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 غويةالعربية بني الرتادف والفروق اللُّ  
 

  د. دمحم سامل الرجويب                                                                             
 جامعة مصراتة -كلية الرتبية                                                                          

 مقدمــــة:  
احلمد  رب العادلُت محدان يليق جبالؿ كجهو كعظيم سلطانو، كالصالة كالسالـ على أفصح  

إف اللغة العربية قد تشرفت بنزكؿ ف كبعد، آلو كصحبو كأتباعو إذل يـو الدينمن نطق ابلضاد، كعلى 
القرآف الكرمي هبا، فاتسعت رقعتها، كظلت مفرداهتا، كاىتم أىلها هبا، فبذلوا جيٍهدىىيم للعناية هبا كاافظة 
عليها، فلم يًتكوا ظاىرة من ظواىرىا إال تناكلوىا ابلبحث كالتنقيب، فعرفوا أسرارىا كخربكىا، كمن 

وىا ظاىرة )الًتادؼ( اليت تناكلتها ادلصنفات القدؽلة كاحلديثة، كذىب اللغويوف الظواىر اللغوية اليت تناكل
يف أمرىا مذاىب شىت، كتعددت آراؤىم من حيث اجلواز كاإلنكار يف كقوعها، فأحببت أف يكوف حبثي 
يف ىذه الظاىرة، ككانت رغبيت يف الكتابة حوذلا من أجل الوقوؼ على حقيقتها، كىل كثرة األلفاظ يف 

لعربية للشيء الواحد أمساء أـ صفات؟ كقد قسمت البحث إذل ثالثة مباحث تسبقها ىذه ادلقدمة ا
كتقفوىا اخلاسبة، فخصصت ادلبحث األكؿ للحديث عن الًتادؼ، كمادتو، كماىيتو، كأسبابو، بينما 

الث ذكرت جاء ادلبحث الثاين لبياف آراء بعض ادلتقدمُت كادثُت يف ظاىرة الًتادؼ، ، كادلبحث الث
 فيو ظلاذج من الفركؽ اللغوية يف القرآف الكرمي، كاللغة.

 كما توفيقي إال اب عليو توكلت كإليو أنيب كإليو ادلصَت
 املبحث األول: )الرتادف؛ مادته، وماهيته، وأسبابه(

 الًتادؼ يف اللغة:
: االرًٌ ًتادؼ يف اللغة  فقاؿ اجلوىرم: "عرؼ اللغويوف العرب ال ، كىو الذم يركب لػميرتى ٍدؼي دىؼي

، أم ليس تىًبعىةه ... الًتادؼ:  خلف الراكب ... ككل شيء تبع شيئان فهو رٍدفيوي، كىذا أمر ليس بو رًٍدؼه
 .(1)التتابع"

: ما تىًبعى الشيء. ككل شيء تبع شيئان، فهو رًٍدفيو، كإذا تتابع شيء كقاؿ ابن منظور: "  الرًٍدؼي
ادؼي ... كيق اؿ جاء القـو ريدىاَفى أم: بعضهم يتبع بعضان ... كيف حديث بدر: خلف شيء، فهو الًتر

                                                           

 .1364، 4/1363( إمساعيل بن محاد اجلوىرم، الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية، مادة )ر.د.ؼ( 1)
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فأمىدرىيمي هللا أبلف من ادلالئكة ميٍردفُت أم: متتابعُت يردؼ بعضهم بعضان. كرىٍدؼي كل شيء: مؤخرريه. 
، كخص بعضهم بو عجيزة ادلرأة، : األعجازي ... كالٌرًد كالٌرًٍدؼي الكىفىلي كالعجيزي : احلقي... كالرركاًدؼي بة ؼي

 .(1)"كضلوىا شلا يكوف كراء اإلنساف
ا، كالًتاديؼ التتابيع، كالرراًدؼ كقاؿ الراغب األصفهاين: "  الرردؼي الترابع، كىرًٍدؼي ادلرآًة عجيزىهتي

 
ي
ٍرًدؼي ادل

ي
ـي، كالذم أٍردىؼى غَتهادلتأخر، كادل  .(2)"تقدر
نهما ردؼ صاحبو دبعٌت أف أحدعلا يتبع كمنو قوذلم الليل كالنهار: )ردفاف(؛ ألف كل كاحد م 

( أم: تواليها كتوابعها، كأردفت النجـو أم توالت. كقوذلم للذم  اآلخر، ككذلك قوذلم: )إرداؼ النجـو
ؼللف ادللك من بعده ردؼ، كأرداؼ ادللوؾ: ىم الذين ؼللفوهنم يف القياـ أبمر ادلملكة. كقد فسر قولو 

ًدُّكيمٍ  أىيٌنً  لىكيمٍ  فىاٍستىجىابى  ﴿ تعاذل: ًئكىةً  ًمنى  أبًىٍلفو  شلي ، على رأم الزجاج: مردفُت: (3)﴾ ميٍرًدًفُتى  اٍلمىالى
 .(5)، كقاؿ الفراء: مردفُت متتابعُت(4)دبعٌت أيتوف فرقة بعد فرقة

كمنو تسميتهم ضرابن من القوايف يف الشعر كالعركض بػ )ادلًتادؼ(، كىو كل قافية اجتمع يف  
تسميتها بذلك؛ ألف الغالب يف أكاخر األبيات أف يكوف فيها ساكن كاحد،  آخرىا ساكناف، كسبب

فلما اجتمع ساكناف كاف أحدعلا رًدؼ اآلخر كالحقان بو، كادلًتادؼ أف تكوف أمساء لشيء كاحد، كىي 
 .(6)مولدة كمشتقة من تراكب األشياء

 الًتادؼ يف االصطالح:  
دبعٌت كاحد، أك أف يكوف للمتكلمُت أك الكلمات الًتادؼ يف االصطالح: ىو تعدد األلفاظ  

معٌت يندرج ربت حقيقة كحدة، أك االرباد يف ادلفهـو لداللة عدة كلمات سلتلفة كمنفردة على ادلسمى 
، كاحلساـ، كادلسلوؿ، اليماين ، كذلك تسميتهم (7)الواحد . كمنو تسميتهم للسيف: ادلهند، كالصاـر

                                                           

 .190، 5/189مكـر بن منظور، لساف العرب، مادة )ر.د.ؼ( ( دمحم بن 1)
 .218( الراغب األصفهاين، معجم مفردات ألفاظ القرآف الكرمي، ص2)
 .9( سورة األنفاؿ: آية:3)
 .191، 5/190( ينظر دمحم بن مكـر بن منظور، لساف العرب، مادة )ر.د.ؼ( 4)
 .2/402( ينظر: أبوزكراي الفراء، معاين القرآف كإعرابو، 5)
. كالزبيدم، اتج العركس من جواىر القواميس، مادة 218( ينظر: الراغب األصفهاين، معجم ألفاظ القرآف، مادة )ر.د.ؼ( ص6)

 .2/504. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة )ر.د.ؼ( 23/177)ر.د.ؼ(، 
ادلرصع يف اآلابء كاألمهات كالبنُت كاألذكاء  . كابن األثَت،56( ينظر: الشريف على بن دمحم اجلرجاين، كتاب التعريفات، ص7)

 .1/402، كعبد الرمحن جالؿ الدين السيوطي، ادلزىر يف علـو اللغة كأنواعها، 352كالذكات، ص
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، النػرٍيطى  ، كالبائجىةي ، كتسميتهم اخلمر: الراح، كادلدامة، الداىية: الًقٍنًطري يٍػهىمي، كالتجاـر ل، كالدىوايس، كالدر
كالصهباء، كالسرباء، فادلالحظ على ادلعٌت االصطالحي للًتادؼ أف العلماء اقتبسوه من ادلعٌت اللغوم 

عناىا كىو ركوب أحد خلف آخر، كأطلقت كلمة ترادؼ يف األصل على ىذا ادلعٌت، مث نقلت من م
احلقيقي إذل ادلعاين اجملازية كىو إطالقها على الكلمات اليت تدؿ على معٌتن كاحد، فإف الكلمات قد 

، كىذا ظاىره (1)تًتادؼ على ادلعٌت الواحد أك ادلسمى الواحد، كما يًتادؼ الركباف على الدابة الواحدة
 يف أقواذلم.
، كقيل ىو عبار ادؼ ىو: "فمن ذلك قوؿ اجلرجاين يف تعريفو للًت   ة عن االرباد يف ادلفهـو

 .(2)"لدالة على شيء كاحد ابعتبار كاحدتوارل األلفاظ ادلفردة ا
إف تكوف أمساء لشيء كاحد كىي عن الصاغاين أف ادلًتادؼ ىو: " كيقوؿ الزٌبيدم نقالن  

 .(3)"ولدةه كمشتقةه من تراكيب األشياءم
)ادلًتادفة( ػػػػػػتتتابع على معٌت كاحد بػظ اليت كمن ىذا اصطلح العلماء على تسمية األلفا 

 كصارت ىذه الظاىرة اللغوية تعرؼ هبذه التسمية اصطالحان.
كعرؼ بعض اللغويُت ادثُت الًتادؼ فقالوا: ىو أف يدؿ أكثر من لفظ على معٌت كاحد  

القوؿ ، كمنهم من كضع لو شركطان ينبغي ربقيقها حىت ؽلكن (4)حبيث تنصرؼ مجيعان للداللة عليو
 ابلًتادؼ بُت األلفاظ، كىذه الشركط ىي:

االتفاؽ التاـ يف ادلعٌت بُت الكلمتُت اتفاقان اتمان عند الكثرة الغالبة من أفراد البيئة الواحدة، فإذا 
تبُت بدليل، أف العريب كاف يفهم من كلمة: )جلس( معٌت ال يستفيده من كلمة: )قعد( فيكوف حينئذ 

 ليس بينهما ترادؼ.
اد يف البيئة اللغوية كذلك ابنتماء الكلمتُت إذل ذلجة كاحدة، أك رلموعة منسجمة من االرب

 اللهجات.
االرباد يف العصر، كلذا غلب أف نلتمس الًتادؼ بُت لفظُت يف زمن معُت حبيث ال يكوف 

                                                           

 .33، 32( ينظر: حاكم مالك الزايدم، الًتادؼ يف اللغة، ص1)
 .56( الشريف علي بن دمحم اجلرجاين، كتاب التعريفات، ص2)
 .23/180العركس، مادة )ر.د.ؼ( ( الزبيدم، اتج 3)
، كإميل بديع يعقوب، 309، كرمضاف عبد التواب، فصوؿ يف فقو العربية، ص145( ينظر: أمحد سلتار عمر، علم الداللة، ص4)

 .414، كدمحم حسُت آؿ ايسُت، الدراسات اللغوية عند العريب إذل هناية القرف الثالث، ص173فقو اللغة العربية كخصائصها، ص
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 أحدعلا من العصر اجلاىلي كاآلخر من ادلولد يف العصر العباسي مثالن.
نتيجة لتطور صويت للفظ آخر كما يف )اجلثل كاجلفل( دبعٌت : النمل، أال يكوف أحد اللفظُت 

 .(1)نلحظ أف إحدل الكلمتُت، ؽلكن أف تعد أصالن، كاألخرل تطوران ذلا
 مادة )ردؼ( يف القرآف الكرمي:

 جاءت مادة )ردؼ( يف القرآف الكرمي يف ثالثة مواضع كذلك على النحو اآليت:
 .(2)﴾ تىٍستػىٍعًجليوفى  الرًذم بػىٍعضي  لىكيمٍ  رىًدؼى  يىكيوفى  أىفٍ  عىسىى قيلٍ  ﴿قاؿ تعاذل: 

 .(3)أم: تبع بقرب بعض الذم تستعجلوف من العذاب
بػىعيهىا( 6) الرراًجفىةي  تػىٍرجيفي  يػىٍوـى  ﴿قاؿ تعاذل:   .(4)﴾ الرراًدفىةي  تػىتػٍ

فاألكذل سبيت   أم: يصور هللا سبحانو كتعاذل حالتُت، حالة النفخ األكذل، كحالة النفخ الثانية،
 .(5)كل شيء إبذف هللا، كالثانية ربيي كلر شيء إبذف هللا، فالرجفة الثانية اتبعة الرجفة األكذل

ًدُّكيمٍ  أىيٌنً  لىكيمٍ  فىاٍستىجىابى  ﴿كقاؿ تعاذل:  ًئكىةً  ًمنى  أبًىٍلفو  شلي  .(6)﴾ ميٍرًدًفُتى  اٍلمىالى
فمردفُت متتابعُت أييت بعضهم يف أثر أم: أف لفظة مردفُت قد أسندت إذل ادلالئكة يـو بدر، 
 .(7)بعض إللقاء الرعب كالرىينة يف قلوب الكفار، كنصرة ألىل اإلؽلاف

 أسباب الًتادؼ ككثرتو يف العربية : -
 إف كثرة الًتادؼ يف اللغة لو أسباب أذكر منها.

 تعدد أمساء الشيء الواحد يف اللهجات ادلختلفة: -1
 تداخلت اللهجات بعضها ببعض، كنشأت اللغة ادلشًتكة فكل ذلجة تطلق عليو امسان، مت

كسبسكت بعدد من األلفاظ اليت تدؿ على مسمى كاحد يف اللهجات ادلختلفة، كىذا السبب جعلو 
كلو نظران يف . "(8)ادلنكركف أمران ال عالقة لو ابلًتادؼ على مذىبهم، الشًتاطهم أف يكوف يف لغة كاحدة

                                                           

 .324، 322نظر: رمضاف عبد التواب، فصوؿ يف فقو العربية، ص( ي1)
 .72( سورة النمل: اآلية: 2)
 .20/27( ينظر: دمحم الطاىر ابن عاشور، تفسَت التحرير كالتنوير، 3)
 .7، 6( سورة النازعات: اآلية: 4)
 .30/67( ينظر: دمحم الطاىر ابن عاشور، تفسَت التحرير كالتنوير، 5)
 .9األنفاؿ: اآلية: ( سورة 6)
 .9/275( ينظر: دمحم الطاىر ابن عاشور، تفسَت التحرير كالتنوير، 7)
 .79( ينظر: دمحم نور الدين ادلنجد، الًتادؼ يف القرآف، ص8)
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وجدان شيئان يشبو ىذا الذم نتصوره يف القدمي، ما يسمى: )فكة( مثالن يف اللهجات العربية احلديثة، ل
)خيٍردىة(، كيف ليبيا:  يف مصر، يسمى يف لبناف: )فرافَت(، كيف سوراي كاألردف: )فراطة(، كيف العراؽ:

. كبذلك يكوف اختالؼ األلفاظ على ادلعٌت بُت القبائل كالبلداف ال يعد من الًتادؼ عند (1)")رقاؽ(
الًتادؼ على البيئة اللغوية الواحدة، كذلك ألف مستخدـ ىذا اللفظ غَت مستخدـ للفظ اآلخر. قصر 

كأف تكوف األلفاظ ادلًتادفة مقيدة بزماف كمكاف معُت. غَت أف ادلتقدمُت أغفلوا ىذه اجلوانب، كتتبعوا 
كالبيئة، فمثالن مجعوا  الكلمات الدالة على معٌت كاحد يف سلتلف العصور، كدكف النظر يف الزماف كادلكاف 

كل كلمة تدؿ على السيف أك األسد كإف اختلف زماهنا كمكاهنا، كعدكىا من ادلًتادؼ كدل تكن كلها 
معركفة كال مستعملة عند مجيع العرب، كلو كانت ىذه األلفاظ معركفة لدل مجيع العرب دلا افتخر 

 .(2)بعضهم أنو ػلفظ مخسُت امسان للسيف
 الصفات الغالبة: -2
أف يكوف للشيء الواحد يف األصل اسم كاحد، مث يوصف بصفات سلتلفة، تغلب األمساء ك

، كإطالؽ (3)األصلية يف االستعماؿ، فتعدذلا يف التسمية، كينسى ما فيها من الوصفية كتصبح مرادفة ذلا
كإطالؽ اسم كاحد للسيف كمخسُت كصفان، كلكل كصف داللتو ادلتميزة، كقد تنبو إذل مثل ىذا، أبو 

كنت دبجلس سيف الدكلة حبلب، خالويو، أماـ سيف الدكلة فقاؿ: "لفارسي يف حواره مع ابن علي ا
كابحلضرة مجاعة من أىل اللغة، كفيهم ابن خالويو، فقاؿ: ابن خالويو: أحفظ للسيف مخسُت امسان، 

ه
ي
ٌند كالصراـر فتبسم أبو علي، كقاؿ: ما أحفظ إال امسان كاحدان، كىو السيف. كقاؿ ابن خالويو،: فأين ادل

 .(4)"الشيخ ال يفرؽ بُت االسم كالصفة ككذا ككذا؟ فقاؿ أبو علي: ىذه صفات، ككأف
 التطور اللغػػػػوم: -3

كىو أف تتطور بعض أصوات الكلمة على ألسنة العرب، فتنشأ صور أخرل للكلمة، كبعد 
احلركؼ يف اللفظ،  ذلك يعدُّىا اللغويوف، مًتادفات دلسمى كاحد، كمن أمثلة ذلك اختالؼ ترتيب

مثل: )جذب كجبذ(، ك)صاعقة كصاقعة(، ك)اضمحل كامضحل( كىذا ما يطلق عليو )القلب(، كمن 
التطور الصويت اإلبداؿ كىو إحالؿ حرؼ مكاف حرؼ يف الكلمة كمثل ذلك ما ركم عن األصمعي 

                                                           

 .316( رمضاف عبد التواب، فصوؿ يف فقو العربية، ص1)
 .291( ينظر: حاكم مالك الزايدم، الًتادؼ يف اللغة، ص2)
 .213، 212ىيم أنيس، داللة األلفاظ، ص( ينظر: إبرا3)
 .1/405( عبد الرمحن جالؿ الدين السيوطي، ادلزىر يف علـو اللغة كأنواعها، 4)
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السقر( ابلسُت، اختلف رجالف يف )الصقر( فقاؿ أحدعلا: )الصقر( ابلصاد، كقاؿ اآلخر: )"أنو قاؿ: 
، كقد (1)"قوؿ كما قلتما؛  إظلا ىو )الزقر(فًتضيا أبكؿ كارد عليما فحكيا لو ما علا فيو، فقاؿ: ال أ

يكوف التطور اللغوم يف معٌت الكلمة كداللتها ال يف لفظها، فمن الكلمات ما تشًتؾ معانيها يف بعض 
الكلمات مًتادفة؛ ألف ادلعاين ال تبقى على األجزاء كزبتلف يف بعضها اآلخر، كدبركر الزمن تصبح تلك 

حاؿ كاحدة، فقد يصبح اخلاص عامان، أك العاـ خاصان مثل كلمة )ىلك( يف العربية، فهي يف العربية 
دبعٌت )الذىاب( لكل نوع منو، كيف العربية ربدد كأصبح مقصوران على نوع كاحد من الذىاب كىو 

 .(2) ادلوت كاذلالؾ)اذلالؾ( فأدل ىذا التطور إذل الًتادؼ بُت
 االقًتاض من اللغات األخرل: -4

كىو استعارة األلفاظ من اللغات األجنبية، اليت كانت ذباكر العربية، أك من أخواهتا السامية، 
كيدخل يف ذلك ادلعٌرب كادلولد بعد عصر االحتجاج، كمن ذلك ما ركم من ألفاظ فارسية كالدًٌمقس 

للعسل كالذم قاؿ فيها ابن منظور: ىي كلمة فارسية، معناىا: ما كاالستربؽ للحرير، ككالدستفشار 
أبعث إرٌل بعىسىلو خيالرر، من  ج يف كتابو إذل بعض عمالو بفارس:عصرتو األيدم. كمنو قوؿ احلجا 

 .(3)النحل األبكار، من الدستفشار، الذم دل تسمو النار
 الفخر كاالعتػػػػزاز: -5

الواضح يف مجع عدد من األمساء للشيء الواحد، كقد صار غرضان إف الفخر كاالعتزاز لو أثره 
للغويُت يتسابقوف ضلوه كيتفاخركف بو، كدل يكونوا يهدفوف من كراء ذلك إذل غاية لغوية، بقدر ما ىو 
منافسة ادلفاخرة كادلباىاة جبمع األمساء الكثَتة للشيء الواحد، جاعلُت من ذلك آية على سعة 

ف سلتلف األلفاظ للشيء الواحد سواءن، كاف من ادلشًتؾ اللفظي أك من حفظهم، كراحوا غلمعو 
، كما كرد عن ابن خالويو فخوران بسعة معرفتو ككثرة (4)الصفات، أك من ادلهجور، أك من الغريب النادر

داين كحبضرة مجاعة من العلماء: "أحفظ للسيف مخسُت حفظو، أنو قاؿ يف رللس سيف الدكلة احلم
 .(5)"امسان 

                                                           

 .1/374( أبو الفتح عثماف ابن جٍت، اخلصائص، 1)
   ف ، رمضا286-281، كحاكم مالك الزايدم، الًتادؼ يف اللغة، ص183( ينظر: إبراىيم أنيس، يف اللهجات العربية، ص2)

 .81، كدمحم نور الدين ادلنجد، الًتادؼ يف القرآف الكرمي، ص320-319عبد التواب، فصوؿ يف فقو العربية، 
 .1/470( ينظر دمحم بن مكـر بن منظور، لساف العرب، مادة )بكر( 3)
 .289-287( ينظر: حاكم مالك الزايدم، الًتادؼ يف اللغة، ص4)
 .1/405ادلزىر يف علـو اللغة كأنواىا، ( عبد الرمحن جالؿ الدين السيوطي، 5)
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 الوضع كالوىم كاخلطأ: -6
كيكوف ذلك أحياانن بسبب ادلنافسة الشديدة بُت اللغويُت، بغية أف يربز أحدىم عن اآلخر، 
كليظهر أنو عارؼ ابللغة يلجأ إذل االختالؼ، كلذلك كجدت طائفة من األمساء موضوعة مث أخذت 

لذلك السيوطي ابابن مساه: "  طريقها إذل اللغة، كأدل ذلك إذل كثرة األمساء للشيء الواحد، كقد أفرد
، كذكر ابن األنبارم يف بعض أمساء اخلمر قولو: " (1)معرفة ما ركم من اللغة كدل يصح كدل يثبت "

ُـّ زىنٍػبىق " الفىيػٍهىج اسم سليٍتػىلىفه للخمر، ككذلك الًقٍنًديدي كأ
(2). 

 بيت:كمن أخيار أمثلة ادلصطنع اللغوم كافتعاؿ اخلطأ، يركل أف مجاعة قطعوا ال
 أاب منذر افنيت فاستبق بعضنا       حنانيك بعض الشر أىوف من بعض         

فعرض ذلم من تفعيالتو /ؽ بعضنا/ فجاءكا إذل ادلربد كسألوه: ما القبعض؟ فقاؿ: القطن، 
 كأنشد:

 (3)كأف سنامها حشي القبعضا                             
يدؿ على أف شيئان من على مثل ىذه األخبار فقاؿ: "ئي( كقد علق )الدكتور إبراىيم السامرا 

ىذا قد كقع حبيث صارت العربية غنية ابأللفاظ ادلوضوعة دلعٌت كاحد، كمن ىنا نشأت مشكلة 
كتوليد ادلعاين على ىذه  الًتادؼ يف العربية. كىي يف حقيقتها ال تعدك أف تكوف أثران من آاثر االصطناع

على أف بعض الركاة كعلماء اللغة أضافوا كثَتان من األمساء اليت دخلت  . فهذه األخبار تدؿ(4)"الطريقة
 .(5)بعد ذلك يف اللغة كاالستعماؿ

ىذه بعض األسباب اليت أدت إذل كثرة األلفاظ ادلًتادفة يف ادلعاجم، كمؤلفات اللغويُت  
من لغات البشر،  العرب، اليت غلمع ادثوف من علماء اللغات على إمكاف كقوع الًتادؼ، يف أم لغة

كلكن بتتبع الشركط اليت كضعوىا لتحقيق إمكانية القوؿ أبف بُت الكلمتُت ترادفان يتبُت بطالف ىذه 
الكثرة كعدـ صحتها، كيبقى لظاىرة الًتادؼ مقامها ادكد يف العربية، كما ىي احلاؿ يف اللغات 

 األخرل.

                                                           

 .1/103( ادلصدر السابق، 1)
 .10/340( دمحم بن مكـر بن منظور، لساف العرب، مادة )ؼ.ق.ج(، 2)
 .166( ينظر: أبو الربكات كماؿ الدين عبد الرمحن األنبارم، نزىة األلباء يف طبقات األدابء، ص3)
 .181ص ( إبراىيم السامرائي، فقو اللغة ادلقارف،4)
 .294-292( ينظر: حاكم مالك الزايدم، الًتادؼ يف اللغة، ص 5)
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ك عدـ كجوده إبطالؽ، بل غلب أف كلذلك ال غلوز لنا أف نقوؿ بوجود الًتادؼ إبطالؽ، أ 
 تكوف ىناؾ ضوابط لضبط ىذه الظاىرة.

 املبحث الثاين: آراء بعض املتقدمني واحملدثني يف ظاهرة الرتادف:
إف ظاىرة الًتادؼ شغلت العلماء قدؽلان كحديثان، ما بُت مقر ذلا جامع أللفاظها، كما بُت  

كإجالذلم للغة القرآف، فوضع ادلثبتوف للًتادؼ  منكر ذلا كخالفهم. ىذا منبعث من حرصهم كزلبتهم،
مصنفات خاصة ليثبتوا الًتادؼ يف كاقع اللغة على لساف أصحاهبا، ككذلك كضع ادلنكركف مصنفات 

 خاصة لنفي الًتادؼ. كىذه بعض آراء العلماء ادلثبتُت كادلانعُت ادلتقدمُت كادثُت.
 ادلثبتوف لظاىرة الًتادؼ من ادلتقدمُت: -أ

ابب  ىػ( عندما قسم األلفاظ يف 180أكؿ من أشار إذل ظاىرة الًتادؼ ىو )سيبويو ت إف 
اعلم أف من كالمهم اختالؼ اللفظُت الختالؼ ادلعنيُت، كاختالؼ اللفظ للمعاين، حيث يقوؿ: "

اللفظُت كادلعٌت كاحد، كاتفاؽ اللفظُت كاختالؼ ادلعنيُت ... كاختالؼ اللفظُت كادلعٌت كاحد ضلو: 
ت كانطلق، كاتفاؽ اللفظُت كادلعٌت سلتلف قولك: كجدتي عليو من ادلوًجدة ككجدت إذا أرد ذىب

 .(1)"كجداف الٌضالة كأشباه ىذا كثَت
 .(2)كقصد ابلًتادؼ قولو: "اختالؼ اللفظُت كادلعٌت كاحد" كمثل لو بقولو: "ذىب كانطلق" 

د، ليدلوا على ادلعٌت الواحإظلا أٍكقىعت العربي اللرفظُت على ىػ( قاؿ: " 206قطرب )ت 
 .(3)"اتساعهم يف كالمهم

ىػ ( كالذم جعل عنواف أحد كتبو )ما اختلفت ألفاظو كاتفقت  214األصمعي )ت  
 .(4)معانيو( كقد أكرد فيو كثَتان من األلفاظ ادلًتادفة

ىػ( فقد ظهرت عنده فكرة الًتادؼ دبا مساه )كتاب  224أبو عبيدة القاسم بن سالـ )ت  
 .(5)اء ادلختلفة للشيء الواحد(، فقد ذكر يف ىذا الكتاب ألفاظان سلتلفة تدؿ على معٌت كاحداألمس

كأكثر كالمهم أييت على ضربُت آخرين: أحيدعلا ىػ( قاؿ: " 327قاسم األنبارم )ت دمحم بن  

                                                           

 .24/ 1( سيبويو، الكتاب، 1)
 .12. كزلمود سليم ىياجنة، اإليضاح يف الًتادؼ، ص196، 35( ينظر حاكم مالك الزايدم، الًتادؼ يف اللغة، ص2)
 .1/400ا، ( عبد الرمحن جالؿ الدين السيوطي، ادلزىر يف علـو اللغة كأنواعه3)
 .12( ينظر: زلمود سليم ىياجنة، اإليضاح يف الًتادؼ، ص4)
 .13( ينظر ادلصدر السابق، ص5)
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... كىذا ىو أف يقع اللفظاف ادلختلفاف على ادلعنيُت ادلختلفُت؛ كقولك: الرجل كادلرأة، كاجلمل كالناقة 
الكثَت الذم ال ػلاط بو، كالضرب اآلخر أف يقع اللفظاف ادلختلفاف على ادلعٌت الواحد كقولك: الرب 

 .(1)كاحلنطة، كالعىَتي كاحلمار"
كبلغ اجلدؿ يف ظاىرة الًتادؼ بُت العلماء من القرف الرابع اذلجرم حيث دل تعد ظاىرة  

بات الًتادؼ أك إنكاره مبثوثة يف كتب اللغة بل ذباكزهتا إذل الًتادؼ مسألة مقتصرة على رلرد آراء يف إث
أف يضع ادلثبتوف مصنفات معنونة ابلًتادؼ أتكيدان لوقوعو يف اللغة، كمن أمثلة ذلك ما ذىب إليو أبو 

ىػ( من أتليف كتاب )األلفاظ ادلًتادفة(، كما جعلوا لو أبواابن  384احلسن علي بن عيسى الرماين )ت 
 كتبهم، منهم:خاصة بو يف  

ىػ(، ككتابو  816ىػ( ككتابو اخلصائص، كعلي بن دمحم اجلرجاين  )ت 392ابن جٍت )ت  
 .(2)التعريفات كغَتعلا

 ادلانعوف لظاىرة الًتادؼ من ادلتقدمُت: -ب
ىػ( حيث قاؿ: " كلُّ  231إف أكؿ من ذىب إذل إنكار ظاىرة الًتادؼ ىو ابن األعرايب  )ت 

العرب على معٌت كاحد؛ يف كل كاحد منهما معٌت ليس يف صاحبو، ردبا عرفناه فأخربان حىٍرفُت أكقعتػٍهيما 
بو، كردبا غىميض علينا فلم نػيٍلزًـ العربى جهلو، كقاؿ: األمساء كلها لعٌلة؛ خٌصت العرب فأخٌصٍت منها 

 .(3)من العلل ما نعلمو، كمنها ما ذبهلو "
دؼ يف اللغة، كقد انتصر عدد من اللغويُت إذل كبذلك يكوف ابن األعرايب أكؿ من أنكر الًتا 

 . كمن الذين أنكركا الًتادؼ:(4)رأيو، كاتسعوا فيو كزادكه بياانن 
ىػ( صاحب كتاب )أدب الكاتب(  276أبو دمحم عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينورم )ت 

فما ، فقاؿ: "(5)ظكالذم يرل أف الوجو األساسي لتأليفو ىو جهل الناس الفرؽ كالتباين بُت األلفا
رأيت أحدان منهم يعرؼ فػىٍرؽى ما بُت الوىكىع كالكىوىع، كال احلىنىفى من الفىدىعى كال الٌلمي من الٌلطىع فلما أف 
رأيت ىذا الشأف كل يـو إذل نػيٍقصىاف، كخشيت أف يذىب رىمٍسيو كيعفو أثره؛ جعلت لو حظان من عناييت 

                                                           

 .6( دمحم بن القاسم األنبارم، كتاب األضداد، تح: دمحم أبو الفضل، ص1)
 .197ص، كحاكم مالك الزايدم، الًتادؼ يف اللغة، 13( ينظر: زلمود سليم ىياجنة، اإليضاح يف الًتادؼ، ص2)
 .7( دمحم بن القاسم األنبارم، كتاب األضداد، ربقيق: دمحم أبو الفضل، ص3)
 .39، كدمحم نور الدين ادلنجد، الًتادؼ يف القرآف الكرمي، ص198( حاكم مالك الزايدم، الًتادؼ يف اللغة، ص4)
 .14( ينظر: زلمود سليم اذلياجنة، اإليضاح يف الًتادؼ، ص5)
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 .(1)"كجزءنا من أتليفي
 رفضو ىػ( الذم تبع شيخو ابن األعرايب يف 291بن ػليي ثعلب )ت أبو العباس أمحد 
كزعم أف كل ما يظن من ادلًتادفات فهو من ادلتباينات اليت تتباين ابلصفات،  للًتادؼ كركل عنو قولو: "

كالثاين ابعتبار كما يف اإلنساف كالبشر، فإف األكؿ موضوع لو ابعتبار النسياف، أك ابعتبار أنو يؤنس، 
 .(2)"دم البشرةأنو اب

فمحاؿ أف ؼلتلف لذين أنكركا الًتادؼ إذ يقوؿ: "ىػ(: يعد من ا 347ابن درستويو )ت 
اللفظاف كادلعٌت كاحد، كما يظن كثَت من اللغويُت كالنحويُت، كإظلا مسعوا العرب تتكلرم بذلك على 

فها، كدل يعرؼ السامعوف طباعها، كما يف نفوسها من معانيها ادلختلفة، كعلى ما جرت بو عاداهتا كتعار 
تلك العلة فيو، كالفركؽ، فظنوا أهنما دبعٌت كاحد، كأتٌكلوا على العرب ىذا التأكيل من ذات أنفسهم، 
فإف كانوا قد قصدكا يف ركاية ذلك عن العرب فقد أخطأكا عليهم يف أتكيلهم ما ال غلوز يف احلكمة، 

. كلقد (3)"لفناه يف افًتاؽ معٌت فعل  كأفعلكليس غليء شيء ... على ما شرحناه يف كتابنا الذم أ
ذىب ابن درستويو مع إنكاره الًتادؼ إذل نفي تعاقب حرؼ اجلر خالفان دلا ذىب إليو كثَت من علماء 

 .(4)العربية، كيرل يف جواز ذلك إبطاؿ حقيقة اللغة، كإفساد احلكمة فيها
رين للًتادؼ كمن أجل ىذه ىػ(: من ادلنك 395أبو ىالؿ احلسن بن عبد هللا العسكرم )ت 

الشاىد على أف مقدمتو إبنكار الًتادؼ، فقاؿ: " الغاية كضع كتابو )الفركؽ الفردية( كصرح يف
اختالؼ العبارات كاألمساء يوجب اختالؼ ادلعاين أف االسم كلمة تدؿ على معٌت داللة اإلشارة، كإذا 

، فاإلشارة إليو اثنيةن  حكيمه ال أييت  كاثلثةن غَت مفيدة، ككاضع اللغة أشَت إذل الشيء مرة كاحدة فػىعيًرؼى
 .(6). ككذلك إذل ما ذىب إليو ابن درستويو يف إنكاره لتعاقب حركؼ اجلر(5)"فيها دبا ال يفيد

ىػ(: من الذين أنكركا الًتادؼ كسلك يف ذلك مذىب  395أبو احلسن أمحد بن فارس )ت 
ى الشيء الواحد ابألمساء ادلختلفة ضلو )السيف كييسمٌ كابن األعرايب من قبلو، فقاؿ: " شيخو ثعلب

                                                           

 .8بن مسلم ابن قتيبة، أدب الكاتب، ص( أبو دمحم عبد هللا 1)
، كدمحم نور الدين ادلنجد، ادلًتادؼ يف القرآف الكرمي، 1/403( عبد الرمحن جالؿ الدين السيوطي، ادلزىر يف علـو اللغة، 2)

 .39ص
 .166، 1/165( عبد هللا بن جعفر ابن درستويو، تصحيح الفصيح، تح: عبد هللا اجلبورم، 3)
 .16لعسكرم، الفركؽ يف اللغة، ص( ينظر أبو ىالؿ ا4)
 .12( ادلصدر السابق، ص5)
 .48، كدمحم نور الدين ادلنجد، الًتادؼ يف القرآف الكرمي، ص201( ينظر: حاكم مالك الزايدم، الًتادؼ يف اللغة، ص6)
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كادلهند كاحلساـ( كالذم نقولو يف ىذا: إف االسم الواحد كىو )السيف(، كما بعده من األلقاب 
. قالوا: ففي )قعد( معٌت ليس يف .صفات، كمذىبنا أف كل صفة منها فمعناىا غَت معٌت األخرل .

خنا أيب العباس أمحد بن ػلي ، كىو مذىب شي)جلس(، ككذلك القوؿ فيما سواه، كهبذا نقوؿ
 .(1)"ثعلب

ىػ(: يعد األصبهاين من الذين أنكركا  520دمحم بن ادلفضل ادللقب ابلراغب األصبهاين )ت 
آف الكرمي( قاؿ يف الًتادؼ كخاصة يف القرآف الكرمي، كقاـ بتأليف كتاب أمساه )ادلفردات يف غريب القر 

كأتبع ىذا الكتاب إف شاء هللا كنسألو يف األجل بكتاب ينيب عن ربقيق األلفاظ ادلًتادفة " مقدمتو:
على ادلعٌت كما بينها من الفركؽ الغامضة، فبذلك يعرؼ اختصاص كل خرب يلفظ من األلفاظ ادلًتادفة 

ق كيبطل دكف غَته من أخواتو ضلو ذكره القلب مرة كالصدر مرة ... كضلو ذلك شلا يعد من ال ػلق احل
الباطل أنو ابب كاحد فيقدر أنو إذا فسر احلمد  بقوؿ: الشكر  كال ريب فيو بال شك فيو، فقد 

 .(2)فسر القرآف ككفاه البياف "
 ادلثبتوف لظاىرة الًتادؼ من ادثُت: -ج

لقد تباينت آراء الدارسُت يف ظاىرة الًتادؼ بُت مثبت كمنكر، كلكن الغالبية منهم غلمعوف 
لى كقوع الًتادؼ، كيصفونو أبنو أمر كاقع ال ؽلكن دحضو، كيركف أف إنكاره إنكاران اتمان مذىب ال ع

تؤيده النصوص كالشواىد اللغوية، كأنو شيء اثبت يف العربية ال زبطئو عُت كال زبلو منو لغة قل أك  
ء )الدكتور إبراىيم أنس(، ، كمن مشاىَت ىؤال(4)، كأنو كاقع يف اللغة ادلشًتكة كيف القرآف الكرمي(3)كثر

أكل، ابرئ حيث ضرب على ذلك أمثلة. منها: )آثر كفٌضل، حضر كجاء، بعث كأرسل، مثول كم
 .(5)كخالق، البلد كالقرية ... إخل(

إذل كجود ظاىرة الًتادؼ يف العربية، فهو ال غلد  (6)كما أنو خلص يف كتابو )داللة األلفاظ( 
، كاستشهد على ذلك بقولو تعاذل:غلد فرقان بُت قولك مثالن: دل يسمع،       كيف أذنيو صميم، كيف أذنيو كقره

                                                           

 .59( أبو احلسن أمحد ابن فارس، الصاحيب يف فقو اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كالمها، ص1)
 .4( ينظر: الراغب األصبهاين، معجم مفردات ألفاظ القرآف، ص2)
 .178، كإبراىيم أنس، يف اللهجات العربية، ص322( ينظر: رمضاف عبد الوىاب، فصوؿ يف فقو العربية، ص3)
 .175، كإميل بديع يعقوب، فقو اللغة العربية كخصائصها، ص299( ينظر: صبحي الصاحل، دراسات يف فقو اللغة، ص4)
 .180( ينظر: إبراىيم أنيس، يف اللهجات العربية، ص5)
 .217، 216( ينظر إبراىيم أنيس، داللة األلفاظ، ص6)
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لىى كىًإذىا ﴿ تػينىا عىلىٍيوً  تػيتػٍ ٍعهىا دلىٍ  كىأىفٍ  ميٍستىٍكربنا كىذلر  آايى ٍرهي  كىقٍػرنا أيذينػىٍيوً  يًف  كىأىفر  يىٍسمى  .(1)﴾ أىلًيمو  بًعىذىابو  فػىبىشًٌ
يصح إنكار الًتادؼ مجلة مع من أنكر، مع كيرل )الدكتور رمضاف عبد التواب( أنو ال  

كجوب االعًتاؼ أبف بعض ما يتوىم أنو من ادلًتادؼ ىو غَت ادلًتادؼ، كأف أىل اللغة تساىلوا يف عد  
عن أيب زيد  ، كاستشهد على ذلك دبا ركم(2)كثَت من ادلفردات من الًتادؼ، كتفسَتىم اللفظة أبخرل

 ىٍبنطي؟ قاؿ: ادلتكأكئ. قلت: ما ادلتكأكئ؟ قاؿ: ادلتآزؼ.قلت ألعرايب: ما ااألنصارم أنو قاؿ: "
 .(3)"قلت: ما ادلتآزؼ؟ قاؿ: أنت أمحق

أف الًتادؼ كاقع يف العربية كال سبيل إذل إنكاره، كىو موضع أما األستاذ الزايدم فإنو يرل " 
صحة ذلا ابدلعٌت الدقيق ينميو التطور كيدعمو االستعماؿ، كيشهد بو الواقع اللغوم، أما ىذه الكثرة فال 

للًتادؼ كالًتادؼ حالة تعرض أللفاظ من اللغة يف أثناء حياهتا كتطورىا، كمن اجلائز أف يكوف ما كاف 
للغة مجيعان عرضة مًتادفان يف مرحلة ما متباينان يف مرحلة أخرل، كالعكس صحيح أيضان مادامت ألفاظ ا

 .(4)"للتطور الدالرل
حجازم( إذل أف ادلعٌت احلديث للًتادؼ إظلا ىو يف األلفاظ  كذىب )الدكتور زلمود فهمي 

 .(5)ذات الدالالت ادلتقاربة كليس يف اتفاؽ ادلعاين
 ادلانعوف لظاىرة الًتادؼ من ادثُت: -د

لقد سبق كأف ذكرت أف الغالبية من الدارسُت ادثُت يقولوف ابلًتادؼ، إال أف ىناؾ من كقف 
 اىرة منهم:منهم موقف ادلنكر ذلذه الظ

 الدكتور فضل حسن عباس:
ذكر الدكتور فضل يف كتابو )إعجاز القرآف الكرمي( يف زلاكلة منع الًتادؼ بُت الكلمات 

كالذم نطمئن إليو، كقد كأثبت الفركؽ اليت بينها قولو: "القرآنية ادلتقاربة كاليت ظنها بعض أبهنا مًتادفة، 
تاب هللا تبارؾ كتعاذل، كالكلمات اليت ظنها بعض الناس أطمأف إليو كثَتكف قبلنا أف ال ترادؼ يف ك

 .(6)"فيها، صلد أف لكل معناىا الدقيق مًتادفة عندما ننعم النظر
                                                           

 .7( سورة لقماف: اآلية : 1)
 .316، 315( ينظر: رمضاف عبد التواب، فصوؿ يف فقو اللغة، ص2)
 . 1/413( عبد الرمحن جالؿ الدين السيوطي، ادلزىر يف علـو اللغة، 3)
 .306( حاكم مالك الزايدم، الًتادؼ يف اللغة، ص4)
 .63( ينظر: زلمود فهمي حجازم، علم اللغة بُت الًتاث كادلناىج احلديثة، ص5)
 .175( فضل حسن عباس، كسناء فضل عباس، إعجاز القرآف الكرمي، ص6)



            العدد السادس                                       العربية بني الرتادف والفروق اللُّغوية - األكادمييةجملة البحوث 

- 959 - 

 األستاذ دمحم نور الدين ادلنجد:
 كقد قاـ بدراسة األلفاظ ادلًتادفة يف القرآف الكرمي كختم دراستو بقولو:        

تلك األلفاظ إذل اختصاص كلٌو منها بداللة أك أكثر من "كقد ىداان االستقراء كالٌتدبُّر يف 
الدالالت اذلامشية اليت ذبعلو ؽلتاز من األلفاظ األخرل اليت تشاركو يف ادلعٌت العاـ، كقد نفينا القوؿ 

 .(1)بًتادؼ تلك األلفاظ لعوامل عدة كجدانىا زبرج ابللفظ من دائرة الًتادؼ "
 األستاذ زلمود سليم ىياجنة:

الًتادؼ يف كتاب هللا معدـك كيف اللغة اندر دلا كتابو اإليضاح يف الًتادؼ أف: "  كر يفالذم ذ  
أللفاظ القرآف الكرمي من دقة يف االختيار، كحسن يف األداء، كخصوصية يف ادلعٌت، فكل ديباجة لفظية 

ن أسرار يف القرآف ىي ثوب ال يتعداه، كال ؽلكن أف يكوف ىذا الثوب لغَت ذلك ادلعٌت، كىذا سر م
ألفاظو كسبب من أسباب عظمتو كجاللو، إتقاف كدقة كإحساف يف اختيار اللفظ، كبلوغ الغاية 
القصول يف سبكن ادلعٌت الكامل، كترابط اتـ كثيق فيما بُت عالقات األلفاظ بعضها ببعض كقدرة 

 .(2)بلغت سدرة ادلنتهى على اإلػلاء. فألفاظو قاطعة "
 الًتادؼ:موقف علماء الغرب من ظاىرة 

لقد قسمت الدراسات األجنبية احلديثة ظاىرة الًتادؼ إذل ترادؼ مطلق، كترادؼ جزئي.  
كالذم قاـ هبذا التقسيم ىو)جوف الينز( كجعل الًتادؼ ادلطلق مرىوانن بتحقق الًتادؼ الكامل كالكلًٌي 

كتكوف مًتادفة كليان فقط كالتاـ، كتعترب ادلًتادفات كاملة الًتادؼ فقط إذا كانت كل معانيها متطابقة، 
إذا كانت مًتادفة يف السياقات كافة، كتكوف مًتادفة سبامان فقط إذا كانت متطابقة يف كل رلاالت ادلعٌت 

 .(3)ذات العالقة
ىذا من حيث تقسيم الًتادؼ، أما من حيث اخلالؼ يف كقوعو، فمعظم اللغويُت ادلعاصرين  

قوعو، كقد ذكر )الدكتور أمحد سلتار( رلموعة من اآلراء على إنكار الًتادؼ الكامل، كقليل يسمح بو 
 (.4يف ىذا الشأف. أذكر منها)

( ما يفهم منو: إننا ندعي أف كل كلمة من كلمات الًتادؼ تؤدم معٌت Blomfieldيقوؿ )

                                                           

 .254( دمحم نور الدين ادلنجد، الًتادؼ يف القرآف الكرمي، ص1)
 .38نة، اإليضاح يف الًتادؼ، ص( زلمود سليم ىياج2)
 .55-53( ينظر: جوف الينز، اللغة كادلعٌت كالسياؽ، ت: الدكتور عباس صادؽ الوىاب، ص3)
 .227، 224( ينظر: أمحد سلتار عمر، علم الداللة، ص4)



            العدد السادس                                       العربية بني الرتادف والفروق اللُّغوية - األكادمييةجملة البحوث 

- 951 - 

سلتلفان عن األخرل، كما دامت الكلمات سلتلفة صوتيان فالبد أف تكوف معانيها سلتلفة كذلك. كعلى 
 ابختصار نرل أنو ال يوجد ترادؼ حقيقي. ىذا فنحن

(: إذا كانت كلمتاف مًتادفتُت من مجيع النواحي ما كاف ىناؾ F.H.Georgeكيقوؿ )
 سبب يف كجود الكلمتُت معان.

(: إذا اشًتطنا التماثل التاـ بُت ادلفردتُت فلن يكوف ىناؾ مًتادفات، كلكن Lehrerكيقوؿ )
 تشاهبة إذل حد كبَت يف ادلعٌت، كؽلكن تبادذلما بصورة جزئية.قد يكوف ىناؾ عدد من ادلفردات ادل

(: كل الكلمات سبلك أتثَتان عاطفيان، كما سبلك أتثَتان إشاراين، كذلذا فمن Storkكيقوؿ )
 ادلستحيل أف ذبد مًتادفات كاملة.

أف معظم علماء الغرب ينكركف كقوع الًتادؼ ادلطلق حسب دـ من أقواؿ "كخالصة ما تق
)جوف الينز(، كيركف أف الًتادؼ يكوف فيما يصح تسميتو بشبو الًتادؼ، أك الًتادؼ اجلزئي، مصطلح 

أك التقارب الدالرل، أك التداخل ادلعنوم، كما أشبو ذلك من ادلصطلحات، كقليل منهم يرل الًتادؼ 
حسب ، كمرد اختالفهم يف ذلك تباين نظراهتم إذل فكرة ادلعٌت اللغوم، كذلك (1)"ثاندر  احلدك 

مناىجهم النفسية كاالجتماعية كادلنطقية كالفلسفية. كلعل أىم العقبات اليت ذكرىا ادلنكركف تتمثل يف 
 ادلعاين اإلضافية كاجلوانب العاطفية كاألسلوبية، كاإلغلابية.

كعندىم أف مقياس الًتادؼ احلقيقي يقـو على إمكانية استبداؿ الكلمة دبا يرادفها يف النص  
تغَت يف ادلعٌت، كىناؾ كثَت من األلفاظ اليت تدؿ على معٌت كاحد كلكنها زبتلف من  اللغوم دكف أم

حيث االستعماؿ. فال ؽلكن أف نستبدؿ الواحدة ابألخرل يف مجيع االستعماالت، كأقرب مثاؿ على 
ؿ ذلك )احلرب، كالوغى، كاذليجاء(، فهي دبعٌت كاحد، فمثالن: تقوؿ: )احلرب النفسية( كال غلوز أف تقو 

)اذليجاء النفسية، أك الوغى النفسية( كبذلك يكوف الًتادؼ عند بعض ادثُت األجانب ظاىرة غَت 
اثبتة يف األلفاظ، الكتساب األلفاظ ادلًتادفة معاين سلتلفة دبركر الوقت، كزبصص كل منها ابستعماؿ 

 .(2)معُت
 ظاىرة الًتادؼ اتضح كبعد عرض بعض أقواؿ العلماء كالباحثُت من ادلتقدمُت كادثُت يف 

أف ىذه الظاىرة بُت مفتخر هبا كمستنكر ذلا، فمن قاؿ ابلًتادؼ يرل أنو من دالئل فضل العربية 
كتفخر بو على غَتىا، كخصيصة من خصائصها، كدليالن على سعة ىذه اللغة كغناىا كثراء مفرداهتا يف 

                                                           

 .77( دمحم نور الدين ادلنجد، الًتادؼ يف القرآف الكرمي، ص1)
 .271، 270اللغة، ص ( ينظر حاكم مالك الزايدم، الًتادؼ يف2)
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النظم كالنثر، كذلك ألف اللفظ الواحد، التوسع يف سلوؾ طرؽ الفصاحة، كأساليب البالغة يف التعبَت ك"
ًصيعي، كغَت ذلك من أصناؼ  قد يتأترى ابستعمالو مع لفظ آخر الٌسجعي كالقافية، كالٌتجًنيسي كالًتر

للحاجة إذل التوسع . كأف الًتادؼ ػلسن "(1)"ستعماؿ ميرىادفو مع ذلك اللرفظالبديع، كال يتأترى ذلك اب
أك الشاعر، لو افتقر إذل استعماؿ معٌت: )قعد( مع قافية سينية،  ابأللفاظ، أال ترل أف الساجع

دل يوجد من التوسع ما الستعمل معٌت: )جلس( كلو دل يستعمل يف ىذا إال )قعد( لضاؽ ادلذىب، ك 
، كمن قاؿ إبنكار الًتادؼ يرل أف ىذه الظاىرة تعد إسرافان يف ادلفردات كتعبَتان عن (2)"كجد بوجوده

 .(3)جموعة من األلفاظ ال ضركرة ذلاالشيء الواحد دب
 املبحث الثالث: مناذج من الفروق اللغوية يف القرآن الكرمي واللغة

إف القوؿ بوقوع الًتادؼ أمر كاقع كذلك لذىاب أكثر اللغويُت إليو كتؤيده النصوص، كيشهد 
ألف الكثَت من  بو االستعماؿ شركط معينة ربد من كثرتو كإطالقو، أما كثرتو فتحتاج إذل نظر، كذلك

األلفاظ تقاربت معانيها، كتشاهبت دالالهتا كلكثرة استعماذلا تطورت داللتها، كأصبح الناس 
يستعملوهنا دبعٌت كاحد غَت مكًتثُت دبا بينها من فركؽ دقيقة، فًتادفت ألفاظ كثَتة على معٌت كاحد 

ساد اللغة، فوقفوا يف كجو ىذا نتيجة التطور يف االستعماؿ، فعد بعض علماء العربية ذلك ضرابن من ف
التيار كصنفوا أبواابن ككتبان يف الفركؽ، كمن ىؤالء العلماء ادلتقدمُت: )ابن قتيبة، كأبو ىالؿ العسكرم، 

، كفيما (4)كالعكربم، كابن البيطار(. كمن ادثُت: )نور الدين اجلزائرم، كادلستشرؽ ىزيكوس المنس(
 كاللغة كاف قد اختلف فيها كثَت من الناس، فمنهم من قاؿ أييت ظلاذج أللفاظ من القرآف الكرمي

 بًتادفها، كمنهم من أنكر ذلك.
 أكالن: ظلاذج يف الفركؽ يف القرآف الكرمي:

 أب، كالد: -1
شيءو،  : الوالد، كييسمى كلُّ من كاف سببان يف إغلادأب: يقوؿ الراغب األصبهاين إف: "األب

، كيف القرآف الكرمي لفظ )األب( يشمل األب ادلباشر كاجلد كإف عال، (5)"أك إصالحو، أك ظهوره أابن 

                                                           

 .1/406( عبد الرمحن جالؿ الدين السيوطي، ادلزىر يف علـو اللغة كأنواعها، 1)
 .96( ابن يعيش، شرح التصريف ادللوكي، ص2)
 .280( ينظر احلاكم مالك الزايدم، الًتادؼ يف اللغة، ص3)
 .232، 231( ينظر: حاكم مالك الزايدم، الًتادؼ يف اللغة، ص4)
 .13األصبهاين، معجم مفردات القرآف، مادة )أ.ب.ا(، ص( الراغب 5)
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، كأهنا تعٍت اجلد (1)﴾ أًلىبًيوً  ييوسيفي  قىاؿى  ًإذٍ  ﴿ فالدليل من القرآف على أهنا األب ادلباشر قولو تعاذل:
 .(4)﴾ اٍلميٍسًلًمُتى  مسىراكيمي  ىيوى  ًإبٍػرىاًىيمى  أىبًيكيمٍ  ًملرةى  ﴿ قولو تعاذل:

الواك كالالـ كالداؿ: أصله صحيح. كىو دليل الٌنٍجل كالٌنٍسل، ... يقوؿ ابن فارس: " كالد:
. كبذلك يكوف قصده أف الوالد األب ادلباشر خاصة، فإنو (2)"تىولرد الشيء عن الشيء: حصل عنوك 

يطلق كال ييراد منو إال حقيقة معناه كىي األب ادلباشر كذلك لداللتها على اجلانب العاطفي يف 
اإلنساف، إذ ال زبفى العاطفة بُت الولد ككالده، كفتور تلك العاطفة بُت احلفيد كأجداده. كيف القرآف 

 :الكرمي اآلايت اليت توصي ابلرأفة كاإلحساف كالشكر آثرت لفظ الوالدين على األبوين منها قولو تعاذل
ٍينً  ﴿ ، كلقوة الرابطة العاطفية بُت (4)﴾ كىًلوىاًلدىٍيكى  رل  اٍشكيرٍ  أىفً  ﴿ ، كقولو تعاذل:(3)﴾ ًإٍحسىاانن  كىاًبٍلوىاًلدى

 .(5)﴾ كىلىدى  كىمىا كىكىاًلدو  ﴿ الوالد ككلده أقسم هللا تعاذل هبا فقاؿ:
فلفظ األب يطلق على اآلابء كاألجداد عمومان، أما لفظ الوالد فال يطلق إال على األب ادلباشر 

 .(6)اللفظاف مًتادفُت، كال ػلل أحدعلا زلل اآلخرنظران دلعٌت النسل كالنجل. كهبذا ال يكوف 
 النأم كالبعد: -2

النأم: إف االستعماؿ القرآين ينفي الًتادؼ بينهما فجاءت )النأم( يف القرآف دبعٌت اإلعراض 
ٍنسىافً  عىلىى أىنٍػعىٍمنىا كىًإذىا ﴿ قاؿ تعاذل: َنىىل أىٍعرىضى  اإٍلً (7)﴾ يػىئيوسنا كىافى  الشررُّ  مىسروي  كىًإذىا جًبىانًًبوً  كى

. 
ا يػىرىٍكنىوي  ًإنػرهيمٍ  ﴿البعد: أييت نقيض القرب فقاؿ تعاذل:   .(8)﴾ قىرًيبنا كىنػىرىاهي ( 6) بىًعيدن

 .(9)على ذلك ال يكوف اللفظاف مًتادفُت كما ظن بعضهم بًتادفهما
 بزغ كطلع: -3

كالغُت أصله كاحد، كىو طلوع الشريء كظيهوره، يقاؿ: بزغىًت  الباء كالزاءبزغ: قاؿ ابن فارس: "

                                                           

 .4( سورة يوسف: اآلية: 1)
 .6/143( أبو احلسُت أمحد ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة )ك.ؿ.ك(، 2)
 .83( سورة البقرة: اآلية: 3)
 .14( سورة لقماف: اآلية: 4)
 .3( سورة البلد: اآلية: 5)
 .141-140ادلنجد، الًتادؼ يف القرآف الكرمي، ص( ينظر: دمحم نور الدين 6)
 .51. كسورة فصلت، اآلية: 83( سورة اإلسراء، اآلية 7)
 .7، 6( سورة ادلعارج: اآلية: 8)
 .44( ينظر: زلمود سليم ىياجنة، اإليضاح يف الًتادؼ، ص9)
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زًغىةن  الشرٍمسى  رىأىل فػىلىمرا ﴿ ، كقاؿ تعاذل:(1)"الشمسي كبزغ انبي البعَت إذا طلع ا رىيبًٌ  ىىذىا قىاؿى  ابى  أىٍكبػىري  ىىذى
أبو ىالؿ إذل التفريق بُت اللفظُت على  . ذىب(2)﴾ تيٍشرًكيوفى  شلرا بىرًمءه  ًإيٌنً  قػىٍوـً  ايى  قىاؿى  أىفػىلىتٍ  فػىلىمرا أىٍكبػىري 

 .(3)على أف البػيزيكغى أكؿ الطلوع. أم دلا رآىا يف أكؿ أحواؿ طلوعها تفكر فيها فوقع لو أنو ليست إبلو
 اٍلقىمىرى  رىأىل فػىلىمرا ﴿ ككضح أبو حياف يف تفسَته لآلية السابقة كاليت قبلها كىي قولو تعاذل:

زًغنا ا قىاؿى  ابى ىكيونىنر  رىيبًٌ  يػىٍهًدين  دلىٍ  لىًئنٍ  قىاؿى  أىفىلى  فػىلىمرا رىيبًٌ  ىىذى (4) ﴾ الضرالًٌُتى  اٍلقىٍوـً  ًمنى  ألى
أبف سيدان إبراىيم  .

إبراىيم عليو السالـ كاف يًتقب األنوار، كاالرتقاب يكوف ألكؿ األمور فكاف يصوب انظريو إذل األفق 
 .(5)حيث تظهر الشمس، كاألفق ال علو فيو كلذلك كاف التعبَت ابلبزكغ

. (6)"ل كاحد صحيح، يدؿ على ظهور كبركزالطاء كالالـ كالعُت أصابن فارس: " الطلوع: قاؿ
 يكوف عنده البزكغ كالطلوع يدالف على شيء كاحد كىو الظهور.. كبذلك (6)"كبركز

إذا ما ارتفعت الشمس قليالن الطلوع ال يكوف من علو فيقوؿ: " كيرل دمحم نور الدين ادلنجد أبف
مسى ذلك طلوعان؛ ألهنا تشرؼ على األرض من علٌو، كذلك بدءنا من كقت الضحى، دليلنا على ذلك 

تعالء )على( كما فيو من علو كإشراؼ، كيؤيد معٌت االرتفاع عن األفق تعدل الفعل )طلع( حبرؼ االس
... كمستقرئ  (7)﴾ غيريكهًبىا كىقػىٍبلى  الشرٍمسً  طيليوعً  قػىٍبلى  رىبًٌكى  حًبىٍمدً  كىسىبًٌحٍ  ﴿يف الطلوع قولو تعاذل: 

يف القرآف الكرمي غلد اطراد تعٌديو حبرؼ االستعالء )على( سواء كاف مذكوران كقولو  الطلوع كاإلطالع
 (9)﴾ اٍلغىٍيبى  أىطرلىعى  ﴿ .أـ مقدران على قولو تعاذل:(8)﴾ اٍلغىٍيبً  عىلىى لًييٍطًلعىكيمٍ  اّللري  كىافى  كىمىا ﴿ تعاذل:

اف، ال ترادؼ بينهما عند متباين... كالذم طللص إليو من كراء ذلك أف )الطلوع كالبزكغ( لفظاف 
 .(10)"التحقيق

                                                           

 .1/244( أبو احلسن أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة )ب.ز.غ(، 1)
 .78األنعاـ: اآلية:  ( سورة2)
 .564( ينظر: أبو ىالؿ العسكرم، الفركؽ يف اللغة، ص3)
 .77( سورة األنعاـ: اآلية: 4)
 .4/172( ينظر: أبو حياف، تفسَت البحر ايط، 5)
 .3/419( أبو احلسن أمحد بن فارس، مقاييس اللغة، مادة )ط.ؿ.ع(، 6)
 .130( سورة طو: اآلية: 7)
 .179آلية: ( سورة آؿ عمراف: ا8)
 .78( سورة مرمي: اآلية: 9)
 .203-200( دمحم نور الدين ادلنجد، الًتادؼ يف القرآف الكرمي، ص10)



            العدد السادس                                       العربية بني الرتادف والفروق اللُّغوية - األكادمييةجملة البحوث 

- 956 - 

كبذلك يكوف اللفظ يف القرآف الكرمي مقاـ ال يقـو فيو غَته ألنو البياف األعلى الذم جعل 
ألسنة األعراب يف عصر فصاحتها عاجزة عن أف أتيت دبثلو، دلا يف ألفاظو من دقة يف االختيار كحسن 

 .يف األداء كخصوصية يف ادلعٌت كهللا أعلم
 اثنيان: ظلاذج يف الفركؽ يف اللغة:

 قعد كجلس: -1
ذىب طائفة من اللغويُت إذل أهنما دبعٌت كاحد، كذىب آخركف إذل أف يف )قعد( معٌت ليس يف 

ضلن نقوؿ يف قعد معٌت ليس يف جلس، أال ب ىذا الرأم ابن فارس حيث قاؿ: ")جلس( كمن أصحا
دلقًعدي(، ك)قعدت ادلرأة عن احليض(، كنقوؿ لناس من ترل أان نقوؿ )قاـ مث قعد(. )أخذه ادلقيم كا

اخلوارج: )قعد(، مث نقوؿ: )كاف مضطجعان فجلس(؛ فيكوف القعود عن القياـ، كاجللوس عن حالة ىي 
هم من فرؽ بينهما بفرؽ . كمن(1)"فع(، فاجللوس ارتفاع عما ىو دكنودكف اجللوس، ألف )اجلىٍلس: ادلرت

و لبث خبالؿ اجللوس، كذلذا يقاؿ قواعد البيت دكف جوالسو للزكمها، كىو أف القعود ما تعقبآخر كىو "
. كحكي (2)"ذا قيل: )مقعد صدؽ( ألنو ال زكاؿجليس ادللك دكف قعيده ألنو ػلمد منو التخفيف، كل

أف يقاؿ دلن كاف قائمان: اقعيد، كدلن كاف انئمان أك أمحد أنو فرؽ بينهما يف قولو: " عن اخلليل بن
. ىذا ما قالو بعض اللغويُت يف الفرؽ بُت )قعد كجلس( ابلنظر إذل األصل، كمن (3)اجلس"ساجدان: 

جعل كالن منهما يقع موقع اآلخر نظر إذل تقارهبما يف ادلعٌت كبسبب التوسع كتعميم داللة اجللوس 
 .(4)"... أم جلس اف كما نص على ذلك اجلوىرم أبف "قعدكجرل االستعماؿ على أهنما مًتادف

 أتى كجاء: -2
، كىذا شلا يدؿ على ترادفهما (5)ذىب ابن منظور إذل أف اجمليء ىو اإلتياف، كاإلتياف ىو اجمليء

جاء فالف كالـ اتـ ال ػلتاج إذل صلة، قد فرؽ بُت )أتى كجاء(، بقولو: "ترادفهما عنده أما أبو ىالؿ ف
فالف نفسو، مث كثر  كقولك أتى فالف يقتضي رليئو بشيء، كذلذا يقاؿ جاء فالف نفسو، كال يقاؿ أتى

 .(6)"ستعمل أحد اللفظُت يف موضع اآلخرحىت ا
                                                           

 .60( أبو احلسُت أمحد بن فارس، الصاحيب يف فقو اللغة، ص1)
 .519( شهاب الدين اخلفاجي، شرح درة الغواص، ص2)
 .194-193فضل إبراىيم، ص( القاسم بن علي احلريرم، درة الغواص، تح: دمحم أبو ال3)
 .2/525( إمساعيل بن محاد اجلوىرم، الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية، مادة )قعد(، 4)
 .1/64، مادة )أتى( 2/431( ينظر: دمحم بن مكـر بن منظور، اللساف، مادة )ج.م.أ( 5)
 .34( الراغب األصبهاين، معجم مفردات القرآف، مادة )ج.ا.ء( ص6)
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كملخص عرض ىذه الفركؽ أنو ال ترادؼ بُت ألفاظ القرآف الكرمي حىت كلو جاءت لفظة مثل 
)جاء( يف ذلجة، ك)أتى( يف ذلجة، كذلك لسمو بيانو كفصيح ألفاظو كأف كل حرؼ من حركؼ القرآف 

فإننا ضلتاج إذل الًتادؼ يف تفسَت ألفاظو كبدكنو ال نستطيع أف نفسر كضع حبكمة ابلغة، كمع ذلك 
 القرآف الكرمي.

أما كقوع الًتادؼ يف غَت القرآف فال سبيل إذل إنكاره مجلة، كذلك جلواز استعماؿ كلمتُت 
للداللة على معٌت كاحد عند غياب الفركؽ الداللية بينهما كما يف الفعلُت )جاء، كأتى( فقد صارا 

عمالف للداللة على القدـك ابعتبار كاحد، كبذلك ال يكوف فرؽ يف الداللة على القدـك إذا قصدان يست
بػ )جاء( معٌت )أتى( كعليو يف ىذه احلالة نكوف قد أردفنا، كال كجود دلانع ؽلنع القوؿ أبهنما مًتادفاف. 

فتُت فمثالن )ادلهند( للسيف كإذا عدـ التماثل بُت الكلمتُت، كلو يف جزئية كاحدة، غلعلهما غَت مًتاد
قد زاد ملمحان دالليان على سائر السيوؼ؛ ألف لفظ )ادلهند( ضاؽ رلالو فأصبح متضمنان يف السيف ال 
مطابقان لو، فكل مهند سيف، كليس كل سيف مهندان كإظلا كاف كذلك ألف كلمة مهند تدؿ على كونو 

 . (1)ع من السيوؼ مصنوعان يف اذلند، فأصبح اللفظ مقصوران على ذلك النو 
                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .321( ينظر: مسَت شريف استتية، اللسانيات اجملاؿ، كالوظيفة، كادلنهج، ص1)
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 :اخلامتة
يف ختاـ ىذا البحث، اتضح رل أف الًتادؼ ظاىرة تدؿ على ظلو اللغة كتطورىا، كىي ظاىرة 
تنبو العلماء إليها يف كقت مبكر، ككجدت يف مصنفاهتم عدة أمساء سلتلفة للمعٌت الواحد دكف فرؽ، 

ك تعدد األمساء للمسمى الواحد حىت بلغت اآلالؼ، كىذا يدؿ على كضوح الظاىرة عند العلماء ككذل
كافتخارىم دبا مسعوه من أفواه العرب، كتناقلوه عنهم ركاية كحفظان، كمع ذلك فقد اختلف اللغويوف من 

على مفهـو ادلتقدمُت كادثُت يف إثبات ىذه الظاىرة أك إنكارىا، كمن خالؿ اطالعي ادلتواضع 
الًتادؼ، كآراء العلماء فيو، أسبابو، كعرض بعض ظلاذج من الفركؽ اللغوية يف القرآف الكرمي كاللغة 

 أستنتج اآليت:
ال ترادؼ يف القرآف الكرمي دلا يف أللفاظو من دقة يف االختيار، فكل لفظ فيو لو خصوصية يف 

 ازه.ادلعٌت ال يقـو هبا غَته، كىذا سبب من أسباب عظمتو كإعج
 إف الًتادؼ كاقع يف كالـ العرب بشركط معينة كال سبيل إذل إنكاره.

إف الًتادؼ دليل على سعة اللغة العربية كغناىا كثراء مفرداهتا كما ؽلد مستعمليها بثركة ىائلة 
 تويف دبتطلبات التعبَت كسياقاتو ادلختلفة.

د ابللفظة ادلعٌت اآلخر إف اختالؼ اللهجات ال يعد أحياانن من الًتادؼ، كلكن حُت نقص
 نكوف بذلك قد أردفنا.

ال غلوز القوؿ بعدـ كجود الًتادؼ إبطالؽ أك بوجوده إبطالؽ، بل غلب أف تكوف ىناؾ 
 ضوابط كمعايَت ذلذه الظاىرة، كما غلب مالحظة الفركؽ يف الدالالت بُت ادلًتادفات كإدراكها.

م مجلة دكف تغيَت يف مفهـو اجلملة، اللفظاف يكوانف مًتادفُت إذا كاف ؽلكن كضعهما يف أ
كالًتادؼ ذلذا ادلعٌت اندر احلدكث، كلو كانت الكلمتاف مًتادفتُت من مجيع النواحي دلا كاف ىناؾ 

 حاجة يف كجود الكلمتُت معان.
 إثبات الًتادؼ بُت األلفاظ يكوف ابلنظر إذل الذات ، كإنكاره يكوف ابلنظر إذل الصفات.

 عليو النطق حبرؼ ما يف كلمة أف أييت دبرادفها.الًتادؼ يعُت من عسر 
عن طريق الًتادؼ يستطيع الشاعر أف أييت ابالمسُت ادلختلفُت للمعٌت الواحد، يف مكاف كاحد 

 للتأكيد كادلبالغة.
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