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  :مالحظات
  

البياض و السواد، الليل والنهار، الحياة و : التضاد هو االختالف، و التقابل التام مثال ذلك - 1    

إن : قول المناطقة بحيث إذا حضر أحد الضدين غاب اآلخر، أو كما ي... الموت، السعادة والشقاء إلخ

. فالضدان ال يجتمعان معا، و قد يرتفعان معا. الضدين ال يجتمعان في شيء واحد لكن قد يرتفعان معا

  بمعنى أن السيارة مثال، إما أن تكون بيضاء أو سوداء، فال تكون بيضاء

اء وال سوداء لكن اللونين المتضادين قد يرتفعان معا، فتكون السيارة ال بيض. وسوداء في ذات الوقت 

بينما المتناقضان، ال يجتمعان معا و ال يرتفعان معا عن الشيء الواحد و في ذات . بل رمادية مثال

فالسيارة إما أن تكون بيضاء أو . فإذا وجد أحدهما غاب اآلخر، و ال يوجد شيء آخر غيرهما: الوقت

لذلك إما أن تكون . ألبيضال بيضاء، بحيث أن الالبيضاء تشمل كل األلوان األخرى غير اللون ا

  .السيارة بيضاء أو ال بيضاء و ال يوجد أي احتمال ثالث، كما هو األمر في التضاد

من شروط المتضادين أن يجتمعا في جنس واحد مثل البياض والسواد اللذين يجتمعان في  - 2     

 .                  جنس واحد و هو اللون

ايا أن التضاد فيها يخضع لنفس القواعد و الشروط، بحيث أن سوف يتبين عند دراسة القض - 3     

: وهما ) أي في اإليجاب و السلب(القضيتين المتضادتين هما القضيتان الكليتان المختلفتان في الكيفية 

  ، وال واحد من الناس )كلية موجبة(كل إنسان كاتب : الكلية الموجبة والكلية السالبة، مثل

  تان قضيتان متضادتان ألنهما ال تصدقان معا، ولكنها). كلية سالبة(بكاتب 

  .قد تكذبان معا، كما رأينا ذلك في مثال لون السيارة

ضادتان، إذا اجتمعتا معا في نفس الشعور، أو في شعور شخص واحد، كان الحالتان المت - 4     

سواء كان المتضادان من جنس األفكار، أو من جنس اإلحساسات، أو من . إدراكه لهما أتم و أوضح

حيث أن الحاالت النفسية . جنس الحاالت الشعورية مثل اللذة و األلم، و التعب و الراحة، و غيرها

  .و بضدها تتميز األشياء: و قديما قيل. عضها بعضاالمتضادة، يوضح ب

ال يجتمعان معا ) وكذالك القضيتان المتضادتان ، أو الجملتان( اللفظان أو الحدان المتضادان : االستنتاج

في شيء واحد، و في وقت واحد، و لكنهما قد يرتفعان معا عن الشيء الواحد في الوقت الواحد، 

أما الحدان أو القضيتان المتناقضتان فال يجتمعان و ال . الشيء بصفة أخرى غيرهما فيتصف هذا

فالشيء الواحد ال بد أن يتصف بأحدهما دون اآلخر في . يرتفعان معا في وقت واحد و في شيء واحد

  .ذات الوقت

التعبير عنها  و الحظ أن التناقض هو أقوى في التعبير عن اإلشكاالت الفلسفية، و إن كان باإلمكان   

  كذلك بصيغة التضاد، لكن بدرجة أقل وضوحا 

  . و بروزا عن صيغة التناقض



 

 

  

  :تطبيقات  
  

بعضا من  محتويات الخانات األولى، كلمة أو جملة، و  -أيها الدارس -نرسم جداول خمسة و نعطيك  

  عليك أ ن تضع ما يضادها 

م أكمل ما هو مطلوب في بقية خانات الجداول، كما ، ث) الصورة –الهيولى (، )الروح –المادة : (مثال 

  .رأيت في األمثلة السابقة

  1تطبيق

 الرقم القضية ضد القضية التبرير
 1 الحياة  

 2 النظري  

 3 الجسم  

 4 التذكر  

 5 الحلم  

  2تطبيق

 الرقم القضية ضد القضية التبرير
 1 الجد  

 2 الصالح  

 3 العدل  

 4 ل عادلةبعض الدو  

 5 كل إنسان عاقل  

  3تطبيق

 الرقم القضية ضد القضية التبرير
 1 الظاهر  

 2 المعرفة  

 3 بعض العلماء عباقرة  

 4 الرقي  

 5 كل التالميذ ليسوا أميين  

  


