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 عوامل نشأة األضداد في المغة العربية
 دراسة تطبيقية عمى األضداد لألصمعي

 عبد الظاهر الشناوي السيد حسن
 قسم أصول المغة

 بكمية الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنين بدسوق
Abdel-zaherhessen0202@azhar.edu.eg 

 ممخص البحث 
ألفاظ األضداد الكاردة في كتاب يتضمف البحث تصنيؼ كثير مف 

األضداد لألصمعي تحت عكامؿ نشأتو ، مبينا ككف األضداد عمى خالؼ 
األصؿ في كضع المغة ،كمكضحا تعريؼ األضداد ، كمكقؼ المغكييف القدامى 
كالمحدثيف منو ، ككقفة مع كتاب األضداد لألصمعي ،كىعىرىض البحث عكامؿ 

مي ، كاحتماؿ الصيغة معنييف متضاديف ، نشأة األضداد مف عمـك المعنى األص
 كالتطكر الصكتي ، كاختالؼ األصؿ االشتقاقي ......  كغير ذلؾ .

 األصمعي -المغة العربية  -األضداد   -نشأة   -عكامؿالكلمات المفتاحية : 
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Antigenic factors in the Arabic language 

An applied study on opposites of Asami 
Abdel-Zaher El-Shennawi El-Sayed Hassan 

Department of Language Foundations 

The Faculty of Islamic and Arab Studies for 

Boys, Desouk 

Abdel-zaherhessen0202@azhar.edu.eg 

Abstract 
The research includes the classification of many of 

the words of the antibodies contained in the book of 

antibodies to Asmaai under the factors originating, 

indicating that the antibodies are contrary to the origin in the 

development of language, explaining the definition of 

antagonism, and the position of linguists old and modern, 

and a pause with the book of antibodies to Asmaai, the 

research presented the factors of the emergence of 

antagonism from the general meaning of the original , The 

probability of the formula are opposing meanings, 

phonological evolution, variation of derivative origin, etc 

Key words: factors - genesis - opposites - Arabic - 

Asami 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مقدمة البحث

الحمد هلل رب العالمين, والصالة والسالم عمىى أشىرا الخمىق وسىيد 
المرسمين, سيدنا محمد, وعمى آله, وصحابته, ومىن تىبع م بسحسىان إلىى 

 يوم الدين ...
 وبعــــد ,,

عوامل نشأة األضداد فىي المغىة العربيىة دراسىة فيذه دراسة بعنكاف: "
 ".تطبيقية عمى األضداد لألصمعي

الدراسة أنني قمت بقراءة كتاب األضداد لألصػمعي، كعممي في ىذه 
كحاكلت تصنيؼ كثير مف األلفاظ الكاردة فيو تحػت أسػباب نشػأة األضػداد، 
 كىي الفكرة التي تبناىا البحث، مراعينا المنيج االستقرائي التحميمي المقارف.
كقػػػد قػػػدمت ليػػػذه الدراسػػػة بمػػػدخؿ تناكلػػػت فيػػػو كػػػكف األضػػػداد عمػػػى 

دت فيػػػػػو تعريػػػػػؼ األضػػػػػداد، كاألضػػػػػداد بػػػػػيف تكسػػػػػيع خػػػػػالؼ األصػػػػػؿ، كأكر 
ٍقفة مع األصمعي ككتاب  .و األضدادالمغكييف القدامى كتضييؽ المحدثيف، ككى

كبعد ذلؾ عرضت العكامؿ التي أدٍَّت إلى نشأة األضداد كتتمثؿ فيما 
 يمي:
 عمكـ المعنى األصمي.  : أولا 
 احتماؿ الصيغة معنييف متضاديف.  : ثانيىاا
 التطكر الصكتي.  : ثالثىاا
 اختالؼ األصؿ االشتقاقي.  : رابعاا

 التفاؤؿ كالتشاؤـ.  : خامساا
 الخكؼ مف الحسد.  : سادساا
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 داللة الكممة عمى معنى كسط.  : سابعاا
 االنتقاؿ الداللي.  : ثامنىاا
 اختالؼ االعتبار.  : تاسعاا
 االقتراض مف المغات األخرل.  : عاشراا

 مفظي.المشترؾ ال حادي عشر:
كأعقبػػػػػػػػػت ذلػػػػػػػػػػؾ بخاتمػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػث كنتائ ػػػػػػػػػػو، كفيػػػػػػػػػػرس المرا ػػػػػػػػػػع، 

 كالمكضكعات.
التوفيق والسداد، وآخىر دعوانىا أن الحمىد هلل  -عزوجل–وأدعو اهلل 

 رب العالمين.
 أ. د. عبد الظاهر الشناوي حسن 
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 مدخــل
التضاد  ظاىرة كائنة بالمغة العربية، كىػي عمػى خػالؼ األصػؿ  ألف 

األلفػػػاظ عمػػػى المعػػػاني أف يكضػػػع المفػػػظي الكاحػػػدي لمعنػػػى األصػػػؿ فػػػي كضػػػع 
 كاحد.

ـى سيبكيو )ت ىػ( كضع األلفاظ لممعاني عمى ثالثة أقسػاـ َُٖكقد قسَّ
حيػػػث قػػػاؿ: "اعمػػػـ أف مػػػف كالميػػػـ اخػػػتالؼى المفظػػػيف الخػػػتالؼ المعنيػػػيف، 
كاخػػػتالؼ المفظػػػيف كالمعنػػػى كاحػػػد، كاتفػػػاؽ المفظػػػيف كاخػػػتالؼ المعنيػػػيف... 

فظػػػيف الخػػػتالؼ المعنيػػػيف ىػػػك نحػػػك:  مػػػس كذىػػػب، كاخػػػتالؼ فػػػاختالؼ الم
المفظيف كالمعنى كاحد نحك: ذىب كانطمؽ، كاتفاؽ المفظيف كالمعنى مختمؼ 
ػالة. كأشػباه  ٍكً ػدة، كك ػدت إذا أردت ًكٍ ػداف الضَّ ٍدت عميو مػف المى قكلؾ: كى ى

 .(ُ)ىذا كثير"
فػي ىػ(، حيث قػاؿ َِٔكسار عمى منياج سيبكيو تمميذه قطرب )ت 

بدايػػة كتابػػو )األضػػداد(: "الكػػالـ فػػي ألفاظػػو بمغػػة العػػرب عمػػى ثالثػػة أك ػػو: 
كىك األعـ األكثر، اختالؼ المفظيف الختالؼ المعنييف، كذلؾ  فوجه من ا:

لمحا ػػػة مػػػنيـ إلػػػى ذلػػػؾ، كذلػػػؾ قكلػػػؾ: الر ػػػؿ كالمػػػرأة، كاليػػػـك كالميمػػػة، كقػػػاـ 
ىذا ال سػبيؿ إلػى كقعد، ك اء كذىب. اختمؼ المفظاف الختالؼ المعنييف. ك 

  معو كحصره  ألف أكثر الكالـ عميو.
اخػػتالؼ المفظػػيف كالمعنػػى متفػػؽ كاحػػد، كذلػػؾ مثػػؿ:  والوجىىه الثىىاني:

ػػػـ كثعمػػػب، كأتػػػى ك ػػػاء، ك مػػػس كقعػػػد،  ٍيػػػر كحمػػػار، كذئػػػب كسػػػيد، كسىٍمسى عى
ف  –المفظاف مختمفاف كالمعنى كاحد، ككأنما إنما أرادكا بػاختالؼ المفظػيف  كا 

                                                 
 -ىػػػػَُْٖ –الثالثػػػة  -ط. الخػػػان ي بالقػػػاىرة -عبػػػد السػػػالـ محمػػػد ىػػػاركف -تػػػ  –الكتػػػاب لسػػػيبكيو ( ُ)

 .ِْ/ُـ صُٖٖٗ
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أف تكسعكا في كالميـ كألفاظيـ، كما زاحفكا في أشعارىـ  -اكاف كاحد م زين 
 ليتكسعكا في أبنيتيا، كال يمزمكا أمرنا كاحدنا.

أف يتفػؽ المفػظ كيختمػؼ المعنػى، فيكػكف المفػظ الكاحػد  والوجه الثالث:
ِإنَّ ِإْبىرااِهيما عمى معنييف فصاعدنا، كذلؾ مثؿ األُّمَّة يريد الدِّيف. كقكؿ اهلل: 

ىىىةا قااِنتاىىىاكاىىىانا أ   مَّ
منػػػو. قػػػاؿ أبػػػك محمػػػد: األمػػػة: الر ػػػؿ كحػػػده ييػػػٍؤتىّـُ بػػػو.  (ُ)

ػٍكؼ،  ػكُّؼ مػف الخى كاألمة: القامة، قامة الر ؿ. كاألمة مف األمـ، كمنو: التَّخى
ػػػكُّؼ: التػػػنقص. كمنػػػو: غسػػػؽ الميػػػؿ غسػػػقنا كغسػػػكقنا ، قػػػاؿ: أم أظمػػػـ. كالتَّخى

، كمػػف ىػػذا المفػػظ الكاحػػد  كغسػػؽ  مػػدي الر ػػؿ كىػػك مػػا كػػاف مػػف قىػػذىرو أك دىرىفو
الػػػػػػػذم ي ػػػػػػػيء عمػػػػػػػى معنيػػػػػػػيف فصػػػػػػػاعدنا مػػػػػػػايككف متضػػػػػػػادنا فػػػػػػػي الشػػػػػػػيء 

 .(ِ)كضده..."
كيتضػػػ  مػػػف كػػػالـ قطػػػرب السػػػابؽ أنػػػو يقصػػػد بالك ػػػو الثػػػاني ظػػػاىرة 

ا يريػػػد قطػػػرب التػػػرادؼ، كىػػػك داللػػػة لفظػػػيف أك أكثػػػر عمػػػى معنػػػى كاحػػػد، كمػػػ
بالك و الثالث ظاىرة المشترؾ المفظي بنكعيو، المشػترؾ الػداؿ عمػى معنيػيف 

 مختمفيف غير ضديف، كالمتضاد الداؿ عمى معنييف مختمفيف ضديف.
 تعريا األضداد:

األضػػػداد:  مػػػع ضػػػد، كقػػػد عرفػػػو أبػػػك الطيػػػب المغػػػكم فػػػي أضػػػداده، 
كاد، كالسػػػخاء حيػػػث قػػػاؿ: "كضػػػد كيػػػؿِّ شػػػيء: مػػػا نافػػػاه نحػػػك البيػػػاض كالسػػػ

أال تػرل  -كالبخؿ، كالش اعة كال بف، كليس كػؿ مػا خػالؼ الشػيء ضػدنا لػو
نمػػا ضػػد القػػكة الضػػعؼ، كضػػد  أف القػػكة كال يػػؿ مختمفػػاف، كليسػػا ضػػديف  كا 

                                                 
 .( َُِالنحؿ )( ُ)
 .َٕ، ٗٔمؾ، صُْٖٗ -ىػَُْٓ  -ط. دار العمـك –حنا حداد  -ت  -األضداد لقطرب( ِ)
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ال يؿ العمػـ، فػاالختالؼ أعػـ مػف التضػاد، إذ كػاف كػؿ متضػاديف مختمفػيف 
 .(ُ)كليس كؿ مختمفيف ضديف"

عمػػى معنيػػيف متضػػاديف كػػال كف بمعنػػى  فالتضػػاد داللػػة المفػػظ الكاحػػد
األبػيض كاألسػػكد، "كالضػػدية نػػكع مػػف العالقػػة بػػيف المعػػاني، بػػؿ ربمػػا كانػػت 
أقػػرب إلػػى الػػذىف مػػف أيػػة عالقػػة أخػػرل، فم ػػرد ذكػػر معنػػى مػػف المعػػاني، 
يػػػدعك ضػػػد ىػػػذا المعنػػػى إلػػػى الػػػذىف، كالسػػػيما بػػػيف األلػػػكاف، فػػػذكر البيػػػاض 

ضدية مف أكض  األشياء في تػداعي يستحضر في الذىف السكاد، فعالقة ال
المعػػاني. فػػجذا  ػػاز أف تعبػػر الكممػػة الكاحػػدة عػػف معنيػػيف بينيمػػا عالقػػة مػػا، 
فمػػػػف بػػػػاب أكلػػػػى  ػػػػكاز تعبيرىػػػػا عػػػػف معنيػػػػيف متضػػػػاديف  ألف استحضػػػػار 
أحػػػدىما فػػػي الػػػذىف يسػػػتتبع عػػػادة استحضػػػار امخػػػر، فالتضػػػاد  فػػػرع مػػػف 

 .(ِ)المشترؾ المفظي"
 ويين القدامى وتضييق المحدثين:األضداد بين توسيع المغ

ذىب أكثر المغكييف القدامى إلى إثبات التضػاد فػي العربيػة، كتكسػعكا 
مٍَّت ألفاظنا كثيػرة، كمػف ىػؤالء: قطػرب )ت  ىػػ(، َِٔفيو، فىأىلَّفيكا فيو كتبنا ضى

 ىػ(، كأبك حاتـ الس ستانيِْْىػ(، كابف السكيت )تُِٕكاألصمعي )ت 
ىػػػ(، ُّٓىػػػ(، كأبػػك الطيػػب المغػػكم )ت ِّٖىػػػ(، كابػػف األنبػػارم )ِٓٓ)ت 

 ىػ(... كغيرىـ.َٓٔكالصغاني )ت
كىنػػاؾ ًقمَّػػةه مػػف المغػػكييف القػػدامى أنكػػركا ك ػػكد التضػػاد فػػي العربيػػة، 
كاإلماـ ثعمب حيث يقكؿ ال ػكاليقي فػي شػرح بػاب تسػمية المتضػاديف باسػـ 

                                                 
ط. الم مػػػع العممػػػي العربػػػي  -تػػػ . عػػػزة حسػػػف -األضػػػداد فػػػي كػػػالـ العػػػرب ألبػػػي الطيػػػب المغػػػكم( ُ)

 .ّّـ صُٔٗٗ -الثانية -دمشؽب
، َِٕص  -ـَُٗٗ –الثامنػػػػة  -ط. األن مػػػػك المصػػػػرية -فػػػػي المي ػػػػات العربيػػػػة د. إبػػػػراىيـ أنػػػػيس( ِ)

 -ىػػػَُْٖ -الثالثػة -ط. الخػان ي –، كينظػر فصػكؿ فػي فقػػو العربيػة د. رمضػاف عبػػدالتكاب َِٖ
 .ّّٔـ، صُٕٖٗ
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 نكػػػركف األضػػػداد، كيػػػدفعكنيا، قػػػاؿ كاحػػػد: "المحققػػػكف مػػػف عممػػػاء العربيػػػة ي

أبك العباس أحمد بف يحيى: ليس في كالـ العػرب ضػد، قػاؿ: ألنػو لػك كػاف 
يكػػػػكف األبػػػػيض أسػػػػكد كال األسػػػػكد  فيػػػػو ضػػػػد لكػػػػاف الكػػػػالـ محػػػػاالن  ألنػػػػو ال

ف اختمؼ المفظ فالمعنى ير ع إلى أصػؿ كاحػد مثػؿ  أبيض، ككالـ العرب كا 
رض، كىػػػي مػػػا انخفػػض ألنيػػػا مسػػػيؿ قػػكليـ: التٍَّمعػػػة، كىػػي مػػػا عػػػال مػػف األ

المػػاء إلػػى الػػكادم، فالمسػػيؿ كمػػو تمعػػة يصػػير إلػػى أعػػاله فيكػػكف تمعػػة، كمػػرة 
ف اختمػؼ  ينحدر إلى أسفمو فيككف تمعة، فقد ر ع الكػالـ إلػى أصػؿ كاحػد كا 

 .(ُ)المفظ..."
ػػػػا، كأىلَّػػػػؼى كتابنػػػػا فػػػػي إبطػػػػاؿ األضػػػػداد ابػػػػف  كممػػػػف أنكػػػػر التضػػػػاد أيضن

نمػا المغػة مكضػكعة لنبانػة عػف المعػاني، فمػك  ػاز درستكيو، حيث قاؿ: " كا 
كضع لفظ كاحد لمداللة عمى معنييف مختمفيف، أك أحػدىما ضػد لرخػر، لمػا 

 .(ِ)كاف ذلؾ إبانة، بؿ تعمية كتغطية"
كابف درستكيو يرد عميو بكالـ ابف األنبارم،  بأف السياؽ يحدد المػراد 

ٍيػ  كاإلزراء بػالعرب، أف مف لفظ التضاد، في قكلو : "كيظػف أىػؿ البػدع ك  الزَّ
ذلػػػػؾ كػػػػاف مػػػػنيـ لنقصػػػػاف حكمػػػػتيـ، كقمػػػػة بالغػػػػتيـ، ككثػػػػرة االلتبػػػػاس فػػػػي 
محػػػاكراتيـ، كعنػػػد اتصػػػاؿ مخاطبػػػاتيـ، فيسػػػألكف عػػػف ذلػػػؾ، كيحت ػػػكف بػػػأف 
االسػػػـ منبػػػل عػػػف المعنػػػى الػػػذم تحتػػػو كداؿ عميػػػو، كمكضػػػ  تأكيمػػػو، فػػػجذا 

                                                 
ط. دار الكتػػػاب العربػػػي بيػػػركت  -كاليقيشػػرح أدب الكاتػػػب البػػػف قتيبػػػة تػػػأليؼ أبػػػي منصػػكر بػػػف ال ػػػ( ُ)

 .ُِٖص
محمػػد بػػدكم المختػػكف ط.الم مػػس األعمػػى لمشػػئكف  د. تصػػحي  الفصػػي  كشػػرحو البػػف درسػػتكيو تػػ .( ِ)

 -المزىػر فػي عمػـك المغػة كأنكاعيػا لمسػيكطي، كينظر  ُٕـ  ص ُٖٗٗػػ ُُْٗاإلسػالمية القػاىرة ػ 
يـ، كعمػػى محمػػد الب ػػاكم، ط. مكتبػػة دار تػػ . محمػػد أحمػػد  ػػاد المػػكلى، كمحمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراى

 .ّٖٓ/ُص -الثالثة -التراث
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لمخاطىػػػػب أييمػػػػا أراد اعتػػػػكر المفظػػػػة الكاحػػػػدة معنيػػػػاف مختمفػػػػاف لػػػػـ يعػػػػرؼ ا
 المخاًطب، كبطؿ بذلؾ معنى تعميؽ االسـ عمى المسمى.

فػػػأ يبكا عػػػف ىػػػذا الػػػػذم ظنػػػكه كسػػػألكا عنػػػػو بضػػػركب مػػػف األ كبػػػػة. 
ػػػػػا، كيػػػػػرتبط أكلػػػػػو بػػػػػ خره،  ػػػػػو بعضن ػػػػػحِّ ي بعضي  أحػػػػػدىف أف كػػػػػالـ العػػػػػرب ييصى
كال ييٍعرىؼ معنى الخطاب منو إال باستيفائو، كاستكماؿ  ميع حركفػو، ف ػاز 
كقكع المفظة عمى المعنييف المتضاديف، ألنيا يتقدميا  كيأتي بعدىا ما يػدؿ 

يػػػراد بيػػػا فػػػي حػػػاؿ الػػػتكمـ  عمػػػى خصكصػػػية أحػػػد المعنيػػػيف دكف امخػػػر، كال
 .(ُ)كاإلخبار إال معنى كاحد..."

ذا كاف المغكيكف القدامى بػيف مثبػت كمنكػر لمتضػاد، فػجف المحػدثيف  كا 
نيػػػػكا ألفاظنػػػػا كثيػػػػرة قػػػػد ضػػػػيقكا مػػػػا كسػػػػعو أكثػػػػر المغػػػػكييف  القػػػػدامى الػػػػذيف دىكَّ

متضادة، حيث يقكؿ الدكتكر إبراىيـ أنيس: "كحػيف نحمػؿ أمثمػة التضػاد فػي 
المغػػة العربيػػة، كنستعرضػػيا  ميعنػػا، ثػػـ نحػػذؼ منيػػا مػػا يػػدؿ عمػػى التكمػػؼ 
كالتعسػػؼ فػػي اختيارىػػػا، يتضػػ  لنػػػا أف لػػيس بينيػػػا مػػا يفيػػػد التضػػاد بمعنػػػاه 

عشػػػريف كممػػػة فػػػي كػػػؿ المغػػػة، كمثػػػؿ ىػػػذا المقػػػدار العممػػي الػػػدقيؽ، إال نحػػػك 
الضػػػئيؿ مػػػف كممػػػات المغػػػة ال يسػػػتحؽ عنايػػػة أكثػػػر مػػػف ىػػػذا، السػػػيما كأف 
مصػػير كممػػات التضػػاد إلػػى االنقػػراض مػػف المغػػة، كذلػػؾ بػػأف تشػػتير بمعنػػى 

 .(ِ)كاحد مف المعنييف بمركر الزمف"
ة كيقػػكؿ الػػدكتكر عمػػى عبػػد الكاحػػد كافػػي: "فػػجذا نحػػف حػػذفنا مػػف قائمػػ

 األضػػداد التػػي ذكرىػػا ابػػف األنبػػارم كأضػػرابو ممػػف بػػالغكا فػػي إثبػػات التضػػاد 

                                                 
 -ط. المكتبػػػة العصػػػرية-تػػػ . محمػػػد أبػػػك الفضػػػؿ إبػػػراىيـ –األضػػػداد  لمحمػػػد بػػػف القاسػػػـ األنبػػػارم ( ُ)

 .ِ، ُـ صُٕٖٗ -ىػَُْٕ
 .ُِٓفي المي ات العربية د. إبراىيـ أنيس ص( ِ)
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 مػػػا يمكػػػف أف يحػػػذؼ عمػػػى ضػػػكء المالحظػػػات السػػػابقة، كمػػػا إلييػػػا، فربمػػػا 

 .(ُ)ال يبقى في باب التضاد بمعناه الصحي  إال مفردات قميمة"
 وقفة مع األصمعي وكتابه األضداد :

 : (2)أول : مع األصمعي"
عبدالممؾ بف قيريب بف عبػدالممؾ بػف عمػي بػف أصػمع بػف مظيػر ىك 

بػػف عمػػرك بػػف عبػػداهلل البػػاىمي أبػػك سػػعيد األصػػمعي ، راكيػػة العػػرب ، كأحػػد 
أئمػػة العمػػػـ بالمغػػة كالشػػػعر كالبمػػداف ... كػػػاف كثيػػر التطػػػكاؼ فػػي البػػػكادم ، 

 يقتبس عمكميا ، كيتمقى أخبارىا .
مدينػة البصػرة ، كتتممػذ  كلد سنة ثالث كعشريف كمائة مف الي رة فػي

ق( ُْٓعمػػرك بػػف العػػالء )ت أبػػك عمػػى عػػدد كبيػػر مػػف الشػػيكخ ، كمػػنيـ:
ق(، ُِٖق(، كيػػػػكنس بػػػف حبيػػػػب )تَُٓ،كعيسػػػى بػػػف عمػػػػر الثقفػػػي )ت

 ق( ... كغيرىـ .َُٖق(، كخمؼ األحمر)تَُٕكالخميؿ بف أحمد )ت
حػػػػػػاتـ  كمػػػػػػا تتممػػػػػػذ عمػػػػػػى األصػػػػػػمعي عممػػػػػػاء كثيػػػػػػر ، كمػػػػػػنيـ : أبػػػػػػك

عبيػػػد  ق( ، كعبػػػدالرحمف بػػػف أخػػػي األصػػػمعي ، كأبػػػكَِٓالس سػػػتاني )ت
                                                 

 .ُٕٗالقاىرة ص -الف الة -ط. دار نيضة مصر -فقو المغة د. عمي عبد الكاحد كافي( ُ)
 -لبنػػاف  -بيػػركت  -ط . دار المعرفػػة  - ( ق  ّٖٓتنظػػر تر متػػو فػػي الفيرسػػت البػػف النػػديـ )ت ( ِ)

عػػكاد معػػركؼ  تػػ . د.بشػػار - ( ق  ّْٔ، كتػػاريب بغػػداد لمخطيػػب البغػػدادم ) ت  ّٖ،  ِٖص 
، ُٖٔ: ُٕٓ/ِص  -ـ  ََِِ -ق  ُِِْ -األكلػػػػى  -بيػػػػركت  -دار الغػػػػرب اإلسػػػػالمي  -

تػ  .إبػراىيـ السػػامرائي - ( ق  ٕٕٓكنزىػة األلبػاء فػي طبقػات األدبػاء ألبػػي البركػات األنبػارم ) ت 
، كمع ػػػػػػػـ األدبػػػػػػػاء   َُُ:َٗ/ُص -ـ  ُٖٓٗ-قَُِْ-الثالثػػػػػػػة -األردف -ط . المنػػػػػػػار  -

ط . دار -تػػػ  . إحسػػػاف عبػػػاس -( قِٔٔيػػػب إلػػػى معرفػػػة األديػػػب ليػػػاقكت الحمػػػكم )تإرشػػػاد األر 
نبػػاه الػػركاة  ُٖٔ: ُٕٓ/ِص  -ـ ُّٗٗ -ق ُُْْاألكلػػى  -بيػػركت  -الغػػرب اإلسػػالمي  ، كا 

ق _ ُِْْ -األكلػػػى  -ط.المكتبػػػة العصػػػرية بيػػػركت - ( قْٔٔعمػػػى أنبػػػاه النحػػػاة لمقفطػػػي ) ت 
ط.دار -ت .إحسػػػاف عبػػػاس -( قُٖٔالبػػػف خمكػػػاف )ت، ككفيػػػات األعيػػػاف َِٓ: ُٕٗ/ِصػػػادر 

ط.دار -تػػػ .د .عمػػػي محمػػػد عمػػػر-، كبغيػػػة الكعػػػاة لمسػػػيكطي ُٕٔ: َُٕ/ّص -صػػػادر بيػػػركت
 -،كاألصػػػمعي المغػػػكم ُِٔ/ْص -ـُٖٗٗ -الثالثػػػة عشػػػرة -لبنػػػاف -بيػػػركت  -العمػػػـ لمماليػػػيف 

 ط. دار المعارؼ.-د.عبدالحميد الشمقاني 
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رمػػػي  )ِِّالقاسػػػـ بػػػف سػػػالـ )ت ق(، ِِٓق( ، كصػػػال  بػػػف إسػػػحاؽ ال ى
ق( ... ِٕٓالفضػػػؿ الرياشػػػي )ت ق(، كأبػػػكِْٗإسػػػحاؽ المػػػازني )ت كأبػػػك

 كغيرىـ .
كأثرل األصمعي المكتبة العربية بمؤلفات كثيرة ، كمنيا : كتاب خمؽ 

، ككتاب الفىٍرؽ ، ككتاب النساء د ،، ككتاب األضدااإلنساف ، ككتاب اإلبؿ 
، ككتػػػػػاب األلفػػػػػاظ ، ككتػػػػػاب ككتػػػػػاب الكحػػػػػكش ، ككتػػػػػاب القمػػػػػب كاإلبػػػػػداؿ 

 ، ككتاب النخؿ كالكـر ... كغير ذلؾ .الدارات
األصػػػمعي ، كتبحػػػره فػػػي عمػػػـك  كقػػػد أشػػػاد كثيػػػر مػػػف العممػػػاء بفضػػػؿ

مػػا عبَّػػر أحػػد عػػف ، ففػػي بغيػػة الكعػػاة لمسػػيكطي : " كقػػاؿ الشػػافعي : المغػػة
العػػرب بمثػػؿ عبػػارة األصػػمعي ، كقػػاؿ ابػػف معػػيف : كلػػـ يكػػف ممػػف يكػػذب ، 
ككػػاف مػػف أعمػػـ النػػاس فػػي فنػػو ، كقػػاؿ أبػػكداكد : صػػدكؽ ، ككػػاف يتقػػي أف 

 يفسر الحديث ، كما يتقي أف يفسر القرآف ...
ييفتػػػي إال فيمػػػا أ مػػػع عميػػػو عممػػػاء المغػػػة  ككػػػاف مػػػف أىػػػؿ السػػػنة ، كال

 ي يز إال أفص  المغات . فردكف عنو ، كال،كيقؼ عما ين
عبيػػػػدة عنػػػػد  كعنػػػػو   أم األصػػػػمعي ل أنػػػػو قػػػػاؿ : حضػػػػرت أنػػػػا كأبػػػػك
م مػػد كاحػػد ،  الفضػػؿ بػػف الربيػػع ،فقػػاؿ لػػي: كػػـ كتابػػؾ فػػي الخيػػؿ   فقمػػت:

عبيػػدة عػػف كتابػػو ، فقػػاؿ : خمسػػكف م مػػدا ،قػػـ إلػػى ىػػذا الفػػرس،  فسػػأؿ أبػػا
نمػػا ىػػذا شػػيء  كأمسػػؾ عضػػكا عضػػكا منػػو كسػػمِّو ، فقػػاؿ : لسػػت بيطػػارا ، كا 

أخذتػػو عػػف العػػرب ، فقػػاؿ : قػػـ يػػا أصػػمعي ، كافعػػؿ ذلػػؾ ،فقمػػت كأمسػػكت 
ناصيتو ، ك عمت أذكر عضكا عضكا ، كأضع يدم عميو ، كأنشػد مػا قالتػو 
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العػػرب إلػػى أف بمغػػت حػػافره ، فقػػاؿ خػػذه ، فأخػػذت الفػػرس، ككنػػت إذا أردت 
  (ُ)و . ""أف أغيظو ركبتو كأتيت

 ثانيا : مع كتاب األضداد لألصمعي :
مىٍف يطالع كتاب األضػداد لألصػمعي ي ػده كثيػرنا مػا يستشػيد بالشػعر 
لممعنيػػيف المتضػػاديف، كمػػف ذلػػؾ مػػثالن قكلػػو فػػي أضػػداده: "كقػػاؿ أبػػك عبيػػدة: 
 يقاؿ: عىٍسعىسى الميؿي إذا أقبؿ، كعىٍسعىس أدبر، كأنشد لًعٍمقة بف قرط التيمي:

ىىىىىىىىىىدَّرعاِت الميىىىىىىىىىىِل لَّمىىىىىىىىىىا عسعسىىىىىىىىىىا  (ِ)"م 
 

لَّى، قاؿ عمقمة التميمي"  :(ّ)أم أقبؿ، كقاؿ بعضيـ: عىٍسعىسى إذا كى
 حتىىىىىىىى إذا الصىىىىىىىب  لىىىىىىىه تانافَّسىىىىىىىا

 

 (ْ)وانجىىاب عن ىىا ليم ىىا وعسعسىىا" 
 

ػػػا: "كالرٍَّىػػػك االرتفػػػاع، كالرٍَّىػػػك االنحػػػدار،  كفػػػي أضػػػداد األصػػػمعي أيضن
 قاؿ أبك العباس النُّمىٍيرم:

 دالَّْيىىىىىىىىىىت  ِرْجمَّىىىىىىىىىىيَّ فىىىىىىىىىىي راْهىىىىىىىىىىواة  
 

 فمىىىىىىىا نالتاىىىىىىىا عنىىىىىىىد ذا ا القاىىىىىىىراارا 
 

 أم في انحدار، كقاؿ عمرك بف كمثـك في معنى االرتفاع:
ىىىىىىىد    نصىىىىىىىبنا مثىىىىىىىلا راْهىىىىىىىواةا ذاتا حا

 

 (ٓ)محافظىىىىىىىىةا وكنىىىىىىىىا السىىىىىىىىابقينا" 
 

كقػػد بىػػػيَّفى األصػػػمعي عامػػؿ التضػػػاد فػػػي المفػػػظ، فيػػك مػػػثالن يقػػػكؿ عػػػف 
ػػٍيض، كقػػاؿ   القيػػٍرء: "القيػػٍرء عنػػد أىػػؿ الح ػػاز الطٍُّيػػر، كعنػػد أىػػؿ العػػراؽ الحى

                                                 
 .َُٖ/ِبغية الكعاة  ( ُ)
 .ُِْٗ/ْ( البيت مف الر ز كىك في المساف دكف نسبة )عسس (ِ)
 منسكبا لعمقمة بف قرت . ّّالر ز في األضداد البف األنبارم ص( ّ)
ط.  ( األضػػداد لألصػػمعي )ضػػمف ثالثػػة كتػػب فػػي األضػػداد لألصػػمعي كلمس سػػتاني كالبػػف السػػكيت( ْ)

 .ٖ، ٕلبناف ص -بيركت -دار الكتب العممية
كالبيػػت مػػف الػػكافر ،كىػػك فػػي ديػػكاف  ُُص ( )ضػػمف ثالثػػة كتػػب فػػي األضػػداد األضػػداد لألصػػمعي( ٓ)

 -بيػركت  -ط.دار الكتػاب العربػي  -عمرك بف كمثـك ،  معو كحققو كشػرحو د.إميػؿ بػديع يعقػكب 
 .َُٕٔ/ّ( ، كالمساف )رىا  ٕٔـ ص ُٔٗٗ -ق ُُْٔ -الثانية 
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ئيػػا ميمػػكزة  أبػػك عمػػرك بػػف العػػالء يقػػاؿ قػػد دفػػع فػػالفه إلػػى فالنػػة  اريتىػػوي تيقىرِّ
، كقػاؿ: إنمػا القيػٍرء مشػددة يعنػي تحػيض عنػدىا كتطيػر إذا أراد أف يسػتبرئيا
 .(ُ)الكقت، فقد ي كز أف يككف كقتنا لمطير ككقتنا لمحيض..."

 عوامل نشأة األضداد في كتاب األضداد لألصمعي:
بدراسػػػة كتػػػاب األضػػػداد لألصػػػمعي اتضػػػ  أف التضػػػاد قػػػد نشػػػأ عػػػف 

 عكامؿ عديدة، تفصيميا كما يمي:
 أولا: عموم المعنى األصمي:

عمى معنى عاـ، ثـ يتخصص ىذا المعنى قد تدؿ الكممة في األصؿ 
 العاـ، فيتفرع إلى معنييف متضاديف، كىذا ما نممسو في األلفاظ امتية:

 )القىىرء(
يقػكؿ األصػمعي: "القيػػٍرء عنػد أىػػؿ الح ػاز الطٍُّيػر، كعنػػد أىػؿ العػػراؽ 
الحػػيض، كقػػاؿ أبػػك عمػػرك بػػف العػػالء يقػػاؿ قػػد دفػػع فػػالف إلػػى فالنػػة  اريتػػو 

مشػػػددة يعنػػػي تحػػػيض عنػػػدىا كتطيػػػر إذا أراد أف يسػػػتبرئيا،  تيقَّرئيػػػا ميمػػػكزة
كقػػػػػػػاؿ: إنمػػػػػػػا القيػػػػػػػٍرء الكقػػػػػػػت فقػػػػػػػد ي ػػػػػػػكز أف يكػػػػػػػكف كقتنػػػػػػػا لمطيػػػػػػػر ككقتنػػػػػػػا 

 .(ِ)لمحيض..."
كصػػرح كثيػػر مػػف المغػػكييف كأصػػحاب كتػػب األضػػداد بكػػكف القػػرء مػػف 

كء (ّ)األضػػػداد ، يقػػػكؿ ال ػػػكىرم: القىػػػٍرء بػػػالفت : الحػػػيض، كال مػػػع أىٍقػػػراء كقيػػػري
ـى  فيعيػػػػكؿ، كأىٍقػػػػريء فػػػػي أدنػػػػى العػػػػدد. كفػػػػي الحػػػػديث: عمػػػػى "دىًعػػػػي الصػػػػالةى أيػػػػا

                                                 
 .ٓالسابؽ ص( ُ)
 .ٓاألضداد لألصمعي ص( ِ)
، كأبػػػي الطيػػػب ِٕ، كابػػػف األنبػػػارم صٗٗ، كالس سػػػتاني صُّٔبػػػف السػػػكيت صينظػػػر أضػػػداد ا( ّ)

 .ّٗٓالمغكم ص
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ا: الطٍُّير، كىك مػف األضػداد... كأقػرأت المػرأة حاضػت،  أقرائؾ". كالقيٍرء أيضن
 .(ُ)فيي مقرئ. كأقرأت طيرت..."

"كالقيػػٍرء كالقىػػٍرء: الحػػيض كالطٍُّيػػر، ضػػد. كذلػػؾ أف  ك ػػاء فػػي المسػػاف:
ف لمحػػػػيض كالطيػػػر. قػػػػاؿ أبػػػػك عبيػػػد: القىػػػػٍرء يصػػػػم  القىػػػٍرء الكقػػػػت، فقػػػد يكػػػػك 

: القىػٍرء اسػـ لمكقػت، فممػا كػاف الحػيض لمحيض كالطٍُّير... قػاؿ الشػافعي 
ػػػػػػا  ي ػػػػػػيء لكقػػػػػػت، كالطيػػػػػػر ي ػػػػػػيء لكقػػػػػػت،  ػػػػػػاز أف يكػػػػػػكف األقػػػػػػراء ًحيىضن
ليػػػو ذىػػػب  كأطيػػػارنا... كىػػػك قأم القىػػػٍرءا مػػػف األضػػػداد، يقػػػع عمػػػى الطٍُّيػػػر، كا 

ليػػو ذىػػب أبػػك حنيفػػة كأىػػؿ الشػػافعي كأىػػؿ  الح ػػاز، كيقػػع عمػػى الحػػيض، كا 
العػػراؽ. كاألصػػؿ فػػي القىػػٍرء الكقػػت المعمػػكـ، كلػػذلؾ كقػػع عمػػى الضػػديف  ألف 

 .(ِ)لكؿ منيما كقتنا..."
فتبيف مما سبؽ أف السبب في تعدد معنى القرء كداللتػو عمػى معنيػيف 

مػف ثػـ متضاديف عمكـ معنػاه األصػمي، كىػك إطالقػو عمػى مطمػؽ الكقػت، ك 
صم  المفظ أف يطمؽ عمى الطير كما عند أىؿ الح ػاز كالشػافعي، كصػم  
المفػػظ أف يطمػػؽ عمػػى الحػػيض كمػػا عنػػد أىػػؿ العػػراؽ كأبػػي حنيفػػة، ألف كػػالن 
مف الطير كالحيض كقت مف األكقات، فتخصيص المعنػى العػاـ لمفػظ أدل 

 إلى التضاد.
                                                                                     

 
 
 

                                                 
 -ىػػػػَُْْ  -الثالثػػػة -دار العمػػػـ لمماليػػػيف  -تػػػ . أحمػػػد عبػػػد الغفػػكر عطػػػار –الصػػحاح لم ػػػكىرم ( ُ)

 .ْٔ/ُ ( ـ)قرأُْٖٗ
 .ّٓٔٓ،  ّْٔٓ/ٓ ( ط. دار المعارؼ )قرأ -لساف العرب البف منظكر( ِ)
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 )الجىاْون(
ػػػػػػٍكف األبػػػػػػيض، كأنشػػػػػػػد  ػػػػػػػٍكف األسػػػػػػكد كال ى  فػػػػػػي األضػػػػػػداد لألصػػػػػػمعي: "ال ى

 أبك عبيدة:
ماىىىىىْيس لاىىىىىْوني يَّىىىىىرا يىىىىىا ِبْنىىىىىتا الح  ىىىىىْونِ     غا ىىىىىري الميىىىىىالي واخىىىىىتالا  الجا  ما

 

 (ُ)وسافاٌر كان قميلا األاْونِ 
 

ٍكف ىينػػػا النيػػػار،  نىػػػي بػػػال ى كاألىٍكف، الرفػػػؽ كالدعػػػة، يقػػػاؿ: أيٍف عمػػػى عى
بابي: طيـ الضِّ  نفسؾ أم ارفؽ بيا، قاؿ الرا ز كىك الخى

ىىىىىىىىىىىْزراا ول حميباىىىىىىىىىىىا  ل تاْسىىىىىىىىىىىِقِه حا
 

ب وبىىىىىىىىىىىىا ْيعاىىىىىىىىىىىىة  يمىىىىىىىىىىىىت م الجا  ذا ما
 

ا ياْعب وبىىىىىىا   إن لىىىىىىم تجىىىىىىدْ سىىىىىىابحا
 

وبىىىىىىىىىىىىا  يبىىىىىىىىىىىىاِدر  اُثىىىىىىىىىىىىارا أن تاؤ 
 

 (ِ)وحاِجبا الِجْوناِة أاْن ياِغيبا
 

 :(ّ)الشمس، كقاؿ الفرزدؽ يصؼ قصرنا أبيضيعني 
ْمْيىِه الِجىصي فيىِه ماِريضىةٌ  ْون  عا  وجا

 

  ْْ ىْوت  حاِضىر   تاطامَّع  منىه الىنفس  والما
 

 :(ْ)كقاؿ ابف مقبؿ
ْلىىىىت  بىىىىه تَّىىىىى نازا  واطاْأت ىىىىه  بالسيىىىىران حا

 

وناىىىىا   لاْيىىىىلا الِتمىىىىاِم تاىىىىران أاْسىىىىداافاه  ج 
 

لـ يصػبيف النيػار، كقػاؿ غيػره. أىٍسػدافيوي أم سيكدنا، يقكؿ ىف في الميؿ 
كننا، يقكؿ طمع الف ر كسطع النيار" ظيمىميوي  ي
(ٓ). 

                                                 
 .ِّٕ/ُ ( األبيات مف الر ز ، كىي في المساف ) كف ( ُ)
 .ِّٕ/ُ( األبيات مف الر ز ، كىي في المساف ) كف( ِ)
ط .دار الكتػػػب -البيػػػت مػػػف الطكيػػػؿ ، كىػػػك فػػػي ديػػػكاف الفػػػرزدؽ ، شػػػرحو كضػػػبطو أ.عمػػػي فػػػاعكر  ( ّ)

 .ُٕٖـ ص ُٕٖٗ -ق َُْٕاألكلى  -لبناف  -بيركت  -العممية 
بيػركت  -ط. دار الشػرؽ العربػي  -ت .د.عزَّة حسف  -كىك في ديكاف ابف مقبؿ  البيت مف البسيط ،( ْ)

 . ِِٗص  -ـ ُٓٗٗ -ق ُُْٔ -لبناف  -
 .ّٕ، ّٔاألضداد لألصمعي ص( ٓ)
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ىػػػػ(: "ال ػػػكف: األبػػػيض... كال ػػػكف: األسػػػكد، ّّٗكيقػػػكؿ ال ػػػكىرم )
 .(ُ) كىك مف األضداد..."

ػػػػٍكف فػػػػي لغػػػػة قضػػػػاعة َِٔكيقػػػػكؿ قطػػػػرب ) ىػػػػػ ( فػػػػي أضػػػػداده: "ال ى
 .(ِ)األسكد، كفي ما يمييا األبيض"

ير ع السبب في نشأة التضػاد فػي لفػظ ال ػكف أف المفػظ معػرب يػدؿ ك 
معناه عمى مطمؽ المكف، حيث يقكؿ الدكتكر حسف ظاظا: "كيدخؿ في ذلؾ 
الباب لفظ ال كف، كىك فارسي معرب، معناه: المكف، كلكػف اسػتعممو بعػض 

وي لألبيض، كامخركف لألسكد، فصار مف األضداد"  .(ّ)العرب كخىصَّصى
ؿ فػػػي األصػػػؿ عمػػػى معنػػػى عػػػاـ، كىػػػك مطمػػػؽ المػػػكف، ثػػػـ فػػػال كف يػػػد

تخصػػص معنػػاه، فػػأطمؽ تػػارة عمػػى األبػػيض، كتػػارة عمػػى األسػػكد، كقػػد  ػػاء 
ػػػكف، حيػػػث يقػػػكؿ  رى ي  بمعنػػػاه األصػػػمي، كىػػػك داللتػػػو عمػػػى المػػػكف فػػػي كممػػػة زى
رِّكيػكف"  كف: الخمر. فارسػي معػرب. كأصػمو "زى رى ي أبك منصكر ال كاليقي: "الزَّ

 .(ْ)أم لكف الذىب"
ػكف: الخمػر. قػاؿ السػيرافي: ىػك فارسػي معػرب،  رى ي كفػي المسػاف: "كالزَّ

كف المكف" ٍر بالفارسية الذىب، ك ي  .(ٓ)شبو لكنيا بمكف الذىب  ألف زى

                                                 
 .َِٓٗ/ٓ  ( الصحاح ) كف( ُ)
 .ََُاألضداد لقطرب ص( ِ)
ط.  -محمػد حسػف  بػؿ في عمـ الداللة دراسة تطبيقيػة فػي شػرح األنبػارم لممفضػميات د. عبػد الكػريـ( ّ)

، نقػػػالن عػػػف كػػػالـ العػػػرب د. حسػػػف ظاظػػػػا  ُّٔـ صَُِٓ -ىػػػػُِْٔ -األكلػػػى -مكتبػػػة امداب
، كعمػػػـ الداللػػػة أحمػػػد ّْْ، كينظػػػر فصػػػكؿ فػػػي فقػػػو العربيػػػة د. رمضػػػاف عبػػػد التػػػكاب صُُّص

 .َِٖ،َِٕـ، صََِٗ -ىػَُّْ -السابعة -ط. عالـ الكتب -مختار عمر
 -ط. دار الكتػػػػػػػب بالقػػػػػػػاىرة -تػػػػػػػ . أحمػػػػػػػد محمػػػػػػػد شػػػػػػػاكر –ليقي المعػػػػػػػرب ألبػػػػػػػي منصػػػػػػػكر ال ػػػػػػػكا( ْ)

 .َُٔـ صَُِِ-ىػُِِْالرابعة
 .ُِّٖ/ّ ( المساف )زر ف( ٓ)
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كبناء عمى ما سبؽ يتض  العامؿ فػي نشػأة التضػاد فػي لفػظ ال ػكف، 
 كىك داللتو في األصؿ عمى معنى عاـ ، كىك المكف.

 )بىاع وشىرن( 
صػػمعي: "قػػاؿ أبػػك زيػػد كأبػػك عبيػػدة: يقػػاؿ: بعػػتي الشػػيء إذا يقػػكؿ األ

ًبٍعتىوي مف غيرؾ، كبعتو إذا اشتريتو، كقاؿ ر ػؿ ل ريػر: يػا صػاح مػف أشػعر 
 : (ُ)الناس  قاؿ طرفة، الذم يقكؿ

ىىْن لىىم تاِبىىْع لاىىه    ويأتيىى  باألخبىىار ما
 

ْوِعىىدِ    بتاتاىىا ولىىم تضىىرب لاىىه  وقىىتا ما
 

 كقاؿ كيثىيِّر:لـ تبع لو: لـ تشتر لو... 
ىىزَّ ليىىت الَّنَّىىْأيا إذ حىىال بيننىىا  فيىىا عا

 

دَّ لىىىي منىىى  تىىىاِجر     وبينىىىِ  بىىىاع الىىىو 
 

 يقكؿ اشترل الكد منؾ... كقاؿ الشَّمَّاخ، كذكر قكسنا:
ْبىىىراةا   فممىىىا شىىىراها فاضىىىت العىىىين  عا

 

جىِد حىاِمز    زَّاٌز من الوا ْدِر حا  (ِ)وفي الصَّ
 

ِمىنا  ػؿ ثنػاؤه:  –كيركل حزاز، شراىا: باعيا... كقػاؿ اهلل  النَّىاِس  وا
ماْن ياْشِري ناْفساه  

 .(ْ)أم يبيع نفسو" (ّ)
ا باعو، فمف الشػراء  مىكىوي بالبيع، كأيضن ا: "شراه مى كيقكؿ األصمعي أيضن

ىىْن ياْشىىِري ناْفساىىه  بمعنػػى البيػػع قػػكؿ الكتػػاب العزيػػز:  ِمىىنا النَّىىاِس ما اْبِتغاىىاءا وا
اة اهللِ  ماْرضا

ْوْ  ِبثامان  باْخس  ، أم يبيعيا، كقكلو تعالى: (ٓ) شارا وا
(ٔ)"(ٕ). 

                                                 
ط.دار  -شػػرح ميػػدم محمػػد ناصػػر الػػديف  -البيػػت مػػف الطكيػػؿ ، كىػػك فػػي ديػػكاف طرفػػة ابػػف العبػػد ( ُ)

 .ِٗص -ـََِِ-ق ُِّْ -الثالثة  -لبناف  -بيركت  -الكتب العممية 
حققػػػو كشػػػرحو صػػػالح الػػػديف  -البيػػػت مػػػف الطكيػػػؿ ، كىػػػك فػػػي ديػػػكاف الشػػػماخ بػػػف ضػػػرار الػػػذبياني  ( ِ)

 .َُٗط.دار المعارؼ بمصر ص  -اليادم 
 .( َِٕالبقرة )( ّ)
 .ُّ: ِٗاألضداد لألصمعي ص( ْ)
 .( َِٕالبقرة )( ٓ)
 .( َّيكسؼ )( ٔ)
 .ٗٓاألضداد لألصمعي ص( ٕ)
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فػػػالفعالف )شػػػرل( ك)بػػػاع( كػػػؿ منيمػػػا يػػػدؿ عمػػػى معنيػػػيف متضػػػاديف، 
 كىما اشترل )أخذ السمعة(، كباع )أخذ الثمف(، فيما مف األضداد.
"فقػد كػاف  كير ع عامؿ التضاد فػي الفعمػيف عمػكـ معناىمػا األصػمي،

المعنػػػى األصػػػيؿ ليمػػػا بػػػادؿ، كحػػػيف كػػػاف البيػػػع كالشػػػراء يقػػػـك عمػػػى مبادلػػػة 
السػػػمع. فممػػػا عرفػػػت النقػػػكد، اخػػػتص كػػػؿ فعػػػؿ منيمػػػا بكاحػػػد مػػػف القػػػائميف 
بالعمػػؿ. كلكػػف ركاسػػب العيػػد القػػديـ بقيػػت حيػػة، فكانػػت تمقػػي ظالليػػا عمػػى 

 .(ُ)معنى الفعميف، فتخمط بينيما"
في القديـ تتـ بيف سػمعة كسػمعة، فمػـ يكػف  كمف ثـ فقد "كانت المبادلة

ىنػػاؾ بػػائع محػػدد، أك مشػػتر محػػدد ، فكػػال الطػػرفيف بػػائع كمشػػتر فػػي نفػػس 
 .(ِ)الكقت"

كيقػػكؿ الػػدكتكر أنػػيس: "يثبػػت معظػػـ المغػػكييف لمفعمػػيف "بػػاع كاشػػترل" 
ف اشترل قد  معنى التضاد، فيقكلكف: إف "باع" قد تستعمؿ بمعنى اشترل، كا 

، كالحقيقػػػة أف ىػػػذيف الفعمػػػيف مػػػف الكممػػػات المترادفػػػة، تسػػػتعمؿ بمعنػػػى بػػػاع
كأصػػؿ معناىمػػا "المبادلػػة"، كىػػك معنػػى عػػاـ ينطبػػؽ عمػػى الشػػراء كالبيػػع، ثػػـ 
تحدد المعنى مع الػزمف لكػؿ مػف الفعمػيف، فغمػب اسػتعماؿ الشػراء فػي معنػاه 

 المألكؼ، كالبيع في ضد ىذا المعنى.
 اع بمعنػػػى اشػػػترل، كيمكػػػف أف نفسػػػر الشػػػكاىد التػػػي يشػػػتـ منيػػػا أف بػػػ

أك أف اشػػترل بمعنػػػى بػػػاع، عمػػػى ىػػػذا المعنػػػى العػػػاـ األصػػػمي. كيتضػػػ  لنػػػا 

                                                 
 -ىػػػػػُِّْ  -األكلػػػى -ط. مكتبػػػة الثقافػػػة الدينيػػػة –د. حسػػػيف نصػػػػار  –مػػػدخؿ تعريػػػؼ األضػػػداد ( ُ)

 .َِـ صََِّ
 -ط. عػػالـ الكتػػب –د. أحمػػد مختػار عمػػر  -دراسػػة إحصػػائية -االشػتراؾ كالتضػػاد فػػي القػػرآف الكػريـ( ِ)

 .َُٔص -ـََِّ -ىػُِّْ –األكلى 
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ر حاف ىذا الرأم حيف نػذكر طريقػة البيػع كالشػراء عنػد العػرب القػدماء، فمػـ 
 .(ُ)تكف عمى الصكرة التي نألفيا امف في غالب األحياف"

 كبنػاء عمػػى مػػا سػػبؽ يتضػػ  أف السػبب فػػي كقػػكع التضػػاد فػػي الفعمػػيف
 )باع( ك)اشترل( ىك عمـك المعنى األصمي.

 )الباثْىر(
ًطييػػػػا بثػػػػرنا يعنػػػػي كثيػػػػرنا، كالبىثٍػػػػر  يقػػػػكؿ األصػػػػمعي: "كيقػػػػاؿ أىٍعطىٍيتيػػػػوي عى

 .(ِ)القميؿ"
كصػػػرح كثيػػػر مػػػف المغػػػكييف بػػػأف البثػػػر مػػػف األضػػػداد حيػػػث كرد فػػػي 

كابف السكيت، كأبي حاتـ الس سػتاني، كابػف األنبػارم، كأبػي  أضداد قطرب،
 .(ّ)الطيب المغكم

: كثير كقميؿ، كىك مف األضداد"  (ْ)ك اء في المساف: "كعطاء بىٍثره
فيتض  مما سبؽ أف داللػة البثػر عامػة فػي كػؿ عطػاء، ثػـ تخصػص 

 في العطاء الكثير أك القميؿ.
 )الذَّفاىر(

يقكؿ األصػمعي: "الػذَّفىر بمعنػى الطٍِّيػب كبمعنػى النَّػٍتف، كيفػرؽ بينيمػا 
ٍيػػػػػدىةي بنػػػػػت النعمػػػػػاف بػػػػػف بشػػػػػير بمػػػػػا يضػػػػػاؼ إليػػػػػو  مى كيكصػػػػػؼ بػػػػػو، قالػػػػػت حي

 األنصارم:
ىىىىىىىىنااِن الِتي ىىىىىىىىوس  لىىىىىىىىه ذافاىىىىىىىىٌر كص 

 

 (ٓ)واأاْعياىىىا عمىىىىى الِمْسىىىِ  والغاليىىىىْه" 
 

                                                 
 .ُِّفي المي ات العربية د. إبراىيـ أنيس ص( ُ)
 .ّْصاألضداد لألصمعي ( ِ)
، ُُْ، َُْ، كأبػػي حػػاتـ الس سػػػتاني صُٖٖ، كابػػػف السػػكيت صُِٕينظػػر أضػػداد قطػػرب ص( ّ)

 .َٕ: ٖٔ، كأبي الطيب: ُِٗ، َِٗكأضداد ابف األنبارم ص
 -ىػػػػُُْْط. دار الفكػػػر   –تػػػ .  عمػػػى شػػػيرم  -، كينظػػػر تػػػاج العػػػركس لمزبيػػػدمَِٖ/ُالمسػػػاف ( ْ)

 .( )بثر ْٕ، ْٔ/ٔص -ـُْٗٗ
 .ٖٓي صاألضداد لألصمع( ٓ)
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كيقكؿ ابف األنبارم: "كالذفر مف األضداد  يقاؿ: شػممت لمًطٍيػب ذىفىػرنا 
، كيقػػػكؿ (ُ)ا..."كلمنَّػػػٍتف ذىفىػػػرنا، كالػػػذَّفىر ًحػػػدَّة الػػػري  فػػػي الطيػػػب كالنػػػتف  ميعنػػػ

ال ػػكىرم: "الػػذفر بالتحريػػؾ: كػػؿ ريػػ  ذكيػػة مػػف طيػػب أك نػػتف. يقػػاؿ مسػػؾ 
 .(ِ)أذفر، بيف الذفر"

فيتبيف ممػا أكرده ابػف األنبػارم كال ػكىرم عمػـك معنػى الػذفر فػي كػؿ 
ريػػػ  حػػػادة، ثػػػـ تخصػػػص معناىػػػا، فػػػدلت عمػػػى الػػػري  الطيبػػػة تػػػارة، كالػػػري  

 المنتنة تارة أخرل.
 )الىوراء( 

، ككراء قيدَّاـ، قاؿ اهلل  ؿ ثناؤه:  كاانا يقكؿ األصمعي: "ككراء خمؼه وا
رااءاه ْم ماِم ٌ  وا

رِّب السٍَّعدم -، كقاؿ الشاعر(ّ)  :-كىك سىكَّار بف الميضى
ىىو بنىىو مىىروان سىىمعي وطىىاعتي  أاتاْرج 

 

 (ْ)وقومي تميم والقىالص  وراييىا 
 

 .(ٓ)أم قدامي"
ػا  ال ػكىرم حيػث قػاؿ: "ككراء بمعنػى كصرح بالتضاد في الكممػة أيضن

 .(ٔ)خمؼ، كقد يككف بمعنى قداـ، كىي مف األضداد"
ٍيػػػتي الشػػػػيء ككاريتػػػو: أخفيتػػػو، كتػػػكارل ىػػػػك:  ك ػػػاء فػػػي المسػػػاف: "ككىرَّ

 .(ٕ)استتر"

                                                 
 .ٖٖاألضداد البف األنبارم ص( ُ)
 .ّٔٔ/ِ ( الصحاح )ذفر( ِ)
 .( ٕٗالكيؼ )( ّ)
 . ِّْٖ/ٔ ( البيت مف الطكيؿ في المساف )كرل( ْ)
 .َِاألضداد لألصمعي ص( ٓ)
 .( )كرل ِّْٖ/ٔ، كينظر المساف ِِّٓ/ٔالصحاح ( ٔ)
 .ِِْٖ/ٔ ( المساف )كرل( ٕ)
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فالكراء مف "المكاراة كاالستتار، فمػا اسػتتر عنػؾ فيػك كراء خمفػؾ كػاف 
 .(ُ)أـ قدامؾ"

االسػػتتار، ثػػـ تخصػػص ليػػدؿ عمػػى فػػالكراء معنػػاه األصػػمي يػػدؿ عمػػى 
 االستتار الذم مف الخمؼ أك األماـ.

 )الصىارخ( 
يقػػػػػػػػكؿ األصػػػػػػػػمعي: "كالصػػػػػػػػارخ كالصػػػػػػػػريب: المسػػػػػػػػتغيث، كالصػػػػػػػػريب 

ًغٍيػػث، قػػاؿ اهلل تعػػالى:  َا لا  ىىمْ كالصػػارخ: المي ىىِري أم ال ميًغيػػث ليػػـ،  فاىىال صا
ٍندىؿ:  كقاؿ سالمة بف  ى

 كنَّىىا إذا مىىا أتانىىا صىىارخ فاىىِزعٌ 
 

ىىىراخ  لىىىه قىىىرعا الظَّنابيىىىِب"   (ِ)كىىىان الصي
 

كيقكؿ ابف األنبارم: "كالصريب كالصارخ مػف األضػداد  يقػاؿ: صػارخ 
ًغٍيػػػػث، كصػػػػارخ كصػػػػريب لممسػػػػتغيث..." كصػػػػريب لممي
، كيقػػػػكؿ ال ػػػػكىرم: (ّ)

ػػػػا، كىػػػػك مػػػػف  ًغٍيػػػػث، كالمسػػػػتغيث أيضن ػػػػا الصػػػػارخ، كىػػػػك المي "كالصػػػػريب أيضن
 .(ْ)األضداد"

كسػػػبب نشػػػأة التضػػػاد فػػػي الكممتػػػيف ىػػػك عمػػػـك معنػػػى الكممتػػػيف الػػػذم 
يتمثػػػؿ فػػػي الصػػػراخ، فػػػجذا "كقػػػع الحػػػرؼ عمػػػى معنيػػػيف متضػػػاديف، فاألصػػػؿ 
لمعنى كاحد، ثػـ تػداخؿ االثنػاف عمػى  يػة االتسػاع. فمػف ذلػؾ: الصػريـ... 
ككػػػذلؾ الصػػػارخ المغيػػػث، كالصػػػارخ المسػػػتغيث  سػػػميا بػػػذلؾ  ألف المغيػػػث 

                                                 
 .َِٔعمر  صعمـ الداللة د. أحمد مختار ( ُ)
، كالبيػػت مػف البسػػيط فػػي ديػكاف سػػالمة بػػف  نػدؿ ، صػػنعة محمػػد  ْٓ، ّٓاألضػداد لألصػػمعي ص( ِ)

الثانيػة  -لبنػاف  -بيػركت  -ط.دار الكتب العممية  -ت . د . فخر الديف قباكة  -بف الحسف األحكؿ
 .ُِّـ ص ُٕٖٗ -ق َُْٕ -

 .َٖاألضداد البف األنبارم ص( ّ)
 .ِْٔ/ُ ( الصحاح )صرخ( ْ)
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كالمسػػػػػتغيث يصػػػػػػرخ باالسػػػػػتغاثة  فأصػػػػػػميما مػػػػػف بػػػػػػاب  يصػػػػػرخ باإلغاثػػػػػػة،
 .(ُ)كاحد"

 )طىرب( 
يقكؿ األصمعي: "الطرب محػرؾ الفػرح كالحػزف، قػاؿ النابغػة ال عػدم 

 في اليـ:
تىىىىىىىي عىىىىىىىن جىىىىىىىارتي ىىىىىىىأالاْتني أاما  سا

 

ىىىىىىىىأالاْتِني عىىىىىىىىن أنىىىىىىىىاس همكىىىىىىىىوا  سا
 

بىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىي إثىىىىىىىىىىرهم  وأرانىىىىىىىىىىي طارا
 

ىىىىىىيَّ ذو المىىىىىىب سىىىىىىألْ   ذا مىىىىىىا عا  وا 
 

 وأكىىىىىىىلْ شىىىىىىىرب الىىىىىىىدهر  عمىىىىىىىي م 
 

طىىىىىىىرب الوالىىىىىىىه أو كالم ْختاباىىىىىىىلْ 
(ِ) 

 

فَّ عقمو" الكالو: الثاكؿ، كالميٍختىبىؿ مىٍف  ي
(ّ). 

كفػػػي أضػػػداد ابػػػف األنبػػػارم: "كقػػػاؿ بعػػػض النػػػاس: طىػػػًربى حػػػرؼ مػػػف 
ٍينة في معنى  األضداد  يقاؿ: طىًربى إذا فًرح، كطىًربى إذا حزف  قاؿ ابف الدُّمى

 العباس:الفرح كالسركر: أنشدناه  أبك 
رْ   فال خير في الدنيا إذا أنت لىم تاىز 

 

حبيباىىا، ولىىم ياْطىىراْب إليىى  حبيىىب   
(ْ) 

 

 لبيد في معنى الحزف: –كقاؿ 
 وأرانىىىىىىىىىىي طاِرباىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىي إثىىىىىىىىىىرهم

 

طاىىىىىىىرابا الوالىىىىىىىِه أو كالم ْختاباىىىىىىىلْ  
(ٓ) 

 

                                                 
 .ٗ، ٖاألضداد البف األنبارم ص( ُ)
ط.دار -األبيػػات مػػػف الرمػػؿ فػػػي ديػػكاف النابغػػػة ال عػػدم ،  معػػػو كحققػػو كشػػػرحو د.كاضػػ  الصػػػمد  ( ِ)

 .ُُٗ، ُٖٖص  -ـ ُٖٖٗ -األكلى  -بيركت -صادر 
 .ٖٓاألضداد لألصمعي ص( ّ)
كمحمػػد بػػف حبيػػب ، تػػ . صػػنعة ابػػي العبػػاس ثعمػػب ، -البيػػت مػػف الطكيػػؿ فػػي ديػػكاف ابػػف الدمينػػة ( ْ)

 .ُُٖأحمد راتب النفاخ ، ط. مكتبة دار العركبة ص 
 -بيػركت  -ط. دار المعرفػة  -البيت مف الرمؿ ، كلـ أقؼ عميو في ديكاف نبيد بف ربيعػة العػامرم  ( ٓ)

 ـ .ََِْ -ق ُِْٓ -األكلى  -لبناف 
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معنػػاه: كأرانػػػي حزيننػػػا... كلػػػـ يصػػػب ىػػػذا القائػػػؿ عنػػػدم  ألف الطَّػػػرىب 
نمػػا ىػػك خفػػة تمحػػؽ اإلنسػػاف فػػي كقػػت فرحػػو لػػيس ىػػك الفػػرح كال  الحػػزف  كا 

"... ، كيقػػػكؿ ال ػػػكىرم: "الطَّػػػرىب: (ُ)كحزنػػػو، فيقػػػاؿ: قػػػد طىػػػًرب إذا اسػػػتيًخؼَّ
، كفي المسػاف: "الطػرب: الفػرح (ِ)خفة تصيب اإلنساف لشدة حزف أك سركر"

كالحزف )عف ثعمب(. كقيؿ: الطػرب: خفػة تعتػرم عنػد شػدة الفػرح أك الحػزف 
 .(ّ)كاليـ..."

فيتبػػػيف ممػػػا سػػػبؽ السػػػبب فػػػي نشػػػأة التضػػػاد فػػػي الكممػػػة، كىػػػك عمػػػـك 
معناىػا األصػػمي، كىػك الخفػػة التػػي تصػيب اإلنسػػاف مػػف شػدة فػػرح أك حػػزف، 

 ثـ تخصص معناىا فدلت عمى الفرح تارة، كعمى الحزف تارة أخرل.
 )الصريىم(

فػػي األضػػداد لألصػػمعي: "كقػػاؿ: الصػػريـ: الصػػب ، كالصػػريـ: الميػػؿ، 
 الصحي  قكؿ بشر يصؼ ثكرنا:كمف 

 فبىىىىات يقىىىىول أاْصىىىىىِبْ  ليىىىىل  حتىىىىىى
 

 (ْ)تاكاشَّىىىاا عىىىن صىىىريمته الظَّىىىالم   
 

ىىىىىىىىىِريمِ كمػػػػػػػػف الميػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػكؿ اهلل تعػػػػػػػػالى: " ْت كاالصَّ فاأاْصىىىىىىىىىباحا
أم  (ٓ)

 .(ٔ)كالميؿ..."
كفي أضداد ابف األنبارم: "كالصريـ مف األضداد: يقاؿ: لميؿ صريـ، 

، كيقػكؿ ابػف (ٕ)منيما يتصـر مػف صػاحبو..."كلمنيار صريـ  ألف كؿ كاحد 
                                                 

 .َُّ، َُِاألضداد البف األنبارم ص( ُ)
 .ُُٕ/ُ ( الصحاح )طرب( ِ)
 .ِْٗٔ/ْ ( المساف )طرب( ّ)
 -ط.دمشػؽ  -تػ  . د.عػزَّة حسػف  -البيت مف الكافر كىك فػي ديػكاف بشػر بػف أبػي خػاـز األسػدم   ( ْ)

 .َِٓـ ص َُٔٗ -ق ُّٕٗ
 .( َِالقمـ )( ٓ)
 .ُْاألضداد لألصمعي ص( ٔ)
 .ْٖاألضداد البف األنبارم ص( ٕ)
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ػػػا: "كقػػػاؿ آخػػػركف: إذا كقػػػع الحػػػرؼ عمػػػى معنيػػػيف متضػػػاديف،  األنبػػػارم أيضن
فاألصػػؿ لمعنػػى كاحػػد، ثػػـ تػػداخؿ االثنػػاف عمػػى  يػػة االتسػػاع. فمػػف ذلػػؾ: 
الصػػريـ، يقػػاؿ لميػػؿ صػػريـ، كلمنيػػار صػػريـ  ألف الميػػؿ ينصػػـر مػػف النيػػار، 

 .(ُ)ؿ المعنييف مف باب كاحد، كىك القطع"كالنيار ينصـر مف الميؿ، فأص
فالصريـ يدؿ عمى معنى عاـ، كىػك االنقطػاع، كمػف ثػـ سػاغ إطالقػو 
عمى الميؿ النقطاعو عف النيار، كساغ إطالقػو عمػى النيػار النقطاعػو عػف 

 الميؿ، كمف ثـ نشأ التضاد.
 )عسىعس(

ٍسػػػعىسى الميػػػؿ إذا أىٍقبىػػػ ، يقػػػكؿ األصػػػمعي: "كقػػػاؿ أبػػػك عبيػػػدة: يقػػػاؿ عى ؿى
 كعىٍسعىسى أدبر، كأنشد لًعٍمقة بف قيٍرط التيمي:

ىىىىىىىىىىدَّرِعاِت الميىىىىىىىىىىِل لمىىىىىىىىىىا عسعسىىىىىىىىىىا م 
(ِ) 

 

 أم أقبؿ، كقاؿ بعضيـ عسعس إذا كلى، قاؿ عمقمة التميمي:
 حتىىىىىىىى إذا الصىىىىىىىب   لىىىىىىىه تانافَّسىىىىىىىا

 

 (ّ)وانجىىاب عن ىىا ليم  ىىا وعسعسىىىا" 
 

عبيدة: ق( معمقنا عمى كالـ أبي ِٓٓكيقكؿ أبك حاتـ الس ستاني)ت 
ػػا، كال أظػف ىاىنػا معنػى أكثػر مػف االسػػكداد،  "قػد تقمػد أبػك عبيػدة أمػرنا عظيمن

 .(ْ)عسعس أظمـ كاسكد..."
ق (فػػػي ُُّكقػػػد فسػػػر أبػػػك إسػػػحاؽ إبػػػراىيـ بػػػف السػػػرم الز ػػػاج )ت 

. يقػاؿ: عسػعس الميػؿ إذا أقبػؿ، واالمَّْيِل ِإذاا عاْسىعاسا كتابو معاني القرآف: "

                                                 
 .ِّٕ، ِِٕ، كينظر: األضداد ألبي الطيب صٖالسابؽ ص( ُ)
 .ُِْٗ/ْ ( البيت مف الر ز في المساف دكف نسبة )عسس( ِ)
 .ّّ، كالر ز في األضداد البف األنبارم ص  ٖ، ٕاألضداد لألصمعي ص( ّ)
 .ٖٗ، ٕٗص ( األضداد ألبي حاتـ الس ستاني )ضمف ثالثة كتب في األضداد( ْ)
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كالمعنيػػاف ير عػػاف إلػػى شػػيء كاحػػد، كىػػك ابتػػداء الظػػالـ كعسػػعس إذا أدبػػر، 
دباره في آخره"  .(ُ)في أكلو. كا 

فبنػػػاء عمػػػى مػػػا ذكػػػره الز ػػػاج، فالمعنيػػػاف المتضػػػاداف لكممػػػة عسػػػعس 
 ير عػػػاف إلػػػى معنػػػى االبتػػػداء سػػػكاء أكػػػاف فػػػي ابتػػػداء الظػػػالـ فػػػي أكؿ الميػػػؿ 

 أـ ابتداء ضكء النيار في إدبار الميؿ .
 لصيغة معنيين متضادين:ثانياا: احتمال ا

قد تحمؿ الصػيغة الصػرفية معنػى اسػـ الفاعػؿ كمعنػى اسػـ المفعػكؿ، 
 كمػػف ىنػػا عػػد بعػػض المغػػكييف الصػػيغة مػػف ألفػػاظ التضػػاد، كفػػي ذلػػؾ يقػػكؿ 

ق( فػي كتابػو األضػداد: "ك عمػكا حركفنػا كثيػػرة ِٓٓأبػك حػاتـ السًِّ ٍسػتاني)ت
لمكثيػر الركػكب، كبعيػر مف المفعكؿ بو عمى لفظ الفاعؿ، قالكا ر ػؿ ركػكب 

فاِمْن اا راك ىوب   مْ رككب في معنى مرككب، كطريؽ رككب، كقاؿ تعالى: 
(ِ) 

 .(ّ) أم مف األنعاـ يعني ما يركبكنو..."
فصػيغة فعػػكؿ قػػد تكػػكف بمعنػػى فاعػػؿ، كقػػد تكػػكف بمعنػػى مفعػػكؿ ممػػا 
عػػد بعػػض المغػػكييف كثيػػرنا ممػػا  ػػاء عمػػى فعػػكؿ مػػف األضػػداد، ككػػذا صػػيغة 

 تأتي بمعنى فاعؿ كبمعنى مفعكؿ. فعيؿ قد
 كمما كرد مف ذلؾ في أضداد األصمعي ما يأتي:

  

                                                 
عرابػػػو لمز ػػػاج ( ُ)  -ط. دار الحػػػديث –شػػػمبي  شػػػرح كتحقيػػػؽ د. عبػػػد ال ميػػػؿ عبػػػده –معػػػاني القػػػرآف كا 

 .( ُِْٗ/ْ ( ، كينظر: المساف )عسسِِٔ/ٓ -مؾََِِ  -ىػُِْْ –القاىرة 
 .( ِِسكرة يس )( ِ)
 .ُُُ، َُُاألضداد  لمس ستاني ص( ّ)
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 )القىاد وع(
يقكؿ األصمعي: "كالقىٍدع: الرٌَّد كالكىٌؼ، كالقىديكع الػذم يىٍقػدىع أم يكػؼ، 

 .(ُ)كالقىديكع المقدكع"
كفػػػي أضػػػداد ابػػػف السػػػكيت: "كالقػػػدكع الػػػذم يقػػػدع أم يػػػردع كيكػػػؼ، 

 كأنشد األصمعي لمشماخ:كالقدكع المقدكع، 
 إذا مىىىىىىا اْسىىىىىىتافا  نَّ ضىىىىىىربن منىىىىىىه

 

 (ِ)مكىىان الىىرم   مىىن أنىىا القاىىد وعِ  
 

، كفػػي المسػػاف: "كالقػػدكع: القػػادع كالمقػػدكع  ميعنػػا: (ّ)القػػدكع: المقػػدكع"
 .(ْ)ضد، فعكؿ بمعنى مفعكؿ"

فالتضػػػاد ىنػػػا نشػػػأ مػػػف احتمػػػاؿ داللػػػة الصػػػيغة عمػػػى معنػػػى الفاعػػػؿ 
قػػػد تكػػػكف بمعنػػػى القػػػادع أم المػػػانع، كقػػػد تكػػػكف بمعنػػػى  كالمفعػػػكؿ، فالقػػػدكع

 المقدكع أم الممنكع.
 )الذعىور(

 يقػػػػكؿ األصػػػػمعي: "كالػػػػذعكر: الػػػػذاعر، كالػػػػذعكر، المػػػػذعكر، كأنشػػػػد 
 أبك زيد:

ن ت ىِردْ   تان ول  بمعروا الحىديث وا 
 

 " سون ذا  تذعار  من  وهي ذعىور 
(ٓ) 

 

 .(ٔ)كالمذعكر"كفي أضداد الصغاني: "كالذَّعيكر: الذاعر 

                                                 
 .ّٕٗ، كينظر: أضداد أبي الطيبصٓٓاألضداد  لألصمعي ص( ُ)
 .ِِٗالبيت مف الكافر في ديكاف الشماخ ص ( ِ)
 .َِٔالسكيت صاألضداد البف ( ّ)
 .ُّٓٓ/ٓ ( المساف )قدع( ْ)
 ، كلـ أقؼ عميو . ٓٓاألضداد لألصمعي ص( ٓ)
، كأضػػػػػداد أبػػػػػي الطيػػػػػب ّٕٓ، ّٔٓ، كأضػػػػػداد ابػػػػػف االنبػػػػػارم  صَِّاألضػػػػػداد  لمصػػػػػغاني ص( ٔ)

 .َُٗ، ُٖٗص
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فالسػػبب فػػي نشػػأة التضػػػاد فػػي كممػػة )ذعػػكر( أنيػػػا عمػػى زنػػة فعػػػكؿ، 
 كالصيغة يحتمؿ ككنيا بمعنى فاعؿ)ذاعر( كبمعنى مفعكؿ)مذعكر(.

 )الفجىوع(
 .(ُ)في أضداد األصمعي: "كالف كع: الفا ع، كالف كع: المف كع"

، كيقكؿ أبك حاتـ الس ستاني في أضداده: "ككذلؾ الف كع لممفعكؿ بو
 كلمفاعؿ، قاؿ:

ىىىىىىىىا وعا  إن تاف ْتِنىىىىىىىىي واهلل أ ْلىىىىىىىىاا فاج 
 

 " ىىىوب  الخريىىىا   (ِ)لي عاِفْيىىى ا مىىىا يص 
 

 .(ّ)كيقكؿ ابف األنبارم: "ككذلؾ الف كع يككف الفا ع كالمف كع"
فالتضػػاد نشػػأ مػػف احتمػػاؿ داللػػة صػػيغة ف ػػكع عمػػى الفاعؿ)الفػػػا ع( 

 كالمفعكؿ بو)المف كع(.
 )الركىوب(

يقػػػػػكؿ األصػػػػػمعي: "كيقػػػػػاؿ ىػػػػػك ركػػػػػكب لكػػػػػذا ككػػػػػذا إذا كػػػػػاف يركبػػػػػو، 
ِمْن اا ياْأك م ونا كالرككب ما يركب، قاؿ اهلل تعالى:  ، ف ػرل فاِمْن اا راك وب   ْم وا

عمػػػى التػػػذكير إذ لػػػـ يقصػػػد بػػػو قصػػػد تأنيػػػث، كفػػػي قػػػراءة عبػػػد اهلل: فمنيػػػػا 
 .(ْ)رككبتيـ، كالرككبة ما يركبكف بمعنى الرككب"

ركػػكب قػػد تكػػكف بمعنػػى راكػػب، كبمعنػػى مركػػكب، فيػػذا سػػبب فصػػيغة 
 التضاد فييا.

  

                                                 
 .ٓٓاألضداد لألصمعي  ص( ُ)
،  ّّٗالمغػػػػكم ص  ، كينظػػػػر: األضػػػػداد ألبػػػػي الطيػػػػبُُُاألضػػػػداد ألبػػػػي حػػػػاتـ الس سػػػػتاني ص( ِ)

 .ّّٗكالبيت مف الخفيؼ في أضداد أبي الطيب ص 
 .ّٔٓاألضداد البف األنبارم ص( ّ)
 .ٔٓ، ٓٓاألضداد لألصمعي ص( ْ)
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 )القنيىص(
 .(ُ)في أضداد األصمعي: "كالقنيص: الصائد، كالقنيص الصيد"

ا"  .(ِ)كيقكؿ ابف برم: "القنيص: الصائد كالمصيد أيضن
فداللػػػػة صػػػػيغة قنيص)فعيػػػػؿ( عمػػػػى الصػػػػائد) فاعػػػػؿ( كعمػػػػى المصػػػػيد 

 معناىا. )مفعكؿ( أدت إلى التضاد في
 )كاِىرّي(

ػػػًرٌل: المسػػػتأً ر" ر، الكى ػػػًرٌل: المسػػػتأ ى ، (ّ)فػػػي أضػػػداد األصػػػمعي: "كالكى
ا: "كالكرل: الميٍكًرم كالميٍكتىًرم"  .(ْ)كفي أضداده أيضن

ق(: "قمػػػػت لألصػػػػمعي: مػػػػف ِٓٓكيقػػػػكؿ أبػػػػك حػػػػاتـ الس سػػػػتاني)ت 
ػػػًرٌم  ػػػًرٌل كالغػػػريـ فقػػػاؿ: صػػػدقت ألنػػػو يقػػػاؿ لمميٍكتىػػػًرم كى ككػػػذلؾ األضػػػداد الكى

لمميٍكتىرىل منػو، كيقػاؿ لمػذم عميػو الػدٍَّيف غػريـ كلمػذم لػو الػديف غػريـ، ككػذلؾ 
 التبيع الذم يىٍتبىع امرأة يىتىعىشَّقييا، ككذلؾ المتبكعة تبيع، قاؿ زىير:

ىىىىىىىىىىىْمماى ياىىىىىىىىىىىالٌت لسا  ت طااِلع نىىىىىىىىىىىا خا
 

كمىىىىىىا ياتاطامَّىىىىىىع  الىىىىىىدَّْينا الغاىىىىىىِريم   
(ٓ) 

 

ماْيناىىىىا ِبىىىىِه أم الػػػػذم لػػػػو الػػػػديف، كفػػػػي القػػػػرآف:  ث ىىىىمَّ ل تاِجىىىىد وا لاك ىىىىْم عا
تاِبيعاا

 .(ٕ). أظنو فاعالن كاهلل أعمـ"(ٔ)

                                                 
 .ِْاألضداد لألصمعي ص( ُ)
ط م مػػع  –تػػ . د. ر ػب عبػػد ال ػػكاد إبػػراىيـ  -التنبيػو كاإليضػػاح عمػػا كقػػع فػي الصػػحاح البػػف بػػرم( ِ)

 .ْْ/ّ ( ـ )قنصََِٗ -ىػَُّْ -األكلى -المغة العربية بالقاىرة
 .ِْاألضداد  لألصمعي  ص( ّ)
 .ُٓاألضداد لألصمعي ص( ْ)
ط . دار  -إعتنػػى بػػو كشػػرحو حمػػدك طمػػاس  -البيػػت مػػف الػػكافر فػػي ديػػكاف زىيػػر بػػف أبػػى سػػممى ( ٓ)

 .ّٔـ ص ََِٓ -ق ُِْٔالثانية  -لبناف  -بيركت  -المعرفة 
 .( ٗٔسكرة اإلسراء )( ٔ)
 .َُّ، َُِاألضداد لمس ستاني  ص( ٕ)
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فالكممػػػػات السػػػػابقة عمػػػػى كزف فعيػػػػؿ الػػػػذم قػػػػد يكػػػػكف بمعنػػػػى فاعػػػػؿ 
كبمعنػػػى مفعػػػكؿ، كمػػػف ثػػػـ نشػػػأ التضػػػاد كمػػػا يتضػػػ  مػػػف نػػػص أبػػػي حػػػاتـ 

 السابؽ.
 )الغريىم(

بالػػػدٍَّيف، كالغػػػريـ يقػػػكؿ األصػػػمعي فػػػي أضػػػداده: "كالغػػػريـ: المطمػػػكب 
 .(ُ)الطالب دىٍينو"

كيقػػكؿ ال ػػػكىرم: "كالغػػريـ: الػػػذم عميػػػو الػػدٍَّيف. يقػػػاؿ: خػػذ مػػػف غػػػريـ 
ا الذم لو الديف، قاؿ كيثىيِّر:  السكء ماسن . كقد يككف الغريـ أيضن

ىه   فَّى غريما ىى كىلي ذي داْيىن  فاىوا  قاضا
 

ْمطىىىوٌل م عانَّىىىى غريم  ىىىا"  وعىىىزَّة  ما
(ِ) 

 

فعيػػػؿ قػػػد يكػػػكف بمعنػػػى فاعػػػؿ أم الطالػػػب بالػػػديف، كقػػػد فغػػػريـ بػػػكزف 
 يككف بمعنى مفعكؿ أم المطمكب بالديف.
 )األاِمْيىن(

ػػػػٍؤتىًمف، قػػػػاؿ  ػػػػٍؤتىمىف كالمي يقػػػػكؿ األصػػػػمعي فػػػػي أضػػػػداده: "كاألمػػػػيف: المي
 الشاعر:

ىىىِ  أانَِّنىىىي ْيحا  ألىىىم تعممىىىي يىىىا أاْسىىىما وا
 

ماْفىىىت  يميناىىىا ل أخىىىون  أاِميِنىىىي"   (ّ)حا
 

ػػػػٍؤتىمىف فػػػأميف  ػػػؤتىًمف مفتًعػػػػؿ )اسػػػػـ فاعػػػؿ(، كبمعنػػػػى مي فعيػػػػؿ بمعنػػػػى مي
 مفتعؿ )اسـ مفعكؿ(، كمف ىنا نشأ التضاد.

  

                                                 
 .ِْاألضداد لألصمعي ص( ُ)
 .ِّٔ، ِّٓ، كينظر: األضداد ألبي الطيب/ ُٔٗٗ/ٓ ( الصحاح )غـر( ِ)
، كالبيػػت مػػف الطكيػػؿ فػػي  ّٗ، ّٖ، كينظػػر األضػػداد ألبػػي الطيػػب صُٓاألضػػداد لألصػػمعي ص( ّ)

 دكف نسبة. َُْ/ُ ( المساف )أمف 
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ِبْيباىة(  )الرَّ
بَّب..." بِّب كالتي تيرى  .(ُ)يقكؿ األصمعي: "كالربيبة التي تيرى

كيقػػػكؿ أبػػػك الطيػػػب المغػػػكم: "كمػػػف األضػػػداد الربيػػػب كالربيبػػػة. يقػػػاؿ: 
بِّييػا امرأة ربيبة، لمتي  بِّيييػا. ك اريػة ربيبػة، لمتػي تيرى بِّبي بنػتى زك يػا، أم تيرى تيرى

بِّػبي ابػف امرأتػو. كغػالـ ربيػب، لمػذم يربيػو  امرأة أبييا. كر ؿ ربيب، لمذم ييرى
زكج أمػػػػو. كالربيػػػػب عمػػػػى كزف )فعيػػػػؿ(، فيكػػػػكف فػػػػي ىػػػػذا بمعنػػػػى )الفاعػػػػؿ( 

 .(ِ)كبمعنى المفعكؿ..."
ض  سبب نشأة التضاد في الربيب كتأسيسنا عمى ما سبؽ يككف قد ات

كالربيبػػةفي أنيمػػػا بمعنػػػى اسػػػـ الفاعػػػؿ :الر ػػؿ أك المػػػرأة التػػػي تربػػػي صػػػغيرا 
 ذكرا أك أنثى ، كبمعنى اسـ المفعكؿ لمذم يقع عميو التربية ذكرا أك أنثى.

 ثالثاا: التطور الصوتي:
قػػد يطػػرأ عمػػى الكممػػة تغييػػر فػػي أصػػكاتيا، بجبػػداؿ بعػػض أحرفيػػا مػػف 

قديـ بعض أحرفيا عمى بعػض، فتتفػؽ صػكرة الكممػة مػع صػكرة بعض، أك ت
 كممة أخرل، فيصب  ليا معنياف متضاداف، كمف ذلؾ مايمي:

 )صىار(
ٍمتىو إليػػػػؾ،  ػػػػكريهي إذا ضػػػػمى ػػػػٍرتيوي أىصي فػػػػي أضػػػػداد األصػػػػمعي: "كيقػػػػاؿ صي

، قالت الخنساء: ا قطعتي كفىرٍَّقتي ٍرتي أيضن  كصي
ىىىىىىىىار  لاظامَّىىىىىىىىِت الشيىىىىىىىىمي من ىىىىىىىىا واْهىىىىىىىىيا   (ّ)تاْنصا

 

"...(ْ). 
                                                 

 .ُٓاألضداد لألصمعي ص( ُ)
 .َِٔ، َِٓاألضداد ألبي الطيب ص( ِ)
 -ط. السػعادة  -تػ . د. إبػراىيـ عكضػيف  -البيت مف البسيط ، كلػـ أقػؼ عميػو فػي ديػكاف الخنسػاء ( ّ)

 ـ .ُٖٓٗ-ق  َُْٓ -األكلى 
 .ِٖٔ، كينظر األضداد ألبي الطيب صّّاألضداد لألصمعي ص( ْ)
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ْره نَّ ِإلاْي ا كفي معاني القرآف لمفراء:  ، فاص  ... كيفسر معناه: قىطٍِّعييفَّ
. كلػػػـ ن ػػػػد قىطٍِّعييػػػفَّ معركفػػػة... كلكنػػػي أرل   –كاهلل أعمػػػـ  –كيقػػاؿ: كىْ ٍيييػػػفَّ

ٍيتي تىٍصػػًرم، قيػػدِّمىٍت ياؤىػػا كمػػا قػػالكا:  ػػرى أنيػػا إف كانػػت مػػف ذلػػؾ أنيػػا مػػف صى
" ثىٍيتي  .(ُ)ًعٍثتي كعى

فػػػػػالتطكر الصػػػػػكتي عػػػػػف طريػػػػػؽ القمػػػػػب المكػػػػػاني أدل إلػػػػػى التضػػػػػاد،  
ؼ)صػػػػار( معناىػػػػا  مػػػػع ثػػػػـ اكتسػػػػبت معنػػػػى قطػػػػع كفػػػػرؽ لمػػػػا قمبػػػػت عػػػػف 

ـ عمى )صرل(، ؼ )صار( بمعنى قطع كفرؽ أصميا )صرل(، تقدمت الال
 العيف كما يتبيف مف كالـ الفراء السابؽ.
 )لاماقا(

ٍقػػتي الشػػيء أىٍلميقيػػوي لىٍمقنػػا إذا كتبتىػػو فػػي لغػػة  يقػػكؿ األصػػمعي: "كيقػػاؿ لىمى
ٍكتيوي" ٍقتيوي مىحى عيقىٍيؿ، كسائر العرب يقكلكف لىمى
(ِ). 

كيقػػػػػكؿ أبػػػػػك الطيػػػػػب المغػػػػػكم: "قػػػػػاؿ أبػػػػػك زيػػػػػد: قػػػػػيس عػػػػػيالف كميػػػػػـ 
ٍقػػػتي اسػػػ لىمى ٍأمقنػػػا، أم محكتػػػو. كبنػػػك عقيػػػؿ يقكلػػكف: ى مو مػػػف الكتػػػاب، أىٍلميقيػػوي ؿى

 .(ّ)خاصة. يقكلكف: لمقت اسمؾ، أم كتبتو كأثبتو..."

كيقػػكؿ ابػػف األنبػػارم: "كالمٍَّمػػؽ حػػرؼ مػػف األضػػداد، تقػػكؿ بنػػك عقيػػؿ: 
لمقت الكتاب أىٍلميقيوي ليميكقنا كلىًمقنا، إذا كتبتو. كيقكؿ سػائر قػيس: لمقتػو لمكقنػا، 

و. كقد يقاؿ في المعنييف  ميعنا: "نىمىؽى"، بالنكف"إذا محكت
(ْ). 

كقػػد بػػيف الػػدكتكر رمضػػاف عبػػد التػػكاب سػػبب نشػػأة التضػػاد فػػي الفعػػؿ 
لمؽ حيث قاؿ: "ىكذا يبدك التضاد في الفعػؿ "لمػؽ" غيػر أننػا إذا عرفنػا أف 

                                                 
ط. الييئػػة المصػػرية العامػػة  -محمػػد عمػػي الن ػػار -تػػ . أحمػػد يكسػػؼ ن ػػاتي -معػػاني القػػرآف لمفػػراء( ُ)

 .ُْٕ/ ُـ صَُٖٗلمكتاب 
 . َْٕٔ/ٓ( ،كينطر المساف )لمؽَْاألضداد لألصمعي ص( ِ)
 .ّٖٓاألضداد ألبي الطيب ص( ّ)
 .َْٕٔ/ٓ ( ، ينظر المساف )لمؽ ّٓاألضداد البف األنبارم ص( ْ)
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ىناؾ فعالن آخر، بمعنى الكتابة، ىك "نمػؽ" عرفنػا أف بنػي عقيػؿ، قػد تطػكر 
ػػػػا، كالنػػػػكف كالػػػػالـ مػػػػف  ىػػػػذا الفعػػػػؿ األخيػػػػر فػػػػي نطقيػػػػا، فأبػػػػدلت النػػػػكف المن

األصػػكات المتكسػػطة فػػي العربيػػة، تمػػؾ األصػػكات التػػي يحػػدث فييػػا اإلبػػداؿ 
كثيػػرنا  كبػػذلؾ صػػار الفعػػؿ "لمػػؽ"، فتطػػابؽ  مػػع نظيػػره بمعنػػى "محػػا"، كتكلػػد 
التضاد بيف المعنييف عػف ىػذا الطريػؽ. كقػد ركم عػف أعرابػي أنػو قػاؿ عػف 

 .(ُ)لمقتو بعدما نمقتو" أم محكتو بعد أف سطرتو"كتاب "
فالتطكر الصكتي عف طريؽ اإلبداؿ أدل إلى نشأة التضاد في الفعؿ 
"لمؽ"،فػالنـ كالنػػكف يخر ػػاف "بامتػػداد طػػرؼ المسػػاف حتػػى يمتقػػي بػػأعمى لثػػة 

كمػػا أنيمػػا يشػػتركاف فػػي  ميػػع الصػػفات العامػػة، فيمػػا  (ِ) الثنايػػا العميػػا..."
طاف بػيف الشػدة كالرخػاكة، مسػتفالف ، منفتحػاف ، ذلقيػاف ، م يكراف ، متكس

 كمف ثـ ساغ اإلبداؿ بينيما.
 )أاْقىاون(

ٍقػػًكل الػػذم ال زاد معػػو كال مػػاؿ، يقػػاؿ قػػد أقػػكت  يقػػكؿ األصػػمعي: "كالمي
الػدار مػف أىميػا أم خمػت، كيقػاؿ بػات فػالف القىػكىاء أم ال طعػاـ عنػده، قػػاؿ 

تااعاا اهلل عزك ؿ:  ما ، كفي مكضع آخر: الميٍقًكل: الكثير الماؿ: ِلْمم ْقِوينا وا
ٍقػػًكل: الػػذم لػػو دابػػة قكيػػة كظيػػره  ، كالمي ٍقػػكو يقػػاؿ: أىٍكثًػػر أىٍكثًػػر مػػف فػػالف فجنػػو مي

 .(ّ)قكم"
ق(: ")لممقكيف( المنزليف الذيف ال زناد معيػـ، ُٕٔكيقكؿ القرطبي)ت

ٍقػػػ ًكل مػػػف األضػػػداد  يعنػػػي نػػػارنا يكقػػػدكف فيختبػػػزكف بيػػػا... كقػػػاؿ قطػػػرب: المي

                                                 
 .ِّٓ، ُّٓف عبد التكاب صفصكؿ في فقو العربية د. رمضا( ُ)
الخامسػة  -ط. مكتبػة امداب  -د. محمػد حسػف حسػف  بػؿ  -المختصر في أصكات المغػة العربيػة ( ِ)

 .َُٕـ ص ََِٖ -ق ُِْٗ -
 ، كاألضػػػػػػػػػداد ُِّ، ُِِ، كينظػػػػػػػػػر األضػػػػػػػػداد البػػػػػػػػػف األنبػػػػػػػػػارم صٖاألضػػػػػػػػداد  لألصػػػػػػػػػمعي ص( ّ)

 .ّٖٓألبي الطيب  ص
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يكػػكف بمعنػػى الفقيػػر، كيكػػكف بمعنػػى الغنػػي، يقػػاؿ: أقػػكل الر ػػؿ إذا لػػـ يكػػف 
معو زاد، كأقكل إذا قكيت دكابو ككثر مالو، الميدكم: كامية تصم  لم ميع، 

 .(ُ)ألف النار يحتاج إلييا المسافر كالمقيـ كالغني كالفقير..."
كالخػػاء يمكػػف "أف  فػػالتطكر الصػػكتي المتمثػػؿ فػػي اإلبػػداؿ بػػيف القػػاؼ

ْقىىِوينا يخػػرج عميػػو قكلػػو تعػػالى:  ىىا ِلْمم  تااعا ما عاْمنااهاىىا تاىىْذِكراةا وا ناْحىىن  جا
حيػػث  (ِ)

فسر اإلقكاء بنفػاد الػزاد، كبكثػرة المػاؿ، كىمػا معنيػاف محػتمالف فػي اميػة... 
كقد رد كثير مف المعاصريف معنى نفاد الزاد إلى األصؿ الخػائي الػذم يػدؿ 

 .(ّ)فراغ، كعف طريؽ اإلبداؿ صارت أخكل: أقكل"عمى الخكاء كال
فأخكل بمعنى الخالء كالنفاد أبدلت الخاء فييا قافنا، فاتحدت صكرتيا 
 مع صكرة الفعؿ أقكل الدَّاؿِّ عمى كثرة الماؿ، فنشأ التضاد في كممة أقكل.

 )أاساىَّر(
ٍرتيو  ٍرتي الحػػػػديث كتمتػػػػو، كأىٍسػػػػرى فػػػػي أضػػػػداد األصػػػػمعي: "كيقػػػػاؿ أىٍسػػػػرى

 يرتو، قاؿ الشاعر، كىك الفرزدؽ:أظ
ىىىىىْيفاه   ىىىىىرَّدا سا ىىىىىا رأن الحجىىىىىاجا جا  فامامَّ

 

وِريي الذي كان أضمرا  ر  أاسارَّ الحا
(ْ) 

 

ىىىىىىا راأاو ا اْلعاىىىىىىذاابا كقػػػػػػاؿ اهلل  ػػػػػػؿ ثنػػػػػػاؤه:  ىىىىىىةا لامَّ وا النَّدااما ىىىىىىري واأاسا
(ٓ) . 

 .(ٔ)أم أظيركىا"

                                                 
، ُٖٓ، ُٕـ صََِِ-ىػػػُِّْ  -القػػاىرة  –ط. دار الحػػديث  -ال ػامع ألحكػػاـ القػػرآف لمقرطبػي( ُ)

 .ّٗ، ِٗكينظر األضداد لقطرب ص
 .( ّٕالكاقعة )( ِ)
، كينظػػر ُٔٓد. أحمػػد مختػػار عمػػر ص -دراسػػة إحصػػائية –االشػػتراؾ كالتضػػاد فػػي القػػرآف الكػػريـ ( ّ)

 .َُِعمـ الداللة د. أحمد مختار عمر ص
دار  ط. -البيػػت مػػف الطكيػػؿ ، كلػػـ أقػػؼ عميػػو فػػي ديػػكاف الفػػرزدؽ ، شػػرحو كضػػبطو أ.عمػػي فػػاعكر ( ْ)

( ـ ، كىػػػك فػػػي المسػػػاف )سػػػررُٕٖٗ -ق َُْٕ -األكلػػػى  -لبنػػػاف  -بيػػػركت  -الكتػػػب العمميػػػة 
ّ/ُٖٗٗ. 

 .( ْٓيكنس )( ٓ)
 .ُِاألضداد لألصمعي ص( ٔ)
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ػػا، يكػػػكف أسػػػررت  كيقػػكؿ ابػػػف األنبػػارم: "كأسػػػررت مػػف األضػػػداد أيضن
بمعنػى كتمػػت، كىػك الغالػػب عمػػى الحػرؼ. كيكػػكف بمعنػى أظيػػرت، قػػاؿ اهلل 

ىىواك ػػؿ:  عػػز وا النَّْجىىوان الَّىىِذينا ظامام  واأاساىىري
يعنػػي أسػػركا ىاىنػػا كتمػػكا،  (ُ)

ىىىا راأاو ا كقػػػاؿ تبػػػارؾ كتعػػػالى فػػػي غيػػػر ىػػػذا المكضػػػع:  ىىىةا لامَّ وا النَّدااما واأاساىىىري
فسػركف: معنػاه: كػتـ الرؤسػاء الندامػة مػف السَّػًفمىة ، فقػاؿ الفػراء، كالماْلعاذاابا 

الػػػذيف أضػػػمكىـ. كقػػػاؿ أبػػػك عبيػػػدة كقطػػػرب: معنػػػاه: كأظيػػػركا الندامػػػة عنػػػد 
 معاينة العذاب، كاحت ا بقكؿ الفرزدؽ:
 ولمىىىىىا رأن الحجىىىىىاج جىىىىىرد سىىىىىيفه

 

 أسىىر الحىىروري الىىذي كىىان أضىىمرا 
 

 .(ِ)معناه: أظير الحركرم"
ػٍف ركل البيػت عمػى الػك ييف المػرئ  –كقاؿ أبك الطيب: "كقد فسػر  مى

 :(ّ)القيس
ىىىىا إلي ىىىىا ومعشىىىىرا  تجىىىىاوزت  أحماسا

 

ونا مقتمىىي  ىىا لىىو ي ِسىىري ماىىىَّ ِحراصا  عا
 

كفى مف اإلخفاء كالكتماف، أم حراص عمي يقتمػكني  فقاؿ قكـ: لك ييًسرُّ
 ًغيمىة. كقاؿ آخركف: معناه حراص عمى قتمي ظاىرنا مكشكفنا.

" بالشػػػيف المع مػػػة، فمػػػيس معنػػػاه إال اإلظيػػػار كمػػػف ركاه "لػػػك  كفى ييًشػػػرُّ
 كاإلعالف: يقاؿ: أىشىرَّهي ييًشرُّه: إذا أظيره كأعمنو.

 :(ْ)كمنو قكؿ الشاعر
 فمىىىىا بِرحىىىىوا حتىىىىى رأن اهلل فعم ىىىىم

 

 وحتىىى أ ِشىىرَّْت بىىاألكِا المصىىاحا 
 

                                                 
 .( ّاألنبياء )( ُ)
 .ْٔ،  ْٓصاألضداد البف األنبارم ( ِ)
 -ط .دار المعػارؼ  -تػ  . محمػد أبػي الفضػؿ إبػراىيـ  -البيت مف الطكيؿ في ديكاف إمػرئ القػيس ( ّ)

 بركاية يشركف.  ُّالخامسة ص 
منسكبا لكعب بف  عيؿ ، كقيؿ لمحصػيف بػف الحمػاـ  ِِّّ/ْ( البيت مف الطكيؿ في المساف )شرر( ْ)

 المرم.
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أم أيٍظًيرىت كأعمنت"
(ُ). 

ٍرتي الشػػػػيء:  ، كقػػػػاؿ الزمخشػػػػرم: (ِ)أظيرتػػػػو"كقػػػػاؿ ال ػػػػكىرم: "كأىٍشػػػػرى
 .(ّ)"كأىشىرَّ األمر: أظيره"

كتأسيسنػا عمػػى مػا سػػبؽ "فػيمكف أف يػػرد اإلظيػار إلػػى األصػؿ الشػػيني 
"أشر"، ثـ بجبداؿ الشيف سيننا تطابقت مػع كممػة أسػر التػي تػأتي بمعنػى كػتـ 

 .(ْ)فككنت معيا تضادنا"
ىرااء(  )الضَّ

الضػػراء: البىػػراز، كالضػػراء" فػػي أضػػداد األصػػمعي: "قػػاؿ أبػػك عبيػػدة: 
 .(ٓ)االستخفاء"

ٌد الدكتكر أحمد عبد التػكاب الفيػكمي الضػراء بمعنػى االسػتخفاء إلػى  رى
أف أصمو الدَّراء بالداؿ "إذ يقاؿ: تىدىٌرأ القػكـ إذا اسػتتركا عػف الشػيء ليختمػكه، 

حيػػػث  (ٔ)كالدريئػػة كػػػؿ مػػا اسػػػتتر بػػو مػػػف الصػػيد لييٍختىػػػؿ مػػف بعيػػػر أك غيػػره"
الػػػػداؿ فػػػػي ألسػػػػنة بعػػػػض العػػػػرب إلػػػػى الضػػػػاد مػػػػع احتفػػػػاظ الكممػػػػة "تحكلػػػػت 

بمعناىا. أما الضراء بمعنى البراز فجنو فػي أصػؿ المغػة بالضػاد إذ الضػراء: 
 .(ٕ)البراز كالفضاء..."

  
                                                 

 . ِِّ، ُِّاألضداد ألبي الطيب ص ( ُ)
 .( ٔٗٔ/ِ ( الصحاح )شرر( ِ)
لبنػػاف  -بيػػركت –دار الكتػػب العمميػػة  -تػػ . محمػػد باسػػؿ عيػػكف السػػكد –أسػػاس البالغػػة لمزمخشػػرم ( ّ)

 .( َِٓ/ُ ( ـ )شررَُٖٗ -ىػُُْٗاألكلى 
د. فريػػد  -، كينظػػر عمػػـ الداللػػة دراسػػة نظريػػة كتطبيقيػػةَُِعمػػـ الداللػػة د. أحمػػد مختػػار عمػػر ص( ْ)

 .ُٓٓص -ـََِٓ -ىػُِْٔ –األكلى  –ط. مكتبة امداب  -عكض حيدر
 .ِٖٔ، كاألضداد ألبي الطيب صُُِ، كينظر أضداد قطرب صُُاألضداد  لألصمعي ص( ٓ)
 -ىػػػػُُِْاألكلػػػى  -د. أحمػػػد عبػػػد التػػػكاب الفيػػػكمي -يةاألضػػػداد  فػػػي المغػػػة العربيػػػة دراسػػػة صػػػكت( ٔ)

 .ُّٓ، كينظر: عمـ الداللة د. فريد عكض حيدر صِّْـ صُُٗٗ
 .ِّٓ، ِّْاألضداد في المغة العربية، دراسة صكتية ص( ٕ)
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 رابعاا: اختالا األصل الشتقاقي:
قػػد ينشػػأ التضػػاد فػػي المفػػظ مػػف ككنػػو عمػػى صػػيغة اسػػـ فاعػػؿ، كاسػػـ 

مختمفػػيف، ىػذا األصػػالف المختمفػاف بينيمػػا تضػػاد الفاعػؿ ير ػػع إلػى أصػػميف 
 في المعنى، كمف ذلؾ ما يمي:

 )القانىع( 
قػػػػاؿ األصػػػػمعي: "كالقػػػػانع الراضػػػػي بمػػػػا قسػػػػـ اهلل كمصػػػػدره القناعػػػػة، 

 .(ُ)كالقانع: السائؿ، كمصدره القينيكع..."
 ، فقانع يصم  ألف يككف اسـ فاعؿ مف الفعؿ قىًنع يقنىػع بمعنػى رىًضػيى

كف اسـ فاعؿ مف الفعؿ قىنىعى يىٍقنىػع بمعنػى سػأؿ، ففػي أضػداد كيصم  ألف يك
قطػػػرب: "القػػػانع: الراضػػػي، كالقػػػانع: السػػػائؿ. قنًػػػع قناعػػػة كقىنىعنػػػا كقيٍنعاننػػػا أم 

رىًضي. كقىنىع قينيكعنا، أم سأؿ"
(ِ). 
ق(: "كالقػػػانع مػػػف األضػػػداد. يقػػػاؿ: ر ػػػؿ ِّٖكقػػػاؿ ابػػػف األنبػػػارم)ت

ال يسأؿ أحدنا، كر ؿ قانع إذا كػاف سػائالن، قانع، إذا كاف راضينا بما ىك فيو 
واأاْطِعم ىوا اْلقاىاِنعا وااْلم ْعتاىرَّ قاؿ اهلل عزك ؿ: 

، فالقػانع: السػائؿ، كالميٍعتىػٌر: (ّ)
السائؿ، كالقانع: المحتاج، كيقػاؿ: قػد قنىػع الر ػؿ يقنىػع قناعػة كقىنىعنػا كقيٍنعاننػا، 

ػػػا، إذا إذا رضػػػي بمػػػا ىػػػك فيػػػو، كىػػػك قػػػانع كقنًػػػعه، كيقػػػاؿ:  قػػػد قنىػػػع يقنىػػػع قينيكعن
ق(: "قاؿ عبدالكاحد: ليس ىذا ُّٓ، كفي أضداد أبي الطيب)ت(ْ)سأؿ..."

عنػػػدم مػػػف األضػػػداد، ألف شػػػرط األضػػػداد، عمػػػى مػػػا أصػػػمنا أكالن، أف تكػػػكف 
الكممػة الكاحػػدة تنبػػل عػف معنيػػيف متضػػاديف، مػػف غيػر تغييػػر يػػدخؿ عمييػػا، 

                                                 
 .ْٗاألضداد لألصمعي ص( ُ)
 .ٓٗاألضداد لقطرب ص( ِ)
 .( ّٔالحج )( ّ)
 .ٔٔاألضداد البف األنبارم ص( ْ)
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كا، لػئال يفػكت االنتفػاع بػو مػف كال اختالؼ في تصرفيا. كلكف أذكر ما ذكػر 
نظر في ىذا الكتاب، كالقانع بمعنى الراضي يقاؿ منو: قًنع يقنىػع... كالقػانع 
ذا تغيػر البنػاء لتغييػر المعنػى فمػيس  بمعنى السائؿ يقاؿ منو: قنىع يقنىػع... كا 

 .(ُ)مف األضداد"
فأبك الطيب المغكم ال يعد كممة القانع مف األضداد  ألنيا اسـ فاعػؿ 

 بناءيف مختمفيف كما يستفاد مف كالمو السابؽ. مف
كعمى كؿ حاؿ فمرد داللة القانع عمى معنييف متضاديف إلى اختالؼ 

 األصؿ االشتقاقي لمكممة.
 خامساا: التفاؤل والتشاؤم:

أدل التفاؤؿ كالتشاؤـ إلى داللة المفظ الكاحد عمى معنيػيف متضػاديف، 
اءـ مف ذكر الكممة الخاصة بو، "فجذا شاء المرء التعبير عف معنى سيل تش

كفىػػرَّ منيػػا إلػػى غيرىػػا. ف ميػػع الكممػػات التػػي تيعىبِّػػر عػػف المػػكت كاألمػػراض 
كالمصػػػػائب كالكػػػػكارث، يًفػػػػرُّ منيػػػػا اإلنسػػػػاف، كييكىنَّػػػػى عنيػػػػا بكممػػػػات حسػػػػنة 
المعنػػػػى، قريبػػػػة مػػػػف الخيػػػػر... كأقػػػػرب المعػػػػاني إلػػػػى كممػػػػات التشػػػػاـؤ ىػػػػي 

بِّػػر فػػي المغػػة عػػف األسػػكد بػػاألبيض  أضػػدادىا مػػف كممػػات التفػػاؤؿ، ليػػذا عي
 .(ِ)ت نبنا لذكر لفظ السكاد، كعيبِّر عف المكاف المحفكؼ بالمخاطر بالمفازة"

ككرد فػػي األضػػداد لألصػػمعي بعػػض كممػػات كػػاف سػػبب التضػػاد فييػػا 
 التفاؤؿ كالتشاؤـ منيا:

  

                                                 
 .ّّٔ، ِّٔضداد ألبي الطيب صاأل( ُ)
 .َِٗ، َِٖفي المي ات العربية د. أنيس ص( ِ)
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 )المسجىور(
يقػػكؿ األصػػمعي: "كيقػػاؿ المسػػ كر المممػػكء، كالمسػػ كر الفػػارغ، قػػاؿ 

ار  س ِجراتْ اهلل  ؿ كعز:  ذاا اْلِبحا وااِ 
أم فػرغ بعضػيا فػي بعػض، كحكػى  (ُ)

رى السَّػٍيؿ الفػرات كالنيػر، كالمىٍصػنىعىةى يسػ يرىا سىػٍ رنا إذا مألىػا  أبك عمػرك سىػ ى
 ِور وااْلباْحِر اْلماْسج 

 نًَّمر بف تىٍكلىب، كذىكىرى كىٍعال:المرف، قاؿ ال (ِ)
 إذا شىىىىىىىىىىىاءا طىىىىىىىىىىىالعا مسىىىىىىىىىىىجورة

 

ىىىىما   (ّ)تىىىىرن حول ىىىىا النَّْبىىىىعا والسَّاسا
 

 كمعنى طالع: أتى أم أتاىا، يقاؿ: طالعت ضيعتي، كقاؿ لبيد:
ا ىىىدَّعا ىىىْرَّا السَّىىىِرِن وصا سَّىىىطاا ع   فاتاوا

 

م  ىىىىىىىا  مسىىىىىىىجورةا متجىىىىىىىاوراا ق الَّ
(ْ) 

 

ماء بئر قد مألىا السيؿ، كيقاؿ أكردكا كيقاؿ: ىذا ماء س ر إذا كاف 
 .(ٓ)ماء س ران"

فالمس كر معناه المممكء ثـ اكتسب المفظ داللتو عمى الفارغ تفػاؤالن لػو 
بػػػػأف يمتمػػػػل حيػػػػث يقػػػػكؿ ابػػػػف األنبػػػػارم: "كالمسػػػػ كر مػػػػف األضػػػػداد. يقػػػػاؿ: 
المسػػ كر لممممػػكء، كالمسػػ كر لمفػػارغ... كقالػػت امػػرأة مػػف أىػػؿ الح ػػاز: إف 

لمسػػ كر، كمػػا كانػػت فيػػو قطػػرة. ففيػػو ك يػػاف: أحػػدىما أف يكػػكف حكضػػكـ 
معناه إف حكضكـ لفارغ. كامخػر: إف حكضػكـ لمػرف، عمػى  يػة التفػاؤؿ، 

 .(ٔ)كما قالكا لمعطشاف: إنو لرياف، كلمميمكة مفازة"

                                                 
 .( ٔالتككير )( ُ)
 .( ٔالطكر )( ِ)
 -البيت مف المتقارب في ديكاف النمر بف تكلب العكمي ،  مع كشرح كتحقيػؽ د.محمػد نبيػؿ طريفػي ( ّ)

 . ُُٖـ ص َََِ -األكلى  -بيركت  -ط.دار صادر 
 .ُُُفي ديكاف لبيد بف ربيعة ص  البيت مف الكامؿ( ْ)
 .ُُاألضداد لألصمعي ص( ٓ)
 .ٔٓ: ْٓاألضداد البف األنبارم ص( ٔ)
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كفػػي أضػػداد أبػػي الطيػػب المغػػػكم: "كأمػػا المسػػ كر الفػػارغ فقػػد بمغنػػػي 
ىىار  س ىىِجراتْ قكلػػو تعػػالى:  ذلػػؾ، كال أسػػتيقنو  كلسػػت أقػػكؿ فػػي ذاا اْلِبحا وااِ 

(ُ)  
ورِ كال فػػي قكلػػو:  ْسىىج  وااْلباْحىىِر اْلما

شػػيئنا، ألنػػو قػػرآف، فأتييبػػو. كأمػػا قػػكؿ  (ِ)
ال اريػػة: إف حكضػػكـ لمسػػ كر، كلػػـ يكػػف فيػػو قطػػرة، فػػيمكف أف يكػػكف ىػػذا 

سػميـ، الكالـ عمى التفاؤؿ، فأرادت الفأؿ، كمػا يقػاؿ لمعطشػاف ريػاف، كلمػدي  
نو لمس كر غدنا، أم سيككف ذلؾ..."  .(ّ)أم سيركل، كسيسمـ، كا 

فجطالؽ المس كر "عمى المممكء أصؿ، كعمػى الفػارغ تفػاؤؿ بامتالئػو، 
كما يقاؿ في الريؼ المصرم: "خذ المالف"، كيقصد: خذ الكػكب الفػارغ مػف 
الشراب، بعد أف يشربو الضيؼ  تفػاؤالن بػأف يظػؿ صػاحب البيػت فػي نعمػة، 

ا"ممت مئة أككابو مف الخير دائمن
(ْ). 

كيقػػكؿ الػػدكتكر أنػػيس: "كيظيػػر أف المعنػػى األصػػمي ىػػك المممػػكء، ثػػـ 
اتخذت الكممة لمتعبير عف الفػارغ تفادينػا لػذكر مػا يشػير إلػى الفػراغ كانقطػاع 

 .(ٓ)الخير مما يؤدم إلى الحا ة كالعكز"
 كتأسيسنػػا عمػػى مػػا سػػػبؽ فالتفػػاؤؿ كػػاف سػػببنا فػػػي حػػدكث التضػػاد فػػػي

 داللة المس كر.
  

                                                 
 .( ٔالتككير )( ُ)
 .( ٔالطكر )( ِ)
، كاألضػػػػػػداد ألبػػػػػػي حػػػػػػاتـ َُِ، كينظػػػػػػر األضػػػػػػداد لقطػػػػػػرب صِّٔاألضػػػػػػداد ألبػػػػػػي الطيػػػػػػب ص( ّ)

 .ِْٗاب ص، كفصكؿ في فقو العربية د. رمضاف عبدالتك ُِٕ، ُِٔالس ستاني 
 .ّْٖفصكؿ في فقو العربية ص( ْ)
 .َُِفي المي ات العربية د. أنيس ص( ٓ)
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 )المفىازة(
فػػي أضػػداد األصػػمعي: "كسػػمكا المفػػازة مفعمػػة مػػف فػػاز يفػػكز إذا ن ػػا، 

فاال تاْحساىبانَّ  ْم ِبمافاىازاة  ِمىنا اْلعاىذاابِ كىي ميمكة، قاؿ اهلل  ؿ ثنػاؤه: 
أم  (ُ)

بمن ػػػاة، كأصػػػؿ المفػػػازة ميمكػػػة، فتفػػػاءلكا بالسػػػالمة كالفػػػكز كقػػػكليـ لمممػػػدكغ 
 .(ِ)سميـ، كالسميـ المعافى"

كقػػػػاؿ أبػػػػك الطيػػػػب: "كمػػػػف األضػػػػداد: المفػػػػازة. قػػػػاؿ التَّػػػػكَّزم: المفػػػػازة 
ػػػة. كمػػػف المن ػػػاة قػػػكؿ اهلل تعػػػالى:  ٍيمىكى ىىىبانَّ  ْم المن ػػػاة، كالمفػػػازة المى فاىىىال تاْحسا

ٍيمىكىػة تسػميتيـ الفػالة مفػازة، ألنيػا نا اْلعاذاابِ ِبمافاازاة  مِ  ، أم بمن اة. كمف المى
ٍيمىكىة..." نما ىي مى ميٍيًمكىة. إنما سيمِّيىت الفالة مفازة تفاؤالن، كا 
(ّ). 

ػػػػػػا:  كفػػػػػػي الصػػػػػػحاح: "الفػػػػػػكز: الن ػػػػػػاة كالظفػػػػػػر بػػػػػػالخير، كالفػػػػػػكز أيضن
ػػا: كاحػػد المفػػاكز. قػػاؿ ابػػف األعرا بػػي: سػػميت بػػذلؾ اليػػالؾ... كالمفػػازة أيضن

ػػػػمىيت بػػػػذلؾ تفػػػػاؤالن  سِّ ألنيػػػػا ميمكػػػػة، مػػػػف فىػػػػكَّزى أم ىمػػػػؾ. كقػػػػاؿ األصػػػػمعي: ي
، كفي المسػاف: "كأصػؿ المفػازة ميمكػة، فتفػاءلكا بالسػالمة (ْ)بالسالمة كالفكز"

 .(ٓ)كالفكز"
فيتبػيف ممػا سػبؽ سػػبب نشػأة التضػاد فػي كممػػة المفػازة، كىػك التفػػاؤؿ، 

 سميت بذلؾ تفاؤالن لسالكيا بالن اة.فالمفازة كىي الصحراء الميمكة 
  

                                                 
 .( ُٖٖآؿ عمراف  )( ُ)
 .ّٖاألضداد لألصمعي ص( ِ)
 .ُّٓاألضداد ألبي الطيب ص( ّ)
 .َٖٗ/ّ ( الصحاح )فكز( ْ)
 .ّْْٖ/ٓ ( المساف )فكز( ٓ)
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 )الناهىل(
فػػػػي أضػػػػداد األصػػػػمعي: "قػػػػاؿ أبػػػػك زيػػػػد: الناىػػػػؿ فػػػػي كػػػػالـ العػػػػرب: 

 العطشاف، كالناىؿ الذم قد شرب حتى ركم، قاؿ النابغة:
 الطىىىىىىاعن الطَّْعناىىىىىىةا يىىىىىىوم الىىىىىىوغى

 

ىىىىىىل  النَّاِهىىىىىىل     (ُ)ياْن اىىىىىىل  من ىىىىىىا األاسا
 

األصػػمعي: األنثػػى ناىمػػة، كال ميػػع أم يىػػٍركىل منيػػا العطشػػاف، كقػػاؿ 
بػؿ ًنيػاؿ أم ًعطػاش. يىتىطىيَّػركف بيػا مػف  ٍنيىػؿ أم ميٍعًطػش، كا  ًنياؿ، كر ػؿ مى
العطػػش، فيقكلػػكف ىػػذه إبػػؿ ناىمػػة، كالنَّيىػػؿ: الشػػرب األكؿ يقػػاؿ لمػػذم شػػرب 
أكؿ شػػػربة كلػػػـ يعػػػد نًيػػػؿى ينيىػػػؿ، كأنيػػػؿ الر ػػػؿ إبمػػػو، قػػػاؿ امػػػرؤ القػػػيس فػػػي 

 الناىؿ:
 أقسىىىىىىاٌط كِرْجىىىىىىل الىىىىىىدَّباىِإْذ ه ىىىىىىنَّ 

 

 (ِ)أو كقطىىىىىىىىىا كاظمىىىىىىىىىةا الناهىىىىىىىىىلِ  
 

 .(ّ)أقساط قطع مف الخيؿ، كالناىؿ ىينا العطشاف"
كفػػػػػي أضػػػػػداد أبػػػػػي حػػػػػاتـ الس سػػػػػتاني: "الناىػػػػػؿ العطشػػػػػاف كالناىػػػػػؿ 
الرياف... فجنمػا قيػؿ لمعطشػاف ناىػؿ عمػى التَّفىػؤُّؿ كمػا يقػاؿ المفػازة  لمميمكػة 

ريػػػػػػاف، كلمممػػػػػػدكغ سػػػػػػميـ أم سىيىٍسػػػػػػمىـ  عمػػػػػػى التفػػػػػػؤؿ، كيقػػػػػػاؿ لمعطشػػػػػػاف يػػػػػػا
كسىيىٍركىل..."
(ْ). 

فأصػػؿ معنػػى الناىػػؿ: الريػػاف ثػػـ أطمػػؽ عمػػى العطشػػاف ناىػػؿ  تفػػاؤالن 
بػػالرِّم، كىػػذا مػػا صػػرح بػػو األصػػمعي كغيػػره، حيػػث تطيػػركا )تشػػاءمكا( مػػف 

 العطش فسمكا العطشاف ناىالن.
  

                                                 
 -ط . دار المعػػارؼ  -أبػػي الفضػػؿ إبػػراىيـ  البيػػت مػػف السػػريع فػػي ديػػكاف النابغػػة الػػذبياني ت .محمػػد( ُ)

 .ُٕٔص  -الثانية 
 .ُُِالبيت مف السريع في ديكاف إمرئ القيس ص ( ِ)
 .ّٖ، ّٕاألضداد لألصمعي ص( ّ)
 .ََْ، كينظر األضداد ألبي الطيب صٗٗاألضداد لمس ستاني ص( ْ)



454 

 

 
 م2119لعام –كفر الشيخببهات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

 سادساا: الخوا من الحسد:
كػػػػاف مػػػػف عػػػػادات العػػػػرب الخػػػػكؼ مػػػػف الحسػػػػد، كشػػػػاع "فػػػػي القبائػػػػؿ 
ػػا  البدائيػػة، االعتقػػاد فػػي السػػحر، كاإلصػػابة بػػالعيف، كتمعػػب الكممػػة دكرنا ميمن
فػػػي ىػػػذا االعتقػػػاد، فيفػػػر المػػػرء فػػػي مثػػػؿ ىػػػذه البيئػػػة، مػػػف كصػػػؼ األشػػػياء 
بالحسػف كال مػاؿ، حتػى ال يصػيبيا عػيف الحسػكد، كمػا تسػمع العامػة عنػدنا 

 .(ُ)عندما يشاىدكف مكلكدنا  ميؿ الطمعة: "إيو الكحاشة دم "يقكلكف 
 كيمكف رد سبب نشأة التضاد إلى الخكؼ مف الحسد فيما يمي:

 )شوهىاء(
فػػػػي األضػػػػداد لألصػػػػمعي: "قػػػػاؿ أبػػػػك عبيػػػػدة: يقػػػػاؿ: فػػػػرس شػػػػكىاء أم 
حسػػنة، كال يقػػاؿ لمػػذكر مػػف ىػػذا شػػيء، كيقػػاؿ: ال تيشىػػكٍِّه عمىػػيَّ أم ال تقػػؿ مػػا 

صػػيبني بػػالعيف، قػػاؿ: كمػػا سػػمعتيا إال فػػي ىػػذيف الحػػرفيف، كأمػػا أفصػػحؾ فت
 القب  فيقاؿ: قد شكه اهلل خمقو، كر ؿ أشكه، كامرأة شكىاء، قاؿ الحطيئة:

ْمقاىىىىىه   ْا اهلل خا ىىىىىوَّ  أرن ثاىىىىىمَّ وج اىىىىىا شا
 

 (ِ)فق ىىىِب ا مىىىن وجىىىه وق ىىىِب ا حاِمم ىىىهْ  
 

 كقاؿ أبك دؤاد يذكر فرسنا:
واِلق   ف وهاىىىىىافاْ ىىىىىيا شىىىىىوهاء  كىىىىىالج 

 

م ْسىىىىتاجاٌا ياِضىىىىلي فيىىىىه الشَّىىىىِكيم 
 (ّ)ي 

 

كقػػػاؿ أبػػػك حػػػاتـ الس سػػػتاني: "قػػػاؿ أبػػػك عبيػػػدة: ميػػػرة شػػػكىاء: قبيحػػػة 
ك ميمة، قاؿ أبك حاتـ: ال أظنيـ قالكا لم ميمة شكىاء إال مخافة أف تصيبيا 

 .(ْ)عيف كما قالكا لمغراب أعكر لحدة بصره"

                                                 
 .َّٓفصكؿ في فقو العربية ص( ُ)
تػ  . د . نعمػاف محمػد أمػيف طػو  -بركايػة كشػرح ابػف السػكيت البيت مف الطكيؿ في ديكاف الحطيػة ( ِ)

 .ّّّـ ص ُٕٖٗ-ق َُْٕ -األكلى  -ط. الخن ي  -
 .ِّٔٔ/ْ( ، كالبيت مف الخفيؼ في المساف )شكهِّاألضداد لألصمعي ص( ّ)
 .ِِٔ، كأبي الطيب صُّٕاألضداد لمس ستاني ص( ْ)
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عمػػى القػػب ، ثػػـ اسػػتعمؿ فيتبػػيف ممػػا سػػبؽ أف الشػػكه يػػدؿ فػػي األصػػؿ 
في الحسف حيث يقاؿ لمفرس ال ميمة شكىاء خكفنا مػف الحسػد، كبػذا يتضػ  

 العامؿ في نشأة التضاد في كممة شكىاء.
 سابعاا: دللة الكممة عمى معنى وسط:

قػػػد تكػػػكف داللػػػة الكممػػػة "مسػػػتعممة فػػػي معنػػػى كسػػػط، ثػػػـ يتحػػػدد فػػػي 
نحػاز معناىػا فػي إحػداىما م مكعتيف مف المتكمميف، قبيمتػيف مػثالن، بحيػث ي

إلػى طػرؼ قصػي بالنسػبة لممعنػى الكسػط الػذم كػاف عميػو أكالن: كينحػاز فػػي 
القبيمػػة األخػػرل إلػػى الطػػرؼ القصػػي امخػػر، فينتيػػي ذلػػؾ بػػأف تكػػكف لػػو فػػي 
كػػػؿ قبيمػػػػة داللػػػة عكػػػػس األخػػػرل، ثػػػػـ تحػػػػدث كحػػػدة لغكيػػػػة لسػػػبب مػػػػا بػػػػيف 

مػػػى ىػػػذا المفػػػظ الكاحػػػد، القبيمتػػػيف، فتصػػػب  الػػػداللتاف المتطرفتػػػاف  ػػػاريتيف ع
 .(ُ)كيدخؿ حينئذ في األضداد"

 كىذا العامؿ يمكف أف نفسر بو التضاد في الكممة امتية:
 )السيْدفىة( 

قػػاؿ األصػػمعي: "قػػاؿ أبػػك زيػػد: السُّػػٍدفة فػػي لغػػة تمػػيـ: الظممػػة، كفػػي 
 لغة قيس الضكء، قاؿ ابف مقبؿ:
 وليمىىىة قىىىد جعمىىىت الصىىىب  موعىىىدها

 

ىىْدراة العاىىْنس حتىىى تعىىرا السَّىىدافا   (ِ)بص 
 

 أم أسير حتى الصب  فترل ضكء الصب ، كقاؿ الع اج:
 (ّ)وأقطىىىىىىىىىىىع  الميىىىىىىىىىىىلا إذا مىىىىىىىىىىىا أسىىىىىىىىىىىدفا

 

 .(ْ)أم أظمـ، كقاؿ األصمعي: يقاؿ أىٍسًدٍؼ أم تىنى َّ عف الضكء"
                                                 

د. حسػػف ظاظػػا   -نقػػالن عػػف كػػالـ العػػرب َِّمحمػػد حسػػف  بػػؿ ص فػػي عمػػـ الداللػػة د.عبػػدالكريـ( ُ)
 .ُُِص

 .ُْْالبيت مف البسيط في ديكاف ابف مقبؿ ص ( ِ)
 .ِِٗ/ِدمشؽ ص  -ط.مكتبة أطمس  -ت . د.عبدالحفيظ السمطي  -الر ز في ديكاف الع اج ( ّ)
 .ّٓاألضداد لألصمعي ص( ْ)
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كقاؿ ابف األنبػارم: "كالسُّػٍدفة حػرؼ مػف األضػداد. فبنػك تمػيـ يػذىبكف 
 .(ُ)الظممة، كقيس يذىبكف إلى أنيا الضكء"إلى أنيا 

كقػػد حػػاكؿ ابػػف األنبػػارم تفسػػير سػػبب التضػػاد فػػي ىػػذا المفػػظ، حيػػث 
قػػاؿ: "إذا كقػػع الحػػرؼ عمػػى معنيػػيف متضػػاديف، فاألصػػؿ لمعنػػى كاحػػد، ثػػـ 
تػػداخؿ االثنػػاف عمػػى  يػػة االتسػػاع. فمػػف ذلػػؾ: الصػػريـ... ككػػذلؾ السػػدفة: 

ألف أصؿ السدفة الستر، فكأف النيار  الظممة، كالسدفة: الضكء، سميا بذلؾ
إذا أقبؿ ستر ضػكءه ظممػة الميػؿ، ككػأف الميػؿ إذا أقبػؿ سػترت ظممتػو ضػكء 

 .(ِ)النيار..."
كذىب بعض المحدثيف إلى أف السبب في التضاد فػي ىػذا المفػظ ىػك 
داللتػو عمػػى معنػػى كسػػط بػيف الظممػػة كالنػػكر، حيػػث قػاؿ: "كالػػذم يػػر   فػػي 

ىك داللتو عمى معنى كسط بيف الظممػة كالنػكر، ثػـ تفسير ضدية ىذا المفظ 
 .(ّ)تخصيصو بالداللة عمى أحدىما كما ذكر الدكتكر حسف ظاظا"

كيؤيػػػد ىػػػذا قػػػكؿ ابػػػف منظػػػكر: "كالسَّػػػٍدفة كالسُّػػػٍدفة: طائفػػػة مػػػف الميػػػؿ، 
كالسَّػػػٍدفة: الضػػػكء، كقيػػػؿ: اخػػػتالط الضػػػكء كالظممػػػة  ميعنػػػا، ككقػػػت مػػػا بػػػيف 

فار، كقػاؿ عيمػارة: السُّػٍدفة ظممػة فييػا ضػكء مػػف صػالة الف ػر إلػى أكؿ اإلسػ
أكؿ الميؿ كآخره، مػا بػيف الظممػة إلػى الشػفؽ، كمػا بػيف الف ػر إلػى الصػالة. 

 .(ْ)قاؿ األزىرم: كالصحي  ما قاؿ عمارة"
كبناء عمى مػا قالػو ابػف منظػكر: "فمفػظ السُّػٍدفة إذف كػاف يحمػؿ داللػة 

بػػيف قبيػػؿ  مػػة" كالكقػػت مػػاىػػي "اخػػتالط الضػػكء بالظم -أك مركبػػة –كسػػطية 
                                                 

 .ُُْاألضداد البف األنبارم ص( ُ)
 .ٗ، ٖبف األنبارم صاألضداد ال( ِ)
 .ِِّفي عمـ الداللة د. عبد الكريـ  بؿ ص( ّ)
ط.  -تػػػ . أحمػػػد عبػػػد العمػػػيـ البردكنػػػي كآخػػػريف -، كينظػػػر تيػػػذيب المغػػػة لألزىػػػرمُْٕٗ/ّالمسػػػاف ( ْ)

 .ّٕٔ/ُِ ( )سدؼ -الدار المصرية لمتأليؼ كالتر مة
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الغػػركب إلػػى ظيػػكر الشػػفؽ، كالكقػػت مػػا بػػيف الف ػػر إلػػى صػػالة الصػػب ، ثػػـ 
حػػػػدث تفتيػػػػت ليػػػػذه الداللػػػػة المركبػػػػة، فانشػػػػطرت إلػػػػى قسػػػػمييا المتمػػػػاز يف 
كالمتفارقيف: الضكء، كالظممة، كاستعمميا بعض العرب لمداللػة عمػى الضػكء 

 .(ُ)ممة أك الميؿ"أك النيار، كاستعمميا آخركف لمداللة عمى الظ
 ثامناا: النتقال الدللي:

قػػد ينتقػػؿ معنػػى المفػػظ إلػػى معنػػى آخػػر لعالقػػة بػػيف المعنػػى األصػػمي 
كال ديػد، فتتعػػدد داللػة المفػػظ الكاحػػد، كنممػس ىػػذا فػػي بعػض ألفػػاظ التضػػاد، 

 كمف ذلؾ :
 )الخشيىب( 

فػػػي أضػػػداد األصػػػمعي: "كالخشػػػيب: السػػػيؼ الػػػذم بيػػػًردى كلػػػـ ييٍصػػػقىؿ، 
كالخشػػيب: الصػػقيؿ. قػػاؿ األصػػمعي: يقػػاؿ سػػيؼ خشػػيب، كىػػك عنػػد النػػاس 

نما أصمو بيًردى قبؿ أف ييمىيَّف..."  .(ِ)صقيؿ، كا 
كقاؿ ابف األنبارم: "كالخشيب مف األضداد، يقاؿ: سيؼ خشػيب، إذا 

 .(ّ)كاف صقيالن، كسيؼ خشيب إذا بيًردى كلـ ييٍصقىؿ"
مػى السػػيؼ الػػذم فيتضػ  ممػػا سػبؽ أف الخشػػيب يطمػػؽ فػي األصػػؿ ع

لػػػـ يصػػػقؿ، كيؤكػػػد ىػػػذا مػػػا كرد فػػػي مقػػػاييس المغػػػة حيػػػث قػػػاؿ ابػػػف فػػػارس 
ق(: "الخشيب السيؼ الذم بدئ طبعو، ثـ كثر حتى صار عندىـ ّٓٗ)ت

ق( فػػػي شػػػرح أدب الكاتػػػب: َْٓ، كقػػػاؿ ال ػػػكاليقي)ت(ْ)الخشػػػيب الصػػػقيؿ"

                                                 
 .ِِّفي عمـ الداللة د. عبد الكريـ  بؿ ص( ُ)
 .ْْمعي صاألضداد  لألص( ِ)
 .ُٕٓ،كأبي الطيب صُٖٗ، كينظر أضداد ابف السكيت ص ِّٕاألضداد البف االنبارم ص( ّ)
 -ىػػُُُْاألكلػى  -بيػركت -دار ال يػؿ -مقاييس المغة البف فػارس تػ . عبػد السػالـ محمػد ىػاركف( ْ)

 .ُٖٓ/ِ ( ـ )خشبُُٗٗ
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ػػػػٍقؿ  يتمػػػػك "الخشػػػيب: السػػػػيؼ إذا بيػػػػًردى كلػػػػـ ييٍصػػػقىؿ، كىػػػػك الصػػػػقيؿ  ألف الصَّ
ٍشب، كالشيء قد ييسىمَّى بما قاربو أك كاف منو بسبب"  .(ُ)الخى

كمػػػف ثػػػـ "فقػػػد انتقػػػؿ المفػػػظ إذف مػػػف الداللػػػة عمػػػى السػػػيؼ الػػػذم بػػػدئ 
طبعو كلما يصقؿ، إلى الداللػة عمػى السػيؼ الصػقيؿ، كقػد سػكغ ذلػؾ ك ػكد 

 .(ِ) عالقة م ازية مرسمة بيف الداللتيف، ىي: اعتبار ما سيككف..."
 اختالا العتبار:تاسعاا: 

يقػػكؿ الػػدكتكر عبػػد الكػػريـ  بػػؿ: "يحػػدث أحياننػػا أف يكػػكف المفػػظ داالن 
عمى مدلكؿ كاحد، بيد أف طبيعة ىذا المػدلكؿ قػد تسػم  باعتبػارات متعػددة، 
كقد تكػكف بعػض ىػذه االعتبػارات متضػادة، ممػا قػػد يػؤدم أحياننػا إلػى كقػكع 

 .(ّ)التضاد في المفظ الخاص بيذا المدلكؿ"
 كف أف نعد مف ذلؾ :كيم

 )الشَّْعىب(
قػػػاؿ األصػػػمعي: "شػػػعىٍبتي الشػػػيء إذا أصػػػمحتىو ك معتػػػو، كشػػػعبتو إذا 

ًنيَّة شىعيكبى ألنيا تيفىرِّؽي..." شقٍَّقتىو كفرقتو، كمنو سيمِّيىت المى
(ْ). 

كقػػاؿ ابػػف األنبػػارم: "كشػػعبت مػػف األضػػداد. يقػػاؿ شػػعبت الشػػيء إذا 
 كقاؿ عمى بف الغدير الغىنىًكٌم: معتو كأصمحتو، كشعبتو إذا فرقتو. 
ذا رأيىىىىىىت المىىىىىىرء ياْشىىىىىىِعب أمىىىىىىْر  وا 

 

 فاعِمىىىْد لمىىىا تعمىىىو فمىىىا لىىى  بالىىىذي
 

 شاىىْعبا العصىىا وياماىىاي فىىي العصىىيانِ  
 

 (ٓ)ل تسىىىتطيع مىىىن األمىىىور يىىىدان
 

                                                 
 .ُّٖشرح أدب الكاتب لم كاليقي ص( ُ)
 .ُّّالكريـ  بؿ صفي عمـ الداللة د. عبد ( ِ)
 .ِّٓ، ِّْفي عمـ الداللة  د. عبد الكريـ  بؿ ص( ّ)
 .ٕاألضداد لألصمعي ص( ْ)
، منسػػكبا لعمػػي بػػف العنبػػر الغنػػكم كالثػػاني ، فػػي  ِِٖٔ/ْ( مػػف الكامػػؿ كاألكؿ فػػي المسػػاف )شػػعب( ٓ)

 منسكبا لكعب بف سعد الغنكم. ِْٓٗ/ٔ( المساف )يدم
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 فمعنى "يشعب" ىاىنا يفرؽ. كقاؿ امخر:
 (ُ)خمَّىىىىىىى ط فاْيىىىىىىل عمىىىىىىىيَّ ال ىىىىىىمَّ فانشىىىىىىىعبا

 

:  كقاؿ بشر بف أبي خاـز
فاىىىىىْت رامىىىىىٌة مىىىىىن أهم ىىىىىا فكثيب  ىىىىىا  عا

 

 (ِ)وشىىىطَّت ب ىىىا عنىىى  النىىىون وش ىىىعوب  ا 
 

 
 .(ّ)كالمنية تسمى شعكب  ألنيا تشعب، أم تفرؽ..."

كفسػػر الراغػػب األصػػفياني عامػػؿ التضػػاد فػػي لفػػظ الشػػعب فػػي قكلػػو: 
"كالشَّعب مف الكادم: ما ا تمع منو طػرؼ، كتفػرؽ طػرؼ، فػجذا نظػرت إليػو 

ذا نظػػػرت مػػػف مػػػف ال انػػػب الػػػذم  تفػػػرؽ أخػػػذت فػػػي كىمػػػؾ كاحػػػدنا يتفػػػرؽ، كا 
: إذا   انػػب اال تمػػاع أخػػذت فػػي كىمػػؾ اثنػػيف ا تمعػػا، فمػػذلؾ قيػػؿ: شىػػعىٍبتى

، كشعبت: إذا فرقت" مىٍعتى  ى
(ْ). 

كعمػػى ىػػذا "فمػػف نظػػر إلػػى أف الشػػعب ىػػك اال تمػػاع كاإلصػػالح فقػػد 
نظػػػر إلػػػى ال انػػػب المت مػػػع مػػػف الػػػكادم، كمػػػف ذىػػػب إلػػػى أف الشػػػعب ىػػػك 
التفػػػػرؽ، فقػػػػد اعتبػػػػر ال انػػػػب المتفػػػػرؽ مػػػػف الػػػػكادم، كعمػػػػى ىػػػػذا، فقػػػػد أدل 

 .(ٓ)االختالؼ في الرؤية كاالعتبار إلى كقكع التضاد في ىذا المفظ"
  

                                                 
 .ِٗٓ،كأضداد  أبي الطيب صُٔٔابف السكيت ص الشطر مف البسيط في أضداد ( ُ)
 .ُّالبيت مف الطكيؿ في ديكاف بشر بف أبي خاـز ص ( ِ)
 .ِٗٓ، ِٖٓ، كأضداد أبي الطيب صّٓاألضداد البف األنبارم ص( ّ)
 .ّْٓ ( ط. مكتبة نزار مصطفى الباز )شعب -المفردات في غريب القرآف لمراغب األصفياني( ْ)
 .ِّٔعبد الكريـ  بؿ ص في عمـ الداللة د.( ٓ)
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 )الرَّْهىو(
 قػػػػػػػػاؿ األصػػػػػػػػمعي: "كالرٍَّىػػػػػػػػك: االرتفػػػػػػػػاع، كالرٍَّىػػػػػػػػك: االنحػػػػػػػػدار، قػػػػػػػػاؿ 

 أبك العباس النميرم:
 دلَّْيىىىىىىىىىىت  ِرْجماىىىىىىىىىىيَّ فىىىىىىىىىىي راْهىىىىىىىىىىواة  

 

 (ُ)فمىىىىىىا نالتىىىىىىا عنىىىىىىد ذا ا القىىىىىىرارا 
 

 أم في انحدار، كقاؿ عمرك بف كمثـك في معنى االرتفاع:
ىىىىىىىْبنا ِمْثىىىىىىىلا راْهىىىىىىىواةا ذات حىىىىىىىد  ناصا

 

 (ِ)محافظىىىىىىىىةا وكنىىىىىىىىا السىىىىىىىىابقينا" 
 

ػا  ك اء فػي المسػاف: "كالرٍَّىػك كالرٍَّىػكة: المكػاف المرتفػع كالمػنخفض أيضن
سػػػػػيده: كالرىػػػػػكة: االرتفػػػػػاع ي تمػػػػػع فيػػػػػو المػػػػػاء، كىػػػػػك مػػػػػف األضػػػػػداد. ابػػػػػف 

 .(ّ)كاالنحدار، ضد"
فالرٍَّىك دؿ عمى معنيػيف متضػاديف: االرتفػاع كاالنخفػاض، كيمكػف أف 
يفسر التضاد في ىذه المفظة مف خالؿ قكؿ أبي سعيد الضريػر حيػث قػاؿ: 

 .(ْ)"الرٍَّىػك: ما اطمأف مف األرض، كارتفع ما حكلو"
كممػة )الرٍَّىػك( فمػف نظػر إلػى  فاختالؼ االعتبار أدل إلى التضاد في

ػػػدَّ الرىػػػك بمعنػػػى االنخفػػػاض، كمػػػف  -كىػػػك انخفاضػػػيا -اطمئنػػػاف األرض عى
 نظر إلى ارتفاع ما حكؿ المكاف عىدَّ الرىك بمعنى االرتفاع.

كبنػػاء عمػػى مػػا سػػبؽ فػػاختالؼ االعتبػػار ىػػك عامػػؿ التضػػاد فػػي لفػػظ 
 )الرىك(.

  

                                                 
 .َُٕٔ/ِ( مف المتقارب في المساف )رىك( ُ)
، كالبيػػػػت مػػػػف ُِٗ، كأبػػػػي الطيػػػػب ُُّ، ُُِ، كأضػػػػداد قطػػػػرب صُُاألضػػػػداد لألصػػػػمعي ص( ِ)

 .ٕٔالكافر في ديكاف عمرك بف كمثـك ص 
 .َُٕٔ/ّ ( المساف )رىا( ّ)
 .ُٕٗٓ/ّ ( المساف )رىك( ْ)
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 )التِىالع(
م ػػارم المػػاء مػػف أعػػالي الػػكادم، فػػي أضػػداد األصػػمعي: "كالػػتِّالع: 
 كالتالع: ما انيبط مف األرض، قاؿ زىير:

ِنىىي متىىى أهىىِبْط مىىن األرَّ تاْمعىىة  واِ 
 

أجىىىْد أثىىىراا قبمىىىي جديىىىداا وعافياىىىا" 
(ُ) 

 

كقػػػاؿ ابػػػف بىػػػرِّم: "قػػػاؿ ثعمػػػب: دخمػػػت عمػػػى محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل بػػػف 
ٍيثػػؿ األعرابػػي، فقػػاؿ لػػي:  ماالتٍَّمعػػة  طػػاىر، كعنػػده أبػػك مضػػر أخػػك أبػػي العىمى

فقمػػت: أىػػؿ الركايػػة يقكلػػكف: ىػػك مػػف األضػػداد، يكػػكف لمػػا عػػال كلمػػا سػػفؿ، 
 قاؿ الراعي في العمك:

 كىىىىىىدخاِن م ْرتاِجىىىىىىل  بىىىىىىأعمى تاْمعاىىىىىىة  
 

ْبم ىىىىىول  ىىىىىا ما ْرفاجا ىىىىىرَّما عا ْرثىىىىىانا ضا  (ِ)غا
 

 
 كقاؿ زىير في االنيباط:

ني متىى أهىبط مىن األرَّ تمعىة  وا 
 

 (ّ)وعافياىىىا"أجىىىد أثىىىراا قبمىىىي جديىىىداا  
 

كليس كذلؾ، إنما ىػي مسػيؿ مػاء مػف أعمػى الػكادم إلػى أسػفمو، فمػرة 
 .(ْ)يكصؼ أعالىا كمرة يكصؼ أسفميا"

فثعمب قػد فسػر ك ػو التضػاد الكاقػع فػي كممػة )التمعػة(، كىػك اخػتالؼ 
االعتبار، "فمف قاؿ إف التمعة ىي ما ارتفع مف الكادم، فقد اعتبػر أعالىػا، 

منػػػػو، فقػػػد اعتبػػػر أسػػػػفميا. كعمػػػى ذلػػػؾ، فقػػػػد أدل  كمػػػف قػػػاؿ إنيػػػػا مػػػا سػػػفؿ
 .(ٓ)اختالؼ الرؤل كاالعتبارات إلى كقكع التضاد في ىذا المفظ"

  

                                                 
 .ٕٔمف الطكيؿ في ديكاف زىير بف أبى سممى ص ، كالبيت َِاألضداد لألصمعي ص( ُ)
 -بيػركت  -ط.دار ال يػؿ  -شػرح د.كاضػ  الصػمد  -البيت مف الكامػؿ فػي ديػكاف الراعػي النميػرم ( ِ)

 .ُِِـ ص ُٓٗٗ -ق ُُْٔ -األكلى 
 سبؽ تخري و في الصفحة السابقة.( ّ)
 .ُٖٖ/ّالتنبيو كاإليضاح عما كقع في الصحاح البف برم ( ْ)
 .ِّٖمـ الداللة د. عبد الكريـ  بؿ صفي ع( ٓ)
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 عاشراا: القتراَّ من المغات األخرن:
قػػػد تقتػػػرض العػػػرب ألفاظنػػػا مػػػف لغػػػات أخػػػرل، كتتكسػػػع فػػػي إطالقيػػػا، 

 فتكتسب داللتيف متضادتيف، كمف ذلؾ :
ماىل(  )جا

مىػػػؿ: العظػػػيـ، كال مػػػؿ: اليػػػيِّف، يقػػػاؿ: قػػػد  مَّػػػت قػػػاؿ األصػػػمعي:  "كال ى
 مصيبتيـ أم عظمت، كأنشد:

ماىىىلْ   كىىىل شىىىيء مىىىا خىىىال المىىىوت جا
 

ىىىىلْ   والفتىىىىى يسىىىىعى ويم يىىىىه األاما
(ُ) 

 

 كقاؿ امرؤ القيس حيف قتؿ أبكه:
بَّ  ىىىىىىىىىىىمْ   بقتىىىىىىىىىىىل بنىىىىىىىىىىىي أسىىىىىىىىىىىد را

 

 (ِ)أل كىىىىىىلي شىىىىىىيء سىىىىىىواْ جمىىىىىىلْ  
 

 أم ىيِّف، كأنشد لمميثىقَّب العبدم:
ْزء  مىىىىىىىىىىا أتىىىىىىىىىىاني جمىىىىىىىىىىلٌ   كىىىىىىىىىىلي ر 

 

ْيىىىرا ك ْرس ىىىفَّةا ِمىىىْن ِقْنعاىىىْي قاطاىىىرْ   غا
(ّ) 

 

ٍرًمػٌي  أراد غير ما أتاني في ىذا المكضع، كقػاؿ الحػارث بػف كعمػة الحى
 في العظيـ:

ماىىىىال ْن جا فاىىىىْوت  ألاْعفاىىىوا  ولىىىىين سىىىىطوت أل وِهىىىىناْن عاْظمىىىىي  فمين عا
 

 :(ْ)كقاؿ امخر
ماىىىىىىىىلٌ  كىىىىىىىىل شىىىىىىىىي  مىىىىىىىىا أتىىىىىىىىاني جا

 

 غيىىىىر مىىىىا جىىىىاء بىىىىه الركىىىىب  ِثنىىىىى 
 

أم مػػػػػرة بعػػػػػد مػػػػػرة، كمعنػػػػػى  مػػػػػؿ ىينػػػػػا ىػػػػػيف... كقػػػػػاؿ أبػػػػػك عمػػػػػرك 
الشػػيباني: ال مػػؿ: الصػػغير، كال مػػؿ: العظػػيـ، كال أعػػرؼ ال مػػؿ فػػي معنػػى 

 .(ٓ)العظيـ"

                                                 
 البيت مف الرمؿ كلـ أقؼ عميو في ديكاف لبيب بف ربيعة .( ُ)
 .ُِٔفي ديكاف إمرئ القيس ص البيت مف المتقارب ( ِ)
 -البيػػت مػػف الرمػػؿ فػػي ديػػكاف شػػعر المثقػػب العبػػدم ، عنػػي بتحقيقػػو كشػػرحو حسػػف كامػػؿ الصػػيرفي ( ّ)

 .ُٕص -ـ ُُٕٗ -ق ُُّٗ -ط.معيد المخطكطات العربية 
 .ُُٓالبيت مف الرمؿ في أضداد أبي الطيب ص ( ْ)
 .ٗ،َُاألضداد لألصمعي ص( ٓ)



463 

 

 
 دراسة تطبيقية على األضداد لألصمعي اد يف اللغة العربيةدضعوامل نشأة األ 

  

   

كصػػرح ابػػف األنبػػارم كأبػػك الطيػػب بالتضػػاد فػػي داللػػة ) مػػؿ(، حيػػث 
مػػػػػف األضػػػػػداد. يقػػػػػاؿ:  مػػػػػؿ لميسػػػػػير، ك مػػػػػؿ قػػػػػاؿ ابػػػػػف األنبػػػػػارم: "ك مػػػػػؿ 

ػػػا: (ُ)لمعظػػػيـ..." ، كقػػػاؿ ال ػػػكىرم: "كال مػػػؿ: األمػػػر العظػػػيـ... كال مػػػؿ أيضن
 .(ِ)الييف، كىك مف األضداد..."

كأر ػػػع الػػػدكتكر حسػػػيف نصػػػار سػػػبب التضػػػاد فػػػي داللػػػة الكممػػػة إلػػػى 
االقتراض مف المغات األخرل حيث قاؿ: "فأعمف)  يز( أف العرب اقترضػكا 

ىذه األلفاظ مف المغػات الم ػاكرة ليػـ، كلمػا كػاف معناىػا األصػمي قػد  بعض
تختمؼ إيحاءاتو، فقد أدل ذلؾ إلى التضاد في العربية، كضرب مثاالن لػذلؾ 
بمفػػظ ) مػػؿ(، أعمػػف أف العربيػػة أخذتػػو مػػف المغػػة العبريػػة، كىػػك فيػػو بمعنػػى 

ذا كاف الشيء المػدحرج ثقػيالن أحياننػا، كخفيفنػا أحياننػ ا، فقػد اعتمػدت دحرج. كا 
العربية عمى ىذيف اإليحػاءيف المتضػاديف لمكممػة الكاحػدة، كأعطتيػا معنيػيف 

 .(ّ)متضاديف ىما عظيـ كحقير"
كيقػػػرب مػػػف قػػػكؿ ) يػػػز( "مػػػا ذكػػػره ربحػػػي كمػػػاؿ مػػػف أف لمكممػػػة فػػػي 

 .(ْ)العبرية معنييف متضاديف ىما: الكتمة الصغيرة، كالح ر الكبير الثقيؿ"
ضػػ  عامػؿ التضػػاد فػي كممػػة ) مػؿ(، كىػػك كتأسيسنػا عمػى مػػا سػبؽ يت

 أف ليا إيحاءيف متضاديف بني عمييما داللتا الكممة )حقير كعظيـ(.
  

                                                 
 .ُِّ، كينظر األضداد ألبي الطيب صٖٗاألضداد البف األنبارم ص( ُ)
 .ُٗٓٔ/ْ ( الصحاح ) مؿ( ِ)
مختػػػػار عمػػػػر  ، كينظػػػػر عمػػػػـ الداللػػػػة د.أحمػػػػدُٗد. حسػػػػيف نصػػػػار ص –مػػػػدخؿ تعريػػػػؼ األضػػػػداد ( ّ)

 .َِٓ،  َِْص
 .ُّٓد. فريد عكض حيدر ص -، كينظر عمـ الداللةَِٓعمـ الداللة د. أحمد مختار عمر ص( ْ)
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 حادي عشر: المشتر  المفظي:
عػػد األصػػمعي ألفاظنػػا مػػف األضػػداد ىػػي فػػي الحقيقػػة ال تنػػدرج تحػػت 

َـّ فيػػي  األضػػداد  ألنيػػا دلػػت عمػػى معنيػػيف مختمفػػيف غيػػر متضػػاديف،كمف ثػػ
 تندرج تحت المشترؾ المفظي، كىي :

 )اإِلراة(
ٍفػػرة  فػػي أضػػداد األصػػمعي: "قػػاؿ أبػػك عمػػرك: اإًلرىة: النػػار، كاإًلرىة: الحي

 .(ُ)التي فييا النار"
 )اإِلْشرارة(

فػي أضػػداد األصػػمعي: "كاإلشػػرارة: الخصػػفة التػػي يشػػرر عمييػػا الممػػ  
 .(ِ)كاألقط، كاإلشرارة: ما شرر مف المم  كاألقط"
 )الكىأس(

فػػي أضػػداد األصػػمعي: "قػػاؿ أبػػك عبيػػدة: الكػػأس: اإلنػػاء الػػذم يشػػرب 
 .(ّ)فيو، كالكأس: ما فيو الشراب"

 )الظعينة(
قاؿ األصػمعي: "كالظعينػة: المػرأة عمػى البعيػر، كي ػكز أف تكػكف فػي 
نمػػا سػػميت النسػاء ظعػػائف ألنيػػف  بيتيػا، قػػاؿ أبػك زيػػد: الظعػػائف: اليػكادج، كا 

 .(ْ)يكف فييا"
 الراويىة()

قػػػاؿ األصػػػمعي: "كالراكيػػػة: البعيػػػر الػػػذم يسػػػتقى عميػػػو المػػػاء... كبػػػو 
نما ىي المزادة..."  .(ٓ)سميت الراكية التي عميو، كا 

                                                 
 .ْٓاألضداد لألصمعي ص( ُ)
 .ْٔأضداد األصمعي ص( ِ)
 .ْٔأضداد األصمعي ص( ّ)
 .ْٔاألضداد لألصمعي ص( ْ)
 .ْٔاألضداد لألصمعي ص( ٓ)
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فاىَّ(  )الحا
قاؿ األصمعي: "كالحفض: البعير الذم يحمؿ متػاع البيػت... كمتػاع 

 .(ُ)البيت يقاؿ لو حفض..."
 )الثَّْغىب(
 .(ِ)كالمكاف الذم فيو الماء ثغب..."قاؿ األصمعي: "كالثغب: الماء، 

فمفػػظ اإلرة، كاإلشػػرارة، كالكػػأس، كالظعينػػة، كالراكيػػة، كالحفػػظ، كالثغػػب 
أكردىا األصمعي  ميعنا في كتاب األضداد، كعدىا منيا، كىي في الحقيقة 
مف المشترؾ المفظي، كالذم أدل إلى تعدد داللتيا ىك االنتقاؿ الداللي عػف 

 عالقة الم اكرة المكانية.طريؽ الم از المرسؿ ل
*     *     * 

                                                 
 .ْٕاألضداد لألصمعي ص( ُ)
 .ْٖاألضداد لألصمعي ص( ِ)
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 خامتة البحث
الحمىىد هلل حىىق حمىىدْ، والصىىالة والسىىالم عمىىى مىىن ل نبىىي بعىىدْ، 

 سيدنا محمد وعمى آله وصحابته ومن تبع م بسحسان إلى يوم الدين.
 أما بعد،،

 فقد أسفر البحث عف نتائج كثيرة، كمف أىميا ما يمي:
في األضداد األصمعي المتكفي مف أكائؿ المغكييف الذيف ألفكا  -

 ىػ(.ُِٔ)
 أكثر األصمعي في أضداده مف االستشياد لداللتي المفظ المتضاد. -

مف خالؿ مطالعة كتاب األضداد لألصمعي اتضحت العكامؿ التي 
 أدٍَّت إلى ك كد األضداد في العربية ، كىي تتمثؿ في:

عمكـ المعنى األصمي حيث تدؿ الكممة في األصؿ عمى معنى  -ُ
عاـ، ثـ يتخصص ىذا المعنى العاـ، فيتفرع إلى معنييف متضاديف 

ٍكف  –كظير ىذا في كممة: القيٍرء   -الذَّفىر -البىٍثر -شرل -باع –ال ى
 عسعس. -الصريـ -طىًربى  -الصارخ -الكراء

احتماؿ الصيغة معنييف متضاديف، حيث تحمؿ الصيغة الصرفية  -ِ
الكاحدة معنى اسـ الفاعؿ، كمعنى اسـ المفعكؿ، كظير ىذا في 

كع -الذَّعيكر -كممة: القىديكع  -الغىريـ -كىًرمٌ  -القىًنيص -الرَّكيكب -الفى ي
 الربيبة. -األميف

تتفؽ التطكر الصكتي، فقد يطرأ عمى الكممة تغيير في أصكاتيا، ف -ّ
صكرة الكممة مع صكرة كممة أخرل، فيصير ليا معنياف متضاداف، 

راء. -أسرَّ  -أقكل -لىمىؽى  -كبرز في كممة صار  الضَّ

 اختالؼ األصؿ االشتقاقي، كاتض  ىذا في لفظة القانع. -ْ

: كتبيف ذلؾ في كممة: المس كر -ٓ  الناىؿ. –المفازة  -التفاؤؿ كالتشاـؤ
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 ة: شكىاء.الخكؼ مف الحسد كاتض  ىذا في كمم -ٔ

 داللة الكممة عمى معنى كسط كظير في كممة السٍُّدفة. -ٕ

 االنتقاؿ الداللي: كما في لفظ الخشيب. -ٖ

 التِّالع. -الرٍَّىك -اختالؼ االعتبار كما في كممة الشٍَّعب -ٗ

 االقتراض مف المغات األخرل كما في لفظ ) مؿ(. -َُ

المشترؾ المفظي حيث عد األصمعي ألفاظنا مف األضداد ىي في  -ُُ
حقيقة مف المشترؾ حيث تدؿ عمى معنييف غير ضديف كما في: ال

فىض -الراكية -الظعينة -الكأس -اإًلٍشرارة -اإًلرىة  الثٍَّغب. -الحى
هذا.. وأدعو اهلل عزوجل أن أكون قد وفقت في جميع ماعرضت، 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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 مصادر البحث
دار  -باسػػػؿ عيػػػكف السػػػكد تػػػ . محمػػػد –أسػػػاس البالغػػػة لمزمخشػػػرم  -

 ـ.َُٖٗ -ىػُُْٗ -األكلى –لبناف  -بيركت -الكتب العممية

د.أحمػد مختػار  -االشتراؾ كالتضاد في القرآف الكريـ دراسة إحصػائية -
 ـ.ََِّ -ىػُِّْ -األكلى -ط. عالـ الكتب –عمر 

 ط. دار المعارؼ . -د.عبدالحميد الشمقاني -األصمعي المغكم  -

نشػػػػػرىا  -األضػػػػػداد لألصػػػػػمعي )ضػػػػػمف ثالثػػػػػة كتػػػػػب فػػػػػي األضػػػػػداد( -
 لبناف. -بيركت -ط. دار الكتب العممية -الدكتكر: أكغست ىفنر

ط.المكتبػة  –ت . محمد أبك الفضػؿ إبػراىيـ  -األضداد البف األنبارم -
 ـ.ُٕٖٗ -ىػَُْٕ-العصرية 

 -األضػػداد ألبػػي حػػاتـ الس سػػتاني )ضػػمف ثالثػػة كتػػب فػػي األضػػداد( -
 -بيػػػركت –ط. دار الكتػػػب العمميػػػة  -لػػػدكتكر أكغسػػػت ىفنػػػرنشػػػرىا ا
 لبناف.

نشػػػػػرىا  -األضػػػػػداد لمصػػػػػاغاني )ضػػػػػمف ثالثػػػػػة كتػػػػػب فػػػػػي األضػػػػػداد( -
 لبناف. -بيركت –ط. دار الكتب العممية  -الدكتكر أكغست ىفنر

 -ىػػػَُْٓ –ط. دار العمػػـك  -تػػ . د. حنػػا حػػداد -األضػػداد لقطػػرب -
 ـ.ُْٖٗ

ط.  -عزة حسف -ت  -الطيب المغكماألضداد في كالـ العرب ألبي  -
 ـ.ُٔٗٗ -الثانية -الم مع العممي العربي بدمشؽ

د. أحمػػػد عبػػػدالتكاب  –دراسػػػة صػػػكتية  -األضػػػداد فػػػي المغػػػة العربيػػػة -
 ـ.ُُٗٗ -ىػُُِْ -األكلى -الفيكمي

 -بيركت لبناف -ار العمـ لممالييف األعالـ لخير الديف الزركمي ط. د -
 ـ .ُٖٗٗ-الثالثة عشرة 
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بيركت  -ط. المكتبة العصرية -الركاة عمى أنباه النحاة لمقفطي إنباه  -
 ق .ُِْْ -األكلى  -

مكتبػػػػة  ط. -عمػػػػي محمػػػػد عمػػػػر تػػػػ  . د. -بغيػػػػة الكعػػػػاة لمسػػػػيكطي  -
 الخان ي بالقاىرة .

 -ط. دار الفكػػػػػػػر -تػػػػػػػ . عمػػػػػػػى شػػػػػػػيرم –تػػػػػػػاج العػػػػػػػركس لمزبيػػػػػػػدم  -
 ـ.ُْٗٗ -ىػُُْْ

دار -د معػػػركؼ بشػػػار عػػػكا تػػػ . -تػػػاريب بغػػػداد لمخطيػػػب البغػػػدادم  -
 ـ.ََِِ-قُِِْ-األكلى-بيركت -الغرب اإلسالمي 

تصػػػػػحي  الفصػػػػػي  كشػػػػػرحو البػػػػػف درسػػػػػتكيو تػػػػػ  . د. محمػػػػػد بػػػػػدكم  -
-القػػػػػػػػاىرة -المختػػػػػػػكف ط. الم مػػػػػػػس األعمػػػػػػػػى لمشػػػػػػػئكف اإلسػػػػػػػالمية 

 ـ .ُٖٗٗ-قُُْٗ

ر ػػب  د. -تػػ  -التنبيػػو كاإليضػػاح عمػػا كقػػع فػػي الصػػحاح البػػف بػػرم -
 -األكلػػػى -المغػػػة العربيػػػة بالقػػػاىرة ط. م مػػػع –عبػػػد ال ػػػكاد إبػػػراىيـ 

 ـ.ََِٗ -ىػَُّْ

ط.  -ت . أحمد عبد العميـ البردكني كآخػريف –تيذيب المغة لألزىرم  -
 الدار المصرية لمتأليؼ كالتر مة.

 -القػػػػػػػاىرة -ط. دار الحػػػػػػػديث –ال ػػػػػػػامع ألحكػػػػػػػاـ القػػػػػػػرآف لمقرطبػػػػػػػي  -
 ـ.ََِِ-ىػ ُِّْ

 -د بػػف حبيػػب صػػنعة أبػػي العبػػاس ثعمػػب كمحمػػ -ديػػكاف ابػػف الدمينػػة -
 ط. مكتبة دار العركبة . -ت  . أحمد راتب النفاخ

 

 -دار الشػػػػرؽ العربػػػػي  -تػػػػ  . د . ًعػػػػزَّة حسػػػػف -ديػػػػكاف ابػػػػف مقبػػػػؿ  -
 ـ .ُٓٗٗ-قُُْٔ -لبناف  -بيركت 
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ط . دار  -تػػػ . محمػػػد أبػػػي الفضػػػؿ إبػػػراىيـ  -ديػػػكاف امػػػرئ القػػػيس  -
 الخامسة .  -المعارؼ 

 -. د. ًعزَّة حسػف ط. دمشػؽ ت  -ديكاف بشر بف أبي خاـز األسدم  -
 ـ .َُٔٗ-قُّٕٗ

تػ  . د. نعمػاف محمػد  -بركاية كشرح ابػف السػكيت -ديكاف الحطيئة  -
 ق . َُْٕ-األكلى  -ط. الخان ي -أميف طو 

األكلػػى  -ط . السػػعادة  -تػػ  . د. إبػػراىيـ عكضػػيف -ديػػكاف الخنسػػاء -
 ـ . ُٖٓٗ -قَُْٓ-

ط . دار ال يػػؿ  -شػػٍرح د. كاضػػ  الصػػمد  -ديػػكاف الراعػػي النميػػرم  -
 ـ .ُٓٗٗ-ق ُُْٔ -األكلى  -بيركت  -

دار  ط.-ديكاف زىير بف أبي سممى اعتنى بو كشرحو حمدك طٌمػاس  -
 ـ .ََِٓ-ق ُِْٔ -الثانية-لبناف-بيركت  -المعرفة 

تػػ .  -صػػنعة محمػػد بػػف الحسػػف األحػػكؿ  -ديػػكاف سػػالمة بػػف  نػػدؿ  -
 -لبنػػػاف -ت بيػػػرك  -ط. دار الكتػػػب العمميػػػة  -د. فخػػػر الػػػديف قبػػػاكة 

 ـ . ُٕٖٗ -قَُْٕ -الثانية 

نًػػػػي بتحقيقػػػػو كشػػػػرحو حسػػػػف كامػػػػؿ -ديػػػػكاف شػػػػعر المثقػػػػب العبػػػػدم  - عي
 ـ . ُُٕٗ-قُُّٗ -ط. معيد المخطكطات العربية  -الصيرفي 

حققػػػو كشػػػرحو صػػػالح الػػػديف  -ديػػػكاف الشػػػماخ بػػػف ضػػػرار الػػػذبياني  -
 ط . دار المعارؼ بمصر . -اليادم 

ط. دار  -ميػػدم محمػػد ناصػػر الػػديف شػػرح -ديػػكاف طرفػػة بػػف العبػػد  -
 ـ .ََِِ-قُِّْ -الثالثة  -لبناف  -بيركت  -الكتب العممية 

 -ط . مكتبػة أطمػس  -ت  . د. عبدالحفيظ السمطي -ديكاف الع اج  -
 دمشؽ . 
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 - معو كحققو كشرحو د.إميؿ بديع يعقػكب -ديكاف عمرك بف كمثكـ  -
 ـ .ُٔٗٗ-قُُْٔ -الثانية  -بيركت  -ط. دار الكتاب العربي

ط . دار الكتػػػب -عمػػػي فػػػاعكر  شػػػرحو كضػػػبطو أ.-ديػػػكاف الفػػػرزدؽ  -
 ـ .ُٕٖٗ-قَُْٕ-األكلى  -لبناف  -بيركت-العممية 

 -لبنػػاف -بيػػركت  -ديػػكاف لبيػػد بػػف ربيعػػة العػػامرم ط . دار المعرفػػة  -
 ـ .ََِْ-قُِْٓ-األكلى 

ط . -ديكاف النابغة ال عدم  معػو كحققػو كشػرحو د. كاضػ  الصػمد  -
 ـ .ُٖٗٗ-األكلى  -بيركت - دار صادر

ط. دار -تػػ  . محمػػد أبػػػي الفضػػؿ إبػػػراىيـ -ديػػكاف النابغػػة الػػػذبياني  -
 الثانية . -المعارؼ 

 ٍمػع كشػٍرح كتحقيػؽ د . محمػد نبيػؿ -ديكاف النمر بف تكلػب العيكمػي  -
 ـ .  َََِ-األكلى  -بيركت  -ط . دار صادر  -طريفي 

ط.  –ر بف ال ػكاليقي شرح أدب الكاتب البف قتيبة تأليؼ أبي منصك  -
 بيركت. –دار الكتاب العربي 

ط. دار العمػػـ  -تػػ . أحمػػد عبػػد الغفػػكر عطػػار –الصػػحاح لم ػػكىرم  -
 ـ.ُْٖٗ -ىػَُْْ -الثالثة -لممالييف

 -السػػابعة -ط. عػػالـ الكتػػب –د. أحمػػد مختػػار عمػػر  -عمػػـ الداللػػة -
 ـ.ََِٗ -ىػَُّْ

  -يػػػػػػدرد. فريػػػػػػد عػػػػػػكض ح -عمػػػػػػـ الداللػػػػػػة دراسػػػػػػة نظريػػػػػػة كتطبيقيػػػػػػة -
 ـ.ََِٓ  -ىػُِْٔ -األكلى -ط. مكتبة امداب

 -ط. الخػػػان ي -د. رمضػػػاف عبػػػد التػػػكاب -فصػػػكؿ فػػػي فقػػػو العربيػػػة -
 ـ.ُٕٖٗ -ىػَُْٖ  -الثالثة
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 –ط. دار نيضػػػة مصػػػر  -د. عمػػػي عبػػػد الكاحػػػد كافػػػي –فقػػػو المغػػػة  -
 القاىرة. -الف الة

  –فػػػي عمػػػػـ الداللػػػػة دراسػػػػة تطبيقيػػػػة فػػػػي شػػػػرح األنبػػػػارم لممفضػػػػميات  -
 -األكلػػػػػى -ط. مكتبػػػػة امداب -د. عبػػػػد الكػػػػريـ محمػػػػػد حسػػػػف  بػػػػػؿ

 ـ.َُِٓ-ىػُِْٔ

 -ط. األن مػػػػك المصػػػػرية –فػػػػي المي ػػػػات العربيػػػػة د. إبػػػػراىيـ أنػػػػيس  -
 ـ.َُٗٗ –الثامنة 

ط. الخػػػان ي  -تػػػ . عبػػػد السػػػالـ محمػػػد ىػػػاركف –الكتػػػاب لسػػػيبكيو  -
 ـ.ُٖٖٗ -ىػَُْٖ -الثالثة -بالقاىرة

 دار المعارؼ.ط.  -لساف العرب البف منظكر -

ط. مكتبػػػػػة الثقافػػػػػة  -د. حسػػػػػيف نصػػػػػار –مػػػػػدخؿ تعريػػػػػؼ األضػػػػػداد  -
 ـ.ََِّ -ىػُِّْ –األكلى  -الدينية

تػػ . محمػػد أحمػػد  ػػػاد  -المزىػػر فػػي عمػػـك المغػػة كأنكاعيػػا لمسػػيكطي -
  –المػػػػػكلى، كمحمػػػػػد أبػػػػػك الفضػػػػػػؿ إبػػػػػراىيـ، كعمػػػػػى محمػػػػػد الب ػػػػػػاكم 

 الثالثة. -ط. مكتبة دار التراث

محمػػػػػد عمػػػػػي  -تػػػػػ . أحمػػػػػد يكسػػػػػؼ ن ػػػػػاتي –معػػػػػاني القػػػػػرآف لمفػػػػػراء  -
 ـ.َُٖٗ -ط. الييئة المصرية العامة لمكتاب -الن ار

عرابػػو لمز ػػاج  - شػػرح كتحقيػػؽ د. عبػػد ال ميػػؿ عبػػده  –معػػاني القػػرآف كا 
 ـ.ََِِ -ىػُِْْ -القاىرة -ط. دار الحديث –شمبي 

ط. دار  -ت . أحمد محمػد شػاكر –المعرب ألبي منصكر ال كاليقي  -
 ـ.َُِِ -ىػُّّْ –الرابعة  –الكتب بالقاىرة 

ط. مكتبػة نػزار  –لمراغػب األصػفياني  -المفردات: فػي غريػب القػرآف -
 مصطفى الباز.

دار  -تػػػ . عبػػػد السػػػالـ محمػػػد ىػػػاركف –مقػػػاييس المغػػػة البػػػف فػػػارس  -
 ـ.ُُٗٗ -ىػُُُْ -األكلى -بيركت -ال يؿ


