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 التقابل يف قصائد الغربة واحلنني يف شعر اجلواهري
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 الممخص:

يعد التقابؿ مف األشكاؿ األساسية في الشعر العربي؛ ألنَّو نظاـ يعتمد التناوب بيف العناصر  
والمتشابية بما يحقؽ ليا خاصية التردد مف عوامؿ الممؿ، ليذه األىمية أفردناه في والوحدات المتناسبة 

ىذا البحث، عّرؼ البحث مصطمح التقابؿ في المغة واالصطالح، ولـ يمتـز البحث بما حدده النقاد مف 
 تعريؼ لممصطمح إنما توسع في تحديد معناه.

وكؿ تركيب يقابؿ تركيًبا آخر، سواء وىو في ىذا البحث يعني: كؿ لفظ يقابؿ لفًظا آخر  
 كاف ىذا التقابؿ لفظًيا أو معنوًيا، بصرؼ النظر عما لقبو القدامى بو.

حيث يعتمد يعد التقابؿ واحًدا مف أىـ األسس التي يعتمد عمييا اإليقاع في األبيات الشعرية،  
ي الوزف الذي يقـو عمى عمى التناوب بيف العناصر والوحدات المتماثمة ومختمفة فيمنح النص الشعر 

تكرار التفعيالت الذي يعتمد عمى الشكؿ الخارجي، بما يحقؽ أحداث التأثير عمى المتمقي، وليذه 
عمى أربعة  المبحث األوؿاألىمية أفردناه في ىذا البحث، إذ يتكوف البحث مف مبحثيف، ينقسـ 

ب الثاني: التقابؿ ومفيوـ لغة واصطالًحا، والمطم مطالب، خصصت المطمب األوؿ لمفيـو التقابؿ
 المطابقة، والمطمب الثالث: التقابؿ ومفيـو التضاد، وأما المطمب الرابع" التقابؿ ومفيـو المخالفة.

، فكاف يتضمف التقابؿ في أشعار الجواىري في الغربة والحنيف، وكاف المبحث الثانيأما  
 مقسًما عمى أربعة مطالب.

، والمطمب الثاني: التقابؿ بيف فعميف، والمطمب الثالث: المطمب األوؿ: التقابؿ بيف اسميف 
 التقابؿ بيف الفعؿ واالسـ، وأما المطمب الرابع: التقابؿ بيف حرفيف.
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وفي نياية عممي أقوؿ لقد كاف بحثي جدًيا عمّي كؿ الجدة، لذا تطمب مني أف أنفؽ جيًدا  
تطمباتو، لكني اجتيدت وكتبت بصبر ووقًتا كبيريف، وال أدعي أني أعطيت الموضوع حقو واستوفيت م

ف أصبت فبتوفيؽ اهلل  ومتابعة، فما كاف مف خطأ فألنيا تجربة أولى، وابف آدـ يخطئ ويصيب، وا 
 تعالى، وأرجو مثوبة المجتيد أواًل وآخًرا.

 الكممات المفتاحية: )التقابؿ، قصائد الغربة، شعر الجواىري(.

The encounter in the poems of alienation and nostalgia in the 

poetry of Al-Jawahiri 

dr. Ahmed Hatem Hamed Saud 

General Directorate of Anbar Education 

Abstract : 

Contrasting is one of the basic forms in Arabic poetry. Because it is a system 

that relies on the alternation between the proportional and similar elements 

and units in order to achieve the characteristic of frequency from the 

boredom factors, for this importance we singled out it in this research. 

In this research, it means: every word corresponds to another word and every 

combination corresponds to another, whether this correspondence is verbal or 

moral, regardless of what the ancients called it. 

Correspondence is one of the most important foundations on which rhythm 

depends in poetic verses, as it depends on the alternation between similar and 

different elements and units. The research, as the research consists of two 

sections, the first topic is divided into four demands, the first requirement is 

devoted to the concept of correspondence linguistically and idiomatically, the 

second requirement: contrast and the concept of conformity, and the third 

requirement: contrast and the concept of contradiction, and the fourth 

requirement is “conformity and the concept of opposition”. 

As for the second topic, it included the contrast in Al-Jawahiri's poems about 

alienation and longing, and it was divided into four demands. 
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The first requirement: the correspondence between two nouns, the second 

requirement: the correspondence between two verbs, the third requirement: 

the correspondence between the verb and the noun, and the fourth 

requirement: the correspondence between two letters. 

At the end of my work, I say that my research was very serious on all of my 

grandmother, so it requires me to spend a great effort and time, and I do not 

claim that I gave the subject its right and fulfilled its requirements, but I 

worked hard and wrote with patience and follow-up. I was right, with the 

help of God Almighty, and I hope that the hardworking will be rewarded first 

and foremost. 

Keywords: (intersection, poems of alienation, poetry of Al-Jawahiri .(  

 المبحث األوؿ

 المطمب األوؿ

 مفيـو التقابؿ لغة واصطالًحا

 التقابؿ لغًة: 

 -نأخذ كممة )تقابؿ( في المعاجـ العربية معاني لغوية مختمفة، منيا: )التمقاء 
ىػ( عف التمقاء المواجية فقاؿ: والقبؿ: 575الضـ(، تحدث الفراىيدي )ت -المواجية

، وفي معنى آخر ىو التمقاء، تقوؿ: لقيتو (5)چ ٹ ٹ   ٹ ٹ چالمطابقة، لقولو تعالى: 
ىػ(، )والِقَبؿ( بالكسر: الطاقة، والقبؿ: 525البطميوسي )ت، وقاؿ (2)قباًل، أي: مواجية

، نفيـ مف النصيف السابقيف أف معنى )التقابؿ يرتكز عمى معنى الطاقة (3)المواجية
المقابمة لطاقة أخرى(، وذلؾ مف خالؿ معنى المواجية ويمتد التقابؿ إلى معنى 

اء والالـ( أصؿ واحد ىػ( )القاؼ والب395المواجية بشكؿ عاـ، يقوؿ ابف فارس )ت
 .(4)صحيح تدؿ كممة كميا عمى مواجية الشيء بالشيء
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ىػ(: وقابؿ الشيء بالشيء مقابمة وقبااًل: عارضو... 458ويقوؿ ابف سيده )ت 
 .(5)وتقابؿ القوـ استقبؿ بعضيـ بعًضا

ىػ(: المقابمة: 393والمقابمة والمقابؿ في المغة واحد، يقوؿ الجوىري )ت 
 .(6)ابؿ مثموالمواجية، والتق

ىػ(: المقابمة: المواجية، والتقابؿ مثمو، وىو قبالؾ 755ويقوؿ ابف منظور )ت 
. نفيـ مما تقدـ أف معنى التقابؿ في المغة المواجية التي بيف (7)وقبالتؾ، أي: تجاىؾ

شيئيف يكوف األوؿ منيا يواجو الثاني ويتقابؿ معو، سواء أكاف تقابؿ طاقتيف أـ تقابؿ 
 قوتيف وغير ذلؾ مف المتقابالت التي تتـ بيف الشيئيف. 

 التقابؿ اصطالًحا: 

دة التقابؿ، والمفردات المغوية فيو ال يبتعد كثيًرا عف المعطيات المغوية المفر  
السابقة التي تنتمي إلييا، وذلؾ أننا وجدنا مصطمح )المقابمة( الذي يرادؼ التقابؿ، فيما 
تذىب إليو كثير عمى ألسنة البالغييف القدماء، ولعؿ ممف أقدـ مف تحدث عنو كاف أبو 

ب ىػ( عمى ما وجدنا مف الروايات بحيث عرض معناه وضر 377عمي الفارسي )ت
األمثمة لو، وقد نقؿ لنا عمي بف خمؼ الكاتب )توفي في منتصؼ القرف الخامس 
اليجري(: تعريؼ، أي: عمى المقابمة يقوؿ: "وأما أبو عمي الفارسي فقاؿ: إف المقابمة 
تطبيؽ لفظي ألف الكممة تقابؿ فيو أختيا عمى ترتيب... ومثمو يقوؿ الشاعر والشاىد 

 في البيت الثاني:

 ة الثغر كافورية النَّفسػػػػػػػػػػػػػػدري ة مف ضياء األنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظبي
ف وصمت  فنحف في مأتـ منيا وفي عرس تبكي وتضحؾ إف صدت وا 
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فابتدأ البكاء واتبعو بالضحؾ، وقابؿ البكاء بالصد، والمأتـ والضحؾ بالوصؿ  
 .(8)والعرس عمى ترتيب مف غير تقديـ وتأخير"

نفيـ مما تقدـ أف المقابمة عند أبي عمي تقوـ أساًسا عمى التطبيؽ المفظي، أي:  
التطابؽ القائـ بيف األلفاظ إذ طابؽ الشاعر بيف الفعؿ تضحؾ، وقد تمت المقابمة عندما 
قابؿ البكاء بالصد والمأتـ، وقابؿ الضحؾ بالوصؿ والعرس، ذلؾ أف المعاني بيف البكاء 

بمة ومشتركة واألمر مشابو فيا لضحؾ والوصؿ والعرس، وكأننا نمحظ والصد والمأتـ متقا
أف التقابؿ لديو يقتضي الترتيب عالوة عمى التطبيؽ، كما يبدو لي بأف أبا عمي لـ 

 يجعؿ التعدد في المتطابقات شرط لممقابمة وذلؾ مف خالؿ قولو.

 المطمب الثاني

 التقابؿ ومفيـو المطابقة

يسمح لنا أف نضع تحتو ثالث مفردات لغوية تشير إلى  لعؿ معنى التقابؿ ىنا 
 معنى المواجية التي أشار إلييا التقابؿ، وىي:

 )المطابقة، والتضاد، والمخالفة(

أما المطابقة: فقد جاءت في المعاجـ العربية المغوية عمى معنييف، يشير األوؿ  
"وطابقت بيف الشيئيف: إلى معنى التقابؿ بالمثؿ، كما في قوؿ الخميؿ بف أحمد: 

، وقوؿ ابف فارس: "وطابؽ (9)جعمتيما عمى حذو واحد وألزقيما فيسمى ىذا المطابؽ"
بيف شيئيف: إذا جعمتيما عمى حذو واحد ولذلؾ سمينا نحف ما تضاعؼ مف الكالـ 

، وقوؿ ابف سيده: "وتطابؽ (50)مرتيف مطابًقا وذلؾ مثؿ )جرير، وصمصؿ، وصعصع("
 .(55)الشيئاف: تساويا"
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ويشير الثاني إلى معنى التقابؿ بالخالؼ وفيـ ىذا المعنى متأت مف التدقيؽ  
في النصوص التي تنقميا مف أصحاب المعاجـ المغوية، يقوؿ ابف سيده: "والمطابؽ مف 

 .(52)الخيؿ واإلبؿ: الذي يضع رجمو موضع يده"

"وضع  وقد أشار إلى ىذا المعنى الجوىري في قولو ومطابقة الفرس في جريو: 
، ولعؿ في ىذيف النصيف معنى الخالؼ، وذلؾ أف موضع (53)رجميو مواضع يديو"

الرجؿ عند اإلبؿ أو الخيؿ ال يتماثؿ تماًما مع مواضع أيدييا، فالرجؿ خالؼ لميد مف 
حيث المعنى، وبالتالي فإف الجمع بينيما في موضع واحد ىو التقابؿ بالخالؼ وليس 

 بالمثؿ.

 لمطابقة:التقابؿ القائـ في ا 

كاف مف أوائؿ الذيف أشاروا إلى ىذه القضية، والواقع  يبدو أف الخميؿ بف أحمد 
أنو لـ يخرج عف نطاؽ المعنى المغوي الذي يشير إلى التقابؿ بالمثؿ، كما لو أدركنا في 

 المعنى المغوي لمطباؽ.

ىػ( نًصا 256ىػ( نقؿ لنا عف الخميؿ واألصمعي )ت296ولكف ابف المعتز )ت 
يقوؿ فيو: "قاؿ الخميؿ )رحمو اهلل( يقاؿ: طابقت بيف الشيئيف إذا جمعتيما عمى حذو، 
وكذلؾ قاؿ أبو سعيد، فالقائؿ لصاحبو: أتيناؾ لتسمؾ بنا سبيؿ التوسع فأدخمتنا في 

 .(54)ضيؽ الضماف قد طابؽ بيف السعة والضيؽ في ىذا الخطاب"
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 المطمب الثالث

 التقابؿ ومفيـو التضادّ 

 :في المغةالتضاد  

فيو يشير إلى تقابؿ يتـ بيف شيئيف، يقوؿ ابف السكيت  التضاد في المغةوأما  
 (55)ىػ(: الضد: خالؼ الشيء.244)ت

ويقوؿ ابف فارس: والمتضاداف: الشيئاف ال يجوز اجتماعيما في وقت واحد،  
 (56)كالميؿ والنيار.

 التضاد في االصطالح: 

تناولوه في كتاباتيـ كاف أبو ىالؿ  وأما مصطمح التضاد، فمعؿ مف أبرز مف 
ىػ( يقوؿ: "والمتضاداف ىما المذاف ينتفي أحدىما عف وجود صاحبو 395العسكري )ت

 .(57)إذا كاف وجود ىذا عمى الوجو الذي يوجد عميو ذلؾ كالسواد والبياض"

يأتي حديث أبي ىالؿ العسكري عف التضاد في حديثو عف الفرؽ بيف المختمؼ  
ىػ( عف معنى التضاد في شرحو لمتمخيص، يقوؿ: 773وتحدث السبكي )توالمتضاد، 

"والمراد بالمتضاديف في الجممة سواء أكاف التقابؿ حقيقًيا أـ اعتبارًيا وسواء أكاف بيف 
 .(58)وجوديف كما ىي حقيقة التضاد أـ بيف وجودي وعدمي أو عدمييف"

لتضاد، يقوؿ: أي ىػ( عف الطباؽ وا793وتحدث أيًضا السعد التفتازاني )ت 
يكوف بينيما تقابؿ اإليجاب والسمب أو تقابؿ العدـ أو تقابؿ التضاد أو ما يشبو 

  .(59)شيًئا
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 المطمب الرابع

 التقابؿ ومفيـو المخالفة

 :المخالفة في المغة 

وأما المخالفة في المغة فيي تشير إلى معنى التقابؿ بالخالؼ وىي تمتقي في  
والتضاد، يقوؿ ابف فارس: "الخاء والالـ والفاء أصوؿ ثالثة ىذا المعنى بالمطابقة 

 .(20)أحدىما أف يجيء شيء بعد شيء يقـو مقامو، والثاني خالؼ قداـ، والثالث التغير"

ال شكؿ في أننا نمحظ أف ىذه المفردات الثالث تشير إلى معنى التقابؿ، فاألوؿ  
اني الذي جاء بعده وحؿ مكانو، منيا يشير إلى أف الشيء األوؿ يتقابؿ مع الشيء الث

والثاني منيا أف يقابؿ الشيء بخالفو مثؿ خمؼ وقداـ، والثالث أف تغير الشيء مف حاؿ 
 .(25)ليصير إلى حاؿ أخرى، ولذلؾ قيؿ: حمؼ المبف إذا تغير طعمو وريحو"

ويقوؿ ابف سيده: "والخالؼ: المضادة، وقد خالفو مخالفة وخالًفا... وتخالؼ  
 .(22)ختمفا لـ يتفقا، وكؿ ما لـ يساو فقد تخالؼ واختمؼ"األمراف، وا

 المخالفة في االصطالح: 

وأما المخالفة في االصطالح، فيمكننا أف نفيـ طبيعتو مف قوؿ البف رشيؽ  
 ىػ( يشير فيو إلى المخالفة، يقوؿ: "وقاؿ زىير: وزعموا أنو ألوس بف حجر:456)ت

 أصبت حميًما أو أصابؾ جاىؿُ والخنا  إذا أْنَت لـ تعرْض عف الجيؿِ 
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ف كاف الخالؼ مقصًرا عف   لما وجده خالًفا لو طابؽ بينيما كما يفعؿ بالضد، وا 
رتبة الضد في المباعدة، والناس متفقوف عمى أف جميع المخموقات: مخالؼ وموافؽ 
ومضاد، فمتى وقع الخالؼ في باب المطابقة فإنما ىو عمى معنى المسامحة وطرح 

 .(23)والمشقة"الكمفة 

إف ابف رشيؽ وضع لنا أساًسا ميًما لمتفريؽ بيف المخالؼ والمضاد، وذلؾ أنو  
أشار إلى أف الخالؼ مقتصر عف رتبة الضد في المباعدة بيف الكممتيف إذ إننا فيمنا 
الضد بأنو ال يمتقي الضد اآلخر، فمتى وجد أحدىما في الشيء انتفى الثاني، بينما 

المباعدة، فالحميـ والجاىؿ كما في مثاؿ ابف رشيؽ ال يبتعداف  المخالؼ ليس لو ىذه
 كما البعد في التضاد.

 المبحث الثاني

 الجواىريالتقابؿ في قصائد الغربة والحنيف في شعر 

 المطمب األوؿ

 التقابؿ بيف االسميف

 التقابؿ بيف االسميف: 

 إفَّ البالَد إلى ضميري تنظرُ  إنَّي ألحسب حيث أخبر ذمتي -ٔ
 

التقابؿ ىنا بيف اسميو )ذمتي( في صدر البيت، واالسـ الثاني )ضميري( في  
 عجز البيت، وىو تقابؿ ترادؼ؛ ألفَّ الضمير ىو الدفة في معناىما العاـ.
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 ىما وقفت عمى أبواب تسعيف ولـ أعد باب ستيف واحسبني  -ٕ
 

)باب( مع التقابؿ ىنا بيف اسميو حيث وجدنا االسـ األوؿ في صدر البيت وىو  
االسـ الثاني في عجز البيت وىو )أبواب(، وىو تقابؿ تكرار، وكذلؾ يوجد تقابؿ بيف 
االسميف األوؿ في صدر البيت وىو )ستيف(، واالسـ الثاني في عجز البيت )تسعيف( 

 حيث يكوف التقابؿ عددًيا والتقابالت العامة ىنا ىي تقابالت ثنائية.

 ؼ ال والبعد مرُّ المذاؽِ فكي العيُش مرٌّ طعُمُو بعدكـ -ٖ
   

التقابؿ ىنا بيف اسميو األوؿ في صدر البيت وىو )مّر(، واالسـ الثاني في  
 عجز البيت وىو )مّر(، والتقابؿ تكراري في ىذا البيت.

 ِمْف لـ يكف قبميا يوًما بمعموفِ  ومنزؿ الدستور البتراء العنة -ٗ
 

ابؿ وىو اإلتياف باسـ أشكاؿ التقفي ىذا البيت يوجد تقابؿ عمى شكؿ آخر مف  
 الفاعؿ )العنة( مقابؿ المفعوؿ )ممعوف(، وىو تقابؿ اشتقاقي.

 مف ليس يوًما بضيعو بمقروف أو قارف باسمو خبًئا ومالمة  -٘
 

االسـ األوؿ اسـ الفاعؿ )قارف( في صدر البيت مع  ،التقابؿ ىنا بيف اسميو 
االسـ الثاني وىو اسـ مفعوؿ )مقروف( في عجز البيت، وىو تقابؿ بيف اسـ الفاعؿ 

 .الجواىريوالمفعوؿ، ويبدو أف ىذه إحدى سمات التقابؿ عند 
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 ىـ الفطاحؿ في صوغ التأبيف تَر الفطاحَؿ في قتِؿ عمى عمٍد  -ٙ
 

األوؿ )الفطاحؿ( في صدر البيت مع االسـ  االسـ ،بيف اسميوالتقابؿ ىنا وجد  
 الثاني وىو )الفطاحؿ( وىو في عجز البيت حيث يكوف التقابؿ تكرارًيا افرادًيا.

 مف الدَّنيا فميس لو مقرُ  وَمْف لـ يرَض موطنو مقرًا  -ٚ
 

في التقابؿ ىنا بيف اسميو، االسـ األوؿ في صدر البيت )مقر(، واالسـ الثاني  
 عجز البيت )مقر( وىو تقابؿ تكرار.

َـّ قالوا ِصْؼ الحياَة بمطٍؼ  -ٛ  رغـ إفَّ الحياَة تجري بضدي ث
 

التقابؿ في البيت بيف اسميو، االسـ األوؿ )الحياة( في صدر البيت، واالسـ  
 الثاني ىو )الحياة( في عجز البيت وىو تقابؿ تكرار.

 مف بطوف السنيف تتشياه َرِحمْت ألؼ ألؼ حبمى وحبمى  -ٜ
 

التقابؿ ىنا في ىذا البيت بيف اسميو، االسـ األوؿ )ألؼ(، واالسـ الثاني )ألؼ(  
وكذلؾ التقابؿ بيف االسميف، واالسـ األوؿ_)حبمى(، واالسـ الثاني )حبمى( حيث يكوف 

 التقابؿ ىنا ثنائًيا.

 وطيٍف مف غيِر ذاَؾ الطيفِ  نحف مف نطفٍة سوى ُنطِؼ النَّاِس  -ٓٔ
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التقابؿ ىنا بيف األسماء حيث وجد في ىذا البيت أكثر مف تقابؿ، األوؿ في  
اسميو، االسـ األوؿ )نطفة(، واالسـ الثاني)نطؼ(، والتقابؿ الثاني بيف االسـ )سوى(، 
واالسـ الثاني )غير(، وىما أسماء استثناء، والتقابؿ الثالث بيف االسميف، األوؿ )طيف(، 

 حيث يكوف التقابؿ ثالثًيا في ىذا البيت.واالسـ الثاني )الطيف( 

 المطمب الثاني

 التقابؿ بيف فعميف

  التقابؿ بيف الفعميف: 

 ينيى ويأمر فوقيا استعمار تنحني وتأمر ما تشاء عصابة   -ٔ
 

التقابؿ ىنا في ىذا البيت ثنائي حيث وجد الفعؿ )تنيى( في صدر البيت مع  
الثاني )تأمر( في صدر البيت مع الفعؿ )يأمر( الفعؿ )ينيى( في عجز البيت، والفعؿ 
 في عجز البيت، وىو تقابؿ تضاد ثنائي.

 ويجمع ىذا الشمؿ بعد تفرؽِ  األصؿ تعود الدار بعد تشتٍت  -ٕ
 

يوجد في ىذا البيت تقابؿ بيف فعميف، الفعؿ األوؿ )تشتت( في صدر البيت،  
ؿ إفرادًيا، وىو تقابؿ ترادؼ؛ ألفَّ والفعؿ الثاني )تفرؽ( في عجز البيت حيث يكوف التقاب

 تشتت بمعنى تفرؽ.

 كانت يد الدَّنيا تطوُؿ وتقصرُ  ويكاُد يجيُؿ إف بغداَد بيا  -ٖ
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وىذا البيت مف األبيات التي قاليا الشاعر في القاىرة التي نجد فييا محاكاة  
حيث الشاعر لبغداد في ىكذا نوع مف القصائد، يدخؿ باب الشوؽ والعرفاف والحب بيا، 

ارعيف في عجز البيت )تطوؿ( الفعؿ األوؿ مع )تقصر( وجد التقابؿ بيف الفعميف المض
 قابؿ تضاد.الفعؿ الثاني حيث التقابؿ، وىو ت

 وتمشي رخاء عمييا الصبا ودجمة تمشي عمى ىونيا  -ٗ
وىنا في ىذا البيت يصؼ الشاعر دجمة وصًفا رائًعا قبؿ أف يفارقيا إلى  

أقاصي البالد براغ، حيث وجد التقابؿ في ىذا البيت بيف الفعميف المضارعيف، الفعؿ 
عجز البيت، وىذا التفادي  األوؿ في صدر البيت )تمشي(، والفعؿ الثاني )تمشي( في

 تكراري، ومعموـ ما لمتكرار مف أثر عمى اإليقاع.

 مني ظمًما بما يريد يريد أف ينقص الميالي  -٘
في ىذا البيت حفَّ الشاعر إلى شبابو حيث عصر الشاعر قمبو فأخرج منو  

في ىذا قصائد مثخنة باأللـ والحرقة والموعة عمى ما فات مف أياـ الشباب، إف التقابؿ 
البيت بيف الفعميف، الفعؿ األوؿ )يريد( في صدر البيت، والفعؿ الثاني )يريد( في عجز 

 ىذا البيت، وىو تقابؿ ترادؼ، وىذا مما يسمى برد اإلعجاز عمى الصدور.

ٌع  -ٙ  وأىوى ثراىا وىو شوٌؾ وأدغاؿُ  أحبُّ جحاىا وىو حجُر ُمْوجَّ
حبو وشوقو وحنينو إلى العراؽ حيث سافر رغـ أنفو إلى  الجواىرييصؼ  

يراف مع حدائقيا ومصايفيا الرائعة لـ يشغؿ باؿ الشاعر فييا سوى وطنو  إيراف، وا 
ف التقابؿ في ىذا البيت بيف الفعميف،  المغطى باألشواؾ، ويفضؿ العراؽ عمى إيراف، وا 

(، والفعؿ الثاني )أىوى(، وىو تقابؿ تراد ؼ، وفي ىذا البيت تقابؿ آخر األوؿ )أحبُّ
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تركيبي )وىو حجر( في الصدر، و)وىو شوؾ( في العجز، ولضيؽ المجاؿ في ىذا 
 عمى كؿِّ ما يرد.النمط بيف البحوث ال نستطيع أف نفّصؿ في الكالـ 

 وحماـ ىذا األيؾ واألطواؽُ  وتوافقا فتخالفا ىو واألسى  -ٚ
إلى أشواقو وحنينو إلى األحبة، وأقر ىذا الشوؽ  الجواىريفي ىذا البيت يشير  

تحالؼ قمبو مع األحزاف، حيث وجدنا التقابؿ ىنا بيف الفعميف، الفعؿ األوؿ )توافقا(، 
 والفعؿ الثاني )تخالفا( حيث التقابؿ في المعنى، وىو تقابؿ تضاد.

 وأشكر الميالي، لو لشكواي تسمعُ  أعاتُب فيؾ الدىر لو كاف يسمُع  -ٛ
الدىر لما مّر بو ولكنو لـ يسمعو، ويشكو  الجواىريىنا في ىذا البيت يعاتب  

إلى الميالي لكنيا أيًضا لـ تسمعو، حيث يوجد في ىذا البيت تقابؿ بيف الفعميف 
المضارعيف، الفعؿ األوؿ في صدر البيت )يسمع(، والفعؿ الثاني في عجز البيت 

بؿ آخر بيف الفعؿ المضارع )أعاتب( في )تسمع(، وىو تقابؿ ترادؼ، كما ورد فيو تقا
 الصدر، والفعؿ المضارع )أشكو( في العجز، وىو تقابؿ تبايف.

 المطمب الثالث

 التقابؿ بيف الفعؿ واالسـ

 ؿ بيف الفعؿ واالسـ:التقاب 

  عنيـ حاماًل ىمومي وحدي حممت ىمـ ورحت غريًبا  -ٔ
يشاركو اليـ والحزف وىو عندما لـ يجد مف في ىذا البيت يتمـ الجواىري  

المبادر دائًما لممشاركة في حمؿ ىمـو اآلخريف مف أبناء مجتمعو، حيث قفؿ راجًعا إلى 
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وحدتو حيث وجد في ىذا التقابؿ بيف الفعؿ )حممت( في صدر البيت مع االسـ 
 )حاماًل( في عجز البيت إذ يكوف التقابؿ اشتقاقًيا.

 لرواضع بيف العت والمبفحضف ا سيرت ليؿ )أخي ذبياف( أحضنو  -ٕ
في ىذا البيت ينسب الجواىري الميؿ إلى النابغة الذبياني لمطمع قصيدة لو،  

لياًل طوياًل ساىًرا بعد مغادرتو  -أي: إف الشعر يحصر وىو يعاني خواطره الشعرية
لمعراؽ ىو وعائمتو واإلقامة في مغتربو جيكوسموفاكيا، إف التقابؿ بيف الفعؿ )أحضنو( 

 )حضف(، وىو تقابؿ اشتقاقي أيًضا.اسـ المصدر  وبيف

 قطؼ الجياع جني المذات يزىرني جنًبا إلى جنب آالـ أقطفيا   -ٖ
في ىذا البيت التقابؿ بيف الفعؿ المضارع )أقطفيا(، واسـ المصدر )قطؼ(،  

حيث يكوف التقابؿ اشتقاقًيا، ومثميا )جنًبا( و)جنب( في الصدر حيث قابؿ بيف 
 االسميف.

 نبش اليواـ ضريًحا كؿ مدفوفِ  والراىنات بجسمي ينتبشف بو  -ٗ
إف التقابؿ في ىذا البيت بيف الفعؿ المضارع في صدر البيت )ينبشف( يتقابؿ  

مع االسـ في عجز البيت )نبش(، حيث يكوف التقابؿ اشتقاقًيا، وىكذا التقابؿ يمثؿ 
 إحدى الظواىر الواضحة في شعر الجواىري.

 إذا تباىى زكيُّ ما يزكيني ف عندي مف سوامعيا أريني أ -٘
إف التقابؿ في ىذا البيت بيف االسـ )زكي(، والفعؿ المضارع )يزكيني( حيث  

 يكوف التقابؿ ىنا اشتقاقًيا.
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 مصمدة تسؽُّ عمى انفالؽِ  أفمؽ صخرًة فتضْعَف أخرى   -ٙ
واالسـ )انفالؽ( في التقابؿ في ىذا البيت بيف الفعؿ )أفمؽ( في صدر البيت،  

عجز البيت، إف التقابؿ في ىذا البيت اشتقاقي، ويجدر بنا أف نذكر أف التقابالت في 
ىذا المطمب كميا اشتقاقية، ويمكف أف يفرد ليا بحث قائـ في شعر الجواىري؛ ألنَّو 

 يمثؿ ظاىرة كما ذكرت سابًقا.

 المطمب الرابع

 التقابؿ بيف حرفيف

  التقابؿ بيف حرفيف: 

 فميت لـ تحممي نشرًا لداريف  إف لـ تحري عمى أرجاء شاطئيا -ٔ
في ىذا البيت يعبر الجواىري عف مدى تعمقو الشديد في بغداد، ومدى حبو  

وشوقو ليا، إف التقابؿ في ىذا البيت بيف الحرفيف األوليف في صدر البيت الحرؼ )لـ(، 
ف التقابؿ ىنا  تقابؿ تكراري. والحرؼ الثاني )لـ( في عجز البيت، وا 

 وددت مثمي لو أف النـو بجفوني لو تعمميف بأطيافي ووحشتيا  -ٕ
إف ىذا البيت يعبر عف الشعور الصادؽ بالغربة والحنيف، إف التقابؿ ىنا بيف  

الحرفيف األوؿ )لو( في صدر البيت، والثاني )لو( في عجز البيت، حيث يكوف التقابؿ 
 ىا شدة حنيف الشاعر وشوقو وشعوره بالغربة عف وطنو.تكرارًيا، وقد أظيرت )لو( وتكرار 
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 سبيؿ إلى ماء الفرات المصفؽ وىؿ ننشي ريح العراؽ وىؿ لنا  -ٖ
إف الجواىري في ىذا البيت يحاوؿ إظيار مدى رغبتو وليفتو إلى وطنو،  

ويصؿ إلى حد المبالغة في وصؼ ليما، إف التقابؿ في ىذا البيت بيف )ىؿ( في صدر 
 و)ىؿ( في عجز البيت، حيث يكوف التقابؿ تكرارًيا. البيت،

 يغمي فؤادي وما يشجيؾ يشجيني يا دلجة الخير، ما يغميؾ مف حتفي  -ٗ
يناجي الجواىري "دجمة الخير" ويطارحيا ويستشيرىا أيًضا، إنو يعمـ ويعمـ بكؿ  

الحرفيف، ما يغمي فييا مف صنؼ يحزنيا ويفجرىا، إف التقابؿ في ىذا البيت بيف 
الحرؼ األوؿ )ما( في صدر البيت، والحرؼ نفسو في عجز البيت، ىو تقابؿ تكراري 
، فضاًل عما ورد فيو مف تقابؿ بيف )يغميؾ( و)يغمي فؤادي(، و)يشجيؾ( و)يشجيني(

وىذا التقابؿ يدؿ عمى الترابط النفسي الكبير بيف دجمة والشاعر، وشدة تعمقو بو، وال 
 نير ثالث. شؾ في أف الجواىري ىو

ذا أْنَت ال ميـ في السالِح  -٘  وال اْنَت منجرد أعزؿ وا 
إف التقابؿ في ىذا البيت بيف )الواو( في صدر البيت و)الواو( في نفسو في  

عجز البيت، وكذلؾ تقابؿ بيف )ال( في صدر البيت و)ال( في نفسو في عجز البيت، 
 حيث يكوف التقابؿ ثنائًيا، أي: إف الشاعر استعمؿ تقابمية حرفيف في بيت واحد. 

 )مصٍر( إلى درب الزقاؽإلى  إلى )يمِف( إلى )حمٍب( تسّمى  -ٙ
التقابؿ في ىذا البيت بيف الحروؼ، إذ تكرر الحرؼ )إلى( أربعة مرات، إذ  

 يكوف التقابؿ ثنائًيا تكرارًيا، ولمتكرار إيقاعو الخاص، وفيو تكثيؼ لممعنى واضح.
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 ٍؿ، ويا أصغياء حؽٍّ مبيف يا ربايا شعٍب، وحراس أجيا  -ٚ
الحروؼ، حرؼ النداء وىو )الياء( نفسو في  إف التقابؿ في ىذا البيت بيف 

صدر البيت، إذ يكوف التقابؿ تكرارًيا، واستعماؿ )يا( لنداء القريب يدؿ عمى قرب 
 المنادى مف نفس الشاعر.

 ضبا، وما كنت في غيٍب بظنيف ما كنت في مشيٍد يعنيَؾ متيما  -ٛ

صدر البيت وعجزه، في إف التقابؿ في ىذا البيت يكمف في تكرار الحرؼ )ما(  
 والحرؼ )في( في صدر البيت وعجزه، إذ يكوف التقابؿ ىنا تقاباًل ثنائًيا.

 الخاتمة والنتائج

ظاىرة مف ظواىر شعر الجواىري البارزة في شعره، وقد عمد إلى  تقابؿ التكرار .5
 التكرار لما فيو مف أثر في اإليقاع، وتكثيؼ في الداللة.

بارزة في شعر الجواىري، ولـ ال ولمتضاد داللة تقابؿ التضاد ظاىرة أخرى  .2
 كبيرة، أما قالوا: وبعدىا تتمايز األشياء، وقالوا: والضدُّ يظير حسنو الضدُّ.

تقابؿ الترادؼ واضح في شعره، وىو بحاجة إلى بحث خاص ينيض ىذا  .3
 التقابؿ في شعر الجواىري.

وبّيناه في مواضعو وكاف لمتقابؿ االشتقاقي وجود متميز في شعر الجواىري،  .4
 مف البحث.

 ثمة تقابالت ثنائية فضاًل عف األحادية. .5
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 .292/ 2( ينظر: المثمث، مادة )قبؿ(: 3)
 . 52-55/ 5( ينظر: مقاييس المغة، مادة )قبؿ(: 4)
 . 263/ 6( ينظر: المحكـ والمحيط األعظـ في المغة: 5)
 .798/ 5ر: الصحاح، مادة )قبؿ(: ( ينظ6)
 . 230/ 7( ينظر: لساف العرب، مادة )قبؿ(: 7)
 . 279( مراد البياف: 8)
 . 509/ 5( العيف، مادة )طبؽ(: 9)
 . 439/ 3( مقاييس المغة، مادة )ط ب ؽ(: 50)
 . 587/ 6( المحكـ والمحيط األعظـ في المغة: 55)
 . 587/ 6( المصدر نفسو: 52)
 . 5552/ 4( الصحاح، مادة )ط ب ؽ(: 53)
 . 26( البديع: 54)
 . 28( ينظر: إصالح المنطؽ: 55)
 . 360/ 3( ينظر: مقاييس المغة، مادة )ضدد(: 56)
 . 529( الفروؽ المغوية: 57)
 . 286/ 4( عروس األفراح: 58)
 . 287-286/ 4( ينظر: المختصر: 59)
 .  250/ 2( مقاييس المغة، مادة )خ ؿ ؼ(: 20)
 . 592/ 3( لساف العرب، مادة )خمؼ(: 25)
 . 523/ 5( المحكـ والمحيط األعظـ: 22)
 . 50/ 2( العمدة: 23)

 المصادر والمراجع
ـ، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، وعبد السالـ 5956-ىػ5375ابف السكيت، إصالح المنطؽ،  .5

 .4محمد ىاروف، دار المعارؼ بمصر، ط
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ـ، اعتنى بنشره: كراتشيفوفسكي، دار 5982-ىػ5402ابف المعتز، عبد اهلل، البديع،  .2
 .2المسيرة، بيروت، ط

ـ، تحقيؽ: مراد كامؿ، 5970-ىػ5390ابف سيده، المحكـ والمحيط األعظـ في المغة،  .3
 .2مطبعة البابي الحمبي في مصر، ط

ـ، تحقيؽ: عبد السالـ محمد 5979-ىػ5399ابف فارس، أحمد، معجـ مقاييس المغة،  .4
 . 2مصطفى البابي الحمبي في مصر، طىاروف، مطبعة 

 لبناف. -ابف منظور، لساف العرب، دار صادر، بيروت .5
ـ، تحقيؽ: صالح ميدي عمي الفرطوسي، دار الحرية 5985-ىػ5405البطميوسي، المثمث،  .6

 لمطباعة، بغداد.
ـ، ضمف كتاب شروح التمخيص، طبع بمطبعة عيسى البابي 5937التفتازاني، المختصر،  .7

 بمصر.الحمبي 
ـ، تحقيؽ: أحمد عبد الغفار عطار، الشركة المبنانية 5958-ىػ5377الجوىري، الصحاح،  .8

 .2لبناف، ط -لمموسوعات العربية، دار العمـ لممالييف، بيروت
 السبكي، بياء الديف، عروس األفراح، ضمف كتاب شروح التمخيص. .9

ـ الديف القدسي، دار ـ، تحقيؽ: حسا5985-ىػ5405العسكري، أبو ىالؿ، الفروؽ المغوية،  .50
 لبناف. -الكتب العممية، بيروت

ـ، تحقيؽ: الدكتور ميدي المخزومي، 5982الفراىيدي، الخميؿ بف أحمد، كتاب العيف،  .55
 والدكتور إبراىيـ السامرائي، دار الرشيد لمنشر، بغداد.

 ـ، تحقيؽ: حساـ الديف القدسي، دار الكتب5985-ىػ5405القيرواني، ابف رشيؽ، العمدة،  .52
 العممية، بيروت.

ـ، تحقيؽ: الدكتور حسيف عبد المطيؼ، 5982الكاتب عمي، ابف خمؼ، مراد البياف،  .53
 طرابمس، جامعة الفاتح. 


