
 والعشرون الثانيةالمحاضرة 
 الترادف/ موقف القدماء منه

الترادف من وجية نظر القدماء , ولكن  لظاىرةتعرض كثير من الدارسين  -الترادف
 قل منيم من تناوليا من وجية النظر المغوية الحديثة .

كبر أمن ىذه الظاىرة ثم نتعرض لتفصيل وال موقف القدماء أن نوجز أينا أوقد ر 
 لموقف الحدثين منيا . 

 موقف القدماء :  -اوال 
لييا ابن جنى تحت اسم إشار أالكتاب الى ظاىرة الترادف , كما في  وشار سيبويأ

وتالقي المعاني ( ومثل ليا بالخميقة والسجية والطبيعة والغريزة  )تعادي االمثمو
عمى   ةلو : ) ىو االلفاظ المفردة الدالوالسميقة . وعرف الفخر الرازي الترادف بقو 
عن االسم والحد فميسا مترادفين  باألفرادشيء واحد باعتبار واحد ( قال )واحترزنا 
عمى شيء واحد لكن الصارم فانيما دال ,وبوحدة االعتبار عن المتباينين كالسيف و 

ون العرب عمى الصفة ( . وقد اختمف المغوي دىما عمى الذات واالخرباعتبارين , اح
 او انكار وجودىا بالمغة العربية . رةالظاىالقدماء اختالفا واسعا في اثبات ىذه 

ن أ ارادو أذا إىل المغة أن جميع ألوجودىا ب جحتففريق اثبت وجود الظاىرة و ا - أ
: ىو الكسب , او السكب  ,  او الجرح قالو أقالوا : ىو العقل ,  يفسروا المب

ىو الصب . وىذا يدل عمى ان المب والعقل عندىم سواء وكذلك الجرح 
ك. ويروي اصحاب الترادف قصصا والكسب و السكب والصب , وما اشبو ذل

اهلل عميو  )صل ن النبيأه من و ييم ..فمن ذلك ما رو أحاديث لمبرىنة عمى ر وا
ي السكين , وسمم(  قد وقعت من يده السكين , فقال البي ىريرة : ناولن

ن كرر الرسول لو القول ثانية أ,  ثم قال بعد  ةويسر  ةفالتفت ابو ىريرة يمن
 وثالثو : المدية تريد؟ 



 فقال لو الرسول: نعم
لف أنو أاسما كما  05لمسيف  يحفظن أن ابن خالوي كان يفتخر بأويروون 

اسم  055د جمع في االول كتابا في اسماء االسد واخر في اسماء الحيو وق
الترادف كذلك الرماني الذي الف اسم  ومن المثبتين ب 055ني وفي الثا

فصال خصص كل فصل  045لى نحو إ( وقسمو  ةكتاب االلفاظ المترادف)
طيتو واعلكممات ذات معنى واحد ومن امثمتو التي ذكرىا : وصمتو , ورفدتو 

في ) المنتخب ( ومن  يم كراعنوم,والفرح  ةومنيا السرور والحبو والغبط
صل أل ةلبنج, والنجار. والجنث . واالرومامثمتو التي ذكرىا : الحنج , وا

في  . وقد عقد كراع ..الخة , وحمييا , وبعميا , وعشيرىاألمر االنسان . وزوج ا
ذا اختمف المفظان ( إمعنى عادة الإالمنتخب ( بابا في عنوان ) باب  كتابو )

 :مت متا ( واألأفييا عوجا وال  ىذكر من ذلك قولو عز وجل : ) التر و 
لروض وان )انابادي الذي الف كتابا بع العوج. ومن المثبتين ليا كذلك الفيروز

لف كتابا في اسماء العسل ومنيم ألوف( كما أالمسموف فيما لو اسمان الى 
من  نظن كل من يأنكره وزعم أناس من الفخر الرازي الذي يقول ومن ال

 ةخر اسم الصفحدىما اسم الذات, واآلأن ما ألأالمرادفات ىو من المتباينات 
 .ةالصف ة, او صف

 
خر كان ينكر الترادف , وعمى راسيم ثعمب , وابو عمي آىناك فريق  - ب

الفارسي , وابن فارس , وابو ىالل العسكري . يقول ابن فارس : ) االسم 
فعال نحو من االلقاب صفات ( ... وكذلك األ ف وما بعدهيالسواحد ىو 

مضى وذىب وانطمق , وقعد وجمس , ورقد ونام وىجع ففي كل منيا ما ليس 
 .في سواىا



الترادف  إلبطال ( الفروق في المغة )بو ىالل العسكري كتابو ألف أوقد  
ان باب في و بعنو ابكت أفيا . وقد بدلفاظ التي يدعى ترادواثبات الفروق بين اال

عن كون اختالق العبارات واالسماء موجبا الختالف المعاني في كل  ةباناإل
لغة وىؤالء الذين انكروا الترادف اخذوا يمتمسون فروقا بين االلفاظ التي تبدوا 
مترادفو .  ومن ذلك تفريق ابي ىالل العسكري بين المدح والثناء بقولو: اني 

دح في طراء  بقولو : ان الثاني ىو المواال الثاني المدح المكرر . وبين المدح
ين الحب الوجو وكذلك تفريقو بين القديم والعتيق , وبين الخمود والباقاء , وب

ذلك تفريق ابن ومن ,يض وبين السخاء والجود والود , وبين الغضب والغ
فارس بين القعود والجموس وبين الرقاد والنوم وبين المضي والذىاب 

 لكوب والكوز .اوبين س والكوب أين المائدة والخوان وبين الكواالنطالق  وب
 


