
 المحاضرة العشرون
 المثبتون عمى االضداد

ىم كثر يجمون عن الحصر . ومنيم من عنى نفسو بالرد عمى  لألضدادالمثبتون  
 ان :االضداد (اري الذي يقول في كتابو )نبن االمنكري االضداد . ومن ىؤالء اب

عمى المعنيين  المفظةولو باخره . . فجاز وقوع أكالم العرب يصحح بعضو ويرتبط )
حد المعنيين دون أتي بعدىا ما يدل عمى خصوصية أنو يتقدميا ويالمتضادين , أل

تي أن العرب تا  وانكر ناس ىذا المذىب و ر(. ومنيم ابن فارس الذي يقول: )االخ
ن العرب تسمي إن الذين رووا إلشيء وضده . ىذا ليس بشيء وذلك  باسم واحد

ن العرب تسمى المتضادين باسم واحد . أوالفرس طرفا ىم الذين رووا  السيف ميندا
وقد جردنا في ىذا كتابا ذكرنا فيو ما احتجوا بو , وذكرنا رد ذلك ونقضو فمذلك لم 

 نكرره(.
 

 االضداد بين المضيقين والموسعين :
في توسيع مفيوم المفظ وتضييقو , ومن الموسعين من   لألضداديتفاوت المثبتون 

 .يقيضتلالغ في التوسيع , كما ان من المضيقين من بالغ في با
 
,  الميجةاما الموسعون فيدخمون في االضداد ما كان في اختالف  - أ

عنى كتبتو ان لمقت الشيء بم :ابن السكيت الذي يقول ىؤالءومن 
عقيل  لغةولى ن األأنو ينص عمى أومحوتو من االضداد مع 

فارابي المغوي في كممات مثل والثانية لسائر العرب. وكذلك فعل ال
الشعب بمعنى الجمع والتفريق . وكذلك فعل ابن االنباري في 
)لمق( وفي )سعد( التي تعنى )ليا( في لغة اىل اليمن , و )حزن( 

ن أبي الطيب حيث ذكر ورد في كتاب ا في لغة طيء . ومثل ىذا



من االضداد رغم نصو عمى انيا في لغة تميم الظممة ,  ةالسدف
 لغة قيس الضوء .وفي 

واما المضيقون فيخرجون النوع السابق من االضداد ومن ىؤالء  - ب
ابن دريد الذي يقول في الجميرة : )الشعب االفتراق , والشعب 
االجتماع , وليس من االضداد انما ىي لغة قوم( . وعمق 

بيذا ان شرط االضداد ان يكون  فأفادالسيوطي عمى ىذا بقولو : 
 المعنيين في لغة واحدة .  استعمال المفظين في

واما المبالغون في التوسيع فكثيرون منيم ابو حاتم وقطرب  - ت
نو تم(من االضداد , ألأباري . فقد اعتبر االوالن لفظ )موابن االن

يطمق عمى النساء المجتمعات ي فرح وسرور وفي غم وحزن 
ومناحة . واعتبر ابن االنباري وغيره من االضداد )فعميال( اذا ورد 

نى الشجاع , وبمعنى معنى فاعل وبمعنى مفعول كالرعيب بمعب
ول فاعل والثاني مفعول . وكذلك الربيب بمعنى الجبان . فاأل

 تمن.ؤ ب , واالمين بمعنى المؤتمن و المالراب وبمعنى المربو 
من المحدثين , وعمى   واما المبالغون في التضييق فمعظميم - ث

كثير من كممات  ن رد  أبعد راسيم الدكتور ابراىيم انيس الذي يقول 
االضداد: )نكتفي بيذا القدر في الحديث عن االضداد الن ما روي 

الصريحة . وحين  ةالشواىد يعوز اكثره النصوص القويعنيا من 
التضاد في المغة العربية ونستعرضيا جميعا , ثم  ةنحمل امثم

و التعسف في اختيارىا يتضح لنا  نحذف منيا ما يدل عمى التكمف
ليس بينيا ما يفيد التضاد بمعناه العممي الدقيق اال نحو  ونأ

 عشرين كممو في كل المغة .



 
 االضداد في القران الكريم:

ليف في االضداد يعود الى ورود بعضيا في أن جزءا من اىتمام المغويين بالتأيبدو 
الذي يقول في  القران الكريم . وقد كشف عن ذلك صراحو ابو حاتم السجستاني

نا وجدنا من االضداد في كالميم والقموب إليفو أصدر كتابو االضداد: )حممنا عمى ت
,  وشكاً  اً يء في القران الظن يقينذ كان يجإوضحنا ما حضر منو , أف ا كثيراً ئشي

 ن يكون ال يرى من الأردنا أ. وىو مشيور في كالم العرب.. ف وطمعاً  والرجاء خوفاً 
لكبيرة اال عمى الخاشعين الذين هلل عز وجل حين قال : )انيا ن اأيعرف لغات العرب 

: يستيقنون . وكذلك في نون....( مدح الشاكين في لقاء ربكم . وانما المعنى  ظي
وا كتابيو . اني ظننت (  أؤم اقر ) ىا ةىل الجنأوتي كتابو بيمينو ( من أصفو ) من 

ي ما الساعة ر ما قولو )قمتم ما ندألم يكن مؤمنا . و  يريد : اني ايقنت . ولو كان شاكاً 
 شكاك كفار ( . فيؤالءنا ( ظن اال ظان ن

دافع الرد عمى بوتفسيرىا كان  ةنيآضداد القر األ ظلفاأل رض ن التعإكما يبدو 
ويرمون لغة العرب ,  ةيزرون بالعرب ويرمونيم بكل نقيص االشعوبيين الذين كانو 

و البالغة في اطالق االلفاظ وتحديد  ةدقحكمة وافتقرت الى اللبانيا خمت من ا
المعاني , ويتيمونيا بالعجز عن التعبير بشكل واضح و محدد عما يراد منيا . 

زراء ىل البدع والزيغ و اإلأضداده )أذين اطمق عمييم ابن االنباري في ىم ال وىؤالء
لييا إرف صنبت حقيقة االضداد والوجوه التي تن يثأراد أن ابن االنباري أبالعرب( وك

م العرب يصحح ن كالإىل البدع والزيغ فذكر ) أبداىا أحجج التي ليجيب عن ال
ال باستيفائو إخره , وال يعرف معنى الخطاب منو آولو بأبعضو بعضا ويرتبط 

نيا يتقدميا عمى المعنيين المتضادين أل ةال جميع حروفو , فجاز وقوع المفظواستكم
 ...( . خر د المعنيين دون اآلحأ ةتي بعدىا ما يدل عمى خصوصيأوي



 


