
ظاهرة االضداد 



• ــ األضداد في اللغة هي كلمات إذا وضعت في سياق ما 

حملت معنى ما؛ وإذا وضعت في سياق آخر حملت معنى 

.مضادا للمعنى األول

أو كل كلمتين ذواتي هو كل جذر أو كلمة ذات اشتراكــ 

..اشتراك تفيد معنيين متضادين أو شبه متضادين



ختلف العلماء حول وجود ظاهرة األضداد في اللغة، فهناك فئة قليلة من العلماء أنكرت وجود هذه 

ياأللفاظ، ولكن جمهرة علماء العربية يقرون بوجودها في المعجم العرب

وكان من أشهرهم إنكارا لوجود األضداد، : ابن درستوية

وحجته في ذلك قوله بأن اللغة توقيف من هللا عز وجل 

واالشتراك اللفظي واألضداد يؤديان إلى اإلبـهام والغموض، 

وهذا محال في حكمة هللا، وذلك أن يجعل في اللغة ما يفسد 

وحاول ابن . وظيفتها األصلية وهي اإلفهام واإليضاح

سر ُدُرْستََوْيه، عندما ُووجه بعدد من أمثلة األضداد، أن يف

سبب الضدية ليصل إلى أنه ال يوجد أضداد من أصل 

إذن هو ال ينفي األضداد مطلقاً ولكن ينفي وجودها . الوضع

.من أصل الوضع



رأي المثبتين 

:عامة علماء العربية من لغويين وأصوليين وغيرهم يثبتون وجود األضداد

ر فذك( حجج نقلية)فمنهم من أثبتها عن طريق النقل -1•
من هؤالء . ألفاظها وبعض شواهدها اللغوية في مؤلفاتهم

كيت قطرب وأبو عبيدة معمر بن المثنى واألصمعي وابن الس
ابن والتوزي وأبو حاتم السجستاني وابن دريد والجوهري و

.األنباري وأبو الطيب اللغوي

على ومنهم من أثبتها عن طريق الحجج العقلية معتمدين-2•
م اعلم أن من كالمه: ما ورد في الكتاب لسيبويه عندما قال

تالف اختالف اللفظين الختالف المعنيين، واخ[: أي العرب]
.عنييناللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختالف الم



في مقدمة كتابه األضداد يذكر تقسيم سيبويه : ابن األنباري

للكالم ويقول إّن مجرى حروف األضداد مجرى الحروف 

.التي تقع على معنيين مختلفين وإن لم تكن متضادة



في ( األضداد)والمفسرون للقرآن الكريم أقروا بوجود ألفاظ 

ه فالطبري عند تفسير. اللغة والقرآن، وتحفظ بعضهم عليها

، نقل أقواالً (16:االنشقاق){ فال أقسم بالشفق}: لقوله تعالى

اسم ( الشفق)، ونقل عن بعضهم أن (الشفق)في المراد من 

للحمرة والبياض، وأنه من األضداد، ولم يعقب على هذا 

والقرطبي نقل . القول، ما يدل على أنه يقر بوجود األضداد

كثيراً من أقوال أهل اللغة في المراد من بعض األلفاظ 

القرآنية على أنها من باب األضداد، وصنيعه هذا يفيد أنه 

.يقول بوجود ألفاظ األضداد في اللغة والقرآن الكريم



ْمدُ • َرْطب الشجر ويابسه :الضَّ

ْمد• َصاِلحة الغنم وَطاِلحتُها :الضَّ

.الصغار من األضداد:الكبار والنَبَل:النَّبَل•

.األضدادالمغيث وهو من:صوُت الُمْستَْصرخ والصريخُ :الصريخُ •

ً :الشفّ • .النقصان من األضداد:الربح والشف أيضا

ً َغْرض القربة ملؤها وكذا َغْرُض الَحْوض والغَْرُض أيض• النُّْقصان عن :ا
.الَمْلِء من األْضداد

ك فأَغثْتَهم من إذا نزلوا إلي:أنزلت بهم فََزعاً وأفزعتهم:أْفَزْعُت القوم•
.األضداد

.السَّْوُق اللَّيِّن والشديد ضدّ :الَحْوزُ :وفي القاموس•

سُّ :وفي الصحاح• ً :الرَّ .من األضداداإلصالح بين الناس واإلفساد أيضا



.الُمْنَحني والمنتصب:الساجد•

.الذي يشكو ُظالمته والظالم:المتظلِّم•

ْبية• .المكان المرتفع وحفرةُ األسد:الزُّ

.َدَرس وَكثُر:َعفَا•

.جاَر وعَدل:قسط•

.المملوء والفارغ:المسجور•

لت وِخفت:َرَجْوت• .أمَّ

.طالَبالُمطاِلب والمُ :الصائد والصيد والغَريم:القَنِيصُ •

.راةُرذال المال وأيضاً ِخياره من األْضداد جمع ش:الشََّرى•


