المحاضرة الحادية والعشرون
اسباب نشوء ظاهرة األضداد
أىم أسباب نشوء ظاىرة األضداد فيما يأتي :
 -1يرى بعضيم إن أصل األضداد كأصل األلفاظ األخرى وضعيا العرب
بالوضع األول لمداللة عمى المعنيين المتضادين  .ولكن ابن سيده يرد عمى
الري قائلً اما اتفاق المفظين واختلف المعنيين فينبغي أن ال يكون
ىذا أ
قصدا في الوضع وال اصل.
 -2يرى بعضيم إن من كممات االضداد ما يمكن تفسير نشأتو عمى أساس من
اختلف الميجة ،فأحد المعنيين لحى من العرب  ،واخر لحي غيره ثم سمع
بعضيم لغة بعض فأخذ ىؤالء من ىؤالء و ىؤالء من ىؤالء  .ابن االنباري :
الجون االبيض في لغة حي من العرب والجون االسود في لغة حي آخر  ،ثم
أخذ أحد الفريقين من اآلخر .
 -3ومن أسباب نشوء األضداد عند  Gieseافتراض العرب بعض األلفاظ من
المغات المجاورة ليم .
 -4وقد ينشأ التضاد عن أسباب اجتماعية كالتفاؤل والتشاؤم والتيكم والتأدب..
ويمكن أن يمثل لذلك بما يأتي :
أ -إطلق المفازة عمى الصحراء تفاؤال بفوز من يجتازىا  ،واطلق القافمة
عمى الجماعة المسافرة تفاؤال برجوعيم  ،والحديث عن المريض بأنو ( في
عافية ) تفاؤال بسرعة شفائو .
ب-

تسميو األسود أبيض تشاؤما من النطق بمفظ األسود والعرب تكنى

األسود بأبي البيضاء ليذا  .ويطمقون في بعض البلد العربية (الفحم)
البياض .

ت-

ومن أمثمة التيكم إطلق لفظ (المغمب) عمى المغموب  ،وقد كان

معناه  :المحكوم عميو بالغمبة ومثمو إطلق كممو ( عاقل ) عمى المجنون
 ،و فصيح عمى المتعثر في نطقو وقد أشار ابن االنباري إلى ىذا فقال :
قد يكون الضد المتيكم والسخرية كقوليم لمجاىل إذا استيزءوا بو  :يا
عاقل  .ومنو قولو تعالى  :ذق إنك أنت العزيز الكريم .
ث-

ومن أمثمو التأدب إطلق بصير عمى األعمى  .واطلق مولى الذي

ىو بمعنى السيد عمى العبد .
 -5ويرى بعضيم إن المفظ إذا وقع عمى معنيين متضادين فاألصل بمعنى واحد ،
ثم تفرع إلى معنيين إلى جية االتساع  .فمن ذلك الصارخ لممغيث والمستغيث
وسعيا بذلك الن المغيث يصرخ باإلغاثة والمستغيث يصرخ باالستغاثة
فاصميما من باب واحد .
 -6ويرى  gieseإن إطلق ( الناىل ) عمى العطشان والريان من قبيل المجاز
المرسل  .فالمعنى األول ىو األصل ،أما الثاني فمجاز مرسل باعتبار ما
يكون  ،الن الناىل ىو العطشان الذاىب الى الشرب فيو ريان في النياية .
 -7ويذكر ربحي كمال من أسباب التضاد المجاز العقمي .ويمثل لذلك بكممو
امين لممؤتمن والمؤتمن  ،وكممو ( راضية ) في قولو تعالى ( :في عيشة
راضية )  .التي قال المفسرون انيا بمعنى مرضية ،وكممو (مستور) في قولو
ساتر.
تعالى ( :جعمنا بينك وبين الذين يؤمنون باآلخرة حجاباً مستو اًر ) اي
اً
ويقول ربحي كمال  :إنو أمر مألوف في المغات السامية اطلق اسم الفاعل
وارادة اسم المفعول  ،واطلق اسم المفعول وارادة الفاعل  ،وذلك عمى سبيل
المجاز العقمي .
 -8ويعد بعضيم من أسباب التضاد اإلبيام في المعنى األصمي وعدم تعدده ثم
قد يحدث في تطبيقات االستعمال  ،أو عن طريق السيو أن يظن طريق

تخصصو في أحد جوانب المعنى ويظن فريق آخر تخصصو في معناه
المضاد  :ويمكن التمثيل لذلك بالكممات االتية ::
أ -كممو ( جون ) التي تطمق بالعربية عمى االبيض واالسود  .والكممة معناه
االصمي في المغتين العبرية والسريانية  ،وكذلك في المغة الفارسية  .فحين
نقمت الى العربية استخدميا بعضيم بمعنى المون االبيض وبمعنى المون
االسود
ب-

كممو الصريم التي تطمق عمى الميل والنيار واالنصرام لك منيما عمى

صاحبو .
ت-

كممو (وث ب) التي كانت تعني االنتقال من حال الى حال ثم تخصص

معناىا في الميجات الشمالية وصار يعني القفز وفي الميجات الجنوبية
صار يعني الجموس وقصة الممك الذي قال لإلعرابي (ثب) يريد تكريمو
بالجموس  ،فوثب بمفيوم المفظ اي قفز  ،فدقت عنقو – تروييا كتب المغة
و االضداد .
ث-

ويمكن التمثيل بكممو (القمت) التي تعني الحفرة ثم تحددت في كلم

أىل الحجاز فصارت تعني (نقرة في الجبل يجتمع فييا الماء ويغرق فييا
الجمل والفيل لو سقط فييا).
ج -وكذلك بما حكاه ابو حاتم من ان العرب تقول  :حمق الماء في البئر إذا
غار وسفل وحمق الطائر في الجو إذا ارتفع  .فمنفترض أن أصل المعنى
ىو االبتعاد  .ثم تحدد عند مجموعة باالرتفاع وعند اخرى باالنخفاض ،
وفي كل بعد .

 -9ومن اسباب حدوث االضداد تداعي المعاني المتضادة وتصاحبيا في الذىن
فالضدية – عند الدكتور انيس -نوع من العلقة بين المعاني  ،بل ربما كانت
اقرب الى الذىن من اقرب علقة اخرى .
وتنشأ بعض الفاظ االضداد نتيجة التعبير عن الشيء باسم ضده زيادة

-11

بالقوة التعبيرية  ،واثارة الىتمام السامع  .يقول محمد االنطاكي اال ترانا
اعجبنا بشخص قمنا عنو  :ابن كمب – شيطان -ممعون ..واذا استحسنا شيئا
قمنا عنو انو فضيع وقد حدثنا التأريخ أن أحد خمفاء العرب سمى أحد جواريو
قبيحة لشدة حسنيا وجماليا .
ويعد االبدال أحد األسباب اليامة في ايجاد التضاد وىو نوع من
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التطور الصوتي يمحق الكممة خلل عصورىا التاريخية
أ -إن كممو الجون  :بمعنى االسود انحدرت عن المادة (جن) التي تعتبر
اساسية في معنى الظممة ثم تطورت اصواتيا بتأثير عامل المخالفة فقمب
احد النونين الى صوت يشابيو وىو الواو  .وبذلك التبس الجون المنحدر
من مادة ( جن ) وبمعنى ( اسود ) بالجون الذي يعبر اصل عن معنى
النور ( االبيض ) .
ب-

كممو (أسر) التي تأتي بمعنى أظير وبمعنى كتم  ،فيمكن ان يرد

اإلضيار الى االصل الشيني ( :أشر) ثم بإبدال الشين سينا تطابقت مع
كممة أسر التي تأتي بمعنى كتم فكونت معيا تضادا  .ومثل ىذا النوع من
ىذا االبدال كثير  .وقد أشار إليو الزمخشري حين قال  ( :أسر شيء
وأشره أظيره  .والكممة بالشين في العبرية والسريانية بمعنى النشر
واإلظيار.

ت-

ويمكن رد ( اقوى ) في أحد معنيييا المتضادين ( إذا ذىب زاده ونفذ)

الى االصل الخائي الذي يدل عمى الخواء والفراغ
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أما صاحب فكرة االصل الثنائي

فيو األب سرموجي الدومنيكي

الذي يرد بعض االضداد الى أصمين ثنائيين ،يطابق أحدىما أحد المعنيين
المتضادين وقد مثل لذلك بالمثالين اآلتيين :
أ -ذرب بمعنى }ذربت معدتو ( فسدت ) (.صمحت{).
ب-

عفا بمعنى }درس -خفى -ذىب اثره{

