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 :األضداد -2

 وبذلك. متضادين معنيين على تدل التي اللفظي المشترك ألفاظ باألضداد يقصد
 الجون إطالق أمثلته ومن. اللفظي المشترك مبحث عن فرعا األضداد مبحث يكون
 .واألسود األبيض اللونين على

 :لألضداد القدماء دراسة في يلحظ ومما

 سواء متضادين معنيين على داللتها األضداد من الكلمة عد في يكفي أنه -1 
 والسجستاني، السكيت، وابن األصمعي، من كل عد ولذا اختلفت؛ أم اشتقاقاتها اتفقت

 من( له قسم بما الراضي وعلى السائل، على داللتها في) قانع‘ كلمة والصغاني
 قِنع من مشتقة الراضي بمعنى فالقانع متصرفاتها؛ اختالف من الرغم على األضداد

 تعني التي القانع أما وقنعانا، وَقَنعا، قناعة ومصدرها يشرب، شرب وزن على يقَنع
 وقد. ُفعول وزن على إال يأتي ال ومصدرها يصنع، كصنع يقَنع قَنع من فهي السائل
 وكأنه األضداد، من الكلمة هذه أمثال أخرج حيث آخر رأي اللغوي الطيب ألبي كان
 تكون أن" األضداد شرط بأن صرح وقد واحدة، كلمة وليس مختلفتين، كلمتين عدها
 اختالف وال عليها، يدخل تغيير غير من متضادين، معنيين عن تنبئ الواحدة الكلمة

 ".تصرفها في



 مباحث من مبحثا كونها األضداد ظاهرة دراسة في يراع لم اللغويين من قسما أن -2
 فعل كما الصرفية، الصيغة اتفاق عن نشأ ما األضداد في فأدخل المعجمية، الداللة

 واليائي، الواوي العين المعتل من ومفَتعل مفتِعل صيغة على هو ما في حاتم أبو
 والمعتد والمقتال، والمعتاض، والمزدان، المختار، نحو وذلك المضاعف، ومن

 الحالق نحو فيها أدخل ولكنه األضداد، من النوع هذا الطيب أبو أخرج وقد والمنقاد،
 من ونحوه المختار ألن ذلك في محق ولعله ،(له حلق ولمن غيره، شعر يحلق لمن)

 الصرفية، الصيغة في اتفاق عن ناشئ فيه االشتراك أن أي القواعدي، المشترك قبيل
 المعجمي المشترك من فهو ونحوه الحالق أما المعجمي، المعنى في اتفاق عن وليس

 بالمعنى ترتبط سماعية وضعية داللة المعنيين على داللته ألن( اللفظي أي)
 .صرفية صوتية ألسباب تعود وال المعجمي،

 وليس الضدين بين مشترك معنى على تدل ألفاظ األضداد في أدخل بعضهم أن -3
 في وهو والحيض، الطهر على إطالقه في القرء في كما متضادين، معنيين على

 .بينهما المشترك الوقت على يدل الحقيقة

 :األضداد وقوع أسباب -

 :اآلتي في األضداد وقوع أسباب تلخيص يمكن

 نفى حتى العامل هذا على كثيرا العربية لغويو عّول وقد: اللهجات تداخل -1
 بن بكر أبو خالف وقد الواحدة، اللهجة في وقوعه -السيوطي يذكر كما– بعضهم

 الواحدة اللهجة في كان ما إال األضداد من يعد ال أنه إلى وذهب ذلك، في دريد
 األضداد من واالفتراق االجتماع على إطالقها في ’الشَّْعب‘ كلمة تكون أن منكرا
 .مختلفتين لهجتين إلى تنتمي ألنها



 فوز من مفعلة مفازة األضداد من: "قال حيث ثعلب ذكره ما ذلك ومن: التفاؤل -2
 ".السليم التفاؤل جنس على الفوز من ومفازة مات، إذا الرجل

نما: " العرب لسان صاحب منظور ابن يقول: التطير -3  ألنهم سليما اللديغ سمي وا 
 للفالة قالوا وكما البيضاء، أبو للحبشي قالوا كما المعنى، فقلبوا اللديغ، من تطيروا
 في متماثالن قبله وما السب هذا أن الواضح ومن". مهلكة وهي بالفوز تفاءلوا مفازة،
 اإلقبال ثعلب راعى فقد. المراعاة النظر وجهة في هو إنما واالختالف األمر، واقع
 منظور ابن اهتم حين في التفاؤل، سبيل على مهلكة من بدال مفازة استخدام على

 .بّين هو كما واحدة والنتيجة التطير، سبيل على مهلكة استخدام عن باالنصراف

 له للمحكوم األصل في وهو مرارا، المغلوب على الُمغلَّب‘ إطالق ومنه: التهكم -4
 .بالغلبة

 .األعمى على البصير إطالق ومنه: التأدب -5

 المعاني وأن الوضع، عن ناشئة األضداد لكلمات األصلية المعاني أن الواضح ومن
 .والتهكم والتأدب كالتفاؤل االجتماعية وضروراته االستعمال عن ناشئة الطارئة
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