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  فهد
أبو
خضرة

  :تلخيص

يتناول�الباحث�/ي�هذه�الدراسة�موضوع�الطباق�ب!ن�القدماء�وا�عاصرين،�معتمًدا�ع�ى�عدد�من�ا�راجع�

شر�إل:9ا�ا�راجع�الب8غية�
ُ
القديمة�والحديثة،�وهو�يبدأ�بتعريف�الطباق�مCDًزا�نقطة�أساسية�جًدا�لم�ت

ا�
ً
،�وVي�وجوب�كون�ا�تضاّدْين�دائما�من�مجال�دOPي�واحد،�وكون�Mخت8ف�بي9Kما�اخت8ف

ّ
القديمة�قط

  .دPلًيا�فرعًيا�داخل�ذلك�ا�جال

�التقسيمات �إOى �ينتقل ��ثّم �نجدها abال� �/ي�العديدة �كتبت abال� �أي �ا�تأخرة، �الب8غية �الكتب �/ي للطباق

�abال� �أي �القديمة، �الب8غية �الكتب �عن �اخت8فها �إOى �مش!Cًا �بعده، �وما �الهجري �السادس أواخر�القرن

  .كتبت�قبل�القرن�ا�ذكور،�ذاكًرا�أن�الكتب�القديمة�تكاد�تخلو�من�التقسيمات

� �الب8غية �الدراسات �معظم �أن �الباحث �ساوي8حظ �أعقار ا�عاصرة �/ي �ا�تأخرة،�ت �الب8غة �كتب ب

  .تقسيما9wا�كلها،�ومضيفة�إل:9ا�تقسيمات�أخرى �معتمدة

الطباق�اللفظي،�: بعد�هذا�يتحّدث�بالتفصيل�عن�أربعة�أقسام�وردت�/ي�الكتب�الب8غية�ا�تأخرة،�وVي

  .الطباق�ا�عنوي،�ا�لحق�بالطباق،�إ{9ام�الطباق

�ع �مفصل �بحديث �هذا �وهماوُيتبع �ا�عاصرون، �أضافها abال� �التقسيمات �من �أبرز�تقسيم!ن تقسيم�: ن

�وجوه �أربعة �ويشمل �ويشمل�: الب8غي!ن، �اللغوي!ن، �وتقسيم �التخالف؛ �التضايف، �التضاد، التناقض،

  .التضاد�الحاّد،�التضاّد�ا�تدرج،�التضاّد�العك��a،�التضاد�MتجاVي�والتضاد�العمودي: خمسة�وجوه

�لتقدي �ينتقل �التاليةثم ��ربعة �الضروب �وهو�يضم �وواضًحا، �كافًيا �يعتCDه �للتقسيم �اق�Cاح طباق�: م

  .�يجاب،�طباق�السلب،�الطباق�ا�عنوي�وإ{9ام�الطباق

إن�: ويقف�/ي�الختام�مع�عدد�من��راء�التقييمّية�ال�abتتناول�الطباق�كنوع�ب�8ي،�ويخلص�إOى�القول 

،�و�صح�أن�يحكم�ع�ى�كل�نوع�إط8ق�أحكام�تقييمية�عاّمة�عن�أي�نو 
ً
Pيمكن�أن�يكون�مقبو�Pع�ب�8ي�

من�خ8ل�دراسة�النصوص�ال�abاستعمل�ف:9ا،�وتحليل�الوظيفة�ا�عنوية�والجمالية�ال�abأداها�/ي�تلك�

  .النصوص
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ا�أو�
ً
هو�الجمع�ب!ن�متضاّدين�أو�شبه�متضاّدين،�/ي�بيت�من�الشعر�أو�فقرة�من�الن�C،�مع���ولفظ

سواء�كان�ا�تضاّدان�بلفظ�الحقيقة�أو�بلفظ�ا�جاز،�وسواء�كانا�من�قسم�واحد��مع���فقط،

�دائًما�من�مجال�دOPي�. 2من�أقسام�الك8م�أو�من�قسم!ن�مختلف!ن وشرط�ا�تضاّدين�أن�يكونا

  .واحد

والتضاّد�هو�نوع�من�الع8قة�ب!ن�ا�عاني،�بل�ربما�كان�أقرب�إOى�الذهن�من�أي�نوع�آخر�من�أنواع�

  .8قات،�ذلك�£ن�ذكر�أي�مع���من�ا�عاني�يدعو�إOى�الذهن،�أول�ما�يدعو،�ا�ع���ا�ضاّد�لهالع

�للتضاّد،�أن�الخاّصّية��ساسية�للمتضاّدين� وقد�ذكرت�الدراسات�الدPلّية�الحديثة،�/ي�بح¤9ا

ا�فرعّيا�داخل��واحد،�هو�كو¥9ما�ينتميان��جال�دOPيّ  ا�دPلي¦
ً
وكون�Mخت8ف�ا�وجود�بي9Kما�اخت8ف

�ا�جال �بالجنس،�: فا�تضاّدان. ذلك ق
ّ
�يتعل �الذي �الدOPّي �للمجال �ينتميان �مث8، ث

ّ
ر�ومؤن

ّ
مذك

                                                           
  :انظر�عن�الطباق�ا�راجع�التالية 2

عي����: م.د( ع�ي�محمد�البجاوي�ومحمد�أبو�الفضل�إبراهيم :تحقيق. كتاب
الصناعت�ن. أبو�ه8ل�العسكري  -

 .329-316،�)1971 البابي�الحل©�aوشركاه،

�ا - �رشيق �الحميد :تحقيق. العمدة. الق!Cوانيبن �عبد �الدين �م¬ي �الج :لبنان- ب!Cوت( 2ج. محمد  ل،يدار

4،1972(�،5 -15. 

 .115-111 ،)1963ن،�.د: القاهرة( حف��aمحمد�شرف :تقديم�وتحقيق. التحب�. تحرير. ا�صري ��صبعبن�أبي�ا -

 .77-69 ،)هجري 1304 القاموس�الحديث،�دار : م.د( خزانة
0دب
وغاية
0رب. ابن�حي�الحموي  -

- aالب7غة. الخطيب�القزوي�
ا�كتبة�العصرية،��:ب!Cوت-صيدا( الفاض�يعبد�القادر��:تحقيق. =يضاح
;ي
علوم

2001(، 333-338. 

شركة�: القاهرة- مصر( أحمد�أحمد�بدوي�وحامد�عبد�ا�جيد :تحقيق .البديع
;ي
نقد
الشعر. منقذ�ابنأسامة� -

 .40-36 ،)1960،�بعة�مصطفى�البابي�الحل©�aوأوPدهمكتبة�ومط

 .65-59 ،)2004العربية،���فاق: القاهرة( علم
البديع. عبد�العزيز�عتيق -

- � 
وتطورها. مطلوبأحمد 
الب7غية 
ا�صطلحات ��:لبنان- !Cوتب( معجم �ناشرون، �لبنان -367 ،)2000مكتبة

371. 

 .96-93،�)1996،�الدار�الشامية: دمشق دار�القلم،: ب!Cوت( 2ج .الب7غة
العربية. عبد�الرحمن�حسن�ا�يداني -

- aطع��عبد�العظيم�ا .
 .15-7 ،)2002،�مكتبة�وهبة: القاهرة( و0لفاظالبديع
من
ا�عاني
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م�²ّوج�وأعزب�: ولك9Kما�يختلفان�بعد�ذلك�/ي�التصنيف�الفر±ي�داخل�ذلك�ا�جال،�وا�تضاّدان

�الدOPيّ  �للمجال �/ي��ينتميان �ذلك �بعد �يختلفان �ولك9Kما �Mجتماعية، �بالحالة �يتعلق الذي

�الفر±يّ  �هذين�. التصنيف �ب!ن �يفّرق ��قل �ع�ى �واحد �ملمح �وجود �من �الحاPت �كل �/ي �بّد Pو

  .3ا�تضاّدين،�حيث�يكون�هذا�ا�لمح�موجوًدا�/ي��ّول�وغ!�Cموجود�/ي�الثاني

ع�الب�8ي�الذي�ندرسه،�ورغم�ذلك�فإن�الب8غي!ن�إن�هذه�النقطة�/ي�غاية��همية�بالنسبة�للنو 

 
ّ
  .العرب�لم�يش!Cوا�إل:9ا�قط

�ظلوا� �معّينة �نقاط �إOى �اهتمامهم �صرفوا �قد �الب8غي!ن �هؤPء �أن �البداية �النظر�منذ ويلفت

 
ً

  .أيامنا�هذه��بعد�جيل�منذ�العصور�الوسطى�وح�bيكّررون�معظمها�جي8

  .النقاط،�شرًحا�ومناقشةكب!Cًا�لهذه�وسيوOي�هذا�البحث�اهتماًما�

�ا�تأخرة �العربية �الب8غة �كتب �إذ��4تمّ!²ت �الب�8ي، �النوع �لهذا �أورد9wا abال� �العديدة بتقسيما9wا

�إOى�قسم!ن،�هما
ً

Pى�ضرب!ن�: قسمته�أّوOعنوّي،�ثم�قسمت�اللفظّي�إ�الطباق�اللفظّي�والطباق�ا

�ل·ّول : هما �أوردت �ثم �ا�جازي، �والطباق �الحقيقّي �هما�الطباق �وطباق�: فرع!ن، ��يجاب طباق

�ا�لحق�5السلب �م9Kما ��ّول �سّمت �آخرين، �قسم!ن �اعتباره �يمكن �بما �كله �هذا �أردفت �ثم ،

  .بالطباق،�وسّمت�الثاني�إ{9ام�الطباق

   

                                                           
 .100 ،)1983،ن.د: الكويت( علم
الدKلة. أحمد�مختار�عمر :انظر�مث8 3
  .وVي�ال�abكتبت�/ي�أواخر�القرن�السادس�هجري�وما�بعده 4
   :�ع��ºله�بقول��اومثلو  ،"طباق�ال�Cديد"عليه�اسم��أطلقواأضاف�بعض�الب8غي!ن�فرعا�ثالثا� 5

 Pيوهون�ما�ر                 يرفع�الناس�ما�أوهوا�ولو�جهدوا���Pعوافطول�الحياة�و  

  ).115-112 س،.م ا�صري، :انظر�مث8( كان�الناس�ورقا�ب�8شوك�فصاروا�شوكا�ب�8ورق :وقول�بعض�الواعظ!ن

وكذلك� قابلة�العكسية،العكس�أو�ا� :ع�ا�سم�و من�جهة�أوOى�أن�هذين�ا�ثال!ن�داخ8ن�/ي�الن ويجدر�با�8حظة،

� �النوع!ن��مثلةكل �ب!ن �للخلط �تش½9هما،و�Pحاجة abثانية، .ال� �جهة �/ي�إف ومن �داخل!ن �ا�ثال!ن �اعتبار�هذين ن

  .جة�ماسة�إOى�إعادة�النظراانطباق�الحقيقي�أمر�بح
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  :والخطاطة�التالية�تبّ!ن�هذا�التقسيم

  الطباق

  

  إ{9ام�الطباق  ا�لحق�بالطباق  ا�عنوي   للفظيا  

  

  

  ا�جازي   حقيقيال  

    

  

  طباق��يجاب���������طباق�السلب

  

وقد�سّماه�(فلم�تكن�ف:9ا�تقسيمات�كهذه�بل�إّ¥9ا�أوردت�ضمن�الطباق��6أما�كتب�الب8غة��وOى

�ا�طابقة �العكسية) بعضها �أو�ا�قابلة �للعكس �عديدة �وأمثلة �ا�ضادة ��قابلة �عديدة ،�7أمثلة

  .8وكأ¥9ما�جزء��Pيتجزأ�من�الطباق

ا�م8حظات�هاّمة�يمكن�أن�تّتخذ�أساًسا�للتقسيممع�ذلك��اإ�Pأنن
ً
من�. نجد�/ي�هذه�الكتب�أحيان

�ما�نجده�/ي�كتاب�
ً

قا�" العمدة"ذلك�مث8
ّ
للق!Cواني�من�تمي!�²ب!ن�الضّد�وا�خالف،�حيث�قال�معل

�للجاهل ا �يف: " ع�ى�استعمال�لفظ�الحليم�ضد¦ �له�طابق�بي9Kما�كما ا
ً
عل�بالضّد،��ا�وجده�خ8ف

: والناس�مّتفقون�ع�ى�أن�جميع�ا�خلوقات. وإن�كان�الخ8ف�مقّصًرا�عن�رتبة�الضّد�/ي�ا�باعدة

                                                           

 .وVي�ال�abكتبت�منذ�أواخر�القرن�الهجري�الثالث�وح��bأواخر�القرن�الهجري�السادس 6
  ).أع8ه�4انظر�ا�8حظة�( "طباق�ال�Cديد"وردت�/ي�الكتب�ا�تأخرة�تحت�مصطلح��مثلةهذه� 7
�ا�ع�² :انظر�مث8 8 �وتحقيق. 21ط. البديع :ابن � :تقديم �خفاÁي �ا�نعم �عبد ل،�يدار�الج�:لبنان-ب!Cوت(محمد

  .15- 2�،5ج. س.م. الق!Cواني؛�329-316،�س.م. العسكري  ؛124-140 ،)1990
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�ا�سامحة� �مع�� �هو�ع�ى �فإنما �ا�طابقة �باب �/ي �الخ8ف �وقع �bفم� �ومضاّد، �وموافق مخالف

  .10وا�عاصرون�اليوم�يمّ!²ون�بي9Kما�بوضوح. 9وطرح�الكلفة�وا�شقة

،�وقد�أطلقه�ليصف�الع8قة�ب!ن�"الطباق�غ!�Cا�حض"!Cواني�أيًضا�مصطلح�كما�نجد�عند�الق

 : قضْيُت�واقتضيُت،�وكذلك�ب!ن�الفعل!ن: الفعل!ن
ً

ق�ع�ى�هذا�قائ8
ّ
فهذا�: "أخذُت�وأعطيُت،�ثم�عل

ا،�وليس�كما�ظّن 
ً
  .11"مّما�يظّنه�من��Pيحسن�طباق

� �كتب �أعقاب �/ي �ا�عاصرة �الب8غية �الدراسات �معظم �سارت �معتمدة�وقد �ا�تأخرة، الب8غة

ها،�بل�إن�بعضها�أضاف�نوًعا�آخر�من�التقسيم�يتناول�التقابل�/ي�ا�ع���ب!ن�طر/ي�
ّ
تقسيما9wا�كل

  .الطباق،�حيث�قسم�هذا�التقابل�إOى�عدة�وجوه

 
ً

   :من�ذلك�مث8

  .12تقابل�التناقض،�وتقابل�التضاّد،�وتقابل�التضايف،�وتقابل�التخالف

  :ومنه

جاVّي،�والتضاّد�العمودّي 
ّ
  .13التضاّد�الحاّد،�والتضاّد�ا�تّدرج،�والتضاّد�العك��aّ،�والتضاّد�Mت

�ا�ذكورة� �التقسيمات �كل �سأورد aفإن�� �تفاصيله، �بكل �واضًحا �الب�8ّي �النوع �هذا �يكون ولكي

Cالشعر�والن�� �من �مناسبة �بأمثلة
ً
�وملحقة �بإيجاز،

ً
�معّرفة �ا�تأخرين �عند �ف:9ا�ترا±�،أع8ه ى

الناحية�الجمالية�إOى�أبعد�حّد�ممكن،�وإن�كان�معظمها�مكّرًرا،�ثم�أتبعها�بتقسيمات�ا�عاصرين�

  .ومرافقة�بمفردات�توّضحها�ةفمعرّ 

�إمكانية� �كل �يمنع �أن �قادر�ع�ى �كامل �موّسع �تقسيم �أي ��ن �bح� ��Pنملك �أننا �العلم �مع هذا

ا�واحًدا�مّتفًقا�عليه�ضمن�هذه�كل�متضلل�عللتداخل�ب!ن�أقسامه�أو�وجوهه،�وأن�يج
ً
اّدين�مكان

  .�قسام�والوجوه

                                                           

 .عن�ا�خالف�607 ،س.م :وانظر�مطلوب .2�،10ج. س.م. الق!Cواني 9
 .تقسيمات
ا�عاصرين :انظر�ما�ي�ي 10
 .14ص�2ج. س.م. الق!Cواني 11
  .2�،377ج. س.م. ا�يداني: انظر 12
  .100 ،علم
الدKلة :انظر 13
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�هما �قسم!ن �إOى �الطباق �بتقسيم �اكتفت �ح!ن �التدريس، �كتب ته
ّ
�تبن �الذي �الحل طباق�: أما

�يل©ّ  �أن �من �أضيق �ولكّنه �للط8ب، �مريًحا �يكون �فقد �وطباق�السلب، �حاجة�الباحث!ن��يجاب a

  .وز�السطح�/ي�هذا�النوع�الب�8يوأن�يستوعب�النواÅي�الجمالية�ال�abتتجا

�تقف� �محدودة �بتقسيمات �متواضًعا �البحث�اق�Cاًحا �هذا �¥9اية �/ي �سيقّدم �الباحث �فإن وعليه،

ا�ب!ن�التوسيع�ا�مّل�والتضييق�ا�خّل 
ً
  .وسط

�ن،�وقبل�إيراد�تقسيمات�الب8غي!ن،�ف�8بّد�من�التوقف�عند�ث8ث�نقاط�تستحّق�إعادة��أما

  :النظر�وإبداء�الرأي،�وVي

  :النقطة
0وPى

�َن من�قسم�واحد�من�أقسام�الك8م،�ولكاش�Cط�بعض�الب8غي!ن�أن�يكون�ا�تضاّدان�/ي�الطباق�

  .اسم�وفعل،�وتنقض�بذلك�ما�اش�Cطوهأمثلة�كث!Cة�وردت�عندهم�/ي�الطباق�ا�جازي�تجمع�ب!ن�

 
َ
. هاويبدو�أن�الشرط�عندهم�كان�يرا±ى�/ي�الطباق�الحقيقّي�فقط،�وذلك�/ي�معظم�الحاPت��Pكل

�/ي� �وسيتجاهله �الب�8ي، �النوع �لهذا �العام �التعريف �/ي �شرطهم �الباحث �تجاهل �فقد �هنا ومن

�Pحًقا �ا�جازّي �ه. الطباق �ُيحذف �أن �الباحث �رأي �/ي �الطباق�و�فضل �تعريف �من �الشرط ذا

الحقيقي�أيًضا،�خاصة�وأن�بعض��مثلة�عند�الب8غي!ن،�وإن�تكن�قليلة،�قد�جمعت�ب!ن�اسم�

وفعل�/ي�هذا�الضرب�من�الطباق،�دون�أن�يرد�عل:9ا�أي�تعليق،�من�هذه��مثلة�قول�يح��Çبن�

 يا�أم!�Cا�ؤمن!ن،�إن�كان�: خالد�لهارون�الرشيد
َ
ا�ف�8ت �بالعقوبةالذنب�Oي�خاص¦ نَّ   .ُعمَّ

  :وقول�الحطيئة

ت
ّ

أضاؤوا
        هم
القوم
الذين
إذا
أ�

ٌ
  من
0يام
مظلمة

aأورده�القزوي�� �/ي�هذا�ا�جال،�وذلك�" التلخيص"/ي�كتاب��و�Pشك�أن�ما ا يصلح�معتمًدا�هام¦

ا�طابقة،�وتسم��الطباق�والتضاّد�أيًضا�وVي�الجمع�ب!ن�متضاّدين�أي�معني!ن�متقابل!ن�/ي�: "قوله



 الطباق
ب�ن
القدماء
وا�عاصرين

 135 صفحة، )2011( 5 ا�جمع،�العدد

أو�من�كان�ميًتا�: أو�من�نوع!ن،�نحوأو�فعل!ن�أو�حرف!ن��الجملة،�ويكون�بلفظ!ن�من�نوع�اسم!ن

  14".فأحييناه

 :ثانيةالنقطة
ال

مصدر�واحد�/ي�حال��abثبات�والنفي� قصر�معظم�الب8غي!ن�طباق�السلب�ع�ى�الجمع�ب!ن�فع�ي

ب!ن�حال��abثبات�والنفي�ل8سم�نفسه�أو�أو�/ي�حال��abمر�والنaÊ،�وأخرجوا�منه�بذلك�الجمع�

  :الحرف�نفسه،�مع�وجود�ذلك�الجمع�/ي�الشعر�والن�C،�كقول�أبي�العتاهية

��aفتنت��abع�ى�ال�aتلم��P   قبيح�������C!القبيح�غ�aوأرت�  

  :حيث�جمع�ب!ن�حال��abثبات�والنفي�ل8سم�نفسه

  غ!�Cقبيح�–القبيح�

  :وقول�شاعر�آخر

 وع�ّي�أن�أسËى�وَ 
َ
ــيل

ْ
  س�ع�ّي�إدراك�النجاحــ                     ــ

  .ليس�ع�يّ �–ع�ّي�: جمع�ب!ن�حال��abثبات�والنفي�للحرف�نفسه�حيث

  :ومثل�هذا�قول�أحدهم

  .وما�لك�م�a�ّالضمان�،لك�م�a�ّالدعم

ا�/ي�الشعر�والن�C،�فإن��P�aأرى�سبًبا�مقنًعا�
ً
ومع�أن�الجمع�ب!ن�فع�ي�مصدر�واحد�هو��ك��Cدوران

  .الحرف�نفسه�/ي�هذا�الفرع�من�الطباق�يمنع�الجمع�ب!ن�حال��abثبات�والنفي�ل8سم�نفسه�أو 

باÍضافة�إOى�ما�سبق�فإن�الب8غي!ن�لم�يصّرحوا�بإمكانية�الجمع�ب!ن�فعل�مثبت�واسم�منفّي،�أو�

  .ولكننا�نجد�/ي�كت½9م�أمثلة�ع�ى�ذلك،�مما�يدّل�ع�ى�أن�إمكانية�الجمع�واردة, العكس

  :من�هذه��مثلة�قول�جرير

  عشّية�هّم�صحبك�بالرواح�                      أنصحو�أم�فؤادك�غ!�CصاÅي

  ).غ!�CصاÅي" (صاÅي"وMسم�ا�نفّي�" تصحو"حيث�طابق�ب!ن�الفعل�ا�ثبت��

                                                           

�القزوي�a: انظر� 14 
الب7غة. الخطيب 
علوم 
;ي �الCDقوÐي. التلخيص �الرحمن �عبد �وشرحه دار�: ب!Cوت( ضبطه

 .349 ،)ت.د الكتاب�العربي،
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 :وقول�شاعر�آخر

  لــــــــــويـــــه�بطـــــــا�إن�رأيــــــــّل�مــــــــع�الظــــم                لعمري�لÑن�طال�الفضيل�بن�ديسم

  ". طويل"وMسم�ا�نفي�" طال"ل�ا�ثبت�حيث�طابق�ب!ن�الفع�

�الخصوص �9Òذا aطع��ا� �قال �: "وقد �تعاOى �قوله �السلب �طباق  (ومن
ّ
�مخل �مضغة �وغ!�Cمن قة

 
ّ
،�وهذا�ا�ثال�لم�يشمله�التعريف�£¥9م�خصوا�طباق�السلب�با£فعال�دون��سماء،�كما�)قةمخل

�£نواع�ا�عّرف�وكان�ينبÓي�أن�يكون . هو�واضح�من�تعريفهم�له
ً

فإذا�أبوا�أن�يكون�. التعريف�شام8

وقد�. £نه�ليس�جارًيا�ع�ى�التعريف،�كان�ذلك�بمنأى�عن�الصواب, هذا�ا�ثال�من�طباق�السلب

  .15"وكذلك�فعل�صاحب��طوالرأيت�بحاشية�الّدسوÐي�ما�يؤيد�هذه�النظرة،�

    :النقطة
الثالثة

Dها�اختلف�الب8غيون�بالنسبة�ل·لوان،�فاعتCDها�بعض�القدماء�من�الطباق�الحقيقّي،�بينما�اعتC

من��مثلة�ال�abوردت�عندهم�ع�ى�الطباق�الحقيقي�قول�أبي�. بعضهم��خر�من�إ{9ام�الطباق

  :تّمام

 ير ـــ8ء�الشك�والــــــج�َن ـــــــبيض�الصفائح��Pسود�الصحائف�/ي���������متو9¥
َ
  ِب ــــ

  .حيث�طابق�ب!ن�بيض�وسود

CDوردت�عندهم�ع�ى�إ{9ام�الطباق�استعمال�اللون��بيض�مقابل��غ�abومن��مثلة�ال.  

�فقال ��لوان �/ي �للتضاّد �الق!Cواني �تعّرض �وغ!Cه":وقد �الّرماني �ضّدان،�: وقال �والبياض السواد

� �ع�ى �السواد �ضد �البياض �إ�Pأن �صاحبه، �م9Kا �كّل �يضاّد �ورد�. 16"الحقيقةوسائر��لوان وقد

� �وا�خالفهقوله �الضد �ب!ن �تمي!²ه �بعد �لون �،ذا �يعت�CDكل �أنه �يش!�CإOى �ما �ذلك آخر�غ!��Cو/ي

فيكون�الطباق�فيه�ع�ى�سبيل�ا�سامحة�بحسب��السواد�والبياض�مخالفا�لصاحبه��Pضَدا�له

  .تعب!Cه

                                                           

15 aطع��2�،11،�جس.م .ا.  
 .14- 13،�س.م .الق!Cواني 16
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�،"وليس�/ي��لوان�ما�تحصل�به�ا�طابقة�غ!Cهما: "وقد�قال�الحموي�عند�ذكر�البياض�والسواد

،�ثم�أشار�إOى�"البياض�والسواد�ضّدان،�بخ8ف�بقية��لوان: فقد�قال�الّرماني�وغ!Cه: "وأضاف

  .17أ¥9م�ألحقوا�بقية��لوان�با�طابقة

�الطباق،� �إ{9ام �من �وبعضهم �الحقيقي، �الطباق �من ��لوان �بعضهم CDفاعت� �ا�عاصرون أما

  .وبعضهم�من�تقابل�التضادّ 

�تعتو�  �أن �الباحث �رأي �/ي ���CDداخلةفضل �إذا �الطباق �إ{9ام �القديمة،�/ي �التقسيمات اخ�Cنا

�التخال�وداخلة �تقابل �ا�عاصرة/ي �التقسيمات �اخ�Cنا �إذا �التقسيم��.ف �/ي �Pحًقا �مكا¥9ا وسيعّ!ن

  .الذي�سيق�Cحه�الباحث

  :أما�التقسيمات�القديمة�وا�عاصرة�ف�aÊع�ى�النحو�التاOي

  أوK: التقسيمات
القديمة

الطباق�ا�عنوي��–الطباق�اللفظي�: بحسب�هذه�التقسيمات�إOى�أربعة�أقسام،�Vيُيقسم�الطباق�

  .إ{9ام�الطباق�–ا�لحق�بالطباق��–

  :الطباق
اللفظي: القسم
0ول 

ا�ومع����Pمع���فقط
ً
  .هو�الطباق�الذي�يكون�فيه�التقابل�ب!ن�ا�تضاّدين�لفظ

  .الطباق�الحقيقي�والطباق�ا�جازي : ،�هماوهو�يضم�ضرب!ن

  .هو�الطباق�الذي�يرد�فيه�كل�من�ا�تضاّدين�بلفظ�الحقيقة: الطباق
الحقيقي.1

  .طباق��يجاب�وطباق�السلب: وله�عند�معظم�الب8غي!ن�فرعان،�هما

�أو� �وضّده �أو�الفعل �وضده �Mسم �ب!ن �يجمع �الذي �الحقيقي �فهو�الطباق ��يجاب �طباق أما

  .الحرف�وضّده

�/ي��وأما �معّ!ن �فعل �فيه �يرد �الذي �الحقيقي �الطباق �الب8غي!ن �جمهور �فهو�عند �السلب طباق

aÊمر�والن��abثبات�والنفي،�أو�/ي�حال��abحال.  

                                                           

  .69،�خزانة
0دب .الحموي  17
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�تعاOى �قوله ��يجاب �ع�ى�طباق ��مثلة �رقود: "من ا�وهم
ً
�أيقاظ ��ية�" (وتحس½9م �الكهف، سورة

  .،�حيث�طابق�ب!ن�Mسم!ن�أيقاظ�ورقود)18

  :حمد�شوÐيوقول�أ

  ح�ح8ل�للط!�Cمن�كل�جنس����           و�َد أحرام�ع�ى�ب8بله�ال

  .حرام�وح8ل: حيث�طابق�ب!ن�Mسم!ن

  :وقول�امرئ�القيس�/ي�وصف�حصانه

  السيل�من�عِل �هكجلمود�صخر�حط����   مكّر�مفّر�مقبّل�مدبر�معا���������

�نوالطباقا. مقبل�ومدبر: ي�ب!ن�Mسم!نمكّر�ومفّر،�والثان: �ول�ب!ن�Mسم!ن: حيث�نجد�طباق!ن

  . ك8هما�/ي�الشطر��ول 

 
َ

 ر عْ وقول�شاعر�آخر�/ي�وصف�ش
َّ

  :يبه�وما�جّد�عليه�من�الش

  ع�مدبًرا�ب9Kارليل�تلّف �����������   ح��bّكأن�قديمه�وحديثه��

: قديم�وحديث،�وطابق�/ي�الشطر�الثاني�ب!ن�Mسم!ن: طابق�/ي�الشطر��ول�ب!ن�Mسم!ن�حيث

  .ليل�و¥9ار

  :وقول�الحص!ن�بن�الحمام�ا�ّرّي 

 
ّ

  مالنف���aحياة�مثل�أن�أتقّد ���������    أسبقي�الحياة�فلم�أجد������رُت تأخ

  .مت�وأتقّد تأخرّ : حيث�طابق�ب!ن�الفعل!ن

  :وقول�أبي�صخر�الهذOيّ 

  أمات�وأحيا�والذي�أمره��مر��     ما�والذي�أبكى�وأضحك�والذي����أ

�الفعل!ن �ب!ن �طابق �الفعل!ن: حيث �ب!ن �ثم �الشطر��ول، �/ي �وأضحك، �/ي�: أبكى �وأحيا، أمات

  .الشطر�الثاني

  :وقول�أبي�تمام

  ووّدوا�نداكم����������فقروكم�من�بغضة�وودادأبغضوا�عّزكم�

: أبغضوا�ووّدوا،�وطابق�/ي�الشطر�الثاني�ب!ن�Mسم!ن: طابق�/ي�الشطر��ول�ب!ن�الفعل!ن�حيث

  .بغضة�ووداد
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  :وقول�شاعر�آخر

��aراٍض 
ّ
  بأن�أحمل�الهوى��������وأخلص�منه��Pع�ّي�و�Pليا�ع�ى�أن

ضّرر،�يحمل�هنا�الت" ع�ى"ع�ّي�وOي،�فالحرف�: حيث�طابق�ب!ن�حر/ي�الجر�ا�تصل!ن�بضم!�Cا�تكلم

  .بينما�حرف�ال8م�يحمل�مع���Mنتفاع،�وا�عنيان�متضاّدان

" قل�هل�يستوي�الذين�يعلمون�والذين��Pيعلمون " ومن��مثلة�ع�ى�طباق�السلب�قوله�تعاOى�

  ".يعلمون "،�حيث�طابق�ب!ن�حال��abثبات�والنفي�للفعل�)9سورة�الّزمر،��ية�(

  :وقول�الشاعر

  فكأ¥9م�رزقوا�وما�رزقوا��������رزقوا�وما�رزقوا�سماح�يد�

�بواو�الجماعة" رزق"حيث�ورد�الفعل�
ً

  .،�/ي�الشطر�الثاني/ي�حال��abثبات�والنفي،�متص8

�الفعل�( �بواو�الجماعة�" رزق"أما �أيًضا
ً

الوارد�/ي�الشطر��ول�/ي�حال��abثبات�والنفي�ومتص8

الحالت!ن،�فقد�ورد�/ي�الحالة��وOى��فهو�داخل�/ي�ال�Cديد��Pالطباق،�وذلك�Pخت8ف�الصلة�/ي

،�بينما�ورد�/ي�الحالة�الثانية�مع�مفعوله�: بدون�مفعوله�الثاني�الذي�نقدره�بحسب�السياق
ً

Pما

  ).سماَح�يٍد : الثاني�وهو

  :وقول�السموأل

  ح!ن�نقول �القول �و�Pينكرون�        وننكر�إن�شئنا�ع�ى�الناس�قولهم

  .ر�و�Pينكرونننك: حيث�طابق�ب!ن�حال�abالفعل�

،�حيث�طابق�ب!ن�حال�abالفعل�)3سورة�ا�ائدة،��ية�" (و�Pتخشوا�الناس�واخشون :" وقوله�تعاOى

"��ºو�مر" يخ�aÊي�الن/.  

  ).150البقرة،��ية�سورة�" (ف�8تخشوهم�واخشوني:"ومثل�هذا�قوله�عز�وجّل 


ا�جازي -2 �: الطباق �ا�تضاّدين �من �كل �فيه �يرد �الذي �من�هو�الطباق �كانا �سواء �ا�جاز، بلفظ

  .قسم�واحد�من�أقسام�الك8م�أو�من�قسم!ن�مختلف!ن




 خضرةفهد
أبو

 140 صفحة، )2011( 5 ا�جمع،�العدد

،�حيث�)43سورة��حزاب،��ية�" (ليخرجكم�من�الظلمات�إOى�النور "من��مثلة�عليه�قوله�تعاOى�

�Mسم!ن �ب!ن �هو�الكفر،�: طابق �بالظلمات �ا�قصود �£ن �مجاز�هنا، �وك8هما �والنور، الظلمات

  .بالنور�هو��يمانوا�قصود�

،�حيث�طابق�ب!ن�اسم�)122سورة��نعام�،��ية�" (أو�من�كان�ميًتا�فأحييناه: "وقوله�عّز�وجّل 

�فهديناه: فأحييناه،�وك8هما�مجاز،�£ن�ا�قصود�-ميتا: وفعل
ّ

Pمن�كان�ضا.  

  :وقول�أحد�الشعراء

  لقد�أحيا�ا�كارم�بعد�موت���������وشاد�بناءها�بعد�ا¥9دام

طابق�/ي�كل�شطر�ب!ن�اسم�وفعل،�والكلمات�كلها�بلفظ�ا�جاز،�£ن�إحياء�ا�كارم�ومو9wا�حيث�

  .وبناءها�وا¥9دامها�مجاز��Pحقيقة

  :عر�آخراوقول�ش

  وضحك�ا�زن�9Òا�ثم�بكى

ضحك�وبكى،�وك8هما�بلفظ�ا�جاز،�£ن�ا�زن��Pيضحك�و�Pيبكي�ع�ى�: حيث�طابق�ب!ن�الفعل!ن

  .الحقيقة

  :الطباق
ا�عنوي : الثاني
القسم

  .هو�الطباق�الذي�يتقابل�فيه�ا�تضاّدان�مع����Pلفظا

  :من��مثلة�عليه�قول�ا�قّنع�الكندي

 ع�Oي�غ���������وإن�قّل�ماOي�لم�ألهم�جّل�ماOي�إن�تتاب
ّ
  رفدا�فهُم كل

�الجملت!ن �ب!ن �طابق �غ��: حيث �Oي �/�-تتابع �الثانية �تضاّد ��وOى �£ّن �وذلك �ماOي، �معناها،�قّل ي

  .فتتابع�الغ���يع��aك�Cة�ا�ال

  :وقول�شاعر�آخر

  دفإن�تقتلوني�/ي�الحديد�فإن��������aقتلت�أخاكم�مطلقا�لم�يقيّ 

يع��a" /ي�الحديد"،�وذلك�£ن�التعب!�C"مطلقا"وMسم�" /ي�الحديد"حيث�طابق�ب!ن�شبه�الجملة�

  .مقّيدا،�فهو�يضاّد�/ي�معناه�كلمة�مطلق
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  :وقول�بشار�بن�برد

  مقارف�ذنب�مرة�ومجانبه�����     فعش�واحدا�أو�صل�أخاك�فإنه��

الثانية�/ي�معناها،�فا£وOى��صل�أخاك،�£ن��وOى�تضادّ �- عش�واحدا: حيث�طابق�ب!ن�الجملت!ن

  .تأمر�با�قاطعة�والثانية�تأمر�بالوصل

 :ا�لحق
بالطباق: لقسم
الثالثا

نا،�مما�الجمع�ب!ن�طرف!ن�أحدهما�ليس�ضّدا�لÜخر،�وإنما�هو�متعلق�بذلك�الضد�تعلقا�معيّ �هو 

  .يجعله�شب:9ا�بالضد

  .وشبيه�الضّد �الطباق�الخفّي : ويسم��هذا�القسم�أيضا

،�فالشدة�)29 سورة�الفتح،��ية(" ع�ى�الكفار�رحماء�بي9Kم�أشّداء:" من��مثلة�عليه�قوله�تعاOى

�Pه�لها�£ن�تحّل الرحمة،�ولكن�الرحمة�ذات�ع8قة�قوية�بالل!ن،�مما�أّه ضدها�الل!ن�
ّ
ومن��،محل

  .رحماء�-أشّداء: هنا�جاء�هذا�الطباق

a©تن�وقول�ا:  

 
ُ

ا�لو�رجعت�إOى�الصبا��خ
ً
  لفارقت�شي©�aموجع�الرأس�باكيا���     لقت�ألوف

�سوا �ضّده �بسواد��دفالشيب �وثيقة �ذو�ع8قة �الّصبا �ولكن ��Pالّصبا، الشعر�أو�الشعر��سود

هالشعر،�مّما�أّه 
ّ
  .شي©�a-الصبا: ومن�هنا�جاء�هذا�الطباق. له�£ن�يحّل�محل

  : ومثل�هذا�ما�نجده�/ي�الشطر��ول�من�قول�الفرزدق

  ارـــــــــــــــهـــــه�نـــــــــــيانبــــح�بجــــــل�يصيـــــــوالشيب�ي9Kض�/ي�الشباب�كأنه������لي

  .حيث�طابق�ب!ن�الشيب�والشباب

  :وقول�قريط�بن�أنيف

  ومن�إساءة�أهل�السوء�إحسانا        يجزون�من�ظلم�أهل�الظلم�مغفرة����

ضّده�الرحمة��Pا�غفرة،�ولكن�ا�غفرة�ذات�ع8قة�وثيقة�بالرحمة،�مما�أّهلها�£ن�تحّل��فالظلم

ها،�ومن�هنا�جاء�هذا�الطباق
ّ
  .مغفرة�- ظلم: محل
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  :إcdام
الطباق: القسم
الرابع

هو�الجمع�ب!ن�لفظ!ن�يوهم�أحدهما�بمعناه�الوضËي�أو�السياÐي�بأنه�ضد�لÜخر،�بينما�هو�عند�

  .لكالتدقيق�ليس�كذ

  .إ{9ام�التضادّ : وهو�يسّم��أيضا

  :من��مثلة�عليه�قول�دعبل�الخزا±ي

  ضحك�ا�شيب�برأسه�فبكى����           �Pتعج©�aيا�سلم�من�رجل

�الفعل!ن �ب!ن �طابق �£نه�: حيث �البكاء، �ضد �ليس �السياق �هذا �/ي �الضحك �ولكن �وبكى، ضحك

  .تع�CDعن�انتشار�الشيبمستعمل�ع�ى�سبيل�ا�جاز،�فهو�يشكل�استعارة�تصريحية�

�الشاعر �طباق: ولو�قال �أي �البيت �/ي �كان ��ا �هو، �فبكى �برأسه �إ{9ام�. انتشر�الشيب �نبع وقد

  .بمعناه�الوضËي" بكى"،�فهو�ضد�للفعل�"ضحك"الطباق�هنا�/ي�ا�ع���الوضËي�للفعل�

 
َ
: هو�يع�a،�و 18إنه�جمع�ب!ن�لفظي�التكافؤ�والطباق�معا: ق�ا�صري�ع�ى�هذا�البيت�فقالوقد�عل

  ).أي�با�ع���الوضËي(ب!ن�لفظ�مستعمل�ع�ى�ا�جاز�وآخر�ع�ى�الحقيقة�

  :وقول�أبي�تمام

 �له�الليل�إ�PوVي�من�سندٍس ���        مرا�فما�أتى�ترّدى�ثياب�ا�وت�ُح 
ُ

  ضرخ

�/ي� �وضع ��خضر�قد �اللون �أن �يؤكد �ما �لدينا �وليس ��حمر�و�خضر، �ب!ن�اللون!ن �طابق حيث

ليكون�ضدا�ل·حمر،�ولذا�فان�ما�أوهم�بالطباق�هنا�ليس�ا�ع���الوضËي،�وإنما�هو�أصل�اللغة�

  .ا�ع���السياÐيّ 

  :وقول�جمال�الدين�بن�نباتة

  سوى�أن�مددت�إليه�اليمينا���       فما�كان�بي��aوب!ن�اليسار����

                                                           

�الب8غي!ن،.113 ،س.م. ا�صري  18 �بعض �قسم �ا�صري، وقد �نوع!ن وم9Kم �إOى �بلفظ� :�ول  :الطباق �كان ما

� الحقيقة، �عليه � :والثاني الطباق،�اسموأطلقوا �التكافؤما �اسم �عليه �ا�جاز�وأطلقوا �بلفظ  ،م.ن: انظر�( كان

111.(  
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�Mسم!ن�حيث �ب!ن �£نه�: طابق �لليم!ن، �ضدا �ليس �البيت �هذا �اليسار�/ي �ولكن اليسار�واليم!ن،

�أن� �هنا�من �الطباق �إ{9ام �نبع �وقد �التورية، �سبيل �ع�ى �وذلك �آخر�وهو�الغ��، �بمع�� مستعمل

وي8حظ�أن�اليسار�من�ا�ش�Cك�. هو�/ي�أحد�معانيه�الوضعية�ضد�لليم!ن�فع8" اليسار"Mسم�

  :قوله�أيضاو . اللفظي

  فالكأس�/ي�راحة�والقلب�/ي�تعب���       لياليكم��يوالكأس�/ي�كّف �ذكرُت 

ا�للتعب�£¥9ا�استعملت�. حيث�طابق�ب!ن�الراحة�والتعب ولكن�الراحة�/ي�هذا�البيت�ليست�ضد¦

�التورية �سبيل �ع�ى �وذلك �اليد، �آخر�هو�كف �كلمة�. بمع�� �أن �من �هنا �الطباق �إ{9ام �نبع وقد

  .وي8حظ�أن�الراحة�من�ا�ش�Cك�اللفظي�.د�معان:9ا�الوضعية�Vي�ضد�التعب�فع8الراحة�/ي�أح

  :ةتقسيمات
ا�عاصر ال : ثانيا

�ب!ن� �ا�ع�� �/ي �وجوه�التقابل �تتناول �تقسيمات �عدة �القديمة �التقسيمات �إOى أضاف�ا�عاصرون

  .طر/ي�الطباق،�كما�ذكر�أع8ه

  :والتقسيمان�التاليان�هما�أبرز�هذه�التقسيمات

  :وهو�يشمل�الوجوه��ربعة�التالية. تقسيم
الب7غي�ن -1

�التناقض-أ �و�P. تقابل �واحدة، �وحال �واحد �طرف �/ي �معا ��Pيجتمعان �متضاّدين �ب!ن وهو�تقابل

  .¥9ما��Pيقب8ن�التدّرج�و�Pالتضايفأكما� .يرتفعان�معا

�نحو �السر�والعلن: وذلك �واليقظة، �النوم �والغياب، �الحضور �وا�وت، �وال9Kار،�الحياة �الليل ،

  .الوجود�والعدم

�ميتا،� �وإما ا �حي¦ �إما �يكون �أن �مث�P�8بّد �وا�وت �الحياة �من �يشتق �بما �للوصف �القابل فالطرف

� �للكلمت!ن �الوضËي �هذا�. با�ع�� �يكون �أن �يمكن P� �أي �معا، �يجتمعان P� �فالوصفان �هنا من

معا،�أي��Pيمكن�أن�يكون�هذا�الطرف�ا�وميتا�/ي�الوقت�نفسه،�كما�أ¥9ما��Pيرتفعان�الطرف�حيّ 

  ).بالنسبة�للتدرج�والتضايف�انظر�ما�ي�ي( .ا�و�Pميتا�Pحيّ 

�التضاد�-ب �واحدة،�. تقابل �وحالة �واحد �طرف �/ي �معا �يجتمعان P� �متضاّدين �ب!ن وهو�تقابل

�نحو �التدرج، �ويقب8ن �معا �يرتفعان �ولك9Kما �تضايف، �بي9Kما �الغ���: وليس �والشبع، الجوع
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�الحرارة�والفق �والقصر، �الطول �والدمامة، �الجمال �والعداوة، �الصداقة �والبخل، �الكرم ر،

  .والCDودة

�/ي�الوقت�نفسه،� فالطرف�القابل�للوصف�بما�يشتق�من�الجوع�والشبع�مث�P�8يجمع�بي9Kما

�Pو� �غ!�Cجوعان �يكون �أن �يمكن �ولكنه ��Pيجتمعان، �£¥9ما �معا، �وشبعان �جوعان ف�8يكون

�وغ!�Cقابل!ن ان�الجوع�والشبع�قاب8ن�للتدرج،ذلك�ف�إOىوباÍضافة�. يرتفعان�معا�¥9ماشبعان،�£

  .يضاف�أحدهما�إOى��خر�£ن

: وهو�تقابل�ب!ن�طرف!ن�بي9Kما�ع8قة�/ي�الوجود�أو�التعامل�أو�ا�فاضلة،�نحو. تقابل�التضايف�- ج

� �وطالبه، �ا�طلوب �ومضيفه، �الضيف �ومخلوقه، �الخالق �وابنه، �وقاتل�ب �ا�غلوب�القتيل ه،

  .ر�ب!ن�طرف!ن�معين!ن،��قوى�و�ضعف،�الرا±ي�والرعيةوغالبه،��ك�CDو�صغ

تضادين�إOى��خر�أو�ا�فاضلة�بي9Kما،�وما�يم!�²هذا�التقابل�عن�غ!Cه�هو�إمكانية�إضافة�أحد�ا�

�أبو�ذاك،�وذ: فيقال�مث�8/ي�إمكانية��ضافة ،�وذاك�مضيفهاك�ابنه،�هذا�ضيف�ذاك،�هذا

�ا�فاضلة �إمكانية �/ي �وهذا� :ويقال �أكM�CDثن!ن �أو�هذا ��صغر، �وهذا �Mثن!ن ��ك�CDب!ن هذا

  .أصغرهما

�التخالف�-د �أو�تضايف،�. تقابل �أو�تضاّد �تناقض �بي9Kما �ليس �متغايرين �طرف!ن �ب!ن وهو�تقابل

لصيف�والشتاء،�الذئب�الخوف�والرجاء،��بيض�و�حمر،�القصر�والكوخ،�ال�CDوالبحر،�ا: نحو

  .والحمل

،�£ن�داخ�8/ي�الطباق�ويجب�Mنتباه�هنا�إOى�أن�السياق�هو�العامل�الرئي���a/ي�جعل�هذا�التقابل

  .الطرف!ن�فيه�غ!�Cمتضادين�/ي�الوضع�اللغوي 

  :من��مثلة�ع�ى�هذا�قول�خليل�مطران

 
ُ
  يرÁّ أنا��Pأخاف�و�Pأ

  .احيث�تقابل�الخوف�والرجاء�باعتبارهما�طباق

  :وقول�عمرو�بن�كلثوم

ا�نورد�الرايات�بِ 
ّ
  مرا�قد�رويناونصدرهّن�ُح ����  يضا���بان

  ).داخل�مقابلة�ا�ضاّدة(حيث�تقابل�اللونان��بيض�و�حمر�باعتبارهما�طباقا�
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  :وهو�يشمل�الوجوه�الخمسة�التالية. تقسيم
اللغوي�ن -2

�الحادّ   - أ وميت،��Åيّ : تقابل�/ي�ا�ع����Pيقبل�التدرج�و�Pيجتمع�طرفاه�معا،�نحو�وهو . التضاّد

�و�فطار �الصيام �والنار، �الجنة �والغياب، �الحضور �وأعزب، �لتقابل� .م�²وج �معادل وهو

  .التناقض

�ا�تدّرج  - ب �التدرّ . التضاد �يقبل �ا�ع�� �/ي �وهو�تقابل �يماثله �أنه �رغم �سابقه، �بخ8ف �أن�ج /ي

�م �يجتمعان P� �نحوطرفيه �ا�ا�a�ß: عا، �والبعيد، �القريب ،C!والفق� aّالغ�� �والبارد، الحار

  .وا�ستقبل،��بطاء�و�سراع

ضح،�فمن�ا�عروف�أن�هناك�مث�8درجات�للحرارة�ودرجات�اإن�قبول�هذا�التضاد�للتدرج�و 

�Pشك�أن�التدرج�يجعل�التضاد�ب!ن��وهكذا.. للCDودة،�وهناك�درجات�للغ���ودرجات�للفقر

�الوجه �هذا �يسم� �أن �يمكن �لذا �طرف �كل �بدرجات �متعلق �£نه �نسبيا، التضاّد�: �طراف

a©بق�وجدنا�أنه�معادل�لتقابل�التضادّ اوإذا�قارنا�هذا�الوجه�مع�وجوه�التقسيم�الس .النس.  

�العك��aّ  - ج تقابل�/ي�ا�ع����Pيقبل�التدرج،�ولكن�طرفيه�يمكن�أن�يجتمعا�عند��وهو . التضاّد

�نحو �نفسها، �اللحظة �/ي �واحد �وقلع،�: شخص �زرع �وأجاب، �سأل �وأخذ، �دفع �واش�Cى، باع

  .أثبت�ونفى

شرق�وغرب،�شمال�: وهو�تقابل�/ي�ا�ع���خاص�باPتجاهات��فقية،�نحو. التضاّد�MتجاVيّ  -د

  .كن�أن�يوّسع�هذا�الوجه�ليشمل�ما�بعدهويم .وجنوب،�يم!ن�ويسار

�العمودّي  -ه �نحو. التضاّد �غ!��Cفقية، �باPتجاهات �خاص �ا�ع�� �/ي �وأسفل،�: وهو�تقابل أع�ى

  .فوق�وتحت

  .و�Pبأس�من�اعتبار�هذا�الوجه�داخ�8/ي�ما�قبله�بعد�توسيعه
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  :التقيسم
ا�قh.ح

�فهو� �الباحث �يق�Cحه �الذي �ا�تواضع �التقسيم ��يضمأما �ضروب، �/ي�أربعة �ورد �ما �كل تشمل

  :وهذه�الضروب�Vي. 19تقسيمات�القدماء،�دون�أية�أقسام�أو�فروع

وهو�يشمل�ما�ورد�/ي�التقسيمات�القديمة�تحت�هذا�ا�صطلح،�باÍضافة�إOى�: �يجاب�طباق  - أ

ما�ورد�ف:9ا�تحت�مصطلح�الطباق�ا�جازي،�وما�ورد�/ي�إ{9ام�الطباق�جامعا�ا�ع���الحقيقي�

  .وا�جازي�معا

لفظ�هو�الطباق�الذي�يتقابل�فيه�ا�تضاّدان�لفظا�ومع��،�ويكونان�ك8هما�ب: وتعريفه�كالتاOي

  .الحقيقة�أو�بلفظ�ا�جاز،�أو�يكون�أحدهما�بلفظ�الحقيقة�و�خر�بلفظ�ا�جاز

  .وهو�يشمل�ما�ورد�/ي�التقسيمات�القديمة�تحت�هذا�ا�صطلح�موّسعا. طباق�السلب  -ب

هو�الطباق�الذي�يتقابل�فيه�ا�تضادان�لفظا�ومع��،�ويكون�أحدهما�مثبتا�: كالتاOي�وتعريفه

و�خر�منفيا،�سواء�كانا�من�قسم�واحد�من�أقسام�الك8م�أو�من�قسم!ن�مختلف!ن،�ـو�يكون�

  .أحدهما�/ي�حالة��مر�و�خر�/ي�حالة�الن�aÊإذا�كانا�فعل!ن

  .ا�جاز،�أو�يكون��ول�حقيقة�والثاني�مجاًزا�ويمكن�أن�يرد�ك8هما�بلفظ�الحقيقة�أو�بلفظ

وهو�يشمل�ما�ورد�/ي�التقسيمات�القديمة�تحت�هذا�ا�صطلح،�وما�ورد�/ي�. الطباق�ا�عنوّي  - ج

  .متعلقا�بالسياقا�لحق�بالطباق،�وما�ورد�/ي�إ{9ام�الطباق�

  .ظاهو�الطباق�االذي�يتقابل�فيه�ا�تضادان�مع����Pلف: وتعريفه�كما�ورد�أع8ه

وهو�هنا�أضيق�بكث!�Cمما�هو�/ي�التقسيمات�القديمة،�إذ�يقتصر�ع�ى�ما�ورد�. إ{9ام�الطباق -د

  .تحت�هذا�ا�صطلح�ف:9ا�متعلقا�بالتورية�فقط

�كالتاOي �لÜخر،�: وتعريفه �ضد �أنه �القريب �الوضËي �بمعناه �أحدهما �يوهم �لفظ!ن �ب!ن هو�الجمع

  .معناه�البعيد�بينما�هو�عند�التدقيق�ليس�كذلك،�£ن�ا�قصود

                                                           

 ،61،�)2004 �فاق�العربية،: القاهرة( علم
البديع. عبد�العزيز�عتيق:قارن�هذا�مع�تقسيم�الب�8ي�ا�عاصر� 19
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ب�ن
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 147 صفحة، )2011( 5 ا�جمع،�العدد

  .و/ي�الختام��Pبد�من�وقفة�قص!Cة�مع�عدد�من��راء�التقييمية�ال�abتتناول�الطباق�كنوع�ب�8ي

�قال �الذي �الحموّي �رأي ��راء �هذه �:"أول �أقوله �مجردة��أنوالذي �الناظم �9Òا �يأتي abال� ا�طابقة

ن�ت�Cشح�بالضد،�وهو�a�ãء�سهل،�اللهم�إ�Pأ�ليس�تح9âا�كب!�Cأمر،�و¥9اية�ذلك�أن�يطابق�الضد

  .20"بنوع�من�أنواع�البديع�تشاركه�/ي�البهجة�والرونق

�أنواع� �آخر�من �نوع �يرافقه �أن ��Pبد �الرأي، �هذا �بحسب ،Pومقبو� �ناجحا �الطباق �يكون فلكي

�مرشح. البديع �عنده �الطباق �أمثلة �معظم �جاءت �فقد �هذا �ع�ى �أنواع��ةوبناء �أو�أك��Cمن بنوع

  .كانا�كب!Cاموقد�احتلت�التورية،�/ي�هذه��مثلة،�. يعدالب

قد�تأثر�9Òذا�الرأي�أو�نحوه�ح!ن�قال�/ي�سياق�حديثه�عن�الطباق�الفلسفي�ولعل�شوÐي�ضيف�

�تمام �ابي �عند�: " عتد �رأيناه �الذي �الذاكرة �آخر�غ!�Cطباق �نوع �من �إنه �الطباق؟ �هذا �إOى أرأيت

� �اللفظي �العبث �ع�ى �يعتمد �والذي �فيأتي�البح�Cي �والليل �الهجر، �فيأتي �الوصل �نذكر ح!ن

  .21"ال9Kار

�شديد �بإعجاب �عنه �وتحدث �الفلسفي، �الطباق �مع �بوضوح �ضيف �شوÐي �وقف �ذلك�. وقد من

�ق �بسيطا:"لهو مث8 �ساذجا �استخداما �الطباق �يستخدم �أبو�تمام �يكن �يستخدمه��لم �كان بل

 �ااستخدامً 
ّ

�C/ي�إطاره،�بل�/ي�داخله،�تغي!Cات�تغ!ّ �مة�ما�تزالنه�بأصباغ�فلسفية�قاتا،�إذ�يلوّ ًد معق

�إن� �طراز�فلسفّي �هو�من�طراز�آخر�غ!�Cمعروف، �فإذا �للطباق، �جديد�مخالف �لون �إOى �به تنفذ

ه�وكان�أبو�تمام�يستخدم. هذا�التعب!C،�ففيه�تناقض�وفيه�تضاد�وفيه�هذه�الصور�الغريبة�صّح 

  .22"قاصدا�إليه�عامدا�وكان�يسميه�نوافر��ضداد

وع�ى�:" شوÐي�ضيف�عددا�من�أبيات�أبي�تمام�ال�abاستخدم�ف:9ا�نوافر��ضداد،�ثم�قالثم�أورد�

�نوافر� �من �الغريبة �الفلسفية ��صباغ �9Òذه �تمام �أبي �عند �الطباق �أصباغ �تم�²ج �النمط هذا
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 خضرةفهد
أبو
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دنا�وتطلقنا�من�عقال�أمكنتنا،�وتجعلنا�نتحرر�/ي��ضداد،�فإذا�9Òا�تخرجنا�من�أوقاتنا�ال�abتقيّ 

  23".من�كل�ما�يتعلق�بنا�داخلنا

�مطلوب �أحمد �عند �التالية �الث8ثة ��راء �نجد �الرأي!ن �هذين �نفسه�. 24مقابل �مطلوب �رأي أولها

  .ّي نعان�a�ßالجرجاني،�وثال¤9ا�رأي�الصَّ معلقا�ع�ى�ما�قاله�الحموي،�وثان:9ا�رأي�القا

يح�تفقد�قيم9âا،�وليس�مع���ذلك�أن�التضاد�أو�ا�طابقة�حينما�تأتي�من�غ!�Cترش:" قال�مطلوب

  ".بل�إن�التضاّد�هو�الذي�يكس½9ا�قيمة،�£نه�يؤدي�إOى�إيضاح�ا�ع���وتقريب�الصورة

وأما�ا�طابقة�فلها�شعب�خفية،�وف:9ا�مكامن�تغمض،�وربما�التبست�9Òا�أشياء�:" وقال�الجرجاني

  ".�Pتتم!�²إ�Pللنظر�الثاقب�والذهن�اللطيف

�الصنعاني �:" وقال �أك�Cها �من �{وVي �الب8غيةمن �الك8م،�} أك���Cنواع �/ي �الفصاحة �ع�ى دPلة

  ".وأدخلها�/ي�ا�نظوم�وا�نثور 

�Pيمكن�أن��،اا�أو�إيجابً سلبً �،وع�ى�كل�حال،�فإن�إط8ق�أحكام�تقييمية�عامة�عن�أي�نوع�ب�8ي

 
ً
Pمقبو� �ف:9ا،� .يكون �استعمل abال� �النصوص �دراسة �خ8ل �من �نوع �كل �ع�ى �يحكم �أن و�صح

  .الوظيفة�ا�عنوية�والجمالية�ال�abأّداها�/ي�تلك�النصوصوتحليل�

�وكث!Cا� ��يجابية �الجوانب �من �كث!Cا �ستكشف �كهذه �دراسات �إن �القول �يمكن �مبدئية وبصورة

�أشكاله �بكل �للطباق �السلبية �الجوانب �ولذا�: من �وغ!�Cالفلسفي، �الفلسفي �وغ!�Cا�جرد، ا�جرد

  .سن�Cك�الحكم�لتلك�الدراسات
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