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 الملخص:
اختالف بين علماء  إّن الترداف و جوده أو عدم وجوده بحث قديم ، حديث ، ال يزال محط

العربية . و قد أشبعت األبحاث في هذا المجال ، تأييدًا و رفضًا و لکن ما له أهمية في هذا الجانب 

 وجهة نظر سطحية و بسيطة تحولت الی معضلة کبيرة فيما بعد.

، فنسعی من خالل هذا المقال و استنادًا لعلم المنطق و معانيه الدقيقة و إيراد الدالئل المختلفة 

أن نتحدث عن نظريتين هامتين و نبدي رأينا فيهما رفضًا أو تأئيدًا ، مع إننا نميل الی الرأي القائل 

بالترادف في اللغة و يکون تأييدنا جوابًا لمن تردد في وجود الترادف قديما أم حديثًا . و نقول حول ما قيل 

فظ يدل علی معنی واحد عند فردين فمعناه في الترادف : و حسب المفاهيم اللغوية و البنيوية ، إذا کان ل

و إيضًا لفظ « الساعد» عند اإلنسان بمعنی « الذراع» بالضرورة ما ورد في ذهنيهما . فمثاًل معنی  لفظ 

إذن کال اللفظين جاء بمعنی واحد ، « الذراع» ما يتصوره اإلنسان في ذهنه من معناه هو « الساعد» 

و لکن من أنکر وجود الترادف في اللغة ال يعير أهمية لهذا « . ساعدال» مرادف للفظ « الذراع » فلفظ 

و يعتقد بوجود إختالف دقيق في معناهما. ففي « الساعد» غير « الذراع» المفهوم الذهني ، بل يعتبر 

واقع األمر إذا أخذنا المسئلة من هذا المنطلق ، فسوف نجد إختالفا دقيقًا في کل حرف من حروف اللغة 

و ليس المفردات فحسب. إن قضية الترادف في رأي المتواضع هي مسئلة تصورية ذهنية حيث   العربية

ما يتصوره الفرد أو المفهوم الذي يتکون في ذهن السامع عند إيراد اللفظ هو المهم في قضية الترادف ، 

رنا في هذا هو المهم من وجهة نظ« ساعد» ولفظ « ذراع »لهذا ما يتصوره ذهن المتلقي عند سماع لفظ 

المجال و ال يوجد إختالف في معنی الذراع و الساعد في ذهن المتلقي عند سماع اللفظين . فلذا نقول 

 أن ال ترادف بين هذين اللفظين في ذهن سامعهما.



 المقدمة:
تعددت عالقة الکلمات في اللغة العربية ومنها العالقات الصوتية والحرفية والمعنوية الداللية 

  وعرف العلماء منذ القديم احدی هذه العالقات بالترادف .وما هي اال عالقة داللية وقداشاروغيرها. 

مختلفة البعض منهم ببعد هذه العالقة تارة والقرب تارة اخری . وفي ذلک وضعت طرق شرح وتفسير 

نکار و ومتعددة . ومن الممکن ان يکون السبب االساس في اختالف اآلراء حول هذا االمرالذي سبب اال

التاييد لهذه الظاهرة التي طالما کانت موجودة في اللغة العربية و اللغات االخری وعامل لتفسير الکلمات 

کتعريف االخفاء بالستر والغمر .-هذا اقل مما يجدر ذکره لمنافع الترادف في اللغات-بعضها بعضا و 

 )جواهر االلفاظ _ ابن قدامة البغدادي (.

ذهن القارئ او السامع او المتکلم من معنی موحد لکلمتين او اکثر اي هو الترادف ما يتبادر في 

 في حقيقة االمر اشتراک معنوي .

تماما انما ما طرح عبر التاريخ من آراء فی التاييد او الرد لظاهرة الترادف ليس مردودا وال مؤيدا 

ا اريد ان ابينه في طيات هذا امر بين االمرين والفريقان کانا تارة علی صواب وتارة اخری علی خطأ.وم

 المنطق و استطاعته في حل هذا االختالف. علماذهان الفريقين و هو  عن المقال بحث قد بعد قليال

   

 المعنی اللغوي :
الرازي:  " الترادف في اللغة التتابع، وأردفه أي أركبه خلفه، وكل شيء تبع شيئا فهو ردفه")

 الصحاح(.مختار 

الترادف: لفظ مشتق من الفعل: َرِدَف، أو المصدر: الردف، والردف: ما تبع الشیء. وکل شیء  

يقال: جاء القوم ُردافی   الرادفی. تبع شيئًا، فهو ِرْدُفُه، واذا تتابع شیٌء خلف شیء، فهو الترادف والجمع

 تبع بعضا.) ابن جنی، الخصائص(   أی بعضهم ي

وقال الفراء:  بألٍف من المالئکة ُمردفين»الزجاج قوله تعالی:  والترادف: التتابع. وقد فّسر

وأردف الشیء بالشیء وأردفه عليه: أتبعه عليه. قال الزجاج: يقال: ردفُت الرجل اذا .مردفين: متتابعين



رکبُت خلفه، وأرکبته خلفی. وردف الرجل وأردفُه: رکب خلفه، وارتدفه خلفه علی الدابة. ورديفک: الذی 

 .والرديف: المرتدف، والجمع رداف. واستردفه: سأله أن يردفه .والجمع ُردفاء وردافی يرادفک،

ات يکل قافية اجتمع فی آخرها ساکنان، سمی بذلک الن غالب العادة فی أواخر األب :والمترادف

 ن ردف اآلخرية ساکنان مترادفان کان أحد الساکنيها ساکن واحد، فلما اجتمع فی هذه القافيکون فيان 

 .) ابن منظور ، لسان العرب(والحقًا به

 

 المترادف اصطالحا:
ه ية، أشهرها ما تواضع عليأما الترادف اصطالحًا فانه أطلق مجازًا علی عدة استعماالت مجاز  

الکلمات قد »ن أو اکثر تشترک فی الداللة علی معنی واحد. الن يعلماء فقه اللغة من اطالقه علی کلمت

ترادف الراکبان علی الدابة الواحدة. وعلی هذا يتترادف علی المعنی الواحد أو المسّمی الواحد، کما 

ث ُشبهت الکلمتان فی ترادفهما وتتابعهما وداللتهما ي، ح«فالعالقة فی هذا االستعمال المجازی هی التشابه

 .الواحدة ةن وترادفهما علی الدابيعنی الواحد بالراکبعلی الم

ن المعنی اللغوی يرًا الی الصلة بيفات، مشيه( فی کتابه التعر 618وهذا ما صرح به الجرجانی )

رة وهو ضد المشترک، أخذ من يالمترادف ما کان معناه واحدًا وأسماؤه کث»واالصطالحی للترادف بقوله: 

 «....ث واألسديه کالليلف آخر، کأن المعنی مرکوب واللفظان راکبان علالترادف الذی هو رکوب أحد خ

الذی أفرد  (ه111وطی )ت يف الجامع لمصطلح الترادف فنجده فی کتاب المزهر للسيأما التعر 

هو األلفاظ المفردة الدالة علی »ن قوله: يله فصاًل خاصًا بعنوان: معرفة الترادف نقاًل عن االمام فخر الد

ن، وبوحدة االعتبار عن يسا مترادفيواحترزنا باالفراد عن االسم والحد، فل :باعتبار واحد. قالشیء واحد 

أحدهما علی الذات واآلخر  نيف والصارم، فانهما داّل علی شیء واحد، ولکن باعتبار ين، کالسينيالمتبا

 علی الصفة.)موجز العلوم العربية ، عدد من الکتاب (.

 

 



 أسباب وجود الترادف :
فقدان الوصفية: بعض األلفاظ كانت تدل في الماضي على أوصاف محددة العتبارات معينة  -1

غير أنه مع مرور الزمن ُتوسع في استعمالها ففقدت الوصفية واقتربت من االسمية واكتفي بالصفة عن 

 الموصوف، وأصبح هذا الوصف اسما، فمثل:

ن" وهي اآلن ُتطلق على أنها اسم من الُمدام: كانت صفة للخمر تعني "الذي ُأديم في الد -

 أسماء الخمر.

السيف: له اسم واحد هو السيف، وله أكثر من خمسين صفة لكل صفة داللتها المميزة  -

 كالمهند "مصنوع في الهند" ومثله اليماني "مصنوع في اليمن" والحسام لحدته وسرعة قطعه.

تعددة تختلف في أسماء بعض األشياء، اختالط اللهجات العربية: العربية لغة ذات لهجات م -2

فالشيء الواحد قد يسمى عند قبيلة بلفظ وعند أخرى بلفظ آخر، وبسبب اختالط العرب في حروبهم 

ومعاشهم وأسواقهم فقد تطغى بعض األلفاظ على بعض، واشتهرت الكلمات التي تعتبر أسهل أو أفضل 

 الواحد، من ذلك مثال: من غيرها فاجتمع لإلنسان الواحد أكثر من لفظة للشيء

 السكين يدعوها بذلك أهُل مكة وغيُرهم وعند بعض األزد يسميها المدية. -

 القمح لغة شامية، والحنظة لغة كوفية، وقيل البر لغة حجازية. -

 اإلناء من فخار: عند أهل مكة يدعى ُبرمة، وعند أهل البصرة يسمى قدًرا. -

 ل مكة، وأهل البصرة يسمونه غرفة.البيت فوق البيت يسمى ِعّلية عند أه -

 الحقل "المكان الطيب ُيزرع فيه" وهو الذي يسميه أهل العراق الَقراح. -

 الجرين عند أهل نجد "المكان الذي يجفف فيه التمر والثمر" يسميه أهل المدينة الِمرَبد. -

فرس وروم  االقترض من اللغات األعجمية: اختالط العرب بغيرهم من األمم األعجمية من -3

وأحباش أدى إلى دخول عدد من الكلمات األعجمية في العربية، بعضها كثر استعماله حتى غلب على 

 نظيره العربي، من ذلك:

 عربي: الَعْبهر -أعجمي: النَّرجس 

َرفان -أعجمي: الرَّصاص   عربي: الصَّ



 عربي: السَّْمَسق -أعجمي: الياسمين 

 عربي: المشموم -أعجمي: الِمسك 

لمجاز: المجازات المنسية تعتبر سبًبا مهمًّا من أسباب حدوث الترادف؛ ألنها تصبح مفردات ا -4

 أخرى بجانب المفردات األصلية في حقبة من تاريخ اللغة، من ذلك:

تسمية العسل بالماذية )تشبيًها بالشراب السلس الممزوج( والسالف )تشبيها بالخمر( والثواب  -

العسل بتسمية الشيء باسم صانعه(، والصهباء )تشبيًها ِبالخمر(  )الثواب النَّحل وأطلق على

 والنحل"العسل" )ُسّمي العسل نحال باسم صانعه(.

 تسمية اللغة لساًنا ألنَّ اللسان آلة اللغة. -

 تسمية الجاسوس عيًنا لعالقة الجزئية. -

 تسمية الرقيق رقبًة لعالقة الجزئية. -

التساهل في استعمال الكلمة وعدم مراعاة داللتها الصحيحة يؤدي التساهل في االستعمال:  -5

 إلى تداخلها مع بعض األلفاظ في حقلها الداللي:

ال فهي خوان. -  المائدة: في األصل ال يقال لها مائدة حتى يكون عليها طعام وا 

ال فهي قدح. -  الكأس: إذا كان فيها شراب وا 

ال فهو كوب. -  الكوز: إذا كان له عروة وا 

ال فهو تراب. -  الثرى إذا كان نديا وا 

التغيير الصوتي: التغييرات الصوتية التي تحدث للكلمات تخلق منها صورا مختلفة تؤدي  -8

 المعنى نفسه. وهذه التغييرات قد تكون بسبب:

* إبدال حرف بحرف مثل: حثالة وحفالة؛ ثوم وفوم؛ هتنت السماء وهتلت، حلك الغراب وحنك 

 الغراب.

 لغوي بتقديم حرف على آخر، مثل: صاعقة وصاقعة؛ عاث وعثا؛ طريق َطاِمس وَطاِسم.* قلب 

 

 



 :للترادف يدون وآرائهمالمؤ 
منهم: سيبويه، واألصمعي، وأبو الحسن الرماني، وابن خالويه، وحمزة بن حمزة األصفهاني، 

في اللغة، من هؤالء: علي والفيروزآبادي، ومعظم الُمْحدثين من اللغويين العرب يعترف بوقوع الترادف 

  الجارم إبراهيم أنيس.

لو كان لكل لفظٍة معًنى غير معنى األخرى، لما أمكَن أن نعبِّر عن شيء بغير عبارته،  (1)

"ال شكَّ فيه"، وأهل اللغة إذا أرادوا أن يفسروا )اللُّب( قالوا   ال ريب فيه": " وذلك أنا نقول في 

شك والعقل غير اللُّب لكانت العبارُة عن معنى الريب هو "العقل"، فلو كان الريُب غيَر ال

  . بالشك خطأ، فلما ُعبَِّر بهذا عن هذا ُعلم أن المعنى واحد

  : إّن المتكلم يأتي باالسمين المختلفين للمعنى الواحد في مكان واحد تأكيًدا ومبالغًة كقوله  (2)

   . هو البعدفالنَّْأُي   : "وهند أتى من دونها النَّْأي والبعد"، قالوا

( الترادف ال يعني التشابه التام إنما أن ُيقام لفظ مقام لفٍظ لمعاٍن متقاربة يجمُعها معًنى واحد 3)

دع  : كما يقال   . أصلَح الفاسد ولّم الّشعث ورَتَق الَفْتق وَشَعَب الصَّ

 

 المنکرون وآرائهم : 
انکروا ظاهرة الترادف والی يومنا هذا منهم : کما جاء سالفا ان الکثير من علماء العربية کانوا قد 

 . ثعلب وابن درستويه وابن فارس وأبو علي الفارسي وأبو هالل العسكريوالبيضاوي

 

  حجج المنكرين للترادف:
( ال يجوز أن يختلَف اللفظ والمعنى واحد ألّن في كل لفظة زيادة معنى ليس في األخرى، 1)    

  ففي ذهب معنى ليس في مضى. 



( الشاهد على أن اختالف األسماء يوجب اختالف المعاني أن االسم يدل كاإلشارة، فإذا 2)    

ُأشير إلى الشيء مرة واحدة فُعرف فاإلشارة إليه ثانية وثالثة غير مفيدة، وواضع اللغة حكيم ال يأتي فيها 

 بما ال يفيد.

إلى معنى الترادف، هل  يبدو أن االختالف عائد:»يقول الدکتور سليمان ابوعيسی في مقال 

يعني التَّشاُبه التَّامَّ في كل األحوال؟ أم هل يعني التشابه النسبي الذي يمكن فيه أن تستعمل لفظة مكان 

أخرى؟ إذا كان األول، فالتشابه مستحيل بين كلمتين بل إن بعض علماء اللغة يستبعد أن تشبه الكلمة 

لتعريف الثاني، فإننا لن نعدم عدًدا من األلفاظ التي ُيمكن أن نفسها في موضعين مختلفين، أما إذا قبلنا با

 «تحل محل أخرى في سياقات معينة؛ فنعدها من الترادف.

 

 

 المفهوم والمصداق:
المفهوم هو الموجود في ذهن االنسان والمصداق هو الموجود خارج ذهن االنسان.اي لو فهمنا 

اثباتها خارج اذهاننا . ببساطة تامة هذا هو التعريف االشياء يجب ان نکون قادرين علی تصديقها و 

ورة لهذين المصطلحين المنطقيين .والمثال لذلک أن مفهوم الشجرة في الذهن ما نفهمه منا وهو الص

البسيطة لها و لو اردنا ان نصدق هذه الصورة علينا أن نأتي بمثال عيني لها .ولکن ما عالقة هذا 

امًا وهي الربط بين المفهوم والمصداق أي ما نفهمه في أذهاننا من األشياء بالترادف ؟ اإلجابة واضحة تم

لنبين األمر بمثال : اسأل من طالب هل يجب ان يطابق علی المصاديق التي نعرضها خارج الذهن ،

يجيب نعم أي المفهوم موجود في ذهنه .اقول له ثانية صدق ما تفهمه  تعرف او تفهم ما هو اإلخفاء ؟ 

ني ، يقول :کل شئ مستور أي وضع عليه الستار اذن هو مخفي .ماذا حدث في هذه اإلجابة؟ بمثال عي

کأن الطالب يريد أن يقول أن اإلستار واإلخفاء علی معنی واحد .ألن ما تبادر في ذهنه واحد وهو 

في  ضا ما أکد به المؤيدون للترادف .وليس بخطأ .والمنکرون ايضا کانوا صائبينصحيح .هذا األمر اي

 آرائهم وهناک فرق بين المستور والمخفي وهو لغوي و ليس منطقي .

 



 النتيجة: 
حسب المفاهيم اللغوية و البنيوية ، إذا کان لفظ يدل علی معنی واحد عند فردين فمعناه 

و إيضًا لفظ « الساعد» عند اإلنسان بمعنی « الذراع» بالضرورة ما ورد في ذهنيهما . فمثاًل معنی  لفظ 

إذن کال اللفظين جاء بمعنی واحد ، « الذراع» ما يتصوره اإلنسان في ذهنه من معناه هو « الساعد» 

و لکن من أنکر وجود الترادف في اللغة ال يعير أهمية لهذا « . الساعد» مرادف للفظ « الذراع » فلفظ 

يق في معناهما. ففي و يعتقد بوجود إختالف دق« الساعد» غير « الذراع» المفهوم الذهني ، بل يعتبر 

واقع األمر إذا أخذنا المسئلة من هذا المنطلق ، فسوف نجد إختالفا دقيقًا في کل حرف من حروف اللغة 

العربية  و ليس المفردات فحسب. إن قضية الترادف في رأي المتواضع هي مسئلة تصورية ذهنية حيث 

إيراد اللفظ هو المهم في قضية الترادف ،  ما يتصوره الفرد أو المفهوم الذي يتکون في ذهن السامع عند

هو المهم من وجهة نظرنا في هذا « ساعد» ولفظ « ذراع »لهذا ما يتصوره ذهن المتلقي عند سماع لفظ 

المجال و ال يوجد إختالف في معنی الذراع و الساعد في ذهن المتلقي عند سماع اللفظين . فلذا نقول 

 هن سامعهما.أن ال ترادف بين هذين اللفظين في ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المصادر:
 القرآن الکريم-

 ابن جنی، الخصائص، حققه محمد علی النجار، دار الهدی، بيروت - 

 م1115ه/ 1334ابن منظور ، لسان العرب، دار صادر، ودار بيروت، لبنان، -

والنشر فی االنباری محمد بن القاسم، األضداد تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، دائرة المطبوعات -

 .م1181الکويت، 

الخطابی. بيان _ م1152، مطبعة البيان العربی، القاهرة، 2أنيس، ابراهيم، فی اللهجات العربية، ط-

 1138، 3اعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف الّله احمد، ومحمد زغلول سالم، دار المعارف بمصر، ط

 .م1161ة، يلثقافة واالعالم، الجمهورية العراقالزيادی، حاکم مالک، الترادف فی اللغة، منشورات وزارة ا_

 ق محمد احمديه(، المزهر فی علوم اللغة وأنواعها، تحق111وطی )ت ين السيجالل الد-

 روت، د.تيجاد المولی، وآخرون، دار الفکر، ب

 .م1181روت، يفات، مکتبة لبنان، د.ت، بيه(: التعر 618ف الجرجانی، علی بن محمد )تيالشر -

روت، ي، مکتبة المعارف، ب1ق عمر فاروق الطباع، طيه(، الصاحبی، تحق381فارس )احمد بن -

 .م1113ه / 1414

 م1163ه/ 1416، مکتبة الخانجی، 3عبدالتواب، رمضان، فصول فی فقه اللغة، ط-

 .روت، د.تية، بين القدسی، دار الکتب العلمية، حققه حسام الديالعسکری، ابو هالل، الفروق اللغو -

 م1111، دار الفکر، دمشق، 2ة، طياحمد محمد، مدخل الی فقه اللغة العربقدور،  -

ل يعقوب، أمي- ، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، د.ت1وافی، علی عبدالواحد، فقه اللغة، ط-

 م1161روت، ين، بيي، دار العلم للمال2ة، طيع، فقه اللغة وخصائص العربيبد
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