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 ملخص البحث
األضداد بمكانة فريدة بين مفردات اللغة العربية، ومن ثم كثرت  تتمتع ألفاظ

حولها المؤلفات والتصانيف، ومع ذلك فإن هذا البحث يختلف يف تناوله عما 

سبقه من تأليف؛ حيث يكشف عن الحدود المشرتكة بين الضدين، وقد اقتصر 

مي؛ البحث على حدين اثنين من هذه الحدود؛ أولهما: المعني اللغوي المعج

حيث لوحظ أن المعني اللغوي للعديد من ألفاظ األضداد تتواءم وتتوافق تماما 

مع كال المعنيين المتضادين، أما الحد اآلخر فهو البنية الصرفية، حيث ساهمت 

الواحد لمعنيين  يف استيعاب اللفظ -يف كثير من ألفاظ األضداد –البنية الصرفية 

 متضادين، وذلك يف صيغ صرفية بعينها.

ألفاظ األضداد، اللغة، الحدود المشرتكة، التضاد، اسم : الكلمات املفتاحية

 الفاعل، اسم المفعول، الصيغ المشرتكة.



 



  

 
 ألفاظ األضداد طرح جديد للحدود المشتركة بين الضدين

 

 
 

 

 

Antonyms expressions a new subtraction of the 

common boundaries between the two opposites 

Sameh Kamal Abdel Moneim 

 Linguistic Studies Teacher - Faculty of Arts - 

Damanhour University 
UniversityEmail:www.samehyossef2357@art.dmu.edu.eg 

Abstract: 

Antonyms have great importance in Arabic lexical 

system. Therefore, they attracted great interest regarding 

different classifications around them. This research is 

distinctive in focusing on the similarities in-between the 

boundaries of the antonym pairs. It investigates two 

issues: The first is the denotative meaning. It is observed 

that the denotative meanings of opposites are consistent 

and compatible with each other. The morphological 

structure of antonyms is the second linguistic issue under 

scrutiny. It contributes to the inclusion of two opposite 

meanings in one antonym in specific morphological 

formulas. 
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 املقدمة
ظاهرة األلفاظ األضداد طالما اختلف عليها العلماء قديما، وحيرهتم حديثا، 

لها األبحاث، ومن ثم حظيت باهتمامهم؛ فأفردوا لها المؤلفات، وأكثروا حو

فوجود لفظة تحمل المعنى وضده يف الوقت ذاته أمر له اعتباره ومكانته؛ إذ 

يكشف عن هذه الطواعية التي تتمتع هبا بعض ألفاظ اللغة، ال أقول يف أهنا تحمل 

المعنى وغيره، ولكن تحمل المعنى وضده كما يقولون، وهو أمر يأباه المنطق، 

 ا تكمن أهمية ألفاظ األضداد والبحث يف أسرارها.وال تقبله الطبيعة البشرية، وهن

وحقيقة األمر أنه بالبحث والتدقيق تبين أن للكثير من هذه األلفاظ طبيعة 

داللية مخصوصة جعلتها تحتل هذه المكانة بين ألفاظ اللغة، فهي مثل 

التي يمكنك أن تمألها باألبيض واألسود، والقليل والكثير، والمنير  (1)األوعية

ظلم، والبارد والحار...إلخ، وهذه القدرة استطاع الباحث أن يتلمسها ال يف والم

 معاين المعجمية اللغوية لهذه األلفاظ.الالمعاين المتضادة، ولكن يف 

ومن وجهة نظري إن ألفاظ األضداد من المشرتك اللفظي ال ألهنا تجمع بين 

؛ فهي همزة الوصل معنيين يف قالب واحد، ولكن ألهنا تربط بين هذين المعنيين

التي تحمل من المعاين والخصائص ما يمكنها من أن تتناسب مع معنيين 

متقابلين، وبيان ذلك يف المبحث األول من هذا البحث؛ وفيه نقوم بتفحص 

المعاين اللغوية األصلية لهذه األلفاظ، والتي وجدناها تتواءم بشكل ال يصدق مع 

                                                

يرى عبد القاهر الجرجاين أن األلفاظ أوعية للمعاين، انظر دالئل اإلعجاز، تحقيق: محمود  (1)

 .52م، ص1984شاكر، مكتبة الخانجي، مطبعة المدين، 
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معهما، وتتشكل مع كل منهما دالليا المعنيين اآلخرين المتضادين، وتتآلف 

 حسب المقام وإرادة المتكلم.

أن للبنية الصرفية دورا  -يف بعض هذه األلفاظ –كما الحظ الباحث كذلك 

يف إلباسها معنيين متضادين كما سنوضح يف المبحث الثاين من هذا البحث بإذن 

 اهلل تعالى.

حدود مشرتكة بين ولكي يدل اللفظ على معنيين متضادين البد من وجود 

الضدين، وهذا البحث مخصص للنظر يف حدين اثنين من هذه الحدود؛ أولهما: 

المعني اللغوي المعجمي؛ حيث لوحظ أن المعني اللغوي للعديد من ألفاظ 

 األضداد تتواءم وتتوافق مع كال المعنيين المتضادين كما ذكرنا من قبل.

يف كثير  –همت البنية الصرفية أما الحد اآلخر فهو البنية الصرفية، حيث سا

الواحد لمعنيين متضادين، وذلك يف صيغ  يف استيعاب اللفظ -من ألفاظ األضداد

صرفية بعينها، وساعد يف ذلك الخصائص اللغوية المخصوصة التي تتمتع هبا 

 هذه الصيغ كما سنوضح الحقا.

على وبناء على ما سبق فإن هذا البحث يقتصر على تلك األلفاظ التي تدل 

معنيين متضادين وكان السبب يف ذلك إما المعنى المعجمي للفظة، وإما البنية 

لمبحثين، ثم خاتمة،  –بعد هذه المقدمة  –، ومن ثم يقسم البحث (1)الصرفية لها

 ثم المصادر والمراجع.

                                                

على ما ذكرته؛ إذ ليس من  ألفاظ األضداد كثيرة، وأسبابها متنوعة، ويقتصر هذا البحث (1)

تلك األلفاظ التي تعمد إليها وتريد ضدها من باب التفاؤل، أو دفع العين،  -مثال–البحث 

 أو الالمساس، نحو: شوهاء، ومفازة، وناهل للعطشان، وسليم للديغ، والِعْرسة...إلخ.
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الحدود الداللية المشرتكة يف ألفاظ األضداد، ويتناول  املبحث األول بعنوان:

 اللغوية المعجمية يف داللة ألفاظ األضداد.مساهمة الداللة 

مساهمة البنية الصرفية يف داللة ألفاظ األضداد،  واملبحث الثاين بعنوان:

ويبحث ألفاظ األضداد التي جاءت على أوزان ) فعيل، وفاعل، ومفعول، 

 وفُعول( ودور هذه األوزان ىف داللة هذه األلفاظ.

إعادته يف تعريف ألفاظ األضداد، وال مجال يف هذا البحث لتفصيل القول و

أو ذكر أسباهبا ومواضعها وقيمتها، أو اختالف العلماء حول وجودها من عدمه؛ 

وهذا  (1)فهذه األمور جميعها استهلكها الباحثون يف البحث والتأليف والتصنيف

 البحث يختلف يف طرحه عن السابقين جميعهم كما عرضنا.

                                                
    الدراسات السابقة يف ألفاظ األضداد كثيرة جدا، ومنها: (1)

 م.  1984، قطرب، ت: حنا حداد، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، كتاب األضداد 

  األضداد، ابن األنباري )محمد بن القاسم(، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة

 م. 1987العصرية، بيروت، 

  :ثالثة كتب يف األضداد، األصمعي، والسجستاين،  وابن السكيت ، والصاغاين، ت

 م.1913الكاثوليكية، بيروت، أوغست هفنر، المطبعة 

  ،م.1963األضداد يف كالم العرب، أبو الطيب اللغوي، ت: د/عزة حسن، دمشق 

  ،م.1974األضداد يف اللغة، محمد حسين آل ياسين، مطبعة المعارف، بغداد 

  ،المعجم المفصل يف المتضادات يف اللغة العربية، مجيد طراد، دار الكتب العلمية

 م.2010بيروت، 

 معجم شامل للمجاالت والمترادفات والمتضادات، د.أحمد مختار  -ز الكبيرالمكن

 م،2000عمر، سطور، مؤسسة التراث، الرياض، 

  ،األضداد يف القرآن الكريم، د.عبد الجبار فتحي زيدان، إهداء من شبكة األلوكة

 م.2005الموصل، 
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الظواهر التي يعنى هبا علم الداللة  ولما كانت ظاهرة ألفاظ األضداد من

الجانب الداللي الخاص بالكشف عن المساحات  -يف هذا البحث –قدمت 

المشرتكة بين الضدين، على الجانب الصريف  -أو قل: الحدود الداللية -الداللية 

الذي يكشف عن دور البنية الصرفية يف استعمال اللفظ الواحد لمعنيين 

 متضادين.  

                                                                                                          
 م.2003هرة، مدخل تعريف األضداد، د. حسين نصار، مكتبة الثقافة الدينية، القا 

  ،الترادف والتضاد يف موازنة المعنى عند أبي حيان التوحيدي، د. فرحان بدر الحربي

 م.2015، 20وزينب علي عبيد، مجلة كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة بابل، العدد

  ،بين ألفاظ األضداد وثنائيات التضاد؛ بحث يف المساحات الداللية، د.حسين قاضي

عربية وآدابها، جامعة الجياللي بو نعامة، المجلد السادس، العدد األول، مجلة اللغة ال

 م.2018

 م.2000، 79األضداد يف اللغة العربية، نصر الدين البحرة، مجلة التراث العربي، العدد 

  األلفاظ المتضادة يف القرآن الكريم، سلمى حسن أحمد البدوي، رسالة ماجستير، كلية

 م.2010التربية، جامعة الخرطوم، 
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 ولاملبحث األ
 احلدود الداللية املشرتكة يف ألفاظ األضداد

كان لداللتها  -بعد إعادة النظر فيها –هناك عدد غير قليل من ألفاظ األضداد 

اللغوية المعجمية مساهمة أساسية وسبب واضح يف داللتها على معنيين 

متضادين؛ فهذا المعنى المعجمي يتماشى مع هذين المعنيين ويتواءم معهما يف 

حد، إذ يمكن الجزم بأن هذه األلفاظ تحمل داللة معجمية مخصوصة وقت وا

جعلتها تقبل المعنى وضده، أو قل: إن هذه األلفاظ ذات طابع داللي معجمي 

ساحر، يمكن من خالله أن تنصهر هذه الداللة المعجمية مع أي من الداللتين 

 المتضادتين لهذه اللفظة حسب إرادة المتكلم والموقف والسياق.

للنظر يف هذه األلفاظ  -بإذن اهلل تعاىل –فرد هذا املبحث ون
 املخصوصة، وفحصها فحصا دالليا كما يلي: 

 اجلَوْنُ ) لألبيض واألسود، أو النور والظالم(:

والجون حرف من األضداد؛ يقال لألبيض جون، "يقول ابن األنباري: 

 .(1)"ولألسود جون...

لبها يدور حول شيء واحد، هذا الشيء أما المعاين اللغوية للفظ )الجون( فأغ

 :(2)؛ حيث قالوا )الجون(nأو   Uيأخذ شكل  

 .طرف الَقْوس 

                                                
، وابن السكيت 91، والسجستاين ص36، واألصمعي ص111أضداد ابن األنباري، ص (1)

 .227، والصاغاين ص189ص

انظر الصحاح، الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت،  (2)

، واللسان، ابن منظور، دار صادر، بيروت، د.ت، 5/2096 م، )جون(،1979، 2ط

، والقاموس المحيط، الفيروز آبادي، تحقيق: مكتبة تحقيق التراث، 13/101، )جون(

، والمعجم الوسيط، مجمع 1187م، )جون(، ص2005، 8مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .149م، )جون( ص2004، 4الدولية، طاللغة العربية، مكتبة الشروق 
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 .األكمة أو الَتلَّة، أو الجبل الصغير 

 .الجوناء : الِقْدر 

 .ِفيَنُة فِي الَجْوِن : فِي الَخلِيِج  َرَسِت السَّ

 اة بالجلد، َيحفظ العطاُر فيها ا لطِّيب، ويف الُجونة: ُسليلة مستديرة ُمَغشَّ

الحديث يف صفته ّصلى اهلل عليه وسلم: فوجدت لَيِده َبْرًدا وريًحا، كَأنَّما َأخرجها 

 من ُجونة عطَّار، فالجونة سليلة مستديرة مغشاة أدما تكون مع العطارين.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف يتسق هذا المعني الذي دارت  

 مع األبيض واألسود؟حوله المعاين اللغوية للفظة )الجون( 

 ـU  نقول: إنه عندما يأخذ أي من اللونين األبيض أو األسود شكل حرف ال

فكأنه دخول يف السواد أو البياض، وذلك مبالغة يف شدة اللون، فبدال من قولك: 

ناصع البياض أو حالك السواد، تقول: جونا، كأن هذا اللون من شدته يأخذ هذا 

 أن تدخل فيه. -من شدته –الشكل المجسم، كأنك تستطيع 

وتعني الهدف أو المرمى يف مجال كرة  GOOLويف اللغة اإلنجليزية كلمة 

، وكأن هذه الكلمة مأخوذة من  U   الـالقدم، يالحظ أهنا تأخذ الشكل نفسه لحرف 

مرة أخرى إلى اللغة  GOOLكلمة )جون( العربية القديمة، وبالتعريب انتقلت 

 دام المهتمين بكرة القدم، فقالوا عن الهدف )جون(.   العربية العامية يف استخ



 
 

 م2020 ديسمبر إصدار –لثالثون كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس وا مجلة

 
 

 

 

 ووردت كلمة )جون( كثيرا يف الشعر العربي؛ ومن ذلك قول الشاعر:

ثانِدددِه  د   والددددهر  ال يبقدددى علدددى ح 

 

 لدده  حدائددد  أربددع   
ددراةِ ِجددْون  السا

(1) 

 :وقول الخنساء 

 فلددن أصددالم قومددا كنددت حددرب هم

 

ددا جونددة  القددارِ   حتددى يعددود  بياضو
(2) 

 وقول الفرزدق: 

 وجددْونع عليددِه الجدد م فيدده مريضددة  

 

ددددع  مندددده  الددددنفس  والمددددوت     تطلَّ

 (3)حاضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر  

 

 وقول ذي الرمة:

 ي عاوْرندددده  يف كدددددلط قددددا ع هبْطنددددده  

 

ة  جونع يْتب ع  الريم  سداطعِ    ام  ه  ج 
(4) 

 وقول آخر:   

دددديِس لددددوين  ل   غياددددر يددددا بنددددت الح 

 

 نِ مدددرم الليدددالي واخدددتالف  الجدددوْ   

  (5)وسفٌر كاَن قليَل األْونِ  

****     ****     **** 

                                                

صنعه السكري، ت:  ر الهذليين،البيت من الكامل ألبي ذؤيب الهذلي يف شرح أشعا (1)

 .11الستار أحمد فراج، مكتبة دار العروبة، القاهرة، د.ت، صعبد

م، 1988، 1البيت من البسيط للخنساء يف ديوانها، ت: أنور أبو سويلم، دار عمار، ط (2)

 .294ص

 .1/210البيت من الطويل للفرزدق يف ديوانه، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت،  (3)

د)ذو الرمة(، يف ديوانه، ت: عبد القدوس أبي صالم، مؤسسة اإليمان، البيت من الطويل ل (4)

 .803م، ص1982بيروت، 

 .5/2095األبيات من الرجز منسوبة ألبي عبيدة يف الصحاح  (5)
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 طَرِبَ )للفرح واحلزن(:

وقال بعض الناس: )َطِرَب( حرف من األضداد؛ يقال "يقول ابن األنباري: 

 . (1)"طرب إذا فرح، وطرب إذا حزن...

والمعنى اللغوي المحوري الذي تدور حوله لفظة )طرب( هو االهتزاز 

 : (2)لواواالنفعال، فقا

 .  َطِرَب منُْه، َأْو َلُه : َخفَّ واهتزَّ من فرٍح وسروٍر، َأْو ُحْزٍن وغمٍّ

  ة الَفَرح والسرور، َأو َرُب خفة َتْعَتري نفس اإلنسان عند شدَّ وقيل: الطَّ

 الـُحزن والهّم.

 .  َطِرَب للغناِء: ارتاح وَنِشَط واهتزَّ

  َُّه وَحس َعُه وَمدَّ َب يف َصْوتِِه: رجَّ  نَُه.َطرَّ

 .َرِب ُه َطَربًا، َأْطَرَبُه، َحَمَلُه َعَلى الطَّ َبُه بِِغنَاٍء َعْذٍب: َهزَّ  َطرَّ

 .َع ، َرجَّ َب يف قِراءتِِه : َمدَّ  َطرَّ

 .وإبل طوارب: تنزع إلى أوطاهنا 

 .وقال ثعلب: الطرب عندي هو الحركة 

  ،طرب للشيء: خّف واهتّز وانفعل من فرح؛ طِرب لنجاحه يف االمتحان

 ب من فوزه بالمباراة.وطرِ 

                                                
 .237، والصاغاين ص58، وانظر أضداد األصمعي ص102األضداد، ابن األنباري، ص (1)

، 1/557(، طربمنظور، )للسان، ابن ، وا1/171طرب(، الجوهري، )انظر الصحاح،  (2)

، والمعجم الوسيط، مجمع اللغة 109(، صطربوالقاموس المحيط، الفيروز آبادي، )

 .552( صطربالعربية،  )
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ونقول بأن هذا المعنى اللغوي يتناسق مع الحزن والفرح معا، فكالهما حالة 

نفسية تنتاب الفرد، وهتتز لها نفسه، وتنفعل أحاسيسه، وهذا االنفعال قد يكون 

إيجابيا )يف حال الفرح والسرور والنشوة بالفوز أو التفوق والنجاح(، وقد يكون 

حالة  -إذن –ن والصدمة أو الهزيمة والسقوط(، الطرب سلبيا )يف حال الحز

نفسية تعرتي اإلنسان تأخذ طابعا مشرقا عند شدة الفرح، وتأخذ طابعا محبطا 

 عند شدة الحزن.

وهذا المعنى اللغوي المميز لهذه اللفظة جعلها تنصهر مع حالتين نفسيتين 

الحزن، ومن ثم  متضادتين تمر هبما النفس البشرية، وهما: شدة الفرح، وشدة

الطرب ليس هو الفرح وال الحزن؛ وإنما هو "وجدنا ابن األنباري يعقب قائال: 

 .(1)"خفة تلحق اإلنسان يف وقت فرحه وحزنه، فيقال: قد طرب إذا اسُتخفَّ 

 ومن ورود )طرب( يف الشعر قول ابن الدمينة:

ْر  دز   فال خيدر يف الددنيا إذا أندت لدم ت 

 

 (2)حبيدب   حبيبوا ولْم يطدرْب إليدك   

 وقول لبيد: 

 سأ ل ْتنِي عن أ ناسع هلكوا 

 

ددْل     ددرِب  الدددهر  علدديهْم وأك   ش 

 أراين طربوددددا يف إِثددددرِهم  

 

ختب ْل    ب  الوالِِه أو كالم   (3)ط ر 

 

                                                
 .103األضداد، ابن األنباري، ص (1)

البيت من الطويل البن الدمينة يف ديوانه، ت: أحمد راتب النفاخ، مكتبة دار العروبة،  (2)

 .118م، ص1959القاهرة، 

البيتان من الرمل للبيد بن ربيعة يف ديوانه، ت: إحسان عباس، مطبعة حكومة الكويت،  (3)

، واللسان 1/171، ونسب البيتان للنابغة الجعدي يف الصحاح 186م، ص1984، 2ط

1/557. 



  

 
 ألفاظ األضداد طرح جديد للحدود المشتركة بين الضدين

 

 
 

 

 

 قول الكميت:و

ندددِزلع  ْسدددم  م  ْلِهندددي دار  وال ر   ولدددم ت 

 

ددب     ضَّ خ  بنددي ب نددان  م  ت ط رَّ ولددم ي 
(1) 

 قال ذو الرمة: 

ْكددب عددن أ شددياِعِهم  ث  الرَّ اْسددت ْحد 

ب ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراو   خ 

 

ددددع  القلددددب  مددددن أ طرابدددده    أ م راج 

ب   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر  ط 
(2) 

 

:
ّ

 وقوُل الُهَذلي

ِمددل    ْوِهندد  ع  ليددل  م  ددكها ك   حتددى ش 

 

ن مِ     (3)بان ْت طِراب  وبات  الليل  لم ي 

 ****     ****     **** 

 القُرْءُ )للطهر واحليض(:

والُقرء حرف من األضداد. يقال: القرء للطهر، وهو "يقول ابن األنباري: 

 .(4)"مذهب أهل الحجاز، والقرء للحيض، وهو مذهب أهل العراق...

 :(5)وقالوا يف المعنى اللغوي لد )القرء( ما يلي

 ومنه أقرأت الريح إذا دخلت يف أوقاهتا.(6)الوقت ، 

                                                

 .1/557البيت من الطويل للكميت يف اللسان  (1)

 .1/557يف اللسان البيت من البسيط لد )ذو الرمة(  (2)

البيت من البسيط للهذلي يف ديوان الشعراء الهذليين، ت: أحمد الزين، ومحمود أبو الوفا،  (3)

 .1/557م، واللسان 1965 -هد1385الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، 

، 99، والسجستاين ص5، وانظر: أضداد األصمعي ص27األضداد، ابن األنباري، ص (4)

 .242لصاغاين ص، وا163وابن السكيت ص

، 1/128(، قرأ، واللسان، ابن منظور، )1/64انظر الصحاح، الجوهري، )قرأ(،  (5)

 .722( صقرأ، والمعجم الوسيط، )49(، صقرأوالقاموس المحيط، الفيروز آبادي، )

، والطمهر   (6)
ْيض  ي ِجيء لِوقتع ْرء اسم للوقت فلما كان الح  قال الشافعي رضي اللاه عنه: الق 

ْرِء يجيء   جاز أ ن يكون األ ْقراء ِحي ض  وأ ْطهارا، وقال األخفش: واأل صل يف الق 
ْقتع لو 
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 رأت يف القافية، فأقراء الشعر )قوافيه( كما ذكر الزمخشري، يقال أق

 الشعر، وهذا الشعر على قرء هذا الشعر، أي طريقته.

  وَقَرْأُت الشيَء ُقْرآنًا: َجَمْعُته وَضَمْمُت بعَضه إِلى بعض، ومعنى َقَرْأُت

قال  "فإذا قرأناه فاتبع قرآنه"الُقرآن: َلَفْظت به َمْجُموعًا َأي َألقيته. وقوله تعالى: 

 ة فاعمل بما بيَّناه لك.فيه ابن عباس: فإذا بّيناه لك بالقراء

  وقالوا: لم تقرْأ الناقة جنينًا َأي لم ُتْلقه أو تلده، ومنه قولهم: ما َقرَأْت

، َأي لم َيْضَطّم َرِحُمها على ولد، وقال  ، وما َقَرَأْت َجنِينًا قطُّ هذه الناقُة َسلًى َقطُّ

ى الجنين. ومنه قول َأكثر الناس: معناه لم َتْجمع َجنينًا َأي لم َيضَطّم َرِحُمها عل

ْوِن لم َتْقَرْأ َجنِينا(، وقالوا استقرأ الجمل الناقة إذا تاركها لينظر  شاعر: )ِهجاُن اللَّ

 ألقحت أم ال.

  .وأقرأْت حاجُتك: أي دنت 

  وقالوا: َأْقَرَأِت النُّجوُم إِذا غاَبْت. )ويالحظ يف هذا المعنى دخول همزة

 ("قرأت"السلب أو اإلزالة على 

نى اللغوي األقرب إلى اعتماده هو اإللقاء، وهو قريب من اإلنتاج والمع 

أو اإلفصاح واإلبانة؛ فقرأت القرآن أي ألقيته، وقرأت الناقة جنينا أي أنجبت. 

 والسؤال: كيف تتواءم لفظة )القرء( هبذا المعنى مع الطهر والحيض؟

الرحم(، نقول: إن محل )القرء( أو اإلنجاب يف المخلوقات التي تحيض هو )

هو محل الطهر والحيض، فمكان )القرء( قد يكون طاهرا  -كذلك –و)الرحم( 

                                                                                                          

ْين، أل ن لكل منهما وقتا.وهذا الرأي منسوب إلى  دَّ ْقت  المعلوم، ولذلك وقع  على الضط الو 

 .1/128، وإلى أبي عبيد يف اللسان 1/65أبي عمرو ابن العالء يف الصحاح 
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أو غير ذلك، ومن ثم عندما يطلق لفظ ) القرء( يقصد المكان )وهو الرحم(، 

وهذا المكان حاله متغيرة باستمرار بين الطهر والحيض، وهذا التغير غير محدد 

على يقين بحاله، هل هي طاهرة الزمان، ومن ثم عندما تذكر المكان فأنت لست 

 أم غير ذلك؟ ومن هذا المنطلق امتزج كل من الطهر والحيض يف لفظ )القرء(.

يقال: القرء هو الوقت الذي يجوز أن يكون فيه حيض، "يقول ابن األنباري: 

مالك بن الَحرِث . ومن ورود )القرء( يف الشعر قول (1)"ويجوز أن يكون فيه طهر

 
ّ

 :الُهَذلي

رِْهدددت   دددلِيلع   ك  ْقدددر  ب نِدددي ش  ْقدددر  ع   الع 

 

يددددداح     ْبدددددْت لقارئِهدددددا الرط إِذا ه 
(2) 

 وقول آخر: 

ْت  ر  ددذَّ ددال، فت ش  المانددا الخ   أ راهددا غ 

 

ما  نِين  وال د  ْأ ج  ِمراح ، ولم ت ْقر 
 (3) 

 وقول األَعشى:  

دددديط ِرفْعددددةو   ثددددةو مدددداالو ويف الح  رَّ و   م 

 

روِء نِ     (4)سدائِكالِما ضا   فِيها ِمْن ق 

 قول شاعر:  

دْت  ِغدْم ثدم أ ْخل ف  دماء  لدم ت   إِذا ما السَّ

 

ْطدر     دا أ ْن يكدون لهدا ق  يَّ روء الثمر  ق 
(5) 

 ****     ****     **** 

                                                
 .27نباري، صاألضداد، ابن األ (1)

ليا يف شرح أشعار الهذليين  (2) ذ  رِث اله   .1/239البيت من الوافر لمالك بن الح 

 .1/128، واللسان 1/64البيت من الطويل منسوب لحميد يف الصحاح  (3)

 .1/128البيت من الطويل لألعشى )ميمون بن قيس( يف اللسان  (4)

، وتاج العروس، الزبيدي، 29نباري صالبيت من الطويل بدون نسبة يف أضداد ابن األ (5)

 .1/366)قرأ( 
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 اجلَلِيلُ )للكبري العظيم، والصغري احلقري(:

وجلل من األضداد. يقال: َجَلل لليسير، وَجَلل "يقول ابن األنباري: 

 .(1)"للعظيم...

 :(2)أما عن المعنى اللغوي للجليل فقالوا

  َل ابََّة : َوَضَع َعَلْيَها َجلَّ ، وهو ما تغطى به الدابة لتصان؛ برذعة أو  الدَّ الُجلَّ

 حلس، ويطلق عليه العامة: الحالسة.

  وجالل كل شيء غطاؤه...وتجليل الفرس أن تلبسه الجل وتجلله، ويف

ْردًا َعَدنِّيًا َأي جعل الُبْرد له ُجالًّ ويف حديث الحديث َأنه َجلَّل فرسًا له َسَبق بُ 

 ويف حديث علي اللهم َجلِّل َقتلة عثمان 
َّ

ابن عمر َأنه كان ُيَجلِّل ُبْدنه الَقباطِي

ِخْزيًا َأي َغطِّهم به وَأْلبِْسهم إِياه كما يتجلل الرجل بالثوب وتَجلَّل الفحل الناقة 

 بعيره إِذا عال ظهره. والفرس الِحْجر عالها وتَجلَّل فالن

  اُه. وَجلََّل  ُجْثَماَن اْلَميِِّت: َغطَّ

 .ِفينَِة : ِشَراُعَها  وَجلُّ السَّ

  ُهوَل َوالِجَباَل: َمألََها وَأْغَزَرَها، والمجلل: السحاب  وَجلََّل اْلَمَطُر السُّ

: أي يجلل "وابال مجلال"الذي يجلل األرض بالمطر، ويف حديث االستسقاء: 

 ه أو بنباته. األرض بمائ

                                                

، وابن 84، والسجستاين ص9، وانظر: أضداد األصمعي ص89األضداد، ابن األنباري ص (1)

 .226، والصاغاين ص167السكيت ص

، 11/113(، جلل، واللسان، ابن منظور، )4/1658انظر الصحاح، الجوهري، )جلل(،  (2)

( جلل، والمعجم الوسيط، )978(، صجللادي، )والقاموس المحيط، الفيروز آب

 .131ص
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 واد حزًنا على فقد  بُمالءٍة تغطَّت هبا والتحفت، وتجلَّلت وتجلَّلت بالسَّ

 .زوجها

  والمجلة: الصحيفة فيها الحكمة، قال أبو عبيد: كل كتاب عند العرب

 مجلة.

 بالمجد: بالعظمة. وتجلَّل 

( بمعنى )جلَّد وغطى(، ومنها تكون )جليل( بمعنى  ومما سبق تكون )جلَّل 

 د ومغطى(، فما عالقة هذا المعنى بالصغير والكبير، أو العظيم والحقير؟)مجل

نقول: إن مثل ذلك كمثل الشيء الذي يريد الفرد التنبيه إليه، والرتكيز عليه؛ 

تضع  -على سبيل المثال –فعندما تريد اإلشارة إلى شيء معين وتركز عليه فإنك 

ذلك الشيء العظيم جدا، أو تحته خطا، أو تجعله بلون مختلف أو بنط عريض، ك

الحقير جدا، فعندما تريد تمييزه فإنك تجلله، أي تجلده وتغطيه لإلشارة إليه 

والتنبيه لعظمه أو لحقارته، ومن ثم أطلقوا )الجليل( على )العظيم والحقير( يف 

 إشارة إلى المبالغة يف عظمه، أو شدة حقارته. 

 بيد:ومن ورود مادة )جلل( يف الشعر العربي قول ل

ني   وأرى أرب ددددددددد  قددددددددْد فددددددددارق 

 

دددددددْل    ِمددددددن  األرزاِء رزء  وجل  و 
(1) 

 وقول امرئ القيس لما ُقتِل أبوه: 

دددددددْم   ربَّه 
 لِقْتدددددددِل بندددددددي أسددددددددع

 

دددْل    ل   سدددوا   ج 
 (2)أال كدددلم شددديءع

  

                                                

 .197البيت من الرمل للبيد بن أبي ربيعة يف ديوانه ص (1)

البيت من المتقارب المرئ القيس يف ديوانه، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف  (2)

 .261م، ص1958بمصر، 
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 جميل:  وقول

لِدددددددْه  ل  ْفدددددددت  يف ط  ق  سدددددددِم دارع و   ر 

 

لِدهْ    ل   (1)كِْدت  أ ْقضي الحيداة مدن ج 

 غة بن شيبان:وقول ناب 

دددددْت وإْن  صددددديباِت إْن جلَّ كدددددلم الم 

 عظ مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددْت 

 

دددل      إالَّ المصددديبة  يف ديدددن  الفتدددى جل 

دددعر  شددديء  يهددديم  النطقدددون  بدددِه    والشط

 

ث دددل     ا م  منددده  غنددداء  ومنددده  صدددادقو
(2) 

 وقول الشاعر: 

ددددْيم  أ ِخددددي  ت لددددوا أ م  ددددم  ق  ددددْومي ه   ق 

 

دددددْهمي   ْيدددددت  ي ِصددددديب ني س  م   فدددددرِذا ر 

دددددالو فلددددد   ل  ْن ج  دددددو  دددددْوت  أل ْعف  ف   ئن ع 

 

ْظمددي   ددط ْوت  أل وِهددن ْن ع  ولددئن س 
(3) 

 وقول َأبي النجم: 

 األَْجلـــــــل 
ِّ

ـــــــي  الحمـــــــُد اهلل الَعلِ

 

ــل    (4)َأْعطــى فلــم َيْبَخــل ولــم ُيَبخَّ

 وقول ابن بري لليلى األَْخَيلية: 

ـــــــتِهم    ُيَشـــــــبَّهون ُملوكـــــــًا يف َتِجلَّ

 

ــَيِة األَعْ    ــوِل َأْنِض ــموُط َم ــاِق واللِّ  (5)ن

 ****     ****     **** 

                                                

قوب، دار الكتاب العربي، بيروت، لجميل بثينة يف ديوانه، ت: إميل يعمن الخفيف البيت  (1)

 .189م، ص1992

 .90، وأضداد ابن األنباري ص96البيتان من البسيط للنابغة بن شيبان يف ديوانه  (2)

البيتان من الكامل للحارث بن وعلة الجرمي يف شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ت:  (3)

، 2ة والنشر، القاهرة، طأحمد أمين وعبد السالم هارون، مطبعة لجنة التأليف والترجم

 .11/113، واللسان 4/1659، والصحاح 304م، ص1968

 .11/113ألبي النجم العجلي يف اللسان  من الرجز البيت (4)

 .11/113البيت من البسيط البن بري يف اللسان  (5)



  

 
 ألفاظ األضداد طرح جديد للحدود المشتركة بين الضدين

 

 
 

 

 

 عَسْعَسَ )لإلقبال واإلدبار(:

وَعسعَس حرف من األضداد. يقال: عسعس الليل، إذا "يقول ابن األنباري: 

 .(1)"أدبر، وعسعس إذا أقبل

 :(2)المعنى اللغوي لعسعس

 .ْيُل: أظلَم، أقبَل بظالمه  َعْسَعَس اللَّ

 يُل: مَضى، أد  بر.وعسعَس اللَّ

  ِْيل ْئُب : َطاَف بِاللَّ َتَعْسَعَس الذئُب ونحُوه: طلب الصيَد ، وَعْسَعَس الذِّ

 بالليل.

 .اُه، َلبََّسُه، َأْي َجَعَلُه ُمْلَتبِسًا َغْيَر َواِضٍح  وَعْسَعَس األَْمَر: َعمَّ

 .ًحاُب: دنا من األرض ليال  وَعْسَعَس السَّ

 .َكُه  وَعْسَعَس الشيَء: حرَّ

  ْيَبِة  والَعَسُس: َمن ْيِل َيْحُرُسوَن الُبُيوَت َوَيْكِشُفوَن َعْن َأْهِل الرِّ َيُطوُفوَن بِاللَّ

يَبِة  ْيِل َيْحُرُس النَّاَس َوَيْكِشُف َعْن َأْهِل الرِّ َواللُُّصوِص، فَعسَّ اْلَحاِرُس: َطاَف بِاللَّ

                                                
، وأضداد ابن السكيت 97. وانظر أضداد السجستاين ص32األضداد، ابن األنباري، ص (1)

 .239، وأضداد الصاغاين ص7داد األصمعي ص ، وأض167ص

تهذيب اللغة ، األزهري، ت: عبد السالم محمد هارون، المؤسسة المصرية للنشر، انظر  (2)

، اللسان 3/949والصحاح، الجوهري، )عسس(،  ،1/78م، )عسس(، 1964، 1ط

، وتاج 558(، صعسس، والقاموس المحيط، الفيروز آبادي، )6/138(، عسس)

م، )عسس(، 1965لزبيدي، ت: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة الكويت، العروس، ا

  .600( صعسس، والمعجم الوسيط،  )16/259
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أنه كان يعس بالمدينة، أي  -رضي اهلل عنه –َواللُُّصوِص، ومنه حديث عمر 

 يطوف بالليل يحرس الناس، ويكشف أهل الريبة.

 .وَعسَّ َخَبُر فالن أي َأْبَطَأ 

وصف لنوع من الحركة البطيئة، وهذا الوصف يسري على  -إذن –العسعسة 

الحركة سواء أكانت ذهابا أم إيابا، إقباال أم إدبارا، ومن ثم جاز أن تكون 

ل واإلدبار، إذ يمكنك أن )عسعس( لإلقبال واإلدبار؛ ألهنا وصف لكيفية اإلقبا

 تقول: عسعس فالن، عندما يكون معسعسا يف إقباله أو إدباره. 

 ومن ورودها يف الشعر قول الشاعر:

دددى  ن  ْسدددع س  حتدددى لدددو يشددداء  ادَّ  ع 

 

ْقدددبِس     كدددان لددده  مدددْن ضدددْوئِه م 
(1) 

 وقول علقمة: 

دددددا  حتَّددددى إذا الصددددبم  لهددددا تنفس 

 

ددا  ددا ليل هددا وعسعس  اْنجدداب  عنه  و 
(2) 

 وقول آخر: 

ْدت  بدددددأْفراسع عتددددداقع وفِتيدددددةع  ر   و 

 

ْسدِعسِ    ع  ف واِرط  يف أعجاِز ليلع م 
(3) 

 وقول آخر: 

 حتدددى إذا الليدددل  عليهدددا عسعسدددا

 

ددا   ددا ِحنِْدس 
عددْت مندده  ب ِهيمع ر  وادا

(4) 

 ****     ****     **** 

                                                
 .463البيت من السريع المرئ القيس يف ديوانه ص (1)

 .8البيت من الرجز لعلقمة بن قرط التميمي يف أضداد األصمعي ص (2)

 .45البيت من الطويل للزبرقان بن بدر يف ديوانه ص (3)

 .97البيت من الرجز لعلقمة التميمي يف أضداد السجستاين ص (4)
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 الشَّفَق )لليل والنهار(:

 :(1)قالوا يف المعنى اللغوي لد)الشفق(
  عليه: رّق قلبه له وعطف عليه وحن. فلم َيُكْن َيْملُِك  شِفَق

َفَقُة: الرحمُة والحنان. َ: َعَلْيهِ  اإِلْشفاَق  إاِلَّ   ي الُحنُوَّ والَعْطَف َعَلْيِه، فالشَّ

  َشَفٌق: َضِعيُف النَّْسِج َأْو َمْصُبوٌغ بُِحْمَرٍة. وَثْوٌب 

  َْفق: ُحْمَرٌة َتْظَهُر يف األُفِق حيث تغ رب الشمُس، وتستمرُّ من والشَّ

َفُق  اَلَح الغروب إلى قبيل العشاء تقريًبا، و َيُة مِْن  الشَّ فِي األُُفِق: اْلُحْمَرُة اْلُمَتَبقِّ

ْمُس َوَراءَ  ْمِس مَِن الُغُروِب إَِلى ُقَبْيِل اْلِعَشاِء. َوَتَواَرِت الشَّ َفِق. َضْوِء الشَّ  الشَّ

عف والرقة والحنو، وكلنا يعلم أن مما سبق يتبين أن معنى )الشفق( هو الض

الشمس عند الغروب تبدو ضعيفة، ومن ثم يحمر لوهنا ولون األفق من حولها، 

ولذلك أطلق لفظ )الشفق( على هذه الربهة الزمنية التي يحمر فيها األفق وقت 

غروب الشمس وذهاهبا، وقالوا بأن )الشفق( هو هذه )الحمرة( التي تحيط 

 بالشمس.

ليل والنهار يف لفظ )الشفق( هو أن هذا اللفظ وصف لهذه والذي جمع ال

الفرتة الزمنية التي تقع بين الليل والنهار، فال هي هنار كامل، وال هي ليل كامل، 

 ولعل ذلك ما مكن من اشرتاك الليل والنهار يف لفظ )الشفق(.

 ومن ورود )الشفق( يف الشعر قول الطرماح:

ددددة  أ مم ج   يح 
لِ ددددول  لددددي  الم   ْهددددمع ت ق 

 

دفِق المندينِ    ى لذي الشَّ وقْد يرع 
(2) 

 وقول الشاعر:   

                                                

، 10/179(، شفق، واللسان، ابن منظور، )4/1501انظر الصحاح، الجوهري، )شفق(،  (1)

( شفق، والمعجم الوسيط، )897(، صشفقوالقاموس المحيط، الفيروز آبادي، )

 .487ص

، 2عزة حسن، دار الشرق العربي، طد.، ت: البيت من الوافر للطرماح بن حكيم يف ديوانه (2)

 .289م، ص1994
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 (1)على ركاب، من اإلذهاب كالشفق        ال ترض حتى ترى يسراك واطئة   

 وقول الشاعر:   

ددددده   لادددددى ن ْفع  اِت و  ْيدددددر  دددددْدبِر  الخ   م 

 

ْق    ددف  لاددى الشَّ ددى ِمْثددل  مددا و  ت ق ضا  (2)ف 

 ****     ****     **** 

 فَة )للضياء والظلمة(:السُّدْ

ما ذكر يف )الشفق( ينسحب على )السدفة( مع اختالف الوقت؛ فإن كان 

بح ما بين  -كما ذكرنا –الشفق  من أوقات الغروب، فإن )السدفة( من أوقات الصُّ

 طلوع الفجر إلى اإلسفار.

والسدفة حرف من األضداد. فبنو تميم يذهبون إلى "يقول ابن األنباري: و

 .(3)"مة، وقيس يذهبون إلى أهنا الضوءأهنا الظل

 :(4)وقالوا يف المعنى اللغوي لد)السدفة(

 .ُتُه ْدَفُة : الباب، أو ُسدَّ  السُّ

 .وَسِدَف البَصُر: أظلم من جوٍع أو كَِبر 

 .ْدَفة :اختالط الضوء والظلمة مًعا  والسُّ

                                                

البيت من البسيط ألبي العالء المعري يف ديوانه سقط الزند، دار صادر، بيروت،  (1)

 .119م،ص1957

م، 1964البيت للبحتري يف ديوانه، ت: حسن كامل الصيريف، دار المعارف بمصر،  (2)

3/1474. 

 .114األضداد، ابن األنباري، ص (3)

(، سدف، واللسان، ابن منظور،  )4/1372انظر الصحاح، الجوهري،  )سدف(،  (4)

، والمعجم الوسيط،  818(، صسدف، والقاموس المحيط، الفيروز آبادي، )9/145

 .423( صسدف)
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 .ى عن مدخل الضوء  وأْسَدَف : تنَحَّ

 حور ونحن ُمْسِدفوَن ويف حديث علقمَة الثَّقفي: كان بال ل يَأتينا بالسَّ

 فَيْكِشُف الُقبَّة فَيْسدُف لنا طعامنا.

  :وأْسَدَف السرت: رفعه. وأْسَدَف الباب: فتحُه. وأْسَدَفت المرأة القناع

 أرسلته، وأسدف الفجُر: أضاء.

هي تلك الفرتة الزمنية من الصباح التي يختلط فيها الليل  -إذن –السدفة 

ور بالظلمة، ومن ثم جاز أن يطلق لفظ )السدفة( عليهما معا؛ ألن بالنهار، والن

هذا الوقت ليس ليال خالصا، أو هنارا مشرقا، والضوء فيه مشوب بالظالم، فكأن 

 ضوء النهار يسرت ظلمة الليل أو ظلمة الليل تسرت ضوء النهار.

 ومن الشعر قول ابن مقبل:

ها   وليلةع قدْد جعلدت  الصدبم  موِعدد 

 

ددددْد    ددددنِْس حتددددى تعددددرف  بص   الع 
ةِ ر 

فا ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  السم
(1) 

 

 وقول امرَأة من َقْيٍس هتجو زوجها:

رِيددددددرِ  ي  الح 
ددددددرادِ ددددددِدي م  ْرت   ال ي 

 

ِة األ ميددددددرِ    دددددْدف  دددددرى بِس  وال ي 
(2) 

 وقول سعد: 

 نحـــــُن َبَغـــــْرِس الـــــَوِديِّ َأعَلُمنـــــا 

 

ــَدِف     (3)مِنَّــا بِــَرْكِض الِجيــاِد يف السَّ

  

                                                

البيت من البسيط البن مقبل يف ديوانه، ت: عزة حسن، مديرية إحياء التراث القديم، دمشق،  (1)

 .185م، ص1962

، وتاج 9/145، واللسان 114لبيت من الرجز المرأة من قيس يف أضداد ابن األنباري صا (2)

 .23/424العروس 

 .9/145، واللسان 4/1372البيت منسوب لسعد القرقرة يف الصحاح  (3)
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 وقول الفراء َأيضًا

م    بِدددددديض  ِجعدددددداد  كددددددأ نَّ أ ْعي ددددددن ه 

 

ف     دددد  الِحدددِم السَّ ل هدددا يف الم  ي ْكح 
(1)  

 وقول يعقوب: 

 

 

 

ْسددددت ْعِقراو   ئب  م  ى الددددذط ددددو   فلمددددا ع 

 

ف     ى أ ْسددددد  ج   (2)أ نِْسددددنا بدددده والدددددم

 وقول الهذلي: 

ددددددددةع   ْدت  علددددددددى ِخيف  ر   و 
 ومدددددددداءع

 

ف  األدهددددم    ددددد  نَّدددده  السَّ وقددددد ج 
(3) 

 بَّل السعِدي:وقول المخ 

ْوب ثدداينم سدداءنا  ِصدديف  الع   إذا مددا الخ 

 

دددددددِديف    ْكندددددددا  واْخت ْرندددددددا السَّ ر  ت 

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددرهدا س  الم 
(4) 

 

 وقول الفرزدق:

ى األ ْضياِف ن ْقرِي من القنا  ر 
 وكلَّ قِ

 

ُف   ــدَّ ــناُم الُمَس ــه السَّ ــَبط في  (5)وُمْعَت

 قول العجاج:  

ْحل فدددددا  ز  اِح كددددْي ت  هددددا بددددالرَّ ع   أ ْدف 

 

فاو   أ ْقط دددع  الليدددل  إذا مدددا أ ْسدددد 
(6) 

 وقول ذي الرمة: 

ةع  دددْدف  دددا بِس   ولمدددا رأى الرائدددي الثريَّ

 

ت نطاف  المبقياِت الوقائعِ    (7)ون شَّ

 ****     ****     **** 

                                                
 .9/145البيت منسوب للفراء يف اللسان  (1)

 .9/145منسوب ليعقوب يف اللسان من المتقارب البيت  (2)

أنشد  ابن بري ألحد الهذليين وهو عياض بن خويلد الخناعي يف شرح المتقارب  نالبيت م (3)

 .9/145، واللسان 752أشعار الهذليين ص

 .9/145البيت من الطويل منسوب للمخبل السعدي يف اللسان  (4)

 .9/145البيت من الطويل منسوب للفرزدق يف اللسان  (5)

عبد الحفيظ السلطي، مكتبة أطلس، دمشق، د.ت، البيت من الرجز للعجاج يف ديوانه، ت:  (6)

2/228. 

 .115، وأضداد ابن األنباري ص796البيت من الطويل لذي الرمة يف ديوانه ص (7)
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 املبحث الثاني
 مساهمة البنية الصرفية يف داللة ألفاظ األضداد

عاين )المعنى وضده(، هناك أبنية صرفية مخصوصة يمكنها أن تحمل من الم

وعلى رأس هذه األبنية صيغة )فعيل( التي يمكنها أن تدل على )فاعل( 

أو)مفعول(، وأضف إلى ذلك صيغة )فاعل( التي من الممكن أن تدل على 

)مفعول(، أو صيغة )مفعول( التي يمكن أن تدل على )فاعل(. وهذا االضطراب 

بعض ألفاظ األضداد على المعنى يف داللة  -والبد –يف داللة هذه الصيغ له دور

 وضده، كما سنوضح الحقا.

صيغة )أفعل( التي تتضمن همزة السلب أو اإلزالة،  -كذاك –ومن الصيغ 

والتي أدت إلى إمكانية االنتقال بسهولة ويسر من معنى إلى ضده يف اللفظة 

ة الواحدة، وساهمت ال أقول يف اللبس بين المعنيين المتضادين، ولكن يف إمكاني

أن يحمل اللفظ الواحد معنيين متضادين، فالفارق بين الصيغتين األصليتين 

 للمعنيين المتضادين هو حرف واحد )الهمزة( فقط ال غير.

 وبناء على ما سبق يمكننا تناول هذا المبحث من خالل النقاط اآلتية:

 .الصيغ التي يمكنها أن تحمل معنيين 

 ر.الصيغ التي لها معنى وتستخدم لمعنى آخ 

   .الصيغ مع همزة السلب أو اإلزالة 
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 الصيغ اليت ميكنها أن حتمل معنيني: – 1

على الرغم مما وضعه الصرفيون من شروط لمجيء الصيغة على الباب 

الصريف المحدد فإننا نجد أن من هذه الصيغ ما جاء يف أكثر من موضوع صريف يف 

ة فيما نحن فيه من ألفاظ ، ومن هذه الصيغ التي تتمتع هبذه الميز(1)كتب الصرف

 األضداد ما يلي:

 :صيغة )َفِعيل( -أ 
؛ يف المبالغة، والصفة المشبهة، (2)حيث تشرتك هذه الصيغة بين أكثر من باب

واسم الفاعل، واسم المفعول، فـ )حليب، وقتيل، وجريح( غير )عليم، وحكيم، 

 األبواب. وقدير(، ومن الطبيعي أن يكون للمعنى دوره يف التمييز بين هذه

فيما نحن فيه  –ومع ذلك فإن المعاين قد تتداخل بسبب الصيغة، ومن ذلك 

تلك األلفاظ التي جاءت على وزن )فعيل(  -من الحديث عن ألفاظ األضداد

 ، ومن ذلك:(3)ودلت على اسم الفاعل، واسم المفعول يف الوقت ذاته

 تِمني، من حروف األضداد؛ يقال: فالن أميني، أي: مؤ": وهي األمين

 ، قال الشاعر:(4)"وفالن أميني: مؤتَمني الذي ائتمنه على أمري

ددِك أننددي  ألددم تعلمددي يددا أسددم  ويح 

 

 (5)حل فددت  يمينوددا ال أخددون  أمينِددي 

 

                                                

الصيغ المشتركة يف األبواب الصرفية، شكران حمد شالكة المالكي، مجلة القادسية يف انظر  (1)

 .108، ص م2009، 8، المجلد 1اآلداب والعلوم التربوية، العدد 

، 20انظر شرح ابن عقيل، ت: محمد محي الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة،ط (2)

 .3/138م، 1980

 .181انظر األضداد يف اللغة، محمد حسين آل ياسين، ص (3)

، 103، والسجستاين ص 51، وانظر أضداد األصمعي ص34األضداد، ابن األنباري ص (4)

 .223ص ، والصاغاين 204وابن السكيت ص

 ، وتاج العروس )أمن(.34البيت من الطويل بال نسبة يف أضداد ابن األنباري ص (5)



  

 
 ألفاظ األضداد طرح جديد للحدود المشتركة بين الضدين

 

 
 

 

 

  من األضداد؛ فالغريم الذي له الدين، والغريم الذي عليه ": وهي الَغِريم

 ، قال الشاعر:(1)"الدين

ى  ت طالعنددددددا خيددددددداالت  لسدددددددْلم 

 

ْين  الغدددريم  كمددد   دددع  الددددَّ ا يتطلَّ
(2) 

   (3): وهي من األضداد؛ يقال: ربيبة للتي تربِّب، وربيبة للتي تربَّبالربِيَبة ،

 (، وقال الشاعر:23)النساء  "وربائبكم الاليت يف حجوركم"قال اهلل عز وجل: 

 فددرن لهددا جددارْين لددْن يغددِدرا بهددا 

 

 (4)ربيب  النبيا وابن  خيرِ الخالئِف   

   من األضداد أيضا؛ التبيع: التابع، والتبيع: المتبوع، قال اهلل جل َتبِيعال :

 . (5)(69)اإلسراء  {ىف يث ىث نث مث زث رث يت}ذكره: 

  ِريم : من األضداد؛ يقال لليل صريم، وللنهار صريم، ألن كل واحد الصَّ

 ، قال الشاعر:(6)منهما يتصرم من صاحبه

ْت علدددديَّ تلددددومني بصددددريم   ددددر   ب ك 

 

ذْلِت ول ْمدِت غيدر  ملديمفلقْد    ع 
(7) 

 

                                                

 .179، وابن السكيت ص24، وانظر أضداد األصمعي ص302األضداد، ابن األنباري ص (1)

 ، وبال نسبة يف تاج العروس209البيت من الوافر لزهير بن أبي سلمى يف ديوانه ص (2)

 )طلع(.21/457

م، 1984األضداد، قطرب، ت: حنا حداد، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض،  كتاب (3)

 .102ص

 . 35م، ص1093البيت من الطويل لمعن بن أوس يف ديوانه، ت: شوارتز، ليبزج،  (4)

 .225، والصاغاين ص372انظر أضداد ابن األنباري ص (5)

، 195يت ص ، وابن السك105، والسجستاين ص41انظر أضداد األصمعي ص  (6)

 .84، وابن األنباري ص235والصاغاين ص 

 .84البيت من الكامل بدون نسبة يف أضداد ابن األنباري ص (7)
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  ومن األضداد رجل رعيب العين، ومرعوهبا، وقد ُرِعَب ُيْرَعب َرِعيب :

 .(1)يقال ذلك للشجاع والجبان ُرْعًبا،

  والصريخ... من األضداد؛ يقال: ... صريخ "يقول ابن األنباري:  :َصِريخ

 ، قال الشاعر:(2)"للمغيث، ... وصريخ للمستغيث

دددددداذِل  إ  نمددددددا أفن ددددددى شددددددبابي أ ع 

 

دددددددريِخ إلدددددددى    ركدددددددوبي يف الصَّ

 (3)المندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادِي

 

  قال بعض الناس: الحميم من األضداد؛ يقال: الحميم للحار، الَحِميم :

 "حميما وغساقا"، قال تعالى: (4)والحميم للبارد، واألشهر يف الحميم الحار

 (، وقال الشاعر:25)النبأ 

 ترى الضيف  بالصلعاء تْغِسق  عين ده  

 

من الجوِ  حتدى تحسدب  الضديف    

 (5)أرمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 

  من األضداد؛ يقال: السميع للذي َيْسَمُع، والسميع للذي ُيْسِمُع السِميع :

 ، قال الشاعر:(6)غيَره، واألصل فيه ُمسِمعٌ 

 وترفدددع مدددن صددددور شدددمردالت 

 

دددا وهددد   ألددديم     ه   (7)يصدددكم وجوه 

 

                                                

 .409، وابن األنباري ص231، والصاغاين ص150انظر أضداد السجستاين ص (1)

، 53، واألصمعي ص235، وانظر أضداد الصاغاين ص80األضداد، ابن األنباري ص (2)

 .105، والسجستاين ص082وابن السكيت ص

 .81البيت من الوافر بدون نسبة يف أضداد ابن األنباري ص (3)

انظر المعجم المفصل يف األضداد، أنطونيوس بطرس، دار الكتب العلمية، بيروت،  (4)

 .137م، ص2002

، وأساس البالغة، 2/32البيت من الطويل لعمارة بن عقيل يف تهذيب اللغة، األزهري،  (5)

 م، )صلع(. 1982، ت: عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت، الزمخشري

 .83، وابن األنباري ص133انظر أضداد السجستاين ص (6)

 .677البيت من الوافر لذي الرمة يف ديوانه ص (7)



  

 
 ألفاظ األضداد طرح جديد للحدود المشتركة بين الضدين

 

 
 

 

 

  الهودج، والظعينة الهودج، : من األضداد؛ يقال: الظعينة المرأة يفالظِعينَة 

 ، قال زهير:(1)وقد يقال للمرأة يف بيتها: ظعينة، وهو األصل

لن  بالعلياء من فوق جرثمِ  ْر خليلي هل ترى من ظعائنع      تحمَّ  (2)تبصَّ
  من األضداد، وكذلك المقروع؛ يقال: فالن قريع بني فالن إذا الَقِريع :

الذي ينتخب للفحلة، والقريع أيضا  كان سيدهم.. والقريع من اإلبل الكريم

 . قال ذو الرمة:(3)المرزول الذي يثرع أنفه رغبة عن فحلته

دده    وأ ْن لددم يددزْل يستسددمع  العددام  قبل 

 

ندددا صددوِت مقددرو ع عددن العددذِف   

 (4)عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداذِب 

 

  ومن األضداد أيضا ثوب قشيب للجديد، وثوب قشيب َقِشيب :

 .(5)للَخلِق

  قال (6)قانص، ويقال للمفعول أيضا: قنيص: يقال: القنيص للالَقنِيص ،

 الشاعر:

 تقنصددددك الخيددددل  وتصددددطادك ال 

 

طيددر  وال ت نكددع  لهددو  القندديْ    
(7) 

 

                                                
، وابن 237، والصاغاين ص 200، وابن السكيت ص 46انظر أضداد األصمعي ص  (1)

 .184األنباري ص

يل لزهير بن أبي سلمى يف ديوانه، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، البيت من الطو (2)

 .9م، ص1964

 .178، وابن األنباري ص242، والصاغاين ص17انظر أضداد األصمعي ص (3)

 .209البيت من الطويل لذي الرمة يف ديوانه ص (4)

 .363، وابن األنباري 242، والصاغاين ص59انظر أضداد األصمعي ص (5)

 .262، وابن األنباري ص179، وابن السكيت ص24انظر أضداد األصمعي ص (6)

البيت من السريع لعدي بن زيد يف ديوانه، ت: محمد جبار المعيبد، منشورات وزارة  (7)

 .69الثقافة العراقية، بغداد، د.ت، ص
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  يقال: سيف خشيب إذا كان صقيال، وسيف خشيب إذا برد الَخِشيب :

 ، قال العباس بن مرداس:(1)ولم ُيصقْل 

 جمعددددت إليدددده نثرتددددي ونجيبتددددي 

 

ورمحدددددي ومشدددددقوق  الخشددددديبة   

 (2)رماصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 

 صيغة )َفُعول(: –ب 

، كما يمكنها أن (3)وهي من الصيغ التي تشرتك داللتها يف أكثر من باب لغوي

تحمل من المعاين )المعنى وضده(، وهي تشبه يف ذلك صيغة )فعيل( يف قدرهتا 

، ومن ثم أدخل العلماء الكثير (4)على الداللة على اسم الفاعل واسم المفعول

، قال قطرب: )فعول( من حروف (5) نطاق )ألفاظ األضداد(من هذه األلفاظ يف 

 ، ومن هذه األلفاظ ما يلي:  (6)األضداد...

  من األضداد، يقال: ركوب للرجل الذي يركب، وركوب للطريق َرُكوب :

( لما يركب، 72)يس "فمنها ركوهبم "الذي يركب، ومنه قول اهلل عز وجل: 

                                                
 .327، وابن األنباري ص198، وابن السكيت ص44انظر أضداد األصمعي ص (1)

ن الطويل للعباس بن مرداس يف ديوانه، ت: يحي الجبوري، مديرية الثقافة البيت م (2)

 .140م، ص1968واإلعالم، بغداد، 

نحو: المبالغة، والصفة المشبهة، واسم الفاعل، واسم المفعول، للمزيد انظر: الصيغ  (3)

اآلداب الصرفية  وِدالالت ها يف ديوان عبد الرحيم محمود، حنان جميل عابد، ماجستير، كلية 

 .211م، ص2011والعلوم اإلنسانية، غزة، جامعة األزهر،  

 .178انظر األضداد يف اللغة، محمد حسين آل ياسين، ص (4)

 .84 -81انظر كتاب األضداد، قطرب، ص (5)

 .356انظر أضداد ابن األنباري ص (6)



  

 
 ألفاظ األضداد طرح جديد للحدود المشتركة بين الضدين

 

 
 

 

 

قالوا: مكان ركوب، أي: وركوب للفاعل أيضا؛ مثل ضروب وقتول، و

 ، وقال الشاعر: (1)مركوب

ان الحصى ركوبا يدْعن  صوَّ
(2) 

  يقال ناقة خلوج: اختلج ولدها أو ": من األضداد عند قطرب؛ َخُلوج

 .(3)"ُفطم

  وهي من األضداد؛ يقال: فالن ذعور أي ذاعر، وذعور أي َذُعور :

 ، قال الشاعر:(4)مذعور

دد  رْد تنددول  بمعددروِف الحددديِث وإْن ت 

 

ددددذعْر منددددك وهددددي    سددددوى ذاك ت 

ذعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددور  
(5) 

 

    من أضداد قطرب ألهنا على وزن فعول؛ يقال: ناقة َرُحول وَنُخور :

رحول تصلح للرحل، وناقة نخور: ال تدر حتى تضرب وتخل يدك يف 

 . ويف اللفظين معنى الفاعلية كذلك.(6)منخرها

  فيكون للمفعول، : من األضداد؛ يقال: رغوث للتي يرغثها ولدهاَرُغوث ،

 .(7)ويقال: رغوث للولد الذي يرغثها، فيكون للفاعل

                                                

 .81كتاب األضداد، قطرب ص (1)

 .356األنباري صشطر بيت من الرجز بدون نسبة يف أضداد ابن  (2)

 .84كتاب األضداد، قطرب ص (3)

، والصاغاين 111، والسجستاين ص207، وابن السكيت ص55انظر أضداد األصمعي ص (4)

 .256، 57، وابن األنباري ص230ص

 .11/371البيت من الطويل بدون نسبة يف أساس البالغة  )ذعر(، وتاج العروس )ذعر(  (5)

 .84كتاب األضداد، قطرب ص (6)

 .357، وابن األنباري ص112انظر أضداد السجستاين ص (7)
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  وهي من األضداد؛ تقال للزاجر، وللناقة التي ال تدر حتى تزجر َزُجور :

 .(1)وتضرب

  من األضداد؛ فزعوم للتي يزعم بعض الناس أن هبا نقيا، ويزعم َزُعوم :

: المخ
ُ

 هبا، والنِّْقي
َ

 .(2)بعضهم أن ال نِْقي

   ؛ يقال: شكوك وضغوث وعروك ولموس يف وَعُروك وَضُغوث ُكوكَش

السنام إذا مّس فُنظر هل هبا طِْرق أم ال، واللموس أيضا الذي يمس السنام،  لمس

 . (3)ويقال: ضغثُتها أضغُثها ضغثا، وعركُتها أعرُكها عركا، ولمستها ألمسها لمسا

  الذي يطِعم  : اللبن الذي تجد طعمه وال دسم له، والطعومالَطُعوم

 . (4)ذلك

  يقال: ناقة ظئور، تعطف على ولد غيرها، ويقال ناقة فاطم، إذا َظُئور :

 .(5)ولدها، وفاطم من: أي فطمت هي ولدها فهي فاطم فصل

  يقال: عصوب للتي ال تدّر حتى ُيعصُب أنفها، وعصوب للذي َعُصوب :

 .(6)يعِصُب 

  ت: يقال: غموز للذي يغِمُز، وغموز للتالَغُموز  . (7)ي إذا غمز ضرعها درَّ

 

                                                
 .357، وابن األنباري ص112انظر أضداد السجستاين ص (1)

 .358، وابن األنباري ص150انظر أضداد السجستاين ص (2)

 .357، وأضداد ابن األنباري ص84كتاب األضداد، قطرب ص (3)

 .835، وأضداد ابن األنباري ص85كتاب األضداد، قطرب ص (4)

 .358، وأضداد ابن األنباري ص84كتاب األضداد، قطرب ص (5)

 .357، وأضداد ابن األنباري ص83كتاب األضداد، قطرب ص (6)

 .357، وأضداد ابن األنباري ص83كتاب األضداد، قطرب ص (7)



  

 
 ألفاظ األضداد طرح جديد للحدود المشتركة بين الضدين

 

 
 

 

 

  يقول الشاعر:(1): يكون الفاجع والمفجوعالَفُجوع ، 

وعدددددا  ْفتِندددددي والِ أ ْلدددددف  ف ج   إِْن ت 

 

دوب  الخريدف     يك ما يص   (2)ال يعفط

   يقال: هنوز للتي ال تدّر حتى ُيوَجَأ َضرُعها، وهنوز للتي تنهز الزمامَنُهوز : 

 .(3)برأسها

ة بني اسم الفاعل واسم املفعول بسبب بنية الصيغ املشترك -جـ 

 :الفعل

  عند صياغة اسم الفاعل واسم المفعول من بعض  -حيث تكون البنية

، وذلك عندما نصوغهما من أبواب )انفعل وافتعل( واحدة بنية -األفعال

، (5)ونحو: معتاد، ومحتال، ومختار، (4)معتالت العين، نحو: منحاز، ومنقاد

غة من الفعل المضعف، نحو: معتد، ومحتل، ومتحاب، وكذلك عند الصيا

... يف المضاعف وذوات الثالثة فإن الفاعل "ومنصب، يقول الميداين: 

                                                

 .356، وأضداد ابن األنباري ص84كتاب األضداد، قطرب ص (1)

 .82داد قطرب صالبيت من الخفيف لعدي بن زيد يف أض (2)

 .357انظر أضداد ابن األنباري ص (3)

انظر الخصائ ، ابن جني، ت: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، بيروت، د.ت،  (4)

، والمنصف، ت: إبراهيم مصطفى وعبد ال أمين، مصطفى البابي 2/103، 1/346

 . 1/292م، 1954الحلبي، القاهرة، 

، ومباحث يف علم 94عان، محمد فاضل السامرائي، صانظر: الصرف العربي أحكام وم (5)

، 113م/ ص2004، 2الصرف، د.إبراهيم محمد عبد ال، دار سعد الدين، دمشق، ط

ودراسات يف علم الصرف، د.عبد ال درويش، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، 

 .51م، ص1987، 3ط
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والمفعول منها على لفظ واحد، نحو: حاّب فهو ُمحاب... واعتد فهو 

 .(1)"معتد...

وما سبق سمح بتداخل الداللة يف البنية الواحدة أو اللفظ الواحد، مما سمح 

ولها يف نطاق ألفاظ األضداد، وقد ذكر الكثير منها أبو الطيب اللغوي يف كتابه بدخ

األضداد يف كالم العرب، وهي ألفاظ على وزن )ُمْفَتَعل( تنصرف للفاعل 

 :(2)والمفعول، وهي على ضربين

o ما كانت عينه منقلبة عن واو أو ياء، فال يظهر يف األلف الساكنة ألولا :

ل: الُمباع، والُمنام، والُمجتاب، والُمجتاح، والُمحتاض، كسر العين وفتحها، مث

والُمختال، والُمدان، والُمرتاب، والُمرتاح، والُمرتاد، والُمزدار، والُمستاف، 

والُمشتاق، والُمعتام، والُمعتاص، والُمغتاب، والُمفتات، والُمقتال، والُمقتاد، 

 كتال، والُمزداد.والممتاع، والُمختار، والُمزدان، والُمعتاض، والمُ 

o ما كانت عينه مدغمة يف المه فال تظهر فيها حركة العين أيضا،  اآلخر

مثل: الُمبتّد، والُمبتّز، والمبتّض، والُمحتّز، والمحتّش، والمحتّط، والمختّص، 

والمختّط، والضطّر، والمعتّد، والمفتّك، والمفتّن، والمقتّص، والمقتّض، 

 والمرتّد... والمقتّم، والمكتّن، والملتّف،

                                                
د(، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، نزهة الطرف يف علم الصرف، الميداين )أحمد بن محم (1)

 .26م، ص1981

، وللمزيد انظر األضداد 703-2/691األضداد يف كالم العرب، أبو الطيب اللغوي، ص (2)

 .185،186يف اللغة، محمد حسين آل ياسين، ص
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، للذي يرتد الشيء، ومرتّد ُمرتدّ ومن األضداد قولهم "يقول ابن األنباري:  

للذي ُيرتّد منه الشيء، فإذا كان للفاعل فأصله ُمرتِدد، فاستثقلوا الجمع بين 

حرفين متحركين من جنس واحد، فأسكنوا الدال األولى وأدغموها يف التي 

تَدد، ففعلوا مثل ما فعلوا يف الباب األول، بعدها، وإذا كان للمفعول فأصله ُمر

 . (1)"واستوى اللفظان من أجل اإلدغام

للمسّن، ومشب  ُمِشّب ومن األضداد أيضا قولهم: "ويقول أيضا: 

 ، قال الشاعر:(2)"للشاب

ِشدددب   ى م  دددل و  ت ْيِن مدددْن ص  دددوِرك   بِم 

 

ما جميدددل    ه  مدددن  الثطيدددراِن عقدددد 
(3) 

.. يشرتك يف الصيغة الواحدة اسم الفاعل واسم ."ويقول فاضل السامرائي:  

، فيقال: هذا مختارنا، بمعنى هو الذي اختارنا، فيكون مختارالمفعول.. نحو: 

 .(4)"اسم فاعل، ويكون اسم المفعول بمعنى: هذا الذي اخرتناه...

الُمزداد يكون للفاعل الذي يريد الزيادة، وللمفعول الذي "ويقول األنباري: 

زيادة، فإذا كان للفاعل فأصله ُمزتِيد، وإذا كان للمفعول فأصله ُمزتَيد، يراد منه ال

                                                

 .409أضداد ابن األنباري، ص (1)

 .233، وانظر أضداد الصاغاين ص400األضداد، ابن األنباري ص (2)

 .1212بيت من الوافر ألبي خراش الهذلي يف شرح أشعار الهذليين ال (3)

م،  2000الجملة العربية والمعنى، د.فاضل صالم السامرائي، دار ابن حزم، بيروت،  (4)

 .170ص
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فصارت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، واستوى اللفظان العتالل الياء، 

 . (1)"وجعلوا بدل التاء يف موضعها الدال

 الصيغ اليت هلا معىن وتستخدم ملعىن آخر: - 2

لى وزن )فاعل( ومع ذلك يدل على ومع ما سبق فإن اللفظ قد يأيت ع 

)مفعول(، أو على وزن )مفعول( ويدل على )فاعل(، وهي ظاهرة شائعة يف اللغة 

؛ فابن خالويه (2)العربية، اهتم هبا العلماء؛ فأفردوا لها أبوابا يف مؤلفاهتم

ذكر فيه أنه ليس يف  "ليس يف كالم العرب"هـ( أفرد لها فصال يف كتابه 370)ت

عيشة ")فاعل( بمعنى )مفعول( إال قولهم: تراب ساف... ومثله كالم العرب 

 "هـ( عقد لها بابا يف كتابه 395، وابن فارس )ت(3)"..."ماء دافق"... و"راضية

، أما الثعالبي (4)بعنوان )باب المفعول يأيت بلفظ الفاعل( "الصاحبي يف فقه اللغة

يف فصلين: أحدهما  "فقه اللغة وسر العربية"هـ( فتناولها يف كتابه 429)ت

بعنوان: )يف المفعول يأيت بلفظ الفاعل(، والثاين بعنوان:)يف الفاعل يأيت بلفظ 

                                                

 .232، وانظر أضداد الصاغاين ص410أضداد األنباري ص (1)

مشتقات الدالة على الفاعلية من الرسائل العلمية يف هذا الشأن رسالة دكتوراة بعنوان: ال (2)

دراسة صرفية إحصائية، سيف الدين طه الفقراء، كلية الدراسات العليا،  –والمفعولية

 م.2002الجامعة األردنية، 

، 2ليس يف كالم العرب، ابن خالويه، ت: أحمد عبد الغفور عطار، مكة المكرمة، ط (3)

 .158، ص1979

لها وسنن العرب يف كالمها، ابن فارس، ت: أحمد الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائ (4)

 . 168م، ص1997حسن بس ، دار الكتب العلمية، بيروت، 



  

 
 ألفاظ األضداد طرح جديد للحدود المشتركة بين الضدين

 

 
 

 

 

بابا   -يف كتابه المخصص -هـ( 458، كما أفرد لها ابن سيده )ت(1)المفعول(

هـ( يف 911، وتعرض لها السيوطي )ت(2)بعنوان: )باب فاعل بمعنى مفعول(

هـ( يف كتابه )شذا العرف يف فن 1351وي )، وكذلك الحمال(3)كتابه المزهر

 .(4)الصرف(

وقد جاءوا بفاعل يف معنى مفعول ضدا؛ قالوا: سر كاتم، أي  "يقول قطرب: 

مكتوم، وأمر عارف، أي معروف، وما أنت بحازم عقل، أي محزوم عقل،  وهذه 

 جح مج}تطليقة بائنة، أي مبانة فيها. أخربنا الثقة: ومثله قول اهلل جل وعال: 

فهو يف }( كأنه يريد: ال معصوم، وقوله تعالى: 43)هود {جس مخ جخ مح

( من ذلك، أي: مرضية، وقد يجوز أن يكون المعنى: 21)الحاقة  {عيشة راضية

 .(5)"يف عيشة راضية ألهلها

ومجيء اللفظ الواحد للفاعل والمفعول مكن من دخول الكثير من هذ  

 حو اآلتي:األلفاظ يف نطاق ألفاظ األضداد، وذلك على الن

                                                

، 2العربية، الثعالبي، ت:ياسين األيوبي، المكتبة العصرية، بيروت، ط وأسرارفقه اللغة  (1)

 .2/365م، 2000

 .15/70هد، 1331المخص ، ابن سيد ، المطبعة الكبرى األميرية ببوالق،  (2)

المزهر يف علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، ت: محمد جاد المولى وآخرين، دار الفكر،  (3)

 .2/89بيروت، 

شذا العرف يف فن الصرف، أحمد الحمالوي، ت: حجر عاصي، دار الفكر، بيروت،  (4)

 .48-46م، ص1999

 .86-85كتاب األضداد، قطرب ص (5)
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 ، وذلك نحو:(1)الصيغة للفاعل واملعىن للفاعل واملفعول –أ 

   :والصارخ من األضداد؛ يقال: صارخ ..."َصاِرخ: يقول ابن األنباري ... 

 ، قال الشاعر:(2)"للمغيث، وصارخ ... للمستغيث

ددددِز     كنددددا إذا مددددا أتانددددا صددددارخ  ف 

 

 (3)كان  الصراخ  لده  قدر   الطنابيدِب  

   إال عجوزا يف }، قال تعالى: (4)يقال: غابر للماضي، وغابر للباقي :َغابِر

 (، وقال الشاعر:171)الشعراء {الغابرين

 فمدددا وندددى محمدددد مدددذ أْن غفدددْر 

 

ب ددرْ     (5)لدده اإللدده مددا مضددى ومددا غ 

   القانع من األضداد، يقال: رجل قانع إذا كان راضيا بما هو فيه ال الَقانِع :

 مخ جخ}، قال تعالى: (6)ا كان سائاليسأل أحدا، ورجل قانع إذ
 (.36)الحج{جسحس

                                                

مد علي النجار، وأحمد نجاتي، دار السرور، ، الفراء، ت: محالقرآنانظر: معاين  (1)

. وشرح كافية ابن الحاجب،  رضي الدين اإلستراباذي، دار الكتب العلمية، 3/183د.ت،

، 176،177ص واألضداد يف اللغة، محمد حسين آل ياسين،، 2/199م، 1995بيروت، 

، رفيقة بن والتناوب الداللي بين صيغة اسم الفاعل وصيغ صرفية أخرى يف القرآن الكريم

 .395م، ص2016، المجلد أ، 46ميسية، مجلة العلوم اإلنسانية، الجزائر، العدد

، 53، واألصمعي ص235، وانظر أضداد الصاغاين ص80األضداد، ابن األنباري ص (2)

 .105، والسجستاين ص208وابن السكيت ص

 .127، 123البيت من البسيط لسالمة بن جندل، يف ديوانه ص (3)

، وابن األنباري 235، والصاغاين ص153، والسجستاين ص58ضداد األصمعي صانظر أ (4)

 .129ص

 .1/9البيت من الرجز للعجاج يف ديوانه  (5)

، وابن 234، والصاغاين ص116، والسجستاين ص49انظر أضداد األصمعي ص (6)

 .66األنباري ص
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  (1): يقال: اهلل عاصم لمن أطاعه، ويقال: رجل عاصم أي معصومَعاِصم ،

 .(2)(43)هود {ال عاصم اليوم من أمر اهلل إال من رحم}قال تعالى: 

   {ماء دافق}قالوا: وقد جاء فاعل بمعنى مفعول نحو: ": َدافِق، وَراِضية 

 . (3)"أي مرضية {ة راضيةعيش}أي مدفوق، و

  "قال (4)يكون السارب: المتواري... والسارب: الظاهر": "َساِرب ،

 (، وقال الشاعر:10)الرعد {ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار}تعالى: 

ددرِْبِت وكنددِت غيددر سددروِب  ددى س   أنَّ

 

ب  األحددالم  غيددر  قريددِب    وت قددرا
(5) 

    :لعرب، وهو يف لغة طيىءالساجد: المنحني عند بعض ا"َساِجد 

 .(6)"المنتصب

   الساحر من األضداد؛ يقال ساحر للمذموم المفسد، ويقال ": َساِحر

 .(7)"ساحر للممدوح العالم

 

                                                
 .239، والصاغاين ص128انظر أضداد ابن األنباري ص (1)

ب الداللي بين صيغة اسم الفاعل وصيغ صرفية أخرى يف القرآن الكريم، رفيقة انظرالتناو (2)

 .396بن ميسية، ص

، والتناوب الداللي بين صيغة اسم 2/199شرح كافية ابن الحاجب،  الرضي، انظر  (3)

 .395الفاعل وصيغ صرفية أخرى يف القرآن الكريم، رفيقة بن ميسية، 

 .76أضداد ابن األنباري ص (4)

 .55البيت من الكامل لقيس بن الخطيم يف ديوانه ص (5)

 .232، والصاغاين ص43، وانظر أضداد األصمعي ص294أضداد ابن األنباري ص (6)

 .232، وانظر أضداد الصاغاين ص343أضداد ابن األنباري ص (7)
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  السامد من األضداد؛ فالسامد يف كالم أهل اليمن الالهي، ": َسامِد

 .(1)"والسامد يف كالم طيىء: الحزين

  (2)حزومه: الحازم، ورجل حازم الرأي: مالَحاِزم. 

  يقال: طلقها تطليقة بائنة أي مبانة، فالكلمة تستعمل بمعنى اسم ": َبائِنة

 .(3)"الفاعل، وبمعنى اسم المفعول

  يقال ما عنده بائتة ليلة أي: مبيتة، فالكلمة تستعمل بمعنى اسم ": الَبائِتة

 .(4)"الفاعل، وبمعنى اسم المفعول

  فاعل، ويكون المفعول، يقال: رجل العائذ من األضداد؛ يكون ال": الَعائِذ

عائذ بفالن بمعنى فاعل، ويقال: ناقة عائذ أي: حديثة النتاج، وهي مفعولة ألن 

 .(5)"ولدها يعوذ هبا...

  (6): الحالقة ، والمحلوقةالَحالِقة. 

  الصائر والمصير، يقال: اللهم ال تجعل النار صائري، أي: الَصائِر :

 . (7)مصيري

 

                                                
 .143، وانظر أضداد السجستاين ص43أضداد ابن األنباري ص (1)

 .227وانظر أضداد الصاغاين ص ،126أضداد ابن األنباري ص (2)

 .126أضداد ابن األنباري ص (3)

 .224، وانظر أضداد الصاغاين ص126أضداد ابن األنباري ص (4)

 .239، وانظر أضداد الصاغاين ص125أضداد ابن األنباري ص (5)

 .228أضداد الصاغاين ص (6)

 .236، وانظر أضداد الصاغاين 126أضداد ابن األنباري ص (7)
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  خائف إذا كان يخاف غيره، وسبيل خائف إذا كان  : يقال: رجلَخائِف

 .(1)مخوفا

  الدائم من األضداد؛ يقال للساكن: دائم، وللمتحرك الدائر: الَدائِم :

أن يبال يف  -صلى اهلل عليه وسلم -هنى رسول اهلل "، جاء يف الحديث: (2)دائم

 .(3)"الماء الدائم

  (4)ل للسمين: زاهق: حرف من األضداد؛ يقال للميت: زاهق، وقاَزاِهق. 

  يقال: هذا الكالم ظاهر عنك، أي: زائل عنك، ويقال: النعمة َظاِهر :

 ظاهرة عليك، أي: الزمة لك، قال الشاعر:

 وعيَّرهدددددا الواشدددددون أين أحبهدددددا 

 

ها   كاة  ظاهر  عنك عار   (5)وتلك ش 

   (6): العارف، وأمر عارف: معروفالَعاِرف . 

  قال الشاعر:(7)عازم أي: معزوم عليه : يقال: رجل عازم، وأمرَعاِزم ، 

هم ظمدددكن  أعمدددى ولددديل هم   نهدددار 

 

 (8)وإْن بددددرا ظلمدددة  ابدددِن جميدددرِ   

   

                                                

 .229، والصاغاين ص125ر أضداد ابن األنباري صانظ (1)

 .129، والسجستاين ص83انظر أضداد ابن األنباري ص (2)

 .2/142النهاية يف غريب الحديث واألثر  (3)

 ..130، السجستاين ص154انظر أضداد ابن األنباري ص (4)

 .70البيت من الطويل ألبي ذؤيب الهذلي يف شرح أشعار الهذليين ص (5)

 .238، والصاغاين ص126ر أضداد ابن األنباري صانظ (6)

 .239انظر أضداد ابن األنباري ص (7)

 .115البيت من الطويل لعمرو بن أحمر يف ديوانه ص  (8)
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: من األضداد الفارض والفوارض؛ يقال: الفارض للبقر العظام الاليت َفاِرض

 .(1)لسن بصغار وال مراض، ويقال الفارض للمراض

  األديم: فار، وللذي : حرف من األضداد؛ يقال للذي يقطع الَفاِري

 .(2)يخرزه: فار

  (3): يقال: ناقة فاطم إذا فصل ولدها، وفاطم: للتي ُفطِمت هيَفاطِم. 

  حرف من األضداد؛ يقال: الرجل الئق الدواة... والدواة مليقة اَلِئق :

 .(4)وملوقة

  (5): يقال رجل نائم، وليل نائم إذا كان منوما فيهَنائِم. 

  قال الشاعر:(6)اجد، وللساهر: هاجد: يقال للنائم: هَهاِجد ، 

دددليمى  ى لددديال خيدددال  مدددن س   سدددر 

 

جددددود     قني وأصددددحابي ه  فددددأرَّ
(7) 

   المقِوي: الكثير المال، والذي ظهره قوي، والمقِوي: الُمقِوي :

 (.73)الواقعة {جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين}، نحو اآلية: (8)الضعيف

  ه ه من األضداد، قال ": قال ابن األنباري: ُمَتَفكِّ بعض أهل اللغة: المتفكِّ

ه إذا كان حزينا متندما ه إذا كان متنعما مسرورا، ورجل متفكِّ  .(1)"يقال رجل متفكِّ

                                                

 .376انظر أضداد ابن األنباري ص (1)

 .205، وابن السكيت ص54، واألصمعي ص 158انظر أضداد ابن األنباري ص (2)

 .241، والصاغاين 363ص انظر أضداد ابن األنباري (3)

 .263انظر أضداد ابن األنباري ص (4)

 .246، والصاغاين ص127انظر أضداد ابن األنباري ص (5)

، وابن 123، والسجستاين ص40، واألصمعي ص 50انظر أضداد ابن األنباري ص (6)

 .194السكيت ص

 .570البيت من الوافر للمرقش يف ديوان بني بكر ص (7)

، وابن 93، والسجستاين ص8، واألصمعي ص 122ن األنباري صانظر أضداد اب (8)

 .234، والصاغاين ص 167السكيت ص 
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  المتظلِّم حرف من األضداد؛ يقال للرجل  ": قال ابن األنباري: الُمتظلِّم

 ، قال الشاعر:(2)"الظالم: متظلِّم، وللمظلوم متظلِّم

 صددمم كعوب دده ومددا يشددعر الددرمم  األ

 

 (3)بثددروة رهددِط األبلددِخ المددتظلطمِ   

   الُمشيح حرف من األضداد؛ يقال: قد أشاح الرجل يشيح  ":الُمِشيح

، (4)"إشاحة إذا فزع وحذر، وقد أشاح يشيح فهو مشيح إذا جد وانكمش وَجَسر

 قال الشاعر:   

ِشيحا      (5)وصاحبي بازل  خبوب                 قطْعت ه غدوة م 

  المستخفي: المستخفي يكون الظاهر، ويكون التمواري،  :الُمْسَتْخِفي

فإذا كان المتواري فهو من قولهم: قد استخفى الرجل إذا توارى، وإذا كان 

 .(6)الظاهر فهو من قولهم: خفيت الشيء إذا أظهرته

                                                                                                          
 .65انظر أضداد ابن األنباري ص (1)

، وابن 115، والسجستاين ص21، واألصمعي ص 191انظر أضداد ابن األنباري ص (2)

 ،228، والصاغاين ص 177السكيت ص 

 .144ديوانه صالبيت من الطويل للنابغة الجعدي يف  (3)

 .125، والسجستاين ص273انظر أضداد ابن األنباري ص (4)

 .16البيت من البسيط لعبيد بن األبرص يف ديوانه ص (5)

، وابن 115، والسجستاين ص21، واألصمعي ص 76انظر أضداد ابن األنباري ص (6)

 ، واألضداد يف كالم العرب، أبو الطيب اللغوي228، والصاغاين ص 177السكيت ص 
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 : (1)الصيغة للمفعول واملعىن للفاعل واملفعول –ب 

 ومن ألفاظ األضداد على ذلك:

   
ّ

(؛ إذ رأى 61)مريم "إنه كان وعده مأتيا": وذلك يف قوله عز وجل: َمْأتِي

بعض اللغويين أن الصيغة للمفعول ولكن المعنى للفاعل، أي: آتيا، بينما رأى 

كل ما أتاك فأنت تأتيه؛ ألنك تقول: أتيت "الفراء أهنا من ألفاظ األضداد، قال: 

 خمسون سنة،وكل ذ
ّ

 .(2)"لك صوابعلى خمسين سنة، وأتت علي

  (3): المخوض: الماخض، والتي ضرهبا الَمَخاُض َمُخوض. 

  (4): يقال: رجل مرعوب العين إذا كان شجاعا، وإذا كان جباناَمرُعوب. 

  المسجور من األضداد، يقال المسجور للمملوء، والمسجور الَمْسُجور :

 (، وقال الشاعر:6)الطور "والبحر المسجور"، قال تعالى: (5)للفارغ

 إذا شددددددداء طدددددددالع مسدددددددجورة 

 

دما   ترى حولها النبدع  والسماس 
(6) 

   (7): الممنون: القوي، والضعيفالَمْمنُون. 

                                                
والتناوب الداللي بين صيغة ، 177انظر األضداد يف اللغة، محمد حسين آل ياسين، ص (1)

 .396اسم الفاعل وصيغ صرفية أخرى يف القرآن الكريم، رفيقة بن ميسية، ص

 .1/31، وانظر أضداد أبي الطيب 2/170معاين القرآن  (2)

 .363أضداد ابن األنباري ص (3)

 .150، والسجستاين ص409نباري صانظر أضداد ابن األ (4)

، وابن 126، والسجستاين ص10، واألصمعي ص 54انظر أضداد ابن األنباري ص (5)

 .232، والصاغاين ص 168السكيت ص 

 .380البيت من المتقارب للنمر بن تولب يف ديوانه ص (6)

 .245أضداد الصاغاين ص (7)
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  المشمولة من األضداد؛ يقال: خالئق مشمولة إذا كانت الَمْشُموَلة :

 ، قال زهير:(1)مباركة حسنة، وخالئق مشمولة إذا كانت نكدة مشئومة

 جددرت سددنحا فقلددت لهددا أجيددزي 

 

 (2)مشددمولة فمتددى اللقدداء نددوى   

   من األضداد؛ فالمولى المنعم المعتق، والمولى المنَعم عليه الَموَلى :

 . (3)المعَتق

 المغلوب مرارا، والذي حكم له بالغلبة على قرنه من الُمغلَّب :

 .(4)الشعراء

  ع ع: الجبان، قال الفراء: إذا قيل للشجاع مفزع الُمفزَّ : الشجاع، والمفزَّ

 .(5)قع اإلفزاع به، وإذا قيل للجبان مفزع فمعناه يفزع من كل شيءفمعناه تو

  ؛ قال النبي صلى اهلل عليه (6): المسرور، والُمفَرح: المثقل بالدينالُمْفَرح

 .(7)"العقل على المسلمين عامة، وال يرتك يف اإلسالم ُمفَرح"وسلم: 

                                                

، 173وابن السكيت ص  ،18، واألصمعي ص 168انظر أضداد ابن األنباري ص (1)

 .234والصاغاين ص 

 .59البيت من الوافر لزهير بن أبي سلمى يف ديوانه ص (2)

، 180، وابن السكيت ص 24، واألصمعي ص 46انظر أضداد ابن األنباري ص (3)

 .247والصاغاين ص 

 .240، والصاغاين ص 205، وابن السكيت ص 53واألصمعي ص  (4)

 .145، والسجستاين ص919انظر أضداد األنباري ص (5)

 .197أضداد ابن األنباري ص (6)

النهاية يف غريب الحديث واألثر، ابن األثير )المبارك بن محمد(، ت: طاهر أحمد  (7)

 .3/424الزواوي،ومحمود الطناحي، مؤسسة إسماعيليان، قم، إيران، د.ت، 
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  ناء من الجرب حتى : يقال: بعير معبَّد إذا كان مذلال قد طلي بالحالُمَعبَّد

ذهب وبره، وهو بمنزلة الطريق المعبد الذي سلكه الناس فأثروا فيه وصارت له 

 .(1)جادة

  فقال له فرعون إين ألظنك يا موسى  ": يف قوله عز وجل: َمْسُحور

) (؛ حيث أفادت صيغة )مسحور( داللة اسم الفاعل )ساحر(، يقول  "مسحورا

: )وإين ألظنك يا موسى ساحرا(، فوضع وقد يجوز أن يكون المراد"الطربي: 

 .(2)"مفعول موضع فاعل...

، "بينما يقول ابن القيم:  إن المسحور على بابه، وهو مِْن ُسِحَر حتى ُجنَّ

 .  (3)"فقالوا: مسحور...

 :(4)الصيغة مع همزة السلب أو اإلزالة )أفعل( – 3
معناه إلى  وذلك أن همزة السلب أو اإلزالة تقلب معنى اللفظ وتحوله من

المعنى المضاد، فالهمزة يف )أفعل( لها معان عدة؛ للتعدية، أوالصيرورة، 

أوالدخول يف الزمان أوالمكان، أوالسلب واإلزالة، وما يهمنا هنا الهمزة التي تدل 

كأقذيت عين فالن، وأعجمت الكتاب، أي أزلت "على السلب أو اإلزالة، 

بنقطه. ومثله: شكاين فالن  القذى من عينه، وأزلت العجمة عن الكتاب

                                                
وابن  ،137، والسجستاين ص17، واألصمعي ص 34انظر أضداد ابن األنباري ص (1)

 .209السكيت ص

ار  (2) تفسير الطبري )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، الطابري )محمد بن جرير(، ت: بشا

سالة ، بيروت،  سة الرا اد معروف، وعصام فارس الحرثاين، مؤسا  .73م، ص 1994عوا

د العمران، دار عالم للفوائد لل (3) ناشر و بدائع الفوائد، ابن قيام الجوزية، ت: علي بن محما

ة، ص  .744التاوزيع، جدا

 .188،189انظر األضداد يف اللغة، محمد حسين آل ياسين، ص (4)
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دخلت الكثير  -وبسبب تداخل المعاين يف اللفظ الواحد –، ومن ثم (1)"فأشكيته

 من هذه األلفاظ تحت مظلة ألفاظ األضداد، ومن هذه األلفاظ:

  وهي من األضداد، يقال أخلفت موعد فالن، إذا وعدته ولم أِف َأْخَلْفت :

 .(2)لم يف ليله، ويقال: أخلفت موعده، إذا وعدين و

   َّ(3): يكون أسررت بمعنى كتمت، ويكون بمعنى أظهرتَأَسر. 

   َ(4): يقال: قسط الرجل إذا عدل، وقسط إذا جاروَأْقَسطَ  َقَسط . 

  يقال: أحوى لألخضر من النبات الطري الريان من الماء، ويقال: َأْحَوى :

 .(5)أحوى للنبات الذي اسود وجف

   (6)اسرتاح، وقد أراح إذا مات: قد أراح الرجل إذا َأَراَح . 

  يقال: أشكيت الرجل إذا أقمت على األمر الذي يشكوه مني، َأْشَكْيت :

 .(7)وأشكيته إذا أقلعت عن الذي يشكوه

                                                
م، 2013، 1انظر الصرف العربي أحكام ومعان، محمد فاضل السامرائي، دار ابن كثير، ط (1)

 .30ص

، 208، وابن السكيت ص 127، والسجستاين ص57ص  األصمعيانظرأضداد  (2)

 .234-233ن األنباري ص، واب229والصاغاين ص 

، والصاغاين 176، وابن السكيت ص 114، والسجستاين 21ص  األصمعيانظرأضداد  (3)

 .45، وابن األنباري ص232ص 

 .2/594األضداد يف كالم العرب، أبو الطيب اللغوي و ،58انظر أضداد ابن األنباري ص (4)

 .228، والصاغاين ص353-352انظر أضداد ابن األنباري ص (5)

 .231، والصاغاين ص 134والسجستاين ص ،290انظرأضداد ابن األنباري ص (6)

، والصاغاين 208، وابن السكيت ص 106، والسجستاين 57انظرأضداد األصمعي ص  (7)

 .221، وابن األنباري ص234ص 
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  يقال: شعبت الشيء إذا جمعته وأصلحته، وشعبته إذا وَأْشَعَب  شعب :

 ، قال الشاعر:(1)فرقته

 وإذا رأيدددت المدددرء يشدددعب أمدددر  

 

 (2)ويل  يف العصيانشعب العصا   

    َقولهم قد أرجأت الناقة إذا دنا نتاجها، وقد أرجأت األمر إذا َأْرَجأ :

 .(3)أخرته

  المستخفي: المستخفي يكون الظاهر، ويكون التمواري، فإذا َأْخَفْيت :

كان المتواري فهو من قولهم: قد استخفى الرجل إذا توارى، وإذا كان الظاهر 

 .(4)شيء إذا أظهرتهفهو من قولهم: خفيت ال

  يقال: أرديت الرجل إذا أهلكته، ويقال: قد ردى الرجل يردى َأْرَدْيت :

 .(5)ردى إذا هلك

  يقال: فرس أسفى إذا كان خفيف الناصية، وقالوا األسفى الذي ال َأْسَفى :

 .  (6)ناصية له

   َ(7): أمعن بحقي إمعانا إذا أقر به، وأمعن به إمعانا إذا هرب بهَأْمَعن. 

                                                
 .53انظر أضداد ابن األنباري ص (1)

 .53نباري صالبيت من الكامل لعلي بن الغدير الغنوي يف أضداد ابن األ (2)

 .152، والسجستاين ص422انظر أضداد ابن األنباري ص (3)

، 177، وابن السكيت ص 115، والسجستاين ص21انظرأضداد األصمعي ص  (4)

األضداد يف كالم العرب، أبو الطيب اللغوي و ،76، وابن األنباري ص228والصاغاين ص 
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 .230ين ص، والصاغا208-207انظر أضداد ابن األنباري ص (5)

 .233، والصاغاين ص144، والسجستاين ص403-402انظر أضداد ابن األنباري ص (6)

 .245، والصاغاين ص377، وأضداد ابن األنباري ص 118انظر أضداد قطرب ص  (7)
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   َ(1): اإلقهام يقال للجوع، ويقال للرجل الذي ال يشتهي الطعامَأْقَهم. 

   َفاألنصار الذين نصروا الرسول صلى اهلل عليه وسلم وآمنوا باهلل َأْنَصر :

ورسوله، ويقال كذلك قوم أنصار للنصارى الكفار الذين يجعلون هلل ولدا 

 .(2)ويكفرون به

   َ(3)فيه، ويقال لقطع السير والتواين عنه : اإلهماد يقال للسير والجدَأْهَمد. 

   (4): أهنف الرجل إهنافا إذا ضحك ، وإذا بكىَأْهنََف. 

   يقال: قد أورق الرجل إذا أصاب ورقا، وأورق إذا أخفق ولم َأْوَرَق :

 .(5)يصب شيئا

   يقال: أوزعت الرجل إذا أغريته بالشيء وأمرته به، وأوزعته إذا َأْوَزع :

 .(6)هنيته وحبسته عنه

  واْشَترى: يقال: اشرتيت الشيء على معنى قبضته وأعطيت ثمنه،  َشرى

 .(7)وهو المعنى المعروف عند الناس، ويقال: اشرتيته إذا بعته

  

                                                
، 171، وابن السكيت ص 15، واألصمعي ص 230انظر أضداد ابن األنباري ص (1)

 .243والصاغاين ص 

 .246، والصاغاين ص341نباري صانظر أضداد ابن األ (2)

، 183، وابن السكيت ص 28، واألصمعي ص 172انظر أضداد ابن األنباري ص (3)

 .248والصاغاين ص 

 .362انظر أضداد ابن األنباري ص  (4)

 .247، والصاغاين 129، والسجستاين ص .272انظر أضداد ابن األنباري ص  (5)

 .247، والصاغاين ص150لسجستاين ص، وا139انظر أضداد ابن األنباري ص   (6)

 .234، والصاغاين ص 73-72انظر أضداد ابن األنباري ص  (7)
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  (1): يقال: أضب القوم إضبابا إذا تكلموا، وأضبوا إذا سكتواَأَضّب. 

  يقال: أطلبت الرجل إذا أعطيته ما يطلب، وأطلبته إذا عرضتهَأْطَلب : 

 .(2)للطلب ولم تعطه

  (3): أعبل الشجر إذا سقط ورقه، وأعبل إذا أخرج ثمرهَأْعَبل. 

  (4): يقال: أعور للذاهبة إحدى عينيه، وأعور للصحيح العينينَأَعور. 

  (5): يقال: أفرطت الرجل إذا قدمته، وأفرطته إذا أخرته ونسيتهَأْفَرط. 

   خلص منه ولم يلحقه، وقد : قولهم قد أفلت الرجَل الرجُل إذا تَأْفَلت

 .(6)أفلت الرجل إذا أنقذه وخلصه وسلمه مما كان وقع فيه

                                                
 .131، والسجستاين ص370انظر أضداد ابن األنباري ص   (1)

، 207، وابن السكيت ص 122، والسجستاين ص 56انظرأضداد األصمعي ص  (2)

 .85، وابن األنباري ص237والصاغاين ص 

 .142، والسجستاين ص 400ن األنباري ص انظر أضداد اب (3)

 .366انظر أضداد ابن األنباري ص (4)

 .241، والصاغاين ص71انظر أضداد ابن األنباري ص  (5)

 .241، والصاغاين ص122، والسجستاين ص 409انظر أضداد ابن األنباري ص (6)
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 اخلامتة
تتمتع ألفاظ األضداد بخصائص داللية فريدة نبهت العلماء إلى دراستها، 

ووجهت الباحثين إلى النظر يف أمرها، يف محاوالت جادة للوصول إلى أسرارها 

، ويعد هذا البحث أحد هذه المحاوالت اللغوية؛ الداللية والصرفية والصوتية

 التي استطاعت أن تتوصل إلى النتائج اآلتية:

 .تحتل ألفاظ األضداد مكانة فريدة بين مفردات اللغة 

  تمكن البحث من أن يضع يده على حدين لغويين من الحدود المشرتكة

 بين الضدين يف ألفاظ األضداد.

 ضداد، وذلك نحو: توجد حدود داللية مشرتكة بين بعض ألفاظ األ

 ألفاظ الجون، والقرء، وعسعس، والسدفة...

  توجد حدود داللية صرفية مشرتكة بين الكثير من ألفاظ األضداد؛ حيث

يف استيعاب اللفظ الواحد  -بشكل مميز –ساهمت البنية الصرفية 

 لمعنيين متضادين، وذلك من خالل ما يلي:

  ِيل، وفُعول، والصيغ الصيغ التي يمكنها أن تحمل معنيين؛ نحو: َفع

 المشرتكة بين اسم الفاعل واسم المفعول بسبب بنية الفعل.

  الصيغ التي لها معنى وتستخد لمعنى آخر، كأن تكون الصيغة السم

 الفاعل والمعنى السم المفعول، أو العكس.

  .الصيغة مع همزة السلب أو اإلزالة 
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