
 الحادية والعشرونالمحاضرة 

 ضداداسباب نشوء  ظاهرة األ

 تي :أفيما يضداد األ ظاىرة سباب نشوء  أىم أ 

خرى وضعيا العرب لفاظ األصل األأضداد كصل األأن إيرى بعضيم  -1
. ولكن ابن سيده يرد عمى عمى المعنيين المتضادين  ةول لمداللبالوضع األ

يكون  ن الألمفظين واختلف المعنيين فينبغي اما اتفاق ا ي قائلً أىذا الر 
 قصدا في الوضع وال اصل.

ساس من أتو عمى أاالضداد ما يمكن تفسير نش تن من كمماإيرى بعضيم  -2
ثم سمع ره غي يلمعنيين لحى من العرب ،  واخر لححد اأف ة،اختلف الميج

ابن االنباري :  .  ىؤالءمن  ىؤالءو  ىؤالءمن  ىؤالءخذ أبعضيم لغة بعض ف
م ثخر ، آالعرب والجون االسود في لغة حي  الجون االبيض في لغة حي من

 خر .حد الفريقين من اآلأخذ أ
لفاظ من افتراض العرب بعض األ Gieseضداد عند سباب نشوء األأومن  -3

 المغات المجاورة ليم .
 دب..أم والتيكم والتؤ ل والتشاؤ سباب اجتماعية كالتفاأالتضاد عن  أوقد ينش -4

 تي : أن يمثل لذلك بما يأويمكن 
 ةبفوز من يجتازىا ، واطلق القافمال ؤ صحراء تفاطلق المفازة عمى الإ - أ

نو ) في أ برجوعيم ، والحديث عن المريض بعمى الجماعة المسافرة تفاؤال
 ئو . عافية ( تفاؤال بسرعة شفا

سود والعرب تكنى مفظ األالنطق بمن ما بيض تشاؤ أسود تسميو األ - ب
بي البيضاء ليذا . ويطمقون في بعض البلد العربية )الفحم( أسود باأل

 البياض . 



كان طلق لفظ )المغمب( عمى المغموب ، وقد إمثمة التيكم أومن  - ت
( عمى المجنون  طلق كممو ) عاقلإومثمو  ةمعناه : المحكوم عميو بالغمب

:  لى ىذا فقالإالنباري شار ابن اأو فصيح عمى المتعثر في نطقو وقد ، 
يا وا بو : ءذا استيز إكقوليم لمجاىل  ةقد يكون الضد المتيكم والسخري
 نت العزيز الكريم .أنك إعاقل . ومنو قولو تعالى : ذق 

طلق مولى الذي ا  عمى . و طلق بصير عمى األإدب أمثمو التأومن  - ث
 ىو بمعنى السيد عمى العبد . 

صل بمعنى واحد ، ذا وقع عمى معنيين متضادين فاألإن المفظ إويرى بعضيم  -5
لى جية االتساع . فمن ذلك الصارخ لممغيث والمستغيث إلى معنيين إثم تفرع 

والمستغيث يصرخ باالستغاثة  باإلغاثةالن المغيث يصرخ  وسعيا بذلك
 فاصميما من باب واحد .

قبيل المجاز طلق  ) الناىل ( عمى العطشان والريان من إن إ  gieseويرى  -6
اني فمجاز مرسل باعتبار ما ما الثأ ،صلول ىو األالمرسل . فالمعنى األ

 الن الناىل ىو العطشان الذاىب الى الشرب فيو ريان في النياية . ،يكون 
 سباب التضاد المجاز العقمي .ويمثل لذلك بكمموأويذكر ربحي كمال من  -7

ن ، وكممو ) راضية ( في قولو تعالى : )في عيشة ن والمؤتم  امين لممؤتم  
راضية ( . التي قال المفسرون انيا بمعنى مرضية ،وكممو )مستور( في قولو 

. اً ( اي ساتر  مستوراً  حجاباً  باآلخرةتعالى : )جعمنا بينك وبين الذين يؤمنون 
اطلق اسم الفاعل لوف في المغات السامية أمر مأنو إويقول ربحي كمال : 

وارادة اسم المفعول ، واطلق اسم المفعول وارادة الفاعل ، وذلك عمى سبيل 
 المجاز العقمي .

ثم  صمي وعدم تعددهبيام في المعنى األسباب التضاد اإلأويعد بعضيم من  -8
ن يظن طريق أو عن طريق السيو أات االستعمال ، قد يحدث في تطبيق



خر تخصصو في معناه آظن فريق حد جوانب المعنى ويأتخصصو في 
 المضاد : ويمكن التمثيل لذلك بالكممات االتية ::

معناه  ةبية عمى االبيض واالسود . والكممكممو ) جون ( التي تطمق بالعر  - أ
االصمي في المغتين العبرية والسريانية ، وكذلك في المغة الفارسية . فحين 

البيض وبمعنى المون نقمت الى العربية استخدميا بعضيم بمعنى المون ا
 االسود 

كممو الصريم التي تطمق عمى الميل والنيار واالنصرام لك منيما عمى  - ب
 صاحبو .

ب( التي كانت تعني االنتقال من حال الى حال ثم تخصص ثكممو )و  - ت
معناىا في الميجات الشمالية وصار يعني القفز وفي الميجات الجنوبية 

ب( يريد تكريمو ثعرابي )لإلصار يعني الجموس وقصة الممك الذي قال 
تروييا كتب المغة  –ب بمفيوم المفظ اي قفز ، فدقت عنقو ثبالجموس ، فو 
 و االضداد .

ت في كلم دالتي تعني الحفرة ثم تحد (القمت)ويمكن التمثيل بكممو  - ث
ييا الماء ويغرق فييا ىل الحجاز فصارت تعني )نقرة في الجبل يجتمع فأ

 ييا(.ف طسقلو والفيل  الجمل 
ا ذإلعرب تقول : حمق الماء في البئر وكذلك بما حكاه ابو حاتم من ان ا - ج

صل المعنى أ ن أذا ارتفع . فمنفترض إغار وسفل وحمق الطائر في الجو 
اخرى  باالنخفاض ، ع وعند ىو االبتعاد . ثم تحدد عند مجموعة باالرتفا

 بعد . وفي كل
 



ومن اسباب حدوث االضداد تداعي المعاني المتضادة وتصاحبيا في الذىن  -9
بل ربما كانت  ،المعاني العلقة بين نوع من  -عند الدكتور انيس –فالضدية 

 اقرب الى الذىن من اقرب علقة اخرى . 
ضده زيادة  بعض الفاظ االضداد نتيجة التعبير عن الشيء باسم أنشتو  -11

امع . يقول محمد االنطاكي اال ترانا ثارة الىتمام السا  بالقوة التعبيرية ، و 
نا شيئا ممعون.. واذا استحس -شيطان –اعجبنا بشخص قمنا عنو : ابن كمب 

جواريو  حدأ ىحد خمفاء العرب سمأن أ خريأثنا التدقمنا عنو انو فضيع وقد ح
 .  اقبيحة لشدة حسنيا وجمالي

ن في ايجاد التضاد وىو نوع م ةسباب اليامحد األأعد االبدال يو  -11
 خلل عصورىا التاريخية  ةالكمم قالتطور الصوتي يمح

 
ن كممو الجون : بمعنى االسود انحدرت عن المادة )جن( التي تعتبر إ - أ

فقمب  ةثير عامل المخالفأت اصواتيا بتثم تطور  الظممةاساسية في معنى 
صوت يشابيو وىو الواو . وبذلك التبس الجون المنحدر  ىاحد النونين ال
( وبمعنى ) اسود ( بالجون الذي يعبر اصل عن معنى  من مادة ) جن

 النور ) االبيض ( .
ير وبمعنى كتم ، فيمكن ان يرد ظأتي بمعنى أسر( التي تأكممو ) - ب

نا تطابقت مع بدال الشين سيإشر( ثم بأضيار الى االصل الشيني : )اإل
 تي بمعنى كتم فكونت معيا تضادا . ومثل ىذا النوع منأسر التي تأ ةكمم

سر شيء أليو الزمخشري  حين قال : ) إشار أىذا االبدال كثير . وقد 
بالشين في العبرية والسريانية بمعنى النشر  ة. والكمم أظيرهشره أو 

 .واإلظيار



( ذا ذىب زاده ونفذإحد معنيييا المتضادين ) أويمكن رد ) اقوى ( في  - ت
 الى االصل الخائي الذي يدل عمى الخواء والفراغ 

 
ومنيكي ب سرموجي الدحب فكرة االصل الثنائي  فيو األما صاأ  -12

حد المعنيين أحدىما أصمين ثنائيين ،يطابق أ ىاالضداد الالذي  يرد بعض 
 تيين : ضادين وقد مثل لذلك بالمثالين اآلالمت
 }ذربت معدتو ) فسدت (.) صمحت.({بمعنى  ذرب  - أ

 }ذىب اثره -خفى -درس{بمعنى  اعف - ب
 


