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 الملخص 
نال موضوع حروف الجر اهتمام الباحثين المعاصرين ، فقامت بحوث علمية لدراسة  

 –في حدود إطالعي  –أحدًا لم يتعرض  ة ، لكن  هذه الحروف ومعانيها من زوايا مختلف
لموضوع دراسة العالقة بين حرف الجر والفعل ، إذ اثبت البحث أّن حرف الجر يقوم بدور 
مهم في تضاد معاني الجمل التي تعتمد في مكوناتها على صيغ فعلية حيادية تؤدي معنًى 

وف الجر ، وهو ما سيحاول وسطًا ال يتضح اتضاحًا كاماًل إال بما يتركب معها من حر 
البحث إيضاحه من خالل بعض النصوص التي تم  استقاؤها من معجم لسان العرب الذي 

 اختير ميدانًا للبحث ، والتي يقوم فيها حرف الجر بوظيفة إيجاد التضاد في المعنى . 
 المقدمة

، ديه، وآله وأصحابه ومن سار على هالحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل  
 وبعد .. 
فإن  من المعلوم أن  الفعل يبقى عام  الداللة حتى تأتي الحروف فتخّصص داللته ،  

األفعال أهمية بالغة في توجيه الداللة ، ب تعلقةوتحّدد معناه ، ومن هنا تكتسب الحروف الم
مع حرف  وهذه الدالالت المتفاوتة التي قد تصل أحيانًا إلى حّد التناقض سببها ترّكب الفعل

 الجر  . 
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وقد نال موضوع حروف الجر عناية الباحثين المعاصرين ، فقامت على إثرها  
دراسات وبحوث علمية تتناول البحث في ماهّية هذه الحروف ومعانيها من وجهاٍت متعددة ، 

قد تعّرض لدراسة العالقة بين  –في حدود ما اّطلعت عليه من مصادر  –لكني لم أجد أحدًا 
ر والفعل بشكل مستقل ، مع أّنه موضوع على جانب كبير من األهمية ؛ ذلك أن  حرف الج

لحروف الجّر أثرًا مهّمًا في تضاد معاني الجمل التي تعتمد في مكوناتها على صيغ فعلية 
حيادّية تؤّدي معنًى وسطًا ال يّتضح اتضاحًا كاماًل إال بما يترّكب معها من حروف الجّر ، 

بحث إيضاحه من خالل بعض النصوص التي يقوم فيها حرف الجّر وهو ما سيحاول ال
 بوظيفة إيجاد التضاد في المعنى. 

هـ( ميدانًا لهذه الدراسة ، إْذ انتقيت 177واختير معجم لسان العرب البن منظور )ت 
 منها تلكم النصوص . 

بتوطئة تناولت فيها طبيعة حضور األضداد في  أن تبدأواقتضت منهجية البحث  
 لتراث العربي مفهومًا ، وطبيعة التأليف فيه .ا

 وتبعتها بمادة البحث األساسية وهي وظيفة حروف الجّر وأثرها في ظاهرة األضداد .  
 الدنيا واآلخرة والحمد هلل رّب العالمين انسأل اهلل تعالى أن يوفقنا إلى ما فيه خير 

                                                                      

 :  حضور األضداد في التراث العربي : مفهومًا ، وتأليفاً  -
في اللغة ، بعناية العلماء العرب منذ بدايات التأليف اللغوي  ظاهرة األضداداستأثرت  

، وانقسموا تجاه قبولها إلى قسمين : فريق يثبت وقوعها ، ويرى أنها: ))من سنن العرب في 
 .  (3) ّلوا على اتساعهم في كالمهم((، ))ليد (7)كالمها((
ن حصل ذلك من العرب   وفريق آخر ينكر هذا النوع من طرق التعبير في اللغة ، وا 

كان دلياًل : ))على نقصان حكمتهم ، وقلة بالغتهم ، وكثرة االلتباس عند اتصال 
 .  (2) مخاطبتهم((

، واألصمعي، وأبو  وقد أّلف في األضداد عدد من مشاهير اللغويين منهم : قطرب 
الطيب الحلبي ، وأبو حاتم السجستاني ، وابن االنباري ، ويعد كتاب ابن االنباري 

وفي الجهة المقابلة لهؤالء الذين  ا المجال .))األضداد( أشهر الكتب التي ألفت في هذ
 ، اعترفوا بالتضاد ، وأقروا بوقوعه ، نجد طائفة أخرى من العلماء الذين أنكروا وقوعه أصالً 
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مؤلفه بما  وأبرزهم )ابن درستويه( الذي كان يقف في مقدمة منكري ظاهرة التضاد ، ويسم  
 .  (3) ينبئ عن موقفه وهو ))إبطال األضداد((

ذا كان تعريف التضاد محددًا بأن : ))يطلق اللفظ على معنًى وضده((  ، ليؤدي  (5) وا 
يه في حالة عن معنى آخر يؤدّ  المضاد  و إليه ،  ه  المعنى الموج   –في كل حالة  –هذا اللفظ 
أن يكون وراء أحد  غيرمن و دون االعتماد على جزء آخر من أجزاء التركيب ، من أخرى ، 

 المعنيين المتضادين أي نوع من المجاز في استعمال هذا اللفظ.
 

ينطلق من النظر إلى اللفظة وهي مجردة عن بقية  –والحالة هذه  –فإن هذا التعريف  
المجال الفعلي للتعامل مع  دّ عخارجة عن السياق ، والتركيب الحي الذي ي  و ء الجملة ، أجزا

 األلفاظ ، ومعانيها ، ومن ثم  الحكم  عليها . 
وعند دراسة بعض مما حكم عليه بأنه يقع ضمن دائرة التضاد ، وجد أنه تم انتزاعه  

ألخرى ، والتي غالبًا ما كانت من تركيبين مختلفين في عالقاتهما التركيبية مع األلفاظ ا
 .  (6)أحرف جّر ، وتم الحكم عليها بأنه يدل على ))معنيين ضدين داللة مستوية((

 
وتم نقل هذه األلفاظ ، على اختالف استعماالتها ، من مجال التراكيب إلى المجاالت  

، وأصبح المعجمية ، ووضع أمامها ، وهي مفردة ، كل المعاني التي أدتها وهي في السياق 
المعنى الجامد يقف جنبًا إلى جنب مع المعنى الحي ، وأصبحت المعجمات تحمل بين 
لحاقها أحيانًا بكلمة ))ضد(( التي حفزت العلماء على تتبع هذا النوع  مادتها نص المادة وا 
ضافته إليه ، وبدأ التدرج من البضع إلى  والتصنيف فيه ، والتسابق إلى اكتشاف الجديد وا 

ن الكلمات ، نتيجة اإلعراض عن عدة حقائق تتعلق بحياة هذه األلفاظ ، ومراحل المئات م
تطورها ، ولعل أهمها مراعاة االختالف البيئي والتطور الداللي ، فكثيٌر مما ع د  من هذا 

، أو نتيجة  (1) النوع وجد ))نتيجة التطور في االستعمال ، ونتيجة الجديد في الداللة((
، بعد ذلك مع المحافظة  (8)للغوية للفظة الواحدة ثم تداخل هذا االستعمالالختالف البيئات ا

أوضح دليل لما يمكن أن تقوم  (9) على المعنى الداللي للكلمة في كل بيئة وحادثة ))ثب((
 به البيئة اللغوية من دور في التضاد . 
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ذا كانت الدراسات األولى قد تناولت هذا الموضوع ، واختلفت اآلراء ف  يه بين مؤيد وا 
لوقوعه ، ومعارض له ، واتخاذ اللفظة وهي منعزلة عن السياق اللغوي ، مجااًل للدراسة ، 
فإن تناوله من خالل سياق متكامل ، وما يمكن أن تؤديه األلفاظ من معنًى متضاد ، نتيجة 

 لم تتسم بالتناول الشامل –والسيما حروف الجر  –خر لما يتركب معها من عناصر لغوية أ  
على وجه  –السياقية  –من تناول الدراسات اللغوية عاّمة، والنحوية  لّ والكافي ، عند ج  

الخصوص ، وهو ما سيحاول الباحث إيضاحه ، من خالل بعض النصوص التي تم  استقاها 
من كتب األضداد ، وبعض المصادر األخرى ، والتي يقوم فيها حرف الجر بوظيفة إيجاد 

ثبتوا معنى التضاد في استعمال الصيغة أالذين  اهما ير معكس لى العالتضاد في المعنى ، 
 الفعلية . 

 وظيفة حروف الجّر وأثرها في ظاهرة األضداد : -
مما تجدر اإلشارة إليه أّن حروف الجر تستعمل للقيام بوظيفة شكلية في ترابط  

وصول إلى وتداعي أجزاء الجملة ، فيؤتى بها لغرض إيصال األفعال التي تقصر عن ال
مفعولها ، أو تكون متعدية في استعمال ، وغير متعدية في استعمال آخر ، وقد يقبل الفعل 
في هذه الحالة عددًا من أحرف الجر ، تختلف في معناها عن بعضها مما يساعد في 

ما هي أحيانًا ، اختالف المعاني الكاملة للجملة ، على الرغم من بقاء عناصرها األخرى ، ك
 مضاّد للمعنى الذي كانت تؤديه في األسلوب باستعمال الحرف اآلخر .  لى معًنىونقلها إ
ولحرف الجر في العربية وظيفتان على مستوى التركيب : األولى : هي الربط  

ليها أشار ابن منظور في اللسان ، والثانية وظيفة  (70)واإلحكام بين عناصر الجملة ، وا 
الجر عن الكلمة أو التعبير أو الجملة التي يؤدى معنوية وهي االختصار حيث ينوب حرف 

لى هذه الوظيفة أشار ابن جني في الخصائص ، إذ قال في باب زيادة  (77)معناها ، وا 
الحروف إنما دخلت الكالم لضرب من االختصار ، فلو ذهبت  نّ إالحروف وحذفها : ))

 ( .تحذفها لكنت مختصرًا لها هي أيضًا ، واختصار المختصر إجحاف به(
 –مع بعض األفعال  –التي تساعد في تضاد المعنى  ويأتي في مقدمة أحرف الجرّ  

مُّ في تركيبها أفعااًل واحرفا الجر ))عن وعلى((  ستبدال أحدهما باآلخر ، مع الجمل التي تض 
من جهة الداللة على السلب ،  (73) وسط(( بأّنها حيادية ))مستعملة في معًنىيمكن وصفها 
 . أو اإليجاب 
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من ذلك الفعل )جبأ( الذي يمكنه عند تركيبه مع الحرفين السابقين أن يؤدي المعنى  
ابن منظور : ))"جبأ" عنه ... ارتدع وخنس : هاب ، ... وجبأ على القوم طلع  قالوضد ه ، 

 .  (72) عليهم مفاجأة ... وجبأ عن الشيء : توارى((
عنه : جبن وعجز ، وجزم على كذا  و))جزم(( : فـ))جزم على األمر ... عزم ، وجزم 

 .  (73) وكذا أوجبه((
 

ى وانفرد ... ، وانحاز الرجل إذ إن  معنى : ))تحوز عنه : تنح  ؛ وكذلك الفعل : حاز  
 .(75)إلى القوم بمعنى تحيز إليهم : أي مال إليهم ، وانحاز عن القوم : اعتزلهم((

 .  (76) طلع عنا : غاب((والفعل : طلع ، فـ))طلع علينا فالن : هجم ، و  
ن كان التضاد في هذا التركيب قد ألصق بالفعل ، وعد )طلع( من األضداد. فقد   وا 

ذكر ابن منظور أن : ))وطلع الرجل على القوم ... ، وطلع عليهم : أتاهم ، ... وطلع 
 .  (71) عنهم : غاب ، وهو من األضداد((

 
)على( يضاِدد  معنى  بحرف الجرّ  ومن هذه األفعال : )طاب( فاستعماله متعدياً  

جملته حين يعّدى بحرف الجر )عن( فاالستعمال يوضح أن : ))طابت نفسه على كذا، 
 . (78) وطابت عن كذا : تركته راضية((، سمحت به راضية و وبكذا : 
من األفعال ذات المعنى المتضاد التي تؤدي معنيين  ايضاً ع د  الفعل )راغ(و كما  

ا هي : ال بوساطة السياق ، الذي يتم بموجبه توجيه المعنى نحو التضاد ، مختلفين بصيغته
فقد ))قال قطرب : )راغ حرف من األضداد( يقال : راغ على القوم : إذا أقبل عليهم ، وراغ 

 .  (79) ى عنهم وذهب((عنهم : إذا ولّ 
م ، أي وتبعه في هذا أبو الطيب اللغوي ، وعّده ))من األضداد ، يقال : راغ عليه 

فراغ عليهم ضربًا أقبل عليهم وأتاهم ، وراغ إليهم أيضًا ، يروغ روغًا ، وفي التنزيل : 
باليمين

فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، أي : أقبل عليهم ، وقال :  (30)
أي أتى  (37)

 .  (33) أهله ، ويقال : راغ عنهم ، أي ذهب عنهم((
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ن ))أتى ، وذهب(( بصيغة الفعل )راغ(، من فهم بهذا يلصقون المعنيين المتضادي 
ي في اآليتين من جهة واألمثال التي جاءا بها ، دون أن يتنّبها على اختالف الحرف المعدّ 

وهو ما وقع فيه أيضًا صاحب كتاب )معجم األفعال المتعدية بحرف واحد( حين ساوى في 
قبل ، من جهة ، وبين تفسيره المقابل للتركيب المشتمل على الحرف )عن( بين ذهب، وأ

استعمال )عن( و)على( في التركيب ، من جهة أخرى ، قال : ))راغ يروغ ... عن الشيء : 
 . (32) مال : حاد : ذهب : أقبل ...((

ومن خالل هذه النصوص ، يمكن القول : إن  تراكيبها تحتوي على فعل ومفعوله ،  
، في حين يتغير ال يختلفان في كل تركيبالسابقين جزأي الجملة  نّ ا  بينهما وسيلة رابطة ، و 

الرابط بينهما ، فهو )على( مرة ، و)عن( مرة أخرى ، وتؤدي هذه الجمل معاني متضادة 
لبعضها ، ومبعث هذا التضاد في الحقيقة ، ليس الفعل ، كما يرى أصحاب القول بالتضاد ، 

نما مبعثه تغير حرف الجر  فع المعنى المحايد وما يحدثه من تنويع في د –الموصل  –وا 
بالنسبة للمعنى الوسط الذي كان عليه  يّ صِ ق   فٍ ر  ينحاز إلى ط   نْ أللفعل كما قدمنا إلى 

 . (33)أوالً 
أو ما يمكن أن ، فهو ينحاز إلى جهة المفعول ، ويصبح المعنى لصيقًا بالمفعول  

مفعول ، يطلق عليه )لصالحه( بوجود الحرف )على( ، في حين يميل إلى االبتعاد عن ال
 .  (35) وزواله عنه ، بوجود حرف المجاوزة )عن(

 د  ومثلما تتضاد  ، فالتضاد بهذا ناتج عن استعمال الحروف ، وليس للصيغة فيه دور  
معاني الجمل التي يتبادل  –غالبًا  – د  معاني الجمل باستخدام الحرفين )عن( و)على( تتضاد  
توجيهًا للمعنى مساويًا لما تؤديه في  في تركيبها الحرفان )عن( و)إلى( فتؤدي )عن(

السياقات السابقة ، في حين يؤدي استعمال الحرف )إلى( توجيهًا للمعنى نحو الميل إلى 
الشيء ، واالقتراب منه ، متشابهة في ذلك مع الحرف )على( في أغلب االستعماالت كما 

)صدر( ، قال ابن  يتضح في بعض األمثلة التي سيتم عرضها فيما يأتي ، ومن ذلك الفعل
  (36)وتركوه(( ، وصدروا عن المكان رجع وا عنه))صدر  القوم  إلى المكان: صاروا إليه:منظور

 
، ب : ))مال إلى الشيء : أقبل إليهالفعل )مال( إذ جاء في لسان العر مثله : و  

 .  (31) أحبه... ، ومال عنه : عدل عنه((
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في ر نفسه مع الفعل ، )لجأ( ، جاء األث –)عن( و)إلى(  –وأّدى هذان الحرفان  
أت إذا استندت إليه  لسان العرب : ))يقال : لجأت إلى فالن وعنه ، والتجأت ، وتلج 

 .  (38) واعتضدت به ، أو ع د لت عنه إلى غيره((
ويؤدي حرف الجر )من( تغييرًا في معنى التركيب الذي يدخله مع بعض األفعال عند  

استعماله مقاباًل لحرف الجّر )إلى( كما في الفعل )غرض( الذي نص ابن منظور على القول 
 بضديته قائاًل : ))الغرض : الملء  ، والغرض : النقصان عن الملِء ، وهو من األضداد((

هذا الموضع أن نقف على األثر الذي ينتج باستبدال الحرف )إلى( ، وما يهمنا في  (39)
ًضال اامكان الحرف )من( ، ق ِجر  وق ِلق  ،  بن منظور : ))وغ ِرض  منه غ ر  ، فهو غ ِرٌض : ض 

 ، قال ابن هرمة :  (20) غرضًا ، فهو غ ِرٌض : اشتاق(( ض  ... وغ ِرض  إلى ِلق اِئه يغر  
 

 غ ر ض  المحبِّ إلى الحبيب الغائبِ   ها إني غرضت  إلى تناصِف وجه
 .  (27)معناه اشتقت إلى وجهها 
معنى السياقات التي يتبادل فيها الحرفان )إلى( و)على( قلياًل ، على  وجاء تضادّ  

نحو ما ورد في تعديته الفعل ، )حدأ( ، جاء في اللسان : ))حدئ إليه ... عصف : نصره 
ِدئ  عليه :  غضب((ومنعه من الظلم ... وحدئ إليه :   .(23)لجأ ، وح 

يؤدي هذه الوظيفة حرف )الالم( الذي يقارب معناه ، معنى الحرف السابق  كذلك 
للمعنى الحاصل مع )على( كما في الفعل  عل المعنى مع بعض األفعال مضادًّا)إلى( فيج

 : غضبله ب  ضِ عليه ... س خط ولم يرض  ، وغ   ب  ضِ )غضب( ، قال ابن منظور : ))غ  
 . (22) على غيره((

، فاألولى تفيد معنى جعل الحكم في صالحه ،  (23) و))قضى له القاضي ، وعليه(( 
في حين تفيد الثانية معنى جعل الحكم في صالح غيره ، والمعنيان متضادان على نحو ما 

 . ، سوى تغير الحرف المعّدي للفعل هو مستبان ، وال فارق بين التركيبين
ى مع بعض األفعال التي تقبل التعدي بالحرفين )من( و)على( عند المعن ويتضاد د   

استبدال أحدهما باآلخر ، في السياق نفسه ، من ذلك ما ذكره ابن منظور عند تناوله داللة 
 .  (25)الفعل )شفق( أن  : أشفقت  عليه : إذا خشيت  عليه ، وأشفقت  منه : إذا حذ رت ه  
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ل الحرف )عن( قبالة الحرف )في( ، وألهمية استعمال الحرف وكذا األمر عند استعما      
في إيجاد المعنى المتضاد ، اختلف المعنى في الجملة القائمة على الفعل )رغب( بحسب 

ها له ، )ورغب ء  واشتها، إليه  النفسِ  الحرف المستعمل فـ)رغب في الشيء( يعني ميالن  
  . عنه( يعني نفور النفس منه ، وتركها له برضاها 

ومما جاء في لسان العرب إلرادة تحّري المعنيين المتضادين ما نصه : ))ر ِغب  في       
، وبتتبع هذا الفعل في  (26) الشيء : أراده ... ، ورغب عن الشيء : ترك ه  متعمدًا((
 ، ء أكان المعنى محببًا أم منفًِّرااستعماالته القرآنية نجد أنه يتركب مع الحرف المعدي له سوا

نفسه ه  فِ ة إبراهيم إال من س  ومن يرغب عن ملّ فقد قال تعالى : 
أراغب أنت : ، وقال (21)

عن آلهتي يا إبراهيم
إنا إلى ربنا راغبون، وقال :  (28)

إنا إلى اهلل راغبون، و (29)
(30)  . 

 ه . فالتضاد  ناتج عن اختالف الحرفين )في( و)عن( وليس من معاني الفعل الكامنة في     
      
ناشٌئ من تباين حرفي الجّر )في( و)عن( في  –على نحو ما مر   –فالتضاد      

استعمالهما في الجمل التي يردان فيها ، والمعاني المنبثقة في إطار السياق األدائي لهما ، 
يأتي رابطًا ألوصال الجملة  بمعنى أّن حرف الجرّ ، وليس من معاني األفعال الكامنة فيها 

 ضي حينئٍذ إلى معاٍن متضاّدة . فتف
 الخاتمـة

بناًء على ما مر  من شواهد يرى الباحث أن لبعض األحرف المعدية وظيفة أساسية  
حسب ؛ وأنها كثيرًا ما تجعل و في إضفاء أكثر من معنى على السياق وذلك بإبدال الحرف 

جهة معنوية ، كما تجعل على أكثر من  ةً معاني المفردات إذا انضمت إليها لتكوين جملة دالّ 
ن  هذا االختالف في  معاني األفعال حين تتركب معها تختلف تبعًا للحرف المصاحب لها ، وا 

 الف حرف التعدية مع الفعل نفسه الداللة ، قد يصل بالتركيب إلى حد التضاد ، نتيجة الخت
 

ى ل حرف معنً فالفعل إذا قبل التعدي ))بالحروف المتعددة ، البد  أْن يكون له مع ك 
 .  (37) على معنى الحرف اآلخر(( زائدٌ 

ه ، وهو خارج تحديد هذا المعنى للفعل أو الحرف ، ونقله بين المعنى وضدّ  لكن   
السياق ، ال يتماشى مع طبيعة اللغة ، التي هي في حقيقتها استعمال ، واالستعمال سياقات 
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ع اللغة ))ال نتكلم بالكلمات المفردة ، وتراكيب ، وليست كلمات جامدة ، ونحن في تعاملنا م
ن هذا الفعل من حروف  (33)والباء لالستعانة(( ، حتى نستطيع أن نقول إن في للظرف ، وا 

السيوطي فإن   قالخر مبينة له ، وكما األضداد ، من دون ان نلحظ ما يحيط به من وسائل أ  
لمختلفة وان لم تكن : ))مجرى حروف األضداد مجرى الحروف التي تقع على المعاني ا

، فال يعرف المعنى منها إال بما يتقدم الحروف ويتأخر بعده مما يوضح تأويله ...  ةً متضادّ 
على المعنى  في ألفاظ كثيرة يطول إحصاؤها ، تصحبها العرب من الكالم ما يدلّ 

 .  (32) المخصوص منها((
قابلتها لما هو سابق ، وأن الكلمة ال يحكم عليها ، و))ال تكتسب قيمتها إال بفضل م 

، مما ))يوحد االرتباط بين أجزاء الجملة فيخلع على  (33)ولما هو الحق بها أو لكليهما معًا((
  (35) اللفظ المعنى المناسب والمحدد((

  وآخر دعوانا أن الحمد  هلِل رِب العالمين
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Abstract 

 The subject of preposition has drawn a lot of attention by contemporary 

scholars . Many studies were concerned in their meanings from different 

perspectives , yet no one has discussed (as far as I know) the relation between 

the verb and preposition . The study proved that preposition play a great role 

in reversing the meaning of the sentences that has neutral verb phrases . 

Those phrases have vague meaning unless a preposition is attached to them . 

This study tries to illustrate the role of preposition in reversing the meaning 

of the sentence by using certain texts from "Lisaan Al Arab Lexicon"  
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 جريدة المضان 
 القرآن الكريم .  -
األضداد في كالم العرب ، ألبي الطيب ، عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي  -

 م . 7962هـ( ، تحقيق : د. عزة حسن ، المجمع العلمي العربي ، دمشق ، 250)ت

هـ( ، تصحيح 238األضداد في اللغة ، محمد بن القاسم محمد بن بشار األنباري )ت -
 .  7235: أحمد بن األمين الشنقيطي الرافعي ، المكتبة األزهرية ، مصر ، 

البالغة وقضايا المشترك اللفظي ، عبد الواحد حسن الشيخ ، دار شباب الجامعة ،  -
 م . 7986االسكندرية ، 

التضاد في ضوء اللغات السامية ، د. ربحي كمال ، دار النهضة العربية ، بيروت،  -
 م . 7915

، 3رائي ، دار األندلس ، بيروت ، طالتطور اللغوي التاريخي ، د. إبراهيم السام -
 م . 7987

هـ( ، تحقيق : محمد علي 293الخصائص ، ألبي الفتح ، عثمان بن جني )ت -
 م . 7990،  3النجار ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط

،  3لعلم للماليين ، بيروت ، طدراسات في فقه اللغة ، د. صبحي الصالح ، دار ا -
 م . 7910

دروس في األلسنية العامة ، فردينان دي سوسير ، تعريب : صالح القرمادي وآخرين  -
 م .7985، الدار العربية للكتاب ، تونس ، ليبيا ، 

، هـ(295كالمها ، أحمد بن فارس )ت الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في -
 م . 7963،  تحقيق : مصطفى الشويمي ، بيروت

 . م7912،  1ر النهضة ، القاهرة ، طفقه اللغة ، د. علي عبد الواحد وافي ، دا -
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القرآن الكريم وتفاعل المعاني ، دراسة داللية لتعلق حرف الجر بالفعل وأثره في  -
 م . 3003-7332المعنى في القرآن الكريم ، د. محمد محمد داود ، دار غريب ، 

غة العربية ، د. حسن ظاظا ، دار القلم ، دمشق، والدار كالم العرب : من قضايا الل -
 م . 7990 -هـ 7370،  3الشامية ، بيروت ، ط

الكليات : معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، ألبي البقاء أيوب بن موسى  -
هـ( ، تحقيق : د. عدنان درويش ومحمد المصري ، 7093الكفوي الحسيني )ت

 م . 7915شاد القومي ، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة واإلر 

لسان العرب ، ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي  -
 هـ( ، دار صادر ، بيروت ، د.ت . 177المصري )ت

 -هـ 7337اللغة بين المعيارية والوصفية ، د. تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة ،  -
 م . 3007

هـ( ، 977، السيوطي ، جالل الدين عبد الرحمن )ت المزهر في علوم اللغة وأنواعها -
تحقيق : محمد جاد المولى ، وعلي محمد البجاوي ، ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، دار 

 لبنان ، د.ت .  –الجيل ، ودار الفكر ، بيروت 

معجم األفعال المتعدية بحرف ، موسى بن محمد بن الملياني األحمدي ، دار العلم  -
 م . 7919،  7، ط للماليين ، بيروت


