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، أتمنى لكم التوفيق والنجاح. ورحمة هللا تعالى، أبنائي الطلبةالسالم عليكم        

 وأن يحفظكم هللا تعالى من كل سوء ومكروه.

 املقررة للفصل فقه اللغةالخاص بوحدة  أما بعد، ففي هذا امللف جزء من املقرر 

   تعالى. في األيام املقبلة إن شاء هللابالتتمة وسألحقه ، الثاني

 

 

 

 قبالتوفي                                                                                   
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 رداف ـــــتـال

  

 ده: ــــح -1

هـ(: "الراء والدال والفاء وهو أصل واحد مطّرد، يدل 593: جاء يف مقاييس اللغة لـ)ابن فارس( )تلغة

 . "التتابع. والرديف: الذي يُرادفك :لرتادففا .على اتباع الشيء

املفهوم. وقيل  يف هـ( يف التعريفات: بأنه "عبارة عن االحتاد618: عرفه "الشريف اجلرجاين" )تاصطالحاو

توايل األلفاظ املفردة، الدالة على شيء واحد باعتبار واحد". وعرفه أيضا بقوله: "املرادف: ما كان مسماه  هو

 ثرية، وهو خالف املشرتك".واحدا، وأمساؤه ك

هـ( يف كتابه 608وقد كان ُيستعمل يف كالم العرب على النحو الذي عرفه به اللغوي "قطرب" )

"األضداد" بقوله: "الكالم يف ألفاظه بلغة العرب على ثالثة أوجه، فوجٌه منها، وهو األكثر واألعم، اختالف 

َمرأة َوقَاَم َوقعد. وهذا ال سبيل إىل مجعه وحصره، ألن أكثر  اللفظني الختالف املعنيني وذلك قولك: الرجل َوال  

كالم العرب عليه. الوجه الثاين اختالف اللفظني واملعىن مّتفق واحد، وذلك مثل العري واحلمار، والذئب وسيد، 

دا، وجلس وقعد. والوجه الثالث، أن يتفق اللفظ وخيتلف املعىن، فيكون اللفظ الواحد داال على املعنني فصاع

 وذلك مثل: األمة، القامة، قامة الرجل، واألمة من األمم".  

وصارت هذه  .ومن هذا اصطلح العلماء على تسمية األلفاظ اليت تتتابع على معىن واحد بـ)املرتادفة(

 الظاهرة اللغوية تُعرف هبذه التسمية اصطالحا.
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ناه، أو هو إطالق عّدة كلمات على وهبذا املعىن صار الرتادف يف اللغة هو؛ ما اختلف لفظه واتفق مع

 مدلول واحد، كـ)األسد والسبع والليث وأسامة( اليت تعين مسمًّى واحدا.

 االختالف حوله: -2

اعترب رواة اللغة وجامعوها هذه اخلاصية مبثابة الثراء اللغوي، وكانوا حىت القرن الثاين اهلجري يسلمون  

، لكن مع بداية القرن الرابع اهلجري اشتد اخلالف بني علماء اللغة بقضية الرتادف وال يروهنا حمال للنزاع واجلدل

 : حول هذه الظاهرة اللغوية، وانفصلوا بإزائها إىل فريقني

 األول : المثبتون للترادف:

وميثلون أغلب علماء العربية، غري أن بعضهم بالغ يف هذه املســـألة، فقد ذكــروا أن لـ)لسيف( ألف اســم 

هـ( فقد 160ومنهم؛ "سيبوبه" ). سمائة، ولـ)حلية( مائتني، ولـ)خلمرة( أربعني، ولـ)لعسل( مثانني امساولـ)ألسـد( مخ

: "اعلم أن من كالمهم اختالف فيه أشار للرتادف يف باب من أبواب الكتاب مساه "اللفظ للمعاين" يقول

ني واختالف املعنيني. فاختالف اللفظني الختالف املعنيني، واختالف اللفظني واملعىن واحد، واتفاق اللفظ

اللفظني الختالف املعنيني هو حنو: جلس وذهب. واختالف اللفظني واملعىن واحد، حنو: ذهب وانطلق. واتفاق 

َو ِجدة، ووجدت إذا أردت ِوجدان الّضالة. وأشباه هذا كثري.
ُت عليه من امل  "اللفظني واملعىن خمتلف، قولك: َوَجد 

 املعىن واحد( حنو: ذهب وانطلق، ينصرف إىل الرتادف.فقوله )اختالف اللفظني و 

ه( الذي أشار إىل هذه القضية حتت عنوان "باب 196ومن املؤيدين هلذا الرأي كذلك، "ابن جين" )ت

العربية حسن كثري املنفعة، قوي الداللة  من فصل هذا يف تالقي املعاين على اختالف األصول واملباين"، قال فيه: "

للغة. وذلك أن جتد للمعىن الواحد أمساء كثرية، فتبحث عن أصل كل منها فتجده مفضي املعىن على شرف هذه ا

 إىل معىن صاحبه".
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ه( يعقد له كتابه "ما تفق لفظه واختلف معناه"، ومن ذلك ما روي: أن "هارون 518وجند األصمعي )

املؤمنني، أال أكون كذلك وقد حفظت الرشيد" قال له: "يا أصمعي، إن الغريب عندك لغري غريب، فقال: يا أمري 

 للحجر سبعني امساً".

ه( الذي أّلف كتابا  يف أمساء األسد، وآخر  يف أمساء احلية. ومنهم "اجلواليقي" 570و"ابن خالويه" )ت       

ه( الذي ألف رسالة بعنوان: )ما جاء على فعلُت وأفعلُت مبعيًن واحد(. وأّلف "ابن مالك" )ت 359)ت 

ه( فقد أّلف  671ب )األلفاظ املرتادفة يف املعاين املؤتلفة(. "أما جمد الدين الفريوزآبادي" )ته( كتا876

ألوف"، وثانيهما يف أمساء العسل مسّاه: )ترقيق األسل  ىلإكتابني: أحدمها بعنوان "الروض املسلوف فيما له امسان 

 لتصفيق العسل(، أورد فيه مثانني امسا للعسل.

الذي درس ظاهرة الرتادف يف مقال له يف  ناقشوا هذه الظاهرة اللغوية؛ "علي اجلارم" ومن احملدثني الذين

م، إذ يرى أن الرتادف موجود وال سبيل إىل إنكاره، ولكن ال جيوز املبالغة فيه 1953جملة جممع اللغة العربية سنة 

ض العرب، والذين ينكرون الرتادف بإدخال الصفات مرادفة لألمساء. وأمثلته ليست  كثرية بالصورة اليت زعمها بع

مبالغون، والذي يثبتون بدون قيٍد ُمبالغون أيًضا، وقرر أنه من  الواجب القيام بتحليل معاين الكلمات حتلياًل دقيًقا 

 .قبل احلكم بوجود الرتادف أو عدمه

على إمكان وقوع يف كتابه "يف اللهجات العربية"، الذي يقول إّن علماء اللغات جيمعون  و"إبراهيم أنيس"

 الرتادف يف أي لغة من لغات البشر، لكن وضع اللغويون لذلك عدة شروط منها؛

 االتفاق يف املعىن بني الكلمتني اتفاقًا تامًّا. 

  االحتاد يف البيئة اللغوية، أي أن تكون الكلمتان تنتميان إىل هلجة أو جمموعة منسجمة من

 .اللهجات
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  رتادفات يف فرتة خاصة أو زمن معنياالحتاد يف العصر بالنظر إىل امل. 

 أال يكون أحد اللفظني نتيجة تطور صويت للفظ اآلخر. 

 

 المثبتين للترادف: حجج 

معىن األخرى ملا أمكَن أن نعربر عن شيء بغري عبارته،  لو كان لكل لفظٍة معىن غريُ   -1

دو أن يفسروا )اللب( قالوا هو "ال شكَّ فيه" وأهل اللغة إذا أرا  ال ريب فيه": "  وذلك أنا نقول يف

"العقل." و)اجلرح( هو "الكس ب، "فلو كان الريُب غرَي الشك والعقل غري اللب لكانت العبارُة عن 

  . معىن الريب بالشك خطأ، فلما ُعبـرَر هبذا عن هذا ُعلم أن املعىن واحد

  : أكيدا ومبالغًة كقولهمكان واحد ت إّن املتكلم يأيت باالمسني املختلفني للمعىن الواحد يف -6

  . فالنَّأ ُي هو البعد  : ( والبعد قالوا)هند أتى من دونها النَّْأي

الرتادف ال يعين التشابه التام إمنا أن يُقام لفظ مقام لفٍظ ملعان متقاربة جيمُعها معىًن  -5

  . أصلَح الفاسد وملّ الّشعث ورَتَق الَفت ق وَشَعَب الصَّدع  : واحد، كما يقال

وقال "الطاهر ابن عاشور" إذا أصبحت عدد من املفردات تدل على شيء واحد فهي من  -4

الرتادف، وال يهمنا ما إذا كانت يف املاضي تدل عليه أو على صفة فيه، مثل احلسام واهلندي اليت 

 أصبحت اآلن تدل على السيف، وال يلحظ معىن القطع أو األصل اهلندي فيها.

 رادف:الثاني: الرافضون للت

وهم الذين رفضـوا ظاهــرة الرتادف ملتمسني فروقــا دقيقة بيـن األلفاظ املرتادفة، وعلى رأسهم "أبو العباس 

هـ( الذي يرى يف كتابه "الفصيح"، "أن كل مــا عّد مـن املرتادفات إمنــا هــو مـــن املتباينات"، ومن 690ثعلب" )ت
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الذي يرى يف املرتادفـات أن أحــدها االســم والباقي صفات له هـ(، 577"أبو علي الفارسي" )ت كذلك  هؤالء

وليس أمساء، فليس هناك ترادف،؛ فكلمة )السيف( يراها امسا وباقي املرتادفات صفات مثل احلسام والصارم 

 . وغريها

هـ(: الذي يقول يف هذا: إن االسم واحد وهو "السيف" َوَما بعده من األلقاب 593و"ابن فارس")

 ومذهبنا أن كل صفة منها معناها غري معىن األخرى.صفات، 

هـ( كذلك، يرى : أن كل امسني جيريان على معىن من املعاين يف لغة واحدة 593و"أبو هالل العسكري" )

الفروق "يقتضي كل واحد منهما خالف ما يقتضيه اآلخر، وإال كان الثاين فضلة ال حيتاج إليه. وقد ألف كتاب 

 الرتادف وإبراز االختالف بني هذه الكلمات. لنقض فكرة "اللغوية

 همحجج: 

يرى "ثعلب"، أنه ال جيوز أن خيتلف اللفظ واملعىن واحد؛ ألّن يف كل لفظة زيادة معىن ليس يف 

األخرى، ففي )ذهب( معىن ليس يف )مضى(. ويبني "أبو هالل العسكري" الفروق بني معاين 

 الكلمات اليت قيل فيها الرتادف، فيقول:

يف املنام، لكن غلبت الرؤيا على ما  إلنسانكالمها ما يراه ا :الفرق بين الحلم والرؤيا -   

 يراه من اخلري، والشيء احلسن، واحللم: على ما يراه من الشر والشيء القبيح.

: أن احلماية تكون ملا ال ميكن إحرازه وحصره مثل األرض    الفرق بين الحماية والحفظ -   

و حيمي البلد واألرض، واحلفظ يكون ملا حُيرز وحُيصر، وتقول هو حيفظ والبلد، تقول: ه

 درامهه ومتاعه.
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: أن احلمد ال يكون إال على إحسان، واملدح يكون بالفعل الفرق بين الحمد والمدح -        

والصفة وذلك مثل؛ أن ميدح الرجل بإحسانه إىل غريه، وأن ميدحه حبسن وجهه وطول قامته، وال 

 ن حيمده على ذلك وإمنا حيمده على إحسان يقع منه فقط.جيوز أ

 : اخلجل مما كان واحلياء مما يكون.الفرق بين الخجل والحياء -     

: التواضع يعترب باألخالق، واألفعال الظاهرة والباطنة.  الفرق بين الخشوع والتواضع -     

 واخلشوع: يقال باعتبار اجلوارح.

 : أسبابه -3

 ادفات يف اللغة العربية تعود إىل األسباب اآلتية:إن كثرة املرت 

بعض األلفاظ كانت تدل يف املاضي على أوصاف حمددة،  فقدان الوصفية: -1

العتبارات معينة غري أنه مع مرور الزمن ُتوسع يف استعماهلا ففقدت الوصفية واقرتبت من 

: السيف: له اسم االمسية واكتفي بالصفة عن املوصوف، وأصبح هذا الوصف امسا، مثل

واحد هو السيف، وله أكثر من مخسني صفة لكل صفة داللتها املميزة كاملهند "مصنوع يف 

ومثله اليماين "مصنوع يف اليمن"، واملشريف "معمول يف مشرف." واحلسام حلدته  اهلند"،

 وسرعة قطعه.
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هلجة : انتقال كثري من مفردات اللهجات العربية إىل اختالط اللهجات العربية -6

قريش، بفعل طول االحتكاك بينهما. وكان بني هذه املفردات كثري من األلفاظ اليت مل 

تكن قريش حباجة إليها لوجود نظائرها يف لغتها، مما أدى إىل نشوء الرتادف يف األمساء 

واألوصاف والصيغ. من ذلك )السكني( يدعوها بذلك أهل مكة وغريهم، وعند بعض 

)القمح( لغة شامية، و)احلنظة( لغة كوفية، وقيل )الرب( لغة األزد تسمى )املدية(. و

 حجازية.

انتقال كثري من األلفاظ السامية واملولَّدة واملوضوعة إىل  االقتراض من اللغات األخرى: -5

وقد ذكر . اللغة العربية، وكان لكثري من هذه األلفاظ نظائر يف اللغة العربية فصارت مرتادفة

 ملزهر بعض املفردات األعجمية املتداولة يف اللغة العربية، منها:هـ( يف ا911"السيوطي" )

       .الكوز، واالبريق: من األواين -

     .واخلز، والديباج: من املالبس -

 .والياقوت، والبلور: من اجلواهر -

 .والنرجس، والبنفسج، والسوسن، واليامسني: من الرياحني -

 .ل، والقرنفل: من الطيب. وغريها كثريواملسك، والعنرب، والكافور، والصند -
 

 از:ــــالمج    -4

عدم متييز واضعي املعاجم بني املعىن احلقيقي واملعىن اجملازي، فكثري من املرتادفات مل  - 

 توضع يف األصل ملعانيها، بل كانت ُتستخدم يف هذه املعاين استخداما جمازيا. 
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أسباب حدوث الرتادف؛ ألهنا تصبح اجملازات املنسية هي األخرى سببا مهما من  -

 مفردات أخرى جبانب املفردات األصلية يف حقبة من تاريخ اللغة، من ذلك:

والسالف )تشبيها  ،تسمية العسل باملاذية )تشبيها بالشراب السلس املمزوج( -

والثواب )الثواب النحل وأطلق على العسل بتسمية الشيء باسم صانعه(،   ،باخلمر(

 "العسل" )مسي العسل حنال باسم صانعه(. والنحل ،يها باخلمر(والصهباء )تشب

التساهل يف استعمال الكلمة وعدم مراعاة داللتها  التساهل في االستعمال: -3

 :، من ذلك مثالالصحيحة يؤدي إىل تداخلها مع بعض األلفاظ يف حقلها الداليل

 وإال فهي خوان. ،املائدة: يف األصل ال يقال هلا مائدة حىت يكون عليها طعام -

 وإال فهي قدح. ،الكأس: إذا كان فيها شراب -

 وإال فهو كوب. ،الكوز: إذا كان له عروة -

 وإال فهو تراب.  ،الثرى إذا كان نديا -
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 لمراجع المقترحة :اقائمة بالمصادر و 

 .المها: ابن فارسالصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في ك -      

 الخصائص: ابن جني. -       

 المزهر: السيوطي -       

 فقه اللغة: علي عبد الواحد وافي.  -

 علم اللغة: علي عبد الواحد وافي   -

 غة وخصائص العربية: محمد المبارك.فقه الل -

 دراسات في فقه اللغة: صبحي الصالح.  -

 نشوء اللغة ونموها واكتمالها: أنستاس الكرملي.  -

 من أسرار اللغة: إبراهيم أنيس. -

 داللة األلفاظ: إبراهيم أنيس.  -

  االشتقاق والتعريب: عبد القادر المغربي.  -

 

 

 

 


