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إحلاح معرفة العالقة الداللية بني األلفاظ املترادف 
بقلم: حممد إمسعيل بن شهداء 

جامعة دار السالم

ملخص
من أهم العلوم ذات األثر يف فهم كتاب اهللا هي علوم اللغة، ومن أهم املادة اللغوية 
اللسانيات  الداللة من ضمن علم  الداللة. وكانت دراسة علم  القرآن هي علم  ملعرفة معاين 
احلديثة اليت تدرس فيها معىن كل لفظ وعالقتها مبعاين أخرى. وممن درس عن عالقة داللة ألفاظ 
املصطلحات  الدراسة حتاول حتليل  إيزوتسو أن هذه  إيزوتسو. يوضح  القرآن هو توشيهيكو 
يف القرآن وتاريخ استعماهلا، إما قبل اإلسالم وبعد نزول القرآن حىت يتضح املعىن املستخدمة. 
ومن إحدى حماولة معرفة داللة اللفظ هي بفهم الداللة املترادف. بإدراكها يفهم املعىن احلقيقي 
املستخدم يف سياق من آيات ما، حىت ال خيتلف فهم معىن واحد واآلخر مهما اللفظ متقارب 

يف املعىن. وبذلك تتحدث هذه املقالة عن العالقة الداللية يف األلفاظ القرأنية.

الكلمة الرئيسة: الداللة، الترادف، املعىن، العالقة الداللية.

 املقدمة

مفهوم العالقة الداللية أ. 
الَعَالقُة مصدر مشتق من الفعل (َعِلَق)، إذ يقال: (َعِلَق الشيُء َعَلقًا، َعِلَق 
(َعالقة)،  العني  بفتح  إحدامها  صيغتان:  (عالقة)  ويف  َلِزَمُه).  وُعُلوقًا:  َعالقًة  به 
(فاملفتوح  اخلاص،  استعماله  الصيغتني  من  ولكل  (ِعالقة)،  بكسرها  واألخرى 
أخرى:  بعبارٍة  أو  اخلارجية).  األمور  يف  واملكسور  الذهنية،  األمور  يف  ُيستعمل 
وهي  املعاين).  يف  وبالفتح  املحسوسات،  يف  ُتستعمل  العني  (بكسر  (العالقة)  إنَّ 
املعنويات اُملدركة بالعقل أو النفس. فنقول: إنَّ بني األلفاظ َعالقة، (أي شيٌء يتعلق 
به أحُدُهما على اآلخر). ودراسة العالقة الداللية بني املفردات داخل املجال الداليل 
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الواحد، أو املوضوع الفرعي، ومعىن الكلمة من األمور اهلامة املتعلقة بعلم الداللة. 
والعالقات الداللية بني األلفاظ أنواع، فهي ختتلف من استعمال إىل آخر، حبسب 

أنواع األلفاظ ومعانيها، اليت يقصدها املُْرِسل، وحبسب حال املَُتلّقي وفهمه.
إن اللغة تصوير للمجتمع، فهى كاملرآة تصور ما يف هذا الوجود عن طريق 
التعبري الصويت. كان أوكدن (Ogden) أول من طّور ما ميكن أن يسمى بالنظرية 

اإلشارية اليت أوضحها باملثلث اآليت:
�
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فهذا الرسم مييز ثالثة عناصر خمتلة للمعىن: (الشيء اخلارجي) و(الصورة 
الذهنية) و(الصورة الصوتية)، وهو يوضح أن العالقة املباشرة إمنا يكون بني الكلمة 
بني  مباشرة  توجد عالقة  وأنه ال  الذهنية)،  (الصورة  والفكرة  الصوتية)  (الصورة 
الكلمة و(الشيء اخلارجي). والنظرية اإلشارية هو أن معىن الكلمة هو إشارا إىل 
غري نفسها، فدراسة املعىن تتطلب دراسة ثالثة جوانب، ألن الوصول إىل املشار إليه 
يكون عن طريق الفكرة (الصورة الذهنية).١ وجاء يف جمموعة الفتاوى: «إن اخلرب 
ملعناه صورة علمية، وجودها يف نفس العامل، كذهن اإلنسان مثال، ولذلك املعىن 
حقيقة ثابتة يف اخلارج عن العلم، واللفظ إمنا يدل ابتداء على املعىن الذهين مث تتوسط 

ذلك وتدل على احلقيقة اخلارجة.٢
وقال ابن تيمية أن معاين اللفظ يف اخلارج غري مشتركة وإن كانت متشاة، 
بل كل شيء هو نفسه ليس مشاركا لغريه يف شيء. وإن االشتراك إمنا يكون يف 

١ خمتار الغوث، لغة قريش، الرياض : دار املعارج الدولية، ١٩٩٧، ص. ٦٦

٢ ابن تيمية، جمموعة الفتاوى، ج. ١٣، ص. ١٥١
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املعاين  الذي سّوغ عموم  فيها هو  الذهنية، وإن عموم األلفاظ واالشتراك  املعاين 
الذهنية واالشتراك فيها.٣

توجد  بل  فحسب،  الترادف  بسبب  ليس  الداللية  العالقة  ظهور  ومثال 
العالقة بني اسم الشيء وذات الشيء وصفة الشيء، كتلك اليت بني السيف الصارم، 
إذ إن أوهلما يطلق على تلك اآللة احلرية املعروفة، باعتبار الذات، والثاين باعتباره 

صفة له.٤

مفهوم الترادف ب. 

الترادف يف اللغة: التتابع، وترادف الشيء: تبع بعضه بعضا، ويقال ردفت 
فالنا، أي صرت له ردفا، والردف بالكسر: املرتدف، وهو الذي يركب خلف 
الراكب، وردف املرأة: عجيزا، وكل شيء فهو ردفه، وهذا أمر ليس له ردف، 

أي ليس له تبعة، والرادف املتأخر، واْلُمْرِدف املتقدم الذي أردَف غَريه.٥
أما الترادف يف االصطالح: فليس هناك اتفاق تام بني العلماء والدارسني 
قدميا وحديثا على تعريف اصطالحي واحد ملفهوم الترادف. قال سيبويه (ت ٠٨١ 
ه) أول من أشار إىل ظاهرة الترادف يف الكالم حني قّسم عالقة األلفاظ باملعاين 
إىل ثالثة أقسام، فقال: «اعلم أن من كالمهم اختالف اللفظني الختالف املعنيني، 
واختالف  املعنيني،  واختالف  اللفظني  واتفاق  واحد،  واملعىن  اللفظني  واختالف 
اللفظني واملعىن واحد، حنو: ذهب وانطلق.٦ وقال التهانوي أن الترادق لغة: ركوب 
أحد خلف أحد، وعند أهل العربية واألصول وامليزان هو توارد لفظني مفردين، أو 
ألفاظ كذلك يف الداللة على االنفراد حبسب أصل الوضع، على معىن واحد، من 

٣ هادي أمحد فرحان الشبحريي، الدراسات اللغوية والنحوية يف مؤلفات شيخ االسالم 

ابن تيمية وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية، بريوت: دار البشائر االسالمية، ٢٠٠١.، ص. ٧٠
٤ حممد حممد يونس علي، املعىن وظالل املعىن – أنظمة الداللة يف العربية، بريوت: دار 

املدار اإلسالمي، ٢٠٠٧، ص. ٣٩٨
٥ الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، املرجع السابق، مادة (ردف)، ص. 

٢٥٦
٦ سيبويه، الكتاب، القاهرة: مكتبة اخلاجني، ص. ٢٤
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جهة واحدة.٧

خيتلف مفهوم الترادف الكامل من لغوي إىل آخر حسب املنهج الذي اتبعه 
يف تعريف املعىن ونوع املعىن الذي يتحدث عنه. والكلمات املترادفة هي الكلمات 
اليت تنتمي إىل نفس النوع الكالمي (أمساء وأفعال) وميكن أن تتبادل يف املوقع دون 
منها  عديدة  حاالت  يف  الترادف  يقع  للجملة.  النخوي  التركيب  أو  املعىن  تغيري 
إذا كان التعبريان يدالن على نفس الفكرة العقلية أو الصورة، وإذا كان التعبريان 
اتصال  متماثلني عن طريق  الكيفية، وإذا كانا  بنفس  الشيء  يستعمالن مع نفس 
كل منهما بنفس املثري واالستجابة، وإذا كان اللفظان يف جمموع الصفات األساسية 

التمييزية. ٨

كما أشار ابن جين إىل ظاهرة الترادف حتت اسم «تعادي األمثلة وباقي 
املعاين»، وقال أن الترادف هو اتفاق شيئني يف املعىن. وعّرف فخر الدين الرازي 
الترادف بقوله: «هو األلفاظ املفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد». ويبدو 
أن من أقدم الكتب العربية اليت محلت اسم الترادف كان كتاب أيب احلسن علي بن 
عيسى الرماين (ت ٤٨٣ ه)، وعنوانه «كتاب األلفاظ املترادفة واملتقاربة يف املعىن»، 
كما يبدو أن من أقدم من أطلقوا اسم الترادف على هذه الظاهرة أبو احلسني أمحد 
«األلفاظ  بأا  املترادفة  األلفاظ  الغزايل  وعرف  «الصاحيب».  كتابه  فارس يف  بن 
املختلفة يف الصيغة املتواردة على مسمى واحد كاخلمر والعقار، والليث واألسد، 
والسهم والنشاب، وباجلملة كل امسني عّبرت ما عن معىن واحد فهما مترادفان.٩

أنواع الترادف يف اللغة العربية  .١

يقول جون اليرت (John Lyons) يف الترادف وقد جعله على أنواع مساها 
الترادف الكامل، والترادف الكلي، والترادف التام. ومن األمور البديهية اليوم أن 

٧ حممد على التهانوي، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان ، ط.٣، 

ص. ٦٦
٨ أمحد خمتار عمر، علم الداللة، املرجع السابق، ص. ٢٢٣-٢٢٤

٩ حممد حممد يونس علي، املعىن وظالل املعىن: أنظمة الداللة يف العربية، بريوت : دار املدار 

اإلسالمي، ٢٠٠٧، ص. ٣٩٨
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نعترب الترادف املطلق نادرا جدا يف اللغات الطبيعية باعتباره ميثل عالقة قائمة بني 
الترادف  التمييز بني  الوحدات املعجمية يف أقل تقدير، وعلى هذا األساس ينبغي 
اجلزئي والترادف املطلق يف ضوء إخفاق التعابري يف تلبية شرط واحد أو أكثر من 

الشروط التالية:١٠

تعترب املترادفات كاملة الترادف فقط إذا كانت كل معانيها متطابقة.  -

تعترب املترادفات مترادفة كليا فقط إذا كانت مترادفة يف السياقات كافة.  -

تعترب املترادفات مترادفة متاما، فقط إذا كانت متطابقة يف كل جماالت املعىن   -
ذات العالقة.

الباحثني، حسب  الكامل مفاهيم خمتلفة وتعريفات كثرية عند  وللترادف 
املناهج املتبعة يف تعريف املعىن ونوعه، فقد ذكر أمحد خمتار عمر يف تعريف الترادف 

الكامل بقوله:١١

التعبريان يكونان مترادفني يف لغة ما إذا كان ميكن تبادهلما يف أية مجلة يف هذه   -
اللغة دون تغيري القيمة احلقيقية هلذه اجلملة.

الكلمات املترادفة هي الكلمات اليت تنتمي إىل نفس النوع الكالمي (أمساء–   -
النحوي  التركيب  أو  املعىن،  تغيري  دون  املوقع  يف  تتبادل  أن  وميكن  أفعال) 

للجملة.

يتحقق الترادف عند أصحاب النظرية التصورية إذا كان التعبريان يدالن على   -
الفكرة العقلية نفسها، أو الصورة نفسها.

يتحقق الترادف عند أصحاب النظرية اإلشارية إذا كان التعبريان يستعمالن مع   -
الشيء نفسه، بالكيفية نفسها.

وأما عن اخلالف يف وقوع الترادف، فمعظم اللغويني املعاصرين ينكرون 
الترادف الكامل، كل حسب تعريفه له، وقليل منهم يسمح بوقوعه.١٢ ومن معظم 

١٠ جون اليرت، اللغة واملعىن والسياق، ترمجة عباس صادق الوهاب، العراق: دار الشؤون 

الثقافية العامة، ١٩٨٧، ص. ٥٤
١١ أمحد خمتار عمر، علم الداللة، املرجع السابق، ص. ٧٤

١٢ حممد نور الدين املنجد، الترادف يف القرآن الكرمي (بني النظرية والتطبيق)، دمشق: 
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اليرت)  (جون  املطلق حسب مصطلح  الترادف  وقوع  ينكرون  األجانب  الباحثني 
ويرون أن الترادف يكون فيما يصح تسميته بشبه الترادف، أو الترادف اجلزئي، أو 

التقارب الداليل، أو التداخل املعنوي، وما أشبه ذلك من املصطلحات.١٣

وقد قسم حممد حممد يونس على أنواع الترادف إىل ما يلي :١٤

(Referential nonimy) الترادف اإلشاري أ. 
ويقصد به اتفاق لفظني أو أكثر يف املشار إليه، وبناء على ذلك، ال يوصف   
اللفظان بالترادف اإلشاري إال إذا كان املشار إليه فيهما واحدا، ومن أمثلة 
أمساء النيب كاملصطفى واملختار، فهي مجيعها تشري إىل ذاته عليه السالم. وأن 
الترادف اإلشاري ال يأيت إال مبراعاة السياق الثقايف فهو أشد التصاقا بالبحث 
املعىن  فإن  السابق،  املثال  إىل  وبالرجوع  الداليل.  البحث  إىل  منه  التخاطيب 
اللغوي للكلمات الثالث (املصطفى) و(املختار) و(البشري) أعم من أن خيتص 
باإلشارة إىل سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم. ولكن تلك الكلمات ال تكون 
علمنا  على  اعتمادا  (النيب)  إليه  لإلشارة  استخدمت  إذا  إال  إشاريا  مترادفة 

واعتقادنا أنه قد اصطفي واختري لتبليغ ما ُأمر به.
(Denotational Synonimy) الترادف اإلحايل ب. 

وهو اتفاق اللفظني أو أكثر يف املحال عليه، ومن أمثلته األسد والليث والغضنفر   
اليت حتيل مجيعها على ذلك احليوان املعروف، وكذلك حنو مسيحي ونصراين 
اللذين حييالن على من يدين باملسيحية. والفرق بني الترادف اإلشاري والترادف 
اإلحايل مترتب على الفرق بني اإلشارة واإلحالة، فبينما تكون األلفاظ املترادفة 
فإن  السياق،  بذلك  ومقيدة  معني  بسياق  مرتبطة  خاصة  داللة  ذات  إشاريا 
األلفاظ املترادفة إحاليا ذات داللة عامة مطردة، وليست مقيدة بسياق معني.

دار الفكر، ١٩٩٧، ص. ٧٥
١٣ نفس املرجع، ص. ٧٧

١٤ حممد حممد يونس علي، املعىن وظالل املعىن، املرجع السابق، ص. ٤٠٤-٤٠٨
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(Cognitive Synonimy) الترادف اإلدراكي ج. 

وهو اتفاق لفظني أو أكثر يف تعبريمها عن املعىن اإلدراكي بصرف النظر عن   
االختالفات العاطفية أو التأثريية بينها، حنو فم وثغر، وعنق وجيد، ويقابل هذا 

النوع من الترادف. 

(Total Synonimy) الترادف التام د. 

ويتوقف وجود هذا النوع من الترادف – حسب رأي أوملان – على وجود   
اشتراطني:١٥ 

أوهلما: قابلية التغري يف مجيع السياقات.

وثانيهما: التطابق يف كال املضمونني اإلدراكي والعاطفي.

وبناء على ذلك، فإن الكلمات اليت ميكن أن توصف بأا مترادفة إمنا هي 
تلك اليت ميكن أن تستبدل إحدامها باألخرى يف أي سياق دون تغيري طفيف يف 

املضمون اإلدراكي أو املضمون العاطفي. 

أسباب ظهور الترادف يف القرآن   .٢

علم  ضوء  ويف  الترادف،  مقياس  وجود  هو  الترادف  ظهور  أسباب  من 
وأطلقوا  املترادفة  األلفاظ  عن  للكشف  مقياسا  املحدثون  اختذ  قد  املعاصر،  اللغة 
عليه: (االستبدالية) أو (االستعاضة)، إذ إن مقياس الترادف عندهم يقوم على مبدأ 
االستعاضة، اليت تعين فيما تعنيه إبدال الكلمة مبرادفتها يف النص اللغوي من غري أن 
يصاحب ذلك تغيري يف املعىن، وهذا هو املقياس الصحيح للتحقق من الترادف يف 

ضوء فقه اللغة املعاصر.١٦

توجد أراء عديدة يف أسباب حدوث الترادف، منها ما يلي:

الوضع اللغوي األول أ. 

ويظهر الترادف يف القرآن بسبب تاريخ استخدام اللغة. قد ذكر هذا السبب   

١٥ جون اليرت، اللغة واملعىن والسياق، املرجع السابق، ص. ٧٥

١٦ هادي أمحد فرحان الشبحريي، الدراسات اللغوية والنحوية يف مؤلفات شيخ االسالم 

ابن تيمية وأثرها يف استنباط األحكام الشرعية، املرجع السابق، ص. ٢٦٤
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ابن جين يف حديثه عن تساوي لفظني يف لغة العريب، قال ابن جين: «فإن كانت 
اللفظتان يف كالمه متساويتني يف االستعمال، كثرما واحدة، فإن أخلق األمر 
به أن تكون قبيلة تواضعت يف ذلك املعىن على ذينك اللفظني، ألن العرب قد 

تفعل ذلك للحاجة إليه يف أوزان أشعارها، وسعة تصّرف أقواهلا».١٧
ب.  تداخل اللهجات

السبب  هذا  إىل  أشار  قد  أيضا،  الترادف  إىل ظهور  تسبب  اللهجة  وكانت   
القدماء واملحدثون، وجعله املنكرون أمرا ال عالقة له بالترادف على مذهبهم، 
الشتراطهم أن يكون يف لغة واحدة، فقد قال ابن درستويه: «وليس جييء شيء 
من هذا البال إال على لغتني متباينتني»، على حني جعله ابن جين دليال على 
الترادف يف اللغة املشتركة وعلل به ابن جين كثرة األلفاظ على املعىن الواحد 
يف لسان العريب الواحد، فقال: «وكلما كثرت األلفاظ على املعىن الواحد كان 
ذلك أوىل بأن تكون لغات جلماعات، اجتمعت إلنسان واحد من هنا.١٨ ومن 
هنا، وال يكاد خيلو كتاب يف فقه اللغة تعرض ملسألة الترادف من ذكر هذا 

السبب يف نشوء تلك الظاهرة.
االقتراض من اللغات األخرى ج. 

ومن أسباب ظهور الترادف األخرى هي االقتراض من اللغات األخرى. سواء   
كان ذلك بني العربية والكلدانية من أخواا السامية، أو بني العربية وغريها من 
اللغات، ويدخل يف ذلك املعّرب واملوّلد بعد عصر االحتجاج. وأما املعّرب 
فهو كثري جدا يف العربية، وقد قيل إن القرآن اشتمل على ما ينيف على مئة 
باثنني من  السيوطي  بعضها تسامح، وقد خصه  املعّرب، ويف عّد  كلمة من 
مصنفاته. وأما املوّلد فيقول فيه األستاذ علي اجلارم: «وقد ينشأ الترادف بعد 
عصر االحتجاج بالعربية مبا يدخل على اللغة من الكلمات املوّلد، ومن أمثلة 

ذلك: الربجاس: للغرض واهلدف، والطرت: للسخرية، وما أشبه ذلك. 

١٧ ابن جين، اخلصائص، املرجع السابق، ج. ١، ص. ٣٧٣

١٨ نفس املرجع، ص. ٣٧٥
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التطور اللغوي د. 

يبدو أن موضوع التطور أمر درجت عليه العادات اإلنسانية، فمن املالحظ   
أن اإلنسان آخذ يف تطوير نفسه وعاداته يومًا بعد يوم «واللغة شأا يف ذلك 
شأن الظواهر االجتماعية األخرى، عرضة للتطور املطرد يف خمتلف عناصرها 

وأصواا وقواعدها ومتنها ودالالا. 

التطور الصويت   .١

كان الصوت من أهم سبب تطور اللغة، وخصوصا يف اللغة العربية. أحيانا   
اختالف  هو  القلب  واحلذف.١٩  والتعجيم  واإلبدال  القلب  فيه  يدخل 
اللفظ، مثل: جذب وجبذ، وصاعقة وصاقعة، وقد  ترتيب احلروف يف 
جعله بعض الباحثني من األسباب اليت تؤدي إىل الترادف، وما هو عندنا 

من الترادف يف شيء.

واإلبدال هو إحالل حرف مكان حرف يف الكلمة، وغالبا ما يكون بني   
احلرفني صلة صوتية إما يف املخرج أو الصفة، ولعله أدخل اختالف القبائل 
يف النطق منه يف باب التطور الصويت، وقد جعل بعض املحدثني اإلبدال 
من أسباب الترادف. ومثل ذلك: صراط، وسراط، وزراط، وغري ذلك.

التطور الداليل  .٢

املعىن  يتغري  أحيانا  املفردات  بعض  ويف  اللفظ،  معىن  الداللة  تعني  وقد   
والتعميم  الغالبة،  الصفات  فيه  ويدخل  الداليل.  التطور  ظهور  بسبب 
والتخصيص، والتصحيف، والتحريف، والوهم واخلطـأ. يرى كثري من 
فتعدهلا يف  االستعمال،  األصلية يف  األمساء  تغلب  الصفات  أن  املحدثني 
التسمية، وتصبح مرادفة هلا. منها: أنه ال يقال ثرى إال إذا كان نديا، وإال 
فهو تراب. أما األستاذ الزيادي فقد جعل التعميم والتخصيص من أسباب 
حبرف  املهمل  احلرف  إبدال  هو  والتصحيف  ومها.  ال  حقيقة  الترادف 
معجم، واحلرف املعجم حبرف معجم آخر، والعكس صحيح، مثل: لدغ 

١٩ حممد نور الدين املنجد، الترادف يف القرآن الكرمي (بني النظرية والتطبيق)، املرجع 

السابق، ص. ٨١. 
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ولذع، مزح ومرخ، نقب وثقب، حص وجس.
االشتقاق  .٣

األلفاظ  من  له  يشتق  وأن  االشتقاق،  هي  العربية  اللغة  خصائص  من   
أسباب  أبرز  هو  وهذا  والصفات.  الوجوه  لتلك  تبعا  متعددة  كلمات 
نشوئه، وظهوره يف مجيع اللغات، فمن ذلك تسمية الدار دارا، ومرتال، 
ومسكنا، وبيتا، باعتبار كوا مستديرة يف األصل، أو كوا مكانا للرتول، 
أو موضعا للسكينة، أو للبيتوتة، وكل من هذه األلفاظ يدل على املقصود 

نفسه.٢٠
ومن شروط ظهور الترادف منها:٢١

االحتاد التام يف املعىن، وُيشبَّه ذلك بالتطابق بني دائرتني يف املركز واملحيط،  أ. 
ويرى رمضان أن الترادف ذا الشرط نادر الوقوع، ولكن أنيس خيفف من 
حدة هذا الشرط، فيقول إن احلكم هنا النصوص اللغوية ال للمعاجم، وهو ذا 
جعل مقياسه االستعمال احلقيقي لأللفاظ، وهي قابلة للتطور اللغوي، ليس ًأل 

الوضع.
ب.  االحتاد يف البيئة اللغوية، أي أن تنتمي الكلمتان إىل هلجة واحدة.

االحتاد يف العصر، ولذا ينبغي أن يلتمس الترادف بني لفظني يف عهد خاص  ج. 
املوّلد يف  اجلاهلي واآلخر من  العصر  أن يكون أحدمها من  وزمن معني، ال 

العصر العباسي مثال.
أال يكون أحد اللفظني نتيجة لتطور صويت حدث يف اآلخر، كما يف اجلثل  د. 

واجلفل مبعىن النمل.

٢٠ أبو منصور عبد امللك بن حممد إمساعيل الثعاليب، فقه اللغة وأسرار العربية، حتقيق ياسني 

األيويب، بريوت: املكتبة العصرية، ط. ٢، ٢٠٠٠، ص. ١٧٣
٢١ إبراهيم أنيس، اللهجات العربية، املرجع السابق، ص. ١٦٦
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االختتام

من خالل ما سبق يتضح لنا أمهية استخدام املنهج الداليل يف الكشف عن 
معىن املصطلحات املترادفة يف القرآن. وإّن بني األلفاظ عالقة، أي شيء يتعلق به 
أحدمها على اآلخر. ومثال ظهور العالقة الداللية هي بسبب الترادف بني اللفظ. 
مثال ذلك، كما أشار يف «املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي» أن لغة احلديث 
الشريف تستخدم «جلس» مبعىن «قعد» املذكور دون فرق. ومن األحاديث اليت 
تبعها فال جيلس حىت توضع»،  فقوموا فمن  اجلنازة  رأيتم  قوله: «إذا  تثبت ذلك 
و»إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس». هذا يوافق مبا يقول 
الرازي  الدين  اتفاق شيئني يف املعىن“. وعّرف فخر  الترادف هو  ابن جين، ”أن 

الترادف بقوله: ”هو األلفاظ املفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد“.

الوضع  القرآن هي ظهور  الترادف يف  أيضا من أسباب ظهور  ونالخص 
والتطور  األخرى،  اللغات  من  واالقتراض  اللهجات،  وتداخل  األول،  اللغوي 
اللغوي، والتطور الصويت، والتطور الداليل، واالشتقاق. ومن ضرورية معرفة داللة 
األلفاظ املترادفة فالبد حتليل مجيع تلك األسباب حىت بكون معىن كل لفظ أوضح 

وأصح. واهللا أعلم.

املراجع

القرآن الكرمي واحلديث النبوي

آبادي، حممد بن يعقوب الفريوز، القاموس املحيط، ط. ٤، ١٣١٥ ه- ١٩٩٤، 
بريت : م، مؤسسة الرسالة، ص. ١٣٧١. 

ابن تيمية، أيب العباس، ايضاح الداللة يف عموم الرسالة، الرياض : مكتبة الرياض 
احلديثة.

ابن زكريا، أبو احلسني أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم 
حممد هارون، دمشق : دار الفكر، ١٩٧٩.
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