األمثلة:

سا ِه َرة ِل َعيْن نَائمة".
1قال صلى هللا عليه وسلمَ ":خي ُْر ْال َما ِل َعيْن َاس َولَ َي ْست َ ْخفُونَ ِمنَ ه
اّللِ }..سورة النساء:108
2قال تعالى{ َ :ي ْست َ ْخفُونَ ِمنَ النَّ ِإيضاح:
ل حظ المثال األول،لقد اشتمل على كلمتين لهما معنيان متضادهان (ساهرة ونائمة)
والجمع بين كلمتين على هذا النهحو يس همى طباقا.
ساهرة عين الماء التي ينام صاحبها وهي
ي بالعين ال ه
المقصود في الحديث النهبو ه
تسقي أرضه.
هل المثال الثاني يشتمل على طباق؟ تأ همله جيهدا تجد التضاده بين (يستخفون) و (ل
ولكن هذا ه
ه
الطباق ليس كسابقه،ألنه جمع بين كلمتين مختلفتين في المعنى
يستخفون)
بطريقة غير عادية أي باستعمال المعنى األول مثبتا والمعنى الثاني منفيها أي ما
سلب).
يس همى (اإليجاب وال ه
ه
سلب.
الطباق األول يس همى طباق اإليجاب
والطباق الثهاني يس همى طباق ال ه
تذ ّكر:
تعريف ّ
الطباق:
الطباق عند البالغيين هو أن تجمع في الكالم الواحد بين معنيين متقابلين في
الجملة،والمراد بالتقابل أن يكون بين المعنيين مطلق التنافي دون نظر إلى نوعه أو
مقداره،فالتقابل بهذا المعنى الواسع ل يُشترط أن يكون التنافي فيه من جميع
الصور،أو من كل الوجوه،بل يكفي أن يكون في الجملة ودون تفصيل.
نوعا ّ
الطباق:
1طباق اإليجاب وهو الذي يكون فيه التقابل بين معنيين مثبتين أي لم يختلف فيهصدق وأكره ه
الظلم.
سلبا،مثل :أحبه ال ه
الضدهان إيجابا و َ
سلب وهو الذي يكون فيه التقابل بين معنيين أحدهما مثبت واآلخر منفي
1طباق ال هصدق و ل أحبه ه
الظلم.
سلبا،مثل:أحبه ال ه
أي ما اختلف فيه الضدهان إيجابا و َ
صور ّ
الطباق:
ّ 1الطباق بين اسمين مثبتين مثل قوله
سبُ ُه ْم أ َ ْيقَ ً
اظا َو ُه ْم ُرقُود } .....سورة الكهف:18
تعالى{:وت َ ْح َ
َ
 2هالطباق بين اسمين منفيهين مثل:ليس المجرم طويل القامة
ول قصيرا وليس سمينا ول نحيفا.
 3هي مثل قوله تعالى{:ث ُ َّم ِم ْن
الطباق بين اسمين أحدهما مثبت واآلخر منف ه
ضغَة ُمخَلَّقَة َو َغي ِْر ُمخَلَّقَة ِلنُ َب ِيهنَ لَ ُك ْم} الحج:5
ُم ْ
 4هالطباق بين فعلين مثبتين مثل:حضر التالميذ وغاب المدير.

 5هالطباق بين فعلين منفيين مثل قوله تعالى{:ث ُ َّم َل َي ُموتُ ِفي َها َو َل َي ْح َيى }سورة
األعلى:13
 6هالطباق بين فعلين أحدهما مثبت واآلخر منفي مثل :حضر التالميذ وما
حضر المدير.
 7هي عنه مثل قوله تعالى {:فَ َال
الطباق بين فعلين أحدهما مأمور به واآلخر منه ه
اس َو ْ
اخش َْو ِن }المائدة: 44
ت َ ْخش َُوا النَّ َ
 8هالطباق بين لفظين متفقين لفظا ومختلفين معنى مثل قوله تعالى{:ومكروا م ْك ًرا
مكرنا َم ْكرا }النمل63:
و ْ
 9هوف
الطباق بين حرفين مثل قوله
تعالى{:ولَ ُه َّن ِمثْ ُل الَّذِي َعلَ ْي ِه َّن بِ ْال َم ْع ُر ِ
َ
لر َجا ِل َعلَ ْي ِه َّن دَ َر َجة}البقرة:228
َو ِل ِ ه
 10هض ِل ِل َّ
اّللُ فَ َما لَهُ
الطباق بين لفظين من نوعين مختلفين مثل قوله
تعالى{:و َمن يُ ْ
َ
ِم ْن هَاد }الزمر:36
ومثل قوله تعالى{:أ َ َو َمن َكانَ َم ْيتًا فَأ َ ْح َي ْينَاهُ }األنعام:122
فاألول طباق بين فعل واسم والثاني طباق بين اسم وفعل

ما يلحق بالطباق:

 1هورا
ي مثل قوله تعالى {:أ َ َو َمن َكانَ َم ْيتًا فَأ َ ْح َي ْينَاهُ َو َج َع ْلنَا لَهُ نُ ً
الطباق المجاز ه
اس َك َمن َّمثَلُهُ ِفي ُّ
َارج ِ هم ْن َها َكذَ ِل َك ُز ِيهنَ ِل ْل َكا ِف ِرينَ َما
الظلُ َما ِ
َي ْمشِي ِب ِه ِفي النَّ ِ
ْس ِبخ ِ
ت لَي َ
َكانُواْ َي ْع َملُونَ }األنعام211:
ي بل هما بالمعنى المجازي وهو الضالل
الحياة والموت ليسا بالمعنى الحقيق ه
والهدى وهما متضادهان.
 2هي (إيهام التضاده)،وهو أن نجمع بين معنيين غير متقابلين نعبهر
الطباق الوهم ه
عنهما بلفظين يتقابل معناهما الحقيقيان،أي هو تضاد اللفظين في الظاهر
ي:
واختالفهما في المعنى،مثل قول دعبل الخزاع ه
المشيب برأ ِسه فبكى
ضح َك
ُ
س ْل ُم من رجل ِ ...
ل تع َجبي يا َ
ه
ها،ألن المقصود بالضحك في
فقد جمع الشاعر بين معنيين غير متقابلين تقابال حقيقي
ي لضحك وهو ظهر،ورغم
البيت ليس هو ضده البكاء ولكنهه قصد المعنى المجاز ه
هذا نقول:هذا طباق باعتبار ه
أن المعنيين الحقيقيين لضحك وبكى متضادهين.
ي ويس همى ه
 3هي وهو الذي يفهم من سياق الكالم،مثل
الطباق المعنو ه
الطباق الخف ه
قولنا:يكون اإلنسان ضعيفا عندما يكون في المهد ث هم يقوى في مرحلتي ال ه
شباب
والكهولة ث هم يضعف عندما يشيب شعره.
صغر والكبر.
المقصود هو ال ه

هذا ه
الطباق خفي من الجهتين وقد يكون خفيها من جهة واحدة مثل قوله
سو ُل َّ
ار ُر َح َماء َب ْينَ ُه ْم}الفتح،: 29إذ
تعالىُّ {:م َح َّمد َّر ُ
اّللِ َوالَّذِينَ َم َعهُ أ َ ِشدَّاء َعلَى ْال ُكفَّ ِ
ل يوجد تضاده بين أشدهاء ورحماء ه
ألن ضده أشدهاء هو ليهنون.
الرحمة بدل اللهين ه
ألن الرحمة ُمسببَّة عن اللين الذي هو ضده
فاهلل استعمل ه
الرحمة تقتضي إقامة العدل باألخذ على يد ه
الشدة.أضف إلى ذلك ه
الظالم أ هما اللهين
أن ه
فهو يد هل على الضهعف.

بالغة ّ
الطباق:

صراع مثل الخير وال ه
شر
1الدللة على المفارقة وال ه2الدللة على العموم والشمول مثل الشرق والغرب3الدللة على التكامل مثل الذهكر واألنثى4الدللة على كمال القدرة مثل اإلحياء واإلماتة5-توكيد وتوضيح المعنى وتقويته ألن األشياء بأضدادها تُعرف.

التقابل:
1التقابل بين معنيين يكون تقابال حقيقيها أو مجازيها أو خفيها أو على سبيل اإليهام.2ل يشترط كون اللهفظين المتقابلين من نوع واحد( اسمين أو فعلين أوحرفين)،وإنهما يشترط التقابل في المعنى فقط.
3أقسام التقابل:سم األلفاظ المختلفة في المعنى بحسب معانيها إلى عدة أقسام،أهمها التقابل
تق ه
والمتقابالن هما المعنيان المتنافران اللذان ل يجتمعان في مكان واحد،وزمان
واحد،ومن جهة واحدة.
ي هو أربعة أنواع:
أول:التقابل الحقيق ه
أ -تقابل التناقض:
النقيضان فيه هما أمران أحدهما موجود واآلخر معدوم،ووجود أحدهما ينفيوجود اآلخر،مثل:إنسان ول إنسان وكريم وغير كريم.
هذان الضهدان ل يمكن اجتماعهما أي ل يمكن أن نقول:خالد كريم وغير كريمول يمكن أن ينتفيا معا فال بده من وجود أحدهما.
ب -تقابل التضاد:
الضدهان فيه هما أمران موجودان (صفتان) تتعاقبان على موضوعوالحار والبارد.
واحد،مثل:األسود واألبيض
ه
هذان الضهدان ل يمكن اجتماعهما في ذات واحدة في زمان واحد فال يعقل أنوحارا في نفس الوقت .
يكون الماء باردا
ه

حارا بل فاترا أو دافئا.
هذان الضدهان يمكن أن ينتفيا معا فال يكون الماء باردا أو هتتصور ه
أن الماء بارد،من
تصور اآلخر،فيمكن أن
تصور أحدهما ل يتوقف على
ه
ه
 هتتصوره حارا ً.
غير أن
ه
ج -تقابل الملكة وعدمها:
المتقابالن فيه أمران أحدهما موجود واآخر معدوم مثل البصر والعمى،فالبصرملكة والعمى عدم البصر،فال يقال للحجر مبصر ول أعمى ألنه ل يمكن أن يكون
مبصرا ً ول يملك قابلية اإلبصار.
الملكة وعدمها ل يجتمعان،فال يمكن أن يكون اإلنسان مبصرا ً وأعمى في نفسالوقت.
الملكة وعدمها يجوز أن ينتفيا،وذلك في الشيء الذي ل يقبل تلك الملكة،فالحجرل يقبل ملكة البصر،ولهذا ل يتصف بالعمى أو بالبصر.
د -تقابل المتضايفين:
تصور
والبن،تصور أحدهما يتبعه
المتقابالن أمران وجوديان مثل األبه
ه
اآلخر( أي إذا وجد أحد المتضايفين وجد اآلخر بالضرورة)،فإدراك أن هذا أب
أن له ابنا ،وإدراك ه
يعني ه
أن هذا أبن يعني أن له أبا.
المتضايفان ل يجتمعان من جهة واحدة في وقت واحد،فال يمكن أن يكون عمرابنا ً لخالد وأبا ً لخالد نفسه أيضاً،ولكن قد يجتمعان من جهتين فخالد أب لعمر،وخالد
ابن لعبد هللا،فخالد هو أب من جهة عمر،وابن من جهة عبدهللا.
ينتفيا،فاّلل َّ
َّ
عز وج هل ل هو أب ول هو ابن .
المتضايفان يجوز أنثانيا:التقابل العتباري :
مثل قوله تعالى{:أ َ َو َم ْن َكانَ َم ْيتًا فَأ َ ْحيَ ْينَاهُ}األنعام،:122فليس بين اإلحياء واإلماتة
تقابل حقيقي،ألنهما ل يتقابالن إل باعتبار بعض الصور،وهو أن يتعلق اإلحياء
بحياة جرم في وقت واإلماتة بإماتته في ذلك الوقت ،وإل فال تقابل بينهما باعتبار
أنفسهما،ول باعتبار التعلق عند تعدد الوقت،ومع هذا فوجود هذا النوع من التقابل
كاف في تحقيق المطابقة متى ُوجد.
تنبيه:
اتفق البالغيون على أن الطباق هو الجمع بين الشيء وضده.لكن وجهات نظرهم
اختلفت حول الرابط بين الدللة الصطالحية والدللة اللغوية،فمنهم من فهم
المطابقة بمعنى الموافقة،في حين أن الجمهور ربطها بمطابقة البعير في
مشيته،فرأوا ه
أن البعير قد جمع بين الرجل واليد في موطئ واحد،والرجل واليد
ضدان أو في معنى الضدين،فرأوا أن الكالم الذي جمع فيه بين الضدين يحسن أن
يسمى مطابقا،فدلت المطابقة عندهم على المخالفة.وشذ عنهم ابن أبي الحديد الذي
فهم من المطابقة معنى المشقة،فقال:الطبق في اللغة المشقة،قال هللا

سبحانه ﴿:لتركبن طبقا عن طبق﴾ أي مشقة بعد مشقة،فلما كان الجمع بين الضدهين
على الحقيقة شاقا بل متعذهرا،ومن عادتهم أن تعطى األلفاظ حكم الحقائق في
نفسها،س هموا كل كالم جمع فيه بين ضدين مطابقة.

