العصر ،ولذا ينبغي أن يُلتمس الرتادف بني لفظني يف عهد خاص وزمن معني ،ال أن يكون أحدمها من

:4

أال يكون أحد اللفظني نتيجة لتطور صويت حدث يف اآلخر ،كما يف اجلثل واجلفل مبعىن النمل.

العرب املتباينة.

العصر اجلاهلي واآلخر من املولد يف العصر العباسي مثَلً.

ولنا بعد هذا أن نذكر ما نرتضيه يف تعريف الرتادف ،فنقول :الرتادف عندنا أن يدل لفظان مفردان فأكثر

داللة حقيقية ،أصيلة ،مستقلة ،عىل معىن واحد ،باعتبار واحد ،ويف بيئة لغوية واحدة .فَل اعتداد باأللفاظ املركبة ،وال املعاّن

املجازية واألسباب البَلغية ،وبشرط األصالة خترج األلفاظ املتَلقية عىل معىن واحد نتيجة لتطور صويت أو داليل،

وباالستقَلل خيرج التابع والتوكيد ،وبشرط االعتبار الواحد خيرج ما يدل عىل ذات وصفة كالسيف والصارم ،أو صفتني كالصارم
واملهند ،أو صفة وصفة الصفة كالناطق والفصيح ،وبشرط البيئة الواحدة خيرج ما تداخل من ألفاظ وضعتها قبائل متلفة عىل

معىن واحد.

إثبات الرتادف وإنكاره

بعد القرنني الثالث والرابع ظهر اختَلف العلماء حول قضية الرتادف ،فمنهم من أثبت وجود الرتادف ،ومنهم من ن ىف

وجوده ،حيث ظهرت يف القرن الرابع اهلجري عناو ين مسمية هلذا املصطلح مثل( :األلفاظ املرتادفة) لعلي بن عيىس الرماّن

واختلف اللغويون قدميا وحديث ًا حول حقيقة وجود الرتادف بني مثبت ومنكر،وقد سبق مثبتو الرتادف القداىم منكريه؛ أي
بعد أن مجع املثبتون للرتادف األلفاظ اليت تثبت آراءهم حاول املنكرون التماس الفروق بني تلك األلفاظ ،وسوف

أعرض آراء املثبتني ثم أحلقه بآراء املنكر ين والفروق اليت التمسوها بني تلك األلفاظ ،وأبدأ بآراء اللغو ين القداىم ثم أثين

بآراء املحدثني.

أوال :املثبتون للرتداف:

إن مجع األلفاظ املختلفة الدالة عىل معىن واحد ،وما نقله الرواة األوائل من ألفاظ مجعوها من أفواه العرب يف

صحرائهم الواسعة ،يؤكد سبق اإلقرار با لرتادف .وميكن لنا تقسيم مثبيت الرتادف إىل جمموعتني:

املجموعة األوىل :مجعت األلفاظ املرتادفة،سبق ذكرهم عندجا معي األلفاظ املرتادفة،وتفاخرالعلماء بكثرة حفظ املرتادفات
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وال نكاد نعثر هلم عىل رأي صر يح يف الرتادف؛ ألنه مسألة مسلم بها عندهم – وكثري ما هم – منهم :األصمعي ،ومحزة بن محزة
األصفهاّن ،وابن خالويه ،وأبو احلسن الرماّن ،والراغب األصفهاّن ،وأبو عبد اهلل ابن مالك ،وجمد الدين الفريوز آبادي.

املجموعة الثانية :ناقشت املسألة من جوانب متلفة – وقليل ما هم – منهم :سيبويه ،وقطرب ،وأبو علي الفارسي ،وابن

جين ،وابن األنباري ،وابن سيده ،وابن األثري ،وفخر الدين الرازي ،والتاج السبكي ،والتهانوي.

آراء املحدثني :تباينت آراء املحدثني وبدرجات متفاوتة ،بني اإلثبات واإلنكار ،وبني املسميات املختلفة للرتادف ،فريى

بعض اللغويني أن العربية متتاز بثرائها عىل أخواهتا السامية ،بل تعد من أغىن لغات العالم باملرتادفات ،وجيعل هذه الصفة

فخراً للعربية . 24

ابن عاشور ،قال" :وأما وجود مرتادفات مؤذنة بأوصاف فَل يقضي بإنكار الرتادف من أصله ،إذ غاية ما حيرر اخلَلف بإنكار

ثلة من املرتادفات ،ال بإنكار الرتادف كله ،إذ ال حميص من االعرتاف بأن اجلوامد الواقعة عىل معىن واحد هي مرتادفة كاخلمر

والعقار ،وبأن املشقات اليت أجريت جمرى األمساء بغلبة االستعمال صارت يف حكم اجلوامد ،بقطع النظر عن أصل
االشتقاق ،فإن احلسام والصارم والفيصل ،وإن كانت أمساء مشتقة من أوصاف ،وكانت يف األصل جارية جمرى األوصاف

للسيف باعتبار املعاّن املشتقة هي منها ،فإنه ملا كثر ذكرها بدون موصوفاهتا لتعيني املوصوف بذكر وصفه نظري قوله –تعاىل" :-

ات أَلْو ٍ
اح َو ُد ُس ٍر " ،25استغىن بذكرها عن ذكر موصوفها حىت ساوته يف االستعمال ،فعوملت معاملة اجلوامد فصارت
َو َ َ
محل ْ َن ُاه َع َىل َذ ِ َ

مرتادفات باالستعمال".26
2

علي اجلارم ،قال" :إننا ال ننكر الرتادف ،ونرى أنه واقع فعَلً ،وأن وجوده يف اللغات من اخلري هلا ،ولكننا ندعو إىل

التأمل والتدقيق ،وعدم اإلغراق يف التوسيع أو التضييق" .27

رمضان عبد التواب ،قال" :فإننا ال يصح أن ننكر الرتادف ،مع من أنكره مجلة ،فإن إحساس الناطقني باللغة،

كان يعامل هذه األلفاظ معاملة املرتادف؛ فنراهم يفسرون اللفظة منها بأخرى.28 "...

 -إبراهيم أنيس ،قال :أثبت وقوع الرتادف يف اللغة العربية؛ وذلك من خَلل نقده لبعض علماء اللغة الذين

يلتمسون الفروق للمعاّن بني مدلوالت األلفاظ ومن هؤالء العلماء االشتقاقيني كابن فارس ،أوبعض األدباء من أصحاب

اخليال اخلصب ،ويقول يف ذلك" :مهما حاول هؤالء أو هؤالء إنكار وقوع الرتادف يف اللغة العربية فليس بغري هذا من احلقيقة
الواقعة شيئا .فا لرتادف قد اعرتف به معظم القدماء ،وشهدت به النصوصن وإن كان بعض الذين قالوا به قد غالوا فيه .فمنهم

من يقول لنا :إن لألسد حنو :مخسمائة كلمة ،وللثعبان حنو مائتا كلمة ،وللداهية حنو :أربعمائة كلمة ،وللعسل حنو مثانني
كلمة ،وللسيف حنو :مخسون كلمة ..إخل" . 29

و يعرض إبراهيم أنيس لكثري من أمثلة الرتادف ،بعد أن يعرض آلراء اللغويني قدمي ًا وحديث ًا يف الرتادف ،ومواقفهم

منه بني التأييد والر فض كما يف األلفاظ اآلتية (:)30
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مرادفه

اللفظ

خا لق

بارئ

القرية

البلد
السكني

املدية

النار

اجلحيم

ال تأس

ثانيا :املنكرون للرتادف:

ال حتزن
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اللفظ

مرادفه

بعث

أرسل

أجلس

حضر

أقعد
جاء

آثر

فضل

أقسموا

حلفوا

أنكر بعض العلماء القداىم واملحدثني وقوع الرتادف يف العربية ،والتمسوا فروق ًا دقيقة بني الكلمات اليت يظن فيها

احتاد يف املعىن ،وميكننا تقسيمهم إىل ثَلثة فرق:

 -الفر يق األول :أنكر وقوع الرتادف يف العربية إنكار ًا تام ًا.

 -الفر يق الثاّن :أنكر وقوع الرتادف بالتماس فروق دقيقة بني األلفاظ اليت يظن أهنا مرتادفة.

الفر يق الثالث :املرتدد بني إنكار الرتادف يف اللغة وإثباته.

الفر يق األول :إنكار الرتادف إنكاراً تاماً ،ومن أبرز علمائه:

ابن األعرايب :وهو أول عالم يف اللغة ينكر الرتادف ،حيث نقل إلينا رأيه تلميذه أبو العباس ثعلب قائَلً" :كل حرفني

أوقعتهما العرب عىل معىن واحد ،يف كل واحد منهما معىن ليس يف صاحبه ،رمبا عرفناه فأخربنا به ،ورمبا غمض علينا ،فلم نلزم

العرب جهله"  .31وبذلك يكون ابن األعرايب أول من ذهب إىل إنكار الرتادف يف اللغة ،و ليس هناك دليل يشري إل إنكار الرتاف
يف اللغة قبل ابن األعرايب ،ثم جاء من بعده العلماء الذين تبعوه واتسعوا يف هذا الرأي.

 -ثعلب :كان ثعلب يرى أن ما يظنه بعضهم من املرتادفات هو من املتباينات ،حيث نقل لنا رأي شيخه ابن

األعريب وقد تبعه يف مذهبه قائَلً" :زعم أن كل ما يظن من املرتادفات فهو من املتباينات اليت تتباين بالصفات" ( .)32فهو
يفرق بني اإلنسان والبشر ،فاإلنسان عنده كما قال :مسي إنسان ًا لنسيانه ،والبشر عنده تبع ًا ملنهجه ُمسي بهذا ألنه بادي

البشرة ،فيقول" :كما يف اإلنسان والبشر ،فإن األول موضوع له باعتبار النسيان ،أو باعتبار أنه يؤنس ،والثاّن باعتبار أنه

بادي البشرة" .33

 -املربد :وقال املربد يف كتابه( :ما اتفق لفظه ،واختلف معناه)" :من كَلم العرب اختَلف اللفظني الختَلف املعنيني؛

واختَلف اللفظني واملعىن واحد ،واتفاق اللفظني واختَلف املعنيني؛ فأما اختَلف اللفظني الختَلف املعنيني فقولك :ذهب،

جاء ،وقام ،وقعد ،ورجل ،وفرس ،ويد ،و ِرجل" . 34

ابن درستويه :يرى أن الفروق يف الدالالت بني املرتادفات كان يعرفها العرب األول ويدركوهنا بسليقتهم و
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طبيعتهم السليمة ،و لكن هؤالء القوم القائلني بوقوع الرتادف لم يستطيعوا فهم هذه الفروق وإدراكها فظنوا أن الكلمات

متحدة املعىن ونسبوا ذلك إىل العرب وهذا خَلف الواقع ،ويقول يف ذلك:

"حمال أن خيتلف اللفظان واملعىن واحد كما يظن كثري من اللغويني والنحويني ،وإمنا مسعوا العرب تتكلم

بذلك عىل طباعها وما يف نفوسها من معانيها املختلفة ،وعىل ما جرت به عادهتا وتعارفها ،ولم يعرف السامعون لذلك العلة

فيه والفروق؛ فظنوا أهنما مبعىن واحد ،وتأولو عىل العرب هذا التأويل من ذات أنفسهم؛ فإن كانوا قد صدقوا يف رواية ذلك
عن العرب فقد أخطأوا عليهم يف تأويلهم ما ال جيوز يف احلكمة ،و ليس جييء شيء من هذا الباب إال عىل لغتني متباينتني كما بينا ،أو

يكون عىل معنيني متلفني ،أو تشبيه شيء بشيء عىل ما شرحناه يف كتابنا الذي ألفناه يف افرتاق معىن فعل وأفعل" .35

ابن فارس :ذهب ابن فارس مذهب معلمه ثعلب فأنكر وقوع الرتادف ،وقد ن ىف ابن فارس وقوع الرتادف يف اللغة ،إذ

إن الشيء إذا كثرت مسمياته فإن لكل مسىم معىن خيتلف عن معىن املسىم اآلخر ،وذلك حنو السيف واملهند واحلسام ،وكذلك

األفعال ،حنو :مىض وذهب وانطلق وقعد وجلس ورقد ونام وهجع ،قائَل" :ويسىم الشيء الواحد باألمساء املختلفة حنو :السيف

واملهند واحلسام .والذي نقوله يف هذا :إن االسم واحد وهو السيف ،وما بعده من األلقاب صفات ،ومذهبنا أن كل صفة منها
فمعناها غري معىن األخرى .وأما قوهلم :إن املعنيني لو اختلفا ملا جاز أن يعرب عن الشيء با لشيء ،فإنا نقول :إمنا عرب عنه من
طر يق املشاكلة ،ولسنا نقول :إن اللفظتني متلفتان فيلزمنا ما قالوه؛ وإمنا نقول :إن يف كل واحد منهما معىن ليس يف

األخرى" .36

الفر يق الثاّن :أنكر وقوع الرتادف بالتماس الفروق الدقيقة بني األلفاظ اليت يظن بينها ترادف ،ومن أبرز علمائه:

أبو هَلل العسكري :وهو من أبرز املهتمني با لفروق اللغوية يف كتابه( :الفروق يف اللغة) ،ألفه بعد أن ملس حاجة

الدرس اللغوي لبيان الفروق بني األلفاظ املتقاربة وهو ما يفهم من قوله" :إّن ما رأيت نوعا من العلوم وفنا من اآلداب إال

وقد صنف فيه كتب جتمع أطرافه وتنظم أصنافه إال الكَلم يف الفرق بني معان تقاربت حىت أشكل الفرق بينها حنو العلم

واملعرفة والفطنة والذكاء واإلرادة واملشيئة والغضب والسخط" .37حيث صرح بإنكار الرتادف يف أول كتابه( :الفروق يف اللغة)،
وقد حاول العسكري وضع منهج يقوم عىل اعتبارات وأسس للتفر يق بني األلفاظ املتقاربة يف املعىن ،فقال" :الشاهد عىل أن
اختَلف العبارات واألمساء يوجب اختَلف املعاّن ،إن االسم كلمة تدل عىل معىن داللة اإلشارة؛ وإذا أشري إىل الشيء مرة

واحدة فعرف ،فاإلشارة إليه ثانية وثالثة غري مفيد ،وواضع اللغة حكيم ال يأيت فيها مبا ال يفيد ،فإن أشري منه يف الثاّن والثالث
إىل خَلف ماأشري إليه يف األول كان ذلك صواب ًا،فهذا يدل عىل أن كل امسني جيريان عىل معىن من املعاّن،وعني من

األعيان يف لغة واحدة ،فإن كل واحد منهما يقتضي خَلف ما يقتضيه اآلخر ،وإال لكان الثاّن فضَل ً ال حيتاج إليه .وإىل هذا

ذهب املحققون من العلماء" .38

-الثعا لبي يف كتابه( :فقه اللغة وسر العربية) ،وقد حرص فيه عىل إظهار الفروق الدقيقة بني األلفاظ املستعملة واليت
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يظن أهنا من قبيل االشرتاك ،فأفرد الثعا لبي فصَل ً يف "األشياء ختتلف أمساؤها وأوصافها باختَلف أحواهلا" ( . )39فالثعا لبي يقول

با لرتادف لكن الرتادف غري كامل ،ومثة فروق بني بعض املرتادفات عنده ،ففي الفصل األول يلتمس الثعا لبي الفروق بني الكلمات

اليت يظن فيها احتاد يف املعىن ،مثل" :فيما روي منها عن األئمة وعن أيب عبيدة):
"ال يقال كأس إال إذا كان فيها شراب وإال فهي زجاجة.

وال يقال مائدة إال إذا كان عليها طعام وإال فهي خوان .
ال يقال كوز إال إذا كانت له عروة وإال فهو كوب.

40

الفر يق الثالث :املستقل يف إثبات الرتادف وإنكاره ،وأبرز علمائه:

هذا الفر يق مستقَل ً ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء؛ كابن فارس الذي أنكر الرتدف ،ثم بعد ذلك أثبت الرتادف بني فعل

وأفعل ،وبعد ذلك يفتخر باتساع اللغة العربية وإبانتها عىل بقية اللغات .41ومنهم من ألف يف الفروق اللغوية؛ كأيب هَلل
العسكري ،ثم بعد ذلك ألف كتاب التلخيص الذي ذكر فيه كثري ًا من املرتادفات .42

وكذلك العَلمة :الراغب األصفهاّن ،صاحب كتاب املفردات يف غريب القرآن فقد ذكر فيه أنه إذا أمد اهلل يف أجله

سيؤلف كتاب ًا آخر يفرق بني األلفاظ اليت يظن ترادفها :كالفؤاد ،والقلب ،والصدر ،وقال" :و ينبغي أن حيمل كَلم من منع عىل

منعه يف لغة واحدة ،فأما يف لغتني ،فَل ينكره عاقل" .43

ومن املعاصر ين املرتددين بني القول با لرتادف وإنكاره:

إبراهيم أنيس :أثبت الرتادف يف اللغة يف كتابه( :داللة األلفاظ)؛ وذلك من خَلل نقده لبعض علماء اللغة الذين

يلتمسون الفروق للمعاّن بني مدلوالت األلفاظ ،وضرب أمثلة كثرية له تؤيد وجوده يف اللغة ،ثم عدل عن رأيه هذا إىل إنكار
الرتادف يف كتابه( :اللهجات العربية) ،ونقد العلماء الذين حتايلوا عىل املرتادفات ،وخلقوا بينها ُماثلة يف املعىن .44

حجج املثبتني واملنكر ين للرتادف يف اللغة:
أوالً :حجج املثبتني للرتادف:

املثبتون للرتادف هلم حجة واحدة ،وهي أن الواقع اللغوي يشهد عىل وجود الرتادف ،ولو لم يكن يف اللغة

ترادف ملا أمكن أن نعرب عن شيء بغري عبارته ،وملا جاز لنا أن نضع لفظة مكان أخرى ،قال السيوطي" :واحتج أصحاب

املقالة األوىل بأنه لو كان لكل لفظة معىن غري األخرى ملا أمكن أن نعرب عن شيء بغري عبارة؛ وذلك أنا نقول يف" :ال ريب
فيه"" :ال شك فيه"؛ فلو كان الريب غري الشك لكانت العبارة عن معىن الريب بالشك خطأ؛ فلما عرب بهذا عن هذا ُعلم أن

املعىن واحد .والقول با لرتادف كان ماثَل ً يف أذهان العرب وأشعارهم ،فهذا احلطيئة ،مثَل ً يقول [من الطويل]:
وهند أىت من دوهنا النأي والبعد

أال حبذا هند وأرض بها هند

45

وتناقل اللغويون والنقادالبيت شاهداً عىل أن الشاعريأيت باالمسني املختلفني للمعىن الواحدتأكيداً ومبالغة"

26
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ثانياً :حجج املنكر ين للرتادف منها:
أ:

األصل يف الوضع اللغوي أن يكون للشيء اسم واحد فقط :إذ إن تسمية الشيء الواحد بامسني ،أو أكثر ،مدعاة

للخلط واللبس ،وهذا ينطبق عىل أمساء البشر أيضا فلو كان للرجل الواحد امسان ألحدث ذلك خلط ًا وبلبلة،
قال القاضي البيضاوي" :الرتادف عىل خَلف األصل ،واألصل هو التباين" .47

ب:

أما ابن درستويه ،فيقول" :حمال أن خيتلف اللفظان واملعىن واحد" .48

املرتادفات صفات يف األصل :يرى ابن فارس أن األصل يف املرتادفات اسم واحد وأما ما تب ىق فصفات كما يرى

أن هذه الصفات ليست متطابقة متام ًا لوجود فروق طفيفة بينها وقد أعرب عن ذلك بقوله" :ويُسىم الشيء الواحد باألمساء
املختلفة ،حنو :السيف واملهند واحلسام ،والذي نقوله يف هذا :أن االسم واحد وهو السيف ،وما بعده من األلقاب صفات،

ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غري معىن األخرى" . 49
ج:

وجود فروق بني املرتادفات :وهذه احلجة من أقوى احلجج اليت أوردها منكرو الرتادف ،مثال ذلك( :إنسان ،بشر)،

قال التاج السبكي" :األول موضوع له باعتبار النسيان ،أو باعتبار أنه يؤنس والثاّن باعتبار أنه بادي البشرة" . 50

(قعد ،جلس) ،قال ابن فارس" :إن يف قعد معىن ليس يف جلس .أال ترى أنا نقول :قام ثم قعد ،ثم نقول :كان مضطجع ًا فجلس،

فيكون القعود عن قيام واجللوس عن حالة هي دون اجللوس؛ ألن اجلَلس :املرتفع فاجللوس ارتفاع عما هو دونه" .51

ومن خَلل اآلراء السابقة حول إثبات وإنكار الرتادف ،يبدو أن اخلَلف الدائر بني علماء اللغة العربية يعود إىل

التشابه بني األلفاظ ،هل هو كتشابه نسبي وأن األلفاظ مرتادفة مع وجود فروق طفيفة بني األلفاظ وال يَلحظها إال

املتخصص يف اللغة ،وميكن أن تتبادل األلفاظ املرتادفة املعىن فيما بينها ،و لكن يف سياق معني ،أو هل التشابه بني األلفاظ هو
تشابه تام ،حبيث ميكن أن تتبادل هذه األلفاظ املرتادفة املعاّن فيما بينها بدون أن تؤثر يف املعىن.
رأي الباحثة:

الرتادف موجود أصَل ،وال ميكننا إنكار وجوده يف اللغة العربية؛ ألن الرتادف دليل اتساع العربية يف مفرداهتا ،فإنكاره

يعين أبرز خصائص اللغة العربية اليت متيزها عن اللغات األخرى ،ولكنه ال يوجد بني ألفاظ القرآن الكريم عند التحقيق،

وقد كان املنطلق الذي اعتمدنا عليه يف هذا احلكم ما أسسناه بداءة من تعريف الرتادف كما نرتضيه ،فكان مقياس ًا نعرضه عىل
األلفاظ القرآنية فتأباه والنتفاء لشروطه ،فحكمنا هلا بالتباين ،وقد اجتمتع يف كثري منها عوامل عدة خترج بها من نطاق الرتادف.
نتائج البحث:

رأينا يف هذا الباب أن الرتادف حاز اهتمام كثري من العلماء فاشتغلوا بألفاظه ومسائله ،كل يف اختصاصه ،وحسب

أمهية الرتادف فيما انصرف إليه من العلوم ،وكان ذلك االهتمام واضح ًا لدى علماء اللغة ،وأصول الفقه ،واملنطق،

واملشتغلني بعلوم القرآن الكريم.
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-اشتغل علماء اللغة القداىم واملحدثون جبمع األلفاظ املرتادفة يف موضوعات شىت ،وأفردها بعضهم مبصنفات

خاصة ،عىل حني خصص آخرون أجزاء من مصنفاهتم ذكروا فيها ألفاظ ًا كثرية سلكوها يف عداد املرتادفات.

واشتغل اللغويون مع ذلك مبسائل متلفة حتيط بظاهرة الرتادف ،كتعريفه ،ووقوعه ،وأسبابه ،وآثاره.

:2

 -وقد رأينا أهنم لم يتفقوا عىل تعريف واضح ناضج ملصطلح الرتادفُ ،ما أثار بينهم اخلَلف يف وقوعه بني مثبت

ومنكر ،وفق ًا للمناهج املختلفة اليت اتبعها كل فر يق ،فكانت حجج املنكر ين تقوم عىل التفر يق بني األلفاظ ،والتمييز بني
األمساء والصفات والقول بعلل التسمية ،واالعتبارات املختلفة ،ومنطق العقل ،وحكمة الوضع ،و يعزون ما روي من

املرتادفات إىل اخلطأ يف الفهم عن العرب ،واختَلف اللغات ،واملجاز ،يف حني يلتمس املثبون حججهم من الواقع اللغوي،

والسماع عن العرب ،وعلل التسمية نفسها ،وصعوبة الكشف عنها ،واختَلف اللغات بني القبائل ،واملجاز ،والفوائد اليت ُجتىن
من الرتادف .ووجدنا أنه ال خَلف عند التحقيق بني الفريقني ،وإمنا هو اختَلف املنهج يف التناول ،بني البحث يف أصول األلفاظ

ورصد الواقع اللغوي بعيد ًا عن تلك األصول ،وكان ذلك نتيجة لغموض املصطلح يف أذهان اللغويني ،وعدم االتفاق

بينهم عىل تعريف واحد للرتادف.
: -3

ويف الدراسات احلديثة ازدادت املسألة دقة ،واملصطلحات كثرة؛ إذ ميزت تلك الدراسات بني أنواع للرتادف ،منها

اجلزئي ،ومنها الكلي ،ومنها ما هو شبيه با لرتادف ،وغري ذلك ،وبا لرغم من أنه لم يتم اإلمجاع عىل حتديد معاّن تلك املصطلحات

أيض ًا ،إال أهنا لم ختل من الدقة يف كثري من جوانبها.

: -4

اهتم أيض ًا املشتغلون بعلوم القرآن الكريم بظاهرة الرتادف ،فكان هلم جهد طيب يف دراسة هذه الظاهرة ،ال

لذاهتا ،وإمنا خلدمة كتاب اهلل؛ وهلذا فقد اقتصرت مباحث الرتادف عندهم عىل ما يؤدي الغرض ،ويويف بالقصد ،أال وهو تفسري
القرآن الكريم ،وفهم علومه .فقد كان ملسألة إثبات الرتادف وإنكاره الصدارة يف جهودهم من دون املسائل األخرى اليت

رأيناها عند األصوليني ،وقد اختلفت آراؤهم وتباينت ما بني إثبات وإنكار ،وعىل درجات متفاوتة ،ويف اجتاهات متباينة ،ولم

يكن بينهم اتفاق عىل مفهوم الرتادف شأهنم يف ذلك شأن اللغويني.

:5

فاملثبتون دعتهم ضرورة فهم علوم القرآن الكريم إىل إثبات الرتادف ،فذكروه واقروه يف مسائل كان أوهلا

مفهوم األحرف السبعة ،إذ بينوا أن الرتادف هو املقصود بهذه األحرف ،وأقاموا عىل ذلك األدلة العقلية والنقلية ،وضربوا هلا
األمثال ،وبينوا كذلك أهنا كانت رخصة بألفاظ حمددة وردت عن النبي -صىل اهلل عليه وسلم ،-ثم نسخت بزوال العذر يف عهد

عثمان –رضي اهلل عنه ،-ولتلك الرخصة حكمة يف تيسري قراءة القرآن عىل القبائل املختلفة بألسنتها ،وقد بينا أن اختَلف
اللغات ال يعد من الرتادف عند التحقيق.

:-6

ومن املسائل اليت ذكرها املثبتون أيضا التوكيد ،ففي الرتادف عندهم نوع من توكيد املعىن ،ويكون ذلك إما

بإيراد اللفظ املرادف ،وإما بعطف املرادف ،ومن هذه املسائل كذلك البحث يف املتشابه وأنواعه ،إذ يعد استبدال كلمة بأخرى
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يف آيتني متماثلتني نوع ًا من املتشابه يف القرآن ،وكان منها أيض ًا علم التفسري ،فإنه ال يكاد خيلو تفسري من التفاسري من ذكر
املرادف؛ لتقريب املعىن ،وتوضيح الغا مض من ألفاظ القرآن الكريم.

:7

وأما املنكرون فقد اختلفت آراؤهم وتباينت مذاهبهم ،فكان منهم من أثبت الرتادف لغة ،وأنكره فصاحة

وعذوبة ،وكان منهم كذلك من حترج من القول برتادف بعض األلفاظ يف القرآن الكريم ،وآثر القطع بعدم الرتادف ما
أمكن ،وكان منهم أيضا من أنكر الرتادف صراحة يف العربية عامة ،وكتاب اهلل خاصة ،و يلحق بهؤالء وأولئك من تردد بني

اإلثبات واإلنكار ،فأنكر مع املنكر ين ،ثم ما لبث أن أثبت مع املثبتني.
:-8

وبذلك جند أن لظاهرة الرتادف شأنا يف علوم شىت ،ناقشها العلماء كل فيما اشتغل به من العلوم ،عىل قدر حاجته من

تلك الظاهرة مبا يويف بالقصد ،وحيقق املطلب ،فبعضهم أسهب وتعمق ،وبعضهم ألم بالظاهرة إملام ًا سريع ًا ،وآخرون كانوا

بني ذلك قواما.
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