
 ظاهرة الرتادف عند القدماء واحملدثني

 سليمان أبو عيسى
 مقاالت للكاتب
 هجري  22/2/1429 -ميالدي  01/03/2008 اتريخ اإلضافة:

       47زايرة: 

 
 متـهيد:

ملعىن، ومن هذه األشكال عالقة الرتادف، وتتمثل عالقة الرتادف يف وجود كلمات ميكن تتعدد أشكال الَعالقة بني اللفظ وا
أن تتبادل املواقع مع بعضها دون أن يتغري املعىن على الرغم من اختالف املكوانت الصوتية هلذه الكلمات، والعالقة يف هذه 

 ليت تقبل التبادل مع بعضها. احلالة عالقة إجياب، تدل على وجود قرابة بني الكلمتني أو الكلمات ا
 (.synonymyواملصطلح الذي يطلقه اللغويون على هذه احلالة هو: )الرتادف 

 
 تعريف الرتادف:

 التتابع. الرتادف لغة:
 الرتادف اصطالًحا: داللة عدد من الكلمات املختلفة على معىن واحد، مثل: 

  كآبة، اجلزع، األسف، اللهفة، احلسرة، اجلوى، احلرقة، واللوعة.ال احلزن، الغم، الغمة، األسى، والشجن، الرتح، الوجد، -
 فالن يشبه فالاًن، ويشاهبه، ويشاكله، ويشاكهه، ويضاهيه، ومياثله، ويضارعه، وحياكيه، ويناظره. -
 هفوة، وزلة، وسقطة، وعثرة، وكبوة. -
 

هو: األلفاظ املفردة الدالة على شيء  -عندهم  –ف وقد َعرََّف ُعلماء العربية الرتادف عن طريق إخراج احملرتزات، فالرتاد
  .[1]واحد ابعتبار واحد

حد لكن ابعتبارين: أحدمها وخيرج هبذا التعريف حنو االسم واحلد فليسا مرتادفني، والسيف والصارم، فإهنما دال على شيء وا
على الذات واآلخر على الصفة، والتوكيد حيث يفيد الثاين تقوية األول، والتَّابع الَّذي ال يفيد شيًئا كقوهلم: عطشان 

 نطشان، ويتبني لنا من هذا التعريف ما أييت:
 التعبري أبلفاظ بصيغة اجلمع يفيد أن الرتادف يقع بني صيغتني أو لفظني فأكثر. – 1
ال يُوجد أّي ربط يف التعريف بني املفردات والسياق اللغوي، ويف التعريف إشارة إىل أن املتعدد هو األلفاظ والثابت هو  – 2

 املعىن.
أمَّا التَّحديد بواسطة إْخراج املُْحرَتزات فإنه يبعد جانًبا متصالً ابلرتادف كالسيف والصارم، ويقارن بني التوكيد  – 3

 انشًئا عن تغيري صويت. والرتادف، وما كان
اُدف ابأللفاظ املفردة، ويوجد الرتادف مع األلفاظ املفردة وغريها. – 4  يربط التعريُف الرتَّ

ادف مصطلح "مدلول واحد  ألفاظ عدة" واملرتادفات عنده "ألفاظ متحدة املعىن، وقابلة للتبادل  –ويطلق "أوملان" على الرتَّ
 .[2]فيما بينها يف أي سياق"

 
 ويوجد يف هذا التعريف ثالث نقاط أساسية هي:

 املتعدد هو األلفاظ. –أ 
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 الثابت واملتحد هو املعىن. –ب 
 األلفاظ املرتادفة يف أي سياق" والتبادل هنا الربط بني الرتادف والسياق، فالرتادف مشروط إبمكانية التبادل بني -جـ 

 مطلق، وليس مشروطًا أو مقيًدا حبالة معينة.
 

 ونوضح إمكانية التبادل يف اجلملة اآلتية:
 ابلسيف.   الرقبة     الفارس    يقطع
 ابحلسام.   العنق     البطل    يفصل
 ابملهند.  اجليد  الشجاع   يضرب

ناصر الرأسية يف اجلمل السابقة، والعالقة األفقية أتخذ شكالً واحدًا: )فعل + فاعل + مفعول + ميكننا هنا التبديل بني الع
 جار وجمرور(.

 
 كما أن العناصر الصرفية اليت تتكون منها اجلَُمل السابقة واحدة: )أفعال + أمساء + أمساء + أدوات + أمساء(.

 
 ويبني "أوملان" أنَّ الرتادف ينقسم قسمني:

 ف اتم، وهو اندر الوقوع.تراد –أ 
أنصاف أو أشباه مرتادفات، وال ميكن استعماهلا يف السياق الواحد دون متييز بينهما، ويعين هذا وجود جانب من املعىن  –ب

يف كل لفظ ال يوجد يف اآلخر، ويف الرتاث العريب ذكر هلذه الفروق وهي تشبه املميزات الداللية يف نظرية التحليل التكويين 
أبو هالل العسكري: "الفرق بني املدح والتقريظ أن املدح يكون للحي وامليت، والتقريظ ال يكون إال للحي، وخالفه يقول 

التأبني وال يكون إال للميت، والفرق بني املدح والثناء أن الثناء مدح مكرر، والفرق بني املدح واإلطراء أن اإلطراء هو املدح 
ثاق أن امليثاق توكيد العهد، والفرق بني الوعد والعهد أن العهد ما كان من الوعد مقروان يف الوجه، والفرق بني العهد واملي

 .[3]بشروط"
 

ثراء أساليب التعبري اليت ميكن التبادل بينها، والتعبري عن ويف الرتادف ميزة يف رأي أوملان تتمثَّل يف إزالة خطر الغموض، وإ
الظالل واأللوان املتصلة، ابملعىن، ويتمثل اخلطر يف حشد املرادفات حشًدا ال يهِدف إىل بيان املعىن أو الكشف عن طاقاته 

 .[4]وإمنا يهدف إىل إثبات أمر آخر ذايت وهو القدرة على معرفة مفردات اللغة
 

  االختالف حول وجود الرتادف يف اللغة:
 اختلف اللغويون قدميًا وحديثًا حول حقيقة وجود الرتادف يف اللغة بني مثبت ومنكر. 

 
 الرتادف عند علماء العربية القدامى:

  املثبتون للرتادف:
منهم: سيبويه، واألصمعي، وأبو احلسن الرماين، وابن خالويه، ومحزة بن محزة األصفهاين، والفريوزآابدي، والتهانوي، ومعظم 

  املُْحدثني من اللغويني العرب يعرتف بوقوع الرتادف يف اللغة، من هؤالء: علي اجلارم إبراهيم أنيس.
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  حجج املثبتني: حيتج املثبتون للرتادف مبا يلي: 

 ال ريب فيه":"( لو كان لكل لفظٍة معىًن غري معىن األخرى، ملا أمكَن أن نعّبِّ عن شيء بغري عبارته، وذلك أان نقول يف 1)
"ال شكَّ فيه"، وأهل اللغة إذا أرادوا أن يفسروا )اللُّب( قالوا هو "العقل"، فلو كان الريُب غرَي الشك والعقل غري اللُّب 

َ هبذا عن هذا ُعلم أن املعىن واحدلكانت العبارُة عن م  .عىن الريب ابلشك خطأ، فلما ُعّبِّ
 
"وهند أتى من دوهنا النَّْأي  :( إّن املتكلم أييت ابالمسني املختلفني للمعىن الواحد يف مكان واحد أتكيًدا ومبالغًة كقوله2)

  .فالنَّْأُي هو البعد :والبعد"، قالوا
 
أصلَح الفاسد وملّ  :تشابه التام إمنا أن يُقام لفظ مقام لفٍظ ملعاٍن متقاربة جيمُعها معىًن واحد كما يقال( الرتادف ال يعين ال3)

 .الّشعث ورَتَق الَفْتق وَشَعَب الصَّدع
 
( وقال الطاهر ابن عاشور إذا أصبحت عدد من املفردات تدل على شيء واحد، فهي من الرتادف، وال يهمنا ما إذا  4)

املاضي تدل عليه أو على صفة فيه، مثل احلسام واهلندي اليت أصبحت اآلن تدل على السيف وال يلحظ معىن  كانت يف
 القطع أو األصل اهلندي فيها.

 
  املنكرون للرتادف:

 منهم: ثعلب وابن درستويه وابن فارس: وأبو علي الفارسي وأبو هالل العسكري والبيضاوي
 

  حجج املنكرين للرتادف:
  وز أن خيتلَف اللفظ واملعىن واحد ألّن يف كل لفظة زايدة معىن ليس يف األخرى، ففي ذهب معىن ليس يف مضى. ( ال جي1)

 
( الشاهد على أن اختالف األمساء يوجب اختالف املعاين أن االسم يدل كاإلشارة، فإذا ُأشري إىل الشيء مرة واحدة 2)

 اضع اللغة حكيم ال أييت فيها مبا ال يفيد.فُعرف فاإلشارة إليه اثنية واثلثة غري مفيدة، وو 
 

يبدو أن االختالف عائد إىل معىن الرتادف، هل يعين التَّشابُه التَّامَّ يف كل األحوال؟ أم هل يعين التشابه النسيب الذي ميكن 
يستبعد أن تشبه فيه أن تستعمل لفظة مكان أخرى؟ إذا كان األول، فالتشابه مستحيل بني كلمتني بل إن بعض علماء اللغة 

الكلمة نفسها يف موضعني خمتلفني، أما إذا قبلنا ابلتعريف الثاين، فإننا لن نعدم عدًدا من األلفاظ اليت مُيكن أن حتل حمل 
 أخرى يف سياقات معينة؛ فنعدها من الرتادف. 

 
  أسباب الرتادف:

عتبارات معينة غري أنه مع مرور الزمن تُوسع بعض األلفاظ كانت تدل يف املاضي على أوصاف حمددة ال فقدان الوصفية: -1
 يف استعماهلا ففقدت الوصفية واقرتبت من االمسية واكتفي ابلصفة عن املوصوف، وأصبح هذا الوصف امسا، فمثل:

 املُدام: كانت صفة للخمر تعين "الذي ُأدمي يف الدن" وهي اآلن ُتطلق على أهنا اسم من أمساء اخلمر.  -
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واحد هو السيف، وله أكثر من مخسني صفة لكل صفة داللتها املميزة كاملهند "مصنوع يف اهلند" ومثله السيف: له اسم  -
 اليماين "مصنوع يف اليمن" واحلسام حلدته وسرعة قطعه.

 
العربية لغة ذات هلجات متعددة ختتلف يف أمساء بعض األشياء، فالشيء الواحد قد يسمى  اختالط اللهجات العربية: -2

يلة بلفظ وعند أخرى بلفظ آخر، وبسبب اختالط العرب يف حروهبم ومعاشهم وأسواقهم فقد تطغى بعض األلفاظ عند قب
على بعض، واشتهرت الكلمات اليت تعتّب أسهل أو أفضل من غريها فاجتمع لإلنسان الواحد أكثر من لفظة للشيء 

 الواحد، من ذلك مثال:
 ند بعض األزد يسميها املدية.السكني يدعوها بذلك أهُل مكة وغريُهم وع -
 القمح لغة شامية، واحلنظة لغة كوفية، وقيل الّب لغة حجازية. -
 اإلانء من فخار: عند أهل مكة يدعى بُرمة، وعند أهل البصرة يسمى قدرًا. -
 البيت فوق البيت يسمى ِعّلية عند أهل مكة، وأهل البصرة يسمونه غرفة. -
 ه" وهو الذي يسميه أهل العراق الَقراح.احلقل "املكان الطيب يُزرع في -
 اجلرين عند أهل جند "املكان الذي جيفف فيه التمر والثمر" يسميه أهل املدينة امِلرَبد. -
 
اختالط العرب بغريهم من األمم األعجمية من فرس وروم وأحباش أدى إىل دخول  االقرتض من اللغات األعجمية: -3

 بية، بعضها كثر استعماله حىت غلب على نظريه العريب، من ذلك:عدد من الكلمات األعجمية يف العر 
 عريب: الَعْبهر -أعجمي: النَّرجس 
 عريب: الصََّرفان -أعجمي: الرَّصاص 
 عريب: السَّْمَسق -أعجمي: اليامسني 
 عريب: املشموم -أعجمي: امِلسك 

 
ادف؛ ألهنا تصبح مفردات أخرى اجانب املفردات اجملازات املنسية تعتّب سبًبا مهمًّا من أسباب حدوث الرت  اجملاز: -4

 األصلية يف حقبة من اتريخ اللغة، من ذلك: 
لى تسمية العسل ابملاذية )تشبيًها ابلشراب السلس املمزوج( والسالف )تشبيها ابخلمر( والثواب )الثواب النَّحل وأطلق ع -

 العسل بتسمية الشيء ابسم صانعه(، والصهباء )تشبيًها اِبخلمر( والنحل"العسل" )مُسّي العسل حنال ابسم صانعه(.
 تسمية اللغة لسااًن ألنَّ اللسان آلة اللغة. -
 تسمية اجلاسوس عيًنا لعالقة اجلزئية. -
 تسمية الرقيق رقبًة لعالقة اجلزئية.  -
 
تساهل يف استعمال الكلمة وعدم مراعاة داللتها الصحيحة يؤدي إىل تداخلها مع بعض ال التساهل يف االستعمال: -5

 األلفاظ يف حقلها الداليل:
 املائدة: يف األصل ال يقال هلا مائدة حىت يكون عليها طعام وإال فهي خوان. -
 الكأس: إذا كان فيها شراب وإال فهي قدح. -
 الكوز: إذا كان له عروة وإال فهو كوب. -
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 الثرى إذا كان نداي وإال فهو تراب.  -
 
التغيريات الصوتية اليت حتدث للكلمات ختلق منها صورا خمتلفة تؤدي املعىن نفسه. وهذه التغيريات قد  التغيري الصويت: -6

 تكون بسبب: 
 * إبدال حرف حبرف مثل: حثالة وحفالة؛ ثوم وفوم؛ هتنت السماء وهتلت، حلك الغراب وحنك الغراب.

  لغوي بتقدمي حرف على آخر، مثل: صاعقة وصاقعة؛ عاث وعثا؛ طريق طَاِمس وطَاِسم. * قلب
 

 الرتادف عند علماء العربية املعاصرين:
تناول علماء اللغة املعاصرين تلك القضية مبنظور أوسع، بل وضعوا شروطًا وقواعد لالستفادة من الرتادف؛ فقد انقش 

وذكر آراء علماء العربية يف وقوعها، ودلَّل أبمثلة من العربية على وقوع هذه الظاهرة، الدكتور إبراهيم أنيس قضية الرتادف، 
 وبنيَّ الشروط اليت وضعها احملدثون من علماء اللغات لتحقق هذه الظاهرة، وهذه الشروط هي: 

 االتفاق يف املعىن بني الكلمتني اتفاقًا اتمًّا. – 1
 تكون الكلمتان تنتميان إىل هلجة أو جمموعة منسجمة من اللهجات.االحتاد يف البيئة اللغوية، أي أن  – 2
 االحتاد يف العصر ابلنظر إىل املرتادفات يف فرتة خاصة أو زمن معني. – 3
 
أال يكون أحد اللفظني نتيجة تطور صويت للفظ اآلخر، ويلخص أهم األسباب اليت تنشأ عنها ظاهرة الرتادف فيما  - 4

 أييت:
 لقبائل لكلمات خاصة تشيع بينها وتكاد تكون جمهولة يف القبائل األخرى.إيثار بعض ا –أ 

 استعارة كلمات من هلجة من اللهجات أو لغة من اللغات. –ب 
، يطول العهد عليه  -جـ  ُتولِّد اجملازات املنسية نوًعا من الرتادف يف اللغات، فقد تستعمل بعض الكلمات استعماال جمازايًّ

 فيصبح حقيقة.
وجد صفات تفقد عنصر الوصفية مع مرور الزمن وتصبح أمساء، ال يلحظ الكاتب أو الشاعر ما كانت عليه فيؤدي ت –د 

 هذا إىل الرتادف.
من الكلمات ما تشرتك معانيها يف بعض األجزاء، وختتلف يف البعض اآلخر، وختف درجة اخلالف نتيجة التغيري  -هـ 

 .[5]الداليل، فتتشابه املعاين تشاهبا اتمًّا
 

 ويناقش الدكتور كمال بشر قضية الرتادف من وجهة نظر أخرى تتمثل فيما أييت:
 تعريف الرتادف، والتعريف املفضل لديه هو تعريف أوملان السابق. – 1
 
ُله َمشروطًا بوجود جانب من آراء علماء ا – 2 لعربية يف القدمي، وقد تفاوتت آراؤهم بني منكر للرتادف ومثبت له، وَمْن يقبـَ

املعىن يف كل لفظ وال يوجد هذا اجلانب يف األلفاظ األخرى ومن علماء العربية من يفرق بني الرتادف، واملتوارد، فيطلق 
تق الفتق، وأصلح الفاسد" ويطلق املتوارد على جمموعة األلفاظ اليت الرتادف على اجلمل التفسريية مثل "مل الشعث، ور 

 تشرتك يف الداللة على معىن واحد.
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آراء علماء اللغة احملدثني ومنهم الدكتور إبراهيم أنيس، وقد بيـَّنَّا رأيه، واألستاذ على اجلارم الذي خيرج ما كان نتيجة  – 3

ويرى أن الرتادف موجود ولكن أمثلته ليسْت كثرية ابلصورة اليت زعمها بعض  تطور صويت مثل كمح وكبح من دائرة الرتادف،
العرب، والذين ينكرون الرتادف مبالغون، والذي يثبتون بدون قيٍد ُمبالغون أيًضا، واجبنا القيام بتحليل معاين الكلمات حتليالً 

 دقيًقا قبل احلكم بوجود الرتادف أو عدمه.
 
ادف، فريى "بلومفيلد" أن الرتادف غري موجود، وإذا اختلفت الصيغ صوتيًّا آراء علماء اللغة األو  – 4 ربيني يف مالحظة الرتَّ

َوَجَب اختالفها يف املعىن، وعلى هذا فال ترادف، ويتَّفق "فريث" مع "بلومفيلد"يف هذه النَّظريَّة، وتعد املميزات الصوتية 
 لصوتية تغريَّ املعىن.إحدى خصائص املعىن اللغوي، وإذا اختلفت املكوانت ا

 
جيب وضع منهج علميٍّ ِلدراسة قضية الرتادف وهو املنهج الوصفي، ويستند هذا املنهج إىل جمموعة من األسس تتمثل  – 5

يف ضرورة حتديد مصطلح الرتادف، ودراسة هذه القضية يف فرتة زمنية حمددة، وحتديد بيئة الكالم املدروس، ونوع األسلوب 
 املثقفني أو العامة، ومراعاة املوقف الذي يقال فيه الكالم. املدروس، كأسلوب

 
إذا نظران إىل الرتادف نظرة عامة وبدون حتديد منهج معني فالرتادف موجود، وإذا نظران إىل الرتادف يف اللغة العربية يف  – 6

 .[6]منه القدمي واحلديث فالرتادف موجود أيًضا، مع إمكانية ختريج بعض األمثلة أو إخراج بعضها
اُدف التَّامَّ غري موجود، ويتمثل الرتادف التام يف تبادل اللفظني يف مجيع السياقات، ويف  ويرى الدكتور أمحد خمتار عمر أنَّ الرتَّ

واحدة، وعند مجاعة لغوية واحدة، وعلى هذا فال تراُدف بني حامل وحبلى، فاألوىل راقية مؤدبة مستوى واحد، وفرتة زمنية 
والثانية مبتذلة. وإذا أمكن التبادل بني اللفظني يف بعض السياقات فالرتادف موجود، وهو موجود مع الكلمات اليت نعجز 

 .[7]ري ويعدو، ومضيء ومنريعن بيان الفرق الدقيق يف املعىن بينها، كما يف يثب ويقفز، وجي
 

 طرق دراسة الرتادف:
عرفنا الرتادف فيما مضى، وهو موجود يف اللغة حيث ُيسمح ابلتبادل بني بعض األلفاظ وال يسمح مع البعض اآلخر، 

ادُ   ف التَّاّم غري موجود، فال يُراِدف اللفظ ترادفًا اتمًّا إال اللفظ نفسه، واملوجود ألفاظ بينها قرب داليل.والرتَّ
وميكن دراسة الرتاُدف يف ضوء نظرية السياق ابشرتاك األلفاظ املرتادفة يف جانب من الداللة األصلية، وانفراد كل لفظ 

كما نستطيع دراسة الرتادف يف ضوء نظرية احلقول الداللية ابنتماء األلفاظ اجانب من الدالالت اهلامشية مييزه من غريه،  
املرتادفة إىل حقل داليل معني، وتفرعها فروًعا رئيسة وجزئية حىت نصل إىل ما ميّيز اللفظ من غريه، واأللفاظ املرتادفة وفق 

 نفرد كل لفظ مبلمح داليل واحد مييزه من غريه.نظرية التحليل التكويين يوجد هبا عدد من احملّددات الداللية العامَّة وي
 

 اخلـالصة:
ادف ظاهرة عامة ومن ََثَّ فإنَّ إنكاره متاًما أو رفضه متاًما يتَّسم بشيء من املغاالة، وحنن نرى أن انتماء األلفاظ  إنَّ الرتَّ

ط األلفاظ املرتادفة بني الفصحى وهلجاهتا املرتادفة إىل اللغة املكتوبة "الفصحى" أو املنطوقة "اللهجات" أمر ضروري، فال خنل
وبناء على ذلك فإن كلمة "ولية أو مجاعة" ال ترادف عقيلة أو قرينة، ويقال نفس القول ابلنسبة لكلمة "مدام"، وخيتلف 

ينه األمر ابلنسبة للفصحى، فمادام اللفظ داخالً حتت هذا املستوى فإنه صاحل لكي حيكم عليه ابلرتادف إذا مت التبادل ب
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وبني غريه من األلفاظ القريبة منه دالليًّا دون أن يتغري املعىن، وليس شرطًا حينئذ أن حنكم على الكلمة أبهنا حمرتمة أو راقية 
 أو تنتمي إىل طبقة عليا، ويساعدان هذا على التأريخ لأللفاظ املرتادفة، ومعرفة ما بينها من فروق داللية.

 
، وهي مرتبطة ابملعىن، واستقامته شرط أساسي "لصحة تبادل املواقع أو االستبدال، إن عالقة االستبدال ليست ُمطلقة

عالقة بني أم ومرضع، أو أم ليست واحدة، فالعالقة بني أم ووالدة ليست كال [8]ودرجات القرابة بني الوحدات املعجمية
وزوجة، وتشرتك الكلمات: اثنية ودقيقة وساعة ويوم وأسبوع، وشهر وسنة يف ارتباِطها بوحدة داللية واحدة وهي الزمن، 

 ولكن التبادل بينها يف سياق واحد يغري املعىن، ونرى هنا وجود عالقة التدرج والتضمن.
 

اللة األصلية، والسياق لتحديد الدالالت اهلامشية والربط بني الداللتني، َث نصّنف إننا حباجة إىل استشارة املعجم لتحديد الد
 درجات القرابة، وحنّدد املستوى اللغوي، ونقوم بعملية االستبدال، وحنكم بعد ذلك بوجود الرتادف أو عدمه.
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