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 استهالل

ماضاتلن ترجع األياـ اليت   
(Tidak akan pernah kembali waktu yang telah lalu) 

  



 

ه
 

 إىداء
 أىدم ىذا البحث إىل:

 إىل أمي كأيب
 شكرا لكما يا أمي كأيب

 جزاكم اهلل بطوؿ العمر كالسعادة
  



 

و
 

 توطئو
حلمد اهلل رب العلمُت، كبو نستعُت على أمور الدنيا كالدين، ا بسم اهلل الرضباف الرحيم 

إال اهلل كحده ال شريك لك كأشهد أف زلمدا عبده كرسولو ال نيب بعده،  أشهد أف ال إلو
لو كأصحابو أصبعُت كمن تبعهم ا كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت كعلى

 بإحساف إىل يـو الدين.  
عالقة ادلعٌت يف  : "وضوعاهلل قد مت ىذا البحث اجلامعي ربت ادل أشكر شكرا إىل  

الباحث أف كثَت من  عرؼ. "(جلعائض القرين )ربليل الداليل لغفرم ليربزف  ال كتاب
 .ذا البحث اجلامعيى إلكماؿ رغم أنو قد بذؿ جهده اخلطاءائص ك النق

لحصوؿ على درجة سرجانا لالنهائي ك  باالمتحاف لوفاءكتابة ىذا البحث للقصد ال  
لكلية العلـو اإلنسانية يف قسم اللغة العربية كأدهبا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية 

دعمة كمساعدة  ويعطيالذم باحث كلمة الشكر لكل شخص يتقدـ احلكومية دباالنج. 
 للباحث يف إعداد ىذا البحث اجلامعي خصوصا إىل:

، مدير اجلامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية زلمد زين الدينالدكتور  -1
 دباالنج.

 كلية العلـو اإلنسانية. ، عميدزلمد فيصل الدكتور -2
 ، رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا.طسباال عبد الدكتور  -3
 ، مشرؼ يف تأليف ىذا البحث اجلامعي.زلمد فيصلالدكتور  -4
 .اجلامعي هاء ىذا البحثتناال حىت أصحايب احملبوب -5

 كلكل من تفاعل بو. ُتكأخَتا، عسى أف يكوف ىذا البحث نافعا للباحث
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 ـ ٕٕٔٓ ديسمرب ٕٗربريرا دباالنج، 
 الباحث

 
 زلمد يعقوب
 ٖٚٔٓٓٔٙٔرقم القيد :

  



 

ح
 

 لص البحثخمست
ربزف لعائض القرين )ربليل الداليل لغفرم  عالقة ادلعٌت يف كتاب ال(، 0361) زلمد يعقوب

اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراىيم كلية العلـو   ،هبادالعربية كأ اللغة قسم البحث العلمي،. (جيل
 اإلسالمية احلكومية دباالنج

 زلمد فيصل الدكتورادلشرؼ: 
 عالقة، ادلعٍت، داللة، تضاد، ترادؼ :الكلمات المفتاحية

   

كحدة. قد تتضمن ىذه العالقة ذات  عالقة ادلعٌت ىي عالقة ذات معٌت أك عالقة داللية بُت كلمة أك
رادؼ(، كادلعٌت ادلعاكس )تضاد(، كتعدد ادلعٌت )تعدد ادلعاين كالغموض(، تادلعٌت تشاهبا يف ادلعٌت )

ىذا البحث يبُت عن عالقة ادلعٌت  . كتغطية ادلعٌت، كتشوىات ادلعٌت، كفائض ادلعٌت )التكرار(، كغَتىا
 عٌت يف خطابة سلتلفة.كموضوع حبثو. كترد عالقة ادلعٌت أك ادل

ىذا الكتاب من تأليف عائض القرين كحقوؽ موضوع ىذا البحث ىو كتاب ال ربزف لعائض القرين. 
و ديكاتب إسالمي سعودم. لك  شاعرك  داعية ىو بن عبد اهلل الكتاب زلفوظة لصاحبها. عائض القرين

 .الكتبك  كاحملاضرات اخلطب
كاف ىذا البحث ىو حبث نوعي، يصنف على أنو حبث نوعي ألف ىذا البحث حيتوم عن البحث 

ستخداـ التحليل. الغرض من ىذا البحث النوعي ىو جعل البحث منهجيا االوصفي بطبيعتو كدييل إىل 
 ككاقعيا كدقيقا كفقا للوقائع ادلوجودة يف كائن البحث. 

من موضوع يا اهلل إىل  ربزف لعائض القرين كتضاد يف كتاب العالقة ادلعٌت ترادؼ يناقش ىذا البحث 
 .بيانات متضاد ٕٔبيانات مرادفة ك ٘ٔالبحث، مت العثور على  اىذ أمن جييب ادلضطر إذا دعاه.
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ABSTRAK 
Yakub, M. 2116. “Relasi Makna dalam Buku La Tahzan Karya Aidil Qorni (Analisis Semantik 

Goffrey Leech” 

Pembimbing : Muhammad Faisol, M. Ag 

Kata Kunci : Antonim, Makna, Relasi, Sinonim, Semantik  

 

Hubungan makna adalah hubungan yang bermakna atau hubungan semantik antara kata atau unit. 

Hubungan bermakna ini dapat meliputi kesamaan makna (sinonim), lawan makna (antonim), 

multiplisitas makna (multiplisitas makna dan ambiguitas), meliputi makna, distorsi makna, kelebihan 

makna (pengulangan), dan lain-lain. Penelitian ini menunjukkan tentang hubungan makna sebagai 

subjek penelitiannya. Relasi makna atau makna diberikan dalam retorika yang berbeda. 

Subyek penelitian ini adalah buku Jangan Bersedih karya Aidh Al-Qarni. Buku ini ditulis oleh Ayed 

Al-Qarni dan hak buku tersebut dimiliki oleh pemiliknya. Ayedh bin Abdullah Al-Qarni adalah 

seorang penulis, penyair, dan pengkhotbah Saudi. Dia memiliki banyak buku, pidato, ceramah audio 

dan video, termasuk pelajaran, kuliah, malam puisi, dan seminar sastra. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena penelitian ini bersifat deskriptif, di mana dalam 

penelitiannya menggunakan analisis. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah agar penelitian menjadi 

sistematis, realistis dan nyata sesuai dengan kenyataan yang ada di objek penelitian. 

Penelitian ini membahas tentang hubungan makna, sinonim, dan antagonisme dalam kitab Jangan 

bersedih karya Aidh Al-Qarni, dari topik “Ya Allah” hingga yang menjawab terpaksa jika 

memanggilnya. Dalam pencarian ini ditemukan 15 sinonim dan 12 antonim. 
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ABSTRACT 
Yakub, M. 2116. “Relationships Meaning in Aidil Qorni's La Tahzan Book (Semantic Analysis of 

Goffrey Leech)” 
Pembimbing : Muhammad Faisol, M. Ag 

Kata Kunci : Antonym, Meaning, Relation, Sinonym, Semantic  

 

Meaning relationships are meaningful relationships or semantic relationships between words or units. 

This meaningful relationship can include the similarity of meaning (synonym), opposite meaning 

(antonym), multiplicity of meaning (multiplicity of meaning and ambiguity), including meaning, 

distortion of meaning, excess of meaning (repetition), and others. This study shows the relationship of 

meaning as the research subject. The relation of meaning or meaning is given in different rhetoric. 

The subject of this research is the book Don't Be Sad by Aidh Al-Qarni. This book was written by 

Ayed Al-Qarni and the rights to the book belong to the owner. Ayedh bin Abdullah Al-Qarni is a Saudi 

writer, poet and preacher. He has numerous books, speeches, audio and video lectures, including 

lessons, lectures, poetry evenings, and literary seminars. 

This research is qualitative research, classified as qualitative research because this research is 

descriptive analysis. The purpose of this qualitative research is for research to be systematic, realistic 

and accurate in accordance with the facts that exist in the object of research. 

This study discusses the relationship of meaning, synonyms, and antagonism in the book Don't be sad 

by Aidh Al-Qarni, from the topic "O Allah" to those who answer forcefully when calling him. In this 

search found 15 synonyms and 12 antonyms. 
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 ب األولالبا
 مقدمة

 خلفية البحث -أ
 ادلعٌت العلم الذم يدرس جزءا من دراسة السيمائية، كىي لةيف البداية، كانت الدال

قاؿ  النحو كالرباغماتية جزء من دراسة السيمائية كاليت تشمل أيضنا يف ةيتضمن دالل التوقيع
 .اإلشارات كالرموز موريس إف اللغة كنظاـ إشارة تتميز دبا يلي

داة تواصل بشرية ال اللغة ىي نظاـ اتصاؿ مهم للغاية بالنسبة للبشر. اللغة ىي أ
ديكن فصلها عن معٌت أك معٌت كل كلمة منطوقة. كعنصر ديناميكي، يتم دائمنا ربليل اللغة 

علم اللغة الذم يدرس ادلعٌت ىو علم ادلعاين. كدراستها باستخداـ مناىج سلتلفة لدراستها. 
ت علم الداللة ىو رلاؿ علم الداللة يدرس ادلعٌت. مصطلح ادلعٌت ىو خلط الكلما

كادلصطلحات. ادلعٌت دائمنا ما يكوف مدرلنا يف نطق الكلمات كاجلمل. ىناؾ عدة أنواع من 
ادلعٌت، دبا يف ذلك ادلعٌت ادلعجمي كادلعٌت النحوم كادلعٌت الضمٍت كادلعٌت الضمٍت. باإلضافة 
إىل ذلك، ىناؾ أيضنا ما يسمى بعالقة ادلعٌت، أم أف عالقة ادلعٌت ىي عالقة داللية توجد 

 .(ٖٔ، ص. ٕٔٔٓأمن الدين، ) بُت كحدة لغة كأخرل
عالقة  من بُت األساليب األخرل اليت ديكن استخدامها لدراسة اللغة هنج ادلعٌت.

ن ىذه العالقة ادلعٌت ىي عالقة ذات معٌت أك عالقة داللية بُت كلمة أك كحدة. قد تتضم
تضاد(، كتعدد ادلعٌت )تعدد ادلعاين رادؼ(، كادلعٌت ادلعاكس )تادلعٌت )ا يف ذات ادلعٌت تشاهب

، خَت، كفائض ادلعٌت )التكرار(، كغَتىا )، كتشوىات ادلعٌتكالغموض(، كتغطية ادلعٌت
 (.ٖٗ، ص. ٖٕٔٓ

مشكلة ادلعٌت شيء معقد، لذلك ىناؾ العديد من الظواىر اللغوية ادلتعلقة دبشاكل 
اللغة. مثل ادلرادفات كادلتضادات. ىذا االختالؼ يف كجهات النظر جيعل الباحثُت مهتمُت 
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دبناقشة ىذا البحث. توجد اختالفات يف الرأم يف ظاىرة ادلعاين اللغوية، كل ادلعانُت يف 
 متضادات. ىناؾ نوعاف من كجهات النظر ادلتعارضة.شكل مًتادفات أك 

ادلكونُت عبارة عن  أم أفة كعنصر يعّرؼ كمكّوف يتم تفسَته الدالل علم تعمل 
، يتم سبييزىا كاإلشارة إليها على أهنا شيء خارج اللغة أك يشار إليها غالبا باسم إشارة كرموز

يتعلم علم الداللة أشياء سلتلفة، مثل أنواع ادلعٌت، كرلاالت  ادلراجع/األشياء ادلشار إليها.
 (.ٕ، ص. ٖٕٔٓ)خَت،  ادلعٌت، كالتغَتات يف ادلعٌت، كعالقات ادلعٌت

 يف موضوع حبثو. كترد عالقة ادلعٌت أك ادلعٌتكعالقة ادلعٌت   يبُت عنىذا البحث  
عالقة معٌت بُت كلمة  توجد يف كل لغة عالقة ذات مغزل أكخطابة سلتلفة. كفقنا لشاير 

عالقة ذات ادلعٌت ىي مرادؼ،  كأخرل. بعض األشياء اليت يتم دراستها من حيث ادلعٌت أك
لعالقة بُت معٌت ادلرادؼ ، كغموض. تركز الدراسة يف ىذه الدراسة على ا، تعدد ادلعايندتضا

حدمها نص د ألهنما متصالف بادلواد اللغوية، أ، حيث يتم تدريس ادلرادؼ كالتضاكالتضاد
 (.ٖٛص.  ،ٖٕٔٓخَت، )ربريرم 

أف ىناؾ تناقضُت يف ادلعٌت، كمها  عن عالقة ادلعٍت وتيف نظري غفرم ليشيقوؿ  
متناقضة،  الطبيعة (. معٍتٖٚ-ٕٚ، ص. ٕٗٓٓتناقض معٌت بوالريس كالتتابع )فاريرا، 

 ".عادة ما توجد يف رلموعة ادلعاين الصفة، مثل الكلمات "الغنية" ك "الفقَتة
، لذا فإف عدـ اكتماؿ التضاد يركز على الكتب ادلدرسيةاليزاؿ التعلم الًتادؼ ك  

االختالفات يف كسائط التعلم ادلستخدمة ىو أحد العوامل اليت ذبعل الطالب ال يفهموف 
، كلكن من الناحية العملية ال يزاؿ من ًتض الكثَتكف أف ىذه ادلادة سهلةمادة اللغة. يف

، يعترب اجلهل موعة كادلقرأة. باإلضافة إىل ذلكادلرادفات كادلتضادات ادلسالصعب ربديد 
، كترد العالقة ذات ادلعٌت أك الب للمرادفات كادلواد ادلتناقضةأيضنا عامالن يف عدـ فهم الط

، ال يكتمل يف ذلك مقاالت الرأم. بدكف معٌت ، دباقة ادلعٌت يف اخلطابات ادلختلفةعال
ومات الواردة يف مقاؿ الرأم على آراء شخصيات سلتلفة مثل اخلطاب. ربتوم ادلعل
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دلوضوعات اليت تتم كتابتها اإلنسانيُت كادلعلمُت كاحملاضرين ككذلك عامة الناس. تتنوع ا
حتوم على أحدث ادلعلومات ، كتًتاكح بُت السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية لتعادةن 

 .(ٖٕ، ص. ٕٛٓٓ، الفعلية )سوندم
، كالدين أيضنا. ىناؾ ىو نوع من الكتب حوؿ تطوير الذات، كالدافع ىذا الكتاب 

ب. عندما يقرأ ىذا العديد من الدركس ادلهمة اليت ديكن تعلمها من قراءة ىذا الكتا
، يبدك األمر كما لو أنو مدعو للعودة إىل ضباسو مث يبذؿ قصارل جهده الكتاب

، فإف كل اإلمكانات فضل. لذاالرتقاء ليصبح إنساننا أالستكشاؼ كل اإلمكانات ل
، كذلذا السبب يعد ىذا الكتاب نوعنا من كتب وجودة يف داخلك تصبح أكثر تطورناادل

 التطوير الذايت.
را من فًتات االنكماش كما أف الدكافع الواردة فيو ملهمة جدا للركح لكي تنهض فو  

اكلة. النَفس الديٍت الذم ، كالشعور باليأس من فشل احمليف احلياة، كخيبات األمل يف ادلاضي
يوازف بُت كل كلمة يف فصوؿ السور يوفر اذلدكء كيقنع القراء بالتمسك بالتعاليم اإلسالمية 

 اليت تشَت دائمنا إىل القرآف كاحلديث.
، كدائمنا ما تتوقف عن اللغة ادلركزة كادلليئة باحلكمةديكن رؤية قوة ىذا الكتاب ب 

، توجد أيضنا كلمات احلكمة اليت قشة التالية. يف القسم اخلتاميناالتفكَت قبل االنتقاؿ إىل ادل
القراء إىل عدـ الندـ على احلياة، كعدـ ىي جوىر الكتابات السابقة. يدعو ىذا الكتاب 

، يتعرؼ القراء ببطء على القرآف كالسنة. باإلضافة إىل ذلك، أك رفض حجج معارضة التكبَت
، سيطبقو ا كتنفيذىا. لذلك، دكف أف يدرؾ ذلكيف الكتاب كفهمهاالقًتاحات الواردة 

القارئ يف احلياة اليومية كيشكل شخصية إجيابية داخلو لذلك استخدـ الباحث نظرية 
كاليت تركز على ادلتضادات كادلرادفات لوجود العديد من الكلمات  غفرمالعالقة بُت علقة 

 (.ٙ٘، ص ٖٕٓٓليج، ) ال ربزفادفة كادلتضاربة يف كتاب ادلًت 
ادؼ على أمل أف ًت على الوصف أعاله، جيب إجراء البحث عن التضاد كال ناءب 

 .ال ربزفتتمكن من إضافة معلومات تتعلق دبجاؿ الدراسات الداللية يف كتاب 
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 أسئلة البحث  -ب

ادلشكالت فيها يذىب  فتحمع  ذم ذكرخلفية البحث ال أساس علىحسب 
 الباحث يف األسئلة التالية: 

 القرين؟ ائضلع يف كتاب ال ربزف الًتادؼما ىي أشكاؿ  (ٔ
 القرين؟ ائضال ربزف لع يف كتاب ما ىي أشكاؿ التضاد (ٕ

     
 أىداف البحث -ت

 األىداؼ: ىذا يهدؼ الباحث إىل ذكورةمن األسئلة ادل
 القرين ائضلع يف كتاب ال ربزف أشكاؿ الًتادؼ يصفأف   (ٔ
 القرين ائضلعال ربزف  يف كتاب أشكاؿ التضادأف يصف   (ٕ

 
 فوائد البحث -ث

 كمها: ،أما الفوائد من ىذا البحث تنقسم إىل نوعُت
 الفوائد النظرية -1

أف يكوف حبث إضافة ادلعارؼ للقارئ أك للباحث بعده عن البحث ( أ
)دراسة داللية بنظرية  لعيد القرين الداللية يف كتاب ال ربزف ةالعالقبالتحليل 

 .(جفرم ليغ
 .يف التعلم اللغة كاألدب العربيةجع اأف يكوف البحث إضافة ادلعارؼ كادلر ( ب

 الفوائد التطبيقية -2
العالقات الداللية يف كتاب : أف يكوف البحث فرصة للتطبيق ربليل للباحث ( أ

 .(جفرم ليغلعائض القرين )دراسة داللية بنظرية  ال ربزف
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دراسة داللية بكالفهم عن البحث  لعلمالبحث زائد ا ىذا : يكوفللقارئ( ب
 .جفرم ليغبنظرية 

: أف يكوف البحث مرجعا الذم حيتاجو الطالب أك الباحثوف يف  للجامعةج( 
 .راسة دالليةدادلنهج 

  
 حدود البحث -ج

 :كىوحدكد البحث  ذلاىذه الدراسة، 
ب تنجي نيف موضوع يا اهلل إىل أم لعيد القرين يف كتاب ال ربزف أشكاؿ الًتادؼ -ٔ

 ادلضطر إذا دعاه
 بتنجي نيف موضوع يا اهلل إىل أم القرينال ربزف لعيد  يف كتاب أشكاؿ التضاد -ٕ

 ادلضطر إذا دعاه
 

 الدراسات السابقة -ح
قدـ العربية.  اللغةحوؿ رلاؿ  الدالليةكقد قاـ العديد من الدراسات بادلنهج 

الباحث الدراسات السابقة اليت تتعلق دبوضوع البحث كتكوف أساس يف إقامة ىذا 
 البحث، ك ىي:

ربليل العالقة بُت معاين الصفة يف اللهجات ادلاليزية من بونتينك كميستَتيانيت  .1
( العالقة بُت ٔ. هتدؼ ىذه الدراسة إىل توضيح )ٕٚٔٓيمي. سبىارتايت كزلمد 

( عالقة الصفات ٕمعاين الصفات األساسية يف ذلجة بونتياناؾ ادلاليو ك )
قة ادلستخدمة يف ىذا البحث طريادلشتقة ادلعٌت يف ذلجة بونتياناؾ ادلاليو. ال

، لكن األكصاؼ يف ىذه الدراسة نوعية يف شكل صور أك كلمات. كصفية
التقنيات ادلستخدمة ىي ادلراقبة ادلباشرة كادلقابالت. األداة ادلستخدمة للحصوؿ 
على البيانات باستخداـ أداة التسجيل )االسم اليدكم( كالقرطاسية. البيانات 
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، أم سكاف مدينة بونتياناؾ الذين ا جاءت من ادلخربين احلصوؿ عليهاليت مت
يستخدموف بونتياناؾ ادلاليو كوسيلة لالتصاؿ يف التفاعل. بعد ربليل البيانات، 
تظهر النتيجة أف ىناؾ الكثَت من الكلمات اليت ذلا عالقة أك عالقة بادلعٌت يف 

 .(ٕٚٔٓ، يميسبىارتايت ك ) ذلجة بونتياناؾ يف لغة ادلاليو.
"آه.. تَتنات" كصلتها بتعلم اللغة  سولوفوسقة ادلعٌت يف عنواف صحيفة عال .2

اإلندكنيسية يف ادلدارس الثانوية. عارؼ كاىيو نوغركىو كنوجراىيٍت إيكو كرداين 
( عالقة ادلعٌت ٔ. هتدؼ ىذه الدراسة إىل كصف )ٕٛٔٓكبوركادم بوركادم. 

من صحيفة  ٕٚٔٓلطبعة أبريل " Ah Tenaneادلستخدمة يف عنواف تقييم "
من صحيفة  ٕٚٔٓلطبعة " Ah Tenane( أمهية عنواف "ٕك ) سولوفوس
. يستخدـ ىذا البحث مدرسة سناكيةيف تعلم اللغة اإلندكنيسية يف  سولوفوس

ادلنهج النوعي الوصفي. ىذا النوع من البحث ىو ربليل احملتول. كانت تقنية 
ات ىادفة. صبع البيانات باستخداـ أخذ العينات تستخدـ طريقة أخذ العين

تقنيات ربليل الوثائق كادلقابالت مع ادلخربين. صحة البيانات ادلستخدمة نظرية 
التثليث كتثليث ادلصدر. ربليل البيانات باستخداـ التحليل التفاعلي. تشمل 

يف  Ah Tenane( عالقات ادلعٌت ادلستخدمة يف عمود ٔنتائج الدراسة: )
متطابقة مع عوامل الوقت، كعوامل  سولوفوسمن صحف  ٕٚٔٓإصدار أبريل 

ادلكاف أك ادلنطقة، كالعوامل الرمسية، كالعوامل االجتماعية، كاألنشطة. العوامل 
كالفركؽ الدقيقة يف ادلعٌت. أكفارًن مع العوامل ادلطلقة، العوامل النسبية للعوامل 

 Ahمنوذج التقييم "( يعترب ٕالعالئقية، العوامل اذلرمية. ىناؾ أيضا ىؤالء )

Tenane " مناسبنا إذا مت تطبيقو  ٕٚٔٓلشهر أبريل  سولوفوسمن إصدار
 Ah. كفقنا للمخرب، فإف عمود مدرسة ثناكيةعلى تعلم اللغة اإلندكنيسية يف 

Tenane  حيتوم على معلومات  سولوفوسمن صحيفة  ٕٚٔٓيف عدد أبريل
 .(ٕٚٔٓ)عارؼ،  كترفيو ديكن للطالب قراءتو.
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ل عالقة ادلعٌت يف حكايات األرخبيل كبديل للمواد التعليمية لكتابة مقاالت ربلي .3
. هتدؼ ٕ٘ٔٓبسيطة لطالب الصف الثالث االبتدائي. سيسكا ديسي كيديا. 

ىذه الدراسة إىل ربديد عالقة معٌت احلكايات اخلرافية يف األرخبيل. تناقش ىذه 
( ٖـ عالقات ادلعٌت، )( استخدإ( عالقات ادلعاين ادلختلفة، )ٔالدراسة )

استخداـ عالقات ادلعٌت يف مواد التعلم. تستخدـ ىذه الدراسة مفهـو التحليل. 
مت احلصوؿ  حياكؿ الباحثوف ربليل عالقات ادلعٌت يف حكايات نوسانتارا اخليالية.

( ربليل كثائق حكايات نوسانتارا. كجدت ٔعليها يف ىذه الدراسة من خالؿ )
 .( متضادٕ( مرادؼ، )ٔىناؾ عالقات معٌت سلتلفة ) نتائج ىذه الدراسة أف

ليست كل القصص فيها ذلا عالقات معٌت سلتلفة. عالقة ادلعٌت اليت ال توجد يف 
احلكايات مثل تعدد ادلعاين كالغموض. ُتستخدـ نتائج ربليل عالقات ادلعٌت  
كمواد تعليمية لكتابة مقاالت بسيطة. تتكوف عالقة ادلعٌت من الصفات أك 

ألفعاؿ من خالؿ معرفة أف ىذه الكلمات ديكن أف تزيد من مفردات الطالب. ا
إف إجراء مقاالت بسيطة بشكل فردم الستكشاؼ إبداع الطالب يف الكتابة 
ديكن أف يضيف أيضنا إىل قائمة مفردات الطفل. كتب ىذا ادلقاؿ البسيط من 

قة كلمات قبل الطالب بشكل فردم. قبل كتابة مقاؿ، يتم منح الطالب بطا
ربتوم بالفعل على كلمات إما كلمات رلهولة أك كلمات مًتادفة. حيتاج فقط 

)كيديا،  إىل تطويره من قبل الطالب أنفسهم حبيث يصبح تكويننا بسيطنا.
ٕٓٔ٘). 

قيمة الًتبية اإلسالمية يف كتاب التحضَت ألعماؿ عيد القرين. توبيكُت.  .4
الًتبية اإلسالمية يف كتاب الطب . هتدؼ ىذه الدراسة إىل ربديد قيمة ٕٚٔٓ

" لعيد ربزف ال لعائد القرين. كللتعرؼ على صلة قيم الًتبية اإلسالمية يف كتاب "
. كتاب " ربزف"، كىو: اإلدياف، كالتوكل، كالنصيحة للتوبة، الالقرين يف حياة اليـو

كخصنودف. باإلضافة إىل جوانب الًتبية اإلسالمية يف الكتاب، ىناؾ قيم نفسية 
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ا، أال كىي الثقة بالنفس كالتحفيز على حب ادلعرفة دائمنا. كيف الوقت  مهمة جدن
نفسو، فإف عالقة قيم الًتبية اإلسالمية بالتعليم اليـو ىي كلها معودلة، أال كىي 
احلد األدىن من اإلدياف كالتقول كالتوبة كخصنودكف / التحيز اجليد، على األقل 

لعيد القرين. ديكن أف تستخدـ   ربزفاليف كتاب  مع مناقشة قيم الًتبية اإلسالمية
 كمعيار كربقق يف عامل الًتبية اإلسالمية بطريقة ملموسة يف احلياة اليومية.

 (.ٕٚٔٓ)توكيمُت، 
قيم الشخصية يف كتاب ``الطّباع '' ألعماؿ عيد القرين كأمهيتها يف الًتبية  .5

ربديد قيم الشخصية . هتدؼ ىذه الدراسة إىل ٕ٘ٔٓاإلسالمية. نور امساكايت. 
. كللتعرؼ على لعيد القرين ربزف ال)الدينية، احلب العلم، الثقة( الواردة يف كتاب 

لعيد  ربزف الصلة قيم الشخصية )الدين، احلب العلم، الثقة( الواردة يف كتاب 
القرين بالًتبية اإلسالمية. كيف الوقت نفسو، فإف الغرض من ىذه الدراسة ىو 

كأمهيتها يف الًتبية اإلسالمية. تستخدـ  ربزف اليف كتاب  ربديد قيم الشخصية
ىذه الدراسة هنجنا نوعينا مع نوع البحث يف ادلكتبات البحثية. يستخدـ ادلؤلف 
كثيقة شخصية كمصدر بيانات. تقنيات صبع البيانات باستخداـ التوثيق. 

نتائج  تستخدـ تقنية ربليل البيانات ربليل احملتول كتقليل البيانات كتفسَت
 لعيد القرين ربزف الالتحليل. تظهر نتائج البحث أف قيم الشخصية يف كتاب 

( قيم الشخصية الدينية: اإلدياف ىو احلياة، ٔمليئة بقيم الشخصية اليت تشمل: 
ال ربزف ألف اهلل يأمر بطلب ادلشرؾ، ناىيك عن ادلسلم ادلتدين. ال ربزف ألنك 

( الثقة بالنفس: فرحة العلم، خَت جالس األصدقاء  ٕتؤمن باهلل سبحانو كتعاىل. 
ب ادلعرفة: ال ربزف عند مواجهة ( حٖكتاب، فضل الكتب، فوائد القراءة. 

النقد كالشتائم، كال ربزف كهتتم بسلوؾ الناس. ترتبط ىذه القيم دبادة الًتبية 
( القيم ٔاإلسالمية كالشخصية يف ادلدارس اإلعدادية كالثانوية دبا يف ذلك: 

( الثقة بالنفس: ال عالقة ذلا ٕالدينية: أ( اإلدياف باهلل، ب( اإلدياف بادلالئكة. 
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( حب العلم: تاريخ منو العلم من العصر األموم إىل ٖواد الًتبية اإلسالمية. دب
 (.ٕ٘ٔٓ)إمساكيت،  العصر العباسي.

قيمة قيم الًتبية الشخصية اليت حيتويها كتاب "الطّباع" لعيد القرين. دكم  .6
. هتدؼ ىذه الدراسة إىل ربديد قيم تربية الشخصية ٕٕٓٓرضباكايت بوترم. 
لعيد القرين كما ىي قيم تربية الشخصية اليت تشكل  ربزف ال الواردة يف كتاب

الغرض من ىذا  لعيد القرين ربزف الاألساس لتشكيل الشخصية يف كتاب 
لعيد القرين  ربزف الالبحث ىو كصف قيم الًتبية الشخصية الواردة يف كتاب 

كمعرفة قيم تربية الشخصية اليت ىي األساس األساسي لتشكيل الشخصيات يف  
. تكمن فائدة ىذا البحث يف تزكيد القراء بفهم ألمهية تعليم ربزف التاب ك

الشخصية. تستخدـ ىذه الدراسة نوعنا من البحوث ادلكتبية، كىي طريقة صبع 
البيانات، كطريقة التوثيق، كتقنية ربليل بيانات ربليل احملتول. يف ىذه الدراسة، 

لعيد  ربزف اليف كتاب  يكوف اذلدؼ يف شكل قيم تعليم الشخصية الواردة
 لعيد القرين ربزف ال، حيث يتمثل نشاط الباحث يف قراءة نص كتاب القرين

كيقرأ الباحث كيتعرؼ كحيدد كحدات الكالـ اليت ىي عالمات. يف األفكار 
كاألفكار الرئيسية لتصبح ادلعٌت الكامل كذبد قيم تربية الشخصية. هتدؼ نتائج 

قيم لتعليم  ٖىناؾ  لعيد القرين ربزف الكتاب   ىذه الدراسة إىل توضيح أنو يف
الشخصية كاليت ىي زلور تركيز الباحث، كىي قيمة تعليم الشخصية الدينية، 
كقيمة تعليم شخصية الثقة بالنفس، كقيمة تعليم شخصية. إف قيمة تعليم 

ىي  ربزف الالشخصية اليت ىي األساس الرئيسي يف تشكيل الشخصية يف كتاب 
كالثقة )ال ربزف ألنك سلتلف  ية الدينية )اإلدياف ىو احلياة(،لشخصقيمة تعليم ا

 عن اآلخرين(، كحب العلـو )االستمتاع بالعلم(.
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 منهج البحث -خ
البحث ىي أساس طريقة علمية للحصوؿ على بيانات ذات غرض كاستخداـ  منهج

زلسوف، للوصوؿ إىل اذلدؼ ادلطلوب )ك يكوف مرجعا للباحث ك  ،. كىو طريقة البحثزلدد
ٕٓٓ٘ :ٚٓ-ٚٔ.) 
 نوع البحث -1

كاف ىذا البحث حبث نوعي، يصنف على أنو حبث نوعي ألف ىذا البحث حيتوم 
ستخداـ التحليل. الغرض من ىذا البحث النوعي اعن البحث الوصفي بطبيعتو كدييل إىل 

 ىو جعل البحث منهجيا ككاقعيا كدقيقا كفقا للوقائع ادلوجودة يف كائن البحث. 
وعي ىو البحث الذم حيتوم على مستول أعلى من النقد يف صبيع البحث الن

السالح الرئيسي يف تنفيذ صبيع عمليات البحث  وعمليات البحث. قوة النقد الباحث ى
(. يف البحث النوعي، يكوف الباحث كوسيلة يتبع االفًتاضات الثقافية ٘: ٕٚٓٓ)بونقُت، 

 (.ٔٔ: ٕ٘ٓٓتكرة )برانُت، ذلك متبعة البيانات يف زلاكلة لتحقيق رؤل مبكك 
عن البحث النوعي، فهو إجراء حبثي ينتج بياف كصفية يف شكل   ميلَتك  كلَتكفقا  

(. كبالتايل، ديكن استخداـ ٖ: ٖٕٓٓكلمات مكتوبة أك شفهية من األشخاص )موليونق، 
جبث نوعي إلجياد كفهم الظواىر حوؿ كائن البحث. من بعض التعاريف ادلذكورة، يستنتج 

 ث أف البحث النوعي ىو طريقة حبثية إلنتاج كصفي للكائن.الباح
 
 مصادر البينات -2

ادلشار إليها يف الدراسة ىو ادلوضوع الذم ديكن احلصوؿ على  ىو مصدر البيانات
(. يف ىذا البحث، ينقسم مصدر البيانات إىل ٗٗ: ٕٙٓٓ، )سوكندركميدم البيانات منو

 .ةقسمُت، مها مصدر البيانات األساسي كمصدر البيانات الثناكي
 مصدر البياف األساسي. أ
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مصدر البياف األساسي ىو ادلصدر ادلرتبطة بالكائن البحث أك ادلصدر الذم أخذ 
و الكتاب ال ربزف (. ىذا ادلصدر ىٕٕ٘: ٕ٘ٔٓمنو البيانات األساسي )سوغيونو، 

 لعائض القرين
 مصدر البياف الثناكم. ب

قة بالكائن لأخذ منو البينات اإلضايف ادلتع ممصدر البيانات الثناكم ادلصدر الذ
(.  ىذا ادلصدر يتكوف من الكتب ٓٗٔ: ٜٕٓٓالباحث أك نظريتو )سوجركك كبسراكم، 

 كادلوافقة بعنواف البحث. ادلتعلقة كاجملالت ادلناسبة ادلرتبطة كالبحوث
 

 طريقة جمع البيانات -3
 كمها طريقة الكتابة كالطريقة القراءة. يف ىذا البحث،  استخداـ الباحث طريقتُت

 طريقة القراءة -1
القراءة ىي نشاط هتجئة أك تالكة كتابة مسبوقة دبشاىدة مواد القراءة كتتطلب عملية 

ىذه  استخداـ الباحث. كحدة يف حملةتتطلب فهمنا دلعٌت الكلمات أك اجلمل اليت ىي 
 :ىياخلطوات يف طريقة القراءة  ا. أمالصحيحة البياناتإىل الطريقة لكي ربصل 
حيث يعرؼ خلفية  الكتاب ال ربزف لعائض القرين: قرأ الباحث  اخلطوة األكىل

 لعيد القرين يف كتاب ال ربزف بالًتادؼ كالتضادتعلق ي ذمال الكتابنشأة أفكار ىذه 
حيث يعرؼ خلفية  : قرأ الباحث الكتاب ال ربزف لعائض القرين اخلطوة الثانية

 .لعيد القرين يف كتاب ال ربزف بالًتادؼ كالتضادتعلق ي ذمال الكتابىذه نشأة أفكار 
 طريقة الكتابة -2

الكتابة ىي نشاط إلنشاء مالحظة أك معلومات على كسيط باستخداـ 
يف شكل كسائط باستخداـ أدكات مثل تتم الكتابة عادة على كرؽ  األحرؼ.

. بتلك العملية سوؼ يوجد البيانات الكثَتة من الكائن األقالـ أك أقالـ الرصاص
 اخلطوات يف الكتابة كما تلي: ا(. أمٚٔ: ٕ٘ٓٓ)بونقُت، 



 

12
 

يف كتاب ال بالًتادؼ تعلق ت ذمال: كتب الباحث النقاط اجلوىرية  اخلطوة األكىل
 لعيد القرين ربزف

يف كتاب  بالتضادتعلق يتتعلق  اليت: كتب الباحث النقاط اجلوىرية  الثانيةاخلطوة 
 لعيد القرين ال ربزف

 
 طريقة تحليل البيانات -4

حل ادلشكالت عن سلسلة من اإلجراءات كخطوات البحث ىو ربليل البيانات 
منظم بشكل منهجي، حبيث ديكن إجراء البحث  اليت هتدؼ إىل احلصوؿ على مراحل

(. منهج الدراسة باستخداـ منهج نوعي ٗ٘ٔ: ٕٚٔٓ)سوجيونو،  فعالة ككفؤة. باستخداـ
جتماعي اليت يتعلق بو للحصوؿ البيانات يستخدـ ربليل البيانات يف الركاية بالتقييد ثقافة اال

الث مراحل، سبر البيانات البحثية النوعية بث (.٘ٙٔ: ٕٕٓٓادلعينة )سدرمايانيت كىداية، 
، كاستخالص النتائج. احلد من البيانات ىو عملية ، كعرض البياناتكىي: تقليل البيانات

اختيار البيانات اليت تنشأ من ادلالحظات ادليدانية كالًتكيز على تبسيطها كاستخالصها 
 كربويلها.
عرض البيانات ىو عرض جملموعة من ادلعلومات ادلنظمة اليت ديكن أف توفر إمكانية  

الستخالص النتائج. اخلالصة ىي عملية بعد أف يقـو الباحثوف دبعاجلة البيانات أكالن حىت 
ألنو يثبت م جدا مه كاف ربليل البيانات  .يتمكنوا من استخالص النتائج كازباذ اإلجراءات

، سوؼ سبر البيانات يف ىذه الدراسة دبراحل احلد عالكة على ذلك لبحث.النتائج كجودة ا
، كاستخالص النتائج حىت يتمكنوا من توضيح إمكانية كجود من البيانات، كعرض البيانات

 كحدات كعالقات معينة. مت تنفيذ طريقة التحليل يف ىذه الدراسة بواسطة:
 لعيد القرين يف كتاب ال ربزف كالتضادبالًتادؼ تعلق ي ذمال الكتابىذه أف يوصف    -ٔ
 الدالليةأف يشرح الدراسات اليت تتعلق بالنظرية  -ٕ
 لعيد القرين يف كتاب ال ربزف بالًتادؼ كالتضادتعلق ي ذمال الكتابىذه أف خيلص    -ٖ
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 ىيكل البحث -د

 يتكوف ىذا البحث من أربعة فصوؿ، كىي:
كأسئلة البحث كأىداؼ البحث كفوائد ادلقدمة، ربتوم على خلفية البحث  الفصل األول:

 البحث كالدراسات السابقة كمنهج البحث.
 .جيوفرم ليتشريف نظرية الداللية عاإلطار النظرم، حيتوم على ت الفصل الثاني:
تعلق ي ذمال الكتابىذه عرض البيانات كربليلها، حيتوم على البيانات عن  الفصل الثالث:

 لعيد القرين يف كتاب ال ربزف بالًتادؼ كالتضاد
 قًتاحات من قبل الباحث.ختتاـ حيتوم على خالصة نتائج البحث كاالاال الفصل الرابع:
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 الباب الثاني
 علم الداللة .أ

ىي اللغة اليت ترشد شيئا ما كتصف شيئا عنو، كىذه الكلمة أصال تأيت  ةادلراد بدالل 
من الفعل )داال(، أم شرح الشيء بالدليل الذم نفهمو، كالدليل: ما خيتم بو، إذف يقودىا 
إىل ادلعطي. يرمز إليو بادلعٌت، يف حُت أنو علما يدرس "ادلعٌت" كنظرياتو من خالؿ جعل 

القة كمذكورة يف كتاب )التعريف(، كلصاحبو اجلرجاين تعريف ادلفردات ذات معٌت. بينهما ع
داليل كىو ما يقصده السيد سياريف بقولو: الداللة ىي حقيقة كجود شيء ما يف احلالة اليت 

 .، صٖٜٛٔ)موريس، تتطلب معرفة شيء آخر، كاألكؿ ىو الداؿ، كالثاين ىو الداؿ 
ٕٚ). 

علم الرموز كادلعٌت. كيضم الداللة علم اللغة. تبحث عن  احدل فركع ىي الداللة 
تعترب دراسة تصاؿ. االجتماعية كطرؽ م االهتمن فركع علم اللغة. كالداللة يهتم بالناس كعاد

فرع من فركع علم اللغة يدرس نظرية ادلعٌت، أك كفقا للفهم  ىي ادلعٌت أك الدراسات الداللية
أعاله أف علم الداللة ىو العلم الذم حيدد معٌت الكلمات كاجلمل، أم معٌت اللغة أك ادلعٌت. 

غة يدرس حالة الرموز من أجل إنتاج معاين كاضحة.  ىذا العلم ىو فرع من فركع علم الل
 يل ىو شيء أك كل شيء يعمل كمعٌت أك رمزمن التعريف أعاله، فإف ادلوضوع الدال

  (.ٜٚ، ص. ٕٔٓٓ)الكلى، 
 كىيكل معٌت الكالـ. تأيت كلمة داللة َتالداللة ىي جزء من بنية اللغة ادلتعلقة بالتعب 

كمسينو معنو  يف اللغة اإلندكنيسية من الكلمة اليونانية سيما كاليت تعٍت عالمة أك رمز.
"عالمة" أك "رمز". كما ذكر فرديناند دم سوسور أف كل عالمة لغوية تتكوف من عنصرين، 

( ادلكوف ادلفسر أك معٌت ادلكوف األكؿ ٕ( مكوف يف شكل أشكاؿ صوتية للغة. )ٔمها: )
 (.٘ٗ، ص. ٕٚٔٓ)خَت، 

يدرس مث مت االتفاؽ على كلمة داللة كمصطلح يستخدـ يف رلاؿ علم اللغة الذم  
ة على العالقة بُت العالمات اللغوية كاألشياء اليت تدؿ عليها. لذلك، ديكن تفسَت كلمة دالل
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، كىو أحد ادلستويات الثالثة لتحليل اللغة: علم األصوات كالنحوية كالداللية أهنا علم ادلعٌت
 (.ٚٛ، ص. ٕٔٔٓ)سوندم، 

ستخدمة يف االتصاؿ لنقل دلذلا دكر مهم يف التواصل بُت الناس. ألف اللغة ا ةالدالل 
على سبيل ادلثاؿ، ينقل شخص ما األفكار إىل الشخص اآلخر، مث ديكن للشخص معٌت. 

اآلخر أف يفهم ما يتم نقلو. يف علم الداللة، توجد عالقات بُت ادلعاين يف شكل كلمات 
تضمُت كعبارات كصبل كعالقات داللية ديكن أف تعرب عن التشابو يف ادلعٌت أك التناقض أك ال

ادلعٌت أك يُعرؼ باسم ادلتضادات )اجلالل،  أك ادلعٌت ادلتعدد أك الزائد. يوجد فيو تضارب يف
 (.ٜٓٔ، ص. ٕٔٓٓ

ادلعٌت ىو عنصر يظهر يف جانب الصوت، ككعنصر متأصل يف الصوت، فإف ادلعٌت  
منها  موجود أيضنا يف نظاـ العالقات كالًتكيبات الصوتية يف الوحدات اذليكلية اليت يتكوف

االتصاؿ. من ىذا الرأم، ديكن استنتاج أف تفسَت ادلعٌت ديكن رؤيتو من ثالثة جوانب، كىي 
 (.ٕٕ، ص. ٕٜٛٔحيتاج ادلتكلم إىل توصيلو )عمار،  الكلمات كاجلمل كما

ادلعٌت ىو الرابط بُت عناصر اللغة نفسها. عند دراسة معٌت الكلمة، جيب فهم  
 .بعالقات ادلعٌت اليت ذبعل الكلمة سلتلفة عن الكلمات األخرلدراسة الكلمة فيما يتعلق 

، سواء من حيث بنية اللغة ككظيفتها ككذلك من حيث لم ادلعاين رلاالن كاسعنا للغايةيغطي ع
اللغة نفسها )خاصة  ادلعٌت ىو الرابط ادلوجود بُت العناصر العلـو متعددة التخصصات.

معٌت معُت. ادلعٌت كحلقة  عناصر اللغة يؤدم إىل الكلمات(، شلا يعٍت أف كل ارتباط بُت
ادلستخدمُت حىت يتمكنوا من فهم بعضهم  كصل بُت اللغة كالعامل اخلارجي حسب االتفاؽ

 . البعض. سبشيا مع الرأم أعاله
ىناؾ أنواع عديدة من الدالالت يف دراسة اللغة، كىذا التنوع ىو نتيجة االختالفات يف  

 (ٗ-ٖ)يوسف، ص.  ، كما يايل:ة تكوين معٌت الكلمةاألمور ادلتعلقة بكيفي
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، كيقـو على سياؽ ةبادلعٌت ادلزدكج للكلم ةرتبطادلمعٌت  داللة ىيالداللة ادلعجمية  .1
معجم  يف الكالـ اللغوم ادلوجود يف ادلعٌت، كىذا ادلعٌت ىو سبب كجود معاف كثَتة

 عريب.
الداللة الصوتية ىي عالمة اليت تعتمد على القيمة الصوتية للحرؼ كما ىي عليو،  .2

 -)َقَضمكلدل جيٍت يف كتاباتو )اخلصائص( العديد من األمثلة، من بينها فعلُت 
أما الثاين فهو: )أكل الّشيء ، كالفعل كاألكؿ ىو: )أكل شيء اليباس(، َخَضم(

يف يف معٌت الفعلُت،  اخلاء(-)القاؼحريف كىذا االختالؼ ينتج عنو معٌت  الّرطب(،
معٌت الفعلُت؛ دلا يراه العرب يف حرؼ اخلاء أنو حرؼ )رخو(، كأف حرؼ القاؼ 
حرؼ )صلب(، كىذا ما يؤكده كتاب )اخلصائص( الذم يقوؿ إف العرب كانوا 
يأخذكف: "مسموع األصوات إىل زلسوس األحداث"، كما يذكر يف الكتاب نفسو 

من الّدالالت الّلغويّة تشتهر يف احلركؼ اليت تعرب عن األصوات  أّف ىذا الّنوع
 الطبيعية، مثل: )اخلرير، كاحلفيف، كالعواء، كذلك الّصرير، كالقلقة، كغَتىا(.

ادلعٌت الضمٍت، أم ادلعٌت ادلقصود، كادلفهـو  كوفتالّداللة السياقية ىي الداللة اليت  .3
كاحد، حبيث يقصد ادلتكلم ادلعٌت، كيتفهمو ادلتلقي بنفسو من خالؿ شكل الكالـ،  

أف ىذا ادلعٌت لو مفهـو  )اللغة العربية: معناىا كمبناىا( كما قاؿ سباـ حسن يف كتابو
و مقاؿ"، ألنو يسمى )مقاـ(، كىو مبٍت على أنو يشَت أيضا إىل أف "كل مكاف ب

، كأنو مل يكن  يشَت أيضا إىل أف النحاة العرب القدماء كانوا سباقُت يف ىذا ادلفهـو
)مالينوفسكي( الذم أنسب إنشاء ادلصطلح الشهَت إىل سياؽ الوضع. قبل قركف،  
كتب العرب كتبا فيها مل تلق اىتماما كافيا بالدعاية على ادلستول العادلي كما كانت 

 ما جيعل ادلصطلح مرتبطا بو. متاحة لو، كىذا
عالمة اليت تأخذ يف االعتبار احلياة كادلشاعر يف الداللة أك الداللة االجتماعية ىي  .4

ربديد ما يعتربه البشر، كتقصرىا على تطوير ادلعٌت دبركر الوقت، مع ادلفاجآت 
مة اجلديدة اليت فكرنا هبا مع التطور االجتماعي، كعلى سبيل ادلثاؿ يذكر معٌت الكل
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)الكالـ( اليت تطورت، بالنسبة للشخص العادم، ىي عبارة عن رلموعة من 
احلركؼ كاألصوات اليت زبرج من ادلالمح ادلفقودة، كلكن مع تطور البشر اجتماعيا، 

كالما. كجيب   يتسع ادلفهـو إىل الكالـ ادلنقوؿ، كما يركل شاعر من فالف احلديث
لتتطّور من  -ال بأس هبا-ردة ربتاج مدة ة للمفياإلشارة إىل أف الداللة االجتماع

 .معٌت إىل آخر، كفيما يلي أمثلة على الداللة االجتماعية
حرفية سلتلفة  عن أشكاؿ كمعاين تبحث الداللة اليتادلورفولوجية ىي  ةالدالل .5

كمن ، )اإلعرابية(كتأخذىا، كتساكم بُت ىذه ادلعاين كأصوذلا من كجهة نظر ضلوية 
كزبتلف كذلك حبسب ُكجودىا ضمن اجلملة االمسية، أك الفعلية أك الناحية البنائية، 

تدرسها معادلة الوزف الصريف ادلستحقة. لالمتثاؿ لطلب ادلعٌت العالقة ك  احلرفية
 النحوية للمفردات متعدية جيدة.

ثالثة عناصر رئيسية ترتبط فيما بينها ربت عالقة )الداؿ كادلدلوؿ  ذلا ف للداللةأ
 :العناصر الثالثة ىذهكالنسبة(، ك 

لداؿ: ىو العنصر الذم حيمل ادلعٌت، من خالؿ اإلشارة إليو أك التعبَت عنو، فيكوف  .1
سواء كاف لفظا أك تركيبا، أك أف يكوف على ىيئة  عالداؿ على ىيئة منطوؽ يسم

شكل )صورة( أك إشارة، كقد أشار )دم سويسر( أف الداؿ ىو "الصورة الصوتية"، 
كقصد يف ىذه اجلملة أف الداؿ ىو الذم حيدث أثرا نفسيا عند إدراكو، فهو بذلك 

 .يشبو ما حيدثو الصوت، كمل يقصد ىنا الصوت الفيزيائي احلقيقي
داؿ( معٌت ال: ادلعٌت احملموؿ كادلقصود من الداؿ، كما أف لكّل تّركيب لفظي )ادلدلوؿ .2

 .خاص بو يتشكل يف ذىن ادلتلقي
النسبة: ىي العنصر الداليل الذم جيمع بُت العنصر الصويت اللفظي )الداؿ(، كبُت  .3

 العنصر الذىٍت )ادلدلوؿ(، كتتمثل يف كوهنا العالقة اليت تربط بينهما، حبيث ال ديكن
   .ألحدمها االنفصاؿ عن اآلخر، كإال ما ُكجدت الّداللة
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 عالقة المعنى .ب

كبُت  ةالكلم عة بُت معاينكىي عالقة متنو  ،رؼ يف علم الداللة عالقة دالليةتع 
 عالقة ادلعٌت ىي عالقة ذات معٌت أك عالقة داللية بُت كلمة أك كحدة أيضا. جلملا معاين

عالقة ادلعٌت ىي عالقة داللية بُت كلمة أك  لغة أخرل.لغة أخرل مع كلمة أخرل أك كحدة 
"عالقة ادلعٌت ىي عالقة داللية  كحدة لغة أخرل بكلمة أك كحدة لغة أخرل يقوؿ خَت أف

 تشابوبُت كلمة أك كحدة لغة أخرل". تشمل عالقة ادلعٌت ادلتجاكرة )العالقات القريبة(، 
دلعاين ادلتعددة )تعدد ادلعاين كالغموض(، كمعٌت ادلعٌت )الًتادؼ(، كأضداد ادلعٌت )التضاد(، كا

ُت دبشكالت ادلعٌت، العلماء اللغويقاؿ . التشوىات )ادلتجانسات(، كادلعٌت الزائد )التكرار(
 أف ُت يف القدًن كاحلديث. كقد شغلوىا العلماء اللغويق بادلعاينأك ما تتعل تبحث ادلعاين ألف

  .(ٖٚ، ص. ٕٔٔٓ)سواندم،  .بينهمحىت أف تصَت االختالؼ  كيبحثوا وايهتم
عند االخرين عالقة ادلعٌت ىي عالقة داللية توجد بُت كحدة لغوية كأخرل. ديكن أف 
تكوف كحدة اللغة ىنا يف شكل كلمة أك عبارة أك صبل، تعرب عالقة داللية عن تشابو ادلعٌت، 

يف ىذه ادلناقشة حوؿ أك تضارب ادلعٌت، أك تضمُت ادلعٌت، أك خبث ادلعٌت، أك فائض ادلعٌت. 
، يقـو . بناء على فهم عالقة ادلعٌت أعالهعالقة ادلعٌت، عادة ما تتم مناقشة اإلفراط يف ادلعٌت

 .(ٜٕٚ، ص. ٕٕٔٓ)خَت،  الباحث بفحص عالقة ادلعٌت بُت ادلرادفات كادلتضادات
تستخدـ ىذه الدراسة نظرية العلقة للمعٌت يف ربليل موضوع ىذا البحث. ظهر 

من خالؿ اجلمعية الفلسفية األمريكية  ، كاف معركفاٜٗٛٔصطلح الداليل اجلديد يف عاـ ادل
النظر يف العبارة "ادلنظمة اللغوية األمريكية" يف مقاؿ بعنواف "ادلعٌت ادلنعكس". من خالؿ 

  ، ظهر ادلصطلح الداليل يف القرف السابع عشر.الداللية فلسفة
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 عالقة المعنى لغفري ليش .ج

، سوندمادلعٌت ىي عالقة ادلعٌت أك العالقة الداللية بُت كلمة ككلمة أخرل )عالقة  
(. قاؿ شَت إف عالقة ادلعٌت ىي عالقة داللية بُت كلمة. تشمل عالقات ادلعٌت ٚٗ :ٕٔٔٓ

 (.ٖٛ .، صٕٔٔٓ،سودريات. )رلانسة ،تعدد ادلعٌت ،، تضادرادؼت
الداللية ىي دراسة اللغة من جانب ادلعٌت. تتضمن  ةفإف الدراس غفرم ليش،كفقا لػ 

كادلعاين  ،ضاد(الت، كأضداد ادلعٌت )ًتادؼ(العالقة أك العالقة بُت ادلعٌت تشابو ادلعٌت )ال
 ،كادلعٌت الزائد )التكرار( ،كمعٌت التشوىات )ادلتجانسات( ،ادلتعددة )تعدد ادلعاين كالغموض(

 (.ٕٛ، ص. ٜٕٓٓخَت،ككىكذا دكاليك )
أنواع من العالقات بُت الكلمات  صبعكيف الوقت نفسو، كفقا لرباديال، ديكن  

( العالقة بُت الشكل كادلعٌت اليت تنطوم على ٔ( يف: )رلانسة ،تعدد ادلعٌت ،، تضادرادؼت)
( العالقة ٖ( العالقة بُت معنيُت يتضمناف األمساء ادلتضادات؛ ك )ٕادلرادفات كتعدد ادلعاين. )

 مالف على متجانسات، أم شكل كاحد يشَت إىل مرجعُت سلتلفُت.بُت شكلُت يشت
تعٍت االسم  اكنومامن اليونانية القددية، كىي  ة، تأيت كلمة مرادفمن الناحية اللغوية 
، يتم تعريفو على أنو تعبَت )ديكن أف يكوف كلمة فَتحارمن الناحية الداللية، كفقنا لػ .كادلزامنة

، ٖٕٔٓ ،خَتاىا مشاهبا إىل حد دلعٌت التعبَتات األخرل )أك عبارة أك صبلة( يكوف معن
 (.٘٘ص. 

 ال ُت مًتادفُتعالقة ادلعٌت بُت كلمتُت مًتادفتُت ىي عالقة ثنائية االذباه. كلمت 
تتشاهباف بنسبة مائة بادلائة، فقط أكثر أك أقل كالتشابو ليس مطلقا. إنو ليس مطلقا ألف 

، فسيكوف ادلعٌت سلتلفا، على الرغم أف الشكل سلتلفاإذا كاف  يل يقوؿىناؾ مبدأ دال
 ادلًتادفة ليس ذلا نفس ادلعٌت بالضبط. ةاالختالؼ طفيف فقط. الكلم
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تستخدـ ادلرادؼ للتعبَت عن تشابو ادلعٌت. ديكن مالحظة ذلك من حقيقة أف  
مًتصبي القاموس يعرضوف عددا من رلموعات الكلمات اليت ذلا نفس ادلعٌت، ككلها 

 ادفات، أك أف بعضها ذلا نفس ادلعٌت، أك العالقة بُت الكلمات ادلتشاهبة. كذكية.مًت 
 الترادف .أ

على مدلوؿ  ةإطالؽ عدة كلم يف اللغة ىو ما اختلف لفظو كاتفق معناه، أك الًتادؼ 
تعٌت مسمى كاحدا. كاحلساـ كالسيف كادلهند  كاحد، كاألسد كالسبع كالليث كأسامو اليت

قد  احد. كالعربية من أغٌت لغات العامل بادلًتادفات لعوامل عدة سبق ذكرىا.كاليماىن دبعٌت ك 
العربية كحرصوا على إظهار الفركؽ الدقيقة بُت األلفاظ  أنكر بعض العلماء كقوع الًتادؼ يف

يظن أهنا من قبيل ادلًتادفات، غَت أننا نالحظ أف الًتادؼ ظاىرة لغوية  ادلستعملة كاليت
ادلفردات كالداللة. كعلى ذلك نرل  كل لغة نشأت من عدة "ذلجات" متباينة يف  طبيعية يف

اجلاىلية،  كانت مشًتكة بُت قبائل العرب يف  غة العربية الفصحى اليتلال أف الًتادؼ كاقع يف
القرآف الكرًن لنػزكلو هبذه اللغة ادلشًتكة،  أف يقع على بعض الكلمات يف يككاف من الطبع

ؼ قولو تعاىل: )كأقسموا باهلل جهد أدياهنم( كقولو )حيلفوف باهلل ما قالوا(  ضلو )أقسم كحلف(
قولو )كما كاف معذبُت حىت نبعث رسوال( كقولو )كما أرسلناؾ إال  كترادؼ )بعث كأرسل( يف

قولو )تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض( كقولو  رضبة للعادلُت(، كترادؼ )فضل كآثر( يف
 ا(.)تاهلل آثرؾ اهلل علين

الًتادؼ ىو العالقة بُت الشكل كادلعٌت )أكثر من شكل كلو نفس ادلعٌت(. جبانب  
ذلك عند اىل اللغة الًتادؼ ىو عالقة داللية اليت تشَت إىل نفس ادلعٌت كذات اذباىُت. على 

 سبيل ادلثاؿ، بُت كلمة "جلس" ك "قعد".
 كحدات اللغة لمة فقط، بل ديكن استخدامها أيضا يفال تظهر ادلرادؼ يف الك 

رلاننا مع مورفيم مرتبط، كلمة بكلمة، كلمة بكلمة، صبلة بعبارة  الصرفياتاألخرل مثل: 
 .مع اجلمل. ىناؾ بعض األشياء اليت جيب مالحظتها حوؿ ادلرادفات كصبل
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يأيت  كىيينقسم الًتادؼ إىل قسمُت  لعربية مأخوذ من الرديفالًتادؼ يف اللغة ا 
 :بياهنما

 التامالترادف  .1
إنو أمر نادر احلدكث، كعندما تكوف كلمتاف متطابقتُت سباما يف ادلعٌت، ديكن 

، كمثالو من القرآف قولو تعاىل: }ُخْذ ِمْن استخداـ إحدامها يف السياؽ دكف التمييز بينهما
هارة، كمنو أيضا أَْمَواذلِِْم َصَدَقةن ُتَطهِّرُُىْم َكتُػزَكِّيِهم هِبَا{، فالطهارة ىي الزكاة كالزكاة ىي الط

قوذلم: أنصاؼ أك أشباه مًتادفات، كال ديكن استخدامها يف نفس السياؽ إال بالتمييز بينها، 
 أم كجود جانب من ادلعٌت يف كل لفظ ال يكوف موجودا باآلخر.

 الترادف الجزئي .2
يف  ة: تلتقي الكلمغَت التاـغَت ادلكتملة أك  الًتادؼ، أك الًتادؼأك ما يسمى شبو 

يصعب على الناس سبييزه، ألف العامل دييزه يف  الًتادؼ دالالهتا لنفس الشيء. ىذا النوع من
اللغة، كيف الًتاث العريب يذكر ىذا االختالؼ كثَتا، دبا يف ذلك ما كرد يف نظرية ربليل 

إىل الفرؽ بُت  إذ يبُت، جاء يف نظرية التحليل التكويٍت أليب ىالؿ العسكرمالشكل. 
ح كالتمجيد، كجد أف ادلديح لألحياء كادليت، كاحلمد لألحياء فقط، كالعصياف رلرد التسبي

 جنوف للحمد ىو الثناء الذم يتكرر، كالثناء. اليت ال تتكرر، كغَتىا من ادلعادالت.
 أسباب كثيرة أّدت لحدوث الترادف في اللغة العربّية، ومنها:

 اختالؼ ادلراد بُت قبائل العرب  .1
سلتلفُت، أحدمها يفسره على أنو معٌت  كاضعُتأف الكلمتُت ادلًتادفتُت تأتياف من 

مثّ ، لذات ادلعٌت كيشتهر يف قبيلتو أيضاكيشتهر بو يف قبيلتو، كاآلخر يضع كلمة أخرل 
ُيشتهر اللفظاف حبيث ال يتمّيز أحدمها على اآلخر كال يُعرؼ كاضع كلٍّ منهما، كىذا ىو 

  ذكر فخر الدين الرازم.السبب األكثر كما 
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 كاضع كاحد .2

كاحد، كاذلدؼ من كضع الكلمتُت يف معٌت  كاضعإعادة كلمتُت مًتادفتُت من 
كاحد ىو أحد أمرين، كالمها: طرؽ عديدة إلخبار ما يف الركح، كطرؽ عديدة لقوؿ 
ادلعٌت ادلطلوب، مث ادلتحدث لديو خيار استخداـ الكلمة اليت يريدىا، كإذا كاف من 

ب عليو التعبَت كالنطق بإحدل الكلمتُت، فيتم التعبَت عنو بكلمة أخرل، كعلى الصع
يعرّب َمن ال يستطيع النطق بالراء "بالقمح" بدالن عن "الرب"، ككذلك إف أراد سبيل ادلثاؿ، 

الشخص التعبَت عن معٌتن معُّت كنسي اللفظ فإنّو يلجأ إىل ادلعٌت ادلرادؼ لو يف الّتعبَت 
، كإّما التوّسع يف رلاؿ النظم كالنثر كالقافية كالتجنيس، فالنظم الكالـ عن ذلك ادلعٌت

ادلوزكف، كالتجنيس اتفاؽ اللفظُت يف كجو من الوجوه كاختالفها يف ادلعٌت، كذلك على 
 ضلو قوذلم: اشًتيُت الرُب كأنفقتو بالرب، فإنّو أصبل من القوؿ: اشًتيُت القمح كأنفقتو بالرب

 (.ٗٗص. ، ٕٔٓٓ، الرافعي)
 اختالؼ ألسنة القبائل .3

أهنا صفات يتجاىلها أعضاء كل قبيلة، كليست خاصة حبالة كاحدة بسبب   
  األسباب كادلواقف ادلختلفة اليت أدت إىل كضعهم.

كفقا جليفرم ليش، دراسة ادلعٌت كظاىرة لغوية حبد ذاهتا كليس كشيء خارج   
ادلعٌت ال يتكوف فقط من ىذا اللغة. كمع ذلك، فإف نطاؽ علم اللغة الذم يفحص 

عالقة ادلعٌت ىي عالقة ادلعٌت أك العالقة الداللية بُت كلمة أك كحدة لغة أخرل. ، اجملاؿ
 (تضادل، عكس ادلعٌت )اؼ(ادالًت قد تتضمن ىذه العالقة أك عالقة ادلعٌت تشابو ادلعٌت )

 :ادلعٍت لغريفي ليش(. عالقة ٖٕ، ص. ٖٕٔٓ)عبد الشاعر،
 التضاد .ب

صطالحا فهو أف يطلق اد لغة أصلو ضد، ضد يضد ضدا. كأما تعريفو التضا 
مة اليت توقعها على ادلعنيُت لاللفظ على ادلعٌت كضده. كرأل أبو الفضل أف التضاد ىو ك



 

23
 

شًتاؾ يف كوف لفظو من مها تدؿ على األكثر من ادلختلفتُت بلفظ كاحد. كالتضاد يشبو اال
إف ىذين ادلعنيُت متضاداف سلتلفاف )يعقوب، ص. معٌت كيفًتؽ أف التضاد معنيُت أكثر ف

ٔٛٔ).  
التضاد ىو عالقة داللية بُت كالمُت يعرباف عن العكس. على سبيل ادلثاؿ، كلمة  

حياة مع كلمة موت، ترل من طبيعة العالقة. علم الداللة ىو دراسة لسانيات ادلعٌت. يتعلق 
، كليس الًتتيب مع األجزاء النحوية أك األمر دبا تعرب عنو اجلمل كاألشياء اللغوية األخرل

يف اللغة، ىو األصل كضد العكس، كاجلمع ىو عكس ذلك، كالعكس ىو  بالنطق.
نقيضاف، كالعكس ىو ادلصدر. على سبيل ادلثاؿ، يسمى جوف باألبيض كاألسود. كتعريف 

نة آخر كىو الكلمات اليت تعرض معنيُت متعارضُت يف كلمة كاحدة. قاؿ ابن فارس، كمن س
كلمة تسمى معٌت كنقيضها. يعرؼ العلماء، يف  العرب تسمية نقيضُت باسم كاحد. يقاؿ

ادلاضي كاحلاضر، أف ادلتضادات ىي نوع من النطق الشائع، كما يراه بعض الباحثُت 
 ادلعاصرين. تنقل بُت السلبية كاإلجيابية، كالًتاجع كالتنظَت الذم ال مثيل لو يف اللغة احلية.

متضاد من الكلمات اليونانية القددية، تعٍت القتاؿ. من الناحية الداللية، تأيت كلمة  
تعٍت تعبَتا يعترب معناه عكس معٌت تعبَت آخر. العالقة بُت كلمتُت متضادتُت ذات اذباىُت. 

، كمستول مورفيم، كمستول الكلمة، ع مستويات اللغةمت العثور على األضداد يف صبي
ملة. ادلتضادات كادلرادفات ليست مطلقة. ىذا ىو السبب ردبا كمستول العبارة، كمستول اجل
 ضمن احلدكد ادلذكورة أعاله.

ة بسيطة للغاية. على يبدك تناقض ادلعٌت عند النظر إليو يف حملة عند النظر إليو يف حمل 
، احلرارة معاكسة للربكدة كاجلزء العلوم ىو عكس القاع. تعترب تناقضات ادلعٌت سبيل ادلثاؿ

لكلمة إال بكلمة مكونة من أزكاج من األزكاج اليت مت ربديدىا حبيث ال ديكن مقارنة ا عموما
 .، ىذا التعارض ادلزدكج يف ادلعاين ىو أحد أىم ادلبادئ يف بنية اللغةأخرل. يف الواقع
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، تتميز كفقا جليفرم ليش مصطلح استبعاد عدـ التوافق. منطقيا يستخدـ التضاد 
ا على ىذين التناقضُت يف ادلتناقضة. يتعرؼ جيفرم ليش أيض (ٕ( التناقض كٔ ادلتضادات

 بوالريس. ادلطلق كالتناقض ادلطوؿ كتناقض ادلعٌت من خالؿ التمييز بُت التناقض
يقاؿ إف معنيُت متناقضُت، كمها معنياف يستبعد أحدمها اآلخر كيرفض الظهور معا  

اطئا. على سبيل ادلثاؿ: احلياة يف صبلة بياف. إذا كاف أحدمها صحيحا، فسيكوف اآلخر خ
، على سبيل ادلثاؿ: ادلاعز تعيش كسبوت. ىذه إذا كضعت ادلعنيُت يف صبلة كاحدةكادلوت. 

 اجلملة غَت مقبولة.
يُقاؿ إف كلمتُت أك افًتاضُت متناقضُت إذا كانت كلمتُت ال ديكن أف تكونا   

ش ىذا التعارض يف ادلعٌت صحيحُت، كلكن ىناؾ احتماؿ أف كالمها خاطئ. دييز جيفرم لي
 إىل تناقض معٌت الغصُت كتناقض معٌت بوالريس.

عادة ما توجد ادلعاين ادلتضاربة يف رلموعات من الكلمات اليت تشَت إىل نوع  
كاحد كفئة من األشياء. على سبيل ادلثاؿ: الصورة ليست عنزة كليست حصاف. اجلملة 

قرة أك غزاؿ" أك أم نوع آخر من صحيحة ألف ىناؾ احتماؿ أف تكوف "الصورة ىي ب
يف رلموعات من ادلعاين أك السمات  فوالرس عادة ما توجد تناقضات ادلعٌت احليوانات.

ة "ىذا الشخص الصفية. على سبيل ادلثاؿ: غٍت كفقَت. ديكن للمرء أف جيادؿ يف ىذه اجلمل
 .ليس غنينا كال فقَتا

 أنواع التضاد
، كيسمى أيضا التضاد غَت ىو التضاد احلادمن التضاد : أكؿ نوع التضاد احلاد. أ

، مثل )حي ػ ميت( فهما لفظاف متضاداف يف الداللة كيف ىذه احلالة ادلتدرج
 . ُت يعٍت االعًتاؼ باللفظ باآلخرظيكوف نفى أحد طريف اللف

، كلذلك فإهنما قد احلدين فيو ال يستنفذاف كل عامل ادلقاؿ التضاد ادلتدرج: أنو . ب
بل كوف  ، إذو يوجد شيء ال يعرب عنو أم منهماكادلقصود بذلك أن، يكذباف معا
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، ال يشًتط عندما نقوؿ اف الطعاـ ليس باردا ، فمثالاللفظ صفة متوسطة بينهما
 . أف يكوف قصدنا انو ساكن فقدد يكوف مازاؿ دافئ

، كىي نسبة بُت كلمتُت سلتلفتُت ”اإلضافة“كيسميو العلماء  :تضاد التضايف. ج
يف ادلعٌت كل منهم مرتبط دبعٌت زلدد كادراؾ األبوة كالبنوة، فإف أحدمها أمها ال 

 .يدرؾ إال مع إدراؾ اآلخر
عالقة التنافر: أك عالقة التحالف كما يسميها علم ادلنطق، كيعرؼ التخالف بأنو . د

اجتماعهما، كإمكاف  النسبة بُت كلمتُت سلتلفتُت يف ادلعٌت من جهة إمكاف
كاف كالزماف أم ديكن حدكثهما معا يف مكاف كاحد يف ارتفاعهما، مع ارباد ادل

حد يف زماف كاحد مثل )أكل ػ عن مكاف كا زماف كاحد، كديكن ارتفاعهما معا
 .، ك)الطوؿ ػ البياض(باع(

ك ادلتشاهبة يف كيعتقد البعض أف إحداث تقابالت بُت رلموع الكلمات ادلختلفة أ
، حيث أف سابية اليت تتم يف العقل البشرم، كيعكس العملية الرياضية احلادلعٌت أمر ضركرم

قدة اليت ، إال بعد العديد من العمليات اللذىنية ادلعقاط اإلنساف لصيغة زلددة ال حيدثإلت
، كلذلك قاؿ سوسَت كلماتو الشهَتة سوسَت بأف إنتاج داللة ربدث بداخل عقل اإلنساف

بإحدل العالقات  ، كبُت صيغ أخرل اليت تتمعن طريق عملية التضاد بينهما يتمصيغة ما 
 . سابقا ا علماء اللغة كاليت مت توضيحهااليت حددى

 

 أسباب التضاد في اللغة
، فقد نوع اللهجات بُت القبائل العربيةيعزل كثرة التضاد يف اللغة العربية إىل ت. أ

، كلمة اخرل لعكس معناىا ىذاقابلة  تستخدـ قبيلة ما كلمة دلعٌت كتضعو م
، كذلذا ة ما كلمتُت متضادتُت دلعٌت كاحدكلكن من ادلستحيل أف تستخدـ قبيل

، فمن ادلستحيل أف كجد حرؼ ما على معنيُت متعاكسُتالسبب قالوا: )اذا 
، كلكن قد يكوف أحد م أكقع عربيا دبساكاة منو بينهمايكوف الشخص الذ
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دلعٌت اآلخر خاص بقبيلة أخرل، كلكن بعض ذلك لة عربية، كاادلعنيُت خاص بقبي
  .، كتشاهبت القبائل كثَتا فيما بينهااختلطت القبائل

، التدفق يف قوانُت التطور الصويت: على سبيل ادلثاؿ قوذلم: اقول الرجل فهو مقو. ب
، كديكن أيضا أف تعرب عن قوة الظهر أم قوة قوة بدنية معناه اف الرجل لديو

، كديكن أف تعرب أيضا عن حيميو، كيدافع عنو كيقف ألجلون النسب فلديو م
 .الفقر فقد يصبح الرجل فجأة يف ليلة كضحاىا

 ال ربزف.د 
كتاب ال ربزف دراسة جادة من الشيخ عائض القرين حيث حيتوم على الكثَت من 

ىذا الكتاب من تأليف عائض . ادلعرفة كالفائدة اسبٌت اف يستفيد منها كل قارئ منكم
عائض بن عبد اهلل القرين كاتب كشاعر كداعية . حقوؽ الكتاب زلفوظة لصاحبهاالقرين ك 

إسالمي سعودم. لو الكثَت من الكتب كاخلطب كاحملاضرات الصوتية كادلرئية من دركس 
كزلاضرات كأمسيات شعرية كندكات أدبية. يُعد كتاب ال ربزف أبرز نتاج القرين ادلعريف 

 . نسخةحيث بيع منو أكثر من عشرة ماليُت
ىػ.  ٜٖٚٔادلوافق  ٜٜ٘ٔيناير  ٔكلد القرين بقرية آؿ شريح دبحافظة بلقرف يف 

حصل على الشهادة اجلامعية من كلية أصوؿ الدين من جامعة اإلماـ زلمد بن سعود 
ىػ،  ٛٓٗٔاإلسالمية. مث حصل على ادلاجستَت من جامعة اإلماـ يف احلديث النبوم عاـ 

ىػ بعنواف دلفهم دلا أشكل من تلخيص  ٖٕٗٔاإلماـ عاـ  مث على الدكتوراه من جامعة
صحيح مسلم للقرطيب دراسة كربقيقا. درَّس القرين يف جامعة اإلماـ زلمد بن سعود 

سنوات. كشغل منصب األمُت العاـ دلؤسسة ال ربزف  ٚاإلسالمية احلديث النبوم مدة 
 .لإلعالـ كالنشر

كزار كثَت من الدكؿ كحضر عشرات  العلمي كالدعوم تفرغ القرين للدعوة ونشاط
 ٓٔبيع منو أكثر من  ادلؤسبرات كألف أكثر من شبانُت كتابا كأشهرىا كتاب ال ربزف كالذم
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ماليُت نسخة، كترجم إىل عدة لغات، كباإلضافة لكتاب التفسَت ادليسر، كأسعد امرأة يف 
ظمة، كحدائق ذات العامل، كمقامات القرين، كالفقو ادليسر، كفقو الدليل، كعاشق، كالع

حبجة، كقصة الرسالة، كأعظم سجُت يف التاريخ، كإمرباطور الشعراء، كقصائد قتلت 
أصحاهبا، كديواف شعر بعنواف القرار األخَت كغَتىا من الكتب يف احلديث كالتفسَت كالفقو 

رللد مع ادلشاركة خبمسة  ٕٔكاألدب كالسَتة، أهنى القرين تأليف ادلوسوعة اإلسالمية يف 
رامج تلفزيونية دائمة يف التفسَت كاحلديث كالسَتة كالثقافة كاألدب. كلو أكثر من ألف ب

شريط كاسيت إسالمي يف اخلطب كالدركس كاحملاضرات كاألمسيات الشعرية كالندكات 
األدبية ألف القرين يف احلديث كالتفسَت كالفقو كاألدب كالسَتة كالًتاجم، ككاف أشهر 

 مؤلفتو كتاب ال ربزف. 
، فيحاكؿ نقلها من اذلم إىل اإلنساف يتناكؿ الكتاب اجلانب ادلأساكم يف حياة

السركر، كمن الشـؤ إىل القناعة. حيدث الكتاب القارئ مباشرة بأسلوب سهل يغلب عليو 
كاعتمد الكاتب على زلاكاة القارئ بشكل سلس كمؤثر كبرسائل عقالنية، الطابع الديٍت، 

كنصائح حياتية، كما اعتمد على االستدالؿ بالقصص سواء اإلسالمية أك غَت اإلسالمية، 
كتكثر يف الكتاب أشعار احلكمة بأنواعها كخصوصان األبيات اليت يلمس منها التفاؤؿ، كما 

ادلأثورة. كمن اجلوانب ادلهمة يف الكتاب ىو اجلانب أنو حول على الكثَت من ادلقوالت 
األديب، حيث أف الكتاب مكتوب على قدر كبَت من الفصاحة كاليت أعطت الكتاب 
صبالية فريدة من نوعها. كقد القى قبوؿ كاستحساف للقراء العرب، كحقق مبيعات عالية 

 .فاقت ادلليونُت نسخة، كسبت ترصبتو إىل عدة لغات أخرل
عبارة عن موضوعات صغَتة متعددة، كال يقل ادلوضوع الواحد بالغالب عن الكتاب 

نصف صفحة كال يزيد عن صفحتُت. يناقش الكتاب كبشكل مباشر ادلشاكل اليت يواجها 
اإلنساف سواء يف مواقفو اليومية، أك ادلشاكل احلياتية العامة. بشكل عاـ حياكؿ الكتاب 

ين ُيشعر النفس باذلدكء كاألمل، كمنها ما ىو تقدًن حلوؿ متعددة، فمنها ما ىو ركحا
 .عقالين يدعوا النفس إىل التفكَت كالتأمل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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تذكر ادلاضي كالتفاعل معو كاستحضاره، كاحلزف دلآسيو ضبق ادلثاؿ تبحث عن: 
كجنوف، كقتل لإلرادة كتبديد للحياة احلاضرة. إف ملف ادلاضي عند العقالء يطول كال 

نزانة النسياف، يقيد حبباؿ قوية يف سجن اإلمهاؿ فال خيرج أبدا، يركل، يغلق عليو أبدا يف ز 
كيوصد عليو فال يرل النور، ألنو مضى كانتهى، ال احلزف يعيده، ال اذلم يصلحو، ال الغم 
يصححو، ال الكدر حيييو، ألنو عدـ، ال تعش يف كابوس ادلاضي كربت الفائت، أنقذ 

إىل مصبو، كالشمس إىل مطلعها، كالطفل إىل نفسك من شبح ادلاضي، أتريد أف ترد النهر 
 .بطن أمو، كالدمعة إىل العُت

من أشهر الكتب بوقتنا احلديث يف األكساط العربية.  ال ربزف يعترب كتاب
تقريرا عن كتاب )ال ربزف( للشيخ الدكتور عائض القرين كأكثر   رللة فوربز األمريكية نشرت

دلليونُت اليت مت بيعها كتاب عريب مبيعا يف العامل، كما نشرت اجمللة خربا عن تدشُت ا
كشلا جيدر ذكره عن ىذا الكتاب أيضان أنا أحدث ضجة يف اإلنًتنت العريب، فهو  .مؤخرا

 تتحدث عنو أك تقتبس يتمتع بشهرة كبَتة يف عامل النت، كعدد ىائل من الصفحات اليت
  منو، مثاال.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%B3_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9)
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 الباب الثالث
 مناقشة نتائج البحث

قة ادلعٌت يف ترادؼ كتضاد يف كتاب ال سيبحث الباحث يف ىذا الباب عن عال
كفقا لػغفرم ليش، فإف الدراسات الداللية ىي لغفرم ليش. ربزاف لعائض القرين بنظرية 

دراسة اللغة من جانب ادلعٌت. تتضمن العالقة أك العالقة بُت ادلعٌت تشابو ادلعٌت )الًتادؼ(، 
ين كالغموض(، كمعٌت التشوىات كأضداد ادلعٌت )التضاد(، كادلعاين ادلتعددة )تعدد ادلعا

 سات(، كادلعٌت الزائد )التكرار(.)ادلتجان
ستعرض نتائج البحث يف شكل كلمات مًتادفة كمتضاربة من باب "يا اهلل إىل أمن 

القرين. سيتم ربليل الكلمات اليت مت  جييب ادلضطر إذا دعاه" يف كتاب ال ربزف لعائيض
العثور عليها من عالقات ادلعٌت. عالقة ادلعٌت اليت ذلا عالقة من حيث تشابو ادلعٌت )مرادؼ( 
كعكس ادلعٌت )متضاد(. فيما يلي يصف الباحث ادلعطيات يف شكل كلمات كجدىا 

  ربزف لعائيض القرين.الباحثوف من باب "يا اهلل إىل أمن جييب ادلضطر إذا دعاه" يف كتاب ال
 .سيتم تقدًن البيانات يف اجلدكؿ أدناه 

 6الجدول  6.6
 النمرة الًتادؼ ادلعٌت

 ٔ ادلصيبة كل مكركه حيل باإلنساف

  النكبة مصيبة مؤدلة توجع اإلنساف

طالبو  طالبو بالشيء سأؿ بإحلاح ما يعتربه حّقا لو:
 حبّصتو/ بوفاء دينو/ بإرثو/ حبقِّو.

 ٕ الطالبُت

  السائلُت الذم يطلب الشيء فقَت، شّحاذ، متسوِّؿ، ُمستَػْعط  

 ٖ أحسن ِاسم تَػْفِضيل ِمَن احَلَسنِ 
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 حَسُن: األَفضل.اال
 ِاسم تَػْفِضيل ِمَن اجلمل

 : األَفضل.األصبل
  أصبل

 ٗ الغوث اإِلعانُة كالنصرة

  ادلدد العوف كالغوث يلحقو األماـ باحملاربُت

 ٘ حزينا كمعنو يشعر باحلزف كال سعادة فاعل من َحزِفَ 

  كئيبا فاعل من كئب اك حزين، منكسر النفس

 ٙ فرحا يشعر بالسعادة

  سركرا يشعر بالسعادة

 ٚ أمنا اطمئن من بعد خوؼ

  سكينة ستقراريشعر بالراحة، الطمأنينة، كاال

 ٛ أفرج يساعد

  أقف يساعد

 ٜ اجلميل شرح صباؿ شيء

  اإلحساف شرح صباؿ شيء

 ٓٔ اذلدكء اطمئن من بعد خوؼ

  السكينة ستقراريشعر بالراحة، الطمأنينة، كاال

 ٔٔ الفزع اخلوؼ كالذعر
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  اخلوؼ اضطراب لنفس لتوقع نزكؿ مكركه

 ٕٔ اذلم احلزف

  الغم احلزف

 ٖٔ الكائن سللوؽ احلية

  ادلخلوؽ كائن حي

 ٗٔ الرخاء حسن احلاؿ

  السراء الرخاء اك الطيبة

 ٘ٔ اذلم الغم

  احلزف الغم

 ٙٔ يزكي يطهر

  يطهر نقاه من النجاسة أك العيب أك ضلومها

 ٚٔ الصدؽ مطابقة الكالـ للواقع حبسب اعتقاد ادلتكلم

  الصراحة الوضوح فيو كاخللوص من االلتواء

 ٛٔ فوز صلاحا، ظفرا

  فالح الفوز
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 0الجدول  6.0

 النمرة التضاد ادلعٌت

يف القلب جيده اإلنساف من حّب أك ىم أك  كأمل حرقة
 حزف أك ضلو ذلك

 ٔ لوعة

  سلوة رخاء العيش

خالؼ الفرح، حالة من الغم كالكآبة باطنا، كيًتجم عنو 
 الظاىر يف الغالب

 ٕ حزف

  سركر يف حالة فرح

انفعاؿ يف النفس حيدث لتوقع ما يرد من ادلكركه أك 
 يفوت من احملبوب

 ٖ خوؼ

  أمن اطمئناف من بعد خوؼ

 ٗ الطعاـ كل ما يؤكل كبو قواـ البدف

  الشراب ادلاءما شرب من أم نوع 

 ٘ ادلاضي الزمن الذم قبل احلاضر

  احلاضر الزمن بُت ادلاضي كادلستقبل

 ٙ اليـو الوقت ليال أك هنارا قليال أك كثَتا

  الغد اليـو الذم بعَد يومك الذم انت فيو

اجملموعة الشمسية كترتيبو الثالث يف فلكو أحد كواكب   ٚ األرض
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 حوؿ الشمس، كىو الكوكب الذم نسكنو
  السماء ما يقابُل األرض

 ٛ العليا ضد السفلى

  السفلي ضد العليا

 ٜ اليمُت ضد اليسار

  الشماؿ ضد اليمُت

 ٓٔ الطويل خالُؼ القصَت َأك العريضِ 

  القصَت قليل الطوؿ

 ٔٔ جوع من الطعاـُخُلوُّ ادلعدة 

  شبع امتأل بطُنو من الطّعاـ

كلُّ ما خرَج بالكائن احلّي عن حدِّ الصِّحَّة كاالعتداؿ 
 من علة أك نفاؽ أك تقصَت يف أمر

 ٕٔ مرض

  عافية الصحة التامة

 ٖٔ الدنيا ىذه احلياة احلاضرة، قبل الربزخ أك قبل ادلوت

  األخرة دار احلياة بعد ادلوت

 ٗٔ تعب كعناء كجهدمشقة 

  ارتاح سر كنشط

أخرب عن الّشيء خبالؼ ما ىو عليو يف الواقع، عكسو    ٘ٔ كاذبة
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 صَدؽ
  صادقوف قولو مطابق للحقيقة

 ٙٔ قوة ضد ضعف

  ضعف ضد قوة

 ٚٔ راح حالة حار

  بركد حالة بريد

 ٛٔ رفق َحنَّ، َعَطَف َعَلْيوِ 

   عنف ردِعو كإصالحو المو بشدة كأنكر شيئا من ِفعلو بُغيةَ 

 ٜٔ بيع ضد الشراء

  شراء ضد بيع

 ٕٓ ينسوف عدـ قدرة اإلنساف على اسًتجاع خرباتو احلياتّية السابقة

  حيفظوف احًتز الشيء

 ٕٔ اإلساءة كالشر ألذما

  اإلحساف اخلَت

 2ٕ خَت إلحساف

  شر لألذا

 ٖٕ الصالح مابينهما من عداكة كِشقاؽأزاؿ 
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  الفساد جيعل الشر

 
من  كالتضاد اآلخر شكل العالقة بُت الًتادؼ ا تلوفيما يلي يناقش الباحث كاحد 

 كمنها: ،باب "يا اهلل إىل أمن جييب ادلضطر إذا دعاه" يف كتاب ال ربزف لعائيض القرين
من باب "يا اهلل إلى أمن يجيب عالقة المعنى بين الكلمات المترادفة  .أ

 دعاه" في كتاب ال تحزن لعائيض القرنيالمضطر إذا 
فيما يلي   الًتادؼ ىو العالقة بُت الشكل كادلعٌت )أكثر من شكل كلو نفس ادلعٌت(.

شرح حوؿ مناقشة عالقة ادلعٌت من باب "يا اهلل إىل أمن جييب ادلضطر إذا دعاه" يف كتاب 
 .ال ربزف لعائيض القرين

 النكبةك يبة عالقة ادلعٌت ادلرادؼ بُت ادلص .1
يبة ىي كل مكركه حيل باإلنساف كمعٌت نكبة ىي مصيبة مؤدلة توِجع معٌت مص 
ىاتاف كلمة ادلصيبة كالنكبة ذلما نفس ادلعٌت، أم كل سوء حيدث للبشر. . اإلنساف

 :الكلمتاف يف االقتباس التايل
 

كجثمت الكارثة، نادل  النكبة،كحلت  المصيبة، إذا كقعت
 (.ٕٔ، ص. ٕٔٓٓ)القرين،  ادلصاب ادلنكوب: يا اهلل

 
كالمها نفس   أف ف كالمها نفس عالقة ادلعٌت يف الًتادؼ. حيثأالبياف، ذلك  من
كىو . . كلمة ادلصيبة كالنكبة تدخالف يف نوع ترادؼ تاـكل سوء حيدث للبشر ادلعٌت، ىو

منهما  أما حبيث ديكن استخداـ تاما تطابقنادر الوقوع، كىو حُت يتطابق اللفظاف بادلعٌت 
 تاما. اتفاقاكيقصد بو اتفاؽ الكلمتُت يف ادلعٍت  .يف السياؽ دكف تفريق بينهما
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 عالقة ادلعٌت الطالبُت كالسائلُت .2
طالبو حبصتو/بوفاء  طالبو بالّشيء سأؿ بإحلاح ما يعتربه حقًّا لو:معٌت الطالبُت ىو 

الذم يطلب الشيء.   عطستسوؿ، ماذ، متفقَت، شحدينو/ بإرثو/ حبقِّو. عما السائلُت ىو 
كلمة الطالبُت كالسائلُت ذلما نفس ادلعٌت كىو طلب الشيء. ىتاف الكلماتاف يف السرد  

 كتاب الربزف لعائيض القرين:
 

 ، كأسدلت الستور يف كجوهالطالبين ماـأإذا أكصدت األبواب 
 (.ٖٔ، ص. ٕٔٓٓ)القرين، ، صاحوا: يا اهلل السائلين

 
من ادلعٌت ادلقدـ، أف الكلمتُت ذلما نفس ادلعٌت كلديهما عالقة معٌت مًتادفة. حيث 

أك ما يسمي بشبو الًتادؼ، أك الًتادؼ غَت لكن  طلب الشيءأف كالمها نفس ادلعٌت كىي 
. االستنتاج من الشرح أعاله، الشيء الواحد ىكىو أف تتقارب األلفاظ يف داللتها عل ،التاـ

 . اجلزئيمدرجة يف الًتادؼ ىاتُت الكلمتُت 

 أحسن كأصبلعالقة ادلعٌت بُت  .3
سم التفضيل، ىناؾ اختالؼ طفيف يف ىاتُت امة أحسن كأصبل كالمها كل 

الكلمتُت، حيث عادة تستخدـ كلمة أحسن لوصف األخالؽ أك السلوؾ عما تستخدـ  
اليت تظهر ىاتُت جلمل إذف، الفرؽ بُت االثنُت يف سياؽ اجلملة. كلمة أصبل لوصف الوجو. 

 :الكلمتُت ادلًتادفتُت ىي
 

احلركؼ، كأصدؽ العبارات، ك  أجملاألمساء، ك أحسن اهلل:
 (.ٕٖ، ص. ٕٔٓٓ)القرين، أشبن الكلمات 
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ذلما كىو شرح صباؿ شيء. لذلك، كالمها  كمع ذلك، كالمها ذلما نفس ادلعٌت،
كىو أف  .يف سياقا سلتلفس ادلعٌت كلكنها تستخدـ . ألف ذلا نفترادؼ جزئيعالقة معٌت 

 الشيء الواحد. ىتتقارب األلفاظ يف داللتها عل

 عالقة ادلعٌت بُت الغوث كادلدد .4
العوف كالغوث يلحقو األماـ كمعٌت ادلدد ىو  اإِلعانة كالنصرةىو  معٌت الغوث

ىاتاف الكلمتاف يف كلمة الغوث كادلدد ذلما نفس ادلعٌت، أم العوف اك النصرة. . باحملاربُت
 :االقتباس التايل

 
، كالود كاإلحساف، )كما المددك الغوثاهلل: فإذا اللطف كالعناية، ك

  (.ٖٖ، ص. ٕٔٓٓ)القرين، بكم من النعمة فمن اهلل( 
 

ف كالمها نفس عالقة ادلعٌت يف الًتادؼ. حيث كالمها نفس أ، الشرح ذلك من
كىو نادر . تدخالف يف نوع ترادؼ تاـ الغوث كادلدد. كلمة العوف اك النصرةادلعٌت، أم 

منهما يف  أما حبيث ديكن استخداـ تاما تطابقالوقوع، كىو حُت يتطابق اللفظاف بادلعٌت 
 .السياؽ دكف تفريق بينهما

 عالقة ادلعٌت بُت حزينا ككئيبا .5
فاعل كئيبا ىو . عما  فاعل من َحزَِف كمعنو يشعر باحلزف كال سعادةمعٌت حزينا ىو 

حزين، منكسر النفس. كلمة حزينا ككئيبا ذلما نفس ادلعٌت ال يشعر بالسعادة.  من كئب اك
 ربزف لعائيض القرين: ىتاف الكلمتاف يف السرد كتاب ال

 
إنك يف نعم عميمة، كأفضل جسيمة، كلكنك ال تدرم، تعيش 

 (.ٖٗ، ص. ٕٔٓٓ)القرين،  كئيبا حزينامهموما، 
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ادلعٌت كلديهما عالقة معٌت مًتادفة. حيث ، أف الكلمتُت ذلما نفس البياف ذلك من
. االستنتاج من الشرح أعاله، ىاتُت الكلمتُت ال يشعر بالسعادة وأف كالمها نفس ادلعٌت كى
كىو حُت يتطابق اللفظاف بادلعٌت تطابقا تاما حبيث ديكن استخداـ مدرجة يف الًتادؼ التاـ. 

 أم منهما يف السياؽ دكف تفريق بينهما.

  بُت فرحا كسركراعالقة ادلعٌت .6
أذا ذلما نفس ادلعٌت، أم يشعر . يشعر بالسعادة، نفس ادلعٍت بسركرىو  معٌت فرح

 :ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس التايلبالسعادة. 
 

شهورا،  لليـو ىذا الذم أنت فيو فتقسم ساعتو كذبمل من دقائقو سنوات كمن ثناكية
أمنا كسكينة ترضى فيو  سروراكفرحا تزرع فيو الرب، تتهيأ للرحيل، تعيش ىذا اليـو 

، ص. ٕٔٓٓ)القرين، برزقك، بزكجتك، بأطفالك، بوظيفتك، ببيتك، بعلمك 
ٖٙ.)  

 
 ف كالمها نفس عالقة ادلعٌت يف الًتادؼ. حيث كالمها نفس ادلعٌت،أالبياف،  ذلك من

كىو نادر الوقوع، كىو . تدخالف يف نوع ترادؼ تاـ فرح كسركر. كلمة ال يشعر بالسعادة
منهما يف السياؽ دكف  أما حبيث ديكن استخداـ تاما تطابقحُت يتطابق اللفظاف بادلعٌت 

 .تفريق بينهما
 أمنا كسكينة عالقة ادلعٌت بُت .7

يشعر بالراحة، الطمأنينة، كمعٌت سكينة ىو اطمئن من بعد خوؼ أمنا ىو معٌت 
ىاتاف ذلما نفس ادلعٌت، أم اطمأف من بعد اخلوؼ.  أمنا كسكينةكلمة . ستقراركاال

 :الكلمتاف يف االقتباس التايل
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لليـو ىذا الذم أنت فيو فتقسم ساعتو كذبمل من دقائقو سنوات كمن 
ثناكية شهورا، تزرع فيو الرب، تتهيأ للرحيل، تعيش ىذا اليـو فرحا 

ترضى فيو برزقك، بزكجتك، بأطفالك،  سكينةك أمناكسركرا ك
 (.ٖٙ، ص. ٕٔٓٓ)القرين، بوظيفتك، ببيتك، بعلمك 

 

 ف كالمها نفس عالقة ادلعٌت يف الًتادؼ. حيث كالمها نفس ادلعٌت،أمن البياف، 
كىو نادر الوقوع، . تدخالف يف نوع ترادؼ تاـ فرح كسركر. كلمة اطمأف من بعد اخلوؼ

منهما يف السياؽ  أما حبيث ديكن استخداـ تاما تطابقعٌت كىو حُت يتطابق اللفظاف بادل
 .دكف تفريق بينهما

 عالقة ادلعٌت بُت أفرج كأقف .8
 :ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس التايل. كىو نفس ادلعٌت بأقفيساعد أفرج ىو معٌت 

 
لليـو فقط سوؼ أعيش فأنفع االخرين، كأسدم اجلميل إىل الغَت، أعود 

عن مكركب،  أفرجمريضا، أشيع جنازة، أدؿ حَتاف، أطعم جائعا، 
، أشفع لضعيف، أكاسي منكوبا، أكـر عادلا، أرحم أقف  مع مظلـو

 (.ٖٙ، ص. ٕٔٓٓ)القرين، صغَتا، أجل كبَتا بعلمك 
 

دلعٌت يف الًتادؼ. حيث كالمها نفس ادلعٌت، ف كالمها نفس عالقة اأمن البياف، 
. كىو نادر الوقوع، كىو حُت يتطابق يساعد. كلمة أفرج كأقف تدخالف يف نوع ترادؼ تاـ

 اللفظاف بادلعٌت تطابقا تاما حبيث ديكن استخداـ أم منهما يف السياؽ دكف تفريق بينهما.

 عالقة ادلعٌت بُت اجلميل كاإلحساف .9
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ذلما نفس  اجلميل كاإلحساف كلمة اشرح صباؿ شيء.  اجلميل كاإلحساف ىو معٌت 
 :ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس التايل. شرح صباؿ شيءادلعٌت، كىو 

 
للغَت،  اإلحسان ، كعدـالجميل اخلطاب احلار ال يدعوؾ لًتؾ إف ىذ

على انتظار اجلحود، كتنكر ذلذا اجلميل كاإلحساف فال  كإمنا يوطنك
  (.ٔٗ، ص. ٕٔٓٓ)القرين، تبتئس دبا كانو يصنعوف 

 

 كىوف كالمها نفس عالقة ادلعٌت يف الًتادؼ. حيث كالمها نفس ادلعٌت، أمن البياف، 
كىو نادر الوقوع، كىو . تدخالف يف نوع ترادؼ تاـ صبيل كاإلحساف. كلمة شرح صباؿ شيء

منهما يف السياؽ دكف  أما حبيث ديكن استخداـ تاما تطابقحُت يتطابق اللفظاف بادلعٌت 
 .تفريق بينهما

 عالقة ادلعٌت بُت اذلدكء كالسكينة .11
يشعر بالراحة، الطمأنينة، كمعٌت السكينة ىي  اطمئن من بعد خوؼاذلدكء ىو معٌت 

ىاتاف لكن متفرقة يف السياؽ.  ذلما نفس ادلعٌت،كلمة اذلدكء كالسكينة . ستقراركاال
 :الكلمتاف يف االقتباس التايل

 
اجلميل كامسو، كادلعركؼ كرمسو، كاخلَت كطعمو. أكؿ ادلستفيدين من 
إسعاد الناس ىم ادلتفضلوف هبذا اإلسعاد، جينوف شبرتو عاجال يف 
نفوسهم كأخالقهم، كضمائرىم، فيجدكف اإلنشراح كاإلنبساط، 

 (.ٕٗ، ص. ٕٔٓٓ)القرين،  والهدوء والسكينة
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ف كالمها نفس عالقة ادلعٌت يف الًتادؼ. حيث كالمها نفس ادلعٌت، لكن أمن البياف، 
كىو أف تتقارب . تدخالف يف نوع ترادؼ جزئي متفرقة يف السياؽ. كلمة اذلدكء كالسكينة

 .الشيء الواحد ىاأللفاظ يف داللتها عل

 كاخلوؼ عالقة ادلعٌت بُت الفزع .11
اضطراب لنفس لتوقع نزكؿ ىو  اخلوؼكمعٌت  اخلوؼ كالذعر ىو معٌت الفزع 

ىاتاف الكلمتاف يف . لكن متفرقة يف السياؽذلما نفس ادلعٌت،  الفزع كاخلوؼ كلمة. مكركه
 :االقتباس التايل

 
ىلموا إىل بستاف  الخوفك الفزعيا من هتددىم كواييس الشقاء ك

ادلعركؼ كتشاغلوا بالغَت، عطاء كضيافة كمواساة كإعانة كخدمة 
 (.ٕٗ، ص. ٕٔٓٓ)القرين، كستجدكف السعادة طعما كلونا كذكقا 

 

ف كالمها نفس عالقة ادلعٌت يف الًتادؼ. حيث كالمها نفس ادلعٌت. كلمة أمن البياف، 
كىو أف تتقارب األلفاظ يف داللتها علي . الفزع كاخلوؼ تدخالف يف نوع ترادؼ جزئي

 .الشيء الواحد

 عالقة ادلعٌت بُت اذلم كالغم .12
 :ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس التايلذلما نفس ادلعٌت، كىو حزف.  وب اذلم كالغمكلمة 

 
كالفزع، ألف ىذا الغم ك للهميـو ذبد يف حياتك فراغا فتهيأ حينما 

، ص. ٕٔٓٓ)القرين، الفراغ يسحب لك كل ملفات ادلاضي كاحلاضر 
ٖٗ.) 
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ف كالمها نفس عالقة ادلعٌت يف الًتادؼ. حيث كالمها نفس ادلعٌت.  أالبياف، ذلك من 
. كىو نادر الوقوع، كىو حُت يتطابق كلمة ادلصيبة كالنكبة تدخالف يف نوع ترادؼ تاـ

 تاما حبيث ديكن استخداـ أم منهما يف السياؽ دكف تفريق بينهما.اللفظاف بادلعٌت تطابقا 

 عالقة ادلعٌت بُت الكائن كادلخلوؽ .13
 الكائن كادلخلوؽكلمة . كائن احلي سللوؽ ىوكمعٌت  ىو زللوؽ حي معٌت الكائن 

 :ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس التايلذلما نفس ادلعٌت. 
 

من الذم يفزع إليو ادلكركب، كيستغيث بو ادلنكوب كتصمد إليو 
، كتلهج بذكره األلسن، كتأذلو القلوب المخلوقاتكتسألو  الكائنات

 (.ٓ٘، ص. ٕٔٓٓ)القرين، إنو اهلل ال إلو إال ىو 
 

تدخالف يف  الكائن كادلخلوؽف كالمها نفس عالقة ادلعٌت يف الًتادؼ. كلمة أمن البياف، 
. كىو نادر الوقوع، كىو حُت يتطابق اللفظاف بادلعٌت تطابقا تاما حبيث ديكن نوع ترادؼ تاـ

 بينهما.استخداـ أم منهما يف السياؽ دكف تفريق 

 كالسراء لرخاءعالقة ادلعٌت بُت ا .14
الرخاء كلمة . طيب يئش كالسراء ىو الرخاء اكمعٌت  ىو حسن احلاؿ معٌت الرخاء 
 :ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس التايلذلما نفس ادلعٌت.  كالسراء

 
كالضراء كنفزع  السراءك الرخاءكعليك أف ندعوه يف الشدة ك ىكحق عل

 (.ٓ٘، ص. ٕٔٓٓ)القرين، إليو يف ادللمات 
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ف كالمها نفس عالقة ادلعٌت يف الًتادؼ. حيث كالمها نفس ادلعٌت، أمن البياف، 
كىو نادر الوقوع، كىو حُت يتطابق اللفظاف بادلعٌت تطابقا تاما . كتدخالف يف نوع ترادؼ تاـ

 حبيث ديكن استخداـ أم منهما يف السياؽ دكف تفريق بينهما.

 عالقة ادلعٌت بُت اذلم كاحلزف .15
 :ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس التايل ىو احلزف كمعٌت احلزف ىو الغم.  معٌت اذلم

 
)القرين، كالكرب  الحزنكالغم كالهم كلن أسرد عليك ىنا أدعية إزاحة 

 (.ٓ٘، ص. ٕٔٓٓ
 

ف كالمها نفس عالقة ادلعٌت يف الًتادؼ. حيث كالمها نفس ادلعٌت، أمن البياف، 
. كىو نادر الوقوع، كىو حُت يتطابق اللفظاف بادلعٌت تطابقا تاما كتدخالف يف نوع ترادؼ تاـ

 .حبيث ديكن استخداـ أم منهما يف السياؽ دكف تفريق بينهما

 يزكي كيطهرعالقة ادلعٌت بُت  .16

كلمة . نقاه من النجاسة أك العيب أك ضلومهاىو  يطهركمعٌت  يطهرىو  يزكيمعٌت  
 :ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس التايل، يعٍت يطهر الشيء ذلما نفس ادلعٌت يزكي كيطهر

 
كيفرحها كيذىب غمها كمهها  يطهرىاك يزكيهاال يسعد النفس ك

 رب العادلُت، ال طعم للحياة أصال إال باإلدياف كقلقها اال اإلدياف باهلل
 (.ٗ٘، ص. ٕٔٓٓ)القرين، 
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ف كالمها نفس عالقة ادلعٌت يف الًتادؼ. حيث كالمها نفس أ، السابقة من البياف
حُت يتطابق اللفظاف . كىو نادر الوقوع، كىو تاـال غَت ادلعٌت، كتدخالف يف نوع ترادؼ

 تاـ حبيث السياؽ. غَت بادلعٌت تطابقا

 كالصراحة الصدؽ عالقة ادلعٌت بُت .17

الوضوح  يىالصراحة كمعٌت  مطابقة الكالـ للواقع حبسب اعتقاد ادلتكلمىو  الصدؽمعٌت 
، يعٍت يطهر الشيء ذلما نفس ادلعٌت كالصراحة الصدؽكلمة . فيو كاخللوص من االلتواء

 :الكلمتاف يف االقتباس التايلىاتاف 

 
 (.ٚ٘، ص. ٕٔٓٓ)القرين، صابوف القلوب  والصراحةحبيب اهلل،  الصدق

 

كالمها نفس عالقة ادلعٌت يف الًتادؼ.  كالصراحة الصدؽف أ، السابقة من البياف
. كىو نادر الوقوع، كىو حُت تاـال غَت حيث كالمها نفس ادلعٌت، كتدخالف يف نوع ترادؼ

 تاـ حبيث السياؽ. غَت اللفظاف بادلعٌت تطابقايتطابق 

 فالحك  فوز عالقة ادلعٌت بُت .18

ذلما نفس ادلعٌت  فالحك  فوزكلمة . الفوزىي  فالحكمعٌت  صلاحا، ظفراىو  فوزمعٌت   
 :ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس التايليعٍت يطهر الشيء، 

 
 (.ٚ٘، ص. ٕٔٓٓ)القرين،  الفالحك بالفوزبذكره سبحانو تشعر 
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كالمها نفس عالقة ادلعٌت يف الًتادؼ. حيث   فالحك  فوزف أ، السابقة من البياف
. كىو نادر الوقوع، كىو حُت يتطابق تاـال غَت كالمها نفس ادلعٌت، كتدخالف يف نوع ترادؼ

 تاـ حبيث السياؽ. غَت اللفظاف بادلعٌت تطابقا

 من باب "يا اهلل إلى أمن يجيب عالقة المعنى بين الكلمات تضاد  .ب
 " في كتاب ال تحزن لعائيض القرنيالمضطر إذا دعاه

لتضاد ىو عالقة داللية بُت كالمُت يعرباف عن العكس. على سبيل ادلثاؿ، كلمة ا
  حياة مع كلمة موت، ترل من طبيعة العالقة.

 عالقة ادلعٌت بُت لوعة كسلوة  .1
أك ضلو  حزفك أ ىمك أ حبجيده اإلنساف من  كأمليف القلب  حرقةىي  معٌت لوعة 

ىاتاف الكلمتاف  .كلمتاف متضادتاف لوعة كسلوةكلمة . رخاُء العيشىي  سلوةكمعٌت  ذالك
 :يف االقتباس التايل

 
، كجزاء احلزف سركرا، كعند اللوعة سلوةاللهم فاجعل ما كاف 

 (.ٕٖ، ص. ٕٔٓٓ)القرين، اخلوؼ أمن 
 

عالقة معٌت . كالمها لوعة كسلوة العثور على الكلمتُت، مت يف اجلملة أعاله
فهما . ألف ىناؾ تعارض مطلق يف ادلعٌت بينهما التضاد احلادمتناقضة. كالمها مصنف يف 

يعٍت االعًتاؼ  الة يكوف نفى أحد طريف اللفطُتلفظاف متضاداف يف الداللة كيف ىذه احل
 على كليهما. ادلعٌت يف الكلمتُت كليس ىناؾ مستول رلاؿ. باللفظ باآلخر

 عالقة معٌت بُت حزف كسركر .2



 

46
 

اىر يف الظا، كيًتجم عنو باطنبة اتكالك الغمخالؼ الفرح، حالة من  ىو معٌت حزف 
ىاتاف  .كلمتاف متضادتاف حزف كسركركلمة . يف حالة فرح سركر ىوكمعٌت  الغالب

 :الكلمتاف يف االقتباس التايل
 

، كعند سرورا الحزناللهم فاجعل ما كاف اللوعة سلوة، كجزاء 
 (.ٕٖ، ص. ٕٔٓٓ)القرين، اخلوؼ أمن 

 
عالقة معٌت . كالمها حزف كسركر، مت العثور على الكلمتُت أعاله البيافيف 

فهما . ألف ىناؾ تعارض مطلق يف ادلعٌت بينهما التضاد احلادمتناقضة. كالمها مصنف يف 
يعٍت االعًتاؼ  ُتظالة يكوف نفى أحد طريف اللفالداللة كيف ىذه احللفظاف متضاداف يف 

 .باللفظ باآلخر
 عالقة ادلعٌت بُت خوؼ كأمن .3

انفعاؿ يف النفس حيدث لتوّقع ما يرد من ادلكركه أك يفوت من ىو  معٌت خوؼ 
 .كلمتاف متضادتاف خوؼ كأمنكلمة . اطمئناف من بعد خوؼأمن ىو  كمعٌت احملبوب،

 :الكلمتاف يف االقتباس التايلىاتاف 
 

، كعند سرورا الحزناللهم فاجعل ما كاف اللوعة سلوة، كجزاء 
 (.ٕٖ، ص. ٕٔٓٓ)القرين، اخلوؼ أمن 

 
عالقة معٌت متناقضة. كالمها . كالمها أمنك  خوؼ، مت العثور على الكلمتُت يف البياف أعاله

فهما لفظاف متضاداف يف . ألف ىناؾ تعارض مطلق يف ادلعٌت بينهما التضاد احلادمصنف يف 
 يعٍت االعًتاؼ باللفظ باآلخر الة يكوف نفى أحد طريف اللفظُتالداللة كيف ىذه احل

 عالقة ادلعٌت بُت الطعاـ كالشراب .4
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 أممن  شربما  الشراب ىوكمعٌت  البدف قواـكبو  يؤكلما  كل ا معٌتذل الطعاـ 
ىاتاف الكلمتاف يف  .كلمتاف متضادتاف الطعاـ كالشرابكلمة . كاف  حاؿم أنوع كعلى 

 :االقتباس التايل
 

الشهي، أف تكرع من ادلاء بارد، كىناؾ من  الطعامأف سبأل معدتك من 
 (.ٖٗ، ص. ٕٔٓٓ)القرين،  الشرابعكر عليو الطعاـ كنغص عليو 

 
كالمها شلاثل باسم . الطعاـ كالشراب ، مت العثور على الكلمتُتمن ذلك الشرح

ألف ىناؾ تعارض  التضاد احلادالذم لو عالقة معٌت متناقضة. كالمها مصنف يف  جامد
الة يكوف نفى أحد فهما لفظاف متضاداف يف الداللة كيف ىذه احل. مطلق يف ادلعٌت بينهما

 رلاؿ ادلعٌت يف الكلمتُت كليس ىناؾ مستول يعٍت االعًتاؼ باللفظ باآلخر ُتظطريف اللف
 على كليهما.

 عالقة ادلعٌت بُت ادلاضي كاحلاضر .5
الزمن بُت ادلاضي  احلاضر ىوكمعٌت  الزمن الذم قبل احلاضرمعٌت ادلاضي ىو  
 :ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس التايل .كلمتاف متضادتاف ادلاضي كاحلاضركلمة . كادلستقبل

 
 (.ٖ٘، ص.ٕٔٓٓ)القرين، للحاضر ضياع  الماضيالقراءة يف دفًت 

 
عالقة معٌت متناقضة.  . كالمها ادلاضي كاحلاضر ، مت العثور على الكلمتُتيف البياف

ىو بُت ايد ادلعٌت يف الكلمتُت ادلتضادتُت مازاؿ ألف  التضاد ادلتدرجكالمها مصنف يف 
  .ىناؾ تدرج ادلعٌت

 عالقة ادلعٌت بُت اليـو كالغد .6
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 بعداليـو الذم  الغد ىوكمعٌت  الوقت ليال أك هنارا قليال أك كثَتااليـو ىو معٌت  
ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس  .كلمتاف متضادتاف  اليـو كالغدكلمة . يومك الذم انت فيو

 :التايل
 

فحسب ستعيش، فال أمس الذم  اليومإذا اصبحت فال تنتظر ادلساء، 
، ٕٔٓٓ)القرين، الذم مل يأيت إىل االف  الغد ذىب خبَته كشره، كال

 (.ٖٙص. 
 

 . كالمها شلاثل باسم جامداليـو كالغد ، مت العثور على الكلمتُتاجلملة أعالهيف 
ألف ىناؾ تعارض مطلق  التضاد احلادالذم لو عالقة معٌت متناقضة. كالمها مصنف يف 

الة يكوف نفى أحد طريف فهما لفظاف متضاداف يف الداللة كيف ىذه احل. يف ادلعٌت بينهما
على   ادلعٌت يف الكلمتُت كليس ىناؾ مستول .رلاؿ باللفظ يعٍت االعًتاؼ ُتظاللف

 كليهما.
 عالقة ادلعٌت بُت األرض كالسماء .7

َأحد كواكب اجملموعة الشمسية كترتيبو الثالث يف فلكو حوؿ األرض ىو معٌت  
ك أ ىمك أ حبجيده اإلنساف من  كأمليف القلب  حرقة الشمس، كىو الكوكب الذم نسكنو

كلمتاف  األرض كالسماءكلمة . األرض يقابلما السماء كمعٌت  أك ضلو ذلك حزف
 :ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس التايل .متضادتاف

 
أك سلما يف األرض  تتخذ نفقا يف كلن يسكت ىؤالء عنك حىت

 (.ٓٗ، ص. ٕٔٓٓ)القرين، فتفر منهم  السماء
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لو عالقة معٌت . كالمها األرض كالسماء، مت العثور على الكلمتُت يف اجلملة أعاله
عالقة التنافر أك عالقة التحالف كما يسميها علم التضاد متناقضة. كالمها مصنف يف 

ادلنطق، كيعرؼ التخالف بأنو النسبة بُت كلمتُت سلتلفتُت يف ادلعٌت من جهة إمكاف 
كاف كالزماف أم ديكن حدكثهما معا يف اجتماعهما، كإمكاف ارتفاعهما، مع ارباد ادل

فهما لفظاف . ألف ىناؾ تعارض مطلق يف ادلعٌت بينهما ف كاحد يف زماف كاحد،مكا
يعٍت االعًتاؼ  ُتظالة يكوف نفى أحد طريف اللفمتضاداف يف الداللة كيف ىذه احل

 على كليهما. ادلعٌت يف الكلمتُت كليس ىناؾ مستول رلاؿ باللفظ.
 عالقة ادلعٌت بُت العليا كالسفلي .8

كلمتاف  لوعة كسلوةكلمة . ضد العليا ىو السفلى كمعٌت السفلىضد  ىو العليامعٌت  
 :ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس التايل .متضادتاف

 
 السفلىخَت من اليد  العلياكاضبد اهلل ألنك احملسن كىو ادلسيء، كاليد 

 (.ٔٗ، ص. ٕٔٓٓ)القرين، 
 

عالقة معٌت  مال. كالعليا كالسفلى، مت العثور على الكلمتُت يف اجلملة أعاله 
فهما . ألف ىناؾ تعارض مطلق يف ادلعٌت بينهما التضاد احلادمتناقضة. كالمها مصنف يف 

يعٍت االعًتاؼ  ُتظالة يكوف نفى أحد طريف اللفلفظاف متضاداف يف الداللة كيف ىذه احل
 على كليهما. رلاؿ ادلعٌت يف الكلمتُت كليس ىناؾ مستول. باللفظ باآلخر

 اليمُت كالشماؿعالقة ادلعٌت بُت  .9
اليمُت كلمة . ضد اليمُت اؿ ىولشما كمعٌت ضد اليسار وى اليمُتمعٌت  

 :ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس التايل .كلمتاف متضادتاف  كالشماؿ
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إف أخطر حالت الذىن يـو يفرغ صاحبو من العمل فيبقي كالسيارة مسرعة 
، ٕٔٓٓ)القرين،  الشمالكذات  اليمينيف إضلدار بال سائق، ذبنح ذات 

 (.ٖٗص. 
 

عالقة معٌت  همال. كاليمُت كالشماؿ، مت العثور على الكلمتُت يف اجلملة أعاله 
فهما . ألف ىناؾ تعارض مطلق يف ادلعٌت بينهما التضاد احلادمتناقضة. كالمها مصنف يف 

يعٍت االعًتاؼ  ُتظالة يكوف نفى أحد طريف اللفلفظاف متضاداف يف الداللة كيف ىذه احل
 على كليهما. رلاؿ ادلعٌت يف الكلمتُت كليس ىناؾ مستول. باللفظ باآلخر

 عالقة ادلعٌت بُت الطويل كالقصَت .11
كلمة . قليل الطوؿ القصَت ىوكمعٌت  العريضك أالقصَت  خالؼ الطويل ىومعٌت  

 :ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس التايل .كلمتاف متضادتاف لوعة كسلوة
 

  طويل وقصيريف طبائعهم اشبو بعامل األشجار حلو كحامض ك إف الناس
 (.٘ٗ، ص. ٕٔٓٓ)القرين، كىكذا فليكونو 

 
عالقة معٌت  همال. كالطويل كالقصَت، مت العثور على الكلمتُت يف اجلملة أعاله 

فهما . ألف ىناؾ تعارض مطلق يف ادلعٌت بينهما التضاد احلادمتناقضة. كالمها مصنف يف 
يعٍت االعًتاؼ  ُتظالة يكوف نفى أحد طريف اللفمتضاداف يف الداللة كيف ىذه احللفظاف 

 على كليهما. رلاؿ ادلعٌت يف الكلمتُت كليس ىناؾ مستول. باللفظ باآلخر
 عالقة ادلعٌت بُت اجلوع كالشبع .11

. امتأل بطُنو من الطّعاـ الشبع ىوكمعٌت  ُخُلوُّ ادلعدة من الطعاـ اجلوع ىومعٌت  
 :ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس التايل .كلمتاف متضادتاف  اجلوع كالشبعكلمة 
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، كبعد ادلرضى عافية سوؼ  الجوع شبع يا إنساف بعد كبعد السهر نـو
)القرين، يسيل الغائب كيهتدم الضاؿ، كيفك العاين، كينفشع الظالـ  

 (.ٚٗ، ص. ٕٔٓٓ
 

عالقة معٌت  همال. ككالشبعاجلوع ، مت العثور على الكلمتُت يف اجلملة أعاله 
فهما . ألف ىناؾ تعارض مطلق يف ادلعٌت بينهما التضاد احلادمتناقضة. كالمها مصنف يف 

يعٍت االعًتاؼ  ُتظالة يكوف نفى أحد طريف اللفلفظاف متضاداف يف الداللة كيف ىذه احل
 على كليهما. رلاؿ ادلعٌت يف الكلمتُت كليس ىناؾ مستول. باللفظ باآلخر

 عالقة ادلعٌت بُت ادلرضى كالعافية .12
كلُّ ما خرَج بالكائن احلّي عن حدِّ الصِّحَّة كاالعتداؿ من علَّة أَك  ادلرضى ىومعٌت  

كلمتاف  لوعة كسلوةكلمة . ةالتام الصحةىي  العافيةكمعٌت  نفاؽ  َأك تقصَت يف أمر
 :ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس التايل .متضادتاف

 
، كبعديا إنساف بعد  سوؼ المرضى عافية  اجلوع شبع كبعد السهر نـو

)القرين، يسيل الغائب كيهتدم الضاؿ، كيفك العاين، كينفشع الظالـ  
 (.ٚٗ، ص. ٕٔٓٓ

 
عالقة معٌت . كالمها ادلرضى كالعافية ، مت العثور على الكلمتُتيف اجلملة أعاله

فهما . ألف ىناؾ تعارض مطلق يف ادلعٌت بينهما التضاد احلادمتناقضة. كالمها مصنف يف 
يعٍت االعًتاؼ  ُتظالة يكوف نفى أحد طريف اللفلفظاف متضاداف يف الداللة كيف ىذه احل

 على كليهما. رلاؿ ادلعٌت يف الكلمتُت كليس ىناؾ مستول. باللفظ باآلخر
 خرةكاأل الدنياعالقة ادلعٌت بُت  .13
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ىي  األخرةكمعٌت  احلاضرة، قبل الربزخ أك قبل ادلوتىذه احلياة  يى الدنيامعٌت  
ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس  .كلمتاف متضادتاف كاألخرة الدنياكلمة . دار احلياة بعد ادلوت

 :التايل
 

ي فمن أصيب خَت كأبق واألجيرةقصَت ككنزىا حقَت،  الدنياإف عمر 
ص.  ،ٕٔٓٓ)القرين، ىنا كوفئ ىناؾ، كمن تعب ىنا ارتاح ىناؾ 

٘ٗ) 
 

عالقة معٌت . كالمها كاألخرة الدنيا ، مت العثور على الكلمتُتيف اجلملة أعاله
فهما . ألف ىناؾ تعارض مطلق يف ادلعٌت بينهما التضاد احلادمتناقضة. كالمها مصنف يف 

يعٍت االعًتاؼ  ُتظالة يكوف نفى أحد طريف اللفلفظاف متضاداف يف الداللة كيف ىذه احل
 على كليهما. رلاؿ ادلعٌت يف الكلمتُت كليس ىناؾ مستول. باللفظ باآلخر

 ارتاحك  تعبعالقة ادلعٌت بُت  .14
  ارتاحك  تعبكلمة . سر كنشط وى ارتاحكمعٌت  مشقة كعناء كجهدىو  تعبمعٌت  

 :ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس التايل .كلمتاف متضادتاف
 

إف عمر الدنيا قصَت ككنزىا حقَت، كاألجَتة خَت كأبقي فمن أصيب 
، ص. ٕٔٓٓ)القرين، ىناؾ  ارتاح ىنا تعبىنا كوفئ ىناؾ، كمن 

٘ٗ). 
 

عالقة معٌت . كالمها ارتاحك  تعب ، مت العثور على الكلمتُتيف البياف السابق 
ىو بُت ايد ادلعٌت يف الكلمتُت ادلتضادتُت ألف  التضاد ادلتدرجمتناقضة. كالمها مصنف يف 

 . مازاؿ ىناؾ  تدرج ادلعٌت
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 كصادؽ كذبةعالقة ادلعٌت بُت   .15
 أخرب عن الشيء خبالؼ ما ىو عليو يف الواقع، عكسو صدؽ ىي كذبةمعٌت   

ىاتاف  .كلمتاف متضادتاف  كصادؽ كاذبةكلمة  . قولو مطابق للحقيقة وى صادؽكمعٌت 
 :التايلالكلمتاف يف االقتباس 

 
بعد ذبربة طويلة شاقة عرب قركف غابرة توصل بعدىا العقل إال أف 

 صادقونكأف الرسوؿ  كذبةصنم خرافة كالكفر لعنة، كاإلحلاد 
 (.ٗ٘، ص. ٕٔٓٓ)القرين، 

 
عالقة معٌت . كالمها كصادؽ كذبة ، مت العثور على الكلمتُتيف اجلملة أعاله

فهما . ألف ىناؾ تعارض مطلق يف ادلعٌت بينهما التضاد احلادمتناقضة. كالمها مصنف يف 
يعٍت االعًتاؼ  ُتظالة يكوف نفى أحد طريف اللفلفظاف متضاداف يف الداللة كيف ىذه احل

 على كليهما. رلاؿ ادلعٌت يف الكلمتُت كليس ىناؾ مستول. باللفظ باآلخر
 كضعف قوةعالقة ادلعٌت بُت  .16

كلمتاف   كضعف قوةكلمة . و ضد قوةى ضعفكمعٌت  ضد ضعفىي  قوةمعٌت  
 :ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس التايل .متضادتاف

 
 (.ٗ٘، ص. ٕٔٓٓ)القرين،  قوة وضعف إف
 

عالقة معٌت . كالمها كضعف قوة ، مت العثور على الكلمتُتيف اجلملة أعاله
فهما . ألف ىناؾ تعارض مطلق يف ادلعٌت بينهما التضاد احلادمتناقضة. كالمها مصنف يف 

يعٍت االعًتاؼ  ُتظالة يكوف نفى أحد طريف اللفلفظاف متضاداف يف الداللة كيف ىذه احل
 على كليهما. رلاؿ ادلعٌت يف الكلمتُت كليس ىناؾ مستول. باللفظ باآلخر
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 بركدك  حارعالقة ادلعٌت بُت  .17
كلمتاف   بركدك  حاركلمة . و ضد حارى بركدكمعٌت  ضد بركدىي  حارمعٌت  
 :الكلمتاف يف االقتباس التايلىاتاف  .متضادتاف

 
 (.ٛ٘، ص. ٕٔٓٓ، خَته )القرين ببردشره  حارفأطفأ 

 
عالقة معٌت متناقضة.   همال. كبركدك  حار، مت العثور على الكلمتُت يف اجلملة أعاله 

فهما لفظاف . ألف ىناؾ تعارض مطلق يف ادلعٌت بينهما التضاد احلادكالمها مصنف يف 
يعٍت االعًتاؼ باللفظ  ُتظالة يكوف نفى أحد طريف اللفىذه احلمتضاداف يف الداللة كيف 

 على كليهما. رلاؿ ادلعٌت يف الكلمتُت كليس ىناؾ مستول. باآلخر
 كعنف رفقعالقة ادلعٌت بُت  .18

المو بشدة كأنكر عليو شيئنا من ىو  عنفكمعٌت  حن، عطف عليوىو رفقمعٌت  
ىاتاف الكلمتاف يف  .كلمتاف متضادتاف كعنف رفقكلمة  .ِفعلو بُغيَة ردِعو كإصالحو

 :االقتباس التايل
 

ما ال  رفقكإذا كقعت على زىرة ال تكسرىا ألف اهلل يعطي على 
 (.ٗ٘، ص. ٕٔٓٓ)القرين،  عنفيعطي على 

 
عالقة معٌت . كالمها كعنف رفق ، مت العثور على الكلمتُتيف اجلملة أعاله

فهما . ألف ىناؾ تعارض مطلق يف ادلعٌت بينهما التضاد احلادمتناقضة. كالمها مصنف يف 
يعٍت االعًتاؼ  ُتظالة يكوف نفى أحد طريف اللفلفظاف متضاداف يف الداللة كيف ىذه احل

 على كليهما. رلاؿ ادلعٌت يف الكلمتُت كليس ىناؾ مستول. باللفظ باآلخر
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 شراءك  بيععالقة ادلعٌت بُت  .19

كلمتاف   شراءك  بيعكلمة . ضد بيعىو  شراءكمعٌت ، ضد الشراءىو بيعمعٌت 
 :ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس التايل .متضادتاف

 
إف من الناس من تشرئب لقدكمهم األعناؽ، كتشخص إىل طلعتهم 
األبصار كتفييهم األفئدة كتشيعهم األركاح، ألهنم زلبوبوف يف كالمهم 

، ص. ٕٔٓٓ)القرين،  شرائهمك بيعهميف أخذىم كعطائهم، يف 
٘ٗ.) 

 
. كلهما عالقة معٌت شراءك  بيعيف اجلملة أعاله، مت العثور على الكلمتُت 

فهما ألف ىناؾ تعارض مطلق يف ادلعٌت بينهما.  التضاد احلادمتناقضة. كالمها مصنف يف 
يعٍت االعًتاؼ  لفظاف متضاداف يف الداللة كيف ىذه احلالة يكوف نفى أحد طريف اللفظُت

 على كليهما. ادلعٌت يف الكلمتُت كليس ىناؾ مستول رلاؿ. باللفظ باآلخر
 حيفظوفك  ينسوفعالقة ادلعٌت بُت  .21

، عدـ قدرة اإلنساف على اسًتجاع خرباتو احلياتّية السابقةو ى ينسوفمعٌت 
ىاتاف  .كلمتاف متضادتاف  شراءك  بيعكلمة . احًتز الشيءىو  حيفظوف كمعٌت

 :الكلمتاف يف االقتباس التايل
 

 (ٗ٘، ص. ٕٔٓٓ)القرين، اإلحساف يحفظون اإلساءة ك يتنسون
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. كلهما عالقة معٌت حيفظوفك  ينسوفيف اجلملة أعاله، مت العثور على الكلمتُت 
فهما ألف ىناؾ تعارض مطلق يف ادلعٌت بينهما.  التضاد احلادمتناقضة. كالمها مصنف يف 

يعٍت االعًتاؼ  لفظاف متضاداف يف الداللة كيف ىذه احلالة يكوف نفى أحد طريف اللفظُت
 على كليهما. رلاؿ ادلعٌت يف الكلمتُت كليس ىناؾ مستول. باللفظ باآلخر

 كاإلحساف اإلساءةعالقة ادلعٌت بُت  .21
 اإلساءةكلمة . خلَتىو  اإلحساف كمعٌت، ألذم كالشرايى اإلساءةمعٌت 

 :ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس التايل .كلمتاف متضادتاف  كاإلحساف
 

 (ٗ٘، ص. ٕٔٓٓ)القرين، اإلحسان كحيفظوف اإلساءة يتنسوف 
 

. كلهما عالقة معٌت كاإلحساف اإلساءةيف اجلملة أعاله، مت العثور على الكلمتُت 
فهما ألف ىناؾ تعارض مطلق يف ادلعٌت بينهما.  التضاد احلادمتناقضة. كالمها مصنف يف 

يعٍت االعًتاؼ  لفظاف متضاداف يف الداللة كيف ىذه احلالة يكوف نفى أحد طريف اللفظُت
 على كليهما. رلاؿ ادلعٌت يف الكلمتُت كليس ىناؾ مستول. باللفظ باآلخر

 كشر خَتعالقة ادلعٌت بُت  .22
كلمتاف   كشر خَتكلمة . األذلىو  شركمعٌت ، اإلحسافىو خَتمعٌت 

 :ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس التايل .متضادتاف
 

 (.ٛ٘، ص. ٕٔٓٓ، )القرين خيرهبربد  شرهفأطفأ حار 
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عالقة معٌت متناقضة.   همال. ككشر خَت، مت العثور على الكلمتُت يف اجلملة أعاله 
فهما لفظاف . ألف ىناؾ تعارض مطلق يف ادلعٌت بينهما التضاد احلادكالمها مصنف يف 

يعٍت االعًتاؼ باللفظ  الة يكوف نفى أحد طريف اللفظُتمتضاداف يف الداللة كيف ىذه احل
 على كليهما. رلاؿ ادلعٌت يف الكلمتُت كليس ىناؾ مستول. باآلخر

 الصالح كالفسادعالقة ادلعٌت بُت  .23

جيعل ىو  الفساد كمعٌت، أزاؿ ما بينهما من عداكة كِشقاؽ ىوالصالح معٌت 
ىاتاف الكلمتاف يف االقتباس  .كلمتاف متضادتاف  الصالح كالفسادكلمة . الشر
 :التايل

 
 (.ٛ٘، ص. ٕٔٓٓ، )القرين  فسادك صالحأراداهلل ذلذه الدنيا 

 
عالقة معٌت متناقضة.   همال. ككشر خَت، مت العثور على الكلمتُت يف اجلملة أعاله 

فهما لفظاف . ألف ىناؾ تعارض مطلق يف ادلعٌت بينهما التضاد احلادكالمها مصنف يف 
يعٍت االعًتاؼ باللفظ  الة يكوف نفى أحد طريف اللفظُتمتضاداف يف الداللة كيف ىذه احل

 على كليهما. رلاؿ ادلعٌت يف الكلمتُت كليس ىناؾ مستول. باآلخر
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 الباب الرابع
 اتقتراحالوا الخالصة

 الخالصة - أ
يل الداليل ربزف لعائض القرين )ربل يف عالقة ادلعٌت يف كتاب البعد انتهاء البحث 

 قًتاحات:، ستقم باحث باخلالصة كااللغفرم ليش(
ربزف لعائض  عالقة ادلعٌت ترادؼ كتضاد يف كتاب ال عن يناقش ىذا البحث  -ٔ

 ادلضطر إذا دعاه. جيتنبمن موضوع يا اهلل إىل أمن  القرين
اليت مت العثور عليها  ادؼًت ادؼ. الًت أشكاال من التضاد كال ا البحثكجدت يف ىذ  -ٕ

 .مطلق كتدرجيي تضاد. التضاد ىي غَت التاـك تاـ  رادؼتىي 
 بيانات تضاد ٕٔرادؼ كتبيانات  ٙٔالبحث، مت العثور على  اىذ -ٖ

 قتراحاتاال - ب

ربزف لعائض  عالقة ادلعٌت ترادؼ كتضاد يف كتاب القد مت ىذا البحث بادلوضوع  
إىل الباحث التايل  أف ىذا البحث بعيد من الكامل. فَتجو الباحث القرين. اعًتفت الباحث

 الستمرار الدراسات ادلتعلقة هبذا البحث كعسى أف يكوف ىذا البحث نافعا للقراء. 
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 سيرة ذاتية
ادلدرسة  نرج مخي ٜٜٛٔ فرباير ٕٛ مكةكلد يف مدينة  ،د يعقوبممح

بادلدرسة ادلتوسطة يف دلدرسة  ـ. مث التحق ٕٚٓٓ سببو رجواإلبتدائية يف 
بادلدرسة الثانوية يف معهد العصر دار السالـ كونتور  مث التحقـ.  ٕٔٔٓادلتوسطة بندار 

سالمية باجلامعة موالنا مالك إبراىيم اإل التحقـ. مث  ٕ٘ٔٓللبنات األكىل منتنجاف 
كأدهبا سنة  قسم اللغة العربية يفعلى درجة البكالوريوس احلكومية دبالنج، حىت حصل 

ٕٕٓٓ. 
 


