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سلسةل تقارير حول بعض القضضااي املمعجمية

تقرير حول الرتادف

لحسن عيا باحث مغربي

تعد ظاهرة الرتادف يف اللغة العربية من بني الظواهر اللغوية اليت تضفي عىل العربية مزية خاصة اىل جانب الظواهر اللغوية
ا ألخرى حيث تعترب هذه الظاهرة وس يةل من بني الوسائل اليت أأغنت القاموس العريب حىت أأمىس العريب يس تطيع التعبري عن املعىن
الواحد بأأكرث من لفظ دون حدوث لبس يف الفهم ،وقد اهمت اللغويون القداىم هبذه الظاهرة و أألفوا فهيا رسائل بينوا من خاللها معىن
الرتادف.
تعريف الرتادف يف اللغة و الصطالح:
الرتادف يف اللغة لفظ مش تق من لفظ ردف ،و الرتادف هو التتابع ،و قد فرس الزجاج قوهل تعاىل"بأألف من املالئكة مردفني"
يأأتون فرقة بعد فرقة ،و قال الفراء مردفني متتابعني.
و يف الصطالح هو دلةل عدة لكامت خمتلفة و منفردة عىل املسمى الواحد ،أأو املعىن الواحد دلةل واحدة ،1 .أأما عن اترخي ظهور
مصطلح الرتادف فقد ّعرفه العلامء ،و تناولوه ابدلراسة والبحث قبل أأن يعرفوا هل مصطلح ًا خاص ًا يشريون به اليه ،وينعتوه به ،فاكنوا
يعربون عنه بتعريفه ،كام فعل ا ألمصعي (ت 612ه) عندما أألّف كتا ًاب عن الرتادف عنوانه" :ما اختلف أألفاظه واتفقت معانيه"، 2
وكذكل أأشار اليه أأبو العباس املربد (ت  )682يف كتابه":ما اتفق لفظه واختلف معناه" بأألفاظ قريبة من هذا ،وذكل يف معرض الكمه
عن تقس اميت ا أللفاظ ،حيث قال" :من الكم العرب اختالف اللفظني لختالف املعنيني ،واختالف اللفظني واملعين واحد ،واتفاق
ُ
ُ
ُ
اللفظني واختالف املعنيني ..واما اختالف اللفظني واملعين واحد ،فقوكلُ :
وجلست ،وذراع وساعد"
وقعدت
وحسبت،
ظننت
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جاع ًال الرتادف أأحد أأقسام الكم العرب الثالثة ،أأما محمد بن القامس ا ألنباري (ت 763ه) فقد جعهل أأحد رضيب الكم العرب ،وذكل
بعد الكمه عن ا ألضداد واملشرتك اللفظي ،قائ ًال ...«:وأأكرث الكهمم يأأيت عيل رضبني أخرين :احدهام ان يقع اللفظان اخملتلفان عيل
املعنيني اخملتلفني ،كقوكل :الرجل واملرأأة ،وامجلل والناقة ،واليوم والليةل ،وقام وقعد ،وتلكم وسكت ،وهذا هو الكثري اذلي ل حياط
 1لسان العرب البن منظور،مادة ردف دار صادر و دار بيروت،لبنان 5991م 5731 /ه
 2معجم أسماء األشياء ،البابيدي أحمد بن مصطفي ، ،تحقيق أحمد عبدالتواب عوض ،دار الفضيلة ،القاهرة5911 ،م.
 3فقه اللغة وأسرار العربية الثعالبي ،تحقيق ياسين األيوبي ،ط  ،7المكتبة العصرية ،بيروت5145 ،ه4115 /م.
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الرب واحلنطة ،وال َع رري وامحلار ،واذلئب والس يد ،وجلس وقعد،
به .والرضب الخر ان يقع اللفظان اخملتلفان عيل املعين الواحد ،كقوكلّ ُ :
وذهب وميض"
َ
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أأما عن أأس باب الرتادف مفهنا:
 1اختالط اللهجات العربية :العربية لغة ذات لهجات متعددة ختتلف يف أأسامء بعض ا ألش ياء ،فالشئ الواحد قد يسمى عند قبيةل
بلفظ وعند أأخرى بلفظ أخر ،وبسبب اختالط العرب يف حروهبم ومعاشهم و أأسواقهم تطغى بعض ا أللفاظ عىل بعض،من ذكل
مثال :القمح لغة شامية ،واحلنظة لغة كوفية ،وقيل الرب لغة جحازية  ...يقول ا ألصوليون" ان من أأس باب الرتادف أأن تضع احدى
القبيلتني أأحد المسني،و ا ألخرى الامس الخر للمسمى الواحد،من غري أأن تشعر احداهام ابلخرى،مث يش هتر الوضعان،و خيفى
الوضعان ،أأويلتبس أأحدهام بوضع الخر".
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 6فقدان الوصفية :بعض ا أللفاظ اكنت تدل يف املايض عىل أأوصاف حمددة لعتبارات معينة غري أأنه مع مرور الزمن تُوسع يف اس تعاملها
ففقدت الوصفية واقرتبت من الامسية مثال :الس يف هل امس واحد هو الس يف ،وهل أأكرث من مخسني صفة للك صفة دللهتا املمزية
اكملهند "مصنوع يف الهند" و الاميين "مصنوع يف المين" واملرشيف "معمول يف مرشف ".واحلسام حلدته ورسعة قطعه .يقول ادلكتور
رمضان عبد التواب" و يف ضوء هذا السبب ،ميكن النظر اىل الس يف و أأسامئه اخملتلفة يف العربية،تكل ا ألسامء اليت اكنت يف الأصل
صفات هل اكلصارم و الباتر و الصقيل وغري ذكل"
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 7التطور اللغوي يف لفظة الواحدة  :فقد تتطور بعض أأصوات اللكمة الواحدة عىل أألس نة الناس ،فتنشأأ صور أأخرى لللكمة و عندئذ
يعدها اللغويون العرب مرتادفات ملعىن واحد .و يش به هذا ما روي عن ا ألمصعي أأنه قال" اختلف رجالن يف (الصقر) ،فقال أأحدهام
(:الصقر) ابلصاد ،و قال الخر (السقر) ابلسني ،فرتاضيا بأأول وارد علهيام،حفكيا هل ما هام يف،فقال ل أأقول كام قلامت،امنا هو ( :الزقر)
" 7كام روى ا ألمصعي كذكل عن العرب أأهنم يقولون" :ما كدت أأمتلص من فالن " و "أأمتلس" و "أأمتلز" مبعىن  :أأختلص منه .

 4أصول تراثية في اللسانية الحديثة حسام الدين ،كريم زكي،مكتبة النهضة المصرية5145 ،ه4115 /م.
 5المزهر في علم اللغة السيوطي مطبعة مصر ،ص 415
 6فصول في فقه الغة رمصان عبد التواب مكتبة القاهرة ص 759
 7الخصائص  731/5و المزهر 467/5
8ما اختلفت ألفاظه و اتفقت معانيه ،األصمعي
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 4الس تعارة من اللغات ا ألجعمية :أأدى اختالط العرب بغريمه من ا ألمم ا ألجعمية من فرس وروم و أأحباش اىل دخول عدد من اللكامت
ا ألجعمية يف العربية ،بعضها كرث اس تعامهل حىت غلب عىل نظرية العريب ،من ذكل :المي للبحر و ادلست للصحراء و البخت للجد ...
هذه بعض العوامل اليت أأدت اىل كرثة ا أللفاظ املرتادفة ،يف املعامج العربيةو مؤلفات اللغويني العرب ،يقول ابراهمي أأنيس " :جيمع
احملدثون من علامء اللغات،عىل اماكن وقوع الرتادف يف أأي لغة من لغات البرش،بل ان الواقع املشاهد،أأن لك لغة تش متل عىل بعض
هذه اللكامت املرتادفة "
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غري أأن هؤلء العلامء يشرتطون رشوطا معينة اذا حتققت أأمكننا القول بأأن بني اللكمتني ترادفا و فامي ييل هذه الرشوط :
 -التفاق يف املعىن بني اتفاقا اتما

 -الاحتاد يف البيئة اللغوية .

 -الاحتاد يف العرص .

 -أأل يكون أأحد اللفظني نتيجة تطور صويت أخر .

ال أأن اللغويون قدميا وحديثا اختلفوا حول حقيقة وجود الرتادف يف اللغة بني مثبت ومنكر ،فراح لك من سيبويه و ا ألمصعي
و أأبو احلسن الرماين و محزة بن محزة ا ألصفهاين والفريوزأابدي والهتانوي و عيل اجلارم و ابراهمي أأنيس اىل اثبات وجود الرتادف ،يف
حني أأنكر الرتادف فئة من العلامء قدميا وحديثا من العرب مهنم ثعلب و ابن درس تويه و ابن فارس و أأبو عيل الفاريس و أأبو هالل
العسكري و البيضاوي .

 9في اللهجات العربية،إبراهيم أنيس

