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 األضداد عند أبى الطيب اللغوى

 دراسة داللية 

 )*(نصر الدين صالح سيد د. 
 تمهيد:

ب للعددرم غددى  دداالي    و سدد م     تعددد هدداارض األضددداد غددى اللغددة العربيددة بعددداب فىاغيددا

وتمثل ال فاعل النفسى وال فاعل العىلى لإلنسدا  العربدى مدا وا عدي وهياتدي بود ى  وانب دا 

  ماعيددة  والدينيددة  والح ددارية امددا أن ددا تعفدد   وتددي وضددعفي  النفسددية  والعىليددة  واا

وتفاؤلي  وتواؤمي هين يح ك بموا د  معيندة ال لفدا بدال  ر مسدرا أهدداف ا و،مان دا  

 واألشياء المحيطة ب ا. 

   األضداد تحمل غى طيات ا غلسفة العربى  ،اء الفو  والحياض  غ  غرو أني يمفن 

 اع ت.الىول  ن ا فمرض ل ذه ال ف

ب  ي يح للناهر أ  يرى  – ذا  ا، ال عبير  –اما أ  األضداد يمفن أ  يعد مج راب لغويا

الجزئيات غى تفاع ت ا بالفل  ومن ف  يمفن  دراك الفوارق وما تحملي من تميز 

اما أ  األضداد ن اج لطبيعة هياض  وال  ر  و دراك الم مافل بما غيي من توابي وائ  ر.

ية غى صراعات ا  وتطوراا الح ارى  واه فاا ا الثىاغى ومن ف  اانا الىبائل العرب

 العناية ب ا غى الىدي  والحديث.

وي در اذا البحث  لى دراسة األلفاه األضداد ال ى وردت غى ا ام )األضداد غى 

ا م العرم( ألبى الطيب عبدالواهد بن على اللغوي دراسة دالية  هيث ل  تدرس من 

 من ج غى الىدي  أو الحديث.  بل وغق اذا ال

 :أوالً: المفهوم والتعريف

األضداد او اللفظ الذي يدل على معنيين م  ادين  و د عنى اللغويو  العرم 

بدراسة اذه الظاارض غى ا ب ورسائل لاصة تحا عنوا  )األضداد( أو غى فنايا 

 معا م   وا ب   األلرى.

هيث أشاروا  لي ا غى معرض هديث   اما عرغا )األضداد( طريى ا  لى ا ب النحاض  

ب عن اللفظ والمعنى  .(1)عن تىسي  الف م  وغى معرض هديث   أي ا

واألضداد غى اللغة مفرد الّ د  واو المخال  والمناغى  غ د الوئ ل غي  والجما 

ب ليغلبي  والسواد ضد البياض  (2) أضداد. ويىول الزبيدى: ال د بالفسر: ال شئ ضاد شيئا

  (3) د الحياض. وال د ال ديد... المخال .والموت ض

وا يخ ل  تعري  اللغويين )لألضداد( عن المعنى المعجمى  هيث يعّرر أبوالطيب 

ما ناغاه  نحو البياض  يءبىولي "األضداد  ما ضد  وضد ال شاللغوى )األضداد( 

  (4)والسواد  والسخاء والبخل  والوجاعة والجبن".

اد بأني ما "تو عي العرم على المعانى الم  ادض  غيفو  ويعرر ابن األنبارى األضد

َفْين" ب عن َمْعنَيْين مخ لِّ يا وا يخ ل  تعري  ابن غارس غى غىي اللغة  (5)الحرر من ا مؤدِّّ

                                                 
 الية اآلدام. - امعة الىاارض )غرع الخرطوم( )*(
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عن ذلك ال عري  السابق  وعدَّه من سنن العرم غى األسماء أ  يسموا الم  ادين باس  

  (6) واهد نحو : الَجْو  لألسود واألبيض.

و د دار تعري  ابن سيده لألضداد مدار ال عريفات السالفة الذار هيث    األضداد 

  (7) عنده او و وع اللفظة الواهدض للوئ وضده.

ا السيوطى غإني يجعل األضداد من المو رك اللفظى ويعده من أنواعي غ و يىول  أمَّ

ل اللفظ الواهد هيث ي سا مف وم المو رك ليوم (8)عن األضداد "او نوع من المو رك"

  واو بذلك يدلل ضمن اللغويين الذين يرو  ذلك (9)الذى يىا على شيئين ضدين

ويذابو   لى أ  المو رك "يىا على شيئين ضدين  وعلى مخ لفين غير ضدين غما يىا 

  (10)على ال دين االجو   والجلل  وما يىا على مخ لفين غير ضدين االعين".

داد عن تعري  الىدماء و د تابعوا  غى و  ة وا يخرج تعري  المحدفين لألض

  (11) النظر نفس ا.

 ً  : آراء القدماء وموقفهم من األضداد :ثانيا

 تنقسم آراء القدماء ثالثة أقسام:

 الىس  األول : آراء من يؤيدو  و ود األضداد. -

 الىس  الثانى: آراء من ينفرو  األضداد. -

 دَّاا مثلبة.الىس  الثالث: آراء من  ال بو ود األضداد وع -

يا واؤاء : القسم األول ّفِّ ويمثل   األصمعى  وأبوعبيدض  والسجس انى  وابن السِّ

ب غى الىوانين اللغوية   ب مألوغا يرو  أ  األضداد هاارض يمفن و وع ا  وعدُّواا وضعا

والمواضعات ااصط هية  و د ذاروا علل ا وأسباب ا وشوااداا غى مصنفات    

رم غى األسماء  واو آية من آيات هفمة العرم  وغصاه     وعدُّواا من سنن الع

 وب غ   .

ومن   من أنفر اذه األضداد  نفاراب عنيفاب  ورغ  ا  وأبطل ا  بطااب : القسم الثانى

َل ما ورد من ا غى اللغة ونصوص العربية  وأش ر من أعلن اذا الرأى  ب  وتأَوَّ تاما

ا  أبوالعباس أهمد بن يحيى فعلب الذى يرى أني لي  غى الف م ضد  وابن درس ويي أي ب

ب.  ب أسماه ) بطال األضداد( وذاب  لى  حد األضداد  ميعا  الذي أل  ا ابا

آراء من  الوا بو ود األضداد   ا أن   عدُّواا منىصة للعرم  ومثلبة  :القسم الثالث

أ  وروداا غى من مثالب    واتخذواا دلي ب على نىصا  هفم    و لة ب غ     و،عموا 

ب غى اثرض اال باس عند المحاورض  و دارض الخطام  واؤاء ا  الوعوبية  ا م   اا  سببا

  (12)أو من يسمي   ابن األنبارى أال البدع والزيغ  واإل،راء بالعرم

واناك غريق من اللغويين العرم ممن توسعوا غى مف وم األضداد  و علوه ي  من  

ب من ال  ر الىبائل ول جات ا  أى أني ت اد نابا من األلفاه ال ى ال لفا ال   ب نابعا غا

 اس خدام  ماع ين لغويي ين.

)غابن السفيا يىول  (13)ومن اؤاء ابن السفيا  وابن األنبارى  وأبوالطيب اللغوى

   لََمْىُا الوئ بمعنى ا ب ي ومحوتي من األضداد ما أني ينص على أ  األولى لغة عىيل 

  (14) العرم(والثانية لسائر 
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ب األلفاه غعيل ومفعول وتس خدم بمعنى غاعل  و د أدلل اذا الفريق غى األضداد أي ا

ويزيد ابن األنبارى غى مبالغاتي غيع بر من األضداد )ما(  ألن ا تفو  ناغية  أو مفعول. "

وموصولة. و)نحن( اس عمال ا للواهد واافنين والجما. ويع بر )غانية( من األضداد أل  

   اانا ا ،وج  ااا ال ى اس غنا بزو  ا أو ال ى اس غنا بجمال ا عن الزينة معن

   (15)".ل ا
 

 ومن األعالم الذين ألفوا كتباً تتناول األضداد :

 اـ(: 206أبو على المس نير المعرور بُْىطرم )ت  -1

  م1932نور ا ابي المس ورق اانز اوغلر غى مجلة  س ميفا غى المجلد الخام  

 م.1985هنا هداد  الرياض  ميل وره أعاد نف  

 اـ(.210أبوعبيدض َمْعمَر بن المثنى )ت  -2

اـ(: نور ا ابي 216اـ/ ت/  213األصمعى  أبوسعيد عبدالملك بن  ريب )ت  -3

ا ب  مابيروت   ب ةم غى المطبعة الفافوليفية اليسوعي1912المس ورق أو سا افنز 

 والصغانى.ألرى غى مجموعة واهدض للسجس انى  وابن السفيا  

 اـ(. 222أبوعبيد الىاس  بن س م ال روى )ت  -4

 اـ(: 230أبومحمد عبدهللا بن محمد بن اارو  ال و،ى )ت  -5

نور ا ابي محمد آل يسن غى مجلة المورد العرا ية  العدد الثالث  المجلد الثامن 

 م.1983 ف  صدر غي طبعة مس ىلة عن دار  ي  للطباعة  غي بيروت م1979

 اـ(.231)ابن األعرابى  -6

 اـ(:  244أبو يوس  يعىوم بن اسحاق بن الّسفيا )ت  -7

م  وأعاد محمد عوده أبو 1912نور ا ابي المس ورق أو سا افنر غي بيروت  

 م. 1994 رى نور الف ام غى الىاارض 

 اـ(: 255أبو هات  السجس انى ) -8

م  ما ا ب ألرى غي 1913نور ا ابي المس ورق أو سا افنز غى بيروت 

 اهدض لألصمعي  وابن السفيا  والصغاني.مجموعة و

اـ(: نور 238/ ت 327أبوبفر محمد بن الىاس  المعرور بابن األنبارى )ت  -9

أليراب األس اذ محمد  -م  وهىىي أي اب 1881ا ابي المس ورق اوتسما غى ليد  

 م.1960أبوالف ل  برااي   طبا غى الفويا 

 اـ(: 351أبوالطيب عبدالواهد بن على الحلبى اللغوى )ت  -10

 م. 1963هىق ا ابي عزض هسن  وطبا بدموق 

اـ(: هىق 569أبومحمد سعيد بن المبارك المعرور بابن الدَّاا  النحوى )ت  -11

 م.1963ا ابي األس اذ محمد هسن آل ياسين غى بغداد 

 اـ(:  650أبوالف ائل الحسن بن محمد بن الحسن الصغانى )ت  -12

م  و د أعاد محمد 1912بيروت نور ا ابي المس ورق أو سا افنز طبيعة غى 

 . 1989عبدالىادر أهمد نوره غى مف بة ن  ة مصر  
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ومن الم هظ أ  اناك من اللغويين والب غيين العرم من ألفوا غى األضداد  ا أن   

ب أو رسائل بل ضمنواا ا ب   ومؤلفات  . وعلى اذا يمفن الىول  ني ا  ل  يفردوا ل ا ا با

 اب ا  ا وتعرض لألضداد بوفل أو بآلر. يو د ا ام غى اللغة وآد

غابن  نى يعرض لبعض الجوانب اللغوية ال ى أدلل ا غيره غى األضداد غى أاثر من 

بام من ا ابي الخصائص  وعلى سبيل المثال ما ذاره غى )بام الوئ يرد ما نظيره 

ب ما ورد غى )بام ورود الوغاق ما و ود الخ ر((16) مورده ما نىي ي(   (17)  وأي ا

ب من آلر محذور وما  اء من  وأي اب غى فنايا هديثي غى )بام ،يادض الحرر عوضا

  (18)الحرور غى موضا غيره(

ب غى ا ب  من ذلك ما ورد غى ا ام  دامة بن  النقد القديمةو د ورد األضداد أي ا

 عفر )نىد النثر(  و د تناول  دامة األضداد دو  ذار اذا المصطلح  وال ار لي 

آلر او ) لب المعنى( ومن أمثلة ذلك  ولي "ومما  لبوه عن معناه وسموه ب د مصطلحاب 

ب "المفا،ض" و نما اى م لفة والسلي  للملسوع و نما او  ما يس حىي على سبيل ال فاؤل أي ا

  (19)لل ال .

و د ن ج أبوعلى الىالي صاهب ا ام )األمالى( الن ج نفسي  غأورد مواد لغوية 

من ضد ول ر  دو  اس خدام مصطلح األضداد ما ااس و اد وشره ا وبين ما غي ا 

  (20) بنماذج من الوعر.

( مواد لغوية تدلل غى  طار ييحيى فعلب غىد سجل غى )مجالس بن أما أبوالعباس أهمد

  (21) األضداد دو  تعرض للمصطلح.

ب سماه )مما  يل غى المطلق والمو رك(  أورد غيي شو ب لاصا ااد و د أغرد النويرى بابا

  (22) .شعرية مليئة باألضداد  دو  أ  يفو  ل ا شروا  

أما الىلىوندى صاهب ا ام )صبح األعوى( غىد تناول الحديث عن األضداد غى 

معرض هديثي عن أامية الثىاغة اللغوية للفاتب  واي  أ  عليي أ  يعرر غريب اللغة  

اه الم  ادض لإلشارض  لى وترادغ ا وما تخال  من ا. و د اس خدم الىلىوندى مصطلح األلف

األعوى اس خدام لفظ  صاهب صبح أنواع اى: ال  اد  ال ىابل  واألضداد. و د تجنب

األضداد  واس خدم مصطلحاب آلر او "تسمية الم  ادين باس  واهد نحو: الجو  

لألبيض واألسود  والىرء للط ر والحيض  والصري  لليل والن ار  ووراء لخل  و دام  

أامية معرغة األضداد هيث  ال  ني "يح اج  ليي  الىلىوندىو د وضح  (23)ونحو ذلك".

 . (24)لل مييز بين الحىائق ال ى يىا غي ا اللب "

غ  تخلو مؤلفات   من مواد لغوية تن مى  لى األضداد  ويمفن  أصحاب المعاجمأما 

دض الذى تىسي  المعا    سمين  األول ما ورد غي معا   الموضوعات ومن ا معج  ابن سي

ب لألضداد وأسماه ا ام األضداد.    (25)لصص بابا

أّما الىس  الثاني من المعا   : ويمثلي ما ألفي ابن دريد  والزبيدى هيث أورد ال من ما 

  (26) غى معجمي مواد لغوية تعد من األضداد  ا أن ما ل  ي عرضا للمصطلح أو ال سمية.

 :المحدثين ثالثاً : آراء

َن المحدفين يُىِّرُّ المحدفو   )باألضداد( اظاارض لغوية  ائمة غى اللغة العربية   ا أ  مِّ

من يُىلل من أامي  ا  ويطالب بعدم المبالغة غى أمراا "ألننا بعد مرا عة رصيدنا اللغوى 
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ب لو ي أمام مىدار ضئيل من الفلمات وسرعا  ما ن هظ  من األضداد سنجد أنفسنا و  ا

ب ه ى ليفاد ينعدم.أ  اذا المىدار ال ئيل نفسي  ب غويئا  يألذ غى ال  اؤل شيئا

أبدوبفر ابدن األنبدارى  -امدا تىددم -و د أل  غى األضداد  ماعة من أئمة اللغة أشد را 

الذى ال ار غى ا ابي ما يزيد على أربا مئة من الفلمات... وأربا مئة من األضدداد ليسدا 

فن أ  تحصر غى عدد  ليدل مدن ويرى البعض أ  ألفاه األضداد يم  (27)بالمىدار العظي ".

ب. امدا أ  مدن المحددفين مدن يميدل  لدى دراسدات ا ضدمن  (28) األلفاه ا ي عدى عورين لفظدا

ب منفص ب.   (29) المو رك اللفظى أو اللغوى هيث يعدوني من أنواع المو رك ا نوعا

ب تخصد ا أو مؤلفدات  ومن الجدير بالذار أ  بعض المحدفين ل  يفدردوا )لألضدداد( ا بدا

تجما شدوااداا  واآلراء ال دى تددور هول دا علدى هددض  ويوديا الحدديث عدن األضدداد غدى 

ا ابددات اددؤاء الخاصددة بالدالددة  أو غىددي اللغددة  أو ضددمن المؤلفددات اللغويددة ال ددى ت ندداول 

  (30) بالدراسة المعا   العربية.

ومددن المحدددفين مددن تندداول )األضددداد( بالدراسددة غددى مؤلدد  مسدد ىل ولفددن غددى ضددوء 

ربحى امال غى ا ابدي )األضدداد غدى  (31)ن  ا بغيراا من اللغات السامية  ومن اؤاءمىار

ومددن   مددن ألدد  ا اببددا يخدد ص ب عريدد  األضددداد   العربيددة غددى ضددوء اللغددات السددامية(.

وأ سامي  وأسبام ال ألي  غيي  ما ذار أا  مدن ألفدوا غيدي مدن الىددماء  ومثدل ادذا ااتجداه 

    (32) عري  األضداد(هسين نصار غي ا ابي) مدلل ت

ومن المحدفين من هذا هذو ابن درسد ويي غدى رغدض هداارض )األضدداد( ومدن ادؤاء 

  (33) األس اذ هسين محمد الذى ا ب منفراب األضداد غى اللغة العربية.

 ومن أهم من كتبوا فى األضداد من المحدثين هم :

 م. 1958 برااي  أني : دالة األلفاه  األنجلو المصرية  الىاارض  -1

 م.1960صبحى الصالح: دراسات غى غىي اللغة   امعة دموق  -2

 م.1962على عبدالواهد واغى: غىي اللغة  لجنة البيا  العربى  الىاارض  -3

 م.1964محمد أبوالف ل  برااي : األضداد  مجلة مجما اللغة العربية ا لىاارض  -4

ت المج مددا  بدرااي  السدامرائي: غدي تداريم المودفلة اللغويدة )األضدداد( مطبوعدا -5

 م. 1964العلمي العرا ي 

 م. 1969السيد يعىوم بفر: دراسات غى غىي اللغة  المف بة اللبنانية  بيروت  -6

  العدددد األول يندداير 9هسددين محمددد: األضددداد غددى اللغددة  اللسددا  العربددى مجلددد  -7

 م.1973

ربحى امال: ال  اد غى ضوء اللغدات السدامية  دراسدات مىارندة. دار الن  دة   -8

 م.1975بيروت 

رم ددا  عبددد ال ددوام: غصددول غددي غىددي العربيددة دار ال ددراث  الىدداارض  -9

 م.1975

محمد هسدين آل ياسدين : األَضدداد غدى اللغدة العربيدة  مطبعدة  -10

 م.1975المعارر  بغداد 

 م.1979  الىاارض ل  اللغة العربية  دار الثىاغةمحمود غ مى هجا،ى: ع -11

ب  م -12  م.1980ف بة وابة  توغيق شااين :المو رك اللغوى نظرية وتطبيىا
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 م.1982أهمد مخ ار عمر: عل  الدالة  الفويا  -13

 م. 1986  الىاارض بين الىدي  والحديث  دار الثىاغة: عل  اللغة عاط  مداور -14

أهمددد عبددد ال ددوام الفيددومي: األضددداد غددي اللغددة العربيددة  دراسددة صددوتية   -15

 م.1991مطبعة السعادض  الىاارض 
ب ل دا  ومن الجدير بالذار أ  اذه الظاا رض لف دا ان بداه المس ودر ين غدأغرد بع د   أبحافدا

 ومن  :

 م.1873رد سلوم: األضداد غى العربية  -1

 م.1881اوتسما: هىق ونور ا ام األضداد ابن األنبارى  -2

: دراسات غى األضداد علدى أسداس مدا ورد من دا غدى الودعر العربدى الىددي  ه يز -3

 م.1894

 م.1910نولداي: األضداد غى اللغات السامية  -4

ب رر اإلسد مية  الطبعدة اإلنجليزيدةوايل: مادض األضدداد غدى دائدرض المعدا -5   وأي دا

 .17ال ر مة العربية  المجلد الثالث  العدد 

ب ومنا وددات رأسدد ا المس وددرق  -6  دداك بددرك وآلددرو : نظدد  " دداك بددرك" أبحافددا

ربو  األضداد غى العربية وغيراا بالمدرسة العلميدة للدراسدات العليدا بالسدو  )ب شير( 

م  وتحدث غي ا داود اواين... وض  ال ذلك غى اراسة عدن )األضدداد( غدى 1960سنة 

 العربية.

ب غدى مجلدة  -7 )عربدى( غدى المجلدد الثدامن غدى ARABICAداود اواين: نور بحثا

 م  بعنوا  )األضداد والغموض اللغوى غى العربية(.1961يناير 

 د تر م ا هامد طداار ر ي  ب شر: أصل نظرية األضداد غى اللغة العربية  و -8

  (34)م.1977  العدد األول 15ونور غى مجلة اللسا  بالرباط المجلد 
 

 رابعاً : تحليل عوامل نشوء الظاهرة :

 يجب مراعاض أ  اذه الظاارض )األضداد( :

  ويمفدن م هظ  دا هدين يسد خدم ا أبنداء اللغدة (35)أواب: مو ودض بوفل ما غى اللغدات

 من مثل  ط ق وص  ) ميلة( على البنا الىبيحة مث ب.ل جنب الموا   المحر ة  

ب: أ  اذه الظاارض تعد  السمات اللغويدة ال دى يمفدن أ  ن هظ دا بسد ولة غدى  ىهد فانيا

 هالة تغير داات الفلمات ألسبام مخ لفة.

ب: أ  السددياق غيددر اللغددوى  ب غددى  (non-linguistic context)فالثددا يلعددب دوراب م مددا

 داد واس خدام ا.تحديد اذه األض

ب: أ  تنوع البيئات اللغوية العربية بين بدو وه ر و بائدل أفدر بودفل مدا  ادذه  غديرابعا

 .(36)الظاارض  هيث    لفل  بيلة )أو مج ما لغوى( اس خدامي الخاص

ب  ويصددبح اددو المسدد خدم ويخ فددى المعنددى  ب: أ  الخطددأ والسدد و  ددد يودديا أهيانددا لامسددا

الفلمدة معنيدين أهدداما معندى هىيىدى  ددي  مخ د   وفاني دا  الحىيىى الىدي   ومن فد  تحمدل

  (37) لطأ شائا ا ب لي البىاء والذيوع.

ب: أ  ال وسددا غددى ااسدد خدام المجددا،ى لأللفدداه يددؤدى  لددى مثددل اددذا ااسدد خدام  سادسددا

  (38) الخاص.
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ب: أ  الددبعض يددرى أ  العددرم  ددد اسدداب  رضددوا بعددض األضددداد مددن لغددات سددامية  عا

 . (39)رامية والعبريةمجاورض ل   ااآل

ب: أ  ال طددور اا  مدداعى للمج معددات العربيددة لددي أفددره  بخاصددة بعددد ه ددور و -فامنددا

 غى اذه الظاارض.  -بالب د المف وهة ااه فاك الح ارىو  (40)اإلس م

ب: أ  ال فدداؤل وال ودداؤم والدددواغا النفسددية تددؤدى وهيفددة م مددة غددى ه ددور بعددض  تاسددعا

  (41) ام ا غى مو فين م  ادين.ال عبيرات ال ى يمفن اس خد
 

 خامساً : أسباب اختيار كتاب أبى الطيب :

يعد ا ام أبى الطيب من أغ دل الف دب ال دى سدجلا مدواد لغويدة ت علدق باألضدداد مدن 

 هيث :

 عدد األلفاظ : -1

يأتى ا ام أبى الطب غى مصار الف ب ال ى شدملا عددداب ابيدراب مدن األلفداه األضدداد 

 لى أا  ا ب األضداد وعدد األلفاه الواردض غي ا:ويوضح الجدول ال ا

 عدد األلفـاظ الكتــاب م

 376 الصغانى 1

 357 ابن األنبارى 2

 316 أبوالطيب 3

 194 ابن السفيا 4

 170 السجس انى 5

 105 األصمعى 6

 :ويوضح الجدول السابق أن

 تبة األولى. عدد األلفاه الواردض غى ا ام الصغانى أاثر عدداب وتأتى غى المر -1

ب. 357ا ام ابن األنبارى يأتى غى المرتبة الثانية هيث أ  عدد ألفاهي  -2  لفظا

ب. 316ا ام أبى الطيب يأتى غى المرتبة الثالثة  -3  لفظا

ب أغلدب المدواد اللغويدة ال دى وردت غدى الف دب  لذا غإ  ا ام ابى الطيب  دد  مدا تىريبدا

ا ممدا ا األلرى  واو أاثر د ة غي ال يار األضداد من الس ابىين عليي  هيث أدللدوا اثيدرب

 يعد من ا.

 الترتيب الزمني : -2

يعد ال رتيب الزمنى م ما  ا من هيث الدزمن غدى هدد ذاتدي  غ دذا ا  يمدة لدي  و نمدا 

غى هرص صاهب الف ام على تسجيل م هظات سابىيي وتعليىات   على اذه الظاارض  

ب )ت هيث    أبا الطيب  دد تدوغى غدى النصد  الثداني  ادـ(  351مدن الىدر  الرابدا تىريبدا

ب غى تعليىاتي  وغدى رأيندا أندي يعدد  وأغاد من السابىين عليي غجاء ا ابي فريا غى مادتي  غنيا

 أغ ل الف ب  اطبة من اذه الناهية.

ب لألعد م  ب ادل الحدرص علدى أ  يفدو  ا ابدي تسدجي ب أميندا لىد اا  أبوالطيب هريصا

وتوضح الىائمة ال الية ترتيب أبى الطيب الزمني بين أاد   السابىين عليي غى اذا المجال.

 من ألفوا غي األضداد :
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 اـ( 210أبوعبيدض  )ـ 2    اـ(.206 طرم )ـ 1

 اـ( 222ال روى )ت ـ 4  اـ(216اـ /  213األصمعى )ت ـ 3

،ى )ت ـ 5  اـ( 231ابن األعرابى )ت ـ 6   اـ(230ال وَّ

 اـ(255انى )ت السجس ـ 8   اـ(244ابن السفيا )ت ـ 7

 اـ(351أبوالطيب ) ـ 10  اـ(328/ 327ابن األنبارى )ت ـ 9

 اـ(650الصغانى ) ـ 12   اـ(569ابن الدَّاا  ) ـ 11

وي  ددح مددن الىائمددة السددابىة أ  اددذا ال رتيددب الزمنددى أتدداا ألبددى الطيددب اإلغددادض  مددن 

ب بددآراء  ا تو ددد  ا غددى ا ابددي اللغددويين السددابىين غجدداء ا ابددي مفيددداب مددن اددذه الناهيددة وغنيددا

 وهده دو  غيراا من مصادر. 

 الترتيب والتصنيف : -3

ا ددام أبددى الطيددب مددن أامددل الف ددب علددى اإلطدد ق مددن اددذه الناهيددة  هيددث  نددي رتددب 

ب يىددوم علددى ال رتيددب األلفبددائى واددذا مددا يف ىددده ا ددام  ب د يىددا ب معجميددا المددواد اللغويددة ترتيبددا

 . ك الف ب األلرى  واذلا ام ابن األنبارى مثلمو ور 

 الشواهد : -4

غنى ا ام أبى الطيب بدالفثير مدن الودوااد مدن أشدعار  وأر دا،  ومرويدات نثريدة   

ب علدى نسدبة  وأمثال. و د  مع ا أبوالطيب من سابىيي ومن معاصريي  اما أني اا  هريصا

 ال رأى لصاهبي.

 طريقة عرض المادة اللغوية : -5

ب    لد  يفدن أغ دل ا  اطبدة هيدث يحدرص علدى يعد ا ام أبى الطيب من أهسن الف د

 ذار المادض اللغوية من هيث البنية؛ غيذار :

 المو ىات وأو،ان ا. - ـ        المصدر وتنويعاتي. -م     الفعل وتصريفاتي. -أ

ب هيدث يدأتى بدالمعنى  والمعندى الدذى يىابلدي أو يخالفدي  ومن هيث المعنى والدالة أي ا

 يس عرض ما  يل غي ا من معا  ألرى.ليوضح غفرض األضداد  ف  

 لذا يمفن الىول    ا ام أبى الطيب  نما او معج  ألفبائى ل ذه األلفاه.

 اما أ  أبا الطيب ينوع شوااده غفا  غي ا شوااد:

     رآنية. -أ

 هديثية من أهاديث الرسول صلى هللا عليي وسل . -م

 شعرية من شعر وأرا يز. - ـ

 ثال وهف  ومرويات.نثرية مخ لفة من أم -اـ

امددا أنددي نىددد األلفدداه وال راايددب والمرويددات وذاددر رأيددي غي ددا  وبددين أو ددي ااتفدداق 

  (42) واال  ر.و د أه ر د.أهمد مخ ار عمر  عجابي بف ام أبى الطيب.

 

 سادًسا : أهداف الدراسة :

بدة ي در اذا البحث من ل ل دراسة األضداد عند أبى الطيب دراسة دالية  لدى اإل ا

: أاد  الموضدوعات ال دي دارت هول دا األضدداد  وعدن ن مجموعة من ال ساؤات هولع

بددين  أمفددن باإلضدداغة  لددى تسدداؤات ألددرى ت علددق بددالفروق   الدددواغا المنوددئة للظدداارض 
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  .الدالية والسمات المجاات

ومن الجدير بالدذار أ  األضدداد لد  تددرس وغدق الموضدوع أو دراسدة داليدة مدن  بدل 

 معجمي ألفبائي. تصني  ل ااا مام منصببا غي  طارواا   

وتطمددح الدراسددة  لددى دراسددة المجدداات الداليددة وتددو،ع األضددداد مددن هيددث الودديوع 

والفثرض والىلة  ولعل ذلك يفو  عن أا  الموضوعات ال ي اس حوذت على عىل العربدي 

 وغفره هين ي عامل باألضداد  أو هين يدرس ا.

ا من ل ل المجاات الدالية  لدى رسد  صدورض اليدة لألضدداد  اما ت در الدراسة أي ب

   وبيا  أا  اذه المجاات.غي ضوء ع    ا باإلنسا  وهياتي غي نواا مخ لفة  

اما تسعى الدراسة  لى بيدا  الفدروق والسدمات الخاصدة ل دذه األضدداد  و لدى الفود  

ن ادذه الظداارض غدي أي بصورض غير مباشرض عن الدواغا ال ي دغعا العربي  لى اإلاثار م

 مجال  من المجاات ال ي يدرس ا البحث.

 

 سابعًا : المنهج :

لمددا ل ددا مددن  دددرض علددى الفودد  عددن  تسدد خدم الدراسددة نظريددة المجدداات الداليددة

داات الفلمددات  وغددق نطا ددات ومجدداات معينددة مددن لدد ل دراسددة الع  ددات بددين 

 األلفاه دالل المجال الواهد.

ات الداليدة مدن النظريدات المناسدبة ل حليدل األلفداه الخاصدة وغدق وتعد نظريدة المجدا

موضوعات معينة والفو  عن اس خدامات المعداني مدن مجدا، أو تىدارم أو ترادغدات أو 

 .(43)غيراا من معا 

  وادذا مدا (44)وا تغفل الدراسة أامية النظر  لى السدياق بودىيي اللغدوي وغيدر اللغدوي

فو  الددذين يددرو  أاميددة المددزج بددين نظريددة المجددال الدددالي ان بددي  ليددي علمدداء اللغددة المحددد

والنظرية السيا ية. ولعدل ذلدك يسداعد غدي عد ج بعدض المودف ت الم علىدة بدالمعنى  مدن 

 هيث الفروق الدالية  وتحديد ع  ات ال جاور.

ولعددل اددذا المددزج بددين النظددري ين يسدداعد علددى غددك ال دددالل بددين الفلمددات الم ودداب ة 

ي المعاني  اما أ  ال نبي  لدى أاميدة المدزج بدين النظدري ين الداليدة والسديا ية والم داللة غ

غي  طار ما يعرر بنظرية ال حليل ال فويني يساعد غي  لىاء ال وء على السدمات اللغويدة 

الخاصة ال ي ت س  األضداد ب ا  وال دي تح داج  لدى ال عامدل مع دا بحدرص وهدذر شدديدين 

تدالل غيما بين ا  أو تدالل ما معا  ألدرى  ممدا يسد  با غصدل  لما بين معاني ا أهيانبا من

المعددداني غصددد ب د يىبدددا  وغدددق لطدددوات   رائيدددة محدددددض تفيدددد مدددن المؤشدددرات النحويدددة  

 والمؤشرات الدالية.

اما أني من األامية بمفا  تحديد اإل راءات وغق األنواع المعيندة للمددلوات  وتحديدد 

ىيىة المعنى  وتحديد المفونات ال وخيصية ال دي يمفدن أ  المفونات ال ي يمفن أ  تفو  ه

تطبق غي اذا اإلطار ف  المرا عدة الوداملة للمعطيدات فد   دولدة ادذه السدمات بمدا يعدرر 

 .(45)بالوص  ال نظيمي للسمات ال وخيصية
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 المــدخــل
 

وي ندداول تددو،ع األلفدداه األضددداد علددى المجدداات العامددة ومددا ي علددق ب ددا مددن مجدداات 

وت و،ع األلفاه األضداد على المجاات العامة ال ي يوضح ا الجددول ال دالي  مدا  ية.غرع

  ي اا عدد األلفاه الداللة غي ال مجال من ا ونسبة شيوع ا :
 النسبة األلفاه عدد المجـال العام م

 %29.5 94 مجال الوص  1

 %21 66 مجال طبيعة اإلنسا  والحيوا  2

 %13 42 مجال الحراة والثبات 3

 %8 25 مجال البيئة 4

 %7.5 23 مجال العىل 5

 %6.5 20 مجال المدا والذم 6

 %4.5 14 مجال اللو  7

 %4.5 14 مجال المال 8

 %3 10 مجال الموت والمصيبة 9

 %2.5 8 مجال ااتجااات 10

 %100 316 المجمـــــوع

 وي هظ من الجدول السابق أ  :

مجال األول ) مجال الوص  ( تمثل أعلى نسبة األلفاه األضداد الداللة غي ال -1

ددا وتصددل نسددب  ا المئويددة  لددى 94مددن هيددث الودديوع  ويبلددغ عدددداا ) مددن  %29.5( لفظب

 مجموع األسماء.

األلفدداه األضددداد ال ددي تمثددل المجددال الثدداني مجددال الحراددة والثبددات تددأتي غددي  -2

 جموع األلفاه.من م %21( لفظبا  تمثل 66المرتبة الثانية هيث بلغ عدد ألفاه ا )

مجال األلفاه األضداد الم علىة بالحراة والثبات يدأتي غدي المرتبدة الثالثدة مدن  -3

 من مجموع األلفاه. %13( لفظبا تمثل 42هيث الويوع  هيث بلغ عدد ألفاهي )

مجال األلفاه الم علىة بالبيئة يأتي غي المرتبة الرابعدة  هيدث بلدغ عددد ألفاهدي  -4

 .%8( لفظبا تمثل 25)

أللفداه األضدداد الم علىدة بالعىدل يدأتي غدي المرتبدة الخامسدة مدن هيدث مجال ا -5

 من مجموع األلفاه. %7.5( لفظبا  تمثل 23الويوع  غعدد ألفاهي )

مجددال األلفدداه الم علىددة بالمدددا والددذم يددأتي غددي المرتبددة السادسددة مددن هيددث  -6

 لفاه.من المجموع الفلي لأل %6.5( لفظبا  تمثل 20الويوع  هيث بلغ عدد ألفاهي )

مجددال األلفدداه األضددداد الم علىددة بدداللو   يددأتي غددي المرتبددة السددابعة  هيددث  -7

من مجموع األلفاه  وي ساوى بذلك ما  %4.5( لفظبا تمثل 14وصلا عدد ألفاهي  لى )

 مجال األلفاه األضداد الدالة على المال.

لىدة بداللو  مجال األلفاه األضداد الم علىة بالمال ت سداوى مدا األلفداه األضدداد الم ع -8

 %4.5غي عدد األلفاه ونسبة الويوع  هيث بلغ عدد األلفاه غي ال مجال من ما ـ علدى هددض ـ 

 من مجموع األلفاه.
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مجددال المددوت والمصدديبة يددأتي غددي المرتبددة ال اسددعة  هيددث بلددغ عدددد األلفدداه  -9

 من مجموع األسماء. %3( ألفاه تمثل 10األضداد الداللة غيي )

لم علىددة بااتجدداه  تددأتي غددي المرتبددة األليددرض  واددي مجددال األلفدداه األضددداد ا -10

 تمثددددل أ ددددل نسددددبة شدددديوع بددددين المجدددداات السددددابىة ال ددددا  هيددددث بلددددغ عدددددد ألفاهددددي 

 من مجموع األلفاه الي. %2.5( ألفاه تمثل 8)

وت فرع عن اذه المجاات العامة  مجاات غرعية  ويوضدح الجددول ال دالي عددد ادذه 

 ئوية :المجاات الفرعية ونسب  ا الم
عدد المجاات  المجـال العام م

 الفرعية

 النسبة

 %19.5 12 مجال الوص  1

 %19.5 12 مجال الحراة والثبات 2

 %13 8 مجال طبيعة اإلنسا  والحيوا  3

 %10 6 مجال البيئة 4

 %10 6 مجال المال 5

 %8 5 مجال المدا والذم 6

 %6.5 4 مجال العىل 7

 %4.5 3 مجال اللو  8

 %4.5 3 ال الموت والمصيبةمج 9

 %4.5 3 مجال ااتجاه 10

 %100 62 المجمـــــوع

 وي  ح من الجدول السابق أ  :

مجال الوص   ومجال الحراة والثبات ي ساويا  غي عدد المجاات الفرعية   -1

ال ي ت فرع عن ادل من مدا  وامدا يمدث   المرتبدة األولدى مدن هيدث الوديوع  هيدث بلدغ 

 داليدددددددددددددة غدددددددددددددي ادددددددددددددل من مدددددددددددددا علدددددددددددددى هددددددددددددددض عددددددددددددددد المجددددددددددددداات ال

 من مجموع المجاات الفرعية. %19.5( مجااب غرعيبا  تمثل 12)

مجال طبيعة اإلنسدا  والحيدوا  يدأتي غدي المرتبدة الثانيدة مدن هيدث المجداات  -2

مددن مجمددوع المجدداات  %13( تمثددل 8الفرعيددة  هيددث بلددغ عدددد مجااتددي الفرعيددة )

 الفرعية.

ي فىا  غي عدد المجاات الفرعية لفل من ما  هيدث مجال البيئة  ومجال المال  -3

( مجدداات غرعيددة  وتصددل 6بلغددا عدددد المجدداات الفرعيددة غددي اددل من مددا علددى هدددض )

 من مجموع المجاات الفرعية. %10نسب  ا المئوية  لى 

  ويدأتي %8( مجداات  تمثدل 5مجال المدا والذم بلغ عدد مجااتي الفرعيدة ) -4

 لرابعة من هيث الويوع.اذا المجال غي المرتبة ا

مجددال العىددل ومددا يىابلددي يددأتي غددي المرتبددة الخامسددة هيددث بلددغ عدددد مجااتددي  -5

( مددن مجمددوع المجدداات %6.5( مجدداات  وتصددل نسددب  ا المئويددة  لددى )4الفرعيددة )

 الفرعية.
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عبدددا غدددي عددددد يمجدددال اللدددو   ومجدددال المدددوت  ومجدددال ااتجددداه ت سددداوى  م -6

 %4.5( مجاات غرعية تمثدل 3ال مجال على هدض ) المجاات الفرعية  ال ي بلغا غي

 من مجموع المجاات الفرعية.

 

 أوالً: مجال الوصف:
وي  ددمن اددذا المجددال العددام األلفدداه األضددداد الدَّالددة علددى الىلددة والفثددرض  وعلددى الىددوض 

وال ددع   وعلددى الخددور والوددجاعة  وعلددى الطلددب والعطدداء  وعلددى الحمايددة والمنددا  

العدددل ومددا يىابل مددا  وعلددى ال ففددي والملددل  وعلددى الجمددا وال فريددق  وعلددى الرغددق وعلددى 

دد   وعلى الحد ل والحدرام  وعلدى الصدبر والم ،مدة ومدا يىابل مدا  وعلدى ال سدوية والّ ِّ

 وعلى الجدَّض والىدم.

ويوضح الجدول ال دالي عددد المجداات الفرعيدة  وعددد األلفداه األضدداد ال دي تنددرج 

 : تح  ا  ونسب  ا المئوية
 النسبة عدد األلفاه المجال الفرعي م

 %15 14 الىلة والفثرض أ

 %13 12 الىوض وال ع  م

 %10.5 10 الخور والوجاعة ج

 %10.5 10 الطلب والعطاء د

 %9.5 9 الحماية والمنا اـ

 %8.5 8 الرغق والعدل و

 %7.5 7 ال ففي والملل ،

 %7.5 7 الجما وال فريق ا

 %5.5 5 الح ل والحرام ط

 %5.5 5 الصبر والم ،مة وما يىابل ما ي

 %4 4 ال سوية وال د ك

 %3 3 الجدض والىدم ل

 %100 94 المجمـــــوع

 وي  ح من الجدول السابق أ  :

مجال األلفاه األضداد الدالة على الىلة والفثرض يأتي غي المرتبة األولدى هيدث  -1

 موع األلفاه.من مج %15( لفظبا  تمثل 14وصل عدد ألفاهي  لى )

مجال األلفداه األضدداد الدالدة علدى الىدوض وال دع  يمثدل المرتبدة الثانيدة مدن  -2

ددا  ووصددلا النسددبة المئويددة  لددى 12هيددث نسددبة الودديوع  غىددد بلغددا عددد ألفاهددي ) ( لفظب

 من مجموع األلفاه. 13%

مجال األلفاه األضداد الدالدة علدى الخدور والودجاعة  ومجدال األلفداه الدالدة  -3

والعطاء يأتيا  غي المرتبة الثالثة  هيث بلغ عدد األلفاه لفل مجدال من مدا على الطلب 

 من مجموع األلفاه. %10.5( ألفاه  وتبلغ نسب  ا المئوية 10ـ ال على هدض ـ )
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مجال األلفاه الدالة على الحماية والّز ر يأتي غدي المرتبدة الرابعدة هيدث بلدغ  -4

 ألسماء.من مجموع ا %9.5( ألفاه  تمثل 9عدد ألفاهي )

مجال األلفاه األضداد الدالة على العدل والرضا وما يىابل ما يبلغ عدد ألفاهي  -5

 من مجموع األلفاه  واي تمثل المرتبة الخامسة. %8.5( ألفاه  تمثل 8)

مجددال األلفدداه الدالددة علددى ال ففددي والملددل  ومجددال األلفدداه الدالددة علددى الجمددا  -6

( 5لغ عدد األلفاه غي ال مجال على هددض )وال فريق  ي ساويا  غي عدد األلفاه هيث ب

 .%5.5ألفاه  وتصل نسب  ا المئوية 

مجال األلفاه الدالدة علدى الصدبر والم ،مدة ومدا يىابل مدا  يبلدغ عددد ألفاه دا  -7

 من مجموع األلفاه. %4( ألفاه  تمثل نسب  ا المئوية 4)

دددم يمثددل هددد الىلددة وتبلددغ عدددد  -8  ألفاهددي مجددال األلفدداه الدالددة علددى الجدددض والىِّ

 من مجموع األسماء. %3( ألفاه  تمثل 3)

 

 أ ـ األلفاظ األضداد الدالة على القلة والكثرة :
 وي  من اذا المجال الفرعي األلفاه ال الية :

ـ المسدجور ـ  يءمو، ـ الجم رض ـ الحاغل ـ بعض الودرْ المأت  ـ البَثْر ـ الثَّلَّة ـ الُجد ـ الجُ 

فر ـ عفا ـ الفَْلذ ـ الْ   ىَْلُا ـ المعن.الصَّ

 

– ََ تطلددق اللفظددة علددى  ماعددة النسدداء المج معددات غددي غددرا وسددرور  وتطلددق  تم :أ  الم 

ددا علددى النسدداء المج معددات غددي غدد   وهددز   ومناهددة  وأنوددد ابددن مىبددل غددي المعنددى  أي ب

 األول:

ا وا ُعونا مى هور مدامع اومأت  االدُّ   ل  تلب  البؤس أبفارب

 ة  ول العجاج :وأنود غي  ماع  ن غي المناه

لَْنَصَرَعْن ليثبا يُرِّ ُّ َمأْتَُميْ 
 (46) 

تطلدق علدى المداء الىليدل والفثيدر   دال أبدو عبيددض : مداء  بَثْدر أي  ليدل  وأنودد  :الب ث ر –

 للُ ذَلي :

َن السَّواء  وماؤه  (47)َمْ يَاُ  بَثْر  وعاَرضي طريق   غاغ نَّ ن مِّ

ددا : المدداء و ددال  طددرم وغيددره يىددال : أعطي ددي عطدداء بَثْدد ا  والبثددر أي ب ا  أي اثيددرب رب

 .(48)الىليل

دا   بعض الشيء : – يس خدم اذا ال رايب للدالة على الجزء  والدالة على الفدل أي ب

 و د  اء بعض الويء بمعنى الي  ومثال ذلك  ول الواعر :

 يرِّ ما عوَ  ُ بْ ببعض ما غيفما  ذا عِّ  ماعب فلوا الحياء وبعض الويب 

الحيداء والوديب  أل  الوديب ا ي دبعض  ويدروى : لدوا الحيداء وبعدض   ال يريد لوا

 .(49)الدين  والمراد الدين الي

ََة – يسدد خدم اددذا اللفددظ للدالددة علددى الجماعددة الفثيددرض مددن الغددن   واددذلك الىليددل  :الثَّلَّ

 .(50)من ا
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أو البئدر   يطلق اذا اللفظ للدالة على الماء الفثير أو الىليدل سدواء غدي الرايدة :ال ُجد   –

 ددال  طددرم : الجددد الرايددة المغددزرض الفثيددرض المدداء  والبئددر الىليلددة المدداء  ومددن ذلددك  ددول 

 األعوى :

 (51) نب صوم اللجب الماطر ما يجعل الجد الظنو  الذي

ُموز – تسد خدم اللفظدة للدالدة علدى الفبدر أو الصدغر لألشدياء الماديدة المبنيدة أو  :الُجر 

مثل : البيا  وهوض الماء وغيراما   ال  طرم : الجرمدو،  المحددض ال ي ل ا محيط من

 .(52)الحوض الفبير  يُح اض على األرض  والجرمو، البيا الصغير

تس خدم اذه اللفظة للدالة على الىلة والفثرض  ول  يحددد اللغويدو  العدرم  :الجمهرة –

ال عبيددر  هيددث  مجددال اسدد خدام ا؛ لددذا تعددد مددن األلفدداه المف وهددة غددي ااسدد خدام   ذا  ددا،

يىولو      م ور ال شيء معظمي  و م رت لي الخبر  م رض   ذا ألبرك بطرر  مندي 

 .(53)يسير

اس خدم ا العرم للدالة على الفثرض والىلة للدالة علدى السدوائل مدن مثدل :  :الحافل –

اللددبن  والدددما  وللدالددة علددى الجماعددة مددن الندداس  غالحاغددل مددن الحيددوا  ال ددي اثددر لبن ددا 

ا. ويىال :    غ نبا لحاغل الحين   ذا ام ألت عيني دموعبا.  وال ي ذاب لبن ا أي ب

 .(54)والحفل يطلق على الجما الفثير  ومني  ول   : اه فل الىوم : أي ا  معوا

تعددد اددذه اللفظددة مددن األلفدداه ال ددي يسدد خدم ا العددرم للدالددة علددى اثددرض  :المسََجور –

سدددروا  ولدددي تددددل علدددى اامددد  ء والفدددرو . وغ السدددوائل وذااب دددا ولاصدددة المددداء  هيدددث

 (56)[ ولدي تعدالى : ]و ذا البحدار سدجرتبدالمملوء  وغسدروا ( 55)[تعالى:]والبحر المسجور

 أي ذاب ماؤاا.

مة :   و ال ذو الرَّ

 فادع ور صخوم الجُ سْ ى ه ر مَ عل والنفوس نواشز الخدودَ  نَ فْ فَ صَ 

 .(57)أي مملوء

ف ر ى الدالة على الخلو من السوائل االلبن غيىال صفر تس خدم اذه اللفظة غ :ـ الصَّ

 .يءلبن يصفر صفرا   ذا ل  يبق غيي شوطُب ال

 . ءللدالة على الخلو  وعدم اام  وتس خدم اللفظة غى ترايب واهد ما اللين 

 يىال صفرت يدُه  ذا للا.

َر بْطنُي ي صفر صفراب  ذا وتس خدم ما البطن للدالة على السىاية واام  ء  غيىال َصفِّ

 (58)ُسىى.

تدل اذه اللفظة ومو ىات ا على الفثرض  وعلى الدروس والفناء  يىال: عفا الوئ : ـ عفا

 ذا درس وعفا الوئ  ذا اثر. ومن أمثلة ما ورد للدالة على الفثرض ما ورد غى سورض 

ا ال راء ف  بدلنا مفا  السيئة الحسنة ه ى عفوا  و الوا َم َّ أباَءن ]95األعرار اآلية 

غعفوا انا بمعنى اثروا. و ال امرؤ الىي  غى  [والسراء غألذناا  بغ ة وا  ا يوعرو  

 معنى الدروس:

ْن  نوم وشمأل   يع  رسُم اغ وضح غالمىراض ل  (59)لما نسج  ا مِّ

ف ل ذ  يطلق اذا اللفظ على العطاء الفثير  والعطاء الىليل.: ـ ال 

  ال الواعر غى ال ىليل :
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 رُ مْ غَي الْ بَ رْ شُ  يمن الّوواء ويرو ب ا  َّ ألَ  لذضُ لح    ْ تففيي غَ 

 و ال العجاج غى الفثرض :

وتس خدم اذه اللفظة لوص  الحفرض الصغيرض أو الفبيرض غى الس ل أو  ت:ل  ق  ـ ال  

لئة. غىبائل  ي  وتمي  وأسد تس خدم ا للدالة الجبل  سواء أاانا لالية من الماء أم مم 

على النىرض الصغيرض غى الجبل أو الس ل وغى الصخرض. وأما أال الحجا، غيطلىون ا 

 (61) لل عبير عن مس نىا الماء الواسا غى الس ل أو الجبل يمفن أ  يغرق غيي الفيل.

ع ن: ر مرض  وتس خدم اس خدما العرم اذه اللفظة للدالة على الطول والىص ـ ال م 

  (62) .يءانية على الفثير والىليل من ال شمرض ف

 

  :القوة والضعف -ب

 -وتْ الرَّ  -روَّ الحزَ  –الجَربَّة  -،رْ ويو مل اذا المجال على األلفاه األضداد ال الية: األَ 

ى –المىر   -الُمغلَّب -لعَ الْ  -وضالعَنْ   الول . -المنجام -ْيننِّ الم -الُمىوِّ
 

ز بين مجاات ااس خدام  ت دت اذه اللفظة دو  شوااد  ودو  شرواور :ـ األ ر 

اللفظة تبين وروداا غى ا ام )األضداد( للصغانى أي اب دو  غيره من  ورودوب  با 

ب ألرى للفلمة  ودال  ا.  ال أبو  (63)ا ب األضداد ول  يسجل الصغانى شوااد أو شروها

األصمعى أني  ال: األْر، الىوض   الطيب "ومن األضداد  ،عموا  األر،  هفى لنا عن

  (64)واألر، ال ع .
 

بَّة ر  ياُل  َربَّة أى ُضعفاء  وعياُل َ َربَّة أى أ وياء. :ـ ال ج  وتس خدم اذه اللفظة  يىال عِّ

ب.   (65) لوص  النساء أي ا
 

ر وَّ ز  تس خدم اللفظة لوص  الغلما  والّرِّ ال بالىوض أو ال ع   سواء من  :ـ الح 

    أو بلو  األشد أو ما ي علق بىوض النسل وضعفي. هيث  وض الجس

ر بال اء  واس خدما الفلمة بروايات ألرى من ا :  َهْزَور بال خفي   وَاَزوَّ

 (66)وال وديد
 

ت   يس خدم اذا اللفظ لوص  األشياء وأفراا بالىوض أو ال ع   واذلك تس خدم  :وـ الرَّ

ويىال  واب.  ذا  وي ي. ورتوتي :  ذا َضعَّْف َّي.لوص  اإلنسا . يىال : َرتْوُت الوئ أْرتوه َرتْ 

 طعام يرتو الفؤاد أى يىويي ويوده و ال الحارث بن هلزض اليوفرى غى نفى ال ع  :

اُء صَ  ُمفف راب على الحوادث اتْر     توه للدَّار مؤيد    مَّ

  (67)أى ا ت عفي وا توان مني

ة : ع ن و  للدالة على الى ر والغصب  يىال : ألذتُي يس خدم أال الحجا، اذه اللفظة  ـ ال 

ب.   عنوضب أى   راب وغصبا

ويس خدم ا غيرا  للدالة على الطاعة  يىال: ألذتُي عنوض أى طاعة. واس و دوا 

 بىول الواعر :

 (68)غى ال يال ا  ول  تُلِّ     فْ نَ حَ ول  تُلْ  أي ا الىلب َعنوضب  يال أنا مطيع

لِّ زَّ عطايا غى السنين النُّ  ذُ لْ غَ                    
(60)  
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لوص  يرتبط بالىوض واو الفبر  أو ما يرتبط بوص   تس خدم اذه اللفظة ـ ال ع ل  :

 ال ع  واو الصغر.

لُّ الفبير من اّلِّ ش ب.يءغاْلعِّ ب العلُّ الصغير أي ا   (69)   وأي ا

تس خدم اذه المادض اللغوية للدالة على الغلبة والنصر هيث تس خدم للدالة  :ـ الُمغ لّب

ب للدالة على ال زيم راراب. قة غالمغلب تطلعلى الغالِّب. وتس خدم أي ا  (70)على المغلوم مِّ

ُمق ِرن :  تص  اذه اللفظة األشياء واإلنسا  بالىوض  أوال ع .  ـ ال 

سبحا  الذى سخر لنا اذا  ]غالمىرُ  الىوى على األمر  المطبق لي. ومني  ولي تعالى 

 ( أى مطيىين. 71)[وما انا لي مىرنين

 ال ع  : واس و دوا بالبيا ال الى للدالة على معنى

نِّْين اأنّما     (72)لُّ نديم ابِّ وا ُعىَاراب ا يَ ا َ سَ تَ  ترى الىوم ُمىرِّ

والمىوى  بال ع  يىال المىوى: ذو الىوض  تطلق اللفظة للوص  بالىوض  أو :يـ الُمقوِ 

ب ال عي    ال ال و،ى: أ وى الر ل غ و مىو   ذا اا  ذا  وض أي ا
(73)  

نِي ن : ْين( للدالة على الىوض أو ال ع  غى األسنا  واألشياء. تس خدم لفظة )الَمنِّ  ـ الم 

ب. ب ور ل منين  ذا اا   ويا  (74) يىال : َهْبُل  منين   ذا اا  ضعيفا

ب  ور ل منجام  ذا اا   :ـ المنجاب تطلق لوص   الّرِّ ال  ر ل منجام  ذا اا   ويا

ب    (75)ضعيفا

ل س ب غ: ـ الو  ير مباشر هيث  ن ا تفيد تدل اذه اللفظة على الوص  بالىوض وصفا

ال رم بالعصا  يىال: وَلْس َي بالعصا أى ضرب ي ب ا  اما أن ا تدل على ال ع  لي  

ب أى  الذى يىابل الىوض   نما ال ع  الذى يىابل  نفاذ الوعد  هيث يىال: ولْسُا لي وْلسا

دَضب ضعيفة و لا لي ليراب. وعْدتُي بخير  عِّ
(76)  

 

د 10ل اذا المجال الفرعى على )ويو م :الخوف والشجاعة - ج  –( ألفاه اى: أَسِّ

يب  –الرَّ اء  -الذعور -الخائ  -البَعَل ع  –الفَزع  –المويح  –َرعِّ . –المىَزَّ  الم فئدِّّ

واى من األلفاه المنىولة عن الحيوا  المعرور  وتس خدم ا العرم للدالة  :ـ أ ِسد

اىدرض األسد غى ااندغاع وال جوم  على الوجاعة  ذا اا  لإلنسا   درض على الموا  ة 

ب للدالة على الفزع الوديد  ولي  أدل على شدض الخور من  وتس خدم ا العرم أي ا

 الرعب من األسد.

دَ يَأَْسد أسداب  ذا طار عىلي من  و د اس خدما اللفظة غى بنية الفعل هيث يىال أَسِّ

 الخور  أو  ذا غزع من األسد. 

دَ  ذا اس ب أَسِّ ب  وأس أسد ااألسد.ويىال أي ا   (77)  أسد الر ل على الناس أو صار شجاعا

ب ع   تص  اذه اللفظة الر ل غى مو فين : األول مو   الفزع غى الحرم  وشدض : لـ ال 

ال ول  مما يؤدى  لى ااضطرام النفسى  والخلل الحراى غ  يس طيا ال صرر ه ى 

لَ   ذا غزع غى الحرم  غذاب غؤاده  غ  يبرا بَعَ ب  –يَْبعَل  -يدراي أعداؤه. لذا يىال بَعِّ

 واأني من الفزع ه ى يغواه الىوم  غيى لوه  أو يألذوه  أو يدعوه. 

والمو   الثانى : مو   الوجاعة والىوض غى الدغاع غى م  اض األعداء  واأني ا 

 مواعر لي  وتبلدْت أهاسيسي غ  ي ام عدواب وما يصيبي من أذى ه ى يخيل للرائى أني ا
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ى الجبن هيث ومن الم هظ أ  )بع ب( توضا غى ترايب مخال  للدالة عل عىل لي.

َل غى الروع  َيْبعَُل بََع ب   ذا َهمَل على الىوم اأني ذااب العىل.  :يىال بَعِّ
(78) 

اس دل العرم ببنية الفلمة )غاعل( للدالة على الوخص الذى يدغعي شئ ما  :ـ الخائف

ب على الوئ الذى يفيد الفزع   لى الفزع والخور غ و ا لخائ   واس دل العرم ب ا أي ا

ب لألشياء ا لإلنسا  منذ ذلك  ول   :سبيل لائ  أى الذى يدغا  ولفن    علواا وصفا

  (79) الخور غى نفوس الناس  غيصير مبعث لوغ    وعلى ذلك يفو  سبيل مخور.

هيث يس خدم العرم صيغة تعد اذه اللفظة من األضداد من هيث البنية  : ُعورلذَّ ـ ا

 )غعول( للدالة على معنى الفاعل مرض  وللدالة على معنى )المفعول( مرض فانية.

رض   لذلك يىول العرم : الذَُّعور المْذُعوَرض  و الذَّعور  الذَّاعِّ

 واس و دوا بىول الواعر :

جاء دللا اذه اللفظة بام األلفاه األضداد من ل ل السياق الدينى اإلس مى  :ـ الرَّ

المعنى المعرور والوائا  هيث ورد اس خدام ا غى  علىهيث اا سبا دالة  ديدض 

 56الىرآ  الفري  غأغادت الطما غى رهمة هللا ومن ذلك ما ورد غى سورض اإلسراء اآلية 

 غو   لى رب   الوسيلة أي   أ رُم وير و  رهم ي  ويخاغو  أولئك الذين يدعو  يب]: 

 . غالر اء انا بمعنى الطما غى رهمة هللا.[عذابي     عذام ربك اا  محذورا

ب. يىال َرَ ْوتُي    و د اس خدما )الر اء( ومو ىات ا غى الدالة على الخور أي ا

ب من أر وه  ر اء  أى لف ي و د ورد غى الىرآ  الفري  )الر اء(  بمعنى الخور أي ا

ب وا ]( من سورض الف   110ذلك اآلية ) غمن اا  ير و لىاء ربي غليعمل عم ب صالحا

 . [يورك بعبادض ربي أهدا

و ال الذين ا ير و  لىاءنا  لوا أنزل علينا ]من سورض الفر ا :  21واآلية 

. أى ا تخاغو  هلل [ما لف  ا تر و  هلل و ارا ]من سورض نوا : 14. واآلية [الم ئفة

 لذا غإ  العرم  أدارت لفظة الر اء هول أمرين الطما والخور.  (.81)عظمة

عِ  يب( على و،  غعيل غى الدالة على الوئ عِّ أغادت العرم من بنية الفلمة )رَ  :يبـ ر 

وضده  غعاملوه معاملة غعيل الذى يدل على مفعول  مثل   يل بمعنى مى ول  وعلى اذا 

ب وعاملواا معاملة )غعيل( ال ى تدل غرعيب تدل على  ب ولوغا المرعوم والمفزوع  بنا

على معنى غاعل من مثل )رهي ( الذى يفو  بمعنى راه   وعلى اذا يفو  لفظ رعيب 

  (82) بمعنى الوجاع الذى يفزع الناس  اأني غعيل بمعنى غاعل.

لىبائل أدللا اذه الفلمة  لى األضداد من هيث اس خدام ا :ـ المشيح والمشايح

ب   ذا  العربية ل ا. غبعض العرم يىول أشاا غ    شاهة  وشايح يوايح موايحة وشياها

هاذر. بينما تس خدم اذه األلفاه نفس ا غى لغة اذيل على معنى آلر يدل على الوجاعة  

  (83) غ ى تص  الر ل الجاد الحامل على الىوم غى الى ال.

سياق واهد او الفزع للدالة على  نسانين  تس خدم اذه اللفظة ومو ىات ا غى :ـ الفزع

والمو   اإلنسانى الثانى: مو     مخ لفين: المو   األول مو   المفزوع الخائ 

 المغيث والمعين الذى ي ب لنجدض المفزوع. 

  ذا ارتاع ولار  واس  دوا بىول س مة بن  ندل: الرَّ لُ  عَ زِّ لذا يىال : غَ 

دْ تَ  وى ذاك تَ  نُْول بمعرور الحديث  غإ  تُرِّ  (80)منك  واى ذَُعور رُ عَ ذْ سِّ
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ع  انَّا  ذا ما أتانا صارِّ   نابيبِّ ع الظَّ رْ اا  الصراخ لي  َ       خ  غَزِّ

ب  ذا أغاث غيره  واس و دوا بحديث الرسول )صلى هللا عليي  ويىال غزع يفزع غزعا

وسل ( " نف  ل ىلو  عند الطما  وتفثرو  عند الفزع". أى عند اإلغافة  واإلسراع غى 

  (84)  غافة المل ور وذى الحا ة.

ع ع :ـ الُمف زَّ ع  تطلق اللفظة المفزَّ لإلشارض  لى الجبا  أو الوجاع.  ال  طرم: المفزَّ

ب للحيوا  للدالة على روعي وغزعي  غيطلق  ع الوجاع. وتس خدم وصفا الجبا   والُمفزَّ

ب للظلي   يىال هلي  ُمفَّزع  ألني يرتاع من ال ش   (85) .يءاللفظ وصفا

ب على ما يثي :ـ الُمت ك ئِّد  ر الخور.يطلق اللفظ على الخائ   وتطلق أي ا

  (86) غالم فئد : ال ائب الخائ   والم فئذ : الم يب المخور.

 

 -فام -ويندرج غى اذا المجال األلفاه األضداد ال الية: ال َّبيا :الطلب والعطاء -د

ْفح -الجادى ىالّظِّ  -اإلط م -الصَّ  اْلَمري. -اللَّْكء –اللَّْ ُء  -الىانا -ْ رِّ

ارض  لى دال ين األولى بمعنى الفاعل والثانى بمعنى تفيد اذه اللفظة اإلش :ـ التَّبيع

المفعول غيفو  المعنى األول المطالِّب ويفو  المعنى على الثانى المطاَلب غال ّبيا الذى 

 69يطلب المرأض وي عوى ا  وال بيا المرأض الم بوعة  وورد اللفظ غى سورض اإلسراء اآلية 

ب  أم أمن   أ  ]بمعنى ال ابا غى  ولي تعالى: فا يعيدا  غيي تارض ألرى  غيرسل عليف   اصِّ

ب  بما افرت  من الريح غيغر ف   .[ف  ا تجدوا لف  علينا بي تبيعا

 ويىال : أَتْبَْعُا الرَّ ل على غ    بمال أى أهل ي عليي.

  (87) و ال أبوعبيدض: ال بيا غى ا ام هللا المطالُِّب.

لصرغية الم علىة بي  لى العطاء وتوير اس خدامات اذا اللفظ والبنايات ا :ـ ثاب

 والثوام من ناهية  و لى طلب النوال والعطاء من ناهية ألرى.

،ي : ومن األَضداد فبْ     ذا أعطي ي من الثوام  وأفبُ ُي  ذا طلبا ا الر لَ  ال ال َّوَّ

( ما يدل على ذلك واو  ولي : ] ال فوم 36نوالي وورد غى سورض المطففين اآلية )

 .(88)نوا يفعلو  [الففار ما اا

اِدى تس خدم اذه اللفظة للدالة على الطلب والسؤال من ناهية والعطاء من  :ـ الج 

 يىال َ دَْوتي أ دوه َ ْدواب  ذا سأل ي غأنا  اد  لي. ناهية ألرى.

 ويىال :  دا يجدو َ دواب: أى أعطى  واس و دوا بىول الواعر:

ب موسرين غما َ دَوا  ب  غا ده  ذا ُاْنا ا هللا  َ دَْوت أناسا   اديــا

  (89) غجاء بـ )يجدو( غى المسألة  و اء ب ا غى العطاء.
 

ير اس خدام اذه اللفظة  لى  غادض داات ألرى  لى  انب السؤال يو :ـ الّصف ح

 والعطاء  هيث تحمل غى طيات ا معنى اإل بال عند العطاء والفرم  والرغض عند السؤال.

ب   ذا سىي    غأروي    من أى شرام اا . يىال : صفحا الىوم أصفح    صفحا

ب أ  يسألوك غ منع    يىال : صفح    وأصفح     ذا رددت    ول  تجب    والصفح أي ا

  (90)  لى ما سألوا.

تحمل اذه اللفظة داات   ابة الطلب ودغا الغير وهملي  لى الطلب  : اإلطالب -

ب : أى أ ب ك  لى ما ط  لبا.هيث يىال أطلب ك  ط با
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  (91) ويىال أطلب ك: همل ك على الطلب.

ِرى ه  يدل اس خدام اذا اللفظ على طلب اإلعانة من مثل  ول   اتخذت تعبيراب  :ـ الّظِ

ب: أى اس ظ رت بي يوم ها  ى  ليي  ومني  ول   غ   ه يرى: أى معينى.   ه ريا

ب  لى الدالة على ال رك وعدم ااا مام أو اا ه ياج. ومن ذلك ويوير ااس خدام أي ا

ب : أى رمي ي وراء ه رى  ونبذتي  ول  أعبأ بي.. وغى ال نزيل  يا ْ رِّ  ول  : اتخذُت الوئ هِّ

 ال يا  وم أراطى أعزُّ عليف  من هللا  واتخذتموه وراءا  ]:  9غى سورض اود اآلية 

ب     ربى بما تعملو  محيط   (92)[ه ريا

 ويطلب اما أن ا تفيد الدالة على الرضى.تفيد اللفظة الدالة على من يسأل  :ـ القانع

 (: 36غالىانا : السائل  ومن ذلك ما ورد غى الىرآ  الفري  غى سورض الحج اآلية )

والبد   علنااا لف  من شعائر هللا  لف  غي ا لير  غاذاروا اس  هللا علي ا صوار   ]

سائل وأنودوا غى معنى . يعنى ال[غإذا و با  نوب ا  غفلوا من ا  وأطعموا الىانا والمع ر

 الرضى بيا لبيد بن أبى ربيعة: 

غمن   سعيد آلـذ بنصيبي ومن   شىـى  انـِّاُ 
(93) 

ءُ  تجما اذه اللفظة بين اإلشارض  لى  عطاء الحىوق وبين ال رم بالعصا  :ـ اللَّف 

ونحوه  غال رم او المىابل للعطاء انا  واذا نابا من ال  ر السيا ات غير اللغوية 

ب لفأه والموا ب أى أعطاه هىي الي  ويىال أي ا    ال ي تس خدم غي ا. يىال: لَفَاه َهىّي يلفَؤه َلْفئا

  (94)بالعصا أى ضربي ب ا.

ا يخ ل  اذا اللفظ غى الدالة عن اللفظ السابق عليي  ولعل اللفظين لفظ  :ـ الّلِكءُ 

طاء الحق وال رم غاللفظ يفيد الدالة على  ع واهد  ال لفا لغات الىبائل غى نطىي.

ب أى أعطاه هىَّي الي. ويىال لفأه بالعصا يلفؤه  ذا ضربي  بالعصا. يىال: لفأه َهىَّي يْلَفؤه لفئا

  (95)ب ا  و ال األصمعى:  ذا  لدتي بالسوط

ي ر  يس خدم اللفظ للدالة على الجحد واإلنفار   وعلى  عطاء الحىوق لاصة ما  :ـ الم 

ويىال: مراه َهىّي يَْمريي   ذا  ريي َمْريا   ذا مطلي و حدهيَمْ  يىال :مراه هىي ي علق بالمال.

  (96)أعطاه هىي نىداب  أى نىده  ومراه مائة درا   أى نىده  يااا.

 

 -( ألفاه اى: هرس9ويو مل اذا المجال الفرعى على ) :الحماية والمنع -هـ

 الَفْ ر. –دُوع الىَ  -العائذ -العاص  –الصارخ  –الطَّْرَطبَة  -الزَّ ور -الحيحاء

س   ر  تس خدم العرم اذا اللفظ وما ي صرر مني غى الدالة على الحفظ للنبات  :ـ ح 

 يءوالحيوا  والطير وعلى ما يىابلي من معنى واو السر ة  هيث يىال هرس غ   الو

 يحرسي   ذا هفظي واأله.

راسة  ذا سر ي من المرعى. ويىال: شاض محروسة وهريسة وهِّ  يءَ ويىال: هرَس الو

أى مسرو ة  وغى الحديث "ا  طا غى هريسة الجبل" أى الواض ال ى تسرق من الجبل  

  (97)ألنّي ُمَخلَّى عن ا  وليسا ألهد".

اء يعد اذا اللفظ من األلفاه الخاصة بالحيوا  ويمفن أ  يعد من ألفاه  :ـ الِحيح 

زعج هيواناتي األصوات  هيث تس خدم لوص  الصوت الذى يطلىي الر ل  ذا أراد أ  ي

أو يدعواا  وذلك بأ  يىول الر ل ل ا: َهاء َهاْء أو هاي هاى. واش ق ل ا العرم أبنية 
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يَحاءب عصرغية لل عبير عن دال  ا هيث يىال: هاهْيُا بالم زى  ذا ، رت ا  أهاهى هِّ

ب ومحاهاض.    (98) : هاهيُا  ذا دعوت ا.ويىال أي ا

اد المو راة بين اإلنسا  والحيوا  غى مجال اذا اللفظ من األلفاه األضد :ـ الّزُجور

واهد او الز ر والمنا غالزَّ ور من اإلبل ال ى ا يمفن أ  تحلب ه ى تُْزَ ر  أو اى 

ال ى يُْزَ ر ب ا للحلب أو لغيره  وعلى اذا غاللفظ على و،  )غَعول( ويس خدم بمعنى 

  اللفظ على و،  )غعول(  مفعول. والزَّ ور تطلق على اإلنسا  الذى يُْزَ ر  وانا يفو

ويس خدم بمعنى )غاعل( ول ذا عده العرم من األضداد لدال ي على المفعولية 

  (99)والفاعلية.

ارخ والصريخ يس خدم اللفظا  للدالة على المس غيث الذى يطلب الغوث   :ـ الصَّ

 وعلى المغيث الذى ي ب للنجدض واإلغافة. 

 43بمعنى مغيث  وذلك غى سورض ي  اآلية  و د ورد غى الىرآ  الفري  لفظ )صريم(

 .  أى ا مغيث ل  .[و   نوأ نغر    غ  صريم ل   وا ا  ينىذو ]

و د يس خدم لفظ مغيث غى ترايب معين  وي رم م رم المثل للدالة على الذلة 

ي أى مغيثي  وي رم للذليل يس عين بمن  والم انة من مثل  ول العرم : َعْبد صريُخي أَمَ 

  (100) ذل مني.او أ

ط ب   ب من ألفاه  :ةـ الط ر  يس خدم اللفظ ما الحيوا  وهده لز ره أو دعوتي ويعد أي ا

األصوات ال ى تص  الصوت الذى يصدره اإلنسا   ذا أراد ، ر هيواني أو دعوتي يىال 

واو دعاء ل ا بالوف ين  ذا أراد دعوت ا  أو  ذا   ةبَ طَ رْ ب ب ا طَ طِّ رْ طَ بال أ  يُ  بَ طَ رْ طَ 

  (101) راد ، راا.أ

 علوا من بني ي ال ى على و،    غىدالعرم اذا اللفظ من ألفاه األضداد  دَّ عَ  :ـ العاصم

غاعل غ فو  بمعنى العاص   و شارض  لى معنى مفعول غ فو   معنى)غاعل(  شارض  لى 

ا عاص  اليوم من أمر ]بمعنى المعصوم. وعلى اذا غسر أبوعبيدض وغيره  ولي تعالى : 

  (103)أى ا معصوم. (102).[هللا

اس خدم العرم الن ج الذى سبق ذاره غى اللفظة السابىة هيث  علوا اللفظ  :ـ العائذ

من األضداد اس خدامي تارض بمعنى الفاعل أى العائذ الذى يعوذ أو يعاذ بي  وتارض ألرى 

ل ى مع ا ويس خدم اذا اللفظ لإلنسا  والحيوا   يىال : نا ة عائذ : واى ا بمعنى المفعول.

ولداا يعو، ب ا غ و لفظ )غاعل( بمعنى مفعول. ويىال : عاذ الولدُ بأمي غ و عائذ 

ب.  (104)أي ا

ع الىدوع من األلفاه األضداد  ألن ا على صيغة )مفعول( ال ى تس خدم مرض  :ـ الق ُدو 

ع الناس أى يردع   ويفف  . وتس خدم بمعنى مفعول أى غالىدوع او من يىدَ   بمعنى غاعل

  (105) ىدوع.الم

ب الى ر   :ـ الكهر يس خدم اذا اللفظ للدالة على اان  ار والز ر واإلبعاد  و يل أي ا

وأما الي ي   ]وعبوس الو ي و د  رأ بعض األعرام  ولي عزل و ل غى سورض الّ حى 

ب للدالة على معنى آلر مرتبط  [غ  تى ر افذا " غ  تف ر" بالفار. وتس خدم الفلمة أي ا

ج والمصاارض  ول  يس و د أبوالطيب أو سابىوه بووااد على اذا من الوعر أو بالزوا

 . (106)أو األمثال ز رال
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وي  من اذا المجال الفرعى األلفاه الدالة على الرغق والعدل وما  :الرفق والعدل -و

( ألفاه اى: 8ي علق ب ا من عط  ورهمة  وهل  وشفاية و د ورد غى اذا المجال )

 الىاسط. -الظَّؤور –الم ظل   –اإلشفاء  –الّراضية  -اإلرداء -لُوجالخَ  -األَو   

تس خدم اذه اللفظة غى مجالى اإلنسا  والحيوا  للدالة على الرغق واللين  :نو  ـ األ  

 من ناهية  وعلى الثِّىل من ناهية ألرى.

 على نفسك  أى ترغق.  وأُ ْ  ْ  على ماشي ك  أى أُرغق ب ا.يىال: أُ 

ب على تفل  النفىة  يىال : ساغر معنا غأسىطنا عني واألَْو  أي ب الثِّّىل  وتطلق أي ا  ا

  (107) األو  أى تفلفنا نفى ي.

لُوج يس خدم العرم اذا اللفظ لإلشارض  لى معنى اان زاع. واو على و،  )غعول(  :ـ الخ 

أدلل ا العرم غى ألفاه  وتدل على معنى )المفعول( وتدل على معنى )الفاعل(  لذا

ويس خدم اللفظ ومو ىاتي لإلنسا  والحيوا  وغى المجالين المعنوى والمادى. لذا  ضداد.األ

 ج عن ا ولداا.يىال : نا ة للوج  ذا ُللِّ 

ب  ذا ان زع ي مني. يءَ ويىال: : َللَْجُا الو  من يد الر ل  أللِّجي  َلْلجا

  (108)   معناه نا،عي. لبى أمر   جَ ويىال : لالَ 

: يىالة على معنى من معانى الرغق واو اإلعانة. الاذا اللفظ للد تس خدم العرم :ـ إرداء

دُء المعين  وعلى ذلك غسر الردء غي  ولي تعالى غى أْردَأُْت الر ل أُرْ  ّ ديي أى أعن ي والرِّ

ب غأرسلي معنى المعين: ]ب( 34لىصص اآلية )سورض ا وألى اارو  او أغصح منى لسانا

ا يصد نى   نى ألار أ  يفمعى رِّ   [.ذبو دءب

  (109) أى أالف ي. ةوتس خدم الفعل أردى للدالة على اإلا ك  هيث يىال: أردي ي أردي

تدلل اذه اللفظة بام األضداد من ل ل دال  ا على الفاعل غ فو   :ـ الراضية

الراضية بمعنى الفاعل من  ول   رضيُا أرضى رضىب  ومن ل ل دال  ا المفعولية  

غ و  ]: 21 دلوا على ذلك بىولي تعالى غى سورض الحا ة اآلية غ فو  بمعنى المرضية واس

  (110) هيث غسرت راضية بمعنى مرضية. [غى عيوة راضية 

   ذا الرَّ لَ  اُ يْ فَ شْ تس خدم الفلمة للدالة على  ،الة الوفوى هيث يىال : أَ  :ـ اإلشكاء

 ي.ا يفراأتيُا  ليي ما يوفونى من أ لي  وشفانى غأشفي ي أى غنزعا عمَّ 

ب لل عبير عن ،يادض الوفوى  هيث يىال: شفا  لّى غأشفي ي أى  وتس خدم الفلمة أي ا

  (111) ،ْدتُي مما يوفوه.

لِّم تظ  العرم اذه الصيغة للدالة على الفاعلية والدالة على المفعولية؛  عملتس  :ـ الم 

  لذا أدلل اذا اللفظ ضمن األضداد.

ب  ذا اا   ب غوفا ه م ي. غ و م ظل . يىال: تَظلَّ  الرَّ ل تظلما  مظلوما

ب أى هلمنى غالمُ لُّ ظَ تَ  ينمَ لَّ ظَ ويىال : تَ     انا الظال . لِّّ ظَ  َ ما

  (112) ل  الّظال .ظَ  َ   المظلوم  والمُ لِّّ ظَ  َ غالمُ 

اإلنسا  والحيوا   وأدلل ا العرم غى  يالفلمة غى مجال تنحصر داات اذه :ـ الظَّؤور

و،  )غعول( يدل على معنى )المفعول( وعلى معنى )الفاعل( بام األضداد  أل  اللفظ على 

غالظَُّوور من الحيوا  اوالذى يجبر على العط  على ولد هيوا  آلر  هيث يىال: نا ة َهُؤور 
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والظَّؤور تعنى الراه  الذى يعط  على واى ال ى تُعط  ما ألرى على ولد غيراما. 

 غيره اثيراب  و د اس و دوا بىول امرئ الىي : 

ب  صد َ وأنا امرؤ ا تىبدل النِّّ   طائعدا

 

 (113)ولفدددن م دددى تُْظدددأْر غإندددك رائددد 

 

اذه اللفظة غى مجال اإلنسا  وهده  لإلشارض  لى معنيين مخ لفين  تس عمل :ـ القاسط

وم  ادين هيث يىال  سط الرَّ ل  ذا َ اَر غ و  اسط أى  ائر  ومن ذلك ما ورد غى 

 .[  غفانوا لج ن  هطبا وأما الىاسطو ]:  15سورض الجن اآلية 

  (114)ويىال : الىاسط العادل

 

ويحوى اذا المجال الفرعى الفلمات ال ى تدل على المرا  :فكه والمللالت -ز

( ألفاه اى: 7والففااة والل و ما يىابل ا  و د بلغ عدد األلفاه الداللة غى اذا المجال )

 اإلانار.  –ء اإلل ا –الُمْفَرا  –ال َّفَفُّي  -الفرض -الخجل -البطر

 توير اللفظة  لى الدالة على المرا الممزوج بال فبر والخي ء.  :ـ الب ط ر

َر ومن ذلك  ول الواعر:  َر الرَّ ل  يَْبَطُر  بطراب   ذا أَشِّ  يىال : بَطِّ

 اا ه ى اا  دغا األصاباوبالرَّ   ُ تُ رْ طِّ دغعناا  بالىول ه ى بَ 

راب" ل : "ا ينظر هللا  لى من يجر  ،اره بطَ ومن الحديث  ول النبى صلى هللا عليي وس

ب وير وت ب ا اللفظة أي ا لدالة على اإلنفار النابا من الدالة على الحيرض والداوة وأي ا

وا   ]:58لي تعالى غى سورض الىصص اآلية المرا  الذى يدغا  لى نسيا  الوفر  ومني  و

ب البطر . [معيو  ا تْ رَ أالفنا من  رية بَطِّ    (115) الداش والنواط. و يل أي ا

ل ج  تفيد الفلمة الدالة على المرا والنواط على ما يىابلي من الدالة على  :ـ الخ 

ألرى ل ذه الفلمة هيث تس خدم للدالة على الحياء وسوء  دااتالفسل. و د وردت 

  (116) اه مال الغنى  وسوء اه مال الفىر  والفثرض غى اإلنسا  والحيوا  والوجر.

ين مخ لفين هيث يوير ياللفظة غى مجالين دال يويا اس عمال اذه :ض  ـ ال غ ر

ا من ضْ رِّ يىال: غَ   ذالملل وضيق الصدر  بااس خدام األول  لى الدالة على الوعور 

ب  ذا ملل ي وضاق الصدر بي  ويوير ااس خدام الثانى  لى معنى رَ غَ  ضُ رَ غْ اذا واذا أَ  ضا

ي ار الفعل غرض  لى هرر الجر ) لى( غيىال: وااش ياق  لى اللىاء هيث   الووق

 ُا  لى لىائك   ذا اش ىا  لى اللىاء. ومن ذلك  ول الواعر: ضْ رِّ غَ 

ضُا  لى تناص  و   ا "  " أنَّى غرِّ

واال  ر بين المعنيين يىوم على أساس ال  ،م ما هرر الجر  غإذا ت ،م الفعل  

ا هرر الجر ) لى( دل على ااش ياق ما هرر الجر )من( دل على الملل  و ذا ت ،م م

  (117)  لى اللىاء.

تدور الداات الخاصة ب ذه اللفظة هول معانى ال حك والمزاا  والففااة  :ـ التَّف ك ه

ب ال ندم  وأشار لغويو  آلرو   لى معا   ألرى من مثل: ال لذذ  وأال الفاا ة  وغسر  وأي ا

 .(118)مو ندَّ ـ أي تَ  65سورض الوا عة اآلية ـ  [غظْل ُ  تفّف و  ]البعض  ولي تعالى : 

ح تحددت دالة اذا اللفظ غى معنيين اما: السرور والمثىل بالدين  غالمفرا  :ـ الُمف ر 

  (119) المسرور  والمفرا المثىل بالدين.
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ل غْ تحمل اذه اللفظة الدالة على المعنى المعرور باللعب واإلل اء  واو شَ  :ـ اإللهاء

ا الر ل: شغل ي عن م مة واسو  دوا يْ  َ لْ أَ  ما. ومن ذلك  ول  : يءاآللرين عن غعل ش

 بىول امرئ الىي :

 بآنسـة اأن ا لـــّط تمثــال ُت وليلــة    ـوْ  َ لَ  ــدْ  َ  يوم   ويا رمَّ 

ب اإلشارض  لى األمر بفعل ش أى ل وت ولعبا مع ا. غى شخص  يءوهملا الفلمة أي ا

 ى صيغة األمر الم ،م لحرر الجر ال م.ما اما غعل بك؛ لذا وردت اللفظة غ

  (120) لك: أى اغعل بي اما يفعل بك. يأَليِّ لف   اما يُلِّ 

وردت الفلمة للدالة على ال حك وما يىابلي البفاء. يىال أان  الر ل  :اإلهناف ـ

ب  ذا بفى.نِّ  ْ يَ  ب رويداب. وأان  أي ا   (121)    ذا ضحك ضحفا

 

( ألفاه  تدور معاني ا هول اإلص ا 7المجال الفرعى )يومل اذا  الجمع واإلصالح : -ح

 –صَرى  -صار –الوَّْعب  –َسَمل  –َرّس  –ومىابلي  والجما وال فريق  واذه األلفاه اى :فَلَّ 

 الفَْرى.

يىول العرم فَلَْلُا عرَشي  وأفلل ي أى  تفيد اللفظة الدالة على اإلص ا وال دم.  ـ ث لَّ :

ب أى ادّم ي  ويس و د ببيا ،اير بن أبى سلمى :أصلح ي ويىال فلل ي   أي ا

 تدددارا ما األهدد ر  ددد فُددلَّ َعْرُشدد ا

 

 (122)وذُبيا   د ،لَّْا بأ ددام ا النَّْعدلُ 

 

سّ  أَُرسُّي َرّسا  يءتفيد اللفظة الدالة على اإلص ا واإلغساد. يىال رسْسا الو :ـ الرَّ

ب : رسسا الو   (123) سدتي. ذا أغ يء ذا أصلح ي.  ويىال أي ا

ل  معا اللفظة بين معنى اإلص ا هين تو د غى ترايب يفيد الدالة على  :ـ س م 

 ذلك من مثل َسَمْلُا الىوم: أى أصلحا أمرا . 

 عينَ  اُ لْ مَ على معنى  صابة العين   ذا ت ،ما غى ترايب واهد مثل : سَ  ةوتدل اللفظ

  (124) أى غَىأتُ ا. غ    

عََب غى ترايب واهد ما ما يدل على األشياء إلغادض معنى يس خدم الفعل ش: ـ الشَّعب

 ذا غر  ي وشىى ي ويس خدم غى ال رايب نفسي للدالة على  يءال فريق  يىال: َشعَْبُا الو

ب اإلص ا  اإلص ا  اما يس خدم غى ال رايب: َشعَْبُا األمر للدالة على المعنيين أي ا

  (125) واإلغساد.

ب على تحمل اذه اللفظة  :ـ صار ومو ىات ا الدالة على الىطا وال فريق  والدالة أي ا

 ه  ذا  معي. ارَ :  ذا  طعي  وصَ يءَ الو الجما. يُىال: صار غ    

رتي أصيره صيراب  أى  مع ي و طع ي و يل غى تفسير  ولي تعالى غى  ب: صِّ ويىال أي ا

عُ ن و يل  أى [غُُخْذ أربعةب من الطير غصران  ليك ]: 260سورض البىرض اآلية   ّطِّ

  (126) ا مع ن.

يوير اللفظ  لى معنى الجما تارض  والىطا تارض ألرى. يىال صرى الر ل  :ـ صرى

 .(127)يي  ذا  طعيرِّ صْ يي  أى  معي ويىال صراه يَ رِّ صْ الماء  يَ 

يىال: غرْيُا األدي  أغريي غرياب   ذا  يفيد اللفظ الدالة على الىطا والوق. :يـ ال فر

ب الدالة على ض  الو طع ي وشىى ي. و  لى بع ي و ص هي  يىال غريا  يءيفيد أي ا
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،ت ا. ب   ذا ضمم  ا وَلرَّ   (128) المزادض  أغري ا غريا

 –الَبْسل  -( ألفاه اى: تأف 5ورد غى اذا المجال الفرعى ): الحالل والحرام -ط

 ال َّْعزير.  -األَْرَونا   –ال وام 

ب على ترك غعلي  هيث يىال: تفيد اللفظة الدالة على غ :ـ تأثَّم عل اإلف   والدالة أي ا

 تأف  الر ل   ذا أف   أو اذم. 

ب تأف  من الو    ذا تراي ارااية اإلف  ومن الم هظ أ  الفارق بين ما يءويىال أي ا

  (129) غارق غى اللزوم وال عدى بحرر الجر  واذا ما أدى  لى الفروق الدالية.

عنيين اما الحرام  والح ل ومن الم هظ أني  ذا ت ،م يدل اللفظ على م :ـ ال ب س ل

اللفظ ما "َعلَى" دل على الحرام  ومن ذلك  ول ضمرض بن ضمرض الن ولى: غى معنى 

 الحرام.

 ل  عليك  م م ى وع ابىسْ بَ  ىدَ َرْت تلُوُمك بعد َوَان غى النّ بَف

سل بمعنى الح ل ببيا وأنود  طرم وأبوهات  وال و،ى غى الب يريد هرام عليك م م ى.

 عبدهللا بن امام السلولى:

 لُ سْ بَ   ُ فُ اذه لَ  اْ يغَأسِّ  دمى    ْ  أيثبُُا ما،دت  وتُْلغى ،يادتى

ب.سْ و يل    العرم تىول للر ل  ذا أصام ليراب أو شراب  بَ    (130)  ب أى انيئا

ى الوخص أغاد اس خدام اذا اللفظ الدالة على معنيين  األول: الدالة عل :ـ التواب

   هللا يحب ]: 222ال ائب من الذنب ودليل ذلك  ولي عز و ل غى سورض البىرض اآلية 

. والمعنى الثانى يفيد اإلشارض  لى هللا عز و ل  الذى يىبل ال وم  وي وم على [ال وابين

  (131).[   هللا توام رهي  ]:  10العباد  ودليل ذلك  ولي عز و ل غى سورض النور اآلية 

ن انُ ـ األ ر   تخ ص لفظة )األَْرَوناُ ( بالدالة على الوص  بودض الور وشدض الخير   :و 

وتس خدم صفة م ،مة لليوم والليلة  هيث يىال: يوُم أْرَوناُ  أى طويل الور  واذلك يىال 

ب.   للخير أي ا

ب غ ااناأما  ذا  ب لليلة أي ا   (132) لدالة على الوص  بالودض أو الرلاء.افيد  وصفا

يس خدم اللفظ غى مجال محاسبة الجانى وتأديبي على غعلي األفي   يىال :  :تعزيرـ ال

ب الدالة على  ب وتفيد الفلمة أي ا ره تعزيراب   ذا أدب ي و وم ي تىويما ْرت الجانى أَُعّزِّ َعزَّ

  9ذلك  ولي سبحاني وتعالى غى سورض الف ح اآلية  ال عظي  والمعاضدض ومن األدلة على

روه وتو روه  وتسبحوه بفرض وأصي ل ؤمنوا با ]   (133).[هلل ورسولي  وتعّزِّ

 

بَّر والمالزمة -ي ( ألفاه تفيد معنى 5يو مل اذا المجال الفرعى على ) :الصَّ

 مى وين. -الظاار -الصبر -الربيب -الم ،مة والصبر واذه األسماء اى: الح ارض

،مة للمفا  والمياه  هيث تحمل اذه اللفظة غى طيات ا الدالة على الم  :ـ الحضارة

ب غ   من أال البادية  ذا  يىال: غ   من أال الح ارض  أي من أال الح ر  ويىال أي ا

ب ل ا.   (134) اا  م ،ما

 تفيد الفلمة الدالة على من لزم أو من لزما تربية أبناء غيره أو أبناء غيراا.  :ـ الربيب

م ات غير آبائ   وأمات  . يىال امرأض ربيبة اما تطلق على من لزموا ال ربية ما آباء أو أ 

و ارية ربيبة ال ى لزما ال ربية ما  لل ى تَُربِّّب بنا ،و  ا أى تلزم رباي  ا وتربي  ا.
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للذى يَُربب ابن امرأتي وغ م ربيب للذى يربيي ،وج أمي  بامرأض أبي ا ور ل ربي

وير  لى معنى غالربيب على صيغة غعيل بمعنى غاعل اى يل ومعنااا  اتل  وت

  (135)مفعول.

يوير ااس خدام  لى أ  العرم أشارت ب ذا اللفظ  لى معنيين؛ األول: ال ففل  :ـ الصبر

بالوخص و ط  ي  والثانى :الحب  واللزوم. يىال َصبْرت الرَّ ل أصبر بي صبراب  ذا 

ب مصدر َصبَرتُ  َافْلا بي  وأطلى ي. ومن ذلك يىال للففيل الصبير. الر َل  والّصبر أي ا

م ي وهبس ي  ذا لزِّ
. ومن الم هظ أ  الفارق بين ال رايبين ي جلى غى اللزوم (136)

 وال عدى؛ لذا ال ل  المعنى وغق ذلك. 

ب لما  بل ا للدالة على الم ،مة والّزوال. يىال نعمة  :راهِ ـ الظَّ  تس خدم الفلمة وصفا

ني أى ،ائل سا ط. وتساعد هاارض عليي أى ا،مة لي  بادية عليي. ويىال العار هاار ع

هرور الجر الم ،مة لل راايب غى تعرر المعنى المراد  ومعرغة المىياس اللغوى 

ب لذلك م ،مة )الظَّ  ر( لحرر الجر ااِّ ال رايبى الذى يفو  محدداب للمعنيين. ويس  با وغىا

ل )على( للدالة على الظ ور والم ،مة وم ،مة هرر الجر )عن( للدالة على الّزوا

  (137) واان  اء.

ق توينُ  ب  :ـ م  أغاد اذا اللفظ معنيين اما  الدالة على لزوم لدمة الناس  والدالة أي ا

على لزوم الملك. يىال ر ل مى وين أى الذى ي ،م لدمة الناس بطعام بطني  ومن 

 المعنى الثانى الدالة على لزوم الملك  ول الواعر: 

ب     رمة َمى وينا  لي مــن ال عـام بفرتـا     أرى عمرو بن صِّ

  (138) غمى وين انا بمعنى الملك.

 

 المولى. –الّنِّد  –الّ دُّ  -سوى ( ألفاه اى:4ورد غى اذا المجال ) :ك : التسوية والضد

توير اذه اللفظة  لى دال ين  األولى ت علق بال سوية  والثانية ت علق  :ـ سوى

َوى اّل ش وَسَواؤه  يء  وسوى اّلِّ ش ؤه أى او بعيني.وَسَوا يءبالمغايرض هيث يىال: سِّ

ب غيره.   (139) أي ا

د   اس خدم العرم اذا اللفظ للدالة على اال  ر وال وابي. غال د عند العرم  :ـ الِضّ

ب ما ورد  ل ر الوئ  اما يىال اإليما  ضد الففر  والعىل ضد الحمق  ومن ذلك أي ا

  سيففرو  بعبادت    ويفونو  علي   ا ]: 82غى الىرآ  الفري   سورض مري  اآلية 

دّاب  د مثل الّنِّد  ويىولو  :او ي ادنى أى  أى أضداداب.  [ضِّ و يل    بعض العرم يجعل الّ ِّ

  (140)يمافلنى.

د وا نلمح أية ال  غات بين ما  غىد  :ـ النِّد عامل العرم اذا اللفظ معاملة الّ ِّ

ْدلي.  ال لبيد بن يءالو اس عملا العرم الند بمعنى الوبيي والمثيل  غند : مثلي وشبي ي وعِّ

 أهمــد هللا غـــ  نِّــدَّ لي       بيديـي الخيــر ما شــاء غعــل ربيعة :

  (141) واس عملا العرم النِّّد بمعنى ال د.

اس خدم العرم اذه اللفظة  غى مجال  ،الة الفوارق بين الناس  وبين العبيد  :ـ المولى

س م  ومن ف  غإ  ااس خدام دَّل على ال سويي  هيث أطلق واألهرار وبخاصة بعد اإل

العرم الفلمة على العبد والسيد واذا يعد من ال غيرات اللغوية ال ى صاهبا ه ور 
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يطلق وص  المولى على الذى يحرر عبده واإلس م وان وار  يمي بين المسلمين. 

ول ذا أدللي اللغويو  غى ويع ىي  والوص  نفسي " المولى " يطلق على العبد المع وق  

  (142)المفانة الدينية واا  ماعية.داات توير  لى  األضداد  ولىد هملا الفلمة

 

 ( ألفاه اى: الجديد  العَيِّّن  الىويب.3ت من اذا المجال الفرعى ) :الجدَّة والقدم -ل

 يس خدم اذا اللفظ لوص  األشياء بالجدض أو الىدم  هيث يىال فوم  ديد :ـ الجديد

 وهبل  ديد  إلرادض المعنى الذى ي اد اْلَخلَق.

  (143) اما يىال الحبل الجديد أى الَخَلق المىُّطا.

تس خدم لوص  الىدي  الخلَق  لاصة غى وص   ربة الماء  هيث تطلق  ـ ال ع ّيِن :

ب على الىربة ال ى أللىا وت يأ من ا مواضا لل ثىب غ ى ترشح.  وصفا

 لدالة على الجديد  واس و د بىول الّطرماا:وتس خدم  بيلة طئ العيِّّن ل

 غَدددأَْللََق من دددا ادددلُّ بدددا ل وَعددديِّّن  

 

 (144)و ي  الّرَوايا بدالم  الم بداطن

 

يىال فوم  ويب أى  ديد وفوم  ويب أى َلَلق  ويف   ذلك من السياق  :ـ القشيب

بين  اللغوى  أو من السياق غير اللغوى  هيث ا تو د محددات ترايبية لغوية تفرق

  (145) الدال ين.

  

 ثانياً : مجال طبيعة اإلنسان والحيوان:
وي  من ذلك المجال العام المجاات الفرعية ال الية ال ى ت علق بالجس   وبالجوع 

والوبا  والن اج والمي د  وبالصحة والمرض  وبالحلب ويوضح الجدول اآلتى عدد 

 األلفاه الداللة غى ال مجال ونسب ا المئوية.

 النسبة المئوية عدد األلفاظ المجال الفرعى سلمسل

 %30.5 20 ما ي علق بالجس  أ

 %20 13 ما ي علق بالجوع والوبا م

 %15 10 ما ي علق بالن اج والمي د  ـ

 %12 8 ما ي علق بالصحة والمرض د

 %7.5 5 ما ي علق بالحلب اـ

 %7.5 5 ما ي علق بالسن والعمر و

 %4.5 3 ما ي علق بالرائحة ،

 %3 2 ما ي علق بالملب  ا

 %100 66 المجمــــــوع

 

 ويتبين مما سبق أن : 

المجال الفرعى لأللفاه ال ى ت علق بالجس  يأتى غى المرتبة األولى من هيث  -1

ب تمثل نسبة  20الويوع هين يصل عدد األلفاه ال ى تندرج تح ي  لى  من  %30.5اسما

 مجموع األلفاه. 
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اه األضداد الدالة على الجوع والوبا يأتى غى المرتبة المجال الفرعى لأللف -2

ب  تمثل  13الثانية هيث    عدد ألفاهي   من مجموع األلفاه. %20لفظا

المجال الفرعى لأللفاه ال ى ت علق بالن اج والمي د يأتى غى المرتبة الثالثة هيث  -3

 األلفاه. من مجموع  %15( ألفاه  وتصل نسب ي المئوية  لى 10يبلغ عدد ألفاهي )

المجال الفرعى لأللفاه الدالة على الصحة والمرض يأتى غى المرتبة الرابعة  -4

 من مجموع األلفاه. %12( ألفاه تمثل 8هيث    عدد ألفاهي )

ألفاه  تمثل  5المجال الفرعى الذى ي علق بالحلب  يصل عدد ألفاهي  لى  -5

علق باأللفاه ال ى من مجموع األلفاه  وي ساوى ما المجال الفرعى الذى ي  7.5%

 %7.5ألفاه وتصل نسب  ا المئوية  لى  5ت علق بالسن والعمر الذى تبلغ عدد ألفاهي 

 من مجموع األلفاه.

المجال الفرعى الذى ي علق بالرائحة يمثل هد الىلة ويأتى غى المرتبة السادسة   -6

 من مجموع األلفاه. %4.5ألفاه تمثل  3ويصل عدد ألفاهي  لى 

الذى ي علق بالملب  يمثل هد الندرض  هيث ل  يرد غيي  ا لفظا   المجال الفرعى -7

 من مجموع األلفاه. %3يمث   
 

 ما يتعلق بالجسم : -أ

ب ت  من األلفاه الم علىة بالسمن والنحاغة   20سجل غى اذا المجال الفرعى  اسما

وبالوعر والجلد  والىصر والطول. والفخذين. و د و،عا األلفاه على مجموعات 

 بر،اا الجدول ال الى :ي

 النسبة عدد االلفاظ المجموعة مسلسل

 %45 9 ما ي علق بالسمن والنحاغة 1

 %30 6 ما ي علق بالوعر والجلد 2

 %15 3 ما ي علق بالطول والىصر 3

 %5 1 ما ي علق باألذ  والو ي 4

 %5 1 ما ي علق بالفخذين 5

 %100 20 المجموع 

 :ويبر، الجدول ال الى ما يلى

أ  المجموعة األولى ال ى ت علق بالسمن والنحاغة تأتى غى المرتبدة األولدى هيدث  -1

 من مجموع األلفاه. %45( ألفاه  تمثل 9بلغ عدد األلفاه )

ألفداه وتبلدغ نسدب  ا  6أ  المجموعة ال ى ت علق بالوعر والجلدد بلدغ عددد ألفاه دا  -2

   وتأتى غى المرتبة الثانية.30%

( ألفدداه  وتبلددغ 3بددالطول والىصددر لدد  يددرد غي ددا  ا ) أ  المجموعددة ال ددى ت علددق -3

 .%15نسب  ا
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أ  المجموعددة ال ددى ت علددق بدداألذ  والو ددي ت سدداوى مددا المجموعددة ال ددى ت علددق  -4

مددن  %5لفددظ واهددد  يمثددل  -اددل علددى هدددض -بالفخددذين  هيددث ورد غددى اددل مجددال من مددا

 وااتا  المجموع ا  تمث   هد الىلة والندرض. مجموع األلفاه.
 

 المجموعة التى تتعلق بالسمن والنحافة : ـ1

 ( ألفاه اى:9ت  من اذه المجموعة )

 النحيض. -اْلىُُموء -َعـُروك -ضغوث -َ،ُعوم –َلل  -َمَحانيق -الَحْوَور –ثَدَّ  المُ 

يس خدم اذا اللفظ للدالة على السمن واس رلاء اللح  غى سما ة  ويفثر  ث دَّن :مُ ـ ال

ب للدالة على نىصا  الجس  وازالي.  النساء.اس خدام اذا الوص  ما   ويس خدم أي ا

يمةب مس رلية اللح  غى سَ   ما ة. يىال: امرأض َمثَدنة   ذا اانا لَحِّ

نَة وفدناء  ذا اانا نا صة الخلق م زولةدَّ ثَ وامرأض مُ  ب وفدِّ  .(146)نة أي ا

ر ـو  ش  البطن  تس خدم اذه اللفظة لوص   س  اإلنسا  والحيوا   وبخاصة :ـ ال ح 

ب  والجنبا . ويىال دابة َهْوَوُر   ذا اانا ملز،ض الخلق شديده. ور ل َهْوَور  ذا اا  ضخما

 .(147)عظي  البطن  و الوا غرس هوور  ذا اا  من فم الجنبين

اِني ق ح  يفيد اذا اللفظ الدالة على ال مر والسمن  ويخ ص بوص  الحيوا   :ـ  م 

ب دو  غيره هيث توص  ب ا اإلبل والخيل . غيىال:  بل محانيق أى ضوامر  وأي ا

 .(148)سما 

ــل   ى السمن من الوص  المو رك  الذى يجما الحيوا  واإلنسا  للدالة عل :ـ الخ 

   أى سمين أو م زول.ل  ل لَ يصومىابلي ال زال. يىال: غ

 .(149)ويىال الخل من الر ال الخفي  الجس 

ع ـوم السمن وما يىابلي هيث يىال نا ة ،عوم  تس خدم اذه اللفظة مرض للدالة على :ـ ز 

 لل ى سمنا  و،عوم أي ا لل ى ل  تسمن.

و يددل نا ددة ،عددوم للنا ددة ال ددى يوددك غي ددا  غاللفظددة علددى و،  غعددول بمعنددى )مفعددول(  

 .(150)والزعوم الوخص الذى يزع  ذلك  غ فو  صيغة على و،  )غعول( بمعنى غاعل

ب للزَّ  :ـ الضغوث عوم هيث يفيد اإلشارض  لى اإلبل ال ى يوك يس خدم اذا اللفظ مرادغا

 غى سمن ا غيلم  َسنام ا  غيعل  أب ا طرق أم ا.

 وال غوث تطلق على الوخص الذى يىوم بفحص سنام اإلبل.

واددذه اللفظددة لاصددة باإلبددل دو  غيراددا مددن الحيددوا   واددى صددفة مودد ىة علددى و،  

 .(151))الفاعل( مرض ألرىغعول وتس خدم للدالة على معنى )مفعول( مرض وعلى معنى 

ين هيث  ن ا ا تخ ل  غى الدالة  ين السابى ت ار اذه اللفظة  لى اللفظ :ـ ال ع ُروك

 من الحيوا . ااعن سابى ي ا الزعوم وال غوث  اما أن ا تخ ص باإلبل أي ا دو  غير

غالعروك النا ة ال دى يلمد  سدنام ا   ذا ادا  انداك شدك غدى سدمن ا  وعلدى ادذا تفدو  

على و،  )غعول( بمعنى )مفعول( والعروك أي ا الوخص الذى يىدوم ب دذا الفعدل  صفي 

 .(152) وبذا تفو  انا صفة بمعنى )غاعل(

ُ مَ ىْ يَ  -ؤَ مُ مصدر للفعل  َ  :ـ القُُموء   ب لإلنسا  والحيوا  الي.أ وتوير  لى    ويس خدم وصفا

ب الصغر والىلة. نا وأي ا  مؤ  ذا سم -يىال:  مؤت الماشية السمن وال زال  وأي ا
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ب  مؤت الماشية  ذا صغرت أ سام ا. الر ل  ذا اا  اذلك. ور ل صغير  ويىال أي ا

 .(153) مئ الجس  أى صغيره

تدور داات اذا اللفظ هول الوص  بفثرض اللح  والوح   واى صفة  :ـ النحيض

على و،  غعيل وتس خدم بمعنى مفعول من  ول   ر ل نحيض أى اثير اللح  و د تصير 

ب  بمع نى )غاعل( ومن ذلك  ول   ر ل نحيض أى  د لح  الر ل ونحض غصار لحيما

و د يوير اللفظ  لى الدالة على  لة اللح  أو  غالنحيض اا انا غعيل بمنزلة )الفاعل(.

 .(154)مار ق وأرا  من هديد أو هجر

 

 المجموعة التى تتعلق بالشعر والجلد: -3

 -ال سدبيد -الخدالق -األ رد -البورض  -دمة ( ألفاه اى: األ6وردت غي اذه المجموعة )

 أسفى.

ب على  :ـ األ د مة تفيد اذه اللفظة الدالة على ما يلى الجلد من اللح   والدالة أي ا

الو ي الذى يلى الوعر   ال األصمعى وأبو عبيدض. األدمة من الجلد الذى يلى اللح  مني. 

 .(155)و ال آلرو  األدمة الو ي الذى يلى الوعر

ةـ ا  لد واتجااي  هيث يىال:    البورضيوير اس خدام اللفظ  لى الدالة على الج :لب ش ـر 

ب   .(156)من الجلد ما ولى الوعر  و يل الذى أه ر هْ ُره  وبور اإلنسا  هاار بدني  ميعا

ــ رد ب للفرس الىصير الوعر و يل العارى من الوعر. :ـ األ ج   يطلق اللفظ وصفا

ب لإلنسا    .(157)هيث يىال غ م أ رد.  ذا ل  و  ي من الوعرويس خدم وصفا

يس خدم اللفظ لإلشارض  لى من يَْحلِّق الو عر لغيره  وأي ا للدالة على  :ـ الحالق

المحلوق الرأس  هيث يىال للمحلوق الرأس هالق  ويىال رأس هالق هالىة أى 

 .(158)محلو ة

ـبِيد  ر هيث يىال َسبد شعره  ذا هلىي.يوى اذا ال عبير بالدالة على هلق الوع :ـ التَّس 

 دال ابدن األعرابدي َسدـبد شدعره  ذا  ويوير اللفدظ أي دا  لدى  عفداء الودعر وعددم هلىدي.

 .(159)أعفاه

ـف ى ا لما لي  لي  :ـ أًس  يس خدم اذا اللفظ لإلشارض  لى لفة شعر ناصية الفرس  وأي ب

او الذى ا يىال غرس أسفى  وغرس سفواء أى لفي  شعر الناصية  و يل  ناصية.

ب على معا  ألر للدالة على اللو  أو السرعي   .(160)ناصية لي. وتوير دال  ا أي ا

 

 :مجموعة التى تتعلق بالطول والقصرال -3

 دَْعـفاية –الَحـْرر  –البُْحـ ُر  ( ألفاه اى:3وت  من اذه المجموعة )

ـتُر امة الجس  من من األلفاه ال ى تس خدم للوص  بالىصر من ناهية وضخ :ـ البُح 

 و د ال صا بوص  اإلنسا . (161)ناهية ألرى يىال ر ل بح ر  وامرأض بُْحـ ُرض

ـرف يعد اذا اللفظ من األلفاه المو راة بين اإلنسا  والحيوا   غالحرر من  :ـ ال ح 

ب أو صغيراب   .(162)الر ال الىصير والحرر من النُوق ما اا  ضخما
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ـكاية الحيوا   لوص  الر ال دو  النساء  ول  اس خدم لوص  اإلنسا  دو   :ـ د ع 

يىال ر ل دعفاية  ذا اا   صيراب  ور ل دعفاية  ذا اا   يو ق لي غعل أو مو ق آلر.

 .(163)طوي ب 
 

يمثل اذه المجموعة المة واهدض اى  المجموعة التى تتعلق باألذن والوجه: -4

 )اْلغََ ُ (  هيث ل  يرد غيراا.

ال دى تجمدا بدين وصد  أذ  اإلنسدا  ووضدع ا مدن  من الصفات المو راة :ـ الغ ض ف

ب:  دبارادا  و ي اإلنسا   لذا يىال: الغََ   غى آذا  الناس   بال ا علدى الو دي. ويىدال أي دا

 ويىال: ر ل أَْغَ ُ   وامرأض َعْ فَاء.  لى الرأس  وانفسار طرغ ا نحو الرأس.

 .(164)والغََ   غى الف م   بال آذان ا على الىفا

 

ورد غى اذه المجموعة المة واهدض أي ا اى:  :ى تتعلق بالفخذينعة التالمجمو -5

 الثِّْفنَة.

وتس خدم اذه اللفظة ما الفرس للدالة على منطىة ااتصال بين الفخذين  :ـ الثِف ن ة

والسا ين من باطن ما  و ال أبو عبيدض: الثفن ا  من الفرس موصل الفخذين غى السا ين 

 من باطن ما.

م اللفظددة نفسدد ا للبعيددر لإلشددارض  لددى مددا مدد  األرض مددن هدداار أع دداء بينمددا تسدد خد

ب لإلنسددا  الفثيددر الصدد ض هيددث ت ددرك غددى  سددمي ع مددات  البعيددر  و ددد اسدد خدما وصددفا

 معينة  وبخاصة األع اء ال ى ت م  األرض عند الص ض.

لذا وص  على بن الحسين بن علدى بدن أبدى طالدب رضدوا  هللا علدي   بدذى الثَفندات  

 .(165)البعير من اثرض الص ض تسمى بذلك أل  أع اء مني اانا اثفناو

 ما يتعلق بالجوع والشبع: -ب
ب ت علدق بدالجوع والودبا ومدا يدرتبط ب مدا مدن 13ي  من ادذا المجدال الفرعدى ) ( لفظدا

طعددام وشددرام...  لددم. وتنىسدد  اددذه األلفدداه  لددى مجمددوع ين  المجموعددة األولددى ت ندداول 

 ( ألفاه اى:7ت علق بالطعام  وعدداا ) األلفاه األضداد ال ى

 اإل  ام. -الطعوم -الطبم -ااش واء -داورض -هط غيي -األايل -األاولة

( ألفداه 6والمجموعة الثانية  ت ناول األلفداه األضدداد ال دى ت علدق بالودرم  وعددداا )

 الناال. -الىصا -الطعُوم -ي صَحن -الوريب -اى: الوروم

 

 :ضداد التى تتعلق بالطعاماأل المجموعة األولى: ألفاظ

ل ة األاولة صيغة على و،  )غَعُول(  وال اء للمبالغة وتأتى لوص  اإلنسا   :ـ األ ُكو 

والحيوا . لذا يىال: ر ل أاوَلة أى اثير األال  وأاولة تصير انا بمعنى )غاعل(  ويىال 

 .شاض أاولة أى ال ى يربي ا اإلنسا  لنفسي غ صير أاولة بمعنى )مفعول(

 وأاولة تس خدم للمفرد والجما أى األال أو  ماعة اآلالين.

 و د اس و دوا بالبيا ال الى للدالة على اذا المعنى:

    مددددن األاولددددة  ا األ،لدددد  الجددددذَعُ  ا  ا يىوم ليآ نى أرى لك 
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ب المأاول من الطعام  .(166)و د يراد باألاولة أي ا

 

 غيىال: طعام أايل أى مأاول. لمفعول.صفة على و،  غعيل للدالة على ا :ـ أكيـل

دل هيدث يىدال الر دل  دل غ دى غعيدل بمعندى مفاعِّ ب الدالدة علدى المفاعِّ وتفيد اللفظة أي دا

 وتفيد أي ا معنى الفاعل من ذلك  ول الواعر: أايلى أى مؤاالى.

  ذا مددا صددنعا الددزاد غال مسددى لدددي

 

 (167)دىهددددأاددددي ب غددددإنى غيددددر آالددددي و 

 

ط  فيه ال رايب للدالة على األال اليسير  أو األال الوديد  هيث يس خدم اذا  :ـ ح 

 يىال: أتانا غ   بطعام غحططنا غيي  أى أالنا أا ب يسيراب.

 .(168)ويىال ال رايب نفسي للدالة على ضد اذا المعنى إلغادض األال الوديد

رة ـو  أو ل   تفيد اذه اللفظة الدالة على ش وض الطعام غإذا عاغا نفسي الطعام :ـ د ه 

ويىال أي ا دَْاور الر ل للدالة على مىابل ذلك  هيث تفيد أ   يو  ي يىال دَْاَوَر الر ل.

 .(169)الر ل  د أال

تفيد اذه الفلمة ومو ىات ا اإلشارض  لى أمرين؛ األول: الطعام المووى أو  :ـ االشتواء

ي للح  المووى و والثانى: الواوى.  اللح  المووى ى للوخص ولذا يىال الْمَو وِّ المو وِّ

 .(170)الواوى

ي علق اذا اللفظ بالطعام وطريىة ط يي  وهيث يطلق على الطعام المطبوخ   :ـ الطبخ

 .(171)والطعام المووى

ام يطلق اذا اللفظ على الجوع  وأي ا على عدم اش  اء الطعام وعدم الرغبة  :ـ اإلقه 

 .(172)غيي

 :المجموعة الثانية: ألفاظ األضداد التى تتعلق بالشرب
يس خدم اذا اللفظ للدالة على )المفعول( هيث يىال: ماء شروم  للذى  :وبرُ ـ الشَّ 

 يورم على ما غيي من ملوهة يسيرض غوروم صيغة على و،  غعول بمعنى مفعول.

ب للدالة على الفاعلية غالوروم من الر ال الفثير الورم  .(173)ويس خدم اللفظ أي ا

لة على )المفعول( غالماء الوريب أى صيغة على و،  غعيل للدا :ـ الشريب

غالوريب الموارم. يىال: شاربنى غ     الموروم وللدالة أي ا على المفاعلة.

 .(174)وشارب ي غ و شريبى أى مواربى

ن ح  يس خدم اذا الفعل غى مجالين مخ لفين األول ي علق بالورم والورام   :ـ يتص 

ب.هيث يىال: غ   ي صحن الناس:  ذا طلب من   غى   صحني لبنا

والثانى: ا ع  ة لي بالمجدال األول  هيدث يخد ص بدأمر ا  مداعى  ي علدق باإلصد ا 

بين الناس هيدث يىدال: لدرج ي ََصدحن النداس  ذا لدرج غدى صدلح    غال صدُحن اإلصد ا 

 .(175)بين الناس

ب على  :ـ الطَّعُـوم ب للبن الذى ا دس  غيي  اما يطلق أي ا يطلق اذا اللفظ وصفا

 .(176)لذى يطع  اللبنالوخص ا

ع يص  اذا اللفظ سلوك الحيوا   هين يُعيِّد الماء  لى غمي  ولاصة النوق   :ـ ال ق ص 

 يىال  ََصعا النا ة بجرت ا  ذا غاضا من  وغ ا. و يل  ذا مألت ب ا غااا.
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ب سدلوك الحيدوا   ذا أعداد ذلدك مدن غمدي  لدى  وغدي  هيدث يسد خدم  ويص  اللفدظ أي دا

 .(177)ايب  صعا النا ة  رت ا  ذا ردت ا  لى  وغ اال ر اللفظ نفسي غي

ب  :ـ الناهـل  .(178)تطلق اذه اللفظة لوص  العطوا   ولوص  الريا  أي ا

 ما يتعلق بالميالد والنتاج : -جـ

 –الحنذيددد  –بُِّجْمددا  –فْنددى  –( ألفدداه اددى: بِّفددر 10وي  ددمن اددذا المجددال الفرعددى )

طب   الَمْىُروع. –وق العَىُ  –السلوم  –الزوج  –الرغوث  –الخِّ

و يل     يطلق اذا اللفظ لوص  المولود األول  أو من يولد لي ألول مرض. :ـ البِك ر

ب ال ى ولدت أول بطن. البِّفر من النساء المرأض ال ى ل  تُْى َض. والبفر من  والبفر أي ا

 .(179)الر ال أابر ولد أبيي  والبفر أي اَ ولد لي أول ولد

للفظ لوص  الن اج الثانى للحيوا   ويىال: نا ة فنى  ذا أن جا يس خدم اذا ا :ـ الِثن ى

البطن الثانى. وغى اإلنسا  يعنى الولد الثانى  ويىال فنى المرأض أى ولداا الثانى بعد 

ب بعد البفر  .(180)بفراا  واى فنى  ذا ولدتي فانيا
 

ـع   غيىال ماتا المرأض يس خدم اذا ال عبير غى ترايب م ،م للفعل ماتَْا   :ـ....... بُِجم 

 ا  ومن ذلك   فويس خدم ال عبير بُِّجْما للدالة على أني ترا ا ول  ي وغى بطن ا ولداا.

  ول الرسول صلى هللا عليي وسل  " أى امرأض ماتا بجما ل  تطمث  دللا الجنة ".

 .(181)ويس خدم ال رايب نفسي للدالة على أ  الر ل ترك المرأض و د فىل همل ا

ب على ضده  غيراد بي  :ذيذـ الحن يدل اللفظ على الفحولة غى الحيوا   ويدل أي ا

ّى   اإلشارض  لى الَخصِّ
(182). 

يرتبط اذا اللفظ بالدالة على الخطبة بين الر ل والمرأض  ويطلق اللفظ  :بـ الِخط  

ب على المرأض المخطوبة  وعلى الر ل الخاطب للمرأض  .(183)وصفا

غـوث معنى غاعل وبمعنى مفعول  وتس خدم غى مجالى صيغة على و،  غعول ب :ـ الرَّ

الولد  ثوالرغو غالمرأض الرغوث ال ى يرغث ا ولداا أى يرضع ا. اإلنسا  والحيوا .

ب غيطلق على أنثى الحيوا  ال ى يرغث ا ولداا  أو أنثى  الراضا غى الحيوا  اذلك أي ا

 .(184)الحيوا  نفس ا

وج دالة على الزوج والزو ة  ويطلق يس خدم للوص  غى مجال اإلنسا  لل :ـ الزَّ

 .(185)على الطير والحيوا  للدالة على األنثى والذار

تس خدم اذه اللفظة غى مجال الحيوا  للدالة على أنثى الحيوا  ال ى ا  :ـ السَّلوب

يبىى ل ا ولد  غيىال: نا ة سلوم اأن ا تسلب  وانا تفو  اللفظة على و،  غعول بمعنى 

مجال اإلنسا  للدالة على السلب  وتعنى الفاعل أى السالب وتس خدم غى  مفعول.

 .(186)اثيراب 

يس خدم اذا اللفظ غى مجال الحيوا   للدالة على الحمل والن اج  والدالة  :ـ الع قُوق

ه أى الحائل ال ى ا تحمل.  أى الحامل -أتا  عىوق -غرس عىوق هيث يىال : على ضدِّّ

ب الحائل ال ى ا همل ل ا  .(187)وأي ا

اذا ال عبير يويا اس خدامي غى مجال اإلبل  للدالة على الفحولة لما  :ـ المقروع

ب على المنا من النزو هيث يحب  من الجمال  يخ ار من الجمال للىيام بذلك. وللدالة أي ا

 .(188)عن اإلبل وا يرسل غي ا  ذا ل  يرضوه غح ب 
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 ما يتعلق بالصحة والمرض :  -د

 مجموعات اى: 3ألفاه ت و،ع على  8رعى ورد غى اذا المجال الف

 المجموعة األولى ما ي علق بالحواس. -1

 المجموعة الثانية ما ي علق بالصحة والمرض. -2

 المجموعة الثالثة ما ي علق بالحيض عند المرأض. -3

 ويوضح الجدول عدد ألفاه ال مجموعة والنسبة المئوية لفل من ا:

 النسبة المئوية عدد األلفاظ المجموعة مسلسل

 37.5 3 ما ي علق بالحواس 1

 37.5 3 ما ي علق بالمرض 2

 25 2 ما ي علق بالحيض 3

 %100 8 المجموع

 

 ومن الجدول السابق ي بين أ :

المجموعة الخاصة بالحواس ت ساوى ما المجموعة الخاصة بالمرض   -1

ب. ب م فاغئا  واذا يعنى أ  ااا مام ب ما اا  اا ماما

مدن مجمدوع األلفداه هيدث لد   %25مثدل تالمجموعة الخاصة بالحيض  -2

 يرد غي ا  ا لفظا  غىط.

 المجموعة التى تتعلق بالحواس : -1

ألفداه  تدرتبط بحاسد ين غىدط امدا هاسدة اإلبصدار والسدما   3ت  من ادذه المجموعدة 

 األعور. –السميا  –واذه األلفاه اى البصير 

  غىال لألعمى تطلق اللفظة لوص  صحيح البصر  ومن أصابي العمى ـ البصير:

 .(189)بصير  وللعمياء بصيرض على و ي ال فاؤل

ُا غيره أو الداعى  :ـ السميع تفيد اإلشارض  لى الساما  أو الوخص الذى يُْسمِّ

 . (190)المسما

يىال: ر ل أعور للذااب العين ور ل أعور  ذا اا  هديد البصر ومني  :ـ األعور

عار  ذا عميا وذاب ضوؤاا  ويىال عارت عيني ت  يل للغرام أعور لحدض بصره.

 واس و دوا بىول الواعر:

ّى    (191)عاراأعارت عيني أم ل  تَ  وُربََّا سائل  عنى َهفِّ

 :مجموعة التى تتعلق بالصحة والمرضال  -2

 الىُرها  –الغَْفر  –و د ورد غي ا ف فة ألفاه اى: السلي  

ب على :ـ السليم الملدو  لل فاؤل  تطلق على السال  المعاغى الصحيح. وتطلق أي ا

 .(192)بنجاتي وس م ي

تس خدم للدالة على البرء والوفاء من المرض من ناهية  وعلى الدالة على  :ـرف  ـ الغ  

 عودض المرض واان فاس من ناهية ألرى. ومن ذلك  ول ابن أبى ربيعة :

 المحموم أو صاهب الفل  رُ فِّ غْ اما يَ  لليلى    الدار غفر لذى ال وى
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دد  وعدداوده اددواه  امددا يغفددر يريددد أنددي   ذا رأى أطدد ل ديددار محبوب ددي ورسددوم ا  نُفِّ

 .(193)المحموم أى ينف 

ب على الذى ل  يمسسي الىرا  :حانر  ـ القُ  تطلق لوص  من أصابي الىرا  وتطلق أي ا

 .(194)من  درى أو هصبة أو طاعو 

 

رن اما: الُمعْ ت  من اذه المجموعة لفظي :المجموعة التى تتعلق بالحيض  -3  –صِّ

 والىرء.

تطلق اذه اللفظة على الف اض ال ى دنا هي  ا  أو الف اض ال ى هاضا ألول  :ـ المعصر

مرض  غالفلمة ترتبط بالدالة على عمر المرأض من ناهية وعلى بلوغ ا واا مال وهائف ا 

 الفسيولو ية  وه ور معالم ا ومفاتن ا األنثوية  واس و د اللغويو  بىول الواعر:

 اـــــفََواَ  داُراـــــة بِّسَ ـــــ اري

 اـــــتموى ال وينا مائ ب لمارا

 اـــــــنحل من غلم  ا  ،اراــي

 (195) د أعصرت أو  د دنا  عصاراا  

يس خدم اذا اللفظ للدالة على الدلول غى الحيض أو الط ر مني اما او  :ـ القرء

 .(196)مو ور ومعرور

 

( ألفاه ت علق بالدر والحلب  5ل الفرعى )ي  من اذا المجا :ما يتعلق بالحلب  -هـ

ب غى مجال الحيوا  وهده  واذه األلفاه اى:   وتس خدم  ميعا

 الن و، –النخور  –ال فطر  –الغمو،  –العصوم 

ب على النا ة ال ى تعصب منخراا عند الحلب  وا  :ـ  العصوب تطلق اذه اللفظة وصفا

ب يطلق على الو  .(197)خص الذى يفعل ب ا ذلكتدر  ا على ذلك. والعصوم أي ا

ب للنا ة ال ى ا تحلب  ا  ذا غمز ضرع ا. والغمو،  :ـ الغموز يس خدم اذا اللفظ أي ا

ب وص  للوخص الذى يىوم بذلك العمل  .(198)أي ا

ب  :رط  ف  ـ التَّ  يفيد اللفظ الدالة على عدم لروج اللبن من النا ة عند الحلب  ويفيد أي ا

 .(199)ذات االدالة على عملية الحلب 

النخور وص  للنا ة ال ى ا تدر ه ى ت رم  ويدلل الجمال يده غى  :لنخورـ ا

 .(200)منخراا. والنخور وص  للوخص الذى يىوم ب ذه الم مة

صفة تس خدم لإلشارض  لى النا ة ال ى ا تدر ه ى يلفز ضرع ا ويو أ.  :ـ النهوز

 .(201)واى صفة للوخص الذى يفعل ذلك

 

 –ألفاه اى: الحذر  5يو مل اذا المجال الفرعى على  :ن والعمرما يتعلق بالس  -و

 الفرش. –الفوارض  –العريض  –الموب 

تفيد اذه اللفظة الدالة على الحيوا  صغير السن لاصة ال أ   ويطلق  :فذ  ـ الح  

ب للمسن من ال أ . يىال الحذر من ال أ  الصغار من ا ليسا المسا .  ب وصفا أي ا

ب الم  .(202)سا  اللطاروالحذر أي ا
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ب لإلنسا  والحيوا  لإلشارض  لى الوام أو المسن من ما :ـ المشب  .(203)يس خدم وصفا

تفيد الدالة على ما غوق العظي  من المعز أو الذى مر عليي سنة وتناول  :يضرِ ـ الع  

الوجر والنبات. غ و وص  للحيوا  غى صغره  بل الفطام وبعده و يل  ني الصغير من 

ب ألني يعرض على البيا الحيوا   أو  .(204)الفبير الخصى. و ال  وم سمى عري ا

ب على العظام من اإلبل ال ى ليسا بصغار  وا مراض  :ـ الفوارض أطلىا وصفا

والواهدض غارض. و يل اى المراض المسنة  وعلى ذلك غسر  ولي تعالى غى سورض البىرض 

 .(205)أى ليسا مسنة [ا غارض وا بفر] 68اآلية 

 

ألفاه  ت ناول وص  الرائحة  3ورد غى اذا المجال الفرعى  :ائحةيتعلق بالر ما  -ز

 الذغر –ال فل  –البنة  لدى اإلنسا  والحيوا   واذه األلفاه اى:

تطلق اللفظة لإلشارض  لى الرائحة الفري ة وما يىابل ا الرائحة الطيبة. غالبنة  :ةنَّ ـ الب  

 .(206)مرابض الغن  ونحوه الرائحة الفري ة مثل رائحة البعر ورائحة

ب م اده الم طيب. :لفِ ـ التَّ  ب للمن ن الرائحة وأي ا  اس خدم اللفظ وصفا

ويىال تفل الوئ ي فل تف ب  ذا تغيرت ريحي ويىال تفد ت للنسداء غيدر العطدرات  ومدن 

ذلك ما  اء غى الحديث غى ذار النساء " ذا لر ن  لى المسا د غليخر ن تف ت". ويىال 

 .(207)ال أى ا ت طيبامرأض م ف

ونىي ي هيث يطلق الذغر على الريح  يءيس خدم اللفظ للدالة على الو :رف  ذ  ـ ال

ب على الريح المن نة. ويىال غ   أهفر أذغر أى واغى األهفار من ن  الطيبة  والذغر أي ا

 .(208)الريح اريح صنا  ال ي 

 

 –: بطانة غىط اما نيو مل اذا المجال الفرعى على لفظي :ما يتعلق بالملبس –ح 

 اللبوس.

اس خدما اذه اللفظة للدالة على باطن الم ب  والظ ارض. و يل     :طانةـ البِ 

بطائن ا من ] 55البطانة الظ ارض  وعلى ذلك غسروا  ولي تعالى غى سورض الرهمن اآلية 

 .(209)أى هوااراا [ س برق

وعلمناه صنعة ]تعالى  يطلق اذا اللفظ على ما يلب  تارض ومني  ولي :بوسـ اللَّ 

 .(210)يعنى الدروع من الحديد. وتارض ألرى يطلق على الوخص ال ب  [لبوس

 

 :ثالثا: مجال الحركة والثبات

ويو مل اذا المجال العام على األلفاه األضداد الدالة على اإل امة والفراق  وعلى  

وعلى البسط  اارتفاع واانحدار  وعلى السرعة والعدو  وعلى اإل بال واإلدبار 

والطى  وعلى الثبات وما يىابلي  وعلى الظ ور واال فاء  وعلى راوم الحيوا   

 وعلى اليىظة والمنام  وعلى الف ح والغلق  وعلى الىطا وعلى الىنص.

ويوضح الجدول ال الى عدد المجاات الفرعيدة  واأللفداه األضدداد ال دى تنددرج تح  دا 

 ونسب ا المئوية.
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 النسبة عدد األلفاظ المجموعة مسلسل

 %14 6 اإل امة والفراق وما ي علق ب ما 1

 %12 5 اارتفاع واانحدار وما ي علق ب ما 2

 %12 5 السرعة والعدو وما ي علق ب ما 3

 %12 5 اإل بال واإلدبار وما ي علق ب ما 4

 %10 4 البسط والطى وما ي علق ب ما 5

 %10 4 السفو  واان صام 6

 %10 4 ال فاء وما ي علق ب ماالظ ور وا 7

 %7 3 راوم الحيوا  8

 %7 3 اليىظة والمنام 9

 %2 1 الف ح والغلق 10

 %2 1 الىطا 11

 %2 1 الىنص 12

 %100 42 المجموع

 وي هظ من الجدول السابق ما يلى:

األاثدر عددداب هيدث بلدغ   دوأ  المجال الفرعدى لأللفداه الدالدة علدى اإل امدة والفرا  -1

 .%14ألفاه تمثل  6فاه اذا المجال عدد أل

أ  مجال اارتفاع واانحدار  ومجدال السدرعة والعددو  ومجدال اإل بدال واإلدبدار  -2

ألفداه. وادذه المجداات  5ي ساوو  غى عدد األلفاه هيث    لفدل مجدال من دا علدى هددض 

 تمثل المرتبة الثانية.

ور واال فداء أ  مجال البسط والطى  ومجدال السدفو  واان صدام ومجدال الظ د -3

ألفداه تمثدل  4تمثل المرتبدة الثالثدة مدن هيدث عددد األلفداه  غلفدل مجدال من دا علدى هددض 

 من مجموع األلفاه. واى تأتى غى المرتبة الثالثة من هيث الويوع. 12%

 أ  مجددال راددوم الحيددوا  ومجددال اليىظددة والمنددام ي سدداويا  غددى عدددد األلفددداه  -4

مددن نسددبة الودديوع وامددا يأتيددا  غددى المرتبددة  %7( ألفدداه لفددل مجددال من مددا  تمثددل 3)

 الرابعة  واما يمث   هد الىلة.

ب هدد النددرض هيدث  -5    مجال الف ح والغلدق  ومجدال الىطدا  ومجدال الىدنص يمثلدو   ميعدا

ب واهداب غىط  يمثل   من نسبة الويوع. %2ي  من ال مجال من ا لفظا

 

( ألفاه اى: 6جال الفرعى )ي  من اذا الم اإلقامة والفراق وما يتعلق بهما :  -1

 ال جر. –ال فويز  –الرهول  –الربعة  –للور  –البين 

ب الدالة على  :ني  ـ الب   يوير اس خدام اذا اللفظ  لى الدالة على ااغ راق  وأي ا

 ااتصال. ومن الووااد ال ى تدل على المعنى األول  ول الواعر: 

 نعددب الغددرام  ولي ددي لدد  ينعددب

 

 وأم الحوشدددببدددالبين مدددن سدددلمى 
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ومددن البددين بمعنددى ااتصددال  مددا  دداء غددى الىددرآ  الفددري  غددى سددورض األعددرار اآليددة 

  ال أبو عبيدض معناه وصلف .   [ د تىطا بينف  ](... 94)

 وأنود ابن األعرابى لىي  بن ذريح غى اذا المعنى: 

 لعمرك لوا البين ا نىطا ال دوى

 

 ولددوا ال ددوى مددا هددن للبددين آلدد 

 

 .(211)و ولي لوا البين يعنى الوصل  أى لوا الوصل و ولي ما هن للبين أى الفراق

تفيد اذه اللفظة الدالة على ما ي علق بمعنى من معانى الفراق  واو الغيام  :وفلُ ـ خُ 

ب  على ما يىابل  عن األال  هيث يىال  وم للور أى غيب عن أاالي  . وتدل اللفظة أي ا

لة على الم خلفين عند أاالي   وعلى اذا غسروا  ول هللا تعالى غى اذا المعنى غ أتى للدا

أى النساء  هيث    النساء ان  [رضوا بأ  يفونوا ما الخوال ] 93سورض ال وبة اآلية 

 .(212)ال ئى ي خلفن عن الغزو والحرم

يس خدم اذا اللفظ للدالة على ال رهل لإلنسا  والحيوا   هيث يىال نا ة  :حولـ الرَّ 

هول أى تصلح لل رهل ونا ة رهول أى ترهل  ور ل رهول أى اثير ال رهل  ر

 .(213)غاللفظة انا على و،  غعول بمعنى غاعل

تفيد اذه اللفظة الدالة على الرهلة غى المفا،ض. يىال: غو، الر ل يفو،  :ـ التفويز

ر واو تفويزاب  ذا رهل غى الصحراء وراب المفا،ض. ويراد بالفلمة ومو ىات ا معنى آل

 الموت وال  ك هيث يىال غو، الر ل:  ذا مات.  ال الواعر غى معنى الموت 

 غمدددن للىدددواغى  شدددأن ا مدددن يحوا دددا

 

 ،  رول ذا ما فوى اعب وغوَّ 

 .(214)و ال ابن األعرابي  يىال غو، غى الطريق   ذا ه ر غى مفا،ض

ال  لى مفا  آلر  تحمل اذه اللفظة ومو ىات ا داات ت علق بال رك واان ى ـ الهجر :

 اما تحمل غى طيات ا معنى الجفاء هيث يىال: اجرت الر ل  ذا  فوتي وبعدت عني.

و ال بعض العدرم    ال جدر العطد  مدن  دول  : اجدرت النا دة بال جدار  وادو هبدل 

 يجعل غى أنف ا تعط  بي على ولد غيراا.

 [غدى الم دا اغدااجروان ] 34وعلى ذلك غسروا  ولي تعالى غى سورض النسداء اآليدة 

 .(215)أى اعطفوان

 

( ألفاه 5يندرج تحا اذا المجال الفرعى ) :رتفاع واالنحدار وما يتعلق بهمااال  -2

 اوى. –اإل راع  –العروج  – أ،ن –ق لَّ اى: هَ 

يس خدم اذا اللفظ للدالة على العلو واارتفاع وعلى السفول واانحدار غى  ق :لَّ ـ ح  

 خدم ما الماء للدالة على الغور يىال هلق الماء غى البئر مجاات األشياء  والطير  واس

 ذا غار وسفل  ويس خدم ما الطير للدالة على اارتفاع  وما األشياء المو ودض غى 

ويس خدم ما الحيوا  ليص  ضرع الحيوا   ذا ارتفا  وما  السماء للدالة على علواا.

 .(216)اإلنسا  للدالة على علو شأني بين الناس

توير الفلمة  لى دال ين األول للصعود  ذا ا،ما مادل على ذلك لاصة  نـأ :ـ ز

 ماارتفا من األرض االجبل  هيث يىال ،نأ الجبل  ذا صعد وارتفا أو تسلق صاعداب.
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ألرى غير الجبل من ذلك  ول  : ،نأ األرض  ألفاه   وتوير الفلمة للسرعة  ذا ا،م اللفظَ 

 .(217)أى أسرع غي ا بالموى

اس خدم العرم اذا اللفظ وما يو ق عني للدالة على الصعود واارتفاع  روج :عُ ـ ال

وعلى ال بوط واانحدار؛ لذا يىال عرج غ   السل   ذا صعد ومني ما  اء غى الىرآ  

تعرج الم ئفة والروا  ليي غى يوم اا  مىداره ]( 4الفري  غى سورض المعارج اآلية )

 أى تصعد. [لمسين أل  سنة

،عد  الدبعض أ  العدروج يعندى اانحددار  غدالمعراج تنحددر عليدي الم ئفدة علي دا و د 

 .(218)الس م من السماء  غدلوا على أن   يعرغو  العروج باانحدار

تس خدم اذه اللفظة للدالة على الصعود واانحدار  غيىال أغرع  ذا صعد  ـ اإلفراع :

 .(219)وأغرع  ذا انحدر

 ا على اانحدار   ا ما الدلو الذى يس خدم غى البئر تدل اللفظة غى عموم ـ هوى :

إللراج الماء  غإ  العرم دلوا ب ا على اارتفاع يىال اوت الدلو غى البئر  ذا ارتفعا 

وا يىال  ا غى الدلو لاصة  واس دلوا على ذلك بىول الف بيين غى صفة دلو م رعة 

 واى ترتفا:

  يوِّ تراع ا عجلى ال ُ  والدلو غى 

 د  طرم غى الصعـــود:وأنو

 .(220)االعىام الفاسر ي وِّ  ْ والدلو تَ 

 

 السرعة والعدو وما يتعلق بهما : -3

( 5ي  من اذا المجال الفرعى األلفاه ال دى تعبدر عدن مودي الحيدوا  وعددوه  وادى )

 الفعظلة. –الفيد  –اانىباض  –الس و  –السامد  ألفاه :

ات اإلسدراع غدى السدير  ومىابلدي الف ددور تحمدل ادذه اللفظدة ومودد ىات ا دا ـَ السَامد :

و دد هملدا ادذه األلفداه معدانى  د سموداب  ذا أسرع و ذا غ ر غى السير.مُ سْ هيث يىال سمد يَ 

 .(221)وداات ألرى ا مجال لمنا و  ا غى ذلك الموضا

تسدد خدم اددذه اللفظدة لوصدد  هراددة اإلبددل  ذا ااندا بطيئددة أو اانددا سدد لة  ـَ السََهو :

 .(222)لفيفة

من األلفاه ال ى تص  ما ي ،م السير من تبخ ر  يىال غاد الد ل يفيد غيدداب  ذا  : يدـ الف

ب الدالدة علدى المدوت هيدث يىدال: غداد الر دل  ذا مدات تبخ ر. وللفلمدة . وتفيدد اللفظدة أي دا

 يدالددة ألددرى  ذا اسدد خدما مددا المددال للدالددة علددى نمائددي هيددث يىددال غدداد لددي مدداُل  أ

 .(223)نبا

يدل اللفظ على اإلسراع وضده هيث يىال : انىبض غى ها  دي  ذا أسدرع  ـ االنقباض :

ب بدين اللفدظ وهدرر الجدر " غدى " للدالدة  غي ا  أو  ذا أبطأ ومن الم هدظ أ  انداك ت ،مدا

على اإلسراع والجد والفعل وي غير المعنى  ذا تغير ال  ،م هيث يىدال: انىدبض عدن غد   

عل صيغ ا  ابض و بيض للدالة علدى المد فمش غدى واش ق من الف  ذا أمسك وأ صر عني.

ويسدد خدم الوصدد  مددا الفددرس للدالددة  أمدوره وموددي ي هيددث يىددال: ر ددل  ددابض و بديض.

 .(224)يىال : غارس  بيض الود  ذا اا   واداب  على شدض سيره.  
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ب على العدو البط : ةـ الكعظل  .(225)أو العدو الوديد يءمن األلفاه ال ى تطلق وصفا

 

( ألفداه 5يدلل غي  طدار ادذا المجدال الفرعدي ) ال واإلدبار وما يتعلق بهما :ـ اإلقب 4

 ـ أ لى ـ را  ـ طلا ـ ولّي. ياي : المأت

تفيدد ادذه اللفظدة الدالدة علدى الودخص الدذي تأتيدي أو الموضدوع  امدا يفيدد  : يتِ أ  ـ الم  

ا على الوخص اآلتي. ومن ذلك المعنى ما ورد غى سورض مري  ا  ندي ] 61آليدة الدالة أي ب

ب   .(226)تياآأى  [اا  وعده مأتيا

يرتفز معنى اللفدظ ومود ىاتي علدى دال دين  األولدى دالدة الخدروج والدذاام  ى :ل  ج  ـ أ  

  لى مفا  ألر هيث يىال أ لى الر ُل عن بلده  ذا لرج عني  لى غيره.

والثانيددة:  لددراج الغيددر عددن المفددا  هيددث يىددال أ لددى الر ددُل غيددره عددن بلددده. ومددن 

دى ولوا السدياق  عالم هظ انا أ  اال  ر  ائ  على ال  ر ال رايبين  بين اللزوم وال

 .(227)اللغوى ما اا  لنا أ  نعرر الفروق الدالية بين المعنيين

ب لحرغددى الجددر  لددى  ـََ را: : وعلددى للدالددة علددى اإل بددال  –يسدد خدم اددذا الفعددل م ،مددا

غدرا  علدي   ]( 94  غى سورض الصاغات اآليدة )واإلتيا  ومن ذلك ما  اء غى الىرآ  الفري

ب بدداليمين غددرا    لددى أالددي غجدداء بعجددل ] 27أى أ بددل  وغددى سددورض الددذاريات اآليددة  [ضددربا

 أى أتى أالي. [سمين 

ب لحدرر الجدر )عدن( للدالدة علدى ال دد  غدرا  عدن   أى  ب م ،ما ويس خدم الفعل أي ا

 .(228)ذاب عن  

اتي الدالدة علدى اإل بدال علدى المفدا  واإلدبدار عندي  يفيد ادذا اللفدظ ومود ى ـ الطلوع :

األصحام أو الناس أو الرغبة غى البعد عني لذا يىال طلعا غى الجبدل  على واذلك اإل بال

وي هظ م ،مة هرر الجدر )غدى( للدالدة علدى  . ذا أ بلا غيي وطلعا غيي  ذا أدبرت مني

بدال علدى لجر )علدى( للدالدة علدى اإل وي ،م هرر ا اإل بال على المفا  أو اإلدبار عني.

الرغبدة غدى علدى و يدل طلدا )علدى( للدالدة  طلعا على صاهب   ذا أ بلا عليي. اإلنسا 

و يدل يد ،م الفعدل  طلعدا علدى الىدوم  ذا غبدا عدن   ه دى ا يدروك البعد عدن   والغيدام

 .(229)هرر الجر ) لى( للدالة على اإل بال: طلعا  لى الىوم

م اذا الفعل بدو  م ،مة لحرر الجر للدالدة علدى اإل بدال  أو اإلدبدار يس خد ـ ولَّى :

ولفدل ] 148اآليدة واذلك مو ىات ا ومن ذلك ما  داء غدى الىدرآ  الفدري  غدى سدورض البىدرض 

ويس خدم الفعل ومو ىاتي مدا هدرر الجدر )عدن( للدالدة علدى اإلدبدار   [و  ة او مولي ا

 .(230)واذا او المو ور من ا م العرم

 

 ألفداه ادى : 4يود مل ادذا المجدال الفرعدى علدى  :مَاالبسط والطَى ومَا يتعلَق به -5

 المنفمش. –اإلاراء  –الىلوص  – ياهالطَّ 

يويا اس خدام اذا اللفظ للدالة على البسط  يىال : طحاه يطحوه طحواب أى  : ياحـ الطَّ 

 أى بسط ا. [واألرض بعد ذلك طحااا] 6بسطي  وغى ال نزيل غى سورض الوم  اآلية 

تطلق على اإلنسا  المبسوط على األرض من ضرم ونحوه يىال طحوتي أى ي اهالطَّ 

المنبسط بنفسي  انبسط واندبطح  يسد خدم ادذا الطاهى تطلق على و ضرب ي ه ى صرع ي.
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غدرس طداا : أى مودرر  ويىدال  :يىال اللفظ ومو ىاتي للدالة على اارتفاع والعلو  هيث

 .(231)الطاهى أى العالى المرتفاغى اليمين : ا والىمر 

يس خدم اذا اللفظ ومو ىاتي ما الظل والعمر للدالة على الىصر  وما  : الق لُوصـ 

الماء للدالة على الفثرض والزيادض. وتس خدم ما اإلنسا  والجلد للدالة على اانىباض 

 .(232)وتىلص الجلد  ذا أنىبض  لص الر ل عني  ذا انىبض هيث يىال :

يس خدم اذا اللفظ ومو ىاتي ما الظل  والزمن للدالة على الطول واام داد أو  :اءـ اإلكر

  م د.ايىال أارى الظل :  ذا طال و  الىصر.

وتس خدم المادض اللغوية نفس ا للدالة   وأارينا األمر : ألرناه أارينا الحديث : أى أطلناه.

 (.233على الىصر والنىصا )

ومود ىاتي الدالددة علدى اانبسدداط واام ددداد يىدال انفمددش غددى يفيدد اددذا اللفددظ  : المََنكم  ـَ

ب علددى اإلشددارض  لددى ال ىددبض و لدد  الحا ددة أى انبسددط غي ددا الحجدد    ةويدددل ااسدد خدام أي ددا

 .(234)ع الواض  ذا تىبض وارتفا ه ى يلصقريىال: انفمش ض

 

 – السدا د –ورد غى اذا المجال الفرعدى  ألفداه ادى: الددائ   :نتصابالسكون واال -6

 المافل –الىعود 

غمدن السداان  دول  : مداء  تطلق اذه اللفظة على السداان والم حدرك والددائر. ـ الدائم :

دائ  أى ساان ا يجرى وغى الحدديث "ا يبدولن أهددا  غدى المداء الددائ   وا تغ سدلوا غيدي 

ىددول  : الدوامددة ألنددي تدددوم غأمددا مددا يسدد دل بددي علددى الدالددة علددى الحراددة . مددن  نابددة"

 .(235)دوموت

توير الدالة  لى معنيدين األول اانحنداء غالسدا د المنحندى. والثدانى الدالدة  ـ الساجد :

 .(236)على اان صام  غالسا د غى لغة طىء المن صب

ب  ذا  ام ـ القعود :   .(237)يىال  عد الر ل يىعد  ذا  ل  و عد أي ا

غالمافددل يطلددق علددى  اسدد خدم اددذا اللفددظ ومودد ىاتي للدالددة علددى اان صددام  :ـََ الماثََل

ب للدالدة علدى الحرادة  غالمافدل ادو الدذااب ه دى ا تدراه. ويودير  المن صب  ويطلق أي دا

ب  لدى معندى الو دور بدين يددى  نسدا  مدا  هيدث يىدال: مثدل بدين يديدي   ذا  اس خدام ا أي دا

ب. ب غلي بدوأ مىعدده مدن  ان صب  ائما و داء غدى الحدديث "مدن أهدب أ  تمثدل الر دال لدي  يامدا

 .(238)ار"الن

 

 –ال دراء –السَّدارم –بلِّدج ألفداه ادى: 4ي  من ادذا المجدال  :الظهور واالختفاء -7

 ضاع

يس خدم اذا اللفظ غى مجال الو ادض للدالة على اإللفداء والف مدا   هيدث يىدال  ج :لِ ـ ب  

ويس خدم غى غير ذلك من المجاات للدالدة علدى الوضدوا  بلج الر ل  ش ادتي  ذا ا م ا.

ويسد خدم مدا الصدباا والوددم   غيىدال: الحدق أبلدج أى مسد ىي  واضددح م دىء.والظ دور 

ب ويىدددول الرا دددز غدددى الدالدددة علدددى الوضدددوا  للدالدددة علدددى الوضدددوا والظ دددور أي دددا

 .أبلجا و  اوبين الحق  :وااس ىامة

 .(239)و عل الباطل  واب لجلجا         
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واال فاء  وعلدى الظ دور. يس خدم العرم اذا اللفظ للدالة على ال وارى  ـ السارب :

ومدن  ] 10غالسارُم الم وارى والسارم الظاار. ومن ذلك ما ورد غى سورض الرعد اآلية 

 .(240) يل أى الظاار عملي بالن ار [او مس خ  بالليل وسارم بالن ار

يوير اس خدام اللفظ  لى الدالة على ما بطن ولفدى  وي دار غدى ترايدب  ـ الضراء :

لة على الموى الظاار غى الصحراء  هيث يىال : او يموى ال راء ما الفعل يموي للدا

 .(241)أى موى غى الوجر مس  راب 

اذا الفعل من  بيدل المود رك اللفظدى  ولفدن العدرم تعاملدي معاملدة األضدداد  ـ ضاع :

غمددن المعلددوم أ  الفعددل ضدداع ي دديا ومعندداه ال ددياع والخفدداء  يخ لدد  عددن الفعددل ضدداع 

 ودار والظ دور لاصدة غيمدا ي علدق بالرائحدة الطيبدة مدن مسدك ي وع الذى يددل علدى اان

ب وعداما من األضداد .هونحو  .(242)وانا ض  أبو الطيب اللفظين معا

 

 ورد فى هذا المجال الفرعى ثالث كلمات هى : :ركوب الحيوان وما يتعلق به -8

 الفرى –الراوم  –هل 

دابدة  والدالدة علدى  ندزال الغيدر يس خدم اذا اللفظ للدالة علدى الندزول عدن ال :  لَّ ـ ح  

ب. ومن ذلك  ول  : هللُا بك عن الدابة أى أنزل ك  .(243)أي ا

يددل ادذا اللفدظ علدى معندى الفاعدل ومعندى المفعدول  غدالراوم لفدظ علدى  وب :ُكَـ الرَّ 

ويفيدد اإلشدارض  لدى  و،  غعُول لإلشارض  لدى الراادب هيدث يىدال : رادوم لفدذا أو راادب.

غمن ددا ] 72ومددن اددذا مددا ورد غددى سددورض يدد  اآليددة ، ى مفعددولالمراددوم غيفددو  بمعندد

 .(244)أى ما يرابو  [راوب  

  وغى ذلك يىول الرا ز: ييوير اذا اللفظ  لى المف ر : ِريّ ـ الك  

  يـــرِّ م ى أنام ايؤر نى الفَ                                            

 ي  وا أسما أ ـراس المطلي ب                                           

ب  لى المف َ    . (245)ىرَ ويوير اللفظ أي ا

 

 

 ألفاه اى:  3وي  من اذا المجال الفرعى  :اليقظة والمنام-9

 ال جود –الخابط  –ا لعب  

يس خدم اذا اللفظ ومو ىاتي لإلنسا  والحيوا . ويس خدم غى اإلنسا  للدالدة  ب :ع  ل  ـ اج  

ال ا لعدب الر دل  ذا اضدطجا و ذا م دى ويوصد  ب دا على ااضطجاع أو الم ي. يىد

ب  ذا سددىط علددى و  ددي الحيددوا  وشدددض  يوغددى الحيددوا  يوصدد  ب ددا مودد  الر ددل أي ددا

 . (246)سيره

ََ الخََابط : لوددجر ويدددل غددى اإلنسددا  علددى يسدد خدم اددذا اللفددظ لإلنسددا  والحيددوا  وا ـ

 :هال ين

وغدى ال نزيدل مدا يؤيدد  أو ااضدطرام.والثانية: الخبط باليد  األولى: النوم  غالخابط النائ . 

الذين يأالو  الربدا ا يىومدو   ]من سورض البىرض ب ذا المعنى  275ذلك هيث وردت اآلية 
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وغى الحيوا  يوير  لى لبط البعير ونحدوه  .[ ا اما يىوم الذى ي خبطي الويطا  من الم 

ب  وغددى الوددجر يدددل علددى األوراق ال ددى تددنفض وتخلددط  بيديددي  ذا ضددرم ب مددا ل فددو  علفددا

 .(247)للحيوا 

انحصر اس خدام ادذا اللفدظ لإلنسدا  وهدده  ويددل علدى هدال ين مدن هااتدي ـ الهجود :

و دد اا سدبا الفلمدة دالدة  ديددض بظ دور اإلسد م  وادى   الندوم أو اليىظدة ماالطبيعية وا

 مدن سدورض 79  ويؤيدد ذلدك المعندى مدا  داء غدى اآليدة دالمس يىظ غدى الليدل للصد ض وال عبد

 .(248)[ومن الليل غ  جد بي ناغلة لك عسى أ  يبعثك ربك مىاما محموداب ]اإلسراء 

 

  إجافة.ورد لفظ واهد غى اذا المجال الفرعى  او  الفتح والغلق : -10

ويسددد خدم ادددذا اللفدددظ للدالدددة علدددى الفددد ح واإلغددد ق  يىدددال : أ دددار البدددام غ حدددي أو 

 .(249)أغلىي

احدة هى اآلشرة التى تدل على القاطع وتددل يتضمن هذا المجال لفظه و :القطع -11
 أيضاً على المقطوع يقال: أشرُت الخشبة آشرها أشراً إذا نشرتها.

غدى الودعر  يمدن ذلدك مدا روو  ويدد آشدرض: مأشدورض أى مىطوعدة  ويد آشرض :  اطعدة

 أناشر ا،الا يمينك آشـــره  ل األي ام طعنة ناشـــرهلىد عيَّ  :يالعرب

 .(250)طوعةآشرض انا بمعنى مى

ب  واى الىنديص  وادى  القنص والصيد : -12 وردت لفظة واهدض غى اذا المجال أي ا

وتفيد معندى مفعدول لإلشدارض  على و،  غعيل للدالة على معنى الفاعل غ دل على الصائد.

 .(251) لى الصيد

 

 رابعاً : مجال البيئة :
طة بالعربى هيث ي  من اذا المجال األلفاه األضداد ال ى ت علق بالبيئة المحي 

وي سا مجال البيئة ليومل ما ي علق باألدوات   تؤفر غيي  ومن ف  غى غفره ولغ ي.

 وبالزما   وبالليل  وبالن ار  وبالحرارض  وبالبرودض  وبالنبات  وباألرض.

 -ويبين الجدول التالى المجاالت الفرعية وعدد ألفاظها ونسبتها المئوية :

 النسبة هعدد األلفا المجـال الفرعي م

 %28 7 األدوات وما ي علق ب ا 1

 %24 6 الزما  وما ي علق بي 2

 %20 5 الليل والن ار وما ي علق ب ما 3

 %16 4 الحرارض والبرودض وما ي علق ب ما 4

 %8 2 النبات وما ي علق بي 5

 %4 1 األرض 6

 %100 25 المجمـــــوع
 

 :ويوضح الجدول السابق أ 
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اثر غى نسبة الويوع ويأتى غى المرتبة األولى هيث بلغ مجال األدوات او األ -1

 من مجموع األلفاه. %28ألفاه  تصل نسب  ا المئوية  لى  7عدد ألفاهي 

مجال الزما  وما ي علق بي يأتى غى المرتبة الثانية هيث وصل عدد ألفاهي  لى  -2

 من مجموع األلفاه. %24ألفاه تمثل  6

 5ا يأتى غى المرتبة الثالثة  وتبلغ عدد ألفاهي مجال الليل والن ار وما ي علق ب م -3

 من مجموع األلفاه. %20ألفاه  وتمثل نسب  ا المئوية 

مجال الحرارض والبرودض يأتى غى المرتبة الرابعة ويمثل هد الىلة هيث بلغ عدد  -4

 .%16ألفاه تمثل نسب  ا  4ألفاهي 

من  %8ث ب  مجال النبات يأتى غى المرتبة الخامسة وي  من لفظين غىط يم -5

 مجموع األلفاه.

من  %4مجال األرض يمثل هد الندرض هيث ل  يرد غيي  ا لفظ واهد يمثل  -6

 مجموع األلفاه.

 

ألفدداظت توتعددت علددى  7ورد فددى هددذا المجددال  :مجاااا اواواو ومااا يتعلااق ب ااا -1
  المجموعة األولى : أدوات الحرب وما يتعلق بها. مجموعتين دالليتين:

 أدوات الميسر وما يتعلق بها.: المجموعة الثانية

 النسبة عدد األلفاه المجـال الفرعي م

 %71.5 5 أدوات الحرب  وما يتعلق بها 1

 %28.5 2 أدوات الميسر وما يتعلق بها 2

 %100 7 المجمـــــوع

 ويبين الجدول السابق أ  :

 5هيددث بلددغ عدددد ألفاه ددا  %71.5المجموعددة الخاصددة بددأدوات الحددرم تمثددل  -1

 ألفاه.

 .%28.5المجموعة الخاصة بأدوات الميسر ول  يرد غي ا  ا لفظا  يمث    -2

 

 ت  دمن ادذه المجموعدة األلفداه ال اليدة : أ ـ أدوات الحرب وما يتعلق بهَا :

 األ ذ –اإلصراد  –شام  –السل   –الخويب 

ي علق اذا اللفظ بالدالة على صناعة السي  وصىلي. غيطلدق علدى السدي   ـ الخشيب :

ب علدى السدي  الصدىيل الدذى  الخون الذى ل  يحف  عملي  ول  يزد غى الصىال.ويطلق أي دا

 برد من  بل أ  يلين غ و لويب.

ب لإلشارض  لى البر دو  تسوية. وأطلدق الخوديب  يويس خدم الفعل لوب ما النبل أي ا

ب  ذا اا  هديث الصناعة ب للسي  أي ا  .(252)وصفا

ب للج ف :ل  ـ الس    . (253)رام الصغير والجرام العظي يطلق اذا اللفظ وصفا

ي  ذا سدلي. سديفَ  اذا الفعل للدالة على سل السي  أو  غماده. يىدال شدامَ  يس عمل:  ام  ـ ش  

 .(254)ي  ذا أغمدهسيفَ  وشامَ 
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يودير ادذا اللفدظ  لدى  صدابة ال ددر تدارض أو الخطدأ غدى الرمدى  ويسد خدم  ـ اإلصراد :

ب للسدد ام. ب لاصددا صددراداب أى أصددام ونفددذ مددن الرميددة  أو  ذا يىددال: أصددردَ السدد ُ    وصددفا

 .(255)ألطأ. والُمصرد المصيب  أو المخطىء

ب لندوعين مدن السد ام. غاألَ  يأتي : ذّ قُ ـ األُ  السد   الدذى ا ريدش عليدي   ذُّ  َداذا اللفظ وصدفا

 .(256)واأل ذ الذى لي ريش

 

 – ت  ددمن اددذه المجموعددة لفظددين امددا: ُمدددَاَمق :أدوات الميسََر ومََا يتعلََق بهََا -ب

 المنيح.

ق ب لصدناعة الىددا مدن هيدث الد دة أو الدرداءض. يىدال :  :ـ ُمده م  يس خدم اذا اللفظ وصفا

 ني لىدا ُمددَاَمق  ذا هفف دي وهسدن ي. و ندي لُمددَاَمق  ذا شدفىا غدى عملدي أى عمل دي عمد ب 

ب   .(257)رديئا

ب  ولفن يسد خدم للدالدة علد :ـ المنيح ب لوص  الىدا أي ا ى الىددا يوير اذا اللفظ أي ا

ب على الىدا الذى ا نصيب لي  .(258)الفائز أو الموفوق بفو،ه  وللدالة أي ا

 

ألفداه أضدداد تددل علدى الدزمن  6ورد غدى ادذه المجموعدة  :الزمان وما يتعلَق بَه -2

 الغابر –أر أ  –اإلل ر  –البائ ة  –بعد  –و ذا(  ) ذ :يوا بي وما ي علق

ب  وعامل مددا معاملددة اللفددظ الواهددد. ولعددل  وضددا أبددو الطيددب اللفظددين: ـََ )إذ و إذا( معددا

داغعي  لى ذلك ما اا  ل ما مدن اسد خدامات ذات داات مود راة هيدث  ن مدا يجيئدا  لمدا 

  51واس دل على معنى المس ىبل بما  اء غى سورض سبأ اآلية  م ى  ويجيئا  لما يس ىبل.

غزعوا غيما يسد ىبل  يريدد يدوم  معناه  ذ [لوترى  ذ غَزعوا غ  غوت وألذوا من مفا   ريب  ]

 :يعلى دالة  ذا على الماض يواس دل بالبيا ال ال الىيامة.

ب   َسىَيُا  ذا تَغـورت النجـــومُ   وندما  يزيــد الفأس طيبــا

 .(259)يريد  ذ تغورت

تس خدم " بعد " للدالة على الم ألر والم ىدم مثدل  بدل  ومندي  ولدي تعدالى غدى  ـ ب عد :

 أى من  بل الذار. [ولىد ا بنا غى الزبور من بعد الذار ] 105ء اآلية سورض األنبيا

ب ما  اء غي سورض النا،عات اآلية   دالوا أى  [واألرض بعد ذلك دهااا] 30ومن ا أي ا

 .(260) بل ذلك  ألني عز و ل للق األرض  بل السماء

 مالي بائ ةُ  :ث يىالليل وتطلق على العََواء هيتفيد الفلمة الدالة على ،من ال ـ البائتة :

 .(261)ي ليلةب  يريد العواء ُ يْ بِّ   أى ما يُ ليلة  

تفيددد اللفظددة الدالددة علددى  لدد ر الموعددد  ذا لدد  يدد   الوغدداء بددي غددى الو ددا  :ـََ اإلخََالف

 دالوا مدا أللفندا  ] 17المحدد لي. ومن ذلك ما ورد غى الىرآ  الفدري  غدى سدورض طدي اآليدة 

ب علدى المَصدادغة. يىدال: أللفدا للدالدة مود ىات ا اللفظدة و عملوتسد  .[موعدك بملفنا أي دا

ب   .(262)موعدك  أى صادغ ي ُللفا

تألير األمر عن و  ي  أو دنو األمر مدن الو دا يىدال: أر دأت   لىيوير اللفظ  :ـ أرجأ

 .(263) ذا دنا ن ا  ا النا ةُ  أتِّ  َ رْ األمر  ذا ألرتي. ويىال : أَ 
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ب علدى الماضدى. يىدال غبدر يغبدر غبدوراب تددل ادذه اللفظدة علدى البدا ى وأ ـ الغَابر: ي دا

ب غبر يغبر  ذا م دى  وغسدر  ولدي تعدالى غدى سدورض الودعراء اآليدة  وغبرا  ذا بىى. وأي ا

بأن دا غدى البدا ين. ويىدال ادا  ادذا وادذا غدى  [غنجيناه وأالي  ا عجو،اب غى الغابرين] 172

 .(264)غابر الدار أى غى الزمن الماضى

 

السددر  ألفاه ادى: 5ت  من اذه المجموعة  تعلق بهما :ـ الليل والنهار وما ي3

 غاضية –عسع   –الصري   –الودر  –

للدالدة علدى ال دوء والظلمدة للن دار والليدل.  –اس خدم العرم اذه اللفظدة  ف :د  ـ السَّ 

غالسددغة غدى لغدة بندى تمدي   واذا اال  ر ندابا مدن الد  ر الدالدة لددى لىبائدل العربيدة:

والسدغة غى لغة اوا،  تعنى ضوء الصباا هيدث   ة غى لغة طىء ال وءوالسدغ. الظلمة

ب : أسددر الليدل  ذا أ بدل. ومدن األدلدة  تىول: أسدر الصبح  ذا أضداء. ويىدول العدرُم أي دا

 على ذلك ما أنوده الخطفى  د  رير بن عطية:

  ا أسدَغَا ـيرغعَن لليل  ذا م                              

ب ُر َّ  نَّا    ِّ أعناق                                .(265)اـفوااما

اسد خدم العدرم ادذه الفلمدة غدى الدالدة مثدل السددر  وادأ  الفلم دين المدة  ف :د  ـ الشَّ 

ب  او ب  أو تفددو  الوددين  ددد  لبددا سددينا هدددض. ومددن المح مددل أ  تفددو  السددين  ددد  لبددا شددينا

 واه فظ العرم بالصيغ ين بالداات نفس ا.

: الودر مثل السدر يفو  بمعنى ال وء وبمعنى الظلمة ويىال: أشدر  ال األصمعى

 .(266)الليل  ذا أهل   وأشدر الصباا  ذا أضاء

ر  والدالة على الليدل  توير ااس خدامات ل ذه الفلمة  لى الدالة على الن ا :ريمـ الصَّ 

يدل  وآلدر : الصدري  الليدل  والصدري  الن دار. و دال بع د      الصدري  أول اللهيث يىال

الليددل. وأشددار آلددرو   لددى أ  الصددري  الليددل  ذا انصددرم والن ددار  والصددري  الن ددار  ذا 

 20اآليدة ) [غأصبحا االصري  ]انصرم الليل. وعلى اذا  و، البعض تفسير  ولي تعالى 

 .(267) و،وا تفسيراا بأن ا صارت مثل الليل المظل ( من سورض الىل  

لة على اإل بدال واإلدبدار  هيدث يىدال عسدع  الليدل اس خدم اذا اللفظ للدا ـ عسعس :

 :و ذا أدبر وأنود غى معنى اإل بال ذا أ بل 

      اــــــعسـه ى  ذا ماليل ن عس     

ب هندساـورابا مني لي    ب ب يما

من  19اآلية  [والليل  ذا عسع   ]وعلى اذا أي اَ تعددت تفسيرات  ولي عز و ل 

 عباس المراد  ذا أدبر الليل. و ال غيره. أهل   و ال آلرو سورض ال فوير  هيث  ال ابن 

 .(268)أدبر

يوصد  ب دا الندار امدا لدالة علدى شددض الظلمدات. وا لوص  الليل تس عمل :ـ الغاضية

 .(269)للدالة على شدض ضوئ ا

 



 د. نصر الدين صالح                                                                        األضداد عند أبى الطيب اللغوى 

 م2014مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد األول ـ يناير 

 

341 

 الحرارة والبرواة وما يتعلق ب ما : -4

 المعمعا . –شفي   –همي   –د رَّ ألفاه اى: بَ  4ت  من اذه المجموعة 

ََ  عل ددي  دت المدداءَ يسد حدم اددذا اللفددظ للدالدة علددى ال بريدد وال سددخين. يىددال: بَدرَّ  د :رَّ ـَ ب 

ب. ومن ذلك  ول الواعر:  بارداب. وبردتي  عل ي سالنا

ب تواغىيـــي سخين ييــدِّ ّرِّ بَ             شفا البــرد غى المياه غىلنا   .(270)ا

المدداء الحددار  والمدداء البددارد وسددمى العددرق  يطلددق اددذا اللفددظ لإلشددارض  لددى ـََ الحمََيم :

 .(271)الحمي  ألني هار

ال ل  اللغويو  العرم هدول دالدة ادذا اللفدظ  غبع د   ال صدي بالدالدة  ـ الشفيف :

على شدض هر الوم   وآلرو  هصروا دال ي غى شدض لذع البرد. وغريق فالث  مدا بدين 

ب لل ب الحر  وبرد الريح. اس ود دوا بىدول الىائدل : ) داءت تود فى و الدال ين  غ فو  وصفا

 يواس ودد دوا بىددول الىائددل : )غددأ لجأاددا  لددى نددارِّ  ل ددب الوددفي ( للدالددة علددى ل ددب الحددر.

 .(272)الوفيُ ( أى ألجأاا البرد

ويوم معمعا   ذا ادا  شدديد البدرد   يىال: يوم معمعا   ذا اا  شديد الحر ـ المعمعان :

ب   .(273)أي ا

 ل بِّ الُمعْ  –الطريق ورد غى اذه المجموعة لفظا  غىط اما : النبات وما يتعلق به : -5

ب للنخيل الىصير الذى ينال  :ـ الطريق ب لاصا اليد  واذا او الودائا بيس خدم اللفظ وصفا

يسد عمل بين العرم. ويىول آلرو     الطريق يعنى النخل الطويدل الدذى يفدوت اليددَ  أي 

ب ألطول ما يفو  من النخيل  .(274)وصفا

يسد خدم ادذا اللفدظ ومود ىاتي للدالدة علدى ذبدول أوراق األشدجار وسدىوط ا  ل :بِ ـ الُمع  

يىددال : أعبلَددا  مددن ناهيددة  والدالددة علددى اإلنبددات ولددروج األوراق مددن ناهيددة ألددرى.

ب  ذا لرج ور  ا  واس  الورق العَبل الوجرضُ   .(275)تُعبل  ذا سىط ور  ا  وأي ا

 

ويطلددق علددى  الَحومددا  و ورد لفددظ واهددد ادد االرض ومََا يتعلََق بهََا : -7

ب على الصلب والغليظ من األرض  .(276)المفا  الس ل  ويطلق أي ا

 
 

  خامًسا : مجال العقل :
ي و،ع ادذا المجدال العدام علدى أربعدة مجداات  ويوضدح الجددول ال دالي عددد األلفداه 

 ال ي ي  من ا ال مجال غرعي  ونسب  ا المئوية :

 النسبة عدد األسماء المجـال العام م

 %34.5 8 الوك واليىين وما ي علق ب ما 1

 %30.5 7 ال ذار واإللفاء وما ي علق ب ما 2

 %17.5 4 المعرغة والذااء وما ي علق ب ما 3

 %17.5 4 الف م وما ي علق بي 4

 %100 23 المجمـــــوع

 ويبر، الجدول السابق أ  :



 د. نصر الدين صالح                                                                        األضداد عند أبى الطيب اللغوى 

 م2014مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد األول ـ يناير 

 

342 

  %34.5ي  لددى مجددال الوددك واليىددين يددأتي غددي المرتبددة األولددى هيددث تصددل نسددب  -1

 ( ألفاه.8) يويبلغ عدد ألفاه

 .%30.5مجال ال ذار واإللفاء يأتي غي المرتبة الثانية  هيث تبلغ نسب ي المئوية  -2

مجال المعرغة والدذااء ومجدال الفد م  ي سداويا  غدي عددد األلفداه غدي ادل من مدا  -3

 من مجموع األلفاه. %17.5( ألفاه  تمثل 4على هدض )

 

( ألفداه ادي :  8ورد غدي ادذا المجدال الفرعدي )  ا يتعلق بهمَا :الشك واليقين وم –أ 

 هسب ـ اإللالة ـ الخور ـ الدّعى ـ اارتيام ـ الوَّفوك ـ عسى ـ هن.

ددبْا الودديء  تسدد خدم اددذه اللفظددة تددارض للوددك  وتددارض ألددرى لليىددين. ـََ حسََب : يىددال َهسِّ

بُي  ذا هنن ي و ذا اس يىن ي أي با. و د ورد اذا اللفظ غ ي الىرآ  الفدري  للدالدة علدى الظدن  مدن أْهسِّ

اُْ  َونَْجدَوااُ  بَلَدى 80مثل  ولي تعالى غي سورض الزلدرر  اآليدة ) درَّ ( ]أَْم يَْحَسدبُوَ  أَنَّدا اَ نَْسدَمُا سِّ

ْ  يَْف ُبُوَ  [ أي أم يظنو   و ال لبيد غي معنى اليىين :   َوُرسُلُنَا لَدَْي ِّ

ا  ذا ما المرُء أصبح  اغ  ا تجارض رباهب  هسبا ال ىى والبر ليرب

 .(277)أي اس يىنا ذلك

دا الدالدة علدى اليىدين. يىدال  ـ اإلخالة : يفيدد اللفدظ ومود ىاتي الدالدة علدى الودك  وأي ب

 للا الويء  لالة:  ذا هنن ي شاابا غيي  ولل ي  لالة  ذا اس يىن ي.  ال الواعر :

 بااي بخاليوما للا ذا لال  ي لوالي األ،داو   اا  ذا غخر من 

 .(278)يريد وما هنن ي

دا  ـَ الخَوف : يسد خدم ادذا اللفدظ للدالدة علدى الفدزع الدذي ا ي ديىن مندي  وللدالدة أي ب

ددر الخددور غددي اآليددة )  ( مددن سددورض النسدداء : 3علددى اليىددين. وعلددى اددذا المعنددى الثدداني غُسِّ

ُحوا َما طَ  ُطوا غِّي اْليَ َاَمى غَانفِّ ْف ُْ  أَاَّ تُْىسِّ َن النَِّّساءِّ َمثْنَدى َوفُد ََث َوُربَداَع [ ] َو ِّْ  لِّ اَم لَُف  ّمِّ

 .(279)غخف   أي أيىن  

تدل الفلمة على الوك غي النسب أو ادعائي هيث يىدال : الددَّعيُّ الدذي يددعي  ـ الدَّعي :

 .(280)نسببا غي  وم لي  من  . و يل الدعي : الذي يدعيي أبوه

ات ا علدى أمدرين : األول الودك  والثداني تدل ادذه اللفظدة و دذراا ومود ى ـ االرتياب :

دَك اْلفِّ َداُم اَ َرْيدَب غِّيديِّ 2اليىين. ومن أمثلة الوك  ولي تعالى غي سورض البىدرض اآليدة ) ( ] ذَلِّ

ْلُم َّىِّيَن [  ومن أمثلة الدالة على األمرين   ولي تعالى غدي سدورض الطد ق اآليدة ) ( 4ُادبى لِّّ

بد   [ أي شدفف    و يدل )ارتبد  ( أيىند  . ومدن المعندى ] وال ئي يئسن من المحيض    ارت

 .(281)الثاني ما نىل عن أبى عبيدض من أني  ال: رابني األمر  ذا اس يىنا مني الريبة

ََ تسدد خدم اددذه اللفظددة للدالددة علددى )المفعددول( أي الموددفوك غيددي  وللدالددة  وك :كُ ـََ الشَّ

دددا علدددى )الفاعدددل( أي الودددخص الفثيدددر الودددك  ويسددد خدم ا للفدددظ غدددي مجدددال الحيدددوا  أي ب

واإلنسا   من ذلك  ول   : نا ة شفوك أي الموفوك غي سمن ا  غديلم  سدنام ا لديعل  أب دا 

ْرق أم ا.  .(282)والوفوك الر ل الفثير الوك طِّ

اس خدم العرم اذا اللفظ للظن واليىين. غمن الوك ما ورد غدي سدورض الجافيدة  ـ الظَّن :

و ولدي تعدالى غدي     نظدن  ا هندا [ غ دؤاء شدفاك. ( ] ومدا نددري مدا السداعة 32اآلية )

( من سورض النج  : ]    ي بعو   ا الظن [ أي الوك  ومن اليىين ما ورد غدي  28اآليـة ) 
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( ] الذين يظنو  أن   م  دو رب د  [ أي يسد يىنو  أل  هللا ا يمددا 46سورض البىرض اآلية )

دا مدا ورد غدي الوفاك غي لىائدي. ( غدي صدفة مدن 20سدورض الحا دة اآليدة ) ومدن اليىدين أي ب

ينِّيِّ غَيَىُوُل َااُؤُم اْ َرُؤوا اِّ َابِّيَْي ) ا َمْن أُوتَِّي اِّ َابَيُ بِّيَمِّ (  ِّنِّّدي َهنَْندُا 20و با لي الجنة : ] غَأَمَّ

َسابِّيَْي [ أَنِّّي ُم َق  هِّ
(283). 

اليىدين  ولدي وعسى من األلفاه ال ي تفو  للوك مرض  ولليىدين مدرض ألدرى  غمدن  ـ عسى :

( ] عسدى ربفد  أ  يدرهف  [ غ ندا عسدى لليىدين  أي أ  8عز و ل غدي سدورض اإلسدراء اآليدة )

 الرهمة وا بة  و يل عسى غي الىرآ  وا بة  ومن الوك  ول الواعر:

 (284)يفو  وراءه غرج  ريب   

 

 عسى الفرم الذي أمسيا غيي

 ب ـ التذكر واإلخفاء :

لفدداه ت علددق بإعمددال العىددل غددي تددذار الودديء أو ( أ7وي  ددمن اددذا المجددال الفرعددي )

ا غي  لفائي وعدم تذاره  واذه األلفاه اي : ألفى ـ اسد خفاء ـ أسدرَّ ـ  اإلمعا  غيي  وأي ب

 الفات  ـ اإلمعا  ـ النسيا  ـ أو،ع.

تفيددد الفلمددة الدالددة علددى اإللفدداء  واإله ددار المعنددوي والمددادي هيددث يىددال  ـََ أخفََى :

 ي  وألفيا الويء  ذا أه رتي. ومدن ذلدك مدا غسدر بدي الدبعض  ولدي ألفيا الويء  ذا ا م

( ]    السدداعة آتيددة أادداد ألفي ددا [ بددأ  ألفي ددا معنااددا 15تعددالى غددي سددورض طددي اآليددة )

 .(285)أه راا

يدل اذا اللفدظ علدى الدداات السدابىة ال دي دل علي دا )ألفدى( أي اإللفداء  ـ استخفى :

بعددض اللغددويين ،ادوا علي ددا   عمددال الحيلددة والعىددل  واإله ددار المعنددوي والمددادي   ا أ 

لطا   أي يددراد ب ددا ل سدد  ار مددن ذلددك مددا نىددل عددن األصددمعي  ولددي : اسدد خفيا مددن السدد

 .(286)ملوا اس خفى وألفى معاملة واهدض غي  غادض الداات السابىةاع ااس  ار  و د

ذين ي علىدا  للفاء واإله ار اليفيد اذا الفعل ومو ىاتي  غالببا  الدالة على اإل ـ أس رَّ  :

للدالة على اإللفاء والف ما  غي النف  أاثر من ال علق باألشياء الماديدة  ةالمعنوياألمور ب

يىددال أسددررت الودديء  ذا ألفي ددي  وأسددررت الودديء  ذا أه رتددي  وعلددى اددذا  المحسوسددة.

ة [ غسدرواا ( وادي  ولدي ] أسدروا النَّدامد10غسر بع    ما  اء غي سدورض يدون  اآليدة )

 .(287)بمعنى أه روا الندامة

يعد اذا اللفظ من ألفاه األضداد؛ أل  ادذا اللفدظ علدى و،  غاعدل يفيدد الدالدة  ـ كاتم :

على المفعول نحو سر اات  أي مف وم  اما يفيد الدالة على الفاعل  غالفات  او الدذي يفد   

 .(288)السر

لعىدل  فد  اإل درار بدي غدي الوا دا مدن يددل ادذا اللفدظ علدى  فبدات الوديء غدي ا ن :ع  م  ـ أ  

ا على الذاام بالويء و ضاع ي  هيث يىال أَ  بحىي : أ ر بي وأمعن  نَ عَ مْ ناهية  ويدل أي ب

 .(289) ذا ذاب بي واو نىيض األول

لدة  هيدث يىدال نسديا الوديء غفيفيد اذا اللفظ الدالة  لى أمدرين األول : ال ـ النسيان :

( ] ولىدد ع ددنا  لدى 115 عز و ل غي سورض طي اآليدة ) ذا غفلا عني  ومن ذلك  ول هللا

آدم من  بل غنسى ول  نجد لي عزما [  والثاني : الدالة على ال رك م عمدبا  ومن ذلك  ول 

 .( ] نسدوا هللا غنسدي   [ أي ترادوا عبادتدي عمددبا67هللا عز و دل غدي سدورض ال وبدة اآليدة )
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ا  ولي تعالى غي سورض البىدرض ا ( ] وا تنسدوا الف دل بيدنف  [ أي 237آليدة )ومن ذلك أي ب

 .(290)ا ت راوه عمدبا؛ أل  النسيا  الذي او  غفال ا يؤمر بي وا ين ى عني

لدى ال علدق والولدوع واإلغدراء هيدث يىدال : أو،ع ددي  يودير الفعدل ومود ىاتي  ـَ أوزع :

النمل اآليدة بالويء  أي أولع ي بي وأغري ي  ومن ذلك ما ورد غي الىرآ  الفري  غي سورض 

( ]  ال رم أو،عندي أ  أشدفر نعم دك ال دي أنعمدا علدّي  وعلدى والددي  وأ  أعمدل 19)

ا ترضاه [ غأو،عني  يل  ن ا بمعنى أغرني  ومال آلرو   لى أن ا بمعنى أل مندي   صالحب

ا على الن ي والف  هيث يىال : أو،ع ي أي افف ي ون ي ي  .(291)ويدل الفعل أي ب

 

( ألفاه تفيد الدالة على مدا 4و د ورد غي اذا المجال الفرعي ) :ج ـ الذكاء والمعرفة 

ي علق بالذااء والمعرغدة مدن هيدث الىددرض العىليدة علدى ال بصدر غدي األمدور  وااس ىصداء 

 والمعرغة والذااء  واذه األلفاه اي : داه ة  العارر  العميا  ااس ىصاء.

ََـََ داحِ  علددى المفعددول هيددث يىولددو  هجددة أدلددل اددذا اللفددظ  لددى األضددداد للدالددة  ة :ض 

داه ة أي مدهوضة  مبطلة. اما أ  اللفدظ داهدض يددل علدى الفاعدل  أي الدذي يددهض 

 .(292)ويبطل

دا لدال دي علدى الفاعدل أي الدذي يعرغدي   ـ العارف : أدلل اذا اللفدظ  لدى األضدداد أي ب

 (293)ولدال ي على المفعول أي المعرور نحو  ول   : اذا أمر عارر أي معرور

دا  يت :مِ الع   ـ يعد اذا الوص  من األضداد ألني يطلق على الدذاي الفطدن  ويطلدق أي ب

 .(294)على األبلي الذي ا هجة لي وا غطنة

يس خدم اذا اللفظ ومو ىاتي للدالة على اال صار غي الحديث  وللدالدة   ـ استقصى :

 .(295) ا ذارتي على اإلس ام واإلتيا  بفل غفرض ممفنة ه ى  نك ل  تغادر مني شيئبا

 

ي ندداول اددذا المجددال الفرعددي الفدد م المنطددوق والفدد م  د ـ الكََالم ومََا يتعلََق بََه :

المف وم  وما ي علق ب ما من  فبات ومحو  وال صار و طالدة  وصددق وادذم  و دد ورد 

 ي ـ النمق.ب هديثُ لَ ىْ ق ـ يُ مَ ( ألفاه اي :  ضبام ـ لَ 4غي اذا المجال )

لفظ ومو ىاتي  لى اإلغاضة غدي الحدديث  و لدى اإلمسداك عندي  يىدال: يوير اذا ال ـ اإلضباب :

 .(296):  ذا أمسفوا عن الف م أو  ذا سف وا الىومُ  وأضبَّ   :  ذا تفلموا وأغاضوا الىومُ  بَّ ضَ أَ 

يسدد خدم اددذا ال رايددب للدالددة علددى الصدددق وعدددم الوددك غددي الفدد م   ب حديثََه :ل ََق  ـََ يُ 

ك غيدي  ادذببا أي مدا يَُود يب هديثُدلَدىْ يىدال غد   مدا يُ   لفذبديوللدالة علدى عددم  بدول الفد م 

 .(297)ي صد با أي ا يىبل مني شيءب هديثُ لَ ىْ ويىال غ   ما يُ 

ق  :  اُ ْىدمَ يفيدد ادذا الفعدل محدو الوديء المف دوم أو ا ابدة الوديء و فباتدي  يىدال : لَ  ـ ل م 

 .(298)أي أفب َّي وا ب ي كا اسمَ ىْ مَ ي من الف ام أي محوتي. ويىول بنو عىيل : لَ اسمَ 

ََ ا ْىددمَ يدددل اددذا اللفددظ امددا دل اللفددظ السددابق علددى الف ابددة والمحددو  يىددال : نَ ق :ـََ النم 

 .(299) ذا محوتي ا الف امَ ىْ مَ الف ام   ذا ا ب ي. ونَ

 

 

     سادًسا : مجال المدح والذم:
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دا  و دد تدو،ع علدى )20ورد غي ادذا المجدال العدام ) ين ( مجداات غرعيدة  ويبد4( لفظب

 :ل مجال غرعي من ا ونسب ا المئويةالجدول ال الي عدد األلفاه الواردض غي ا
 النسبة عدد األلفاه فرعيالمجـال ال م

 %65 13 امعلو المفانة و ل  ا وما ي علق ب  أ

 %15 3 األل ق وما ي علق ب ا  م

 %10 2 الفرم والبخل وما ي علق ب ما ج

 %5 1 األمانة د

 %5 1 الجمال والىبح اـ

 %100 20 المجمـــــوع

 ومن الجدول السابق ي  ح أ  :

مجال علو المفانة و ل  ا وما ي علق ب ما  او أاثر المجاات الفرعية شيوعبا مدن  -1

 من مجموع األلفاه. %65لفظبا  تمثل  13هيث عدد األلفاه  هيث بلغ عدد ألفاهي 

( 3  هيث بلغ عدد ألفاهي )مجال األل ق وما ي علق ب ا  يأتي غي المرتبة الثانية -2

 من مجموع األلفاه. %15ألفاه ونسب  ا المئوية 

 من مجموع األلفاه. %10مجال الفرم ل  يرد غيي  ا لفظا  يمث    -3

المجال الفرعي الذي ي علق باألمانة والخيانة والمجال الفرعدي الدذي  -4

مجدال ي علق بالجمال والىبح يمث   هدد الىلدة والنددرض  هيدث لد  يدرد غدي ادل 

 من مجموع األلفاه. %5من ما على هدض  ا لفظ واهد  وتمثل نسب ي المئوية 

 

دا  ادي : 13ي  من اذا المجال العدام ) أ ـ علو المكانة وقلتها وما يتعلق بهما : ( لفظب

د أم  ـ بي ة البلد ـ الثُّْنيا  ـ الثَّور ـ الَجْحَجح ـ  لل ـ الوَّ  ـ الُمعَبَّد ـ الفرط ـ غدوق ـ الىعدد

 ين ـ ال َّنَبُّل.ّرِّ فِّ ـ ليث عِّ 

م يس خدم اذا اللفظ للدالة على عظ  الوأ  وصدغره  وبدي توصد  األمدور  وبدي  :ـ أ م 

ا  واسد خدمي  ا  وأمر أََمد   ذا ادا  صدغيرب يمدا اإلنسا  ويذم. يىال أمر أََم    ذا اا  عظيمب

 انة هيث يىول : في الحىارض و لة المفناألعوى لمدا علو المفانة  غي أسلوم يفيد 

 لئن   ل   عميدبا ل  يفن أََمما لنى لن مثلي منف  غنم َثِّلُ 

ا ا هىيرب  .(300) الوا معناه : ل  يفن صغيرب

ََد : ََ بيضََة البل يعددد اددذا ال رايددب مددن ال راايددب الثاب ددة أو الجدداازض ال ددي تسدد خدم ا  ـ

م للدالدة علدى العرم غي مو   المدا للدالة على ال فرد بالفخر والف ل  وغي مو   الذ

و يل يس خدم اذا ال رايب  ذا اا  النسب  لى بلدد شدري  نحدو مفدة  ال فرد بالعيب والعار.

والمدينة غيىال : غ   بي ة البلد  غ و مددا. و ذا ادا  النسدب  لدى بلدد صدغير  غيىدل غيدي  

ا او بي ة البلد غ و ذم. ومن ا ورد غي الوعر للدالة على المدا  مدا  الدي هسدا  بدن فابد

ل السلمي :   غي مدا صفوا  بن المعّطِّ

 وا و د اثروازُّ    الج ئب  د عَ  عة أمسى بي ة البلديْ رَ فُ وابن الْ 

 

 وأنودوا غي الذّم بيا الم لّمِّ  : 

 لفني هوض من أودى بإلوتي ريُب المنو   غأضحى بي ة البلد
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 .(301)أي منفرد بالذل و لة العدد

على المدا بالو رض لمدا للممددوا مدن غ دل  غالثُّْنيدا  مدن  يفيد اللفظ الدالة ـ الث ن يان :

الناس الذي تثنى عليي الخناصر لف لي. ويسد خدم اللفدظ للدالدة علدى  لدة المفدا   غالثنيدا  

 .(302)ذم لمن يس ثنى من الناس لىل   

توير دالة اللفظ  لى المدا هيث    الثدور يطلدق علدى السديد الحلدي  الو دور.  ـ الثَّور :

ا أبو الىبيلة ال ي ين سب  لي ا سفيا  الثوري  ويس خدم اللفظ للذم ويددل علدى  وبي سمى فورب

 .(303)الوخص الخامل  الىليل الخير

ََح : ج  ح  ددا للر ددال دو  النسدداء  غددالجحجح مددن الر ددال  ـََ الج  ا وذمب يسدد خدم اللفددظ مدددهب

ا الفسل السا ِّط  .(304)السيد األريب  والجحجح أي ب

دددا لوصددد  ال دددين  الصدددغير يسددد خدم لوصددد  ا ـَََ جلَََل : لعظدددي  مدددن األمدددور  وأي ب

 .(305)اليسير

يفيد اللفظ ومو ىاتي الدالة على الزيادض والف ل  وعلدى الىلدة. ويد ،م غعلدي  ـ الشَّف :

عليدك غدي الف دل أي يف دل ويزيدد.   ُّ ُودهرر )على( للمددا بالف دل  هيدث يىدال ادو يَ 

دا المددة )دو ( م دداغة  لدى ضددمير للد ذم بددالنىص  هيددث يىدال اددو يودد  ويد ،م غعلددي أي ب

 .(306)دونك غي النىص معناه ينىص عنك

م  ويىدال ر دل معبدد  أي  ـ ُمع بَّد : يدل اللفظ على المدا إلغادض ال عظي   غالمعبدد المفدرَّ

ا على الذم  يىال ر ل معبد  أي مُ ظَّ عَ م ويُ دَ خْ مفرم يُ   .(307)عبدبا ذ  خَ  َّ  . ويدل اللفظ أي ب

ط :ـ الف   ظة الدالة على ال ىدم والسبق ومني  ول النبي صلى هللا عليي وسدل  : تفيد اللف ر 

طف  علدى الحدوض " أي سدابىف  ومىددمف   ويفيدد الفعدل الم عددي مندي علدى و،  رَ " أنا غَ 

 .(308)أغعل الدالة على ال ألر  هيث يىال :  د أغرط ي أي ألرتي

غعة وعلو المفاندة غ ودير الر على تس خدم اللفظة غي ترايب يحوي ألفاهبا تدل ـ فوق :

 لى معنى أرغا وأاثر للدالة على المددا نحدو ،يدد غدوق عمدرو نباادة و  لدة  وتسد خدم 

اءض " ندغي ترايب يدل على الخسة والىلة للدالة على الذم نحو : ،يد غدوق عمدرو لسدة ود

 .(309)أي أدو  مني

ا للدالددة علددى المفانددة بددين الندداس  ـََ القُعََدد : أو الىبيلددة.  ددال : غدد    عدددد يسدد خدم اللفددظ مدددهب

 .(310)الىبيلة  ذا اا  أ رب    لى الجد األابر  ويس خدم للذم  غالىُعْدد من الر ال ال عي  الخامل

 .(311) ذا ذموه ينّرِّ فِّ عِّ ين  و ني لليث ّرِّ فِّ يىال للر ل  ذا مدهوه ليث عِّ  ين :رِّ فِ ـ ليث عِ 

 ذا  ل الر دلُ بَّدنَلدى ال عظدي   هيدث يىدال تَ تس خدم الفلمة ومود ىات ا لإلشدارض   ل :ب  ن  ـ التَّ 

ا للدالة على الموت  .(312)تعظ  وتفبر. وتس خدم الفلمة أي ب
 

د( ألفداه ادي : الخَ 3ي  دمن ادذا المجدال الفرعدي ) ب ـ األخالق وما يتعلق بهَا : ط ـ لِّ

 المومولة ـ العروم.

بما يحبدو  غ دذا مددا.  ط الذي يخالط الناسلِّ تس خدم اذه اللفظة للمديح  غالخَ  ِلط :ـ الخ  

ا للدالة على الذي يلىي م اعي ونسداءه بدين الىدوم غيخد لط ب د   غ دذا ذم   والخلط تس خدم ذمب

 .(313)وعيب

دا  غر دل مودمول الخ ئدق  أي ادري  األلد ق  ويىدال  ـ مشمولة : ا وذمب تس خدم مددهب

 .(314)غي الذم: أل ق مومولة  أي أل ق سوء موؤومة
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الدة علدى المددا للمدرأض هسدنة ال بعدل لزو  دا  وتفيدد الدالدة علدى تفيد الد روب :ـ الع  

 .(315)الذم لإلشارض  لى المرأض الفاسدض  و يل العروم الفا رض

 

ورد غي اذا المجال الفرعي لفظا  امدا : الَجْعدد ـ  :ج ـ الكرم والبخل وما يتعلق بهما

 النحيح.

ع د : ا للف  للدالة على  ـ الج  الذم بالبخل  هيث يىال : ر دل  عدد يس خدم اللفظ م ،مب

 .(316)الف   و يل ر ل  عد للمدا بالسخاء والفرم

ددا  ذا اددا   ـََ النحََيح : ددا  وتسدد خدم ذمب ا للر ددل  ذا اددا  اريمب تسدد خدم اددذه اللفظددة مدددهب

 .(317)بخي ب 

 

 :األمينورد غي اذا المجال الفرعي لفظ واهد او :  د. األمانـة :

ن  امدا أ  اللفدظ و د أدلل بام األضداد ألني يفي د معندى )الفاعدل( غداألمين ادو المدؤتَمِّ

دا ادو المدؤتََمن   دال هسدا  بدن فابدا  و دد  مدا  ا معنى )المفعدول( غداألمين أي ب يفيد أي ب

 بين ما غي بيا واهد : 

 وأمين  هدف ي سر نفسي غوعاه هفظ األمينِّ األمينا

 .(318)غاألول بمعنى )المفعول بي(  والثاني بمعنى )الفاعل(

 

ي  ددمن اددذا المجددال الفرعددي المددة واهدددض  تدددل علددى الجمددال  هََـ ـ الجمََال والقََبح :

 .(319)والىبح غي اإلنسا  والحيوا   واذه الفلمة اي ) شوااء (

 

  : سابعًا : مجال اللون

ي و،ع اذا المجال العام على ف فة مجاات غرعية  ويبين الجدول ال دالي عددد األلفداه 

 ونسب ا المئوية : الواردض غي ال مجال من ا 
 

 النسبة عدد األلفاه المجـال الفرعي م

 %57 8 األسود واألبيض وما ي علق ب ما 1

 %21.5 3 األسود واألهمر واألل ر وما ي علق ب ا 2

 %21.5 3 األصفر وما ي علق بي 3

 %100 14 المجمـــــوع

 وي  ح من الجدول السابق أ  :

اات الفرعيددة شدديوعبا  هيددث بلددغ عدددد مجددال األسددود واألبدديض اددو أاثددر المجدد -1

 من مجموع األلفاه. %57( ألفاه  تصل نسب  ا  لى 8ألفاهي )

مجال األسود واألهمر واألل در ي سداوى مدا مجدال األصدفر غدي عددد األلفداه  -2

مدن  %3( ألفداه تمثدل 3والنسبة المئوية  هيث بلغ عددد األلفداه غدي ادل من دا علدى هددض )

 مجموع األلفاه.
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( ألفداه 8يود مل ادذا المجدال الفرعدي علدى ) واألبيض ومَا يتعلَق بهمَا :ـ األسود  1

 وشحاء.الر ـ الغرام ـ رَ طْ   ـ درع ـ الره ء ـ الرفماء ـ المُ وْ اي : اآلدم ـ  َ 

يس خدم اذا اللفظ للحيوا  واإلنسا   ويفيد الدالة على اللدو  األبديض وصدفبا  ـ اآلدم :

ى الدذي لدي  بدأبيض  هيدث يىدال ر دل آدم  ويىدال لإلبل والظباء  وغي اإلنسا  يطلق علد

ا : ر ل آدُم   ذا اا  أسمر. و ال  طرم : اآلدم األبيض  واآلدم األسود  .(320)أي ب

ون : أطلق العرم اذا اللفظ على األبيض  وعلدى األسدود  و يدل الجدو  الحمدار  ـ الج 

شدياء والحيدوا   و دد الظ ر. ويس خدم اذا اللفظ للدالة على اللونين غدي األ دالوهوي أسو

مدر  ولد  هو  او اللو  األهمر   ال األصمعي الجدو  اللدو  األ ال بعض العرم أ  الجَ 

 يأت بي غيره وأنود :

دَْغــــل   َر اْر  يتأو    لى دَ   غِّ

 ــــــارطَّ دا  العَ فَ غي  ونة  اىَ 

ا  .(321)و ال آلرو  الجو  األل ر أي ب

ع : ع ـ ُدر  غي الدالدة علدى اللدو  األبديض واألسدود غدي وصد  يس خدم اذا اللفظ  ـ ُدر 

الليددل  ووصدد  الحيددوا   يىددال : ليددال  دُْرع  للسددود الصدددور  البدديض األعجددا، مددن آلددر 

ا للبيض الصددور السدود األعجدا، مدن أول الود ر. وغدي الحيدوا   الو ر  وليال درع أي ب

 .(322)ادم بيض المآلريىال : غن  دُْرع أي البيض المىادم  المسود المآلر  وللسود المى

تسدد خدم وصدفبا للحيدوا   الددذي يجمدا بدين السددواد والبيداض  يىدال نعجددة  حَـالء :ـَ الرَّ 

 .(323)ره ء اي السوداء  البي اء الظ ر  و يل اي البي اء السوداء الظ ر

ثماء : من األلفاه ال ي تدل على األسود واألبيض غي الحيوا   هيث الرفماء مدن  ـ الرَّ

 .(324)األرنبة  وسائراا أبيض  و يل اي البي اء األن  وسائراا أسود الغن  السوداء

يس خدم اذا اللفدظ غدي مجدال الحيدوا  للدالدة علدى سدواد أطدرار األذ  وسدائر  : فر  ط  ـ المُ 

 .(325) سم ا أسود

يدل على اللو  األسود غي الوعر  واللدو  األبديض غدي الدثلج  هيدث يطلدق  ـ الغراب :

ا على الثلج أو البردعلى ال فيرض من الوعر   .(326)األسود  ويطلق أي ب

مدن صدفات الحيدوا  الدذي يجمدا بدين السدواد والبيداض  غدالغن  الوشدحاء  ـ الوشحاء :

 .(327)اي السوداء الموشحة ببياض  و يل البي اء الموشحة بسواد

يو مل اذا المجال الفرعي على ف فدة ألفداه  ادي :  األسود واألحمر واألخضر : – 2

 األل ر ـ الدامة. األهوى ـ

يس خدم اذا اللفظ غي مجالي الحيوا   والنبات  ويفيد الدالدة علدى األسدود  ـ األحوى :

مرض والدالة على األل ر مرض فانية  يىال : غدرس أهدوى أي لوندي أسدود  واألهدوى مدن 

( مددن 5النبددات األل ددر الوددديد الخ ددرض. و ددد غسددر  ولددي تعددالى ] غثدداء أهددوى [ اآليددة )

ويبدو أ  العدرم عبدروا بدذلك  على  بأ  األهوى غي اآلية الفريمة تعني األسود.سورض األ

عن مو فين لرؤية لو  األشياء عن الىرم والبعد  غالنبات عن  رم يفو  أل در اللدو   

 .(328)والما تباعدت المساغة بين اإلنسا  والنبات تغير اللو   لى األسود أو األهوى

دا يس خدم العرم اذا ا ـ األخضر : للفظ للدالة على اللو  األل ر المعدرور  وللدالدة أي ب

على األسود  والعرم تسمى األل ر أسود  واألسود أل ر  ومن ذلدك  دول أهدد الودعراء غدي 

 وص  الليل وسواده باألل ر : 
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 اأ  بىايا الصبح غي ألرياتي م ء  تنىى من طيالسة ل ر

 .(329) رض  واألشجارومني ُسمي سواد العراق  لفثرض الماء غيي والخ

ه  و دد غيدريعد ادذا اللفدظ مدن األلفداه ال دي تسد خدم لوصد  الحيدوا  دو   ـ الد ه مة :

أطلىا وصفبا على ما اا  لدالص السدواد مدن الحيدوا  لاصدة الخيدل  و دد اسد خدم اللفدظ 

وصفبا لل أ  بالحمرض الخالصة  وعلى اذا غإ  الدامة أغدادت الدالدة علدى لدونين األسدود 

 .(330)مرواأله

 ( ألفاه اي : األصفر ـ األملح ـ ااج.3ي  من اذا المجال الفرعي ) :ـ األصفر 3

يفيددد ادذا اللفدظ الدالددة علدى اللددو  األصدفر المعدرور  امددا يطلىدي بعددض  ـَ األصَفر :

[ وعلى اذا الرأي غسر  ولي تعالى ] ن دا بىدرض صدفراءالعرم وصفبا لألسود من الحيوا   

 .(331)ىرض  بأن ا سوداء( من سورض الب96اآلية )

يفيد اذا اللفظ غدي لغدة ادوا،  الدالدة علدى األبديض الدذي تعلدوه صدفرض مدن  :ـ األملح

الحيوا   يىال شاض ملحداء أي بي داء تعلوادا صدفرض  و دال آلدرو  األملدح مدا ادا  أسدود 

 .(332)اللو  تعلوه همرض

 الصدفرض  هيدث يىدال اداجَ  يس خدم اذا الفعل للدالة علدى لدو  النبدات  ذا تحدول  لدى : اج  ـ ه  

 .(333):  ذا اصفر. ويس خدم اذا الفعل أي با للدالة على ارتفاع النبات ونموه النباتُ 

 

  ثامنًا: مجال المال:

( مجاات غرعية  ت ناول األلفاه األضداد ال دي ت علدق بىلدة 6ي و،ع اذا المجال على )

المددال والحصددول عليددي  المددال واثرتددي  والوددراء والبيددا  وبددذل المددال و معددي  وسددلب 

والخسارض والمفسب  و يداع األموال  ويوضح الجدول ال الي عدد األلفاه الداللة غدي ادل 

 مجال من ا ونسب ي المئوية :
 

 النسبة عدد األلفاه المجـال الفرعي م

 %36 5  لة المال واثرتي 1

 %29 4 الوراء والبيا 2

 %14 2 بذل المال و معي 3

 %7 1 الخسارض والمفسب 4

 %7 1 سلب المال والحصول عليي 5

 %7 1  يداع المال 6

 %100 14 المجمـــــوع

 وي بين من الجدول السابق أ  :

المجال الفرعي الدذي ي علدق بىلدة المدال واثرتدي يدأتي غدي المرتبدة األولدى  هيدث  -1

 من مجموع األلفاه. %36يمثل 

لمرتبدة الثانيدة  هيدث يبلدغ المجال الفرعي الذي ي علق بدالبيا والودراء يدأتي غدي ا -2

 من مجموع األلفاه. %29( ألفاه  تمثل 4عدد ألفاهي )

مدن  %14مجال بذل المال و معي يمثل الىلة هيث ل  يرد غيي  ا لفظدا  يمدث    -3

 مجموع األلفاه.



 د. نصر الدين صالح                                                                        األضداد عند أبى الطيب اللغوى 

 م2014مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد األول ـ يناير 

 

350 

أ  المجدداات الفرعيددة ال ددي ت علددق بسددلب المددال والحصددول عليددي  وبالخسددارض  -4

 هدددد النددددرض هيدددث لددد  يدددرد غدددي ادددل واهدددد من دددا والمفسدددب  و يدددداع األمدددوال  تمثدددل 

 من مجموع األلفاه. %7ـ ال على هدض ـ  ا لفظ واهد يمثل 

 

ََه 1 ََال وكثرت ََة الم ـ  مَ رِّ ي  ددمن اددذا المجددال الفرعددي لمسددة ألفدداه اددي : تَدد :ـ قل

 اإلضعار ـ الغري  ـ اإلغادض ـ أورق.

ى والفىددر  يىددال : تددرم يسدد خدم اددذا الفعددل ومودد ىاتي غددي الدالددة علددى الغندد : ب  ـرِ ـََ ت ََ

الر ل  ذا اغ ىر وترم الر ل  ذا اس غنى  ومما يددل علدى الفىدر  مدا ورد غدي سدورض البلدد 

ددا ذا مىربددة  أو مسددفينبا ذا م ربددة [. 16اآليددة ) ( : ] أو  طعددام غددي يددوم ذي مسددغبة  ي يمب

ك" وال لد  العلمدداء غدي  ددول النبددي صدلى هللا عليددي وسدل  " غعليددك بددذات الددين تربددا يدددا

هيث  ال أاثرا  : لفظة الدعاء عليي بالفىر ومعناه ال نبيدي. و دال  دوم " تربدا يدداك " أي 

صار غي يدك ال رام  و ال آلرو  المراد بىولي صلى هللا عليي وسل  " تربدا يدداك "    

ألذت غير ذات الددين أو لالفدا ادذه الوصدية. و دال مدن ،عد  باألضدداد  أراد صدلى هللا 

 .(334)ء لي بالغنى  ذا  بل وصي يعليي وسل  الدعا

يفيدد اللفدظ الدالدة علدى الزيدادض والفثدرض مدرض  يىدال أضدع  الر دُل   ذا  ـ اإلضَعاف :

دا الدالدة علدى الدنىص  أل  اإلضدعار اندا يعندو   اثرت  بلي  وان ورت  ويفيد اللفظ أي ب

بدددي ال دددع  وال دددزال  ومدددن فددد   ذا  يدددل أضدددع  الر دددل  غإن دددا تعندددي ازلدددا أموالدددي 

 .(335)ضعفاو

دا  لدى الودخص الدذي يوير اللفدظ  لدى الودخص الدذي لدي الددَّ  ـ الغريم : ين  ويودير أي ب

 ن :يْ ين  لذا عدوه من األضداد   ال ،اير بن أبي سلمى غي معنى الذي لي دَ عليي الدَّ 

 الغري ُ  نَ يْ اما ي طلا الدَّ    تطالعنا ليـــاات  لسلمى

 ين :لذي عليي الدَّ واس و دوا بالبيا اآلتي للدالة على ا

غريـ ِّ  طال شرُّ مْ أا    ذا ال َّ   ويمطل ديني  واو أ در مالك
(336) 

يس خدم اذا اللفظ ومو ىاتي غي الدالة على ااسد فادض مدن المدال مدن ناهيدة   ـ اإلفادة :

والدالددة علددى أ  المددال للغيددر  هيددث يىددال أغدددت غيددري مددااب  أي أعطي ددي  يدداه. امددا تفيددد 

ا الدالة على  ما المال وااس فادض منيمو ىات الفلم  .(337)ة أي ب

تفيددد اددذه اللفظددة ومودد ىات ا اسددب الف ددة أو الحصددول علي ددا نحددو  ولنددا : ـََ أورق : 

دا تفيدد الحصدول علدى أوراق  قَ رَ وْ  با أي غ ة غ و مورق. وأَ رِّ أصام وَ  الر لُ  قَ رَ وْ أَ  أي ب

 .(338)الوجر  أو  صابة المال

 

م ـ وْ غي اذا المجال الفرعي أربعة ألفاه  اي : البيدا ـ السَّد ورد الشراء والبيع : – 2

رى ـ الوَّراض.  الّوِّ

ادذا اللفدظ ومود ىاتي للدالدة علدى البيدا والودراء  يىدال بعدا الوديء  ذا  يدأتي ـ البيع :

ددا المب دداع الددذي يفددو  بمعنددى البددائا وبمعنددى  ددا  ذا اشدد ري ي  ومددن ذلددك أي ب بع ددي  وأي ب

ا تعني البائا والمو ري المو ري  والبيِّّعا   .(339)أي ب
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لدالة على عرض الوديء للودراء مدن  اندب المد فل  أو مدن لاللفظ  س عملي ـ السَّوم :

ي بعيددري  ذا عرضدد ي عليددي ليودد ريي. ويىددال  ُ مْ  انددب اآللددرين  هيددث تىددول للمدد فل  : ُسدد

ا :  دد اسد امي م ه :  ذا عرضي عليك ل و ريي.م ي بعيرَ سُ   :للغير  ذا أراد أ   كندويىال أي ب

ا  ذا أردت أ  تو ريي مني يو ريي منك. ويىال : اس م ي مني اس يامب
(340). 

ري : يفيد اذا المصدر ومود ىاتي الدالدة علدى البيدا والودراء  وادي تود رك غدي  ـ الّشِ

ددا  يىددال : اشد ريا الودديء  وشددريا الودديء  أي  الدالدة مددا الفعددل اشد رى ومودد ىاتي أي ب

دددا اشددد ريا الوددديء  وشدددريا الوددديء   ذا بع دددي   .اشددد ري ي وأعطي دددي الدددثمن ويىدددال أي ب

( غدي معندى البيدا مدن ىرو د ورد غدي الىدرآ  الفدري  )َشد غألر  ي من يدك  لى اآللرين.

أي [يودرو  الحيداض الددنيا  ]( 47( ومن سورض النساء اآليدة )207 بل: سورض البىرض اآلية )

 .(341)أي باعوه [بخ  دراا  معدودض غوروه بثمن  ]( 20وغي سورض يوس  اآلية ) يبيعو .

ذال مدن المدال أي شدرار المدال  والدالدة  ـ الشَّراة : من األلفاه األضداد الدالة على الدرُّ

ا على رُ   .(342)ة األموال أي من الخيار الفري  َ وْ أي ب
 

ـَ ا ـ ال صددق.وْ لد  يدرد غدي ادذا المجدال  ا لفظدا  امدا : الدذَّ  ـ بذل المَال وجمعَه : 3

يىدال :   خدم اذا اللفدظ ومود ىاتي لإلشدارض  لدى : أواب : تفريدق المدال وتو،يعدي.يس الذوح :

ا  ذا غرَّ ي. هي تذويحب ا  وذوَّ   ذاا مالي يذوهي ذوهب

ا   ذا  مع ا  .(343)فانيبا : الجما : يىال ذاا  بلي  يذوه ا ذوهب

ََ التَّ  ََـ اء يدددل علددى  عطدد عددد  ددامعو األضددداد اددذا اللفددظ مددن األضددداد  ألنددي ق :د  ص 

دا علدى السدؤال  هيدث يىدول بعدض الصد ة  هيث يىدال : أعطدى صدد  ي. ويددل اللفدظ أي ب

 .(344)ق علييدَّ صَ  َ العرم تصَّدق ي صدق  ذا سأل أ  يُ 

 ر :ارَ حَ جال الفرعي لفظ واهد غىط  او : مُ ورد غي اذا الم :ـ الخسارة والمكسب 4

ذاددام المددال  و لددة تدددور داات اددذا اللفددظ هددول عدددم  صددابة الخيددر غددي ال جددارض  و

الدددر،ق وتددددور داات ألدددرى مىابلدددة ل دددذه الدددداات السدددابىة  غ ودددير  لدددى نمددداء مالدددي  

ا  والمىددر عليدي ر، دي  والدذااب حارَ واا سابي  هيث يىال: ر ل مُ  ر   ذا ل  يصدب ليدرب

ددا مالددي. ر  ذا اددا  ذا هرغددة وتجددارض  و ذا نمددا مالددي وصددلح  أو حددارَ : ر ددل مُ ويىددال أي ب

 .(345)اا سبي

لد  يسدجل غدي ادذا المجدال الفرعدي  ا لفدظ واهدد   سلب المال والحصول عليَه : – 5

وانحصرت دااتي غي معنيين أساسيين : األول: السلب  والثاني: المساعدض  او اإلهرام.

على  ما المال وااسد غناء  يىدال : أهدرم الر دل  هراببدا  ذا  عل دي محروببدا أو صدادغ ي 

 .(346) ويىال : أهربا الر ل  ذا دلل ي على ما يس غنى مني لي.محروببا أي مسلوببا ما

دا واهددبا  ادو أودع  وتددور دااتدي  إيداع المال : – 6 ت من اذا المجال الفرعي لفظب

هول معنيين أساسيين  اما :  يداع المدال عندد اآللدرين وديعدة  أو  بدول الوديعدة  يىدال : 

ا  بلا وديع يأودع ي مااب  أي أعطي ي المال وديعة عنده  .(347)  وأي ب
 

 : تاسعًا : مجال الموت والمصيبة
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ينددرج تحدا ادذا المجدال العدام ف فدة مجدداات غرعيدة  ادي : المدوت ومدا ي علدق بددي   

وال  ك والنجاض  والمصيبة  يبين الجدول ال الي عدد األلفاه غدي ادل مجدال غرعدي من دا  

 ونسب شيوع ا :

 سبةالن عدد األلفاه المجـال الفرعي م

 %50 5 الموت وما ي علق بي أ

 %30 3 ال  ك والنجاض م

 %20 2 المصيبة ج

 %100 10 المجمـــــوع

 ومن الجدول السابق ي  ح أ  : 

من مجمدوع األلفداه  ويدأتي غدي  %50المجال الفرعي الذي ي علق بالموت يمثل  -1

 المرتبة األولى.

المرتبدة الثانيدة  هيدث يمثدل المجال الفرعدي الم علدق بدال  ك والنجداض  يدأتي غدي  -2

 من مجموع األلفاه. 30%

 من مجموع األلفاه. %20مجال المصيبة ي  من لفظين يمث    -3

 

( ألفداه ادي : الدثَّّ  ـ الحودر ـ  5ي  من ادذا المجدال الفرعدي )  أ ـ الموت وما يتعلق به :

 ـ الزااق. مّ رَ أراا ـ أَ 

 علىة بدالموت ومدا يىابلدي هيدث يىدال فممدا يعد اذا اللفظ من ألفاه األضداد الم م :ـ الثَّ 

ا ا  ذا غعلا ب   ليرب ا فمم    أي ب  .(348)الىوم  ذا   ل     ميعبا. ويىال أي ب

تفيد اذه الفلمة الدالة على الموت  غىدد ،عد  بعدض العدرم أ  الحودر ادو  ـ الحشر :

 (4ة ) ولي تعالى غي سورض ال فوير اآلي ماالموت  و د غسر ابن عباس رضي هللا عن 

 ] و ذا الوهوش هورت[ غسر هورت بأن ا ماتا  غحوراا موت ا.  

ا أي  ددا علددى الجمددا والسددوق. يىددال : هوددرت الىددوم أهوددرا  هوددرب ويدددل اللفددظ أي ب

 .(349) مع    وسى     ويوم الحور يوم الىيامة

يفيد اذا الفعدل الدالدة علدى المدوت هيدث يىدال : أراا يدريح  راهدة  ذا مدات.  ـ أراح :

ا على الراهة هيث يىال أراا الرَّ لُ والد   ذا اس راا أو طلب الراهة. الة أي ب

وغسر األصمعي  ول رؤبة غي غرق غرعو  : أراا بعد الغ َّ وال غمغ   أي مات
(350). 

ّم : تفيد اللفظة دال ين األولى ت علق بال غير غي األ سام بعد الموت هيث يىدال أرم  ـ أر 

مدة البدايبلدأي العظد   دا الدالدة   الّرِّ لي. والدالدة الثانيدة ت علدق بنمدو وصدحة العظد   وأي ب

 .(351):  ذا أمم  أي صار غيي مم  أو  ذا سمنا العظ ُ  على السمن  يىال : أرمَّ 

توير دالة اذا اللفظ  لى الموت وال  ك  غدالزااق الميدا وال الدك. ويىدال  ـ الزاهق :

ددا  لددى الدالددز،اىددا نفسددي ت ددمن  والزااددق : السددمين  اددق. ويوددير اللفددظ أي ب ة علددى الّسِّ

 واس و دوا بىول ،اير:

 و  ومن ا الزااق الزا نُ من ا الوَّ   الىائد الخيل منفوببا دوابراا

ا الدالة على الدروس والذاام  غالزااق الدارس الذااب ومن ذلدك   وتفيد اللفظة أي ب

 .(352)[( ]  ل  اء الحق و،اق الباطل 81ما  اء غي سورض اإلسراء اآلية )
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( ألفاه  اي : اإلغ ت ـ المفدا،ض 3ورد غي اذا المجال الفرعي ) اة :جب ـ الهالك والن

 .يدِّ وْ ـ المُ 

يفيد اذا اللفظ اإلشارض  لى  نجاء اآللرين و نىاذا  وتخليص   ممدا اد  غيدي  ـ اإلفالت :

 ك من السوء  غ تبا  أي للص ك مني ه ى نجوت. ُّ لَ غْ أَ  من مأ،ق هيث يىال :

  أي نجدوت مندك وسدبى ك كَ يفيد اللفظ الدالة على النجاض بالنف   هيث يىال : أغل ُّد اما

 .(353)غل  تىدر علي

تددور داات ادذا اللفدظ هدول معنيدين  األول : النجداض  غالمفدا،ض المنجداض   ـ المفَازاة :

( ]غدد  تحسددبن   بمفددا،ض مددن 188ى غددي سددورض اإلسددراء اآليددة )ومددن ذلددك  ددول هللا تعددال

المعنددى الثدداني : الم لفددة  لددذا أطلددق العددرم علددى الفدد ض مفددا،ض ألن ددا  [ أي بمنجدداض.مالعددذا

 .(354)م لفة

اس خدم العرم اذا اللفظ للدالة على معنيين  األول من مدا اإلاد ك  يىدال:  :يدِ و  ـ المُ 

ر ل مود  أي االك. والثاني : يدل على من اا  ذا س ا   ويبا غي الحرم
(355). 

 

 ورد غي اذا المجال الفرعي لفظا   اما : أم َلنُّور ـ الفجوع. ج ـ المصيبة :

يفيد اذا ال رايب الدالة علدى الداايدة  والدالدة النعمدة. يىدال : و دا الىدوم  ر :ون  ـ أم خ  

 .(356)ور : أي غي النعمةنور  أي غي الدااية. ويىال : و عوا غي أم لنُّ غي أم لَ 

ضدداد ألن دا علدى و،  غعدول وتسد خدم للدالدة أدللدا ادذه اللفظدة  لدى األ وع :جُ ـ الف  

علددى الفاعليددة غ فددو  بمعنددى غددا ا. وتسدد خدم للدالددة علددى المفعوليددة  غ فنددو  بمعنددى 

 .(357)المفجوع
 

 

 عاشًرا : مجال االتجاهات :
: العلدو واانخفداض  واألمدام ( مجداات غرعيدة  ادي3العام علدى ) يو مل اذا المجال

دد األلفداه غدي ادل مجدال غرعدي ويوضح  الجددول ال دالي عد والخل   وااس ىامة والميل.

 :من ا
 

 النسبة عدد األلفاه المجـال الفرعي م

 %50 4 العلو واانخفاض 1

 %37.5 3 األمام والخل  2

 %12.5 1 ااس ىامة والميل 3

 %100 8 المجمـــــوع

 ويبين الجدول السابق أ  :

مددن مجمددوع األلفدداه   %50يمثددل  المجددال الفرعددي الم علددق بددالعلو واانخفدداض -1

 ويمثل المرتبة األولى.

المجددال الفرعددي الم علددق باألمددام والخلدد  يددأتي غددي المرتبددة الثانيددة هيددث يمثددل  -2

 من مجموع األلفاه. 37.5%

مجال ااس ىامة والميل يمثدل هدد النددرض  هيدث لد  يدرد غيدي  ا لفدظ تصدل نسدب ي  -3

 من مجموع األلفاه. %12.5المئوية  لى 
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وض ـ ْاددة ـ الرَّ عَددلْ ورد غددي اددذا المجددال أربعددة ألفدداه  اددي : ال َّ  :العلََو واالنخفََاضـ  1

  .عْ ة ـ النَّ يَّ بَ الزُّ 

تس خدم اذه اللفظة للدالة على العلو واانخفاض وتس خدم لوصد  مجداري  ة :ع  ل  ـ التَّ 

الجبل  المياه  والجبال  واألرض  غال لعة مجرى الماء من أعلى الوادي  ومسيل الماء من

دا مجدرى المداء مدن أسدفل الدوادي   ا ما ارتفا من األرض. وال لعدة أي ب  لى الوادي  وأي ب

 .(358)واان باط  وما ان بط من األرض

دا. وأُ  ة :و  ه  ـ الرَّ  دنْ توير اذه الفلمة  لى اارتفاع من األرض  و لدى اانخفداض أي ب د وِّ

 غي اانخفاض:  ذا ابطن راوضب أو غائطبا.

 .(359) امْ أو غَ  ضب وَ اْ اارتفاع :  ذا علونا رَ  وأنود رؤبة غي

ََب  ـََ الز   يطلددق اللفددظ علددى مددا هفددر مددن األرض لجعلددي مصدديدض للحيددوا  المف ددرس  ة :يَّ

دا  ااألسد ونحوه  وعلى ما هفر اتخاذه مفانبا للط ي والوواء. وتطلدق اللفظدة للدالدة أي ب

 .(360)على ما ارتفا عن شفير الوادي

  علدى مدا ْعدمدا ارتفدا ومدا انخفدض مدن األرض  هيدث يطلدق النَّ تدل على  ف :ع  ـ النَّ 

ارتفا من بطن المسيل  وعلى ما انخفض عن الجبل. و يدل النعد  مدا انحددر عدن السدفح  

 .(361)وغلظ غفا  غيي صعودُ وابوط
 

 -ه ددر -ه  اددي: دونددك( ألفددا3وردت غددي اددذا المجددال الفرعددي ) :ـََ األمََام والخلََف2

 وراء.

م اذا اللفظ للدالة على الخل  واألمدام  يىدال : ،يدد دوندك  أي يس خدم العر ـ دونك :

 للفك و،يد دونك  أي  دّامك. و ال الواعر :

 .(362)وا  أرض   دم دون ا ولصوص  ومفا،ض ي  مَ  ْ مَ  نْ  ا مِّ نَوْ وا  دُ 

يدددل اددذا للفددظ علددى مددا اددو معددرور  غددالظ ر لدد ر الو ددي  ويسدد خدمي  ـََ الّظهََر :

ساليب مجا،ية  هيث يس خدم اللفظ للدالة علدى معندى آلدر  العرم على ل ر ذلك غي أ

دا ه در السدفينة  ممدا يلدي المداء من دا   او معنى الو ي  هدين يىولدو  و دي السدماء. وأي ب

 واو و   ا وبطن ا.

للن رواادد علدى غديظ( ]33ري  غدي سدورض الودورى اآليدة )و د ورد ذلك غي الىرآ  الفد

 .(363)[ أي على و ي البحره ره

يس خدم العرم ادذا اللفدظ للدالدة علدى الخلد   وللدالدة علدى األمدام. يىدال :  :ـ وراء 

ا أمامي  ومما  اء غي معنى لل  :   وراء الر ل  أي للفي  وأي ب

  اىالُ صِّ  دَ يْ  ِّ بم ندات  د أُ    ال اربو  أمام ا ووراءاا

 ( مدن سدورض الف د  : ] وادا  وراءاد  ملدك79ومما  داء غدي معندى " أمدام " اآليدة )

 (364)يألذ ال سفينة غصبا [
 

ََل : 3  ت ددمن اددذا المجددال الفرعددي لفظددة واهدددض  اددي الحنيدد  : ـ االسََتقامة والمي

والحنيدد  المائددل  واسدد خدم مددا الخيددر والوددر  غددالحني  المائددل عددن الوددر  لددى الخيددر  

والحنيدد  المائددل مددن الخيددر  لددى الوددر  لددذا غددإ  الحنيدد  اسدد خدم للدالددة علددى المسدد ىي   

ا  والحني  المنحرر غالمائل عن الخير يعد منحرغبا. غالمنحرر  عن الور يعد مس ىيمب

ا على من ي رك  و د ارتبط اللفظ بعد ه ور اإلس م بالداات الدينية  غأطلىا أي ب
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ديني الىدي  ليدلل اإلس م. لذا سميا الديانة اإلس مية بالحنيفية ألن ا عدلا عن الي ودية 

      .(365)والنصرانية
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 الخاتمة
 يتضح من الدراسة أن :

مجال الوص  او أاثر المجاات شيوعبا من هيث عدد األلفاه  ومن هيث عددد  -1

النسددبة  غددي هددين بلغددا  %29.5المجدداات الفرعيددة  و ددد بلغددا النسددبة المئويددة لأللفدداه 

 .%19.5المئوية للمجاات الفرعية 

مدن اسد خدامي  رَ ثَ أاْ العربي غَدويدل ذلك على أ  اذا المجال العام او الذي ها، اا مام 

ضمن األضداد. وذلك ن اج طبيعي أل  اذا المجال العام وما ي  مني من مجداات غرعيدة 

 د اس وعب منداهي اثيدرض مدن منداهي الحيداض وأنودط  ا  غالمجداات الفرعيدة ال دي ت علدق 

يددة بالىلددة والفثددرض  والىددوض وال ددع   وبددالخور والوددجاعة  وبالطلددب والعطدداء  وبالحما

والمندددا  وبدددالرغق والعددددل  وبال ففدددي والملدددل  وبدددالجما وال فريدددق  وبدددالح ل والحدددرام  

وبالصبر والم ،مة  وبال سوية وال د  وبالجدض والىدم صالحة أل  تغطدي نوداط العربدي 

 غي ميادين  مة.

ا اا مام اللغويين الدذين  معدوا ادذه األضدداد  ولعدل  ويمفن أ  يعف  اذا المجال أي ب

 لفاه اي ال ي هظيا باألامية عندا  وغا ا هد ال رورض غأاثروا من ا.اذه األ

ا ـ ذا أامية غي نىد وتصويب ما  الي بعض الباهثين عن دواغدا  ويعد اذا المجال ـ أي ب

نوأض هاارض األضداد  هدين هصدرواا غدي دواغدا ال فداؤل  أو الد  ف  والسدخرية  أو اتىداء 

دو  النظددر أو ال نبددي  لددى أ  األضددداد ذات صددلة الدد لفظ بمددا يفددره  أو مددا يمجددي الددذوق 

 بمجاات أاثر رهابة واتساعبا.

   نودوء هداارض األضدداد ـ وغدق تدد يق البصدر غدي ادذا المجدال العدام األول ـ مبعثددي 

ا عدن اه يا دات اإلنسدا   النواط اإلنساني الي  ومما ا شدك غيدي أ  األضدداد ااندا تعبيدرب

 غي موا   م عددض.

نسددا  والحيددوا  يددأتي غددي المرتبددة الثانيددة  هيددث بلغددا النسددبة مجددال طبيعددة اإل -2

 .%13وصلا النسبة للمجاات الفرعية و  %21المئوية لأللفاه الواردض غيي 

و ددد تندداول اددذا المجددال الجوانددب الحيويددة لإلنسددا  والحيددوا  ال ددي ت علددق بالجسدد   

وبالسددن والعمددر  وبددالجوع والوددبا  وبالن دداج والمددي د وبالحلددب  وبالصددحة والمددرض  

وبددالملب  واددي تغطددي بددذلك الجوانددب الفسدديولو ية والبيولو يددة  واددي  وانددب لدد  يفددد 

 يذاراا أهد  ول  ي عرض ل ا الباهثو .

مجال الحراة والثبات يأتي غي المرتبة الثالثة من هيدث عددد األلفداه ال دي تصدل  -3

ت غرعيدة تغطدي من مجموع األلفداه. و دد تو،عدا علدى مجداا %13نسب  ا المئوية  لى 

هراددة اإلنسددا  العربددي وتدد  ءم مددا هلددي وترهالددي  غجدداء المجددال الفرعددي الددذي ي علددق 

باإل امددة والفددراق أواب فدد  يليددي مددا دل علددى اارتفدداع واانحدددار فدد  يددأتي فالثبددا مددا ي علددق 

بالسرعة والعدو  ف  ت والى المجاات الفرعية ال دي تعفد  هرادة اإلنسدا  ونوداطاتي مدن 

  وه ور وال فاء  وراوم الحيوا   واليىظة والمنام  والف ح والغلق والىطدا  بسط وطي

 والىنص.

مدن مجمدوع  %8مجال البيئة يأتي غي المرتبة الرابعة هيث بلغا نسب ي المئويدة  -4

( سد ة مجداات غرعيدة 6األلفاه  و د تو،عا األلفاه الواردض غي اذا المجال العدام علدى )
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دا ـ أو تغطي ما يمفن أ  نطلق عليي  مسرا هيداض المد فل  العربدي ـ والم لىدي العربدي أي ب

 Spatio-Temporal السددياق الفيزيددائي ومددا يددرتبط بددي مددن مو ددا مفدداني أو ،مدداني 

Location  ا ـ الجواندب المحيطدة بمسدرا الفد م مدن و د غطا المجاات الفرعية ـ أي ب

 م.أدوات  ومن هرارض وبرودض  ومن نبات  ومن طبيعة األرض...  ل

دا  تمثدل 23مجال العىل يأتي غي المرتبة الخامسدة  هيدث ورد غيدي ) -5  %7.5( لفظب

من مجموع األلفاه تغطي أغلب األنوطة الم علىة بالعىل من شك ويىدين  وتدذار و لفداء  

واذا الي يعني أ  األضداد ل  تفدن و فبدا علدى األلفداه ال دي ت علدق  ومعرغة وذااء  وا م.

ا علي ا.بالحياض المادية وهداا أ  و  صرب

  مدن %6.5مجال المدا والذم يأتي غي المرتبدة السادسدة  وتمثدل نسدب ي المئويدة  -6

( مجاات غرعية  اا  أول دا 6( لفظبا  تو،عا على )20مجموع األلفاه  هيث ورد غيي )

المجددال الفرعددي الددذي ي علددق بعلددو المفانددة و ل  ددا  يليددي المجددال الفرعددي الددذي ي علددق 

لمرتبة الثالثة بأتي المجال الفرعي الذي ي علق بدالفرم والبخدل  فد  يدأتي باألل ق  ف  غي ا

 بعده مجال األمانة ف  مجال الىبح والجمال.

  وادو %4.5مجال اللو  يدأتي السدابا غدي ال رتيدب  هيدث بلغدا نسدب ي المئويدة  -7

يعفدد  اا مددام العربددي بددال محيص غددي رؤيددة ألددوا  المو ددودات والفائنددات مددن  نسددا   

اما يعف  د  ي غدي وصدف ا مدن الىدرم والبعدد  أو  ونبات  واائنات  و مادات. وهيوا  

 من ااتجااات المخ لفة ال ي يرنو  لي ا.

مجال المدال ي فدق مدا مجدال اللدو  غدي عددد األلفداه وغدي النسدبة المئويدة  هيدث  -8

مدن مجمدوع األلفداه  و دد ت دمن ادذا  %4.5بلغا النسبة المئويدة لفدل من مدا علدى هددض 

ل  وانب ت علق بالنواط اا  صادي من شراء وبيدا  ومسداومة  ومفسدب ولسدارض  المجا

امدا مسدا مدا ي علددق بالمدال غدي ارتباطددي  ومدا ي علدق بال عامدل مددا المدال مدن  مدا وبددذل.

 بالجانب الديني والجانب األل  ي من تصدق وأمانة وهفاه على ودائا األموال.

دد األلفداه. و دد بلدغ عددد ألفاهدي مجال الموت والمصيبة يمثل الىلدة مدن هيدث عد -9

( ألفاه  تدور معاني ا هول الموت واإلا ك والمصيبة. واي ت فق مدا هيداض العربدي 10)

الىائمددة علددى الىددوض و ادد ك اآللددرين  ذا أغددار  والرغبددة غددي النجدداض مددن األلطددار ومددن 

 سيطرض اآللرين  والحذر من اإلا ك غي الصحراء.

( ألفاه  تمثدل 8رتبة األليرض هيث بلغ عدد ألفاهي )مجال ااتجااات يأتي غي الم -10

من مجموع األلفاه  وتناولا اذه األلفداه الدالدة علدى اتجاادات العلدو واانخفداض   8%

 واألمام والخل   وااس ىامة والميل.

.......     
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 هوام  الدراسة: 
 

                                                 
 .ينالمعلغى بام اللفظ  25/ 24  ص 1 ـ ما ( را ا: سيبويي: الف1)

 .2564  ص 4ظور : لسا  العرم  ـ( ابن من2)

 .405  ص 2( الزبيدى: تاج العروس   ـ3)

 .33  ص 1( أبوالطيب اللغوى: األَضداد غى ا م العرم   ـ4)

 . 1( محمد بن الىاس  األنبارى: األَضداد )تحىيق : محمد أبوالف ل  برااي ( ص 5)

وعلدى محمدد البجداوى  المدولى د  داد( عبدالرهمن   ل الدين السيوطى: المزار )تحىيق: محمدد أهمد6)

 .387  ص 1(   ـ برااي  ومحمد أبوالف ل

 .259( ابن سيده : المخصص )تحىيق لجنة  هياء ال راث( السفر الثالث عور  ص 7)

 . 387  ص 1( السيوطى : المزار   ـ8)

 .387( السابق: الجزء نفسي  ص 9)

   الصفحة نفس ا.( نفسي10)

ومددا بعددداا؛ توغيددق محمددد شددااين :  359غىددي اللغددة  ص  سددات غدديدرا (را ددا: صددبحى الصددالح:11)

ب  ص  ميدل يعىدوم وبسدام برادة ومدى شدديخانى:  ومدا بعدداا؛  130المود رك اللغدوى نظريدة وتطبىدا

 .131 اموس المصطلحات اللغوية واألدبية  ص 

 ( انظر ما يلى : وغي ا عرض لمزيد من ال فصيل هول آراء الىدماء : 12)

السدديوطى: . ومددا بعددداا 1داد تحىيددق محمددد أبوالف ددل  بددرااي   المىدمددة  صاألنبددارى : األضدد -

 .215  ص 214وما بعداا.  برااي  أني : دالة األلفاه  ص  387  ص 1المزار   ـ

مجلدة المجمدا  11 برااي  السدامرائى: غدى تداريم المودفلة اللغويدة )األضدداد( مسد ل مدن المجلدد  -

توغيدددق  .197 -194مدددر: علددد  الدالدددة  ص ص أهمدددد مخ دددار ع. 8  3العلمدددى العدددراق  ص

صدبحى الصدالح: دراسدات غدى غىدي اللغدة  ص  وما بعداا. 130شااين: المو رك اللغوى  ص

علدى عبدالواهدد واغدى: غىدي  .235 -234عاط  مداور : عل  اللغة  ص ص  وما بعداا.359

 .189 -187اللغة ص ص 

 بى الطيب اللغوى.( را ا األضداد ابن السفيا  وابن األنبارى  وأل13)

 .196( أهمد مخ ار عمر : عل  الدالة  ص 14)

 .198( السابق  ص 15)

 .203  ص 2ص   ـئ( ابن  نى الخصا16)

 . 213  212  ص 2( نفسي   ـ17)

 .313  ص 2( نفسي   ـ18)

 .51(  دامي بن  عفر : نىد النثر  ص 19)

 . 67  وذيل األمالى  ص 263 /252/ 232  ص 2( انظر على سبيل المثال: الىالى: األمالى   ـ20)

 .334/ 144/ 99( انظر: فعلب : مجال  فعلب  ص 21)

 . 228/ 217( النويرى: ن اية األرم  السفر الثانى  22)

 .154  ص 1( الىلىوندى : صبح األعوى   ـ23)

 ( نفسي  الصفحة نفس ا. 24)

 .266  258  ص 13: المخصص  السفر ه( ابن سيد25)

  ص 2ومدا بعدده مدن أ دزاء. الزبيددى تداج العدروس   دـ 73  ص 1رض   دـ( انظر ابن دريد: الجم د26)

 وغيره من أ زاء.  405

 . 309( صبحى الصالح: دراسات غى غىي اللغة  ص 27)

 . 215  214األلفاه  ص  لة(  برااي  أني : دا28)

ب توغيق محمد شااين :المو رك اللغوى  ص 29)  وما بعداا.  130( انظر :المر ا السابق  وأي ا
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( را ا: محمود غ مى هجا،ى: عل  اللغة العربية  الجزء الخاص بجما اللغدة وتدألي  المعدا    ص 30)

وما بعداا.  توغيق محمد شااين:  309غىي اللغة  ص  دراسات غي  وما بعداا.  صبحى الصالح:95

 وما بعداا.  130المو رك اللغوى  ص 

 م.1973ة مىارنة  بيروت غى ضوء اللغات السامية دراس ال  اد( ربحى امال: 31)

 م.2003(هسين نصار: مدلل تعري  األضداد  الىاارض32)

 . 1   ـ8( هسين محمد : األضداد غى اللغة  مجلة اللسا  العربى  مجلد 33)

ب   مف بددة وابددة    ص  ( را دا: توغيددق محمددد شددااين: المودد رك اللغددوى34)  141  140نظريددة وتطبيىددا

ب : دائددرض ال1980الىدداارض    518 -507  ص 17معددارر اإلسدد مية  المجلددد الثالددث العدددد م. وأي ددا

ب أهمد مخ ار عمر: عل  الدالة  ص   .192وأي ا

ب: أهمدد 131/ 126( انظر : س يفن أولما : دور الفلمة غى اللغة  تر مدة د.امدال بودر  ص 35) . وأي دا

ب: عاط  مداور: عل  اللغة  ص 191مخ ار عمر  عل  الدالة  ص   .23. وأي ا
 ي اللغة غى دراسات غيالصالح: يوما بعداا. صبح 389  ص 1انظر :السيوطى المزار   ـ (36)
 . 861  860  دائرض المعارر اإلس مية المجلد الثالث  ص 36ص  
 .207( أهمد مخ ار عمر: عل  الدالة  ص 37)
 .189( على عبدالواهد واغى: غىي اللغة  ص 38)

ا ربحي امال :  (39  اللغات السامية. ضوء ال  اد غي( انظر السابق  وأي ب
 . 205  204الدالة  ص عل    وما بعداا. أهمد مخ ار عمر : 35( ربحي امال: ال  اد  ص 40)
ب المصادر والمرا ا السابق  غىد تناولا  ميع ا اذا الجانب. 41)  ( را ا أي ا
 . 193( انظر: أهمد مخ ار عمر: عل  الدالة  ص 42)

 انظر :(43)

David Crystal : A First dictionary of Linguistics and phonetics, p.316. 

Jhon Lyons : Semantics , p.268 

Stephen Ulmann : Semantics , p.255. 

ا : أهمد مخ ار عمر : عل  الدالة  ص  وما بعداا؛  79وأي ب

 .74محمود غ مي هجا،ي  مدلل  لى عل  اللغة  ص

 انظر :   (44)

Keith Allan : Lrnguistic Meaning, p. 36-38. 

ا : تمام هسا  اللغة العربية معنااا ومبنااا  ص  .316وأي ب

 انظر :   (45)

Eugen A. Nida : Componential analysis of Meaning, p. 45-55. 

دددا : السجسددد اني : ص19-18  ص1أبدددو الطيدددب : ااضدددداد  ج( 46) دددا الصدددغاني: 142؛ انظدددر أي ب ؛ وأي ب

 .222ص

ي )السابق أو نفسي(  غي ال ما ياتي من اوامش اإلشارض  لى ا ام األضداد ألبي الطيب المىصود بلفظ ـ 

 اللغوي دو  غيره؛ وذلك لفثرض وروده وتفراره.

ا : األصمعي  ص64( السابق  ص47) ا السجس اني : ص34؛ انظر أي ب  .140؛ وأي ب

 .223-222  ص1( نفسي  ج48)

 .224؛ انظر الصغاني : ص9( نفسي  ج   ص49)

 .225؛ انظر الصغاني : ص139( نفسي  ص50)

 .226؛ انظر الصغاني : ص175-174( نفسي  ص51)

 .167  ص1( نفسي  ج52)

 .182  ص1( نفسي  ج53)

 .227؛ انظر الصغاني : ص223-222  ص1( نفسي  ج54)

 .6( سورض الطور  آية 55)
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 .6( سورض ال فوير  آية 56)

 .127-126؛ السجس اني: ص10صمعي: ص؛ انظر: األ362  360  ص1أبو الطيب: األضداد  ج( 57)

ا الصغاني : ص134؛ السجس اني : ص437  432  ص 1  جالسابق( 58)  .236؛ وأي ب

 .8؛ انظر : األصمعي : ص486  483  ص 2( السابق  ج59)

 .147-146؛ انظر السجس اني : ص555  554  ص 2(  نفسي  ج60)

 .150 – 149؛ انظر السجس اني : 588  587  ص 2( السابق  ج61)

 .245؛ انظر الصغاني : ص631  ص 2( نفسي  ج62)

 .223( الصغانى: ص 63)

 . 31  ص 1( أبوالطيب: األضداد  ج64)

 .171  170  ص 1( السابق  ج65)

ا السجس اني : ص20؛ األصمعي : ص190 -186  ص 1   السابق ( 66)  .88؛ وأي ب

 .42؛ انظر : األصمعي : ص316 -314  ص 1( نفسي  ج67)

 .126؛ انظر : السجس اني : ص491  ص 2السابق  ج (68)

 .514  ص 2( السابق  ج69)

 .53؛ انظر : األصمعي : ص519  518  ص 2( نفسي  ج70)

 . 13( الزلرر 71)

 .242؛ انظر الصغاني : ص569 -568  ص 2( أبوالطيب : أألضداد ج72)

 .243؛ انظر الصغاني  ص570 -569  ص 2( السابق  ج73)

 .620 -618  ص 2ج ( السابق 74)

 .135؛ انظر السجس اني  ص647 -645( نفسي  ص 75)

 .670( نفسي  ص 76)

 .129؛ انظر : السجس اني : ص17  16  ص 1( السابق  ج77)

 .146؛ انظر السجس اني : ص73  68  ص 1( السابق  ج78)

 .88؛ انظر : السجس اني : ص237  ص 1( السابق  ج79)

 .55؛ انظر : األصمعي : ص281/ 280  ص 1( السابق  ج80)

 .23؛ انظر : األصمعي : ص300 -290  ص 1( السابق  ج81)

 .150؛ انظر السجس اني : ص320 -319  ص 1( السابق  ج82)

-405  ص 1( انظر لمزيد من ال فاصيل الووااد هول اس خدام اذا اللفظ  أبا الطيب: األَضداد   ـ83)

ا : ابن السفيا : ص407  .193؛ انظر أي ب

 .121؛ انظر السجس اني : ص541 -540  ص 2( السابق   ـ84)

 .241؛ انظر الصغاني  ص554 -553  ص 22( السابق   ـ85)

 . 609  ص 2( السابق   ـ86)

 .102؛ انظر السجس اني : ص103 -101  ص 1   ـالسابق( 87)

 .125-124  ص1( السابق : ج88)

 .173/ 172  ص 1( السابق   ـ89)

 .235انظر الصغاني : ص ؛448  ص 1( السابق   ـ90)

 .457  ص 1( نفسي   ـ91)

 .238؛ انظر : الصغاني : ص478( نفسي   ـ 92)

 .49؛ انظر األصمعي : ص581 -577  ص 2( السابق   ـ93)

 .17-16؛ انظر : األصمعي : ص617/ 616  ص 2( نفسي   ـ94)

 .16؛ انظر : األصمعي : ص617  ص 2( نفسي   ـ95)

 .136؛ انظر : السجس اني : ص631 -630  ص 2( السابق   ـ96)
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 .131؛ انظر : السجس اني : ص225  ص 1( السابق   ـ97)

 .203 -202( نفسي  ص 98)

 .333 -332  ص 1( نفسي   ـ99)

 .208؛ انظر : ابن السفيا : ص432 -429  ص 1( السابق   ـ100)

 .237؛ انظر : الصغاني : ص464  ص 1( نفسي   ـ101)

 . 43( انظر سورض اود اآلية 102)

 .239؛ انظر : الصغاني : ص506  ص 2( أبوالطيب: األضداد   ـ103)

 .505/ 504  ص 2( نفسي   ـ104)

 .605  ص 2( نفسي   ـ105)

 .612  ص 2( السابق   ـ106)

 .151؛ انظر : السجس اني : ص23 -21  ص1 ـ نفسي ( 107)

 .258  ص 1( نفسي   ـ108)

 . 327  ص 1( نفسي   ـ109)

 . 326  ص 1( نفسي   ـ110)

 208؛ ابن السفيا : ص57؛ األصمعي : ص391/ 390  ص 1 ـ ( نفسي 111)

ا : السجس اني: ص52/53؛ األصمعي : ص474 -473  ص 1( السابق   ـ112)  .127؛ انظر أي ب

 .480 -479  ص 1( نفسي   ـ113)

ا : ابن السفيا : ص19؛ انظر األصمعي : ص595/ 594  ص 2( نفسي   ـ114)  .174؛ انظر أي ب
 .99 -97  ص 1 ـ ( أبوالطيب: األضداد 115)
 .253 -250  ص 1( نفسي   ـ116)
 616 -615  ص 2( نفسي:  ـ117)
 .132؛ انظر أي با السجس اني : ص51؛ انظر : األصمعي : ص546-545  ص 2( نفسي:  ـ118)
 .566 -565  ص 2(نفسي   ـ119)

 .616 -615  ص 2(نفسي   ـ120)

 .683  ص 2( السابق   ـ121)

 .138/ 137  ص 1(السابق   ـ122)

 .319  ص 1ابق   ـ(الس123)

 .134-133؛ انظر السجس اني : ص368 -367  ص 1(السابق   ـ124)

ا : السجس اني : ص7؛ انظر األصمعي : ص405/ 400  ص 1( نفسي   ـ125)  .108؛ انظر أي ب

ا : السجس اني : ص33؛ انظر األصمعي : ص424/ 418  ص 1( السابق   ـ126)  .98؛ انظر أي ب

ا : ابن السفيا : ص12ألصمعي :؛ انظر ا441  ص 1( نفسي   ـ127)  .172؛ انظر أي ب

 .560  ص 2( نفسي   ـ128)

 .142-141؛ انظر : السجس اني : ص17  ص 1( السابق   ـ129)

 .104-103؛ انظر : األصمعي : ص39/ 32  ص 1( نفسي   ـ130)

 .111  ص 1( نفسي   ـ131)

 .231لصغاني : ص؛ وأي با : ا110؛ انظر : السجس اني : ص305/ 304  ص 1( السابق   ـ132)

 . 507/ 506  ص 2( السابق   ـ133)

 .216-215  ص 1( السابق نفسي   ـ134)

ا : السجس اني : ص51-50؛ انظر األصمعي : ص314 -311  ص 1( نفسي   ـ135)  .120؛ وأي ب

 .448  ص 1( نفسي   ـ136)

 .146؛ انظر : السجس اني : ص478  ص 1( نفسي   ـ137)

 .599/ 598  ص 2( نفسي   ـ138)

ا : ص123؛ انظر : السجس اني : ص357 -356  ص 1لسابق   ـ( ا139)  .233؛ وأي ب



 د. نصر الدين صالح                                                                        األضداد عند أبى الطيب اللغوى 

 م2014مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد األول ـ يناير 

 

362 

                                                                                                                       
 .236؛ انظر الصغاني : ص450 -449  ص 1( السابق   ـ140)

 .246  انظر : الصغاني : ص656/ 651  ص 2( نفسي   ـ141)
 .139؛ انظر : السجس اني : ص665  660  ص 2( نفسي   ـ142)
 .226ي : ص؛ انظر : الصغان178/ 177  ص 1( نفسي   ـ143)
 .43؛ انظر : األصمعي : ص500 -499  ص 2( نفسي   ـ144)
 .59؛ انظر : األصمعي : ص589 -588  ص 2( نفسي   ـ145)

 .144  143  ص 1أبو الطيب: األضداد ج  (146)

 .197نفسي: ص  (147)

 .207  206نفسي: ص  (148)

 .43؛ انظر : األصمعي : ص254  253  ص 1السابق: ج (149)

ا : الصغاني : ص150؛ انظر السجس اني : ص337  336نفسي: ص  (150)  .231؛ وأي ب

 .456  ص 1السابق:  ـ (151)

 .503  ص 1السابق:  ـ (152)

ا : الصغاني : ص132؛ انظر السجس اني : ص582  581  ص 2السابق:  ـ (153)  .243؛ وأي ب

ا : الصغاني : ص133؛ انظر السجس اني : ص645  643  ص 2السابق:  ـ (154)  .246؛ وأي ب

 .120؛ انظر السجس اني : ص23  ص 1السابق/  ـ (155)

 .86  73  ص 1نفسي:  ـ  (156)

 .168  161  ص 1نفسي:  ـ (157)

 .210  209  ص 1نفسي:  ـ (158)

ا : الصغاني : ص91اني : ص ؛ انظر : السجس350  ص 1السابق: ج (159)  .232؛ وأي ب

ا : الصغا144؛ انظر السجس اني : ص375  ص 1السابق:  ـ (160)  .233ني : ص؛ وأي ب

 .224؛ انظر الصغاني : ص86  85  ص 1السابق:  ـ  (161)

 .193  190السابق: ص  (162)

 .273  ص 1السابق:  ـ (163)

 .533  531  ص 2السابق:  ـ  (164)

 .127  126  ص 1السابق:  ـ (165)

 .113؛ انظر : السجس اني: ص26  ص 1 ـ السابق (166)

 الصفحة نفس ا.؛ انظر : السجس اني  31  30  ص 1نفسي:  ـ (167)

 .224  223  ص 1نفسي:  ـ (168)

 .273  ص 1نفسي:  ـ (169)

 .417  ص 1نفسي:  ـ (170)

 .135؛ انظر : السجس اني : ص462  ص 1نفسي:  ـ (171)

ا : ابن السفيا : ص15؛ انظر : األصمعي : ص596  ص 2نفسي:  ـ (172)  .171؛ وأي ب

 .233؛ الصغاني : ص385  ص 1السابق:  ـ  (173)
 نفسي. السابق: (174)
 .448  447  ص 1نفسي:  ـ (175)
 .464  ص 1السابق  ـ (176)
 .591  ص2السابق: ج  (177)
 .191: ص؛ ابن السفيا99؛ السجس اني : ص46-45: ص؛ األصمعي643  637نفسي: ص  (178)

 .96  91  ص 1السابق:  ـ (179)

ا : ابن السفيا : ص46؛ انظر األصمعي : ص119  ص 1نفسي :  ـ  (180)  .199؛ وأي ب

ا الصغاني : ص134؛ انظر : السجس اني : ص179/  178  ص 1نفسي  ج (181)  .226؛ وأي ب

 .233/  232  ص 1نفسي  ج (182)

 .259   ص 1نفسي  ج (183)



 د. نصر الدين صالح                                                                        األضداد عند أبى الطيب اللغوى 

 م2014مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد األول ـ يناير 

 

363 

                                                                                                                       
 .112؛ انظر السجس اني : ص309-308  ص 1السابق  ج (184)
 .339-338  ص 1السابق  ج (185)
 .382  ص 1نفسي  ج (186)
 .595-594  ص 2السابق  ج (187)
 .600-599  ص 2جنفسي:  (188)

 .139-138؛ انظر السجس اني : ص63  ص 1أبو الطيب: األضداد  ج (189)

 .367-366  ص 1نفسي  ج (190)

 .509-508  ص 2السابق  ج (191)

 .99؛ السجس اني : ص38؛ انظر : األصمعي : ص352-351  ص 1نفسي  ج (192)

 .177: ص افيس؛ انظر : ابن ال523-522  ص 2السابق  ج (193)

 .589  ص 2نفسي  ج (194)

 .163؛ ابن السفيا : ص5؛ األصمعي: ص510-509  ص 2السابق  ج (195)

 .576-571  ص 2السابق  ج (196)

 .501  ص 2السابق  ج (197)

 .527-526  ص 2السابق  ج (198)

 .563  ص 2نفسي  ج (199)

 .651  ص 2نفسي  ج (200)

 .651  ص 2نفسي  ج (201)

 .247؛ انظر الصغاني : ص221  ص 1السابق  ج (202)

 .233؛ انظر الصغاني : ص417-416  ص 1نفسي  ج (203)

 .238؛ انظر : الصغاني : ص511  ص 2السابق  ج (204)

 .565-564  ص 2نفسي  ج (205)
 .217؛ انظر : السجس اني  ص63-58  ص 1نفسي  ج (206)
 .225؛ انظر : الصغاني : ص111  ص 1السابق  ج (207)
 .279-277  ص 1نفسي  ج (208)
 .67  ص 1السابق  ج (209)
 .617  ص 2السابق  ج (210)

 .225؛ الصغاني : ص205-204؛ ابن السفيا : ص83-77  ص 1جالسابق   (211)

 .249-248  ص 1السابق  ج (212)

 .325-324  ص 1السابق  ج (213)

 .192؛ انظر ابن السفيا : ص558-557  ص 2السابق  ج (214)

 .247؛ انظر الصغاتي : ص684-683  ص 2السابق  ج (215)

 .154؛ انظر السجس اني : ص200-198  ص 1السابق  ج (216)

 .231؛ انظر الصغاني : ص345-344  ص 1نفسي  ج (217)

 .499-498  ص 2السابق  ج (218)

 .535-534  ص 2السابق  ج (219)

ا : الصغاني : ص100؛ انظر السجس اني : ص676-675  ص 2السابق  ج (220)  .248؛ وأي ب

 .144-143؛ انظر : السجس اني  ص373  369  ص 1انظر لمزيد من ال فاصيل السابق هـ (221)

 .156السجس اني : ص ر  انظ378  ص 1السابق  هـ (222)

 .557  556  ص 2السابق  هـ (223)

  .135؛ انظر : السجس اني : ص586: 584  ص 2( السابق  هـ224)

 .613  ص 2السابق  هـ (225)

 .31  ص 1هـالسابق   (226)

 .181  180  ص 1السابق  هـ (227)
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 .329  328  ص 1السابق  هـ (228)

ا : ابن السفيا  ص39  انظر : األصمعي : ص459  458  ص 1نفسي  هـ (229)  .133؛ وأي ب

 .144؛ انظر : السجس اني : ص666  ص 2السابق  هـ (230)

ا الصغاني : ص149؛ انظر : السجس اني : ص461  ص 1نفسي  هـ (231)  .237؛ وأي ب

ا 170ا ابن السفيا : ص؛ وأي ب 14؛ انظر األصمعي : ص603 -602  ص 2نفسي  هـ (232) ؛ وأي ب

 .170ابن السفيا : ص

 .243صالصغاني:؛ 182؛ ابن السفيا: ص27؛ األصمعي: ص612 -611  ص2السابق  هـ (233)

 .609  ص 2السابق  هـ (234)

 .264  ص 1السابق  هـ (235)

 .379  378  ص 1نفسي  هـ (236)

 .583  582  ص 1نفسي  هـ (237)

 .625  ص 2نفسي  هـ (238)

 ؛ و د ذار اللفظ بالحاء الم ملة.224؛ انظر الصغاني : ص91 – 86  ص 1  هـالسابق (239)

 .382  381  ص 1السابق  هـ (240)

 .169؛ ابن السفيا : ص11؛ انظر األصمعي : ص450  ص 1السابق  هـ (241)

 .236؛ وأي با الصفاني: ص138؛ انظر : السجس اني : ص456: 452  ص1السابق  هـ (242)

 .231؛ انظر: الصغاني : ص206  205   ص1  هـالسابق   (243)

 .308: 306  ص 1السابق  هـ (244)

 .607  ص 2السابق  هـ (245)

ا : ابن السفيا : ص40؛ انظر : األصمعي : ص166  ص 1السابق  هـ (246)  .194؛ وأي ب

 .228؛ انظر الصغاني : ص261  ص 1السابق  هـ (247)

 .194؛ انظر : ابن السفيا  ص679  678  ص 2السابق  هـ (248)

 .183  ص 1السابق  هـ (249)

 .27-26  ص1السابق  ج (250)

ا ابن السفيا : ص24؛ انظر : األصمعي : ص604  603  ص 2السابق  هـ (251)  .179؛ وأي ب

 .257 255نفسي  ص  (252)

 .233؛ انظر الصغاني : ص381  380  ص 1نفسي  هـ  (253)

ا ابن السفيا : ص387  ص 1السابق  هـ (254)  .176؛ انظر أي ب

 .136؛ انظر السجس اني : ص439  438  ص 1السابق  هـ (255)

 .593  ص 2السابق  هـ (256)

 .270  ص 1السابق  هـ (257)

 .636  635   ص2السابق  هـ (258)

 .29: 27  ص 1السابق  هـ (259)

 .224؛ وأي با : الصغاني : ص146؛ انظر السجس اني : ص84  83  ص 1السابق  هـ (260)

 .85   ص1السابق  هـ (261)

ا ابن السفيا : ص57؛ انظر األصمعي : ص248  ص 1سابق  هـال (262)  .208؛ وأي ب

 .324  323  1نفسي  هـ (263)

ا السجس اني : ص58؛ انظر األصمعي: ص530: 527  2نفسي  هـ (264)  .153؛ وأي ب

ا : ابن السفيا : ص43  انظر األصمعي : ص350: 346  ص 1السابق  هـ (265)  .189؛ وأي ب

 .383  ص 1نفسي  هـ (266)

ا : ابن السفيا : ص41؛ األصمعي : ص428: 426  ص 1نفسي  هـ (267)  .195؛ وأي ب

ا: ابن السفيا : ص7؛ األصمعي : ص491: 488  ص 1السابق  هـ (268)  .167؛ وأي ب
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ا : ابن السفيا : ص62؛ األصمعي : ص524  ص 2السابىن هـ (269)  .199؛ وأي ب

 .224؛ انظر الصغاني : ص86  ص 1نفسي  هـ (270)

 .209  208  ص 1سابق  هـال (271)

 .415  414  ص 1السابق  هـ (272)

 .135: السجس اني : ص ر؛ انظ630  629  ص 2نفسي  هـ (273)

 .465  464  ص 1السابق  هـ (274)

 .497  496  ص 2السابق  هـ (275)

 .139؛ انظر السجس اني : ص193  192  ص 1السابق  هـ (276)
ا الصغاني : ص؛ 77؛ السجس اني : ص185-184  ص1ج السابق( 277)  .227وأي ب
 .228-227  ص1( نفسي  ج278)
 .88؛ انظر السجس اني  ص236-235  ص1( السابق  ج279)
 .276  ص1( السابق  ج280)
 .302-301  ص1( السابق  ج281)
 .416  ص1( السابق  ج282)
 .473-466  ص1( السابق  ج283)
 .487-486  ص2( السابق  ج284)
 .237/238  ص1( السابق  ج285)
 .247  ص1( السابق  ج286)
 .353  ص1( السابق  ج287)
 .611  ص2( السابق  ج288)
ا الصغاني : ص134؛ انظر السجس اني : ص629-628  ص2( السابق  ج289)  .245؛ وأي ب
 .648  ص2( السابق  ج290)
ا الصغاني : ص150؛ السجس اني : ص667-666  ص2( السابق  ج291)  .247؛ وأي ب
 .274  ص1( السابق  ج292)
 .504  ص2( السابق  ج293)
 .512/513  ص2( السابق  ج294)

 .242؛ انظر الصغاني : ص599  ص2( نفسي  ج295)

 .131  انظر السجس اني : ص451  ص1( السابق  ج296)

 .606  2( السابق  ج297)

ا : ابن السفيا : ص40؛ انظر األصمعي: ص614  ص2( نفسي  ج298)  .193؛ وأي ب

 .649  ص2( السابق  ج299)

 .223؛ وأي با: الصغاني : ص84: ص ؛ انظر السجس اني5-3  ص1ج نفسي( 300)

ا الصغاني : ص117؛ انظر السجس اني : ص55-51  ص1( السابق  ج301)  .224؛ وأي ب

 .130  ص1( السابق  ج302)

 .143  ص1( السابق  ج303)

 .182-181  ص1( السابق  ج304)

 .167؛ وأي با ابن السفيا : ص840؛ انظر : السجس اني : ص150-145  ص1( السابق  ج305)

 .38؛ انظر : األصمعي : ص413-410  ص1ابق  ج( الس306)

 .209؛ انظر : ابن السفيا : ص495-493  ص2( السابق  ج307)

 .141؛ انظر السجس اني : ص553-546  ص2( السابق  ج308)

 101؛ انظر السجس اني : ص537-536  ص2( السابق  ج309)

 .568  ص2( السابق  ج310)

 .614  ص2( نفسي  ج311)

 .649  ص2( نفسي  ج312)



 د. نصر الدين صالح                                                                        األضداد عند أبى الطيب اللغوى 

 م2014مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد األول ـ يناير 

 

366 

                                                                                                                       
 .263  ص1السابق  ج( 313)

ا : ابن السفيا : ص18؛ األصمعي : ص414-413  ص1( السابق  ج314)  .174-173؛ وأي ب

 .515-514( السابق  315)

 .155؛ انظر السجس اني : ص163  ص1( السابق  ج316)

 .149؛ انظر السجس اني : ص650  ص2( السابق  ج317)

 .12  ص1( السابق  ج318)

ا : ابن السفيا : ص32صمعي : ص؛ انظر األ409-408  ص1( السابق  ج319)  .186؛ وأي ب

 .121؛ انظر السجس اني : ص15-12  ص1ج السابق( 320)
 .189؛ وانظر ابن السفيا : ص36؛ انظر األصمعي : ص161-151  ص1( السابق  ج321)
 .229؛ الصغاني : ص98؛ انظر السجس اني : ص272-271  ص1( السابق  ج322)
 .329  ص1( السابق  ج323)
 . انفس   الصفحة1( نفسي  ج324)
 .465  ص1( نفسي  ج325)
 .531  ص2( السابق  ج326)
 .657  ص2( نفسي  ج327)
 .228؛ انظر : الصغاني : ص203  ص1( السابق  ج328)

 .231-229  ص1( السابق  ج329)

 .276-275  ص1( السابق  ج330)

 .102؛ انظر السجس اني : ص425-424  ص1( السابق  ج331)

 .634-632  ص2( السابق  ج332)

 .682  ص2سابق  ج( ال333)

 .225؛ انظر : الصغاني : ص118-115  ص1ج نفسي( 334)

 .451  ص1( السابق  ج335)

 .517-516  ص2( السابق  ج336)

 .538-537  ص2( السابق  ج337)

 .673  ص2( السابق  ج338)

ا : ابن السفيا : ص29  انظر األصمعي: ص51-40  ص1( السابق  ج339)  .184؛ وأي ب

 .151السجس اني : ص ؛ انظر378  ص1( السابق   ج340)

ا : ابن السفيا : ص59؛ انظر األصمعي : ص400-392  ص1( نفسي  ج341)  .185؛ وأي ب

 .414  ص1( نفسي  ج342)

 .281  ص1( نفسي  ج343)

 .437  ص1( نفسي  ج344)

 .215-214  ص1( نفسي  ج345)

 .213  ص2( نفسي  ج346)

 .666  ص2( نفسي  ج347)
 .134-133  ص1ج السابق( 348)
 .147؛ انظر السجس اني : ص197-193  ص1( نفسي  ج349)
 .318-317  ص1( نفسي  ج350)
 .322-321  ص1( السابق  ج351)
 .130؛ انظر : السجس اني : ص335-333  ص1( السابق  ج352)

 .122؛ انظر السجس اني : ص545  ص2( السابق  ج353)

 .192؛ انظر السجس اني : ص560  ص2( السابق  ج354)

 .672  ص2( السام   ج355)



 د. نصر الدين صالح                                                                        األضداد عند أبى الطيب اللغوى 

 م2014مجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد األول ـ يناير 

 

367 

                                                                                                                       
 .27  ص1ج  ق( الساب356)

 .540  ص2( السابق  ج357)

ا : ابن السفيا : ص20؛ انظر األصمعي : ص103  ص1ج نفسي( 358)  .175؛ وأي ب

 .282-281  ص1( السابق  ج359)

 .331-330  ص1( السابق  ج360)

 .155-154؛ انظر السجس اني : ص647  ص2( نفسي  ج361)

 .230؛ انظر : الصغاني : ص269  ص1( السابق  ج362)

 .149؛ انظر : السجس اني : ص477  ص1( السابق  ج363)

 .658-657  ص2( السابق  ج364)

 .226-225  ص1( السابق  ج365)
 

 

 المصادر والمراجع

 أوالً : المصادر :

 ََ ََو الطي ََبأب ََي اللغََوي الحل األضددداد غددي ادد م العددرم    : ب عبدالواحََد بََن عل

 م.1963تحىيق : عزض هسن  مطبوعات المجما العلمي العربي بدموق  
 

 : المراجع :ثانيًا 

 م.1984 الىاارض دالة األلفاه  األنجلو المصرية  إبراهيم أنيس : -1

غددددي تدددداريم الموددددفلة اللغويددددة  مطبعددددة المجمددددا العلمددددي  إبََََراهيم السََََامرائي : -2

 م.1964 بغدادالعرا ي 

تحىيدق وشدرا عبدد السد م الف دام   أبو بشَر عمَرو بَن عثمَان بَن قنبَر سَيبويه: -3

 م.1988لىاارض محمد اارو  مف بة الخانجي با

ماورد عن شديولي مدن الف دب والددواوين  غ رسة أبو بكر محمد بن خير اإلشبيلي : -4

  مرا عدة: غرنسودفي  دداره ،يددين ـ لليدا  دبداره طرغدوه  سر سدطة  أسدبانيا  المصدنفة

 م.1893

األضددداد  تحىيددق أو سددا افنددر  ضددمن  أبََو حََاتم سََهل بََن محمََد السجسََتاني : -5

ي  وابددن السددفيا والصددغاني  المطبعددة الفافوليفيددة  مجموعددة ا ددب األضددداد لألصددمع

 م.1912بيروت  

 المخصص  دار الف ب العلمية  بيروت  د.ت. أبو الحسن بن إسماعيل بن سيده : -6

األضددداد  تحىيددق أو سددا  أبََو سََعيد عبََدالملك بََن قريََب المعََروف باألصََمعي : -7

المطبعددة  افنددر  ضددمن مجموعددة ا ددب األضددداد للسجسدد اني وابددن السددفيا والصددغاني 

 م.1912  بيروت  ةالفافوليفية اليسوعي

مجال  فعلب  تحىيق : محمد عبدالس م ادارو    أبوالعباس أحمد بن يحيى ثعلب : -8

 م.1949بمصر دار المعارر  
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َََاس أحمَََد القلقشَََندي : -9 َََو العب صدددبح األعودددى  المطبعدددة األميريدددة  الىددداارض   أب

 م.1913

  بيدروتالعدرم  دار الف دب العلميدة  األمدالي غدي لغدة  أبو علي إسماعيل القالي : -10

 م.1978

ا ام الجي   تحىيق عبدالعلي  الطحاوي  محمد م دي عد م   الشيباني : وأبو عمر -11

 م.1975ال يئة العامة لوئو  المطابا األميرية  الىاارض  

الخصددائص  تحىيددق محمددد علددي النجددار  ال يئددة  أبََو الفََتح عثمََان بََن جنََي : -12

 م.1987 ىاارضال المصرية العامة للف ام 

نىدد النثدر  تحىيدق طدي هسدين  وعبدالحميدد العبدادي   أبو الفرج قدامَة بَن جعفَر : -13

 م.1938مطبعة مصر  

األضدداد  تحىيدق  أو سددا  أبَو الفضَل الحسَن بَن محمَد بَن الحسَن الصَغاني : -14

افنددر  ضددمن مجموعددة ا ددب األضددداد لألصددمعي والسجسدد اني وابددن السددفيا  المطبعددة 

 م.1912ة  بيروت  الفافوليفية اليسوعي

ََن منظََور :  -15 ََدين بََن محمََد ب ََو الفضََل جمََال ال لسددا  العددرم  دار المعددارر  أب

 الىاارض  د.ت.

تحىيدق أو سدا افندر  ضدمن مجموعدة  أبو يوسف يعقوب بَن اسَحاق السَكيت : -16

ا ب األضداد لألصمعي والسجس اني والصغاني  المطبعدة الفافوليدة اليسدوعية  بيدروت  

 م.1912

 م.1982عل  الدالة  دار العروبة للنور وال و،يا  الفويا   :أحمد مختار عمر  -17

ََام حسََان : -18  اللغددة العربيددة معنااددا ومبنااددا  ال يئددة المصددرية العامددة للف ددام  تم

 م.1979 الىاارض

 م.1980المو رك اللغوي نظرية وتطبيىبا  مف بة وابي  الىاارض   توفيق شاهين : -19

  العددد 9سدا  العربدي  الربداط  مجلدد األضداد غدي اللغدة  مجلدة الل حسين محمد : -20

 م.1973األول  يناير 

 م.2003مدلل تعري  األضداد  مف بة الثىاغة الدينية  الىاارض  حسين نصار: -21

 غي اللغة  تر مة امال بور  مف بة الوبام   ستيفن أولمان : -22

 الىاارض  د.ت.

م  دار ن ايدة األرم غدي غندو  األد شهاب الدين أحمَد بَن عبَدالوهاب النَويري : -23

 م.1928 مصر الف ب 

 م.1960غي غىي اللغة  مطبعة  امعة دموق   صبحي الصالح : -24

 الىدداارض علدد  اللغددة بددين الىدددي  والحددديث  دار الثىاغددة العربيددة  عََاطف مََدكور : -25

 م.1986
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المزادر غدي علدوم اللغدة  تحىيدق محمدد أهمدد  عبدالرحمن جالل الدين السَيوطي : -26

وعلددي محمددد البجدداوي  المف بددة العصددرية  بيددروت   دداد  ومحمددد أبددو الف ددل  بددرااي   

 م.1987

 م.1962الىاارض غىي اللغة  لجنة البيا  العربي   علي عبدالواحد وافي : -27

 الىاارضأصدول ترافيدة غدي علد  اللغدة  األنجلدو المصدرية  كريم زكي حسام الدين : -28

 م.1985

ر العثمانيدة  م رض اللغة  مطبعة مجل  دائرض المعدار محمد بن الحسن بن دريد : -29

 اـ.1345هيدر آباد  الدان  ال ند  

األضداد  تحىيق : محمد أبدو الف دل  بدرااي   المف بدة  محمد بن القاسم االنباري : -30

 م.1987العصرية  بيروت  

تداج العدروس غدي  دواار الىداموس  دار الففدر العربدي  محمد مرتضَى الزبيَدي : -31

 للطباعة والنور  لبنا   د.ت.

 محمود فهمي حجازي : -32

  1978مدلل  لى عل  اللغة  دار الثىاغة  الىاارض   -

 .د.ت عل  اللغة العربية بين ال راث والمنااج الحديثة  دار الثىاغة  الىاارض -
 

 ثالثًا : المراجع األجنبية :

1- David Crystal: A First dictionary of Linguistics and phonetics– 

London, 1980 

2- Eugen A. Nida: Componential analysis. Mouton 1975. 

3- Geoffry Leech: Semantics, penguin books-England Second edition 

1985. 

4- Jhon Lyons : Semantics, Cambridge University press. London, 1978. 

5- Keith Allan : Linguistic Meaning, Routledge of Kegon Paul London 

1986. 
 

 رابعًا : دوائر المعارف :

 1طو ز دائدددرض المعدددارر اإلسددد مية  مرادددز الودددار ة لإلبدددداع الودددعري  مددد  

 م.1998

  دائرض المعارر اإلس مية  النسخة العربية   عداد وتحرير  برااي  ،اي  وأهمدد

 م.1969الون ناوي  ود. عبد الحميد يون  مطبعة الوعب  الىاارض 


