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 :الترادف -3

 فإن لفظهما، اتحد معنيين بين عالقة االشتراك كان إذا إنه: تسامحا القول يمكن
 بأنهما كلمتين على الحكم ويتوقف. معنياهما اتحد لفظين بين عالقة الترادف

 في مترادفتين الكلمتان تكون قد إذ المعنى؛ نوع على ال أو ما معنى في مترادفتان
 :الشاعر قول في والهندي فالصارم. آخر نوع في ومختلفتين المعنى من ما نوع

 بالكحل استغنيت قد السالح ضع منتصرا الهندي الصارم حامل في

 يحمله الذي السيف إلى اإلشارة في أي) الذات في مترادفتان وهما للسيف، صفتان
 الحاد، أو القاطع يعني الصارم ألن الصفة؛ في ومتباينتان( عنه المتحدث الغالم

 .الهند إلى منسوب أنه يعني والهندي

 واحد شيء على الدالة المفردة األلفاظ" بأنها المترادفات الرازي الدين فخر عرف وقد
 كلمة لكل ألن وتعريفه، الشيء بين العالقة" المفردة" بقوله أخرج وقد ،"واحد باعتبار

 باعتبارين مترادفين بين العالقة" واحد باعتبار: "بقوله وأخرج وتعريفا، حدا اللغة في
 .مشابها تعريفا والشوكاني الجرجاني، الشريف من كل وذكر. والهندي كالصارم

 اللغة في الترادف وجود في الخالف -



 ابن منهم اللغة، في الترادف وجود إنكار إلى وحديثا قديما اللغويين بعض ذهب
 التي األسباب ومن العسكري، هالل وأبو والمبرد، فارس، وابن وثعلب، األعرابي،

" يفيد ال بما فيها يأتي ال حكيم اللغة وواضع" مفيدة غير المترادفات أن لذلك ذكرت
 أو مختلفان، المعنيين أن أو" متباينتين لغتين من" أنه على ترادفا فيه يرى ما وفسروا

 ".بشيء شيء تشبيه" قبيل من أنه

 بينها، دقيقة فروق بالتماس المترادفات من ورد ما الترادف منكري بعض أول وقد
 ومن الفروق، بعض تكلف في أحيانا وبالغوا تقدم، كما والصفة االسم بين كالتفريق

 ألن المترادفات؛ من وليس المتباينات من والبشر اإلنسان بأن القول في تعسفهم ذلك
 بادي أنه باعتبار أو يؤنس، أنه باعتبار أو النسيان، باعتبار له موضوع األول"

 ملحوظة الفروق هذه كانت لو إذ وتمحل؛ تكلف من هذا في ما يخفى وال". البشرة
 في الترادف منكري تعسفات ومن. للكلمتين استخدامهم في اللغة متكلمو لراعاها

 األول ألن متباينان؛ وقعد جلس بأن القول إلى ذهابهم المترادفات بين فروق اصطياد
 في الواردة ’المجلس‘ كلمة في المتأمل ولكن قيام، عن والثاني اضطجاع عن يكون
 المفهرس المعجم في ومشتقاتهما ’قعد‘و ’جلس‘ من ورد ما كل وفي الكريم، القرآن
 التكلف عن يخرج ال الكلمتين بين الفرق عن قيل ما أن ليلحظ الكريم القرآن أللفاظ

 كل بل الكلمتين، بين الترادف نفي هذا تعليقنا من يفهم أال ينبغي أنه على والمبالغة،
 ناشئة معنوية فروق وجود أما المذكور، النحو على بينهما التفريق نفي هو ُقصد ما

 التي اآليات في النظر خالل من واضح أمر فهو السياقي، توزيعهما اختالف عن
 يمكن ال إذ ؛".مقعد"و" القاعدين"و" واقعدوا" تقعد" ومنها ’قعد‘ مشتقات فيها وردت
 .’جلس‘ من المشتقة مقابالتها من الكلمات هذه مثيالت إحالل
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