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  : إعـداد

 
 

  تقديم

مما أشكل على ) التضاد والطباق(لقد كان الوقوف على ماهية الظاهرتني 

الدارسني كثريا، حيث جتد معظمهم يطلق أحدمها على معىن اآلخر، 

ǪȈǫ®�Ǧ Ȉǘǳ�¼ǂǨƥ�ÀƢǫŗǨȇ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ƢǸĔ¢�ǞǷ�� ¦ȂǇ�ËƾƷ�ȄǴǟ�ƢǸȀǴǸǠƬǈȇÂ  يف

وم هذا يدركه إال من وقف عليه، وعلى هذا األساس يقمفهومهما احلقيقي، ال

عن ساحتهما، ونفضا للغبار عن وجوههما  البحث بدراستهما كشفا للغيمة

وإزالة للبس واإلشكال أمام القراء والسامعني، حىت يبدو ذلك الفرق واضحا 

  :تيةاآلمحاور الـوضوح مشس الظهرية، وسيجري ذلك يف 

  مفهوم التضاد معجميا ودالليا-

  التضاد بني مفهومه املعجمي والداليل-

  علماء اللغة القدماء واحملدثني  اد بنيالتض-

  مفهوم الطباق لغة واصطالحا-

  الطباق بني املعىن اللغوي واالصطالحي-

  بني الطباق والتضاد يف املعاجم-

  موقف اللغويني والبالغيني يف املعىن االصطالحي للطباق والضاد-

  موقف الباحث-

  مةـاخلات-

  اهلوامش واملراجع-
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  :مفهوم التضاد معجميا ودالليا

  :التضاد معجميا

ينبع جذر مادة التضاد من الضّد، والضّد كل شيء ضاّد شيئا ليغلبه، 

فالسواد ضد البياض، واملوت ضد احلياة، والليل ضد النهار، إذا جاء هذا ذهب 

.)٢(خالفه: ضد الشيء وضديده وضديدته: قال ابن سيده ،)١(ذلك

ضاد األمران كان والتضاد من تضاد يتضاد تضادا، فهو متضاد، وإذا قيل ت

.)٣(أحدمها خمالفا ومعاكسا لآلخر، واملصدر تضاد

عاكس : تضادَّ يتضاد، مصدره تضادُّ، تضاد التالميذ: ويف املعجم الوسيط

.)٤(بعضهم بعضا

وضاد يضاد ضادد ضاّد مضادة، فهو مضاد، واملفعول مضادا للمتعدي، 

.)٥(وضاد بني الشيئني، جعل أحدمها ضد اآلخر

  :اللياالتضاد د

املتضادان الشيئان ال جيوز اجتماعهما يف وقت : عرفه ابن فارس الرازي بقوله

واحد كالليل والنهار، ويلحظ يف التضاد ضرب اللفظة الواحدة على معنيني 

.)٦(مشرتكني يف النطق، ولكنهما متباينان يف الداللة

ملشرتك ويُعّرف التضاد بأنه إطالق اللفظ على املعىن وضده، فهو نوع من ا

.)٧(، واجلمع أضدادءاللفظي، وليس العكس، وضده يف اللغة النظري والكف

هو نوع من العالقة بني املعاين، بل ورمبا كانت أقرب )مجع ضدّ (واألضداد 

إىل الذهن من أية عالقة أخرى، فمجرد ذكر معىن من املعاين يدعو ضد هذا 

ياض يستحضر يف الذهن املعىن إىل الذهن، والسيما بني األلوان، فذكر الب
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، ويُعّد التضاد من )٨(السواد، فعالقة الضدين من أوضح األشياء يف تداعي املعاين

إن األضداد إما أن : قال السيوطي ،املشرتك اللفظي لداللته على معان متعددة

تتباين بأن ال ميكن اجتماعها يف الصدق على شيء واحد، كاحليض والطهر، 

 ǂǬǳ¦�ȏȂǳƾǷ�ƢǸĔƜǧ.

  :لتضاد بين مفهومه المعجمي والدالليا

على ضوء ما سبق من تعريف التضاد تتبلور عالقة وثيقة بني معناه املعجمي 

ƨǤǴǳ¦�Ŀ�®ƢǔƬǳƢǧ��ƨǈǯƢǠŭ¦Â�ƨǨǳƢƼŭ¦�ŘǠǷ�À¦ƾȈǨȇ�ƢǠȈŦ�ƢǸĔȋ��Ņȏƾǳ¦Â:

داللة اللفظ الواحد : "، ويف االصطالح"انعكاس شيء آلخر، وخمالفته له"

إال أن هناك خالفا ظاهرا بني اللغويني احملدثني وبني القدماء " ادينللمعنيني املتض

   .يف مفهومه كما سيأيت يف املبحث التايل

   التضاد بين علماء اللغة القدماء والمحدثين

التضاد عند احملدثني يطلق على اختالف اللفظني شكال ومضمونا، كما يف 

األمر الذي  ،)٩()ابل القبيحالطويل والقصري والقوي والضعيف واجلميل يف مق(

"الطباق، ألن الطباق عندهم البالغيونمساه  اجلمع بني الشيئني املتضادين، وهو :

  ".نفسه أيضا التضاد عند بعضهم

أما القدماء فهم على خالف من ذلك، فقد ذهبوا إىل أن التضاد لون من 

ككلمة ،  "كلمة واحدة ذات معنيني متضادين"املشرتك اللفظي، وعرفوه بأنه 

من سنن العرب يف األمساء : قال ابن فارس, )العبد والسيد(اليت مدلوهلا ) املوىل(

،)١٠("اجلون لألبيض"، و"اجلون لألسود"أن يسموا املتضادين باسم واحد، مسوا 

Ǿƥ�ĘǂǬ
É
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أمحد، وأبو عمر الشيباين، وقطرب وأبو عبيدة، واألخفش اخلليل بن , وممن أقر به

األوسط، وأبو زيد األنصاري، واألصمعي، وأبو عبيد القاسم بن سالم، وابن 

األعرايب، وعبد اهللا التوزي، وابن السكيت، وأبو حامت السجستاين وغريهم، وقد 

خص كثري منهم هذه الظاهرة بتأليف مستقل، كقطرب واألصمعي وابن 

�ǺƥƢǯ��¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ�®ƢǔƬǳ¦�©ǂǰǻ¢�ƨǨƟƢǗ�ǶȀǴƥƢǬƫÂ��Ä°ƢƦǻȋ¦�Ǻƥ¦Â�ƪالسكي

  .دستورويه وثعلب واجلواليقي

:وللثعاليب أمثلة للمتضادين باسم واحد، وهي

  لألبيض واألسود: اجلون-

  لألطهار واحليض: القرء-

  لليل والصبح: الصرمي-

  للشك واليقني: اخليلولة-

  للمثل والضد: الندّ -

  نثىللذكر واأل: الزوج-

  للسائل والذي ال يسأل: القانع-

.)١١(للعطشان والريان: الناهل-

الناهل يف كالم : وميثل أبو زيد سعيد بن أوس بطائفة من األضداد قائال

:الذي قد شرب حىت روي، والسدفة يف لغة متيم:العرب العطشان، والناهل

.)١٢(الظلمة، والسدفة يف لغة قيس الضوء

يف لغة بين عقيل، ومبعىن حموته يف لغة سائر قيس، وملقت الشيء مبعىن كتبته 

.)١٣(املصلي يف الليل، والنائم:بعت واشرتيت، واجلاهد: وشريت

  :ولألصمعي بعض األضداد يتمثل يف اآليت
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  احلاد واحلذر: املشبح-

.الشيء الصغري، والشيء العظيم: اجللل-

.املستغيث، واملغيث: الصارخ-

.)١٤(قامةالسرعة يف السري، واإل: األمهاد-

  :وتنتمي إىل األضداد األمور اآلتية-

  القوة والضعف: األز-

  احلالل واحلرام: البسل-

  فتحه كله أو علقه بسرعة: بلق الباب-

  أو رفع ذكّ :تلّ -

  املاء البارد أو احلار: احلميم-

  العبد أو السيد: املوىل-

  اجلمع أو التفريق: الذوح-

  األصالح أو العساد: الرض-

  احليانالشجاع أو : الراغيب-

)١٥(ما ارتفع من األرض أو ما اخنفض: الرهوة-

هي ) ضد(وهي تدل على البيع والشراء، وكلمة ) باع(ومن األضداد كلمة 

.)١٦(ال تفيد املخالفة، وإمنا تفيد املثل) ال ضد له: (نفسها من األضداد ويف املثل

باق، أقرب إىل مفهوم البالغيني للط وخالص القول، إن التضاد عند احملدثني

دراسة تأخذ - حسب الدالالت النقدية القدمية - ألن البالغيني يعتربون التضاد 

جذورها يف األلوان البديعية اليت أشارت إىل اجلمع بني الشيء وضده، أو الطباق 

.واملقابلة، وهذا ما وصفه قدامة بالتكافؤ، قاصدا الطباق واملقابلة
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: به إىل أنواع خمتلفة منهاوقد قسم ابن األنباري أنواع األضداد يف كتا 

األضداد يف األمساء واألضداد يف األفعال واألضداد يف احلروف، واألضداد يف 

الظروف، واألضداد يف املصادر، واألضداد يف األعالم، واألضداد يف االشتقاق، 

واألضداد يف الرتاكيب، واألضداد يف الضمائر، واألضداد يف األصوات، وللراغب 

  .األضداد البن األنباري للزيادة الرجوع إىل كتاب

:مفهوم الطباق لغة واصطالحا

: كما يقول اخلليل) اجلمع بني الشيئني(يطلق الطباق يف املعاجم على 

، على السواء أكانتا )١٧("طابقت بني الشيئني إذا اجتمعتهما على حذو واحد"

  .ضدين أم ال

كذا، إذا امجعوا عليه أطبق القوم على  : حنو" املوافقة على شيء: "ومن معناه

ومنه قوله " وضع الطبق األعلى على األسفل: "ويعين به أيضا ،)١٨(متوافقني

.)١٩("الذي خلق سبع مساوات طباقا: "تعاىل

،)٢٠("لرتكنب طبقا عن طبق: "حنو قوله تعاىل" احلال واملنزلة: "ومن مقاصده

طابق النعل إذا  من ،ومنه داللة اللفظ على متام ما وضع له من حيث إنه كذلك

.)٢١(تساويتا وتوافقتا يف املقدار

والطباق تضاد عند بعض اللغويني، كابن قتيبة الذي وضع الطباق يف باب 

يوصف : "املقلوب، حيث يندرج حتت موضوع األضداد، ويفهم هذا يف قوله

تطريا من السقم وتفاؤال " سليم: "الشيء بضده للتطري والتفاؤل، كقوهلم للديغ

جونة لشدة ضوئها، :، وللمبالغة يف الوصف، كقوهلم للشمس)٢٢(ةبالسالم

.)٢٣("أبو البيضاء: "ولالستهزاء، كقوهلم للحبشي
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وقد وافق الزخمشري ابن قتيبة يف مفهوم الطباق، حيث تناوله هو اآلخر مبعىن 

مثل الفريقني كاألعمى واألصم والبصري والسميع هل ﴿: التضاد، وذلك يف قوله

وفريق ) األعمى واألصم(، يعين فريق الكافرين )٢٤(﴾ أفال تذكرونيستويان مثال

  .على وجه التضاد) البصري والسميع(املؤمنني 

والظاهر أن بعض اللغويني قد فسروا الطباق على خالف ما فسره بعض 

آخر، حيث قصدوا به التضاد، مبعىن إفادة اللفظ الواحد املعنيني املتضادين، كما  

  .لزخمشريكان البن قتيبة وا

:المعنى االصطالحي للطباق

يؤكد العسكري أن البالغيني يكادون يتفقون على حصر مفهوم الطباق يف 

اجلمع بني الشيئني املتضادين، كاحلر والربد، والقوي والضعيف، لوال خمالفة قدامة 

إن البديعيني يكادون يتفقون على أن الطباق هو اجلمع : "رأيهم، قائال يف ذلك

ء وضده يف جزء من أجزاء الرسالة أو اخلطبة أو بيت من بيوت بني الشي

اجلمع بني البياض والسواد، والليل والنهار، واحلر والربد، لوال ما :القصيدة، مثل

¤�Ŀ�śƬđƢǌƬǷ�śƬǜǨǳ�®¦ǂȇ"، ألن الطباق عنده يتمثل يف )٢٥("خالفهم فيه قدامة

  . قول زياد األعجميف) الكاهل(البناء والصيغة خمتلفتني يف املعىن، كـ

)٢٦(وللؤم فيهم كاهل وسنام * ونبئتهم يستنصرون بكاهل

املتكرر يف البيت مرتني، على اختالف ) كاهل(فالطباق عند قدامة يقع على 

أما الطباق " املعىن، إال أن أهل الصنعة كما ذكر العسكري يسمون هذا بالتعطف

فبهذا صار بني قدامة , عندهالذي هو اجلمع بني الشيئني املتضادين فهو تكافؤ 

  .وبني اجلمهور خالف يف مفهوم الطباق
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اجلمع بني "إىل أن الطباق هو ) البديع(يف كتابه  أما ابن قتيبة فقد ذهب

كتاب "والعسكري يف " دالئل اإلعجاز"الشيئني املتضادين، واجلرجاين يف 

جواهر "مشي يف ، وأمحد اهلا"اإليضاح يف علوم البالغة"والقزويين يف " الصناعتني

  ".البالغة

أساليب البديع "، والشفيع السيد يف "علم البالغة"ومن احملدثني، املراغي يف 

" أساليب بالغية"يف  ، والربوفيسور عبد الباقي شعيب أغاك"يف اللغة العربية

  .وغريهم كثريون

:الطباق بين المعنى اللغوي واالصطالحي

فهوم الطباق اللغوي ومفهومه ليس هناك أدىن مناسبة فيما يبدو بني م

االصطالحي، فهو يف اللغة التوافق، ويف االصطالح التضاد، وهذا ما دفع بعض 

اجلمع بني "النقاد إىل أن يعترب هذا التباين هو الذي أغرى قدامة إىل أن يسمى 

.بالتكافؤ، وأن يطلق الطباق على املعاين املشرتكة يف لفظ واحد" املتضادين

�ǺǷ�śȈǣȐƦǳ¦�ǺǷ�ËÀ¢�ƪوُيالحظ أن قدا ƦƯ�ƾǫÂ��Ä¢ǂǳ¦�¦ǀđ�¦ƾȈƷÂ�ÀƢǯ�ƢǷ�ƨǷ

على حد سواء، واعتربها نوعا من أنواع  أطلق التضاد على الطباق والتكافؤ

كل ما مجعت فيه بني ضدين يف الكالم "البديع حيث جاء منهم اإلطالق بأن 

ه ، ووج﴾وأنه هو أضحك وأبكى﴿: فهو طباق أو تضاد أو تكافؤ، كقوله تعاىل

�ÀƢǬƥƢǘƬǷ�ÀƢƠǧƢǰƬǷ�ƢǸĔȌǧ��¼ƢƦǘǳƢƥ�ǾƬȈǸǈƫ�ǾƳÂ�ƢǷ¢Â��ƶǓ¦Â�®ƢǔƬǳƢƥ�ƨȈǸǈƬǳ¦

:يف الضدية، حبيث لو أطبق كل واحد منهما على اآلخر الستويا، كقوله تعاىل

  .أي مستويات ﴾سبع مساوات طباقا﴿
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:غري أن بعض العلماء يستبعدون نفي املناسبة بينهما، ألن الطباق يف اللغة

أن : (، ووجه املناسبة بينهما)اجلمع بني الضدين: (، ويف االصطالح)املوافقة(

.)٢٧()املتكلم فيه يوافق بني املعنيني املتقابلني

:بين الطباق والتضاد في المعاجم

إن هناك تباينا تاما بني الطباق والتضاد يف املعىن اللغوي، وقد تبلور ذلك 

تضاد يف اللغة يدل على املعاكسة خالل الدراسة عن حتديد معانيهما اللغوية، فال

فاملعىن خيالف الكفر اإلسالم " الكفر ضد اإلسالم: "واالختالف، إذا قلت مثال

  .فهو معاكسها وخمالفها" املاء ضد النار"يف العقيدة والعمل، كذلك حيث قلت 

أما الطباق يف اللغة فعلى عكس التضاد، كما سبق يف املعاجم، إذ إنه يدل 

أطبق الناس على التعاون : "شيئني، ويتمثل ذلك يف قولكعلى اجلمع بني 

طابقت بني رأي زيد ورأى : "أي امجعوا واتفقوا عليه، ويف قولك" بعضهم بعضا

  .أي مجعت بينهما" عمرو يف املسألة

:موقف اللغويين والبالغيين في المعنى االصطالحي للطباق والتضاد

لتضاد والطباق عند بعض على ضوء ما سبق من التعريفات االصطالحية ل

الفرق اللطيف بينهما، إذ إن الطباق عند  - للناظر املتدبر- علماء اللغة، يتضح 

"اجلمع بني اللفظني املتضادين، كالبياض والسواد، والليل والنهار: "البالغيني هو

بدون اتفاق بينهم، ألن منهم من يعد ذلك تكافًؤ، كقدامة، ومنهم من يطلق 

قتيبة والزخمشري ومن إليهم، ومنهم من اشرطوا املراعاة يف  عليه التضاد كابن

الضدين، بأن يتفقا يف نفس الكلمة، فإذا اختلفا فليس بينهما املطابقة التامة،  

فليضحكوا ﴿: كأن جييء امسا باسم أو فعال بفعل دون اختالف، كقوله تعاىل
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فعل، وبني طباق بني فعل و  ﴾فليضحكوا وليبكوا﴿فبني  ﴾قليال وليبكوا كثريا

طباق بني اسم واسم، فما كان خالف ذلك فليس طباقا عند " كثري وقليل"

  .اجلرجاين واملناوي وغريمها

وهنا يتبني أن التضاد مرادف للطباق يف املعىن عند بعض البالغيني مبفهومه 

اجلمع بني اللفظني املتضادين لفظا ومعىن، وهذا يوافق ما ذهب إليه احملدثني من 

لنوع واحد من  أمساءالتضاد والطباق والتكافؤ : "ة، حيث قال بعضهمعلماء اللغ

أنواع البديع لدى كثري من املصنفني يف علوم البالغة، فكل ما مجعت فيه بني الضدين يف 

  .﴾وأنه هو أضحك وأبكى﴿: الكالم فهو طباق أو تضاد، كقوله تعاىل

األول أن يكون  أطلقوا التضاد على أمرين، قد سبق القول على أن اللغويني

اليت تكون للعبد " املوىل"اللفظ الواحد يفيد معنيني متضادين، كما يكون يف 

وهذا رأي القدماء منهم، أما احملدثون فقد كان التضاد عندهم واقعا " والسيد

وهذا املفهوم أقرب إىل ما عليه . على اللفظني املتضادين، كالسواد والبياض

لك إشارة إىل أن الطباق مرادف للتضاد عند مجهور البالغيني للطباق، ويف ذ

  .ومن تبعهم بعض علماء اللغة، كابن قتيبة والزخمشري

:موقف الباحث

بعد الكشف عن حقائق املادتني تعريفا ومتثيال من جهة اللغويني والبالغيني، 

يرى الباحث أن الفرق بينهما ثابت ملموس للمتأمل، وإن كان لطيفا، ذلك ألن 

أيه هو ثبوت تداخل املفاهيم بني علماء اللغة وبني علماء البالغة الواقع حسب ر 

يف إطالق معاين املادتني، فبعض اللغويني قد أطلقوا التضاد على ما مساه 

البالغيون الطباق بينما أطلق بعض البالغيني الطباق على ما مساه اللغويون 
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املشرتكة من علم التضاد، على أن التضاد عند علماء اللغة ينتمي إىل األلفاظ 

اللغة، أما الطباق فينتمي إىل احملسنات اللفظية واملعنوية من علم البديع، والبديع 

من أقسام البالغة، وعلى الرغم من انتماء الناحتني إىل الدراسة اللغوية، إال أن 

الباحث يؤكد ضرورة التزام كل ناحية استعمال الكلمة حسب ختصصها، 

وفق مدلول مصطلح علم اللغة، والبالغيون الطباق فيستعمل اللغويون التضاد 

  .وفق مدلول مصطلحات علمهم

وعالوة على ذلك يؤكد أن بني التضاد والطباق عموما وخصوصا يف املعىن 

 - يف مفهومه–االصطالحي، فالتضاد أعم والطباق أخص، ألن التضاد يشمل 

يني متضادين، إطالق اللفظني املتضادين يف املعىن، وإطالق لفظ واحد ذي معن

  .أما الطباق فيقتصر مفهومه على لفظني بينهما تضاد ظاهر يف املعىن

وواقع احلال أن العالقة بني الطباق والتضاد ال تزال قوية، إذ يشرتكان يف مجع 

الضدين، وهذان الضدان هلما خطور يف الذهن، حيث إذا ذكر أحدمها جيلب 

هن دون أن ينفصال، وهذا ما يسمى اآلخر، فيخطران بالبال مًعا وحيضران يف الذ

  .الذي يقضي بالتالزم يف الذهن بني الضدين األلفاظبتداعي 

  الخاتمة

مفهوم الطباق "تناول البحث ظاهرتني من الظواهر اللغوية، حتت عنوان 

، حيث نظر الباحث جوانب العالقة والفرق "والتضاد عند اللغويني والبالغيني

مهما عند اللغويني والبالغيني، ُموضًِّحا وجوه بينهما، خلف الوقوف على مفهو 

اختالف هؤالء العلماء يف حتديد معنامها، وُحملًِّال ما أشكل فيهما من التداخل 

وإطالقهما على حّد معىن واحد دومنا تفريق، وقد درس مفاهيم التضاد ،املعنوي
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يني والطباق من حيث اللغة والداللة، مث ناقش تلك التعريفات وآراء اللغو 
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املطاف إىل أن التضاد نوع من أنواع األلفاظ املشرتكة، وهو أوسع معىن من 

له وجهان، إذ يشمل لفظ واحدا ذا معنيني  - حسب التعريف- الطباق، ألنه 

حني أن الطباق باب من  متضادين، كما يشمل لفظني متضادين يف املعىن، يف

أبواب البديع، وهو أضيق نطاق من التضاد، ذلك ألنه ال يستدعي إال مجع 

إن التضاد أعم من "اللفظني فقط، بينهما تضاد ظاهر يف املعىن، وبعبارة أخرى 

، وكالمها يشرتكان يف توضيح الضدية، ويف صفة "الطباق، والطباق أخص منه

حدمها جيلب اآلخر، فيخطران يف البال معا، اخلطور يف الذهن، حيث إن ذكر أ

على حنو ما حيضران يف الذهن بال انفصال، وهذا ما يسمى بتداعي األلفاظ 

.الذي يقضي بالتالزم يف الذهن بني الضدين
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