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 أ 
 

 التصريح بأصالة الرسالة

قر الباحثة بكل وعي وأمانة بأن هذه الرسالة حق من نتائج يدي الباحثة نفسها. وإن ت
من رسالة أخرى كلها أو بعضها ففي الرسالة والدرجة اليت  منقولةثبت فيما بعد أنه 

 نيلت هبا الغية وفقا للقانون.

 

 م٢٠١٦  نوفمرب ٢١ مساتا,
 ه ١٤٣٨صفر  ٢١

 

 

 احثة,الب

 

ــس ـــوميــــ  ايتــــ
 ٤٠١٠٠١١٢٠١٠:الرقم اجلامعي
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 تقرير جلنة إمتحان املناقشة

الكلمات ، بعنوان: "سومياتيقررت جلنة إمتحان املناقشة قبول الرسالة املقدمة من الطلبة: 
نوفمرب   ٢٩ة يف يوم الثلثاء املوافق م" املقد)داللية (دراسة تحليلية المتضادة فى سورة النساء

سرجانا م بأن الرسالة املذكورة قد استوفت الشروط العلمية املطلوبة للحصول على شهادة " ٢٠١٦
جراء إ" يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بقسم اللغة العربية وآداهبا بعد )S.Humهومانيورا (

 اإلصالحات الالزمة.

 

 م٢٠١٦نوفمرب   ٢٩ مساتا, 
 ه ١٤٣٨صفر  ٢٩

    
 : لجنة إمتحان المناقشةأعضاء 

  ) .....(..........   م.أغ. ر،و مشزان شكالدكتور  : ةالرئيس
 ) .....(..........   , س.أ غ, م. ف د.ن أمحد موفق :    السكرتري
  ) .....(..........  أ. دكتور احلاج حممد نفيس, جويين, م.ال : األول املناقش
  ) .....( ......... م.أغ.الدكتوراندة مروايت،  : ةالثاني ةاملناقش

  ) .....(.......... الدكتور احلاج حممد رشدي خالد.، م.أ. الربفيسور :األول املشرف
 ......)( ......... ف د. .الدكتورندة ليلي يولياين سعيد, م ة:الثاني ةاملشرف

   
  

 إعتمد عليها عميد كلية اآلداب واإلنسانية
 
 

 الحاج برسها النور، م.أغ.الدكتور 
 ١٩٦٩١٠١٢١٩٩٦٠٣١٠٠٣رقم التوظيف : 



 ج 
 

 موافقة املشرفني

, ٤٠١٠٠١١٢٠١٠بعد اإلطالع على الرسالة من الطالبة: سوميايت, باالرقم اجلامعي: 
بعنوان: " الكلمات املتضادة ىف سورة النساء (دراسة حتليلية داللية) ", وبعد إجراء 

على أن الرسالة املذكورة قد استوفت  -حنن املشرفني -اإلصالحات الالزمة, نقرر
 الشروط العلمية املطلوبة وأ�ا صاحلة لتقدميها للمناقشة الرسالة.

 

 م٢٠١٦نوفمرب   ٢١ مساتا,
 ه ١٤٣٨صفر  ٢١

 

       

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 األول؛املشرف 

 
 

 .الربفيسور الدكتور احلاج حممد رشدي خالد.م.أ
   ١٩٥١٠٥٠٤١٩٨٠٠٣١رقم التوظيف: 

 املشرفة الثانية؛

 
 

 الدكتورندة ليلي يولياين سعيد, م ف د.
 ١٩٦٧٠٧٠٥٢٠١٤١١٢٠٠١رقم التوطيف: 



 د 
 

 كلمة متهيدية

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد اهللا الذي أنزل القرآن عربيا وجعل اللغة العربية  أفضل اللغات. والصالة 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم املبعوث بشريا والسالم على رسول اهللا الكرمي حممد بن عبد 
ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا. و على آله وصحابته  مفاتيح احلكم و مصابح 

 الظلم.

ذا البحث بعنوان اىل, قد استطعت أن أكتب وأقوم هبعد. فبعون اهللا تعأما ب
مت إلستيفاء بعض "الكلمات املتضادة ىف سورة النساء (دراسة حتليلية داللية), قد

الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا حومانيورا بقسم  اللغة العربية  و آداهبا 
 بكلية اآلداب  والعلوم  الثقافية  قى جامعة  عالء الدين اإلسالمية احلكومية مبكاسر.

ولست منكرا أن هذه الرسالة مازالت بعيدة عن الكمل املرجوة, وذلك لضعف 
باحثة من مجيع  النواحي, وال ميكن أيضا أن تبلغ غايتها لو ال تشارك فيها وقلة معرفة ال

 األساتذة وغريهم من العلماء وأصحايب الكرام.  

وال أنس أيضا أن أتقدم جبزيل الشكر وعظيم التقدير على مساعدة هؤالء الذين 
مدة طويال بذلوا نفوسهم وجاهدوا بكل جهودهم وأيدوا  ودعموا إيل كليا لنيل ما يرجوا 

 حلياتى, وخاصة:

اللذين ربياين منذ صغريى وبذال  -سحبدين و آمنة  –والدي الكرميني احملبوبني  .١
جهودمها لرتبية وتأديب روحي وجسمي وهتذيب أخالقي حىت بلغت سن الرشد, 

 فجزا مها اهللا تعاىل خريا كثريا وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان. 
الذي قد  -النور, م. أغ الدكتور احلاج برسها -افيةلوم الثقعميد الكلية اآلدب والع .٢

 بذل جهده لتطوير ورفع مستواه ىف هذه اجلامعة.



 ه 
 

 أمحد موفق اهللغة العربية و آداهبا الدكتورندة مروايت, م. أغ  و السكرتري رئيسة قسم ا .٣
ن قد أحسنا اإلدارة واخلدمية ىف القسم نفسه, د, الكرميني اللذيس. أغ, م.ف  ن,

  للباحثة وللطالب مجيعا من إمتام الدراسة بال عسر وصعوبة.تسّري  حىت
األستاذ الربفيسور الدكتور احلاج حممد رشدي خالد, م.أ,  املشرف األول ىف كتابة   .٤

هذه الرسلة و األستاذة الدكتوراندة ليلي يولياين سعيد, م. ف د, اللذان قد تفضال 
باإلشراف على كتابة هذه الرسالة وتلقيت منهما كثريا من التوجيهات واإلرشادات 

 الرسالة. النافعة حىت أستطيع امتام هذه
مجيع أساتذيت واملدرسني الذين فد بذلوا جهودهم ىف تربييت من أول مراحل تعليمي  .٥

 اإلبتدائية حىت أواصل دراسىت إىل اجلامعة.
مجيع أصدقائى الذين ساعدوىن األشياء املتعلقة هبذه الرسالة و أمدوىن مبا لديهم من  .٦

 أفكار وآراء ىف حبث هذه الرسالة.
جيعل هذا العمل خالصا له, و أن يعني عليه, و أن ينفع به, و أسأل اهللا تعاىل أن 

 أن جيعله مأجوزا و أن يوفق اجلميع إىل يوم احلساب.
قوم الطريق, وجزاهم اهللا ثواب الدنيا واآلخرة, آمني... أوأخريا, واهللا املوقف إىل 

 والسالم

 

 م٢٠١٦نوفمرب   ٢١ مساتا,
 ه ١٤٣٨صفر  ٢١

 

 الباحثة
 

ــس ــــوميــــــ ــــــ  ايتــ
 ٤٠١٠٠١١٢٠١٠: امعيرقم اجل



 و 
 

 محتويات الرسالة

 

 أ ..................................................... التصريح بأصالة الرسالة

 ب .................................................. تقرير جلنة امتحان املناقشة 

 ج ............................................................. موافقة املشرفني

 د .............................................................. كلمة متهيدية

 و  ............................................................ حمتويات الرسالة

 ح .............................................................. جتريد البحث

 ١ ....................................................... الباب األول: املقدمة

  ١ ................................................ اخللفيةالفصل األول:  

  ٣ ............................................... ةالفصل الثاىن: املشكل 

  ٤ ................................. الفصل الثالث: توضيح معامل املوضوع 

  ٥ .............................. ابع:دراسة عن املراجع األساسيةالفصل الر  

  ٦ ....................................... الفصل اخلامس: مناهج البحث 

  ٧ ............................... ل السادس: أغراض البحث وفوائدهالفص 

 ٧ ............................. الفصل السابع: حمتويات الرسالة باإلمجال         

 ٩ .................................. عامة عن سورة النساءة نظريالباب الثاني: 



 ز 
 

 ٩ ......... سورة النساء  من حيث التسمية وفضائلهاتعريف  الفصل األول:        

 ٩ ................................. الفصل الثاين:مناسبة ملا قبلها و بعدها 

 ١١ .............................. الثالث: أسباب نزول سورة النساء الفصل

 ١٥ ....................................... الباب الثالث:التضاد فى علم الداللة

 ١٥ .......................................... الفصل األول:تعريف التضاد 

 ١٧ ........................................... الفصل الثاين:أنواع  التضاد 

 ٢١ ................................... الثالث:أسباب نشوء التضادالفصل  

 ٣٠ .......... الباب الرابع: تحليل الكلمات المتضادة فى سورة النساء و بياناتها

 ٣٠ ........ الفصل األول:بعض الكلمات املتضادة الىت وردت ىف سورة النساء 

 الفصل الثاين: أنواع الكلمات املتضادة الىت توجد ىف سورة النساء من حيث 

 ٣٣ ....................................... أسباب نشوئها 

 ٤١ .................................................... الخاتمةالباب الخامس:

 ٤١ ............................................. ةالفصل األول : اخلالص 

 ٤١ .............................................. االقرتحةالفصل الثاىن :  

 ٤٣ .................................................................. المراجع
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 تجريد البحث

 سومياتي :  االسم

 ٤٠١٠٠١١٢٠١٠ :  الرقم الجامعي

 عنوان الرسالة      : الكلمات المتضادة فى سورة النساء ( دراسة تحليلية داللية )

ىف سورة النساء (دراسة حتليلية تبحث هذه الرسالة عن الكلمات املتضادة  
داللية). و حتتوى على مشكلتني, وهى ما اآليات الىت تضمنت الكلمات املتضادة ىف 

 سورة النساء و ما أنواع الكلمات املتضادة ىف سورة النساء من حيث أسباب نشوئها.

ىف مرحلة وحلل تبينك املشكلتني, فقد استعملت الباحثة الطريقة املكتبية, وذلك  
أما ىف مرحلة تنظيم املواد وحتليلها, فقد استعملت عدة طريق, وهى: الطريقة مجع املواد. و 

 اإلستقرائية والطريقة القياسية والطريقة التحليلية.

التضاد عند علماء اللغة احملدثني هو وجود اللفظني املختلفني نطقا ومعنهما  
ابلة القبيحة. و أمنا يقصد متضادان. كالقصري ىف مقابلة الطويلة و اجلميلة ىف مق

 باصطالح العلماء القدماء وهو اللفظ املستعمل ىف معنيني متضادين. 

تبحث  الباحثة عن الكلمات  املتضادة  ىف كل آية من اآليات املوجودة ىف  
سورة النساء. وتقوم ىف هذا البحث  بدراسة التضاد يف سورة النساء و أنواعها من حيث 

 ساء واستيعاب التضاد فيها.أسباب نشوئها ال ستق

حدة ىف وخالصة هلذا البحث هى أن اآليات الىت تتضمن على التضاد ىف آية وا 
آية, عدد الكلمات املتضادة ىف سورة النساء   سورة النساء هى تتكون على مخس عشر

. أما العكس و التضاد نوعها هى التضاد احلاد واملتدرجكلمة. و ست عشر   كلها
أسباب نشوئها فهى أسباب خارجية؛ اإلقرتاض من لغة أجنبية, و أسباب داخلية؛ 

 االتساع, وعموم املعىن األصلى, و تداعى املعىن املتضادة والتصاحب الذهن. 



۱ 
 

 الباب األول 

 المقدمة

 الخلفيةالفصل األول: 

جز, املنزل على سيدنا حممد صلى اهللا عليه علقرآن هو كالم اهللا تعاىل املا
, بواسطة جربيل عليه السالم, املنقول إلينا بالتواتر املتعّبد بتالوته, وسلم باللفظ العريب

ن القرآن بسورة الناس. إتوم املخحتة و اجملموع بني دفيت املصحف, املبدوء بسورة الفا
قد نزل على سيدنا حد غري اهللا مبثله, و أال يأتى  ةمعجز  أنه هواهللا تعاىل و  الكرمي كالم

إلقاء وحى, ال بغريه كاخلطاب املباشر و حممد صلى اهللا عليه وسلم بطريقة ال
القرآن الكرمي نقل إلينا دنا جربيل عليه السالم, و الصحف,و كان الوحى بواسطة سي

حف مل جمرد تالوته عبادة, و هو حمفوظ كّله بني دفيت املصقطعي الثبوت, و  بطريق
فيت املصحف من تقدميات و هو ال يشمل مجيع ما بني ديضع منه شيء و مل يتغري, و 

 ١ينتهي بسورة الناس.تصر على ما يبدأ بسورة الفاحتة و إمنا يقفهارس وغريها, و 

أن أمة من األمم اعتنت بشرية ىف تاريح الفالعجب, إذا كان مل حيدث 
اآليات علماؤهم مدية. ويفسر املسلمون و بكتاهبا السماوى كما اعتنت هذه األمة احمل

تفسري القرآن و  دراسة معاىنلكشف معانيها و أحكامها حىت يوافقوا على أن  ةالقرآن
معجزة باقية و حبر  القرآنهى دراسة مستمرة ال ينتهي ىف عصر ماض, ألن ألفاظه 

َك  َوَال تعلى: اهللا قد قالو ال ساحل له. و   طرفالعلوم ال یَۡأتُونََك بَِمثٍَل إِالَّ ِجۡئنَٰ
 ).  ٣٣:  ٢٥/  الفرقان(۳َوأَۡحَسَن تَۡفِسیًرا  ۡلَحقِّ ٱبِ 

نظمه و ه و بالغتجوه متعددة من حيث فصاحته و القرآن العظيم معجزة من و 
ما اشتمل عليه من أحكام تراكيبه وأساليبه وما تضمنه من أخبار ماضية ومستقبلة و 

                                                             
۹۷۳ه), ص.  ۱٤۲۳سوریة: دار الفكر, -, (دمشقالقرآنیة المیسرةوھبھ الزحیلي و آخرون, الموسوعة  ۱ 
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 ا حتداهم مبا اشتمل عليه من معاىنجلية و قد حتدى ببالغة ألفاظه فصحاء العرب كم
كالم القرآن صحيحة كاملة و هى أعظم ىف التحدى عند كثري من العلماء, فأسلوب  

 الوارد ىف األحاديث الشريفة وال يقدر أحد من ال يشبه أسلوب كالم رسول اهللا
كما قال أبو سليمان أمحد  ٢بالغته.فصاحته و ال من بعدهم أن يتكلم مبثل الصحابة و 
م و معانيها تدل على إعجاز القرآن مذكى ىف معىن إعجاز أن النظ ىف أمحد بن حممد

  ٣ال مثيل له أبدا.الذى 

تشاهد خباره, و بالغته و أيوم القيامة ىف أسلوبه و  معجزة القرآن مستمرة إىلو 
لذلك كفاية و حفظه واجب على األمة. و   ية. تعليم القرآن فرضر هذه املعجزة بالبص

ستبني الباحثة عن الكلمات املتضادة املوجودة ىف اآليات القرآنية من سورة النساء 
 (دراسة حتليلية داللية). 

كما قال األستاذ عبد اهللا اجلبوري ىف مقالته "األضداد و موقف ابن درستوية 
رات اإلهتمام "األشباه و النظائر" ىف القرآن الكرمي يعد مثرة من مثمنها" أن التأليف ىف 
ىف معظم من ألفوا املوقف جند كثريا من املفسرين, و على عكس بظاهرة األضداد. و 

إن وجدنا اية خاصة, و ون ألفاظ األضداد الواردة ىف القرآن الكرمي عناألضداد يعط
 منهم أناسا ينكرون ما ىف بعضهم من التضاد.  

 هو فرع من فروعو  لة هو دراسة املعىن أو العلم الذى يدرس املعىناللم الدع
ىت يكون قادرا شروط توافرها ىف الرمز حى يتناول نظرية املعىن أو يدرس علم اللغة الذ

عن تعدد املعىن, هى : الرتادف, األضداد, املشرتك فيه أيضا حثعلى محل املعىن. ويب
ضادة. ال تعىن بالتضاد ما يعنيه علماء اللغة فيبحث هذا البحث عن املتاللفظي.

                                                             
۱۱(دون مكان: دار اآلفاف العربیة, دون سنة), ص.  االعجاز البالغىمحمد حسین سالمة,  ۲  

AhmadMuzakki, Stilistika Al-Qur’an,(Malang, UIN press: ۲۰۰۹) hlm.   ۳  ٤مترجم من: 
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معنامها متضادان. كالقصري ىف مقابلته ن وجود اللفظني املختلفني نطقا و احملدثني م
 ٤الطويلة و اجلميلة ىف مقابلة القبيحة.

 ل الكلمة املتضادة ىف آية واحدة :امثو 

 :قال سبحانه وتعاىل                      

                            

                                  

                 

                

                                 

    . 

املوجودة ىف أية واحدة  ةتضادامل الكلمات ستبني الباحثة عن لذلك أيضاو 
على األضداد. رة ألكثرها تضمنا إختارت الباحثة هذه السو  خصوصا ىف سورة النساء.

 إمنا ستذكر الباحثة بعض الكلمات املتضادة ال كله.و 

 المشكلة الفصل الثانى:

ة أن توجه البحث حنو الوجهة الباحثة من اخللفية, وّدت الباحثقدمتها نظرا ملا 
 العلمية, مقتصرة على مشكلتني, ومها :

 ما اآليات الىت تضمنت الكلمات املتضادة ىف سورة النساء ؟ .١

 ؟ من حيث أسباب نشوئها سورة النساء ما أنواع الكلمات املتضادة ىف  .٢

                                                             
۱۹۱م), ص:  ۱۹۸۸, ( الطابعة الثانى؛ عالم الكتب: القاھرة,علم الداللةأحمد مختار عمر,  ٤   
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 توضيح معالم البحث الفصل الثالث:

تقدم الباحثة عن هذه الرسالة حتت موضوع : " الكلمات املتضادة ىف سورة 
ة إىل صميم البحث, تشرح قبل أن تنتقل الباحثدراسة حتليلية داللية ) ". و  النساء (

  :مايليهى رسالة لتسهيل كتابتها و فهمها, و املوضوع املتعلقة بالالحات معاىن مصط

ل على اهى اللفظ الواحد. عند النحاة : اللفظ الدّ الكلمات : مجع الكلمة و  .١
 ٥معىن مفرد بالوضع.

التضاد. املتضاد ىف اللغة أصل املشرتك, ويقال هلا األضداد و : نوع من  املتضادة .٢
أضداد, و قد ضاده فهما املادة :ضد, و ضد الشيء خالفه, و اجلمع 

على  التضاد مصدر, و ىف اإلصطالح هو داللة اللفظ الواحدمتضادان و 
أما التضاد فقد عّد جزءًا من مفهوم املشرتك يقع على و  ٦معنيني متضادين.
( سود ) وجلل (لألبيض و األ فما يقع على الضدين كاجلونشيئني ضدين, 

 ٧للعظيم و للحقري ).

 ٨ىف : حرف جر يفيد معىن الظرفية. .٣

ل ة تقع بعد سورة آسورة النساء : إحدى سور القرآن الواقعة ىف السورة الرابع .٤
نزلت ن, و وست وسبعو  مائةائدة من القرآن مدنية آياهتا امل قبل سورةعمران و 

 بعد املمتحنة.

أن الباحثة ىف هذا البحث ستقوم بدراسة ما ىف سورة  لنا , إتضحذلك بناًء على
النساء من أنواع التضاد الواردة ىف سورة نفسها ال ستقصاء و استيعاب التضاد فيها 

                                                             
۷۹۲تركیا: المكتبة اإلسالمیة, دون سنة), ص.  -استانبول, (الجزء األول؛المعجم الوسیطإبراھیم مصطفى و أصدقاءه,  ٥ 
۱۸۷م), ص. ۲۰۰٥  -ه  ۱٤۲٦, (الطبعة األولى؛ السعودیة: دار ابن خزیمة, فقھ اللغةمحمد بن ابراھیم الحمد,  ٦ 

۷۸), ص. م۱۹۹٦-ه  ۱٤۱۷لبنان: دار الفكر المعاصر, –, (الطبعة الثلنیة؛ بیروت علم الداللة العربيفایذ الّدایة,  ۷ 
۲٦۸م ), ص.  ۱۹٦۰ت: دار الكتب العلمیة,( بیرو القواعد األساسیةالسید أحمد الھاشمي,  ۸  
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معىن ذلك, أن هذا البحث يتمثل ىف عها وتنظيمها ىف سورة النساء. و من ناحية أنوا
 ىف املشكالت.ره أو اإلشارة إليها دراسة داللية حمصوصة كما تقدم ذك

 دراسة عن المراجع األساسية الفصل الربع:

, عربية  املؤلفات و البحوث العلميةعددا من الكتب و الباحثة  مراجعةبعد 
كانت أم إندونسية املتعلقة مبوضوع البحث أساسيا كان أو ثانويا, يبدو أنه مل يكن 

 هناك موضوع يكتب مبثل هذا البحث بسورة خاصة.

الرسالة به مبوضوع هذا البحث, على سبيل املثال: فهناك حبث علمي تش
العلوم الثقافية القصر مرشد طالبة كلية اآلداب و  العلمية الىت كتبتها األخت سيت نور

الكلمات المتضادة فى عنوان اإلسالمية احلكومية مكاسر حتت  جبامعة عالء الدين
الثقافية جبامعة عالء , األخت رمحوايت طالبة كلية اآلداب و العلوم  ة آل عمرانسور 

,و لألخ التضاد فى اللغة  العربيةحتت عنوان  الدين  اإلسالمية  احلكومية مكاسر
 .التضاد فى القرآن الكريمنصر الدين حتت عنوان 

عن التضاد ىف اللعة  إخوانناو  أساتذتناو  , الننكر ما قد كتبه علماءناذلك من
لراجى األمسر.  كقاموس األضدادالذى يعترب مصادر أساسية هلذه الرسالة العربية, 
فصول و كتاب  للدكتور إميل بديع يعقوب. العربية و خصائصها فقه اللغةوكذلك 

أيضا للدكتوور صبحى الصاحل ىف كتابه و  للدكتور رمضان عبد التواب. في فقه اللغة
قضايا التضاد ىف كتابتهم جاءت بشكل إمنا ما عاجلوه من . و دراسات في فقه اللغة

تفصيالهتا حيث صعب على القارئ و مجال دون أن يدخل إىل جزئياهتا و عام و إ
 الدارس فهمها إال من منحه اهللا الفهم و قوة اإلدراك.

مل يسبق له  ثا علميابالتاىل فإن هذا املوضوع لكونه جديدا جدير بأن يكون حبو 
 .لمثيل من قب
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 مناهج البحث الفصل الخامس:

مية ب العلباحثة الرسائل أو الكتكل باحث و كما هو معروف لدينا ان ل
اهج كانت املن  موضوع من املوضوعات. لذا, مناهج خاصة يستخدمها ىف كتابة

هذه الرسالة جترى على املرحلتني. ومها مرحلة مجع املواد و مرحلة  املستعملة ىف كتابة
 املناهج املقصودة فيما يلى:  تبنيالباحثة أن تنظيم  املواد. و تريد 

 ع املوادمرحلة مج .١

طريقة املكتبية بوسائل قراءة الكتب و الىف هذه املرحلة, تستعمل الباحثة 
ىف املكتبة املتعلقة هبذا البحث مث تطالعها مطالعة عميقة للحصول  اتاملقاالت املتنوع

 على نتيجة تامة.

 املواد و حتليلهامرحلة تنظيم  .٢

تبويبها, و بعد ملطلوبة تقوم بعد ذلك بتنظيمها و ا جتمع الباحثة املواد بعد أن
 علميا حول هذا املوضوع. حليلها حتليالذلك تقوم الباحثة بت

 و ىف حتليل املواد تستخدم الباحثة الطرق اآلتية:

مور ة البحث من األمور العامة إىل األالطريقة اإلستقرائية, تقدمي خالص •
 املباحث عما يتعلق عن مبحثه.صة. بإمجاع ااخل

األمور اخلاصة إىل األمور من الطريقة القياسية, تقدمي خالصة البحث  •
 العامة. و تركز على ما يكون يف ختصيص مبحثه.

الطريقةالتحليلية, القيام بتحليل املواد لتوضيح مقاصد البحث بوجه جزئ  •
 مفصل.
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 ض البحث و فوائدهاأغر  الفصل السادس:

 أما األغراض و الفوائد املرجوة من البحث فهى كما يلى: 

 الىت تضمنت الكلمات املتضادة  ىف سورة النساء. اآليات ةملعرف .١

 .من حيث أسباب نشوئها سورة النساء ملعرفة أنواع الكلمات  املتضادة ىف .٢

 وأما الفوائد الىت تتمّناها الباحثة من هذا البحث هى:

 القارئني عن التضاد ىف سورة النساء معرفة عميقة.إلعطاء املعرفة إىل  .١

أن سورة النساء تضمنت عدة الكلمات املتضادة   إلعطاء الفهم إىل القارئني .٢
 الىت هلا األحكام.

ىن و أغراض رئون زيادة العلم و الفهم عن معبعد قراءة هذه الرسالة ينال القا .٣
 .التضاد ىف القرآن عموما و ىف سورة النساء خصوصا

 محتويات الرسالة باإلجمال الفصل السابع:

باإلمجال. و أن تقدم مضمو�ا  الباحثة قبل الدحول إىل صميم البحث, تريد
إن هذه الرسالة تتكون من مخسة أبواب, لكل باب فصول. فأما الباب األول يعىن 

لكل فصل مبحث خاص. الفصل األول املقدمة و تنقسم إىل سبعة فصول. ويكون 
عن اخللفية, و الثاىن يتحدث عن املشكلة, و الثالث خيتص بتوضيح  باحلديثخيتص 
مبوضوع , و الرابع خيتص بدراسة املراجع األساسية, و اخلامس خيتص ملوضوعمعامل ا

مناهج البحث, و السادس خيتص مبوضوع أغراض البحث و فوائده, و السابع خيتص 
 مبوضوع حمتويات الرسالة باإلمجال.
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التسمية  تعريف سورة النساء حيثالنساء, و  سورةىن نظرية عامة عن الباب الثا
ما بعدها ىف الفصل الثاىن, فينتهي وفضائلها ىف الفصل األول, ومناسبتها  ملا قبلها و 

 هذا املبحث بتقدمي أسباب نزول سورة النساء ىف الفصل الثالث.

ىف الفصل تعريف التضاد مل على التضاد ىف علم الداللة, و الباب الثالث يشت
 أنواع التضاد ىف الفصل الثاىن, و أسباب نشوء التضاد ىف الفصل الثالث.األول, و 

انتها. ىف هذا الباب بياملتضادة ىف سورة النساء و  الباب الرابع حتليل الكلمات
أنواع النساء و  مها بعض الكلمات املتضادة الىت وردت ىف سورةو  فصالن متتابعان

 .من حيث نشوئها وجد ىف سورة النساءالىت ت ضادةالكلمات املت

 هو الباب األخري من هذه الرسالة, فيعىن اخلامتة. يشتملامس و اخلأما الباب 
 .فصلني: الفصل األول خيتّص باخلالصة والفصل الثاىن عن اإلقرتاحاتال على
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 الباب الثانى

 نظرية عامة عن سورة النساء

 

فضائلهاريف سورة النساء حيث التسمية و الفصل األول: تع  

إن سورة النساء الطويلة تقع ىف السورة الرابعة من ترتيب القرآن الكرمي. آياهتا 
نزلت بعد املمتحنة. وهى مدنية كلها, فقد روى البخارى عن عائشة  ,ستة وسبعون مائة

ا�ا قالت: "ما نزلت سورة النساء إال وانا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" وقد بىن 
 ١النىب بعائشة ىف املدينة ىف شوال من السنة األوىل من اهلجرة.

 الفصل الثانى: مناسبة لما قبلها و بعدها

النساء تناسب سورة ما قبلها وهى سورة آل عمران وسورة ما بعدها إن سورة 
 وهى سورة املائعدة.

 مناسبتها لما قبلها .١

ر وهبة الزهيلى ىف كتابه "التفسري املنري ىف العقيدة والشريعة واملنهج" و ذكر الدكت
 هناك أوجه شبه ووشائج صلة تربط بني السورتني أمههما:

هذه السورة بذالك للناس  فتحو للمؤمنيني, م آل عمران باألمر بالتقوى خت .١
 مجيعا.

نزل آية (فما لكم  ىف املنافقني فئتني...) مبناسبة غزورة أحد, مع نزول ستني آية  .٢
 ٢ىف الغزوة ىف آل عمران.

                                                             
 ١٧٣ص  ١٩٧٤ه/    ١٣٩٣. اجمللة الثاىن, اجلزأ الرابع. الطبعة الثالثة, بريوت: دار الفكر تفسري املراغىامحد مصطفى املراغى, ۱
 ٢٢٠نفس املراجع, ص. ۲
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واىف ابتغاء القوم) مبناسبة غزوة محراء األسد بعد نزول آية (الذين نُ نزول آية (والهتَِ  .٣
الغزوة ىف آل عمران الرسول من بعد مااصاهبم القرح) ىف تلك و استجابوا اهللا 

)١٧.( 
جاء ىف اسرار ترتيب القرآن, أنه ذكر ىف آل عمران قصة خلق عيسى بالأب, 
وأقيمت  له احلجة بآدم, وىف ذلك تربئة ألمة, خالفاملا زعم اليهود, وتقرير 

على الفريقني ما:  الذىلعبودية, خالفا ملا ادعته النصارى,وذكر ىف هذه السورة 
فرد على اليهود بقوله: (وقوهلم على مرمي هبتانا عظيما). وعلى النصارى بقوله: 

 ٣(التغلوىف دينكم وال تقولوا على اهللا االاحلق امنا املسيح ان يكون عبد اهللا).
وقال أمحد  مصطفى املراغى ىف تفسريه كان وجه املناسبة بينها وبني آل 

 عمران:
ت  باألمر بالتقوى, وافتحت هذه بذلك, وهذا ختمإن آل عمران  . أ

 من آكد املناسبات ىف ترتيب السور.
إن ىف السابقة ذكر قصة أحد مستوفاة وىف هذه ذيل هلا وهو قوله:   . ب

(فما لكم ىف املنافقني ِفَئتَـْني) فإنه نزل ىف هذه الغزوة على ما ستعرفه 
 بعد.

(غزوة محرآء األسد) أنه ذكر ىف السالفة الغزوة الىت بعدأحد وهي  . ت
بقوله: (الذين استجابوا اهللا والرسول من بعد ما أصاهبم القرح) 

 ٤وأشري إليها هنا ىف قوله: (وال هَتُِنوا ىف اِبِْتَغاِء القوم) اآلية.
 مناسبتها لما بعدها .٢

وقال سعيد حوى ىف كتابه "األساس ىف التفسري": أن سورة النساء قد اشتملت 
ضمنا, فاالصريح عقود األنكحه وعقد الصداق وعقد صرحيا و على عدة عقود 

حلف وعقد املعاهدة واآلمان, والضمن عقد الوصية والوديعة والوكالة والعارية, 
                                                             

 ٩١م), ص.  ١٩٧٨  -ه ١٣٩٨, (الطبعة الثانية,مصر: دار االعتصام,  اسرار ترتيب القرآنجال الدين السيوطى, ٣
 ١٧٣م), ص.  ١٩٨٥اجمللد الثاىن, اجلزاء الرابع (الطبعة الثانية؛ بريوت: دار احلياء الرتاث العزىل, , تفسري املراغىامحد مصطفى املراغى, ٤
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واالجارة وغري ذلك الداخل ىف عموم قوله تعاىل: (إن اهللا يأمر كم أن تودوا 
قود فكأنه األمانات إىل أهلها) تناسبا أن تعقب بسورة مفتتحة باألمر بالوفاء بالع

 ٥الىت فرغ من ذكرها ىف السورة الىت متت. قيل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
ىف كتابه: هناك أوجه تشابه بينها وبني سورة النساء, وذكر الدكتور وهبة الزهيلى 

إلشتمال منهما على عدة عهود وعقود وأحكام ومناقشة أهل الكتاب واملشركني 
ساء الكالمعلى عقود الزواج واألمان, واحللف,واملعاهدة, واملنافقني, ففى سورة الن

والوصايا, والودائع, والوكاالت, واالجارات, وابتدأت سورة املائدة باألمر, بالوفاء, 
بالعقود وتضمنت السورتان مناقشة أهل الكتاب واملشركني واملنافقني ىف عقائدهم 

 ٦من الرسالة احملمدية.
ما قبلها و قال أيضا أمحد مصطفى املراغى ىف تفسريه ووجه التناسب بينها وببني 

إن سورة النساء إشتملت على عدة عقود صرحيا وضمنا, فالصريح عقود  من وجوه:
األنكحة والصداق واحللف واملعاهدة وواألمان, والضمن عقد الوصية والوديعة 

 والوكالة اإلجارة. 
 

 ول سورة النساء الفصل الثالث: أسباب نز 
قبل أن نبحث أسباب نزول بعض آياهتا فنقدم أوال فوائد ملعرفة أسباب النزول. 

 فالفوائد املقصودة هي:
معرفة حكمة اهللا تعاىل على التعيني, فيها شرعة بالتنزيل, وىف ذلك نفع  .١

 للمؤمنيني وغري املؤمن.
 اإلستعانة على فهم اآلية ودفعع اإلشكال عنها. .٢
 صر.دفع توهم احل .٣

                                                             
 ١٢٩م), ص.  ١٩٨٩ -ه  ١٣٠٩دار السالم للطبعة و النشر و التوريع, , اجمللد الثالث, (الطبعة الثانية, األساس ىف التفسريسعيد حوى, ٥
 ٦١, ص. املرجع السابقوهبة الزهيلى, ٦
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ختصيص احلكم  بالسبب عند من يرى أن العربة خبصوص السبب ال بعموم  .٤
 اللفظ.

 معرفة أن سبب النزول غري خارج حكم اآلية إذ ورد خمصص هلا. .٥
 معرفة من نزلت فيه اآلية على التعيني. .٦
تيسريا احلفظ وتسهيل الفهم وتثبيت الوحى, ىف ذهن كل من يسمع اآلية إذا  .٧

 ٧عرف سببها.
فوائد معرفتها, فنقدم أسباب نزول بعض آيات هذه السورة  إعتماد على

 فهناك ست آيات, وهي كما يلى:
ُم  أَۡینََما .١ َشیََّدٖةۗ َوإِن تُِصۡبھُۡم َحَسنَٞة  ٱۡلَمۡوتُ تَُكونُوْا یُۡدِرككُّ َولَۡو ُكنتُۡم فِي بُُروٖج مُّ

ِذهِ  ِۖ ِمۡن ِعنِد  ۦیَقُولُوْا ھَٰ ِذهِ َوإِن تُِصۡبھُۡم َسیِّئَ  ٱہللَّ ۡن  ۦٞة یَقُولُوْا ھَٰ ِمۡن ِعنِدَكۚ قُۡل ُكّلٞ مِّ
ِۖ ِعنِد  ُٓؤَالِٓء  ٱہللَّ  ۷۸َال یََكاُدوَن یَۡفقَھُوَن َحِدیٗثا  ٱۡلقَۡومِ فََماِل ھَٰ

قال: ابن عباس ىف رواية أىب صاحل: ملا أما سبب نزول هذه اآلية: 
الذين  إشتشهد اهللا من املسلمني من إشتشهد يوم أحد, قال املنافقون

 ٨ختلفوا عن اجلهاد: لو كان إخواننا الذين قتلوا عندنا ما ماتوا, وما قتلوا.
تُ وَ  .٢ َب  ٱلنَِّسآءِ ِمَن  ٱۡلُمۡحَصنَٰ نُُكۡمۖ ِكتَٰ ِ إِالَّ َما َملََكۡت أَۡیَمٰ ا َوَرٓاَء  ٱہللَّ َعلَۡیُكۡمۚ َوأُِحلَّ لَُكم مَّ

ۡحِصنِ  لُِكم مُّ لُِكۡم أَن تَۡبتَُغوْا بِأَۡمَوٰ فِِحیَنۚ فََما َذٰ ِمۡنھُنَّ  ۦبِھِ  ٱۡستَۡمتَۡعتُمیَن َغۡیَر ُمَسٰ
َضۡیتُم بِھِ  أُُجوَرھُنَّ اتُوھُنَّ  ٴَ فَ  إِنَّ  ٱۡلفَِریَضةِۚ ِمۢن بَۡعِد  ۦفَِریَضٗةۚ َوَال ُجنَاَح َعلَۡیُكۡم فِیَما تََرٰ

 َ  ۲٤َكاَن َعلِیًما َحِكیٗما  ٱہللَّ
فزلت يوم ابن عباس قال:  أما نزول هذه اآلية: وأخرج الطرباىن عن

حنني. ملا فتح اهللا حنينا, وأصباب املسلمون نساء أهل الكتاب هلن  
أزواجا, وكان الرجل إذا أراد أن يأتى املرأة قالت إن يل زوجا فسئل 

 ٩رسول اهللا عن ذلك.
َن  َوَال  .٣ ِحَشٗة َوَمۡقٗتا  ۥإِالَّ َما قَۡد َسلََفۚ إِنَّھُ  ٱلنَِّسآءِ تَنِكُحوْا َما نََكَح َءابَآُؤُكم مِّ َكاَن فَٰ

 ۲۲َوَسآَء َسبِیًال 
                                                             

 ١٤٦م), ص.  ١٩٩٨ -ه  ١٤١٨, اجلزء األول (الطبعة األىل, بريوت: دار الفقر مناهل الععرفان ىف علوم القرآنحممد عبد العظيم الزرقاىن, ٧
-  ١٥٣. 

 ١٩٩١ -ه  ١٤١١لبنان: دار الكتاب العلمية,  –(الطبعة األول, بريوت  أسباب نزول القرآن الكرميالواحدى,  أبو احلسن علي إبن أمحد۸
 ١٩٠م), ص. 

 ٧, ص. جع السابقاملر وهبة الزهيلي, ٩
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أما أسباب النزول هذه اآلية قال أشعت بن سوال: توىف أبو قيس, وكان 
من صاحلى األنصار, فخطب إبنه  قيس أمرأة أبيه فقالة: إين أعدك ولًدا 

أخربته, فأنزل اهللا تعاىل ولكىن آيت رسول اهللا عليه وسلم أستأمره فأتته ف
 ١٠هذه اآلية.

فِقِینَ فََما لَُكۡم فِي  .٤ ُ فِئَتَۡیِن وَ  ٱۡلُمنَٰ أَۡرَكَسھُم بَِما َكَسبُٓوْاۚ أَتُِریُدوَن أَن تَۡھُدوْا َمۡن  ٱہللَّ
ُۖ أََضلَّ  ُ َوَمن یُۡضلِِل  ٱہللَّ  ۸۸َسبِیٗال  ۥفَلَن تَِجَد لَھُ  ٱہللَّ

يد بن منصوب وإبن أىب حاشم نزول هذه اآلية: وأخرج سعأما سبب 
فقال: من يل  عنسعد بن معاذ بن عبادة قال: خطب رسول اهللا الناس,

مبن يؤديىن وجيمع ىف بيته من يؤديىن؟ قال سعيد بن معاذ: إن كان من 
األسول قتلناه. وإن كان من إخواننا من اخلزرج أمر تنا فاملعناك, فقام 

وا اهللا. ولقد عرفت ما هو رسسعيد بن عبادة. فقال: بابن معاذ طاعة 
منك:  فقام أسيدبن حضري فقال:  أسكتوا يا أيها الناس, فإن فينا 

 ١١رسوول اهللا. وهو بأمرنا فتنفذ أمره.
ٗدا فََجَزٓاُؤهُ  َوَمن .٥ تََعمِّ لِٗدا فِیھَا َوَغِضَب  ۥیَۡقتُۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ ُ َجھَنَُّم َخٰ  ۥَعلَۡیِھ َولََعنَھُ  ٱہللَّ

 ۹۳َعَذابًا َعِظیٗما  ۥَوأََعدَّ لَھُ 
أما سبب نزول هذه اآلية: أخرج بن جرير من طريق إبن جريح عن 
عكرمة أن رجال من األنصار قتل أخا مقيس بن صبابة, فأعطاه النىب 
الدية فقبلها, مث  وثب على قاتل آخيه فقتله, فقال النىب: ال أومنه ىف 

 ١٢حل وال حرم, فقتل يوم  الفتح.
ِ َوَال  َمِسیحُ ٱلۡ یَۡستَنِكَف  لَّن .٦ َّ بُوَنۚ أَن یَُكوَن َعۡبٗدا ہللِّ ٓئَِكةُٱۡلُمقَرَّ َوَمن یَۡستَنِكۡف َعۡن  ٱۡلَملَٰ

 .۱۷۲َویَۡستَۡكبِۡر فََسیَۡحُشُرھُۡم إِلَۡیِھ َجِمیٗعا  ۦِعبَاَدتِھِ 
 

أما أسباب النزول هذه اآلية: قال الكلىب: إن وفد جنران قالوا: يا حممد 
تعيب صاحبنا! قال: ومن صاحبكم؟ قالوا عيسى, قال وأى شيئ أقول 

                                                             
 ٢١ جع, ص.نفس املر ١٠
 ١٧٥جع, ص. نفس املر ١١
 ٢٠٠جع, ص. ر نفس امل١٢
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فيه؟ قالوا: تقول إنه بد اهللا ورسوله, فقال هلم: إنه ليس بعار لعيسى أن 
 ١٣.فنزلت: لن يستنكف املسيح أن يكون عبد اهللايكون عبد اهللا: قالوا: 

 
 

                                                             
 . أبو احلسن علي إبن أمحد الواحدى, نفس املراجع١٣
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 الباب الثالث

 التضاد في العلم الداللي

 الفصل األول: تعريف التضاد

 ١تضاّدا. -يتضادّ  -التضاد ىف اللغة العربية يرجع إىل تضادّ  إن مصطلح 
األضداد مجع صد, األضداد أو التضاد هو أن يطلق اللفظ على املعىن وضده فهو 

 ٢نوع خاص من املشرتك اللفظى, فكل تضاد مشرتك لفظى و ليس العكس.

ىف اللغة هو " النظري و الكفاء و اجلمع " و قال أبو عمر: الضد مثل  الضد
للذين ال جيتمعان كالليل و الشئ و ضد خالفه و ضاده إذا باينه خمالفة  و املتضادين ا

النهار. و يتبني من ذلك أن كلمة الضد كلمة استخدمت ىف اللغة مشرتكا لفظيا, إذ 
دلت على معان متعددة و هى كذلك شبه ضد, أل�ا استخدمت ىف الداللة على 

 و مباينة.الشئ و خمالفة 

غري ىف االصطالح: ينتبق عليه التعريف االصطالحى للمشرتك اللفظى و الضد 
أنه حيتص باللفظ الدال على معنيني متضادين, مثل اجلون على األبيض واألسود و 

 ٣قروء للطهر و احليض.

إىل الذهن, من أية التضاد نوع من أنواع العالقة بني املعاىن, بل رمب كانت أقرب 
عالقة أخري, فبمجرد ذكر معىن من املعاىن يدعو ضد هذا املعىن إىل الذهن, و ال 

األوان؛ فذكر البياض يستحضر ىف الذهن السواد, فعالقة الضدية من أوضح  سيما بني
األشياء ىف تداعى املعىن, فإذا جاز أن تعرب الكلمة الواحدة عن معنيني بينهما عالقة 

                                                             
 ٢٧م ), ص. ١٩٧٢, اجلزاء الثاىن, (استنبول: املكتبة االسالمى, املعجم الوسطابراهيم انيس واصحابه, ۱
 .١٨١, الفرع الثالث (بريوت: دار الثقافية االسالمية, دون سنة), ص. فقه اللغة العربية وخصائصهااميل بديع يعقوب, ٢
 ٣٣٦م), ص.١٩٩٩(الطبعة السادسة؛ دون مكان: مكتب احلاجنى بالقاهرة,  فصول ىف فقه العربيةرمضان عبد التواب, ٣
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استحضار أحدمها ىف ما, فمن باب أوىل جواز تعبريها عن معنيني متضادين؛ ألن 
 اد فرع من املشرتك اللفظى.الذهن, يستتبع عادة استحضار اآلخر؛ فاتض

و يقول أبو الطيب اللغوى ىف تعريف األضداد أّ�ا مجع ضد, و ضد كل شئ 
ما نافاه, حنو: البياض و السواد, و السخاء و البخل, و الشجاعة و اجلنب, و ليس 

ئ ضدا له, أال ترى أن القوة و اجلهل خمتلفان, و ليس ضدين, و يكل ما خالف الش
أعم من التضاد؛ إذا كان   ضعف, و ضد اجلهل العلم, فاال ختالفإمنا ضد القوة ال

 ٤كل متضادين خمتلفني؛ و ليس كل خمتلفني ضدين.

قال السيوطي إن األضداد هو نو من املشرتك, قال أصل األصول مفهوم اللفظ 
املشرتك ال ميكن اجتمامها ىف الصدق على شيئ واحد, كاحليض و الطهر, فإ�ما 

ال جيوز اجتماعهما لواحد ىف زمن واحد. أو يتواصال, فإما أن يكون مدلوال القرء, و 
خر كاملمكن العام وللخاص, أو صفة كاألسود لذى السواد يف ألحدمها جزأ من اآل

 ٥من مسي به.

داللتني يقصد األضداد ىف اصطالح علماء العربية القدماء: " الكلمة الىت تؤدى 
 ٦متضادتني إىل لفظ واحد ".

ضداد ما يعنيه علماء اللغة احملدثني من وجود لفظني خيتلفان نطقا و ال نعىن باأل
يتضادان معىن كالقصري ىف مقا بلة الطويلة و اجلميلة ىف مقابلة القبيحة. و إمنا نعىن 

 ٧هبا مفهومها القدمي وهو اللفظ املستعمل ىف معنيني متضادين.

 

                                                             
 .٣٣٢), ص. ٢٠٠٥لبنان: دار العلم املاليني,  -(الطبعة الثالثة؛ بريوت قاموس األضدادراجى األمسر, ٤
 ٣٧٨لبنان: دار السنة, دون سنة), ص.  -, (اجلزء األول؛ بريوتاملزهر ىف علوم اللغةالسيوطى, ٥
 .٤١م), ص. ١٩٩٢(اإلسكندرية: دار املعارف اجلامعة,   مقدمة لدراسة علم اللغةحلمى خليل, ٦

٧http://www.scribd.com/doc/٤٧٢٢٣٧٨٧/antonim-pa-suggeg (١٧ Mei ٢٠١٣) 
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 الفصل الثانى: أنواع التضاد

.  نوع التضاد عند القدماء١   

سبة إىل األمثلة املذكورة أن التضاد ينقسم إىل أربعة أقسام, و هي التضاد بالن
 املفرد, التضاد الفعلي, التضاد الرتكييب, التضاد املتعلق.

 التضاد عند القدماء. ٢

أمثلة بالتضاد عند القدماء أن يطلق اللفظ على املعىن وضده و من  يقصد
سود, و " القرء " للطهر و هبذا املفهوم داللة " اجلون " على األبيض و األالتضاد 
" والناد ": للمثل و الضد, و " الزوج ": للذكر و األنشى, و " السليم ":  احليض

 للديغ و السليم.  

ىف وقوع األضداد ىف اللغة, فأنكره مجاعة واجتهدوا واختلف اللغويون القدماء 
ه) فقد  ٣٤٧ه (ت:التضاد, وعلى رأس هؤالء ابن دوستويتأويال خيرجها من باب 

وحجته فيما ذهب إليه من إنكار األضداد, ٨" يف إبطال األضاد ". ألف كتابا مساه:
واحد للداللة على  موضوعة لإلبانة عن املغاىن, فلو جاز وضع لفظأن " اللغة 

معنيني خمتلفني, أو أحدمها ضد اآلخر, ملا كان ىف ذلك إبانة, بل كان تعمية وتغتية, 
ولكن قد جييء الشيء النادر من هذا العلل...فيتوهم من ال يعرف العلل أ�ما 

 ٩ملعنيني خمتلفني ".

نصارى, أما املشبتون فأكثرهم أهل اللغة, ومنهم: اخلليل, وسيبويه, وابو زيد األ
و السيوطى. وبعضهم ألف ىف و ابن فارس, و ابن سيدة, و الثعالىب, و املربد, 

                                                             
 ١٩٣م), ص.  ٢٠٠١, (القاهرة: دار غريب, العربية و علم اللغة احلديثحممد داود, حممد۸
 ١٦٧-١٦٦م), ص.  ١٩٧٥, (اجلزاء األول, بغداد, تصحيح الفصيحابن درستوية, ۹
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التضاد, مثل: قطرب, و العصمعى, و أىب حامت السجستاىن, و ابن السكيت 
 ١٠الصنعاىن, ابن األنبارى وغريهم.

وقد اهتم علماء العربية القدماء هبذا النوع من الكلمات مثل اهتمامهم بامشرتك 
دف فقاموا جبمع الكلمات املتضادة سواء ىف كالم العرب أو القرآن الكرمي أو واملرتا

احلديث النبوى الشريف و افردوا اها كتبا و مصنفات حديثا بكثرة من العناية نشرا و 
 حتقيقا.

و كما اختلف العلماء حول وقع الشرتك و الرادف اختلفوا أيضا حول وقوع 
نوعا من االشرتاك اللفظى, و التضاد ليس إال  التضاد وأسبابوقوعه, فرأى بعصهم أن

ه ) ىف صدر الفصل الذى عقده ىف كتابه " املزهر "  ٩١١( ت السيوطى أثبت 
 ٤٥٧. و أنكره بعضهم مثل ابن سيده ( ت فقال " هو نوع من املشرتكهذا الرأى 

ه ) فقال: " كان أحد شيوخنا ينكر التضاد و كان ثلب ليس ىف كالم العرب ضد 
 ١١هلا لو كان فيه ضد لكان الكالم حماال ".ألن 

إذ يرى أكثر أئمة اللغة أن التضاد واقع ىف كالم العرب. و من هؤالء: اخلليل و 
 منيل إىل هذا الرأي ونرجحه.وحنن  ١٢سيبويه و قطرب وغريهم,

 التضاد عند المحدثين نوع.  ٣

, و قد )  Moeliono(اللغويون احملدثون إىل أنواع متباينة, منهم موليونو ميز 
ذكر ىف دراسته مع تقدم ارتقاء علم اللغة, أن التضاد املعنوي ليس مبعروف بصيغة 

) Rodmanدمان (و ) و ر Fromkinفحسب, كما فهمنا من قبل. و وزّع فرمكن (
التضاد املعنوي على ثالثة تقسيمات, اوال: التضاد املعنوي الذى كأن تنشّق العامل 

                                                             
 .١٩٤, ص. املراجع السابقحممد حممد داود, ۱۰
 .١٧٨ -١٧٧, ص. مقدمة لدراسة مل اللغةحلمى خليل, ۱۱
 ١٨م), ص.  ١٩٧٥لبنان: دار النهضة,  -: دراسة مقارنة,(بريوتالتضاد ىف ضوء اللغات الساميةحيىي كمال, ١٢
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), ثانيا: التضاد القابل Complementaryالتكاملّي ) (اىل قسمني ( التضاد 
 Relational: التضاد املعنوي العكس (), ثالثاGradable Oppositesللتدريج (

Opposites و ذكر أيضا موليونو هذا القسم ىف نفس الرأي ثالث صيغ الىت .(
) ىف األعلى, مث ذكر موليونو Rodman) و رودمان (Fromkinقدمها فرمكن (

غة التضاد املعنوى كذلك, هى التضاد املعنوى املتعلق حبركة و اجتاه. و أنواع صي
التضاد املعنوى ىف اللغة العربية طبعا الذى قدمه موليونو و فرمكن و رودمان فيما 

 ١٣يايل:  

) هو الذى يفصل بني اللفظني حبسم دون تصور Binaryالتضاد احلاد ( .١
املثال: امليت >< احلى, الرجل >< املرآة, تدرجات فيها بينهما. فعلى سبيل 

 واملتزوج >< والعغرب.
) هو الذى ميكن أن يتحقق بني �اييت معيار قابل Gradableالتضاد املتدرج ( .٢

صغري,  -متوسطة -هلذا املتدرج, أو بني أزواج من املتضادات. املثال: كبري
 ربيع. -خريف -رأمطا -جفاف

ل على وجود متاثل مع النوعني السابقني ) هو أن دconverseالتضاد العكس ( .٣
من حيث وجود التناقض ما بني كل طرفني متضادين. الثال: الزوج >< 

 الزوجة, الطبيب >< املريض, األب >< اإلبن.
) هو الذى يقوم على احلركة ما بني اجتاهني Reverseالتضاد االجتاحى ( .٤

تبطة باإلجتاه الرأس  متضادين بالنسبة إىل مكان ما, و قد تكون هذه احلركة مر 
يأيت و  -ىف أعلى و أسفل, أو باالجتاه االفقي كما ىف يصل و يغادركما 

 ١٤يذهب.

                                                             
http://sababulyaum. Wordpress.com/  ٢٤  ( Mei ١٣( ٢٠١٣   

١٤٧٨٧٢٩٢٧٢٧٠٠٦٠٤٢٦٠٨١٥٤٣http://wehda.alwehda.gov.sy/-archive.asp?filename= 

http://sababulyaum/
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 التضاد عند المحادثين.٤

رغم أن التضاد باملفهوم القدمي موجود ىف اللغة, إال أنه مل حيظ باهتمام 
حني قال" من Ullmannني, ما يأتى عرضا عند بعضهم: مثلملحوظ من اللغوي

املععروف أن املعىن املتضاداة لكلمة واحدة قد تعش لقرون طويلة بدون إحداث أو 
 إزعاج أو مضايقة".

و أحذ التضاد عند احملدثني مفهوما خمتلفا لكلمة الواحدة عن املفهوم القدمي 
للفظني نطقا و يتضادان معىن", واخلاصية فالتضاد عند احملدثني يعىن: "وجود 

بينهما تضاد أ�ما يشرتكان ىف ملمح دالىل واحد و هناك ملمح األساسية لكلمتني 
دالىل ال يشرتكان فيه, يكون موجودا بإحدامها و غري موجود باألخرى, مثل: 

 ١٥مذكر, مؤنث: يشرتكان ىف اجلنس, و خيتلفان ىف النوع.
) أن التضاد هو التعبرياهلا داللة متضادة بالتعبري Verhaarو يقول فريحار (

 ١٦.يغلق -قبيح و يفتح -ثل: مجيلاآلخر. م
 و قال عياض بن كثري:

 باب اجلون ىف حجراته بأرجائه القصوى نعام ملقكان الرا
اجلون ها هنا سحاب أسود, و قد يكون اجلون األبيض وهو من التضاد, فقد 
نص الشارح على أن لفظ " اجلون " مبىن األبيض و األسود. من ألفاظ التضاد وقد 

كثري من اللغويني و املؤلفني ىف التضاد, يبد أحدمنهم مل يقدم تفسريا شاركه ىف ذلك  
 هلذا التضاد.

                                                             
 .  ١٩٥ -١٩٣املرجع السابق, ص. ١٥
١٦٧٢Aini, Asrori, SimantikBahasaArab,hlm. 
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ري تضاد هذا اللفظ, و هو ما قال به بعض احملدثني و الضحى نرجحه ىف تفس
من أن هذا اللفظ معرب عن الفارسية, أن أصله الفرسى هو "كون" مبعىن اللون 

هذا اللفظ استماله بعض العرب للداللة مطلقا. و اللون الداللة العامة. فلما عرب 
على اللون األسود, واستعماله بعضهم األخر للداللة على األبيض. يقول دكتور ظاظا 
"يدخل ىف ذلك الباب لفظ اجلون, وهو فارس معرب معناه اللون, و لكن استعمله 

و خصصه لألبيض, و األخرون لألسود, فصار من التضاد. و بعض بعض العرب 
قطرب: منه أيضا: اجلون ىف لغة قضاعة: األسود, و ىف مايليها: األبيض. ذلك قول 

و مما يرجع كون هذا اللفظ معربا. استعماله العرب له ىف الداللة على عدة ألوان. 
 ١٧يقول آدى سري: "ومما يؤيد تعريفه أنه يأتى مبعىن األبيض و األسود و األمحر".

 
 الفصل الثالث: أسباب نشوء التضاد

يرى بعض العلماء أن أصل التضاد كأصل األلفاظ األخرى وضعها العرب 
بالوضع األول للداللة على معنيني متضادين و لكن ابن سيدة يرد على هذا الرأى 

واختالف املعنيني فينبغي أن ال يكون قصدا ىف الوضع و ال  اللفظنيإما انفاق قائال: 
 أصال.

أمرين إما أن يكون من هلجات و يرى أن أسباب نشأة التضاد ترجع إىل 
تداخلت, أو تكون كلمة تستعمل مبعىن تستعار لشيئ أخر فتكثر و تغلب فتصري 

هجات, واجملاز و ترض اللغويني ألسباب نشأة التضاد من اختالفالل ١٨مبرتلة األصل.
و االستعارة, و استمال الصيغة الصرفية على أكثر من معىن, و بعض العوامل 

 ١٩اإلجتماعية.

                                                             
  .٣٢٥, ص. املرجع السابقحممد حسن صيل, ١٧
  .١٨٠ -١٧٩, ص. املرجع اسابقحلمى خليل, ١٨
  .١٩٤ص. , املرجع السابقحممد حممد داود, ١٩



۲۲ 
 

حتدس العلماء احملدثون عن أسباب هذه بشأة األضداد و منهم الدكتور   لقد
إبراهيم أنيس و الدكتور رمضان عبد التواب و الدكتور أمحد خمتار عمر و هم يتفقوا 

 . فهي على ثالثة أقسام:مجيعا على أسباب نشأة التضاد
 أوال: األسباب الخارجية

 اختالف اللهجة .١
نثأة األضداد أساس من اختالف يرى بعض العلماء أن تفسري 

اللهجة أو اختالف لغات القبائل العربية, وافرتاق  معاىن طائفة من األلفاظ 
من القبائل مث وقد يكون املعىن األصلي للفظة عاما ىف لغة قبيلة  ٢٠عندهم.

 ٢١خيصص معناه ىف اجتاه مضاد ىف لغة قبيلة أخرى.
كما قالو: "إذا وقع احلرف على املعنيني املتضادين فمحال أن يكون 
العرىب أوقعه عليهم مبساوة بينهما, و لكن أحد املعنيني حلي من العرب اآلخر 
حلي غريه. مث مسع بعضهم لغة بعض فأخذ هؤالء عن هؤالء, و هؤالء عن 

د لغة حي هؤالء. قالو: فاجلون األبيض ىف لغة حي من العرب و اجلون األصو 
 ٢٢الفريقني من اآلخر.آخر, مث أخذ أحد 

و كذلك مثل " السدفة " فإ�ا متيما تطلق هذا الكلمة على الظلمة, و 
لكن قيسا تطلقها ىل الضوء, و معىن هذه الكلمة ىف األصل عام ألن أصل 
السدفة السرت, فكأن النهر إذا أقبل و سرت ضوء ظلمة الليل و كأن الليل إذا 

 ٢٣ظلمته ضوء النهار.أقبل و سرت 
 االفتراض من لغة أجنبية .٢

                                                             
 ٨٦م), ص. ١٩٧٤عبد اهللا اجلبوري, ابن درستوية: عبد اهللا بن جعفر بن املرزبان الفارسى, (بغداد: مطبعة العاين, ٢٠
 ٣٤٣ -٣٤٢م), ص. ١٩٨٧(الطبعة الثالثة؛ القاهرة:  مكتب احلاجنى,  فصول ىف فقه العربيةرمضان عبد التواب, ٢١
 .٤٠١, ص.املراجع السابقالسيوطى, ٢٢
 .٣٤٤., صفصول ىف فقه العربيةالتواب,  عبدرمضان ٢٣
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العربية قد أخذته من اللغة ) يرى أن Gieseمثل " جلل " فإن جيس (
العربية, وهي فيها مبعىن دحرج. و إذا كان الشيء املدحرج ثقيال أحيانا 
وخفيفا أحيانا, فقد اعتمدت العربية على هذه اإلحياءين املتضادين 
للكلمة الواحدة, و أعطتها معنيني متضادين مها عظيم و حقري. ويقرب 

مة ىف العربية معنيني ما ذكره رجي كمال من أن الكلمن قول جيس 
 ٢٤متضادين مها: الكتلة الصغرية و احلجر الكبري الثقيل.

 األسباب اإلجتماعية .٣
ويرّد بعض أسباب نشأة األضداد إىل أسباب نفسية واجتماعية مثل: 
التفائل والتشاؤم والتهاقم واخلوف من احلسد, وغري ذلك من األسباب 

 ٢٥الىت حتمل معىن التفائل والتطري.
مثل لفظ "املفازة" معناها ىف العربية: املنجاة و املهلكة. و (أ). تاتفاؤل: 

اشتقاق الكلمة من "الفوز" يؤكد أصالة املعىن األول, أما إطالقها على 
 ٢٦املعىن الثاىن فهو على سبيل التفاؤل.

تشاؤم من النطق بلفظ األسود. و مثل متسية األسودأيضا: ). التشاؤم(ب
بأىب البيضاء هلذا, و يطلقون ىف بعض البالد الربية  العرب تكىن األسود

 ٢٧على "الفحم" البياض.
مثل كلمة "التعزير" فأصل معناها ىف العربية التعظيم, ومن  التهاكم:(ج).

" وقد استعملت ىف معىن التأديب و التعنيف واللوم. و من قول تعاىل "
س من " أمثلة من املعروف أن " التفريظ " هو مدح احلى, على العك

                                                             
 .٢٠٥ -٢٠٤الطبعة التانية, ص.  ,املرجع السابقأمحد خمتار عمر, ٢٤
 .٣٥٠ -٣٤٥, ص. املرجع السابقرمضان عبد التواب,٢٥
 .٣٤٨ -٣٤٧نفس املرجع, ص. ٢٦
 .٢٠٥, الطبعة الثانية, ص. املرجع السابقأمحد خمتار عمر, ٢٧
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التأبني " الذى هو مدح امليت, لكن قد ورد استعمال كلمة " التفريظ " 
 ٢٨مبعىن الذام.

و من أمسلة التأديب إطالق كلمة البصري على األمى, و (د).التأديب: 
 ٢٩إطالق كلمة املوىل الذى هو مبعىن السيد على العبد.

و هو ينبغ من ارتباط الكلمة بالسحر  (ه).الخوف من الحسد:
البيئات  والشعوذة عند الشعوب القدمية و الىت مازلنا جند آثارا هلا ىف بعض

و العقول وهو ما يفسر بعض كلمات التضاد حينما يطلق العرىب القدمي 
على الفرس الدميلة اسم " شوهاء " أو حني يطلق على املرأة العاقلة اسم 

يف املقصول " اخلشيب " و كال ذلك اتقاء " بلهاء " أو على الس
 ٣٠للحسد و اخلوف من الشر.

 
 األسباب الداخلية  ثانيا:

أسباب نشأة التضاد من داخل اللغة ثالثة أقسام هى أسباب ترتبط باملعىن, و 
 أسباب ترتبط باللفظ, و أسباب ترتبط بالصيغة.

 أسباب ترتبط بالمعنى .١
أن اللفظة من األضداد مل توضع للمعنيني املتضادين ىف بادئ االتساع:  -(أ)

األمر وإمنا وصغت ألحدمها مث وجدت عوا مل خمتلفة أّدت إىل نشأة املعىن الثاين 
ه) ىف كتابه ٣٢٨املضاد للمعىن األول, فقد نقل أبو بكر بن األنبارى (

ضادين "األضداد" أن بعض العلماء قالوا: "إذا وقع احلرف على معنيني مت

                                                             
 .٣٤٩نفس املرجع, ص. ٢٨
 . ٢٠٦, الطبعة الثانية, ص. املرجع السابقأمحد خمتار عمر, ٢٩
 .١٨٢ -١٨١, ص. املرجع السابقحلمى خليل, ٣٠
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, فمن ذلك: ٣١فألصل ملعىن واحد, مث تداخل اإلثنيني على جهة االتساع"
الصرمي, يقال الليل صرمي, والنهار صرمي, ألن الليل ينصرم من النهار, والنهار 

معنيني من باب واحد و هو من القطع, و كذلك ينصرم من الليل, فأصل 
غيث يصرخ باإلغاثة, و الصارخ: املغيث و الصارخ: الستغيث, مسي بذلك ألن امل

 ٣٢املستغيث يصرخ باالستغاثة, فأصلهما من باب واحد.
مثل إطالق اسم الفاعل على املفعول و هذا شائع ىف اللغات المجاز: -(ب)

السامية, و من ذلك قوله تعاىل " عيشة راضية " أى مرضية و قوهلم تطليقية 
 بائنة, و املعىن مبانة.

"الناهل " على العطشان  و الريان من قبيل ) أن إطالق Gieseو يرى جيس (
اجملاز املرسل. فاملعىن األول هو األصل, و الثاىن فمجاز مرسل باعتبار ما يكون. 

 ٣٣أن الناهل هو العطشان الذاهب إىل الشرب فهو ريان ىف النهاية.
و مثل له أهل اللغة بلفظ "األمة" الذى يطلق على اجلماعة, فإطالقه على 
اجلماعة حقيقة, وإطالقه على الفرد جماز على وجه املبالغة, فقوهلم: "إن فالنا 

 ٣٤رجحان عقله وحكمته يعدل أمة بأسرها".أمة واحده" يعين أنه ىف 
يدل على كأن يكون املعىن األصلى للكلمة عموم المعنى األصلى:  -(ج)

العموم, مث يتخصص هذا املعىن ىف هلجة من اللهجات, كما يتخصص ىف اجتاه 
و من ذلك مثل كلمة اجلون تطلق على األبيض  ٣٥مضاد ىف هلجة أخرى.

 ٣٦واألصود وهي ىف األصل مطلق اللون العربية والسريانية و الفارسية.

                                                             
 ٨م), ص.  ١٩٧٠, (الكويت: مطبعة احلكومة, األضدادأىب بكر بن األنبارى, ٣١
 .٣١٢م), ص. ١٩٧٠, (بريوت: دار العلم للماليني, دراسات ىف فقه اللغةصبحى صاحل,٣٢
 .٢٠٧, الطبعة الثانية, ص. املرجع السابقأمحد خمتار عمر, ٣٣
 .٢٢٣. الصغاىن, األضداد, (بريوت: دار الكتب العلمية, دون سنة), ص.٢٦٩, ص. , املرجع السابقاىب بكر بن األنباري٣٤
 .٣٤٣ -٣٤٢, ص. املرجع السابقرمضان عبد التواب, ٣٥
 .١٥٤م), ص.  ١٩٩٩, (القاهرة: مكتبة النهضة املصرية, يةعلم الداللة, دراسة نظرية وتطبيقفريد عوض حيدر, ٣٦
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من  ألن الضدية نوعتضادة و التصاحب الذهنى:تداعى المعنى الم-(د)
العالقة بني املعىن, بل رمبا كانت أقرب إىل ذهب من آية عالقة أخرى. فبمجرد 
ذكر معىن من املغىن يدعو ضد هذا املعىن إىل الذهن. فعالقة الضدية من أوضح 
األشياء ىف تداعى املعىن, واستحضار أحد املعنيني املتضاديني ىف الذهب عادة 

) الذي يرد بعض  Gieseيس (استخضار اآلخر. و نرى نفس الفكرة عند ج
اد إىل تصاحب املعاىن املتضادة ىف الذهن. مثل كلمة " بني " الىت دكلمات األض

تفيد الفراق, مما نفيد الوصال وفقا حلالة الشخص الذى يكون إما مفرتقا وحده 
عن مجاعته أو متصال جبماعة أخرى, و ألن الفراق يستدعى ىف الذهن معىن 

"املاثل" مبعىن احلاضر الىت تستدعى ىف الذهن معىن الوصال. و مثلها كلمة 
 ٣٧"الغالب".

إذا أراد املتحدث املبالغة ىف التعبري عن الشىء عرب عنه  زيادة قوة التعبير:-(ه)
بضد معناه. و من ذلك أن أحد خلفاء العرب ىف األندلس مسى أحد جوارية 

 ٣٨قبيحة لشدة حسناها و مجاهلا.
 أسباب ترتبط باللفظ. ٢

و قد ينتج عن التضادعن إختالف األصل  إختالف األصل اإلشتقاقى: -(أ)
اإلشتقاق لكل من املعنيني املتضادين. و ذلك حني خيتلف األصل الكلم ( رغم 

ها املتضادين عن األخر. و ميكن أن ميثل لذلك احتاد شكلها ) ىف أحد معنيي
ضاع يضيع من  بالفعل "ضاع" مبعىن اختفى و مبعىن ظهر وبدا. قال أبو الطيب:

الضياع, و إمنا األلف منقبلة عن الياء, قوهلم ضاع إذا ظهر األلف فيه منقبلة عن 
 ٣٩يضوع. -واو, يقال: ضاع

                                                             
 .٢٠٩ -٢٠٨, الطبعة الثانية, ص. املرجع السابقأمحد خمتار عمر, ٣٧
 .١٥٥, ص. املرجع السابقفريد عوض حدير, ٣٨
 .٢١٠ -٢٠٩, ص. املرجع السابقأمحد خمتار عمر, ٣٩
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و قد توجد ىف بعض األحيان كلمتان خمتلفتان, هلما معنيان : اإلبدال -(ب)
متضادان, فتتطور أصوات إحدامها, بصورة جتعلها توافق لفظ األخرى متاما, 

 ٤٠األمر كما لو كانت كلمة واحدة هلا معنيان متضادان.فيبدو 
هو نوع من التطور الصوتى يلحق الكلمة خالل عصورها التارخيية.  واإلبدال

ومن أمثلة األبدال كلمة "أسر" الىت تأتى مبعىن أظهر و مبعىن كتم, فيمكن أن يرد 
لمة "أسر" األظهار إىل األصل الشيئ "أشر" مث بإبدال الشني سينا تطابقت مع ك

الىت تأتى مبعىن كتم فكونت معها تضادا. و مثل هذا النوع من اإلبدال كثري. و 
شيئ و أشره أظهر" و الكلمة بالشني قد أشار إليه الزخمشري حني قال: "أسر 

 ٤١ىف العربية و السريانية مبعىن النشر واإلظهار.
إذا حماه. قال ومن أمثلته األخرى, فقوهلم: "ملق الكتاب" إذا كتنه, و"ملقه" 

علماء اللغة: إن "ملق" األوىل أصلها "منق", وقد أبدل صوت النون فيها الما 
نتيجة التطور الصويت, فصار الفعل "ملق", فتطابق مع نظريه, مبعىن: حما, وتوّلد 

 ٤٢التضاد بني املعنيني عن هذا الطريق.
"القلب" و صوتى اخر هو و قد نشأ التضاد عن تطور القلب المكانى:  -(ج)

ميكن أن ميثل لذلك بكلمة "صار" مبعىن مجع و مبعىن قطع و فرق, و ىف القرآن 
)" (مبعىن أمجعهن و ٢٦٠َفُصْرَهنَّ ( البقرة:  الكرمي " َقاَل َفُخْذ أَْربـََعًة ّمَن الطَّريِ 

ضمهن). و ذكر أبو خامت أن منهم من فرس اللفظ ىف اآلية باملعنيني مجيعا أى: 
هن. قال الفراء:  نعرف صار مبعىن قطع إال أن يكون األصل فيه قطعهن و امجع

 ٤٣(صرى), قفدمت الالم إىل موضع العني. كما قالوا: عاث و عثا.

                                                             
 ٣٥١, ص. املرجع السابقرمضان عبد التواب, ٤٠
 ٢١٠, ص. املرجع السابقأمحد خمتار عمر, ٤١
 ١٦٦م), ص.  ١٩٧٢. كاصد الزيدي, فقه اللغة العربية, (دون املكان:جامعة املوصل, ٣٥١ , ص.املرجع السابقرمضان عبد التواب, ٤٢
 .٢١٠أمحد خمتار عمر, املرجع السابق, ص. ٤٣
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 أسباب ترتبط بالصيغة .٣
بعض صيغ األفعال مثل  خيص داللة الصيغة على السلب و اإليجاب: -(أ)

فعل, أقعل و تفعل الىت تستعمل ىف غالب أمرها لإلثبات و اإلجياب حنو: 
أكرمت زيدا, و أحسنت إليه, و علمته و أخرته, و قدمته و تقدمته, 

النفي حنو: أشكيت زيدا, و وتأخرت... و لكنها تستعمل كذلك ىف السلب و 
عجامه, و مرضت الرجل: أزلت له ما يشكوه, و أعجمت الكتاب: أزلت است

 ٤٤داويته ليزول مرضه, و قذيت عبنه: أزلت عنها القذى, و أمثت تركت األمث.
هناك صيغة كثرية تستعمل و المفعولية:  داللة الصيغة على الفاعلية-(ب)

 للفاعل أو للمفعول. فيطلق ببعض الصيغ الىت جاءت باملعنيني مثل:
به يفسر "الراغيب" الذى جاء ).  فعيل مبعىن فاعل و مبعىن مفعول.  و ١

مبعىن الشجاع و مبعىن اجلنب. و كذلك "الريب"مبعىن الراب و الربوب, و 
 األمني مبعىن املؤمتن و و املؤمتن.

). فعول مبعىن فاعل و مبعىن مفعول. و عليه حيمل ما رواه أبو الطيب ٢
 ٤٥ه من استعمال الركوب مبعىن الفاعل و مبعىن املفعول.اللغوي ىف أضاد
 ثالثا: تألسباب التارخية

الذى قال أن : "التضاد من مجيع  Gordisو ينسب هذا إىل رواسب تارخية: .١
النواحى و هى ىف حديث الناس ليست إال بقايا من طرائق التفكري عند البدائيني" 
عندما كان العقل البشرى ىف سذاجته. و التأمل ىف هذا العامل يرجعها إىل 

 جتماعية.األسباب اال

                                                             
 .٢١٢نفس املرجع, ص. ٤٤
 .٢١٣, ص. املرجع السابقمحد خمتار عمر, ٤٥
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وهو رأى بعضهم بأن أصل األضاداد كأصل األلفاظ األخرى ضع األول: باوا .٢
وضعت للداللة علىاملعنيني املتضاديني ىف األصل. يرده بن سيده قائال: اما إتفاق 
اللفظني و اختالف املعنيني أن ال يكون قصدا ىف الوضع و ال أصال. ألنه ال 

 ٤٦يصح وضع لفظ ملعنيني متضاديني ىف الوقت نفسه.
 

 

      

                                                             
  .١٥٦, ص. املرجع السابقفريد عوض حيدر, ٤٦
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 الباب الرابع

 بيانتهالمات المتضادة فى سورة النساء و تحليل الك

 الفصل األول: بعض الكلمات المتضادة التى وردت في سورة النساء

 و أما الكلمات الىت حتتها خط فهي من األضداد, كما يلي:

 الكلمات اآلية الرقم

١ ١                      

           

                    

٢ ٢            

                      

٦ ٣                            

                              

           

                              

٧ ٤                      

           

      

١١ ٥                
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١٢ ٦                      
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٣٦ ٧                         

        

                      

               

٧٤ ٨           

                   

       

٨٣ ٩              

                   

                     

    

١٠٣ ١٠         

                        

              

١٢٤ ١١           

                     

١٣١ ١٢             
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١٤٤ ١٣          

             

١٤٩ ١٥              

       

١٥٧ ١٦                           

            

                  

 

 

التى توجد فى سورة النساء من  الفصل الثاني: أنواع الكلمات المتضادة 
 حيث أسباب نشوئها

 بيانتها هبذا البحث, فهو كما يلي:و أما حتليل 

 رجاال >< نساء .١

بالنسبة إىل أنواع التضاد أن اللفظني املذكورين دخال ىف التضاد احلاد ألنه 
 درجات املعىن بني اللفظني.ليست هناك 

بالنسبة إىل أسباب نشأة التضاد, أن اللفظني املذكورين دخال ىف أسباب 
داخلية هلا تتضمنت من تداعى املعىن املتضادة و التصاحب الذهين, ألن الضدية 
نوع من العالقة بني املعاين, بل رمبا كان أقرب إىل ذهب من أيّة عالقة أخرى. 

إىل الذهن. فعالقة الضدية من  فبمجرد ذكر معىن من املعاين يدعو ضد هذا املعىن
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أوضح األشياء ىف تداعى املعاين. واستحضار أحد املعنيني املتضادين ىف 
 عادة استحضار األخرى. الذهنيستتبع

 

 اخلبيث >< بالطّّيب .٢
املتدرج بالنسبة إىل أنواع التضاد أن اللفظني املذكورين دخال ىف التضاد 

 هناك درجات املعىن بني اللفظني. ألن
بالنسبة إىل أسباب نشأة التضاد, أن اللفظني املذكورين دخال ىف أسباب 
داخلية هلا تتضمنت من تداعى املعىن املتضادة و التصاحب الذهين, ألن الضدية 
نوع من العالقة بني املعاين, بل رمبا كان أقرب إىل ذهب من أيّة عالقة أخرى. 

إىل الذهن. فعالقة الضدية من  فبمجرد ذكر معىن من املعاين يدعو ضد هذا املعىن
أوضح األشياء ىف تداعى املعاين. واستحضار أحد املعنيني املتضادين ىف الذهن 

 يستتبع عادة استحضار األخرى.
 

 غنيا >< فقريا .٣
بالنسبة إىل أنواع التضاد أن اللفظني املذكورين دخال ىف التضاد احلاد ألنه 

 ليست هناك درجات املعىن بني اللفظني.
بالنسبة إىل أسباب نشأة التضاد, أن اللفظني املذكورين دخال ىف أسباب 
داخلية هلا تتضمنت من تداعى املعىن املتضادة و التصاحب الذهين, ألن الضدية 
نوع من العالقة بني املعاين, بل رمبا كان أقرب إىل ذهب من أيّة عالقة أخرى. 

إىل الذهن. فعالقة الضدية من  فبمجرد ذكر معىن من املعاين يدعو ضد هذا املعىن
أوضح األشياء ىف تداعى املعاين. واستحضار أحد املعنيني املتضادين ىف الذهن 

 يستتبع عادة استحضار األخرى.
  

 قّل >< كثر .٤
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املتدرج بالنسبة إىل أنواع التضاد أن اللفظني املذكورين دخال ىف التضاد 
 هناك درجات املعىن بني اللفظني. ألن

إىل أسباب نشأة التضاد, أن اللفظني املذكورين دخال ىف أسباب بالنسبة   
داخلية هلا تتضمنت من تداعى املعىن املتضادة و التصاحب الذهين, ألن الضدية 
نوع من العالقة بني املعاين, بل رمبا كان أقرب إىل ذهب من أيّة عالقة أخرى. 

هن. فعالقة الضدية من فبمجرد ذكر معىن من املعاين يدعو ضد هذا املعىن إىل الذ
أوضح األشياء ىف تداعى املعاين. واستحضار أحد املعنيني املتضادين ىف الذهن 

 يستتبع عادة استحضار األخرى.
 
 عاباؤكم >< أبناؤكم .٥

  املذكورين دخال ىف التضاد العكسبالنسبة إىل أنواع التضاد أن اللفظني
 ألنه ليست هناك درجات املعىن بني اللفظني.

إىل أسباب نشأة التضاد, أن اللفظني املذكورين دخال ىف أسباب  بالنسبة
داخلية هلا تتضمنت من تداعى املعىن املتضادة و التصاحب الذهين, ألن الضدية 

ة عالقة أخرى. بل رمبا كان أقرب إىل ذهب من آي نوع من العالقة بني املعاين,
هن. فعالقة الضدية من فبمجرد ذكر معىن من املعاين يدعو ضد هذا املعىن إىل الذ

أوضح األشياء ىف تداعى املعاين. واستحضار أحد املعنيني املتضادين ىف الذهن 
 يستتبع عادة استحضار األخرى.

 
 رجل >< أمرأة .٦

بالنسبة إىل أنواع التضاد أن اللفظني املذكورين دخال ىف التضاد احلاد ألنه  
 ليست هناك درجات املعىن بني اللفظني.

أسباب نشأة التضاد, أن اللفظني املذكورين دخال ىف أسباب داخلية  بالنسبة إىل
هلا تتضمنت من تداعى املعىن املتضادة و التصاحب الذهين, ألن الضدية نوع من 
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العالقة بني املعاين, بل رمبا كان أقرب إىل ذهب من أيّة عالقة أخرى. فبمجرد 
فعالقة الضدية من أوضح  ذكر معىن من املعاين يدعو ضد هذا املعىن إىل الذهن.

األشياء ىف تداعى املعاين. واستحضار أحد املعنيني املتضادين ىف الذهن يستتبع 
 عادة استحضار األخرى.

  
 أخت>< أخ .٧

بالنسبة إىل أنواع التضاد أن اللفظني املذكورين دخال ىف التضاد احلاد ألنه 
 ليست هناك درجات املعىن بني اللفظني.

نشأة التضاد, أن اللفظني املذكورين دخال ىف أسباب  بالنسبة إىل أسباب 
داخلية هلا تتضمنت من تداعى املعىن املتضادة و التصاحب الذهين, ألن الضدية 
نوع من العالقة بني املعاين, بل رمبا كان أقرب إىل ذهب من أيّة عالقة أخرى. 

ة الضدية من فبمجرد ذكر معىن من املعاين يدعو ضد هذا املعىن إىل الذهن. فعالق
أوضح األشياء ىف تداعى املعاين. واستحضار أحد املعنيني املتضادين ىف الذهن 

 يستتبع عادة استحضار األخرى.
 
 القرىب >< اجلنب .٨

 ألناملتدرج بالنسبة إىل أنواع التضاد أن اللفظني املذكورين دخال ىف التضاد 
 هناك درجات املعىن بني اللفظني.
التضاد, أن اللفظني املذكورين دخال ىف أسباب بالنسبة إىل أسباب نشأة 

داخلية هلا تتضمنت من تداعى املعىن املتضادة و التصاحب الذهين, ألن الضدية 
نوع من العالقة بني املعاين, بل رمبا كان أقرب إىل ذهب من أيّة عالقة أخرى. 

ية من فبمجرد ذكر معىن من املعاين يدعو ضد هذا املعىن إىل الذهن. فعالقة الضد
أوضح األشياء ىف تداعى املعاين. واستحضار أحد املعنيني املتضادين ىف الذهن 

 يستتبع عادة استحضار األخرى.
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 الدنيا >< ألخرة .٩
بالنسبة إىل أنواع التضاد أن اللفظني املذكورين دخال ىف التضاد احلاد ألنه 

 ليست هناك درجات املعىن بني اللفظني.
لتضاد, أن اللفظني املذكورين دخال ىف أسباب بالنسبة إىل أسباب نشأة ا 

داخلية هلا تتضمنت من تداعى املعىن املتضادة و التصاحب الذهين, ألن الضدية 
نوع من العالقة بني املعاين, بل رمبا كان أقرب إىل ذهب من أيّة عالقة أخرى. 

ة من فبمجرد ذكر معىن من املعاين يدعو ضد هذا املعىن إىل الذهن. فعالقة الضدي
أوضح األشياء ىف تداعى املعاين. واستحضار أحد املعنيني املتضادين ىف الذهن 

 يستتبع عادة استحضار األخرى.
  

 األْمِن >< اخلوف .١٠
بالنسبة إىل أنواع التضاد أن اللفظني املذكورين دخال ىف التضاد احلاد ألنه 

 ليست هناك درجات املعىن بني اللفظني.
التضاد, أن اللفظني املذكورين دخال ىف أسباب  بالنسبة إىل أسباب نشأة 

داخلية هلا تتضمنت من تداعى املعىن املتضادة و التصاحب الذهين, ألن الضدية 
نوع من العالقة بني املعاين, بل رمبا كان أقرب إىل ذهب من أيّة عالقة أخرى. 

دية من فبمجرد ذكر معىن من املعاين يدعو ضد هذا املعىن إىل الذهن. فعالقة الض
لذهن أوضح األشياء ىف تداعى املعاين. واستحضار أحد املعنيني املتضادين ىف ا

 .يستتبع عادة استحضار األخرى
 

 قيما >< قعودا .١١
العكس بالنسبة إىل أنواع التضاد أن اللفظني املذكورين دخال ىف التضاد 

 ألنه ليست هناك درجات املعىن بني اللفظني.
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التضاد, أن اللفظني املذكورين دخال ىف أسباب بالنسبة إىل أسباب نشأة  
داخلية هلا تتضمنت من تداعى املعىن املتضادة و التصاحب الذهين, ألن الضدية 
نوع من العالقة بني املعاين, بل رمبا كان أقرب إىل ذهب من أيّة عالقة أخرى. 

ية من فبمجرد ذكر معىن من املعاين يدعو ضد هذا املعىن إىل الذهن. فعالقة الضد
لذهن أوضح األشياء ىف تداعى املعاين. واستحضار أحد املعنيني املتضادين ىف ا

 يستتبع عادة استحضار األخرى.
 
 ذكٍر >< أنشى .١٢

بالنسبة إىل أنواع التضاد أن اللفظني املذكورين دخال ىف التضاد احلاد ألنه 
 ليست هناك درجات املعىن بني اللفظني.

التضاد, أن اللفظني املذكورين دخال ىف أسباب بالنسبة إىل أسباب نشأة  
داخلية هلا تتضمنت من تداعى املعىن املتضادة و التصاحب الذهين, ألن الضدية 
نوع من العالقة بني املعاين, بل رمبا كان أقرب إىل ذهب من أيّة عالقة أخرى. 

ية من فبمجرد ذكر معىن من املعاين يدعو ضد هذا املعىن إىل الذهن. فعالقة الضد
لذهن أوضح األشياء ىف تداعى املعاين. واستحضار أحد املعنيني املتضادين ىف ا

 يستتبع عادة استحضار األخرى.
 
 السموت >< األرض .١٣

بالنسبة إىل أنواع التضاد أن اللفظني املذكورين دخال ىف التضاد احلاد ألنه 
 ليست هناك درجات املعىن بني اللفظني.

التضاد, أن اللفظني املذكورين دخال ىف أسباب بالنسبة إىل أسباب نشأة  
داخلية هلا تتضمنت من تداعى املعىن املتضادة و التصاحب الذهين, ألن الضدية 
نوع من العالقة بني املعاين, بل رمبا كان أقرب إىل ذهب من أيّة عالقة أخرى. 

ية من فبمجرد ذكر معىن من املعاين يدعو ضد هذا املعىن إىل الذهن. فعالقة الضد
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لذهن أوضح األشياء ىف تداعى املعاين. واستحضار أحد املعنيني املتضادين ىف ا
 يستتبع عادة استحضار األخرى.

  
 الكفرين >< املؤمنون .١٤

بالنسبة إىل أنواع التضاد أن اللفظني املذكورين دخال ىف التضاد احلاد ألنه 
 ليست هناك درجات املعىن بني اللفظني.

نشأة التضاد, أن اللفظني املذكورين دخال ىف أسباب بالنسبة إىل أسباب  
داخلية هلا تتضمنت من تداعى املعىن املتضادة و التصاحب الذهين, ألن الضدية 
نوع من العالقة بني املعاين, بل رمبا كان أقرب إىل ذهب من أيّة عالقة أخرى. 

الضدية من  فبمجرد ذكر معىن من املعاين يدعو ضد هذا املعىن إىل الذهن. فعالقة
لذهن أوضح األشياء ىف تداعى املعاين. واستحضار أحد املعنيني املتضادين ىف ا

 يستتبع عادة استحضار األخرى
 
 تُبدوا >< ختفوه .١٥

بالنسبة إىل أنواع التضاد أن اللفظني املذكورين دخال ىف التضاد احلاد ألنه 
 ليست هناك درجات املعىن بني اللفظني.

نشأة التضاد, أن اللفظني املذكورين دخال ىف أسباب بالنسبة إىل أسباب  
داخلية هلا تتضمنت من تداعى املعىن املتضادة و التصاحب الذهين, ألن الضدية 
نوع من العالقة بني املعاين, بل رمبا كان أقرب إىل ذهب من أيّة عالقة أخرى. 

الضدية من  فبمجرد ذكر معىن من املعاين يدعو ضد هذا املعىن إىل الذهن. فعالقة
لذهن أوضح األشياء ىف تداعى املعاين. واستحضار أحد املعنيني املتضادين ىف ا

 يستتبع عادة استحضار األخرى.
 
 



٤۰ 

 

 شٍك >< يقينا  .١٦
 ألناملتدرج بالنسبة إىل أنواع التضاد أن اللفظني املذكورين دخال ىف التضاد 

 هناك درجات املعىن بني اللفظني.
التضاد, أن اللفظني املذكورين دخال ىف أسباب بالنسبة إىل أسباب نشأة 

داخلية هلا تتضمنت من تداعى املعىن املتضادة و التصاحب الذهين, ألن الضدية 
نوع من العالقة بني املعاين, بل رمبا كان أقرب إىل ذهب من أيّة عالقة أخرى. 

ية من فبمجرد ذكر معىن من املعاين يدعو ضد هذا املعىن إىل الذهن. فعالقة الضد
أوضح األشياء ىف تداعى املعاين. واستحضار أحد املعنيني املتضادين ىف الذهن 

 يستتبع عادة استحضار األخرى.
 
 
 

 
 

 
 



٤۱ 
 

 الباب الخامس

 الخاتمة

 الفصل األول: الخالصة
آية ت ىف سورة النساء تتكون من مخس عشر الكلمات املتضادة الىت ورد .١

, ١٠٣, ٨٣, ٧٤, ٣٦, ١٢, ١١, ٧, ٦, ٢, ١ت: و هى اآليا
١٥٧, ١٤٩, ١٤٤, ١٣١, ١٢٤. 

و هذه بعض الكلمات املتضادة: رجاال >< نساء, اخلبيث >< 
رجل فقريا, قّل >< كثر, عاباؤكم >< أبناؤكم,  بالطّّيب, غنيا ><

  , القرىب >< اجلنب, و غريها.أخت><أخ>< أمرأة, 
) التضاد ١و أما نوع التضاد الىت توجد ىف سورة النساء هى تتكون على:  .٢

) ٣كلمة.   ٤) التضاد املتدرج توجد على ٢كلمة.   ١٠احلاد توجد على 
االجتاهى ال توجد ىف  التضاد) و ٤كلمة.   ٢التضاد العكس توجد على 

 تلك السورة. 
وهى ئها تتكون من أسباب خارجية؛ و أما التضاد من حيث أسباب نشو 

, و بط باملعىن يعىن االتساعتتر و أسباب داخلية؛ . ض من لغة أجنبيةااالقرت 
 ملعىن املتضادة و التصاحب الذهىن., و من تداعى اعموم املعىن األصلى

  حةالفصل الثانى: اإلقترا
الباحثة  اخلالصات ىف الفصل السابف فتقدم اإلقرتاحات  أن قدمت بعد

 إىل ذوى اإلرتباط بإحياء اللغة العربية, كما يأتى:

يبذلوا جهدهم يف حفظ نرجو من املدرسني و االساتدة ىف اجلامعة أن  .١
 مادة علم الداللة. ز أن يفهموا  و أن يتعمقوا ىف هذا العلم.



٤۲ 
 

عالء الدين اإلسالمية احلكومية  بزيادة و توفري  نرجو من مسئوىل جامعة .٢
املكتبة بالكتب الىت هلا عالقة بعلم الداللة باللغة العربية لكى يسهل علينا 

 أن نكتب الرسالة املتعلقة مبادة علم الداللة.
نرجو من طلبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية عالء الدين مكاسر عامة و  .٣

أن يهتموا بالعلوم املتعلقة بالدراسة القرآنية العربية خاصة  طلبة قسم اللغة
 وكذلك العلم الداليل وجيعلوها كمرجعا من املراجع املهمة.

نرجو من زمالئى الطالب و الطالبات أن يشرتكوا ىف كل األعمال املناسبة  .٤
باللغة العربية حىت يفهموا دراسة هامة تتصل بدراسات ىف كلية اآلداب 

 ىف قسم اللغة العربية وآداهبا.والعلوم الثقافية خصوصا 
كل ما كتبته غى هذه الرسالة مل يكون خاليا من اخلطأ, لذلك نرجو من  .٥

 مجيع قارعني الكرام املساعدة على اصالح ما فيها من اخلطاء.
وأخريا, إىل اهللا نسأل التوفيق فيما قدمنا وإن كان خطأ من القلم فالكمال 

ل "إن احلسنات يذهنب اهللا والنقصان للعباد حسب قوله عز وج
 السيئات".

 وآخر كالمنا احلمد اهللا رب العاملني



٤۳ 
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