
الفصل الثاني
المبحث األول

على ضوء الدراسة البديعيةالصافاتسورة 

الصافاتمفهوم سورة - أ
وهو ونعشر ة القرآن يف اجلزء الثالث و بعض من سور سورة الصافات

.آيةمئة واثنتان ومثانون ،وهي سورة مكية، ونثلثو سابعمن سورة
الصافاتتسمّية بسورة .١

الفتتاحها بالقسم اإلهللي بالصافات ) الصافات(مسيت سورة
وهم املالئكة األطهار الذين يصطفون يف السماء كصفوف الناس يف 

١.الصالة يف الدنيا

ما اشتملت عليه السورة.٢
وهي : يف بيان أصول االعتقادهذه السورة كسائر السور املكية

.وإثبات البعث واجلزاء، والوحي والنبوة، التوحيد
والبعث ، واجلن، هي املالئكة: وقد حتدثت عن مغيبات ثالثة

فابتدأت بالكالم عن املالئكة الصافات قوائمها أو ، زاء يف اآلحرةواجل
والزاجرات السَّحاب ، أجنحتها يف السماء استعدادا لتنفيذ أمر اهللا

٦٧: ص،)٢٠٠٥،دمشق-الفكردار : لبنان-بريوت(، ٢٤-٢٣ان اجلزءالتفسري املنري. وهبة،الزاحيلي.١

٧



٨

، لتصريفه كيفما يشاء اهللا
٢.وتزيينها بالكواكب، السماوات واألرضوخلق 

ى املشركني اجلاهليني الذين زعموا وجود نسب وقرابة للّرّد عل، الغرض
وأبانت موقف املشركني من البعث وإنكاره ، بني اهللا تعلى وبني اجلنّ 

وردت، وأحواهلم يف الدنيا واآلخرة
) أَِذلًَّة َوُهْم َصِغُرْونَ (واحدة وهم داخرون ) ةً حَ يْ صَ (حمشورون يف زجرة 

: وتوبيختهم على قوهلم، 
٣.وتنزية اهللا عن ذلك، املالئكة بنات اهللا

، لقيامةوأبانت هذه السورة أيضًا سوء أحوال الكافرين يف ا
مث حسمت ، 

يف اجلنة اليت حيث خيلد املؤمنون ، األمر ببيان مال كل من الفريقني
للعربة ، وخيلد الكافرون يف النار اليت وصف جحيمها، وصف نعيمها

٤.والعظة وبيان العاقبة

نبياء صص بعض األوناسب هذا االستعراض التذكري املوجز بق
، وإلياس، وهارون، وموسى، وإمساعيل، وإبراهيم، وهم نوح، السابقني

٦٨: ص. نفس املراجع. ٢
٦٨: ص. نفس املراجع. ٣
٦٨: ص. نفس املراجع. ٤



٩

ولكنه فّصلت قصة إبراهيم يف موقفني  .وينس عليهم السالم، ولوط
، إقدامة على ذبح ابنه–. حتطيمة األوثان–أوهلما : حسمني

بادر فإنه) اإلميان واالبتالء والتضحية(ليتجلى للنسا مجيعا مدى 
، جمتازا باإلميان والصدق حمنة االبتالء، ممتحنا صربه، لتنفيذ أمر ربه

فداء فأكرمه اهللا بال، رضوان اهللا بإبنه الذى رزقهمّضحًيا يف سبيل
.الذى جعل سّنة يف األضحية

وإنقاذه ، كذلك فصلت السورة قصة يونس عليه السالم العجيبة
.املصلِّني له، اهللالتوبته وكونه من الذاكرين، من بطن احلوت

إلشارة إيل ما بدئت به من وصف املالئكة وختمت السورة با
وبيان نصرة اهللا ألنبيائه وأوليائه يف الدنيا و ، 

وتنزيه اهللا عن أوصاف ، ومدح املرسلني وسالم اهللا عليهم، اآلخرة
َربِّ (و ) زَّةعِ لْ اْ َربِّ (وثناؤه على نفسه ومحده لذاته بأنه ، املشركني
٥).اْْلَعَلِمْنيَ 

مناسبتها لما قبلها.٣
:هذه السورة ملا قبلها من نواح ثالثتظهر مناسبه 

السورة املتقدمة) َيسِ (وجود الشبه يسن أول هذه السورة وآخر .١
، لكل شيء يف السماوات و األرضتعاىل الشاملةيف بيان قدرته

٦٩: ص،)٢٠٠٥،دمشق-دار الفكر: لبنان-بريوت(، ٢٤-٢٣ان اجلزءالتفسري املنري. وهبة،الزاحيلي.٥



١٠

هو ) َيسِ (اهللا تعلى كما يف السورة ألن ، ومنه املعاد وإحياء املوتى
وألنه كما ىف مطلع هذه السورة ، املنشئ السريع اإلجناز لألشياء

ألن سرعة اإلجناز ال تتهيأ إال إذا كان اخلالق ، واحد الشريك له
.املوجد واحًدا

وكالشعراء بعد ، كاألعراف بعد األنعام) َيسِ (هذه السورة بعد .٢
املشار إليهم وإىل ، ن املاضيةالقرو لاالفرقان يف تفصيل أحو 

مْ كَ أْ وْ رَ يَـ ملَْ أَ (: املتقدمة يف قوله سبحانه) َيسِ (إهالكهم يف السورة 
)َاليـَْرِجُعْونَ مْ هِ يْ لَ إِ مْ هُ نـَّ أَ نِ وْ رُ القُ نْ مِّ مْ هُ لَ بْـ ا قَـ نَ كْ لَ هْ أَ 

توضح هذه السورة ما أمجل يف السورة السابقة من أحوال .٣
٦.يف الدنيا واآلخرةنني وأحوال الكافرين املؤم

:فضل هذه السورة.٤
كان : ((رضي اهللا عنهما قالأخرج الّنسائي عن عبد اهللا بن عمر 

ويؤّمنا ، رسول اهللا صلى اهللا على وّسالم يأمرنا بالّتخفيف
))بالصافات

الصافاتالمظاهر البديعية في سورة -ب
يف هذه النقطة سيتناول الباحث حديثا يتعلق بالقيم البديعية يف 

ألن هذه السورة هلا بديعية شىتَّ كما متثل يف ، ذلكالصافاتسورة 

٦٨: ص. واملنهجالتفسري املنري يف العقيدة والشريعة . وهبة،الزاحيلي.٦



١١

فإن الباحث ال يتناول هذه القيم ، ومهما كان كذلك. 
املوجز عمد الباحث أن ففي هذا البحث. ألنه يستلزم اإلطافه، بأسرها
ديثه على بعض القيم املذكرة وهو اجلناس و الطباق كما متثل يف حيقصر

.يف موضوع البحث



١٢

الدراسة البالغية: المبحث الثاني 
مفهوم البالغة- أ

هلا ، البالغة هي تأدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة
، مع مالئمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه، يف النفس أثر خالب

فليست البالغة قبل كل شيء إّال فّنا من . واألشخاص الذين خياطبون
وتبني ، الفنون يعتمد على صفاء اإلستعداد الفطرى ودقة إدراق اجلمال

وللمرانة يٌد الجتحد يف تقوين ، الفروق اخللفية بني صنوف األساليب
٧.رةتوتنشيط املواهب الفا، ذوق الفينّ ال

لمحة عن الجناس-ب

، و هو تفعيل من )التجنيس: (لناس من يقول فيهاعلم أن من ا
: ألن فعل مصدره التفعيل، كما يقول، و التجنيس مصدر جنس، اجلنس

. سّلم تسليما، وكّلم تكليما

ألن : : و منهم من يقول 

٨: ص.البالغة الواضحة. علي و مصطفى أمني،اجلارمي.  ٧



١٣

، ألن فاعل مصدره الفعال واملفاعلة، 
. وخاصمه ُخماصمًة وَخصاًما، قاتلة وُمقاتَلًة وِقَتاًال : كما تقول 

و أما اجلناس لغة فهو مصدر جانس الشيئ شاكله واحتد معه يف 
مث اصطالحا اجلناس هو أن تشابه اللفظان يف النطق و خيتلفان يف ٨.اجلنس
و من . اجلناس هو تشابه الكلمتني يف اللفظ : و قال الشكاكي ٩.املعين

:تعريفات السابقة األستاذ علي اجلندي مجال اجلناس اىل ثالثة أسباب 
تناسب األلفاظ يف الصورة كلها ، أو بعضها ، و هو مما يطمئن اليه . ۱

.الذوق و يرتاح له 
التجاوب املوسيقى الصادر من متاثال كامال أو ناقصا فيطرب األذن و . ۲

.يونق النفس و يهز أوتار القلوب
١٠.. ٣

ح املذكور ميكن أن خنلص ما هو اجلناس ؟ اجلناس لغة هو من الشر 
مث اصطالحا هو أن . مصدر جانس الشئ شاكله واحتد معه يف اجلنس 

.تشابه اللفظان يف النطق و خيتلفان يف املعىن

.٣٥٤: ص. م۱۹۹٣:دار الكتب العلمية ،علوم البالغة و البيان و املعاين  و البديعأمحد مصطفى املراغي ،. ٨
.۲٦٥: ص. نفس املراجع. ٩
۲٣٦: ص) ۱۹٧٥دار البحوث ، ( فنون البالغةامحد مطلوب ، . ١٠



١٤

أنواع الجناس-ج

أما أنواع اجلناس فينقسم إىل قسمني ، مها اجلناس التام و اجلناس 
: غري التام

نوع احلرف و : ، هو ما اتفق يف  أمور أربعة هي تامالالجناس .۱
١١.شكلها و عددها و ترتيبها

ستويف و املماثل و امل: تام ينقسم اىل ثالثة أقسام ، هي الو اجلناس 
.املركب

، هو ما كان اللفظان فيه من نوع واحد امسني أو مماثلال).أ
.فعلني أو حرفني

: املثال 
تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا و يوم:  " كقوله تعاىل 

" غير ساعة
".واحدة الساعات " و الثانية " يوم القيامة " فالساعة األوىل  

:و قول حممود سامي البارودي 
رزايا الدهر أحلى من محلو*   خرف املن كل رزيئة  حتملت 

املن

.٣٥٤: ص.م۱۹۹٣:دار الكتب العلمية و البيان و املعاين  و البديع ،علوم البالغةأمحد مصطفى املراغي ،. ١١



١٥

أحسنت أعطيك كذا و : فاملعن األول تعداد الصنائع و النعم حنو 
.اليك بكذا ، و املعن الثاين العسل

، هو ما كان اللفظان فيه من نوعني كاسم و المستوفي). ب
١٢.فعل

:كقول أيب متام 
بن عبد اهللاحيىيلدي حييا*  مامات من كرم الزمان فإنه  

" حيىي " األوىل هو فعل ، و املراد بكلمة " حييا " املراد بكلمة 
.ثانية هو اسم 

المركب ).ت
:و هو ثالثة أنواع . ١٣كبا من كلمتني فصاعدا /و اآلخر مر

، و يسمى املتشابه ، و هو ما اتفق الجناس المقرون:األول 
١٤.لفظا و خطا

:كقول البسىت 
عندموانامل عن *  يا من تدل بوجنة 

عن دمىاحلاظ عينك* كفي جعلت لك الفدا   

.٣٥٤: ص.م۱۹۹٣:دار الكتب العلمية و البيان و املعاين  و البديع ،علوم البالغةأمحد مصطفى املراغي ،. ١٢
.٤۲: ص.م۱۹٦٦: ، مكتبة الثباب الّصور البديعية بني النظرية و التطبيقي حفين حممد شرف ، . ١٣
.٤۲: ص.نفس املراجع. ١٤



١٦

" عن دمى " و " عندم " اجلناس بني  
.اللفظني و خطئني

، و هو ما اتفق ركناه لفظا ال خطا ، و خص المفروق: الثاني 
١٥. باسم املفروق الفرتاق الركنني يف اخلط

:مثل 
.جترى بك، و مطايا اجلهل جتريبككنت أطمع يف 

" جتريبك" مركب من لفظتني ، و بني " رى بك جت" اجلناس بني 
.لفظة واحدة ، جناس تركيب لفظها ال خط

، و هو ما كان أحد ركنيه مستقال ، و اآلخر مرفوّ ال: الثالث 
مرفّوا من كلمة أخرى ، أو يضم له حروف املعاين حىت يعتدل ركنا 

١٦.التجنيس

:كقول احلريرى
و ال تله عن تذكار ذنبك و إبكه 

مصابهبدمع حياكى املزن حال
و مثل لعينيك احلمام و وقعه 
م صابهو روعة ملقاه و مطع

٤۲: ص.نفس املراجع. ١٥
٤٤: ص.نفس املراجع.١٦



١٧

هاء + مصاب " األوىل كلمة مركب من  " مصابه " املراد بكلمة 
م " " مطعم صابه " و املراد بكلمة " 
".اهلاء + صاب + 

يه اللفظان يف واحد من األمور هو ما اختلف فتام ، الالجناس غير . ۲
:وهي١٧.األربعة

)المضارع ( اإلختالف في نوع الحروف .أ
اشرتط يف اختالف نوع احلروف إّال أن يكون اإلختالف 

:وذلك على وجهني، بأكثر من حرف
أن يكون هو وما يقابله يف الطرف اآلخر متقاريب املخرج إما -١

َكِنى لَْيٌل َداِمٌس بـَْيِنى َوبـَْيَن  :" يف األول كقول احلربري
و " دامس"فجانس هنا بني كلمتني . "َوَطرِْيٌق طَاِمسٌ 

" طامس"
١٨.املخرج أل الدال والطاء خمرجهما اللسان

والشاهد يف . اْلبَـَرايَا َأْهَداُف اْلَبَاليَا: أو يف الوسط كقوهلم 
يف اللفظ الباليا  " والالم"اللفظ الربايا يف " حرف الراء"املثال 

.وهذا اجلناس يسمى جناسا مضارعا. خارجان من اللسان
۲٨٣:ص. نفس املراجع. ١٧

.٣٥٦: ص. نفس املراجع. ١٨



١٨

أن يكون غري متقاريب املخرج وهذا اإلختالف إما يف األول -٢
﴿:حنو  ﴾والشاهد ،١:سورة اهلمزة

يف كلمتني مهزة وملزة كالمهما خمتلفان يف احلرف مع تباعدمها 
يف املخرج كان اهلاء يف اللفظ مهزة من احلروف احللقية وأما 

.الالم يف اللفظ ملزة من احلروف اللسانية
﴿:أو يف الوسط حنو قوله تعاىل      

    ﴾ والشاهد يف . ١٠١٩-٩سورة الضحى
كالمهما " تنهر"والنون يف " تقهر "املثال حرف القاف يف 

.خمتلفان يف احلروف مع تباعدمها يف املخرج
"﴿:أو يف آخر اللفظ كقوله تعاىل        

      ﴾ والشاهد يف . ٨۳: النساءسورة

والنون " أمر"فإن الراء يف اللفظ " األمر واألمن"ذلك املثال 
مها خمتلفان يف احلرف ومتباعدان يف " األمن" يف اللفظ 

.وهذا اجلناس يسمى جناسا الحقا. املخرج

.٣٥٦: ص. م۱۹۹٣:دار الكتب العلمية ،علوم البالغة و البيان و املعاين  و البديعأمحد مصطفى املراغي ،. ١٩



١٩

)المحرف (اإلختالف في هيئة الحروف .ب
:وهو على قسمني

يف اللفظ يف ناحية اجلناس احملرف هو أن يكون اإلختالف-١
احلركة أو السكون مثال اإلختالف يف احلركة فقط كقول 

. ٢٠"جنة الربد جنة الربد"العرب 
جيانس جنسا حمرفا حيث أن الربد األول مضموم الباء وأن 

.الربد الثاين مفتوح الباء
و اجلاهل إم مفرط أ" واملثال إلختالف والسكون كقوهلم 

". مفّرط
جيانسان حرفا ألن املفرط األول ساكن الفاء واملفرط الثاين 

.مفتوح الفاء
ما كان يتماثل فيه اللفظان يف الركن ولكن بينهما اختالف -٢

:يف اخلط كقول الشاعر
٢١وبفضل علمك اعترف# من بحر شعرك اغترف 

ألنه يتماثل " أعرتف"و " اغرتف"فالتصحيف هنا يف كلميت 
أحدمها اآلخر بإبدال على صورة املبدل منه ليكون النقط 

.فارقا بينهما يف لقايره وهذا اجلناس يسمى جناسا مصحفا
١٧٣:ص، )١٩٩٩،املدرسة اإلسالمية دار السالمة: اندونسيا(، اجلواهر املكنون، عبد الرمحن األخضرى. ٢٠
نفس املراجع. ٢١



٢٠

اإلختالف في عدد الحروف  .ج

:مسي ناقصا سكون على وجهني

. ما كان بزيادة حرف واحد إما يف األول يسمى مردوفا-١
َواْلتَـفَِّت السَّاُق بِالسَّاِق ِإَىل رَبَِّك يـَْوَمِئٍذ : "كقوله تعاىل

هذا املردوف يف كلميت . ٢٢)٢٩: سورة القيامة" (اْملََساقُ 
الساق واملساق لزيادة حرف امليم يف أول اللفظ وأما يف 

هنا " جدى جهدى" م الوسط اللفظ يسمى مكتنفا كقوهل
جناس مكتنف لزيادة حرف اهلاء يف وسط اللفظ وإما يف 

:اآلخر يسمى مطرفا كقول أيب تام
تصول بأسياف قواض #  يمدحون من أيد عواصم  

٢٣قواضب

" قواضب"و " قواض"هنا جناس مطرف يف كلميت 
.لزيادة حرف الباء يف آخر اللفظ

ال كقول ما كان بزيادة أكثر من احلروف يسمى مذي-٢
:اخلنساء

.٣٥٦: ص. نفس املراجع. ٢٢
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٢٤من الجوى بين الجوانح#  إن البكاء هو الشفا  

" اجلوانح"و " اجلوى"هنا جناس مذيل يف كلميت 
.لزيادة حرف النون واحلاء يف اللفظ الثاين

اإلختالف في ترتيب الحروف .د
مسي هذا االختالف اجلناس القلب هو الذي يشتمل كل 

غري زيادة وال نقص واحد من ركنني على احلروف األخر من 
:وهو على قسمني، وخيالف أحدهم األخر يف الرتيب

قلب الكل-١
ِحَساَمُه "هو ما انعكس فيه ترتيب احلروف كال كقوهلم 

هنا قلب الكل بني ". َوَحْتٌف ِإلَْعَدائِهِ ، فـَْتُح ِألَْولَِيائِهِ 
.انعكاس كليا ألن األول مقلوب الثاين، "حتف"و " فتح"

قلب البعض-٢

اَللَُّهمَّ : "كقوله النيب، ما انعكس فيه الرتتيب بعضاهو
هنا قلب البعض يف عورتنا .٢٥"اْستُـْر َعْورَاتَِنا َوآِمْن َرْوَعاتـََنا

النعكاس الرتتيب ليس يف احلروف بل يف بعض " وروعاتنا

.٨٢، جمهول السنة، املطبعة النموزجية، بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح اجلزء الرابع، عبد املتعال الصعيدى. ٢٤
.٣٥٦: ص. نفس املراجع. ٢٥
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ومها " روعا"و " عورا"قد وجد هنا يف لفظيت . احلروف
.مقلوبا ولكن يف بعض احلروف

:بالتجنيس نوعانوامللحق 
٢٦.جناس اإلشتقاقيال)١

:هو توافق أصل اللفظني يف اإلشتقاق كقوله تعاىل

والشاهد . ۳: سورة الروم"فأقم وجهك للدين القيم"
كالمهما " أقم والقيم"يف اجلناس اإلشتقاق يف قوله 

.يقوم–متشقان من قام 

٢٧.جناس شبه اإلشتقاقيال)٢

اإلشتقاق دون هو اختالف األصل اللفظني فيما يشبه 
.اإلشتقاق

﴿ : كقوله تعاىل     
               ﴾،

والشاهد يف هذا اجلناس قوله . ۳٨: سورة التوبة
السيارة اليت األرض هنا الكرّة " أرضيتم"و " األرض"

.
نفس املراجع. ٢٦
نفس املراجع. ٢٧
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تعريف الطباق- د
إن الطباق يؤخذ من الفعل املاضي هو طابق ، معنه خالف 

يقال هذا الطباق ذاك اى يطابقه و . انفتحت و انبسطت او املطابق
٢٨.يوافقه

و لكن أكثرها . وتسمى الطباق و التطبيق و التضاد و التكافؤ
وعا وورودا يف كتب البالغة هي ما ارتضيئاه عنوانا هلذه الصورة شي

٢٩.البديعية

املعجم املفصل يف علوم البالغة " قال إنعام فوال عكاوي يف كتابه 
البديع و البيان و املعاين أن الطباق مأخوذ من مطابقة الفرس و البعري 

: قولون لوضع رجله مكان يده عند السري، و هو اجلمع بني الشيئني ، ي
نقد " ذكر الطباق قدامة بن جعفر يف كتابه . طابق فالن بني الثوبني 

لقب املطابقة يليق بالتجنيس ، وزعموا أنه يسمى طباقا : " فقال " الشعر 
من غري اشتقاق ، و األجود تلقيبه باملقابلة ، ألن الضدين بتقابالن  

طباق و املطابقة كالسواد و البياض و غري ذلك من غري حاجة إلىتلقيبه بال
) ٣٠سبع سموات طباقا: (

".أي متساويات 

٤٦٠:ص، ١٩٧٥دار الفكر ، لبنان: بريوت،املنجد يف اللغة واألعالم، لويس معلوف. ٢٨
.٧٣: ص.نفس املراجع. ٢٩
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و يقال له التضاد و : " فقال " الطراز " و عرفه العلوي يف كتابه 
التكافؤ و الطباق ، و هو أن يؤتى بالشيء وبضده يف الكالم ، كقوله 

)".٣١كثيرافليضحكوا قليال و اليبكوا  : ( تعاىل 
واعلم أن هذا النوع من علم البديع متفق على صحة معناه و على 
تسميته بالتضاد و التكافؤ، و إمنا وقع اخلالف يف تسميته بالطباق و 

، و " املطابقة " "العمدة " و مساه ابن رشيق يف كتابه . املطابقة و التطبيق 
املطابقة عند مجيع و. أن يأتلف يف معناه ما يضاد يف فحواه: عرفه فقال 

و عرفه اخلليل بن ". الناس مجعك بني الضدين يف الكالم أوىل بيت الشعر 
طابقت بني الشيئني إذا مجعت بينهما على حذو واحد و : " أمحد فقال 
املطابقة أصلها وضع الرجل يف : " كما عرفه األصمعي فقال ". ألصقتهما 

)  املتقارب: (ابغة بين جعدةو أنشد لن". موضع اليد يف مشي ذوات األربع 
طباق الكالب يطأن الهراسا#و خيل يطابقن بالدارعين

نفس تعريف العسكري " التلخيص " وكذلك ذكر القزويين يف كتابه 
و مساه النبلسي يف  ". املثل السائر " ، و هو عني تعريف ابن األثري يف 

عنيني املتقابلني هو اجلمع بني امل:" و عرفه فقال" نفحات األزهار " كتابه 
يف اجلملة، سواء كان التقابل حقيقيا أو اعتباريا، و يكون الطباق بلفظني 

٨۲: سورة التوبة ، آية . ٣١
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). ٣٢و تحسبهم أيقاظا و هم رقود:( من نوع واحد امسني، كقوله تعاىل
)البسيط :( و طابق يف بيت بديعيته بني الوجود و العدم يف قوله

وجودي صار  لهجرهم و #زاد الجوى نقص الصبر الجميل بنا 
كالعدم

البديع يف نقد "و مساه أسامة بن منقذ التطبيق ، و عرفه يف كتابه 
و " . اعلم أن التطبيق هو أن تكون الكلمة ضد األخرى : " فقال" الشعر 

)البسيط : ( مثله ابن حجة احلموي ، و مثل لذلك بقوله من بديعييته 
لوا في قدري و زادوا ع#بوحشة بدلوا أنسي و قد حفضوا

طباقهم
بلوغ األرب " كما عرف جرمانوس فرحات الطباق ، فقال يف كتابه 

اعلم أن حقيقة هذا النوع هو أن جيمع ما بني ضدين ": " يف علم األدب 
خمتلفني مع مراعاة املشاكلة بينهما حىت ال يكون أحدمها امسا و اآلخر فعال 

".و حرفا ، بل يكونان إما من امسني أو من فعلني 
)الطويل : (و مثله بقول العزي 

٣٣هو أدى الحياطل و عقباه وابل#نقدمت فصال إن سأخرت مدة 

مث يف كتاب علوم البالغة ، إن الطباق لغة اجلمع بني الشيئني و 
.اصتالحا اجلمع بني معنيني متقابلني

۱٨: سورة الكهف ، اية . ٣٢
٥۹٨: ص.م۲۰۰۹: ، دار الكتب العلمية املعجم املفّصل يف علوم البالغة البديع و البيان و املعاينإنعام قّول عكاوي ، . ٣٣
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قال السيد أمحد اهلامشي يف كتاب جواهر البالغة يف املعاين 
إن أسلوب الطباق هو اجلمع بني لفظني متقابلني يف والبيان والبديع 

وهذا النوع يسمى البديع أيضا وهو يف : "وقال ابن األثري.٣٤املعىن
ورأى أن األليق من حيث املعىن أن ، "املعاين ضد التجنيس يف اللفظ

وقال ابن أيب ". املطابق"وكان ابن سنان قد آثر تسميته ، يسمى املقابلة
:ضرباناالصبع إن املطابقة

ضرب يأيت بألفاظ احلقيقة)١
٢(

، فما كان منه بلفظ احلقيقة مسي طباقا
:ومثاله. تكافؤاً 

يحمي الذمار صبيحة االرهاق#  حلو الشمائل وهو مر باسل  
جيري جمرى االستعارة إذا ليس يف اإلنسان وال –" مر"و " حلو: "فقوله
.مشائله ما يذاق حباسة الذوقيف 

اجلمع بني املتضادين أي معنيني متقابلني : واملطابقة بعد ذلك هي
:يف اجلملة ويكون ذلك اما بلفظني من نوع واحد

َسبُـُهْم أَيـَْقاظًا َو ُهم َو حتَْ (و ) ُهَو اَألوَُّل و اآلِخرُ : ( امسني ، حنو    
).رقود
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مث ال ميوت فيها و ال ( و ) أَْبكى ُهَو َأْضَحَك وَ ( :أو فعلني ، حنو
).حييا 

).َو َهلُنَّ مْثُل الّذي َعَليهن باملعروف : ( أو حرفني ، حنو  
من كان ( أو ) و من يضلل اهللا فماله من هاد : ( أو خمتلفني ، حنو

.٣٥)ميتا فأحيناه 
أنواع الطباق- ه

بيانا واسعا وأما أنواع الطباق فاختلف البالغيون يف بيانه منهم 
و منهم من يكتفي بأن يوضيحها . مع اتيان األمثلة لكل منها

و فضال عن ذلك انه وقع اخلالف  أيضا بينهم يف . توضيحا موجزا
.ذكر تلك األنواع ، و منها ما يذكر عنه بعضهم و ال يذكر األخر

:أما أنواع الطباق فكما يلي
مسني ، مثال يف ، سواء كان امطابقة بلفظين من نوع الواحد -١

احلديد .( هو األول و اآلخر و الظاهر و الباطن : قوله تعاىل 
الظاهر و الباطن " و " األول و اآلخر " فاجلمع بني ) ٣: ٥٧
و : هنا مطابقة ألن معنيني متضادين ، و أم فعلني ،  مثال " 

إنكم :  " قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لألنصار 
يف كلمتني تكثرون و "  و تلقون عند الطمع لتكثرون عند الفزع 

و : " تلقون هنا اجلمع بني الفعلني املقابلني ، ام حرفني مثال 
:قول القائل 

۲۹۱: ص :۱۹۹٨) . لبنان: بريوت(، جواهر البالغة يف  املعاين و البيان والبديع، السيد أمحد اهلامشي. ٣٥
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لنا ما قد ركبنا أو علينا#ركبنا في الهوى خطرا فإما 
".الم و على " هنا مطابقة أيضا يف حرف جر 

: و اسم مثال ، سواء كان من فعل مطابقة بلفظين من نوعين-٢
هنا ). ٣٣:سورة الرعد " ( و من يضلل اهللا فما له من هاد " 

. و كان معنها متضادين" يضلل و هاد " اجلمع بني كلمة  
فألول من الفعل و الثاين من اإلسم ، أم من حرف و اسم مثال 

يف هذا املثال الطباق " عمل اإلندونيسيون يف خارج البالد : 
ا متقابالن يف املعىن غري أن األول من مه" يف و اخلارج " بني 

أم من حرف و فعل مثال . نوع احلرف و اآلخر من نوع اإلسم
قرأت هذا الكتاب من باب الطباق و إنتهت القرأة يف باب : " 

هنا طباق ألن األول " من و إنتهت " يف كلمتني " .التشبيه 
مبعىن اإلبتداء ضد اإلنتهاء غري أن األول من نوع احلرف و 

.اآلخر من نوع الفعل
.هو ما مل خيتلف فيه الضدان اجيابا و سلباطباق اإلجابال-٣

سورة "( و السماء ذات الرجع، و األرض ذات الصدع: "مثال 
األرض " و " السماء " ، طباق يف اللفظ ) ۱۲-۱۱: الطاريق 

.طباق اإلجاب ، ألن الضدين فيه مل خيتلفان إجياب و سلبا " 
هو ما اختلف فيه الضّدان إجيابا و سلبا ،  أو سلب الطباق ال-٤

. مجع بني فعل مصدر واحد مثبت و منفي ، أو أمر و النهي 
، )٥: سورة العلق " (عّلم اإلنسان ما مل يعلم " كقوله تعاىل 
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يسمى طباق سلب " ال يعلم " و " علم " الطباق يف اللفظ 
.ألن فيه الضدين خيتلفان إجيابا و سلبا

هو اجلمع بني اللفظني املتقابلني تقابال واضحا ظاهر الباق طال-٥
دون حاجة إىل إعتبار تعلق أحدمها بنقيض اآلخر أو تأمل 

ذلك : " مثال قوله تعاىل . استلزاما كل منهما بنقيض اآلخر
بأن اهللا يوجل الليل يف النهار و يوجل النهار يف الليل و أن اهللا 

فإن الليل و النهار ضد . )٦۱: ۲۲: احلج " ( مسيع بصري 
.واضحا فال حيتاج إىل اعتبار التعلق أو تأمل االستلزام 

هو اجلمع بني معنيني غري متقابلني إال باعتبار خفىالطباق ال-٦
أشداء على : " مثال قوله تعاىل . تعلق أحد مها بنقيض اآلخر

فإن الرمحة ال تقابل ) ٤٨:۲۹:الفتح ( الكفار رمحاء بينهم 
.و لكنها إذا تأملنا تستلزم اللني املقابل للشدةالشدة


