
 

   التقابل بين الحدود-6
Opposition entre les termes  

 
  :أمثلة

رقم
ال

 

 الحدود أو األلفاظ

ض
تناق

 

ضاد
ت

 

 التبرير

وقع التقابل بين الحد ونفيه أو سلبه وهما ال يصفان الشيء الواحد   × الالشعور/ الشعور 1
 .في نفس الوقت لكنه يتصف بأحدهما ضرورة

وآخر ال يصفان شيئا واحدا في نفس الوقت وقد تقابل بين حد  ×  أسود/ أبيض  2
 .يوصف بغيرهما

تقابل بصفة ونفيها أو سلبها، وهما ال توجدان معا في شيء واحد   × ال وجود/ وجود  3
 .وفي وقت واحد، غير أن الشيء ال يخلو من إحداهما

 .حدان متضادان ال يجتمعان معا وقد يرتفعان معا ×  نهار/ ليل  4
تقابل بين لفظ و نفيه أو سلبه وهما حدان ال يجتمعان وال يرتفعان   × ال معقول/ معقول  5

 . معا إذا وجد أحدهما غاب اآلخر

  
  :  المالحظات

  : من دراسة الجدول يتبين لنا اآلتي
  . ـ التقابل هنا بين الحدود من حيث المفهوم1 
  )وجود:مثال.( ـ يسمى اللفظ غير المنفي اللفظ أو الحد المثبت2 
  )ال وجود: مثال( ـ يسمى اللفظ أو الحد النقيض لألول باللفظ أو الحد المنفي 3 
هذا الشيء إما موجود أو ال .(  ـ الحدان المتناقضان يتصف الشيء بأحدهما دون اآلخر حتما4 

  )موجود
  . ـ المتناقضان ال يجتمعان وال يرتفعان عن الشيء في ذات الوقت5 
  .ما شيء واحد في ذات الوقت ـ المتضادان ال يتصف به6 



 
في ذات الوقت  فال يكون ) أي ال يجتمعان معا(  ـ المتضادان ال يتصف بهما الشيء الواحد معا 7 

  . أبيضا وال أسودا  و لكن قد يرنفعان معا عن الشيء فيكون  أزرقا أو يكتسي أي لون آخر غيرهما
  

  :اإلستنتاج 
  
  .ان ال يجتمعان معا وال يرتفعان معا الحدان المتناقضان هما الحدان اللذ-1  
  . الحدان المتضادان هما الحدان اللذان ال يجتمعان معا وقد يرتفعان معا-2  

  

  :التطبيقات
  .    حاول أيها الدارس أن تمأل الجداول اآلتية مبينا نوع التقابل الموجود بين الحدود مع تبرير ذلك

  1تطبيق 

  
  2تطبيق 

 التبرير تضاد تناقض )األلفاظ ( الحدود  الرقم

  
1 

    إنسان ـ الإنسان

    فان ـ الفان 2

    خالد ـ فان 3

    كلي ـ الكلي 4

    جزئي ـ الجزئي 5

   
  

 التبرير تضاد تناقض )األلفاظ ( الحدود  الرقم

    نهاية ـ ال نهاية 1

    بداية ـ نهاية 2

    ضوء ـ الضوء 3

    حر ـ عبد 4

    ضوء ـ ظالم 5



 
  3تطبيق                                        

 التبرير تضاد تناقض )األلفاظ ( الحدود  الرقم

    حاضر ـ الحاضر 1

    غائب ـ الغائب 2

    حاضر ـ غائب 3

    علم ـ العلم 4

    علم ـ جهل 5

 
 
 

  ...الدارس أيها تدرب
  مقالة فلسفية: الموضوع األول

  .لتناقض و التضاد بين الحدود       قارن بين ا
  :تحليل نص: الموضوع الثاني 

فعندما يكون التصوران متضادين فليس أي منهما مجرد نفي أو عدل آلخر، بل إنهما         " " 
فالالأبيض يتضمن األسود، لكنه يتضمن أيضا األحمر و األخضر و األصفر و . أحدهما يتضمن اآلخر

ذلك .  األحمر، و بين األبيض و األزرق، اختالف و ليس بينهما تضادفبين أن بين األبيض و. األزرق
ففي . أن في عدة ألوان إشعاعات بسيطة شتى، األبيض يحويها جميعا بينما األسود ال يحوي أيا منها
و عليه . حين أن التناقض هو التقابل بين النفي و اإلثبات فإن التضاد هو التقابل بين الكلي و الالشيء

لكن التقابل بين المتناقضين . و هما يحتمالن الوسائط بينهما. ضادين أشد تباعدا من المتناقضينفإن المت
  .أبت و بالتالي أوضح و ذلك بالضبط ال وسط بينهما

     Goblot                                                       غوبلو 
 .أكتب مقالة تعالج فيها مضمون لنص : المطلوب

 
  

 


