
 الرابعة والعشرون المحاضرة
 الترادف بين االثبات واالنكار

اما الخالف في الحقيقة  ةالمعاصرين في وجود االنواع الست ال خالف بين المغويين  
 فيتعمق بالترادف الكامل او التماثل.

ن كل كممو من كممات الترادف معنى إاننا ندعى  :Bloomfieldيقول  -1
ن أصوتيا فال بد  ةاالخرى . وما دامت الكممات مختمفثابت مختمف عن 

 تكون معانييا مختمفة عن االخرى .
نواحي ما ذا كانت كممتان مترادفتين من جميع الإ:  F.H.georgeويقول  -2

 متين معامكان ىناك سبب بوجود الك
  ة يوجد مترادف كامل في المغنو الإن يون المحدثو يقول المغو  -3
ذا اشترطنا الثماثل التام بين المفردتين فمن يكون إ: ) Lehrerويقول  -4

ىناك مترادفات ولكن قد يكون ىناك عدد من المفردات المتشابية الى حد 
 كبير في المعنى .

: )ال يوجد لفظان يمكن ان يحل احدىما محل  GODMANويقول  -5
الحقيقية فعمى ىذا ان ادعينا ترادف كممتين فان  ةلاالخر دون تغيير الدال

عدم امكانية تبادليما في بعض السياقات يمكن ان يقدم الدليل عمى   ان 
 الكممتين ال تحمالن نفس المعنى .

 شاريا  إ ا  ثير أثيرا عاطفيا , كما تمممك تأ: )كل الكممات تممك تStorkويقول  -6
 ( ةمجد مترادفات كامن تأوليذا فمن المستحيل 

وعمى ىذا فال ترادف بين  ولكن ىناك قمة قميمة منيم تسمح بوجوده. - أ
 المجموعات االتية :

 ولى راقية مؤدبو والثانية مبتذلةحامل , حبل , فاأل - أ



الحمام...فمكل منيا بيئتو  كنيف , مرحاض , دورة المياه , تواليت , - ب
  مساس الالي جانب تفاوتو في درجو التمطف ول ةالخاص

ولى رسمية ال تستخدم الى مع تو , حرمو, زوجتو , امراتو , فاألعقيم - ت
والثالثة عربية فصيحة والرابعة ,رسمية قل أوالثانية  ,كبار الشخصيات

الى ما يحممو كل لفظ من دالالت اجتماعية وثقافية .  باإلضافةعامية , 
 رادفيماى تبين المفظين الذين يدعالفروق التي تقع  Collinsonولخص 

  يأتيفيما 
 انتحب(-خر )بكاكثر عمومية او شموال من اآلأحد المفظين أيكون  ان - أ

 اتعب(-حد المفظين اكثر حدة وقوة من االخر )انيكأن يكون أ - ب
كثر من أثارة و اإلأن احد المفظين مرتبطا باالنفعال ن يكو أ - ت

 موقد(.-االخر )اتون
ن , و استيجاأدبي أحد المفظين متميزا باستحسان أن يكون  أ - ث

 دورة المياه(-مرحاض-)تواليت خر محايدا  في حين يكون اآل
-خر )حكم ذاتيكثر تخصصية من اآلأحد المفظين أن يكون أ - ج

 استقالل(
كثر من االخر أدبيا أو  ةد المفظين مرتبطا بالمغة المكتوبن يكون احأ - ح

 بعد(.-)تمو
من االخر  و ليجيةأو محمية أكثر عامية أحد المفظين أن يكون أ - خ

 جزار(.-)لحام
ن يكون احد المفظين منتميا الى لغة االطفال او من يتحدث الى أ - د

 كل(.-االطفال بخالف االخر )مم
 
 



 


