
 التاسعة عشرةالمحاضرة 

 االضداد
ين يختمفان نطقا ظعمماء المغة المحدثون من وجود لفيعنيو  ما باألضدادنعني  ال

لقصير في مقابل الطويل والجميل في مقابل القبيح وانما نعني بيا اويتضادان معنى ك
 مفيوميا القديم وىوة المفظ المستعمل في معنيين متضادين .

استخدام المفظ الواحد في معنيين متضادين في كل  ظاىرةوعمى الرغم من وجود 
وربما  ضئيالمن المغويين المحدثين كان  الظاىرةالمغات فان االىتمام الذي القتو ىذه 

اسطر . ومن  ةبضع ولم تستغرق مناقشتيم اال اقدرا يسير  لم تشغل من اىتماميم اال
و عن تعدد في كتابو المترجم ) دور الكممة ي المغة (اثناء حديث ولمانأذكره  ذلك ما

لى إ اضادة لمكممة الواحدة قد تعيش جنبن المعاني المتإالمعنى : ومن المعروف 
مثال  altusجنب لقرون طويمة بدون احداث اي ازعاج او مضايقة فالكممة الالتينية 

لى المدى . إارك النسبي دلى اإلإو منخفض وىذا مرجعو أىا مرتفع اقد يكون معن
االخرى قد يكون  ىي sacerر المتكمم . والكممة ظن ةادراك تتحكم فيو وجي وىو

والكممة   sacreمعناىا مقدس او ممعون زكذلك الشئن في الكممة الفرنسية الحديثة 
مقدس او ممعون واشار فندريس بصورة عارضة الى بعض  plessed االنكميزية 

 كممات 

 الضداد : ليف في اأالت
 قال :تد تاليفأ مسلف في االضداأمن م

ه ( وقد نشر كتابو اكثر من مرة وقد طبع في ليدن  328ابن االنباري )  -1
( . وافضل 1997( وطبع في مصر عام )1881بتحقيق ىوتسما عام )



طبعة لو تمك التي حققيا االستاذ محمد ابو الفضل ابراىيم ونشرتيا دائرة 
 . 1969بالكويت عام المطبوعات والنشر 

 ه ( .  216االصمعي ) -2
 ه  ( . 255ابو حاتم ) -3
 ه ( . 244ابن السكيت ) -4
 ه ( . 659االصاغاني ) -5

 . 1913اوغست ىفنر وطبعت في بيروت عام  وقد حقق الكتب االربعة.
ىانس كوفمر  Islamicaه ( . وقد حققو ونشره في مجمة  692قطراب ) -6

 . 1931عام  5مجمد رقم 
ه ( . وقد حققو ونشره الدكتور عزة حسن وطبع في  351ابو الطيب )  -7

 . ويمتاز الكتاب بانو: 1963دمشق عام 
 قابل ما ورد في الكتب السابقة واخذ عنيا اصح العبارات واوثق الروايات. - أ

 ضم الييا ما ثبت لديو من ىذا الفن. - ب
 اكثر من الشواىد وبالغ في ذلك. - ت
ول كتاب في االضداد يفعل ذلك , أرتبو عمى حروف المعجم . وىو  - ث

 ن كان لم يمتزم بذلك التزاما دقيقا . ا  و 
 االضداد بين المثبتين  والمنكرين:

نكره أمفظي . فمنيم من اختمف العمماء في وجود ىذا النوع من المشترك ال
 ثبتو . اما المنكرون فيم قمة وعمى راسيم :أومنيم من 

ابن سيده . قال ابن سيده في المخصص : )وكان احد شيوخنا  حد شيوخأ -1
 ينكر االضداد(



نو نو ) ليس في كالم العرب ضد , ألأيو أه ( وقد كان من ر  291بقمب ) -2
ضداد لفو في األأالكالم محاال . ولعل الجزء الذي لو كان فيو ضد لكان 

 لفو بقصد ابطاليا .أانما 
ضداد كما ذكر ل األه ( الذي الف كتابا في ابطا 347) ابن درستويو -3

لى ىذا الكتاب في موضعين إشار ابن درستويو أفي المزىر . و  السيوطي
 ليو .إونقل منو شيئا في تعزيز ما ذىب  من ) التصحيح (

وانتصر الجواليقي ليذا الرأي ونسبو لممحققين من عمماء العربية , ثم  -4
 وبين عدم التضاد فييا.   عرض كثيرا من كممات االضداد

 ييم ومن ذلك:أييد ر ألت ةدلو العقميلى بعض األإضداد المنكرون لأل أولج
في كتابو  ه ( 653رموي محمد بن الحسين ) ما قالو تاج الدين األ -1

ا لفظ واحد الن ن النقيضين ال يوضع ليمإالحاصل وىو مخطوط : ) 
دد في النقيضين فاده التردد بين معنييو والتر إالمشترك يجب فيو 

 حاصل بالذات ال من المفظ(.
 في العرب وفي لغتيم.   ضداد يعد نقصاً ن وجود األإ -2

 
 


