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 ُملخص:
زان شعرٌيان غنٌيان عٌبرى عف ككامف  ّّٓييعىدُّ ديكاف ابًف خفاجةى األىندىليسي ) المتكفى سنةى  اليجرية(، ميٍنجى

شخصية المنشىء الميبًدعة كرؤيتيا لمحياة كالعالـ، بما أظيرتوي ىذه الشخصيةي مف تصرُّؼو شعرمٍّ عيدَّ 
ان بارزان مف معالـ  الفف التأثيرم في الشعر ا ٍعمىمى  لعربي عامةن، كالشعر األندىليسي بخاصةو.مى

ًو إليو كدراستًو مف جكانبى كثيرةو، لكف بقيٍت جكانبي لـ ييسمَّطي عمييا الضكءي،  لذا أغرل الباحثيفى في التكجِّ
كىي بيا حاجةه ماسةه إلى أف تيدرسى درسان مخمصان لتكشؼ عف مكامف التأثير في متمقي ىذا الفف 

 األندىليسي المائز.
 عاينت ىذه الدراسة ثيمةى  التقابيؿ كالتماثيؿ  بعد التأميؿو ،كعبرى محكريف مترابطيف: لذا
نجازان، فيما تكٌجو المحكر الثاني إلى معاينة   : التقابيؿى عند البالغييف، تنظيران كا  تناكؿى المحكري األكؿي

 تقابؿ التضاد في الديكاف.
رض الشكاىد الدالة؟ التي اخترناىا مف الديكاف، كتحميميا كغنٌي عف البياف أٌننا عٌززنا ىذه الدراسةى بع 

 مستنيريف بقراءتنا المتكاضعة كما كتبوي دارسك شعر ابف خفاجةى مف لمحاتو فٌنٌية.
 : )التقابيؿ، التماثيؿ، شعر ابف خفاجةى(.الكمماتي المفتاحية      
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Abstract: 

The Diwan of Ibn Khafajah al-Andalusi (d. 533 AH) is a rich poetic 

achievement that expressed the creator's creative personality and vision 

of life and the world, including the poetic behavior of this character that 

was considered a prominent landmark of the art of influence in Arabic 

poetry in general, and Andalusian poetry in particular. 

Therefore, researchers were tempted to turn to it and study it from 

many aspects, but there remained aspects that were not highlighted, and 

they urgently need to be studied a sincere lesson to reveal the points of 

influence in the recipients of this influential Andalusian art. 
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Therefore, this study examined the theme of correspondence and 

symmetry after meditation, and through two interrelated axes: 

 The first axis dealt with the correspondence of the rhetoricians, 

theorizing and achievement, while the second axis directed to examine 

the correspondence of contradiction in the Diwan. 

 Needless to say, we have reinforced this study by presenting indicative 

evidence? Which we have chosen from the Diwan, and its analysis is 

enlightened by our humble reading and the artistic glimpses written by 

the scholars of Ibn Khafajah's poetry. 

Keywords: (correspondence, similarity, Ibn Khafajah's poetry). 

 

 مقدمة
ت الدراسػػػػات البديعيػػػػة فػػػػي المصػػػػادر العربيػػػػة متعػػػػددة كتنكعػػػػت طػػػػرؽ البحػػػػث أنػػػػلقػػػػد ك

غمبيػػػػػػا ظػػػػػػؿ محصػػػػػػكرا فػػػػػػي الطػػػػػػاب  المدرسػػػػػػي الػػػػػػذم يتمثػػػػػػؿ فػػػػػػي تعػػػػػػداد أفييػػػػػػا كلكػػػػػػف 
البديعيػػػػػػة كشػػػػػػرحيا كالتمثيػػػػػػؿ عمييػػػػػػا مػػػػػػف الشػػػػػػعر أك المفػػػػػػاىيـ كالمصػػػػػػطمحات البالغيػػػػػػة 

ت النظػػػػرة أنػػػػكككاعيػػػػا أنكالنثػػػػر كاػػػػد بػػػػال  العممػػػػاء فػػػػي تقسػػػػيـ البػػػػدي  كتفريعػػػػو كاحصػػػػاء 
لفظيػػػػػػة تػػػػػػأتي لمناسػػػػػػبة لفظػػػػػػو مرغكبػػػػػػة أك يػػػػػػا مجػػػػػػرد محسػػػػػػنات معنكيػػػػػػة أنالييػػػػػػا عمػػػػػػى 

ة ليػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى مسػػػػػػػػتكل المعنػػػػػػػػى أنػػػػػػػػلحيمػػػػػػػػة حسػػػػػػػػية مطمكبػػػػػػػػة   عالاػػػػػػػػة ليػػػػػػػػا ك  مكأك 
 السياؽ.أك 
بدراسػػػػػة التقابػػػػػؿ فػػػػػي شػػػػػعر ابػػػػػف خفاجػػػػػة بصػػػػػكرة  أاػػػػػكـ أفتمػػػػػؾ الطػػػػػرؽ رأيػػػػػت  ًعٍبػػػػػرى ك 

 تقابػػػػؿ  هالتقابػػػػؿ فػػػػي شػػػػعر  كاعأنػػػػ خػػػػذ نػػػػكعيف مػػػػفبأ أف، عمػػػػى غيػػػػر مػػػػا اػػػػدمكه جديػػػػدة
كابػػػػؿ الشػػػػركع فػػػػي معرفػػػػة ىػػػػذيف النػػػػكعيف نتعػػػػرؼ عمػػػػى مصػػػػطم   ، تماثػػػػؿالك تضػػػػاد ال

كاعػػػػػو كعخػػػػػذ بعػػػػػض مػػػػػف أنليتسػػػػػنى بعػػػػػد ذلػػػػػؾ معرفػػػػػة  ،التقابػػػػػؿ عنػػػػػد بعػػػػػض البالغػػػػػيف
 نماذج شعره.

 
 فاألولالمبحث 

 التقابل عند البالغيين  األول:المطلب  
ىػػػػػػػي  ةالمقابمػػػػػػػ أفعمػػػػػػػي الفارسػػػػػػػي  يبػػػػػػػأغػػػػػػػكم معنػػػػػػػد الجػػػػػػػاء  التقابػػػػػػػؿ مصػػػػػػػطم    إف

  .تقابؿ في اختيا عمى ترتيب ةالكمم في ألظتطبيؽ لف
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الػػػػػى ىػػػػػذه  اشػػػػػارك أمػػػػػف اكائػػػػػؿ الػػػػػذيف  أفكػػػػػ فقػػػػػط (ػىػػػػػُٕٓامػػػػػا الخميػػػػػؿ بػػػػػف احمػػػػػد )ت
و لػػػػػـ يخػػػػػرج عػػػػػف نطػػػػػاؽ المعنػػػػػى المغػػػػػكم الػػػػػذم يشػػػػػير الػػػػػى التقابػػػػػؿ أنػػػػػكالكاا  ،ةالقضػػػػػي
نقػػػػػػػػػؿ لنػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػف الخميػػػػػػػػػؿ كا صػػػػػػػػػمعي  (ػىػػػػػػػػػِٔٗكلكػػػػػػػػػف ابػػػػػػػػػف المعتػػػػػػػػػز )ت ،بالمثػػػػػػػػػؿ

اػػػػػاؿ الخميػػػػػؿ رحمػػػػػو ان يقػػػػػاؿ طابقػػػػػت بػػػػػيف الشػػػػػيئيف " : نصػػػػػا يقػػػػػكؿ فيػػػػػو (ػىػػػػػُِٔ)ت
اذ جمعتيمػػػػػػػا عمػػػػػػػى حػػػػػػػذك كاحػػػػػػػد ككػػػػػػػذلؾ اػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػك سػػػػػػػعيد فالقائػػػػػػػؿ لصػػػػػػػاحبو اتينػػػػػػػاؾ 

اػػػػػػد طػػػػػابؽ بػػػػػػيف السػػػػػػعو ك  أففػػػػػػي ضػػػػػػيؽ الضػػػػػم فأدخمتنػػػػػالتسػػػػػمؾ بنػػػػػػا سػػػػػبيؿ التكسػػػػػػ  
بػػػػف المعتػػػػز أ أفنػػػا نفيػػػػـ مػػػػف ىػػػذا الػػػػنص أن شػػػػؾ فػػػػي (  ُ)فػػػػي ىػػػػذا الخطػػػاب " الضػػػيؽ

و التضػػػاد كمػػػا جػػػاء عنػػػد ا صػػػمعي كىػػػك ابػػػك سػػػعيد أنػػػاػػػد فيػػػـ التطػػػابؽ عنػػػد الخميػػػؿ ب
يكػػػػػػػػػكف الخميػػػػػػػػػؿ اػػػػػػػػػد عنػػػػػػػػػي بالتطػػػػػػػػػابؽ  مػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػاه ا صػػػػػػػػػمعي  أفكلكنػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػتبعد 

 أفكممتػػػػػػالسػػػػػػعو ك الضػػػػػػيؽ كىمػػػػػػا  كممتػػػػػػي: ًعٍبػػػػػػرى فاألصػػػػػػمعي كضػػػػػػ  معنػػػػػػى التطػػػػػػابؽ 
فػػػػي تفسػػػػيره كمػػػػا كرد  ىػػػػػ(ْٔٓاذىػػػػب مػػػػ  ابػػػػف رشػػػػيؽ )ت أنػػػػاك  .أف  تمتقيػػػػ أفمتضػػػػادت

ىػػػػػ( لمطبػػػػاؽ ّّٕفػػػػي اػػػػكؿ لػػػػو يعمػػػػؽ فيػػػػو عمػػػػى فيػػػػـ ادامػػػػو )ت ك ذلػػػػؾ ،عػػػػف الخميػػػػؿ
عنػػػػػػي أ - كىػػػػػػي .مسػػػػػػاكاه لفػػػػػػظ لمفػػػػػػظ أيضػػػػػػان و أنػػػػػػ"كامػػػػػػا ادامػػػػػػو فػػػػػػي المطػػػػػػابؽ ف: يقػػػػػػكؿ

 .(ِ)عمى رأم الخميؿ كا صمعي معنى لمعنى  - المساكاة
"  يػػػػػػـ يقكلػػػػػػكف:أن تػػػػػػرلا   ،ام مكافقػػػػػػة ،مطابقػػػػػػو المفػػػػػػظ كالمعنػػػػػػى أيضػػػػػػان كاػػػػػػد يكػػػػػػكف 

فيكػػػػكف مػػػػذىب ادامػػػػو  ،عمػػػػى كػػػػذا " اذ كافقتػػػػو عميػػػػو كسػػػػاعتو فيػػػػو نػػػػايطػػػػابؽ فأ ففػػػػأ
فػػػػػي  أيضػػػػػان كيصػػػػػ  ىػػػػػذا  ،ثػػػػػـ كافقػػػػػت بعينيػػػػػا معنػػػػػى اخػػػػػر ،المفظػػػػػة كافقػػػػػت المعنػػػػػى أف

 (.ّ)المفظة": كجذر الكاحد،لممعنييف أفاكؿ الخميؿ في الطباؽ فيككف الشيئي

فمعػػػػؿ الخميػػػػؿ عنػػػػى بمعنػػػػى التطػػػػابؽ التماثػػػػؿ المفظػػػػي مػػػػ  اخػػػػتالؼ المعنػػػػى مػػػػف غيػػػػر  
 تضاد.

"كاػػػػػػػاؿ : يقكؿ ابػػػػػػػف رشػػػػػػػيؽ،ىػػػػػػػػ(في ىػػػػػػػذا الفيػػػػػػػـ لممطابقػػػػػػػةّْٖ)ت الرمػػػػػػػانيكيشػػػػػػػترؾ 
 (ْ)"أفمساكاه المقدار مف غير زياده كنقص: المطابقة: الرماني

ىػػػػػػ( ينظػػػػػر الػػػػػى الطبػػػػػاؽ مػػػػػف مفيػػػػػـك يختمػػػػػؼ عػػػػػف مفيػػػػػـك ِٕٔ)ت كلكػػػػػف ابػػػػػف اتيبػػػػػة 
 أف: فػػػػػي اكلػػػػػو: "كمػػػػػف المقمػػػػػكب ك ذلػػػػػؾ  ،الخميػػػػػؿ لتطبيػػػػػؽ كيشػػػػػابو مفيػػػػػـك ا صػػػػػمعي

تطير مػػػػػػف ،سػػػػػػميـ: لمػػػػػػدي : كقػػػػػػكليـ ،يكصػػػػػػؼ الشػػػػػػيء بضػػػػػػد صػػػػػػفتو لتطيػػػػػػر كالتفائػػػػػػؿ
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و ادرؾ معنػػػػػى التضػػػػػاد الػػػػػذم يقػػػػػ  أنػػػػػنمحػػػػػظ مػػػػػف اكلػػػػػو ( ٓ)بالسػػػػػالمة " ك تفائػػػػػؿ ،السػػػػػقـ
  يشػػػػػػػير الػػػػػػػى التطبيػػػػػػػؽ بػػػػػػػالمعنى الػػػػػػػذم  أفكػػػػػػػ أفك  ،بػػػػػػػيف الكممتػػػػػػػيف المػػػػػػػدي  كالسػػػػػػػميـ

فيػػػػػػػك يعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػى المفظػػػػػػػة  ،عبػػػػػػػاره أكنفيمػػػػػػػو مػػػػػػػف كممتػػػػػػػيف متضػػػػػػػادتيف فػػػػػػػي جممػػػػػػػو 
 .كىك المعنى الذىني المرافؽ ليا ،الكاحدة التي اطمقت لتشير الى ضدىا

يعتمػػػػػد  فػػػػػاألكؿنػػػػػا نمحػػػػػظ ا خػػػػػتالؼ بػػػػػيف ا صػػػػػمعي كابػػػػػف اتيبػػػػػة ؼ أنك  شػػػػػؾ فػػػػػي 
 .  (ٔ)ألخر عمى لفظو اصد مقمكبيا الذىني اك  ،عمى لفظتيف مكتكبتيف

 تقابل التضادي: أنالمطلب الث 
ىػػػػػػالؿ العسػػػػػػكرم،  أبػػػػػػكتيـ أبك مػػػػػػف أبػػػػػػرز الػػػػػػذيف تنػػػػػػاكلكا معنػػػػػػى التضػػػػػػاد فػػػػػػي كتػػػػػػ فإ

ينتفػػػػػي أحػػػػػدىما عنػػػػػد كجػػػػػكد صػػػػػاحبو إذا كػػػػػف كجػػػػػكد  أفىمػػػػػا المػػػػػذ أفيقػػػػػكؿ: " المتضػػػػػاد
 (.ٕ)ىذا عمى الكجو الذم يكجد عميو ذلؾ كالسكاد كالبياض "

عػػػػػػػف الفػػػػػػػرؽ بػػػػػػػيف المختمػػػػػػػؼ  كالمػػػػػػػوكيػػػػػػػأتي حػػػػػػػديث أبػػػػػػػي ىػػػػػػػالؿ عػػػػػػػف التضػػػػػػػاد فػػػػػػػي 
 كالمتضاد.  

ق( عػػػػػف معنػػػػػى التضػػػػػاد فػػػػػي شػػػػػرحو لمتمخػػػػػيص، يقػػػػػكؿ:   ّٕٕكيتحػػػػػدث السػػػػػبكي )ت 
أـ مػػػػف كػػػػؿ  ،التقابػػػػؿ مػػػػف كجػػػػو مػػػػا أفجممػػػػة أم سػػػػكاء أكػػػػ"كالمػػػػراد بالمتضػػػػاديف فػػػػي ال

بػػػػػيف كجػػػػػكديف كمػػػػػا ىػػػػػي  أفالتقابػػػػػؿ حقيقػػػػػا أـ اعتباريػػػػػا كسػػػػػكاء أكػػػػػ أفسػػػػػكاء أكػػػػػ ،كجػػػػػو
  (.ٖ)عدمييف "أك حقيقة التضاد أـ عدـ 

ق( عػػػػػػف الطبػػػػػػاؽ كالتضػػػػػػاد، يقػػػػػػكؿ: "أم  ّٕٗ)ت  يأنالتفتػػػػػػاز  سػػػػػػعد أيضػػػػػػان كيتحػػػػػػدث  
 أكالتقابػػػػػؿ حقيقيػػػػػا  أفيكػػػػػكف بينيمػػػػػا تقابػػػػػؿ كتنػػػػػاؼ كلػػػػػك فػػػػػي بعػػػػػض الصػػػػػكر سػػػػػكاء كػػػػػ

تقابػػػػػػؿ العػػػػػػدـ أك تقايػػػػػػؿ اويجػػػػػػاب كالسػػػػػػمب  أكتقابػػػػػػؿ التضػػػػػػاد  أفكسػػػػػػكاء كػػػػػػ ،اعتباريػػػػػػا
 .(ٗ)ما يشبو شيئا مف ذلؾ"أك تقابؿ التضاد  أككالممكة 

حسػػػػػػب  الطبػػػػػػاؽ)تػػػػػػكفي فػػػػػػي القػػػػػػرف الثػػػػػػامف اليجػػػػػػرم( أجنػػػػػػاس  كيقسػػػػػػـ السجمماسػػػػػػي 
ينقسػػػػػػـ  أف ينبغػػػػػػي أفتقػػػػػػابالت الفالسػػػػػػفة الػػػػػػي تتضػػػػػػمف تقابػػػػػػؿ التضػػػػػػاد، يقػػػػػػكؿ: "إذ كػػػػػػ

قسػػػػػػػاـ التقابػػػػػػػػؿ  النظريػػػػػػػات إلػػػػػػػػى األبػػػػػػػػكاع أنجػػػػػػػنس المطابقػػػػػػػػة فػػػػػػػي البالغػػػػػػػػة بحسػػػػػػػػب 
  .(َُ)كالمضاؼ، كاألضداد"،ىي: السمب كاويجاب كالعدـ كالممكة التياألربعة ك 
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ىػػػػػػػ( عػػػػػػف  التضػػػػػػاد كالتقابػػػػػػؿ فػػػػػػي شػػػػػػرحو َُُُكتحػػػػػػدث ابػػػػػػف يعقػػػػػػكب المغػػػػػػرم )ت 
 أكتنػػػػػػػئيف يكػػػػػػػكف بػػػػػػػيف الشػػػػػػػي أفلتمخػػػػػػػيص، يقػػػػػػػكؿ: "فػػػػػػػالمراد بالتضػػػػػػػاد كالتقابػػػػػػػؿ ىنػػػػػػػا 

المتقػػػػػابميف فػػػػػي بعػػػػػص الصػػػػػكر  أفٌ كمػػػػػف المعمػػػػػـك  ،رك الصػػػػػ بعػػػػػضكتقابػػػػػؿ كلػػػػػك فػػػػػي 
عمػػػػـك  أفإمػػػػا يكػػػػكف ا م ينيمػػػػا باعتبػػػػار ذلػػػػؾ الػػػػبعض عػػػػف الصػػػػكر كليػػػػذا اػػػػكؿ لبيػػػػ

اعتباريػػػػػػػا كتقابػػػػػػػؿ  أك ،التقابػػػػػػػؿ حقيقػػػػػػػا كتقابػػػػػػػؿ القػػػػػػػدـ كالحػػػػػػػدكث أفالتقابػػػػػػػؿ سػػػػػػػكاء كػػػػػػػ
فسػػػػػيما أناوحيػػػػاء كاوماتػػػػة بيماتتػػػػو فػػػػي ذلػػػػؾ الكاػػػػػت، كا   فػػػػال تقابػػػػؿ بينيمػػػػا باعتبػػػػار 

التقابػػػػؿ الحقيقػػػػػي تقابػػػػػؿ التضػػػػػاد  أفك  باعتبػػػػار المتعمػػػػػؽ عنػػػػػد تعػػػػدد الكاػػػػػت كسػػػػػكاء كػػػػػ
تقابػػػػؿ  أك أفيمػػػػا كجكديػػػػأنالجػػػػـر المكجػػػػكد بنػػػػاء عمػػػػى  كتقابػػػػؿ الحركػػػػة كالسػػػػككف عمػػػػى

العػػػػػدـ كالممكػػػػػة كتقابػػػػػؿ العمػػػػػى كالبصػػػػػر  أكاويجػػػػػاب كالسػػػػػمب كتقابػػػػػؿ مطمػػػػػؽ الكجػػػػػكد 
 أكصػػػػػاؼ بالقػػػػػدرة نو األأنالعجػػػػػز نفػػػػػي القػػػػػدرة عػػػػػدـ شػػػػػ أفكالقػػػػػدرة كالعجػػػػػز بنػػػػػاء عمػػػػػى 

 (ُُ)تقابؿ التضايؼ كتقابؿ األبكة كالبنكة" 
 الخميػػػػػؿ رحمػػػػػو ان  "اػػػػػاؿ: يقػػػػػكؿ ،ق(مػػػػػف اكائػػػػػؿ ىػػػػػؤ ء ِٔٗكلعػػػػػؿ ابػػػػػف المعتػػػػػز )ت  

ككػػػػػػػذلؾ ابػػػػػػػك سػػػػػػػعيد  ،يقػػػػػػػاؿ طابقػػػػػػػت بػػػػػػػيف الشػػػػػػػيئييف اذ جمعتيمػػػػػػػا عمػػػػػػػى حػػػػػػػذك كاحػػػػػػػد
اػػػػد  أففأدخمتنػػػػا فػػػػي ضػػػػيؽ الضػػػػم فالقائػػػػؿ لصػػػػاحبو اتينػػػػاؾ لتسػػػػمؾ بنػػػػا سػػػػبيؿ التكسػػػػ  

كاضػػػػػحا فػػػػػي شػػػػػعر فػػػػػي ىػػػػػذا الخطػػػػػاب كنجػػػػػد ذلػػػػػؾ  (ُِ)طػػػػػابؽ بػػػػػيف السػػػػػعو ك الضػػػػػيؽ 
  : (ُّ)ابف خفاجة يقكؿ

 الظف كاذبتكشؼ عف كعد مف   قضى        أنكليؿ اذا ما امت اد بادل ك 
 ئبترى عتنؽ ا ماؿ بيض     سحبت الدياجي فيو سكد ذكائب        

 فمزات جيب اليؿ عف شخص اطمس       تطم  كضاح المضاحؾ ااطب
 تائـ عف نجـ تكاد ثااب  يت بو اطعا مف الفجر اغبشا            أر 

كعػػػػف الصػػػػراع المحتػػػػدـ بػػػػيف  ،ربعػػػػة لتكشػػػػؼ لنػػػػا عػػػػف التقابػػػػؿجػػػػاءت ىػػػػذه ا بيػػػػات األ
فتحػػػػػػدد المكاجيػػػػػػة بػػػػػػيف طػػػػػػرفيف ،ككااػػػػػػ  الظػػػػػػالـ الكثيؼ اآلمػػػػػػاؿالػػػػػػذات الطامحػػػػػػة الػػػػػػى 

ئػػػػػػػب" كاػػػػػػػد تشػػػػػػػخص طرفػػػػػػػا الصػػػػػػػراع ترىكبػػػػػػػيض ال"" متضػػػػػػػاديف ىػػػػػػػك "سػػػػػػػكد الػػػػػػػذكائب 
ئب ك طكليػػػػػا ككثافتيػػػػػا كامتػػػػػدادىا بينمػػػػػا اتخػػػػػذت فاتخػػػػػذت الػػػػػدياجي السػػػػػكد شػػػػػكؿ الػػػػػذكا

 ًعٍبػػػػرى ا مػػػػاؿ شػػػػكؿ النحػػػػكر فػػػػي حػػػػيف يبػػػػدك بيػػػػاض الصػػػػب  يخػػػػالط ظػػػػالـ الميػػػػؿ كمػػػػا ت
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عمػػػػػػػػػى  ئـ"كضػػػػػػػػػاحؾ المضػػػػػػػػػاحؾ" فالتضػػػػػػػػػاد ىنػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػا ،عنيػػػػػػػػػا الصػػػػػػػػػكرة التشخيصػػػػػػػػػية
يمفػػػػػو السػػػػػػكاد ،كيكشػػػػػؼ لنػػػػػػا عػػػػػف صػػػػػػكره الميػػػػػؿ كاػػػػػػد بػػػػػدا مػػػػػػتجيـ المالم  ،التشػػػػػخيص

شػػػػاره الػػػػى بػػػػدا طمػػػػكع إفػػػػي  و مػػػػف بيػػػػاض )كضػػػػاح المضػػػػاحؾ (نأعػػػػدا مػػػػا تضػػػػيره اسػػػػن
ىنػػػػا جػػػػاء  قابػػػػؿفمت ،بقيػػػػو مػػػػف الظػػػػالـ لػػػػـ تػػػػزؿ فيػػػػو فكىػػػػك )ااضػػػػب( أل ،الصػػػػب  فيػػػػو

 ئب(.ترىبيف )سكد الذكائب ( ك)بيض ال
 م عيش( يقكؿ: أكنجد التضاد في اصيده )

 (ُْ)خرل حسنةأتارة تسطك بو سيئة       تسخف العيف ك 

فمػػػػػػيس ىنالػػػػػػؾ شػػػػػػيء  ،دكاـ الحػػػػػػاؿ مػػػػػػف المحػػػػػػاؿ أف يبػػػػػػيف لنػػػػػػا أفلقػػػػػػد اراد الشػػػػػػاعر  
 .تعقبيا حسنو أففال بد  أفسنفاألخطاء التي  يرتكبيا األ ،ثابت في الحياه

اسػػػػػتخداـ مفػػػػػردتيف ىمػػػػػا )السػػػػػيئة ك الحسػػػػػنة( كىػػػػػك تقابػػػػػؿ  ًعٍبػػػػػرى كيبػػػػػدكا كاضػػػػػحا ذلػػػػػؾ 
 .تضاد

 خذنا ابف خفاجة الى اصيده اخرل)ضؿ الشباب( فيقكؿ: أي أيضان ك 
 (ُٓ)يطالعنا الصباح ببطف حزكل       فينكرنا كيعرفنا الظالـ 

 أفحيػػػػػث اراد الشػػػػػاعر  لقػػػػػد جػػػػػاء التقابػػػػػؿ التضػػػػػاد ىنػػػػػا فػػػػػي لفظتػػػػػيف )ينكرنػػػػػا كيعرفنػػػػػا(
اسػػػػػتخدامو ليػػػػػذه  ًعٍبػػػػػرى كذلػػػػػؾ  ،يبػػػػػيف لنػػػػػا طمػػػػػكع الصػػػػػباح فػػػػػي ذالػػػػػؾ المكضػػػػػ  حػػػػػزكل

 ةعػػػػػػػف حالػػػػػػػ ةكاػػػػػػػد يعرفػػػػػػػو د لػػػػػػػ ،ذلػػػػػػػؾ المكضػػػػػػػكع اػػػػػػػد ينكػػػػػػػره أفالمفظتػػػػػػػيف كاراد بيػػػػػػػا 
 .الضياع كالفراغ الطكيؿ

تػػػػػرل  أفاسػػػػػتخدـ التضػػػػػاد الػػػػػكني الػػػػػذم اتػػػػػاح لمػػػػػذات  أيضػػػػػان ابػػػػػف خفاجػػػػػة  أفكنجػػػػػد   
مػػػػػف ىيمنػػػػػة السػػػػػكاد. فيػػػػػي صػػػػػكره اطػػػػػ  الفجػػػػػر الغشػػػػػاء  بػػػػػالرغـبصيصػػػػػا مػػػػػف الضػػػػػكء 

ت أنػػػػػػػفػػػػػػػي مكاصػػػػػػػمة رحمػػػػػػػو الحيػػػػػػػاة ام ك لأمػػػػػػػؿف خفاجػػػػػػػة تجػػػػػػػدد ل فييػػػػػػػا ابػػػػػػػأالتػػػػػػػي ر 
 .العقبات كالمصاعب

 : (ُٔ))كصؼ القمر( توكيقكؿ ابف خفاجة في اصيد 
 كمحذر  ،طكران كمف مرتؽ  ،كمكتمؿ       ككرا حكران تمر مف نااص  

 كممتفت    يرعى كمف ذاىؿ ينسى كمذكر،كالناس مف معرض يميك
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كىػػػػك مػػػػا بػػػػيف  ،فييػػػػا دكر القمػػػػر ًعٍبػػػػرى ي ةًعٍبػػػػرى م ’ا بيػػػػات صػػػػكر هرسػػػػـ الشػػػػاعر فػػػػي ىػػػػذ
كمرتػػػػػػؽ المػػػػػػره كمنحػػػػػػدر كالنػػػػػػاس يمػػػػػػركف عميػػػػػػو فمػػػػػػنيـ  ،كمكتمػػػػػػؿ كػػػػػػكرا حػػػػػػكران نػػػػػػااص 

كمػػػػػنيـ الػػػػػذاىؿ الناسػػػػػي كالمػػػػػذكر كنالحػػػػػظ  ،المعػػػػػرض الميػػػػػي كمػػػػػنيـ الممتفػػػػػت الراعػػػػػي
الشػػػػاعر اػػػػد مػػػػازج بػػػػيف الطبػػػػاؽ كالمقابمػػػػة مزجػػػػا بارعػػػػا يػػػػتمكف بكاسػػػػطتو مػػػػف تقػػػػديـ  أف

 .تقابؿ بصكره اكثر عمؽ كايحاء
  في اصيدتو الرثائية )مثكل الحبيب(:  أيضان كيقكؿ 

 (ُٕ)كيكحشف ناع مف الميؿ ناعب        فاجزر منو بارحا ليس يبرحي 
بيػػػػذا التقابػػػػؿ  د اصػػػػد الشػػػػاعرً فقػػػػ كنجػػػػد ىنػػػػا التضػػػػاد فػػػػي المفظتيف)بػػػػارح كلػػػػيس يبػػػػرح (

و تػػػػخأابػػػػف  أفكمػػػػا يشػػػػعر بػػػػو مػػػػف الػػػػـ كفػػػػراؽ طػػػػكاؿ الميػػػػؿ لفقػػػػد بيػػػػاف الحالػػػػة النفسػػػػية
فمحػػػػػػػزف   يفاراػػػػػػػػو فاسػػػػػػػػتعمؿ لفظػػػػػػػػة  ،شػػػػػػػػاعر معػػػػػػػركؼ )ابػػػػػػػػف الزاػػػػػػػػاؽ( أيضػػػػػػػػان كىػػػػػػػك 

لتكضػػػػػػي  المعنػػػػػػى  لفظػػػػػػو )لػػػػػػيس يبػػػػػػرح( أيضػػػػػػان ة ك أنػػػػػػاكيػػػػػػد عمػػػػػػى ىػػػػػػذه المعأ)بارحػػػػػػا( لت
 .ءلكتكضيحو لمقار 

 في اصيدتو )يالو مف فارس نجد (:كيقكؿ 
 ( ُٖ)ـ أنطاؿ ليمي في ىكل امر        ناـ عف ليمي كلـ 

 ،كالميػػػػػؿ مجػػػػػاؿ يبػػػػػث الشػػػػػاعر فػػػػػي سػػػػػككنو كضػػػػػممتو ،فالشػػػػػاعر ىنػػػػػا يشػػػػػكك امػػػػػة النػػػػػكـ
زاؿ  مػػػػامناجاتػػػػو لمقمػػػػر  صػػػػديؽ سػػػػمره فالميػػػػؿ نػػػػاـ عنػػػػو كىػػػػك  ًعٍبػػػػرى ك  ،كغربتػػػػو كحزنػػػػة

ىػػػػػذا التقابػػػػػؿ لتكضػػػػػي  حالتػػػػػو السػػػػػمبية بػػػػػيف  مػػػػػفكغػػػػػرض الشػػػػػاعر  ،مسػػػػػتيقظا لػػػػػـ يػػػػػنـ
فيظيػػػػػر التقابػػػػػؿ التضػػػػػاد بػػػػػيف الفعميػػػػػيف )نػػػػػاـ كلػػػػػـ يػػػػػنـ(  ،ا سػػػػػتقرار كعػػػػػدـ ا سػػػػػتقرار

 .في الميؿ   سيما ،يخمد لمنـك كات التعب أفٍ  أفسنفمف عادة األ
  : في اكلو أيضان التضاد تقابؿ كنجد 

 (ُٗ)حبو الطرؽعجبت كالعيف ماء كالحشى ليب    كيؼ التقت بيما في 
نمحػػػػػػظ فػػػػػػي ىػػػػػػذا البيػػػػػػت تشػػػػػػكيؿ د لػػػػػػي جمػػػػػػ  بػػػػػػيف لفظتػػػػػػيف متضػػػػػػادتيف ) المػػػػػػاء ك 

 أفالنػػػػػػار( بػػػػػػيف الحسػػػػػػي كالبصػػػػػػرم )العػػػػػػيف مػػػػػػاء( كالمعنػػػػػػكم )الحشػػػػػػى ليػػػػػػب( حيػػػػػػث 
 .يفة جمالية كشعرية في متف النصظىذا التضاد الحسي كالمعنكم حقؽ ك 
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ادا كبيػػػػػرا فػػػػػي تشػػػػػكيؿ  كيعتمػػػػػد ابػػػػػف خفاجػػػػػة" عمػػػػػى مثػػػػػؿ ىػػػػػذه الثتائيػػػػػات الضػػػػػدية اعتمػػػػػ
مكسػػػػػػيقى اصػػػػػػائده مثممػػػػػػا اعتمػػػػػػد عمييػػػػػػا فػػػػػػي تشػػػػػػكيؿ المغػػػػػػة كتشػػػػػػكيؿ الصػػػػػػكرة حتػػػػػػى 

ىػػػػػذه  األمثمػػػػػةغػػػػػدت ظػػػػػاىرة د ليػػػػػة ممفتػػػػػة لمنظػػػػػر فػػػػػي تجربتػػػػػو. كاػػػػػد كرد العديػػػػػد مػػػػػف 
 : (َِ)ائيات الضدية في غير ىذا المكض  يقكؿنالث
 ني لباراة ذكرلي إذا ما شااني لحمامة                      رنيف كىزتأنك 

 ألجمػػػػػ  بػػػػػيف المػػػػػاء كالنػػػػػار لكعػػػػػة                  فمػػػػػف مقمػػػػػة ريػػػػػا كمػػػػػف كبػػػػػد حػػػػػرل
الػػػػػردل    فصػػػػػارت بػػػػػو الصػػػػػغرل التػػػػػي كانػػػػػت ب أنػػػػػكاػػػػػد خػػػػػؼ خطػػػػػب الشػػػػػيب فػػػػػي ج

 الكبرل 
 فػػػػاألكؿفمػػػػف ىػػػػذه الفجػػػػكة الحاصػػػػمة مػػػػف ا خػػػػتالؼ بػػػػيف "المػػػػاء" كالنػػػػار" فػػػػي الشػػػػطر 

ي منػػػػػػو، أنككػػػػػػذلؾ ا خػػػػػتالؼ بػػػػػػيف "ريػػػػػا كحػػػػػػرل" فػػػػػي الشػػػػػػطر الثػػػػػ يأنمػػػػػف البيػػػػػػت الثػػػػػ
 حيػػػػث يكجػػػػد ايقػػػػاعي مػػػػف البيػػػػت األخيػػػػر، أنكبػػػػيف الصػػػػغرل" كالكبػػػػرل" فػػػػي الشػػػػطر الثػػػػ

صػػػػ  يو مكسػػػػيقى نفسػػػػية لػػػػف أنػػػػي ك  يكتفػػػػي باأللفػػػػاظ. أننفسػػػػي أخػػػػاذ يمتػػػػد  إلػػػػى المعػػػػ
ذك أثػػػػر عظػػػػيـ ا فالطبػػػػاؽ  "نػػػػتزيػػػػد مػػػػف ثػػػػراء اويقػػػػاع العػػػػاـ لمقصػػػػيدة كمػػػػف ى -التعبيػػػػر

ا خػػػػػػػتالؼ، كلالخػػػػػػػتالؼ  عمػػػػػػػى و غيػػػػػػػر تقميػػػػػػػدم ك  يقػػػػػػػـك عمػػػػػػػى المشػػػػػػػاكمة، بػػػػػػػؿنػػػػػػػأل
  (ُِ)ىاـ ألم نص أدبي يدعى لنفسو شيئا مف الشاعرية" سأسا

 : (ِِ)كفي شعر الغربة كالحنيف عنده يقكؿ
 فما ناب عف خؿ الصبى خؿ شيبة    ك  عاض مف شرخ الشباب خضاب   
 لممشيب بريقة                  كأاش  مف ظؿ الشباب سحاب   ءتترلك لما  

إيقاعػػػػا نفسػػػػيا يػػػػؤكؿ إلػػػػى ا خػػػػتالؼ فػػػػي   يػػػػؤؤؿفالتضػػػػاد بػػػػيف المشػػػػيب كالشػػػػباب" ىنػػػػا 
  المعنى بينيما، كايقاعا مكسيقيا متكلدا مف اتفاايما فى األصكات المغكية.

إلػػػػػى نفسػػػػػػيتو القمقػػػػػػة فػػػػػي تجربػػػػػػة "ابػػػػػف خفاجػػػػػػة" ككميػػػػػا تشػػػػػػير ان التقابػػػػػؿ  كرد كثيػػػػػػر  أفك 
المتػػػػػػػػكترة، كتسػػػػػػػػاىـ فػػػػػػػػي الكاػػػػػػػػت نفسػػػػػػػػو مسػػػػػػػػاىمة فعالػػػػػػػػة فػػػػػػػػي التشػػػػػػػػكيؿ المكسػػػػػػػػيقي 

إلػػػػى مقابمػػػػة تجمػػػػ  بػػػػيف أكثػػػػر  أنػػػػابتحػػػػكؿ الطبػػػػاؽ فيػػػػو أحي لقصػػػػائده الػػػػذم يػػػػزداد ثػػػػراءن 
 مف طباؽ كاحد في البيت. 

 :(ِّ)مف ذلؾ اكلو 
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 فأحسف مف حماـ الشيب غنى         غراب شبيبة ألؼ النعيما
 : (ِْ)أيضان و كاكل
 عمى عيد السمكل تغنينا           يييج أطربي فعاد نحيبا  أفكك

  حمػػػػػػاـ أغػػػػػراب"، "الشػػػػػيب" "الشػػػػػػبيبة"، فػػػػػاألكؿفاجتمػػػػػاع ىػػػػػذه المتضػػػػػادات فػػػػػػي البيػػػػػت 
" "عػػػػػاد، غنيػػػػػا" "تحيبػػػػػا ذات ايمػػػػػة كبيػػػػػرة أفي "كػػػػػأنفيػػػػػذه المتنااضػػػػػات كفػػػػػي البيػػػػػت الثػػػػػ

مػػػػف  الناشػػػػ الػػػػذم يكسػػػػبيا ىػػػػذا الجمػػػػاؿ    تتػػػػك  منيػػػػا منفصػػػػمة، بػػػػؿ لػػػػف تتالييػػػػا ىػػػػك
 كيؤثر فيو.   يتباه المتمقأنتضادىا الذم يمفت 

 
 يأنالمبحث الث

 تقابؿ التماثؿ:
ىػػػػك التماثػػػػؿ الػػػػذم تتحػػػػرؾ فيػػػػو المتمػػػػاثالت المفػػػػردات التػػػػي تتشػػػػكؿ مػػػػف الكػػػػالـ الػػػػذم 

: تػػػػػيكاػػػػد ذكػػػػػر العمػػػػكم ىػػػػػذا النػػػػكع مػػػػػف التماثػػػػؿ فػػػػػي المفيػػػػـك اآل .يحتػػػػاج الػػػػى جػػػػػكاب
(. ِٓ)جكابػػػػو يكػػػػكف ممػػػػاثال" أففػػػػ .مفتقػػػػرا لمجػػػػكاب أفكػػػػؿ كػػػػالـ كػػػػ أف"فضػػػػابط المماثمػػػػة 

 أف" عمميػػػػػو ذىنيػػػػػة خفيػػػػػو   بػػػػػد : التماثػػػػػؿ عنػػػػػد الػػػػػدكتكر محمػػػػػد عبػػػػػد المطمػػػػػب أدرؾك 
كمػػػػف  ،الػػػػداؿ يػػػػرد كعنصػػػػر فػػػػي بنيػػػػو ا سػػػػمكب أفذلػػػػؾ  أيضػػػػان يعينيػػػػا حػػػػدس داخمػػػػي 

عػػػػػػػدميا كىػػػػػػػذه أك المطابقػػػػػػػة  ألدراؾالػػػػػػػى المػػػػػػػدلكؿ  با رتػػػػػػػدادثػػػػػػػـ يشػػػػػػػغؿ الػػػػػػػذىف فػػػػػػػكرا 
كـ الػػػػػػػدكاؿ مالزمػػػػػػػا تػػػػػػػرىمرحمػػػػػػػة اكليػػػػػػػو تتبعيػػػػػػػا عمميػػػػػػػو)تخزيف( فػػػػػػػي الػػػػػػػذاكرة بحيػػػػػػػث ت

 (.ِٔ)كمنحرؼ عنيا تارة اخرل" ،لدكاليا تارة
التماثػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي حقيقتػػػػػػػػػو الظػػػػػػػػػاىرة ىػػػػػػػػػك تماثػػػػػػػػػؿ مفػػػػػػػػػردتيف بػػػػػػػػػالمفظ عمػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػتكل  أف

حمػػػػػؿ فػػػػػي عالااتيػػػػػا مػػػػػا اػػػػػد تأنكلكف بنيتػػػػػو ىنػػػػػا   تقػػػػػؼ عنػػػػػد حػػػػػث التماثػػػػػؿ ،العبػػػػػارة
كاػػػػػػػد تصػػػػػػػؿ الػػػػػػػى حػػػػػػػد ،السػػػػػػػيااية مضػػػػػػػاميف اػػػػػػػد تكػػػػػػػكف متشػػػػػػػابية كاػػػػػػػد تكػػػػػػػكف مختمفة

ليػػػػذه الحيػػػػاه اثػػػػر كبيػػػػر فػػػػي  أفكنجػػػػد ذلػػػػؾ كاضػػػػحا فػػػػي اشػػػػعاره حيػػػػث كػػػػ (ِٕ)التضػػػػاد
دف  الػػػػى التعبيػػػػر عنيػػػػا بمػػػػا فطػػػػر أنػػػػي الشػػػػعرية ك أننفسػػػػو فكلػػػػد فييػػػػا الكثيػػػػر مػػػػف المعػػػػ

 فيقكؿ: ،الجماؿ مثار شعره كمبعث خيالو أففك ،عميو مف داو ا دراؾ
 (ِٖ)بكيت كاد يبكي الخميؿ فعف      شجك يفجر عيف الماء في الحجر أفف
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ي أنطرفػػػػػػي التماثػػػػػػؿ فػػػػػػي ىػػػػػػذا البيػػػػػػت ىػػػػػػك الفعػػػػػػؿ الماضػػػػػػي )بكيػػػػػػت ( كالفعػػػػػػؿ الثػػػػػػ أف 
كامػػػػػػا التماثػػػػػػؿ  .بػػػػػػيف الطػػػػػػرفيف مفظػػػػػػينػػػػػػا نمحػػػػػػظ التماثػػػػػػؿ الأنك  شػػػػػػؾ فػػػػػػي  ،)يبكػػػػػػي (
قضػػػػػت سػػػػػريعا  أنخفاجػػػػػة لػػػػػـ يطػػػػػؿ كاكفػػػػػو عنػػػػػد مرحمػػػػػة الشػػػػػباب ىػػػػػذه ف فػػػػػأبفالمعنػػػػػكم 

عميػػػػػو مػػػػػف سػػػػػركر  أفاذ اسػػػػػتيقظ صػػػػػباح يػػػػػـك كىػػػػػك يعػػػػػاؼ مػػػػػا كػػػػػ يػػػػػاأن كربمػػػػػا ابػػػػػؿ اك
كىػػػػك يفكػػػػر فػػػػي شػػػػيء عميػػػػؽ يبكيػػػػو  ،كيمػػػػؿ مػػػػا عػػػػاد القػػػػكؿ فيػػػػو مػػػػف شػػػػعر الممػػػػذات

اذ ىػػػػك  ،بكائػػػػو لػػػػـ يكػػػػف عمػػػػى شػػػػيء خسػػػػره أفو   يعرفػػػػو كيشػػػػجي الخمػػػػي الفػػػػؤاد ك نػػػػأل
 ، زاؿ محاطػػػػػا الػػػػػى اخػػػػػر عمػػػػػره بػػػػػؿ ممػػػػػذات كلكنػػػػػو فقػػػػػد شػػػػػعكر ا حسػػػػػاس بػػػػػؿ فػػػػػرح

يشػػػػعر بػػػػؿ فػػػػرح  أفكاسػػػػتغرب كيػػػػؼ كػػػػ ،ىػػػػذا مػػػػف خػػػػداع ا يػػػػاـ كنكػػػػدىا أففيظيػػػػر لػػػػو 
 .يفكتو ىذا ا حساس كلـ يمسو فكالسعادة كاأل

  : كيقكؿ  في ابيات لو  في اصيدتو الكصفية )طماح الذكائب ( يقكؿ
 (ِٗ)سكينة          اكبره سنا كمره منو اـ اكبرفمـ ادر مف صمت لو ك 

الكبػػػػر(  ،فظتػػػػيف) الكبػػػػرةمطرفػػػػي التماثػػػػؿ فػػػػي ىػػػػذا البيػػػػت جػػػػاء كاضػػػػحا جميػػػػا فػػػػي ال أف
امػػػػػا المعنػػػػػى المعنػػػػػكم جػػػػػاء فػػػػػي ىػػػػػذا البيػػػػػت فجػػػػػاء معنػػػػػى  ،ان فظػػػػػي كاضػػػػػحمماثػػػػػؿ الالتف

الشػػػػاعر ابػػػػف  أففػػػػ ،الكبريػػػػاء كالتعمػػػػي عمػػػػى ا خػػػػريف: الكبػػػػر فػػػػي السػػػػف كالكبػػػػر: الكبػػػػرة
فجػػػػاء فػػػػي بيتػػػػو ىػػػػذا يشػػػػكك مػػػػف التقػػػػدـ  ،فػػػػي اخالاػػػػو ان معركفػػػػ ان متكاضػػػػع أفخفاجػػػػة كػػػػ
 حيث جاء ىذا التكافؽ في ا لفاظ كالحركؼ جميال. ،في العمر

 : كنجده في اصيدة )عبؽ العركس( يقكؿ
 (َّ)كأتتؾ تسفر عف كجكه طمقو         كتنكب مف لطفأ عف السفراء 

طرفػػػػي التماثػػػػؿ جػػػػاء كاضػػػػحا يبػػػػيف عػػػػف حقيقػػػػو معنكيػػػػو عػػػػف حقيقػػػػو فػػػػي الفظتػػػػيف  أف
امػػػػػػا مػػػػػػف الناحيػػػػػػة المعنكيػػػػػػة  ،السػػػػػػفراء ( فمتماثػػػػػػؿ الفظػػػػػػي جػػػػػػاء كاضػػػػػػحا ،بػػػػػيف )تسػػػػػػفر

(  مػػػػػػػف حيػػػػػػػث معناىػػػػػػػا تظيػػػػػػػر عػػػػػػػف الكجػػػػػػػكه رى )تسػػػػػػػففػػػػػػػاألكلحيػػػػػػػث جػػػػػػػاءت المفظػػػػػػػة 
معنػػػػػى الكجػػػػػكه المشػػػػػراة كالكاضػػػػػحة كالبريئػػػػػة بػػػػػد  مػػػػػف لفظػػػػػو )السػػػػػفراء( التػػػػػي جػػػػػاءت ب

 .فمتماثؿ جاء لفظيا فاختمؼ معنكيا ،التي   تظير عمى حقيقتيا
تػػػػػاج الد لػػػػػة فػػػػػي التماثػػػػػؿ عػػػػػف المشػػػػػاكمة يقػػػػػـك فػػػػػي ا صػػػػػؿ عمػػػػػى أنالبحػػػػػث فػػػػػي  أف

الػػػػػػداؿ يظيػػػػػػر فػػػػػػي البنػػػػػػاء المغػػػػػػكم ليشػػػػػػكؿ اىميػػػػػػة خاصػػػػػػة فػػػػػػي  أفك ،الػػػػػػداؿ كالمػػػػػػدلكؿ
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العالاػػػػػػػة بينيمػػػػػػػا تبادليػػػػػػػة  أفتكصػػػػػػػيمنا الػػػػػػػى المػػػػػػػدلكؿ الػػػػػػػذم يكمػػػػػػػف كراء ىػػػػػػػذا الػػػػػػػداؿ ك 
ادراؾ التماثػػػػػػػؿ عمميػػػػػػػػة  أفحيػػػػػػػث يقػػػػػػػكؿ الػػػػػػػدكتكر محمػػػػػػػد عبػػػػػػػد المطمػػػػػػػب:" كالحقيقػػػػػػػة 

الػػػػداؿ يػػػػرد كعنصػػػػر فػػػػي  أفذلػػػػؾ  ،أيضػػػػان يعينيػػػػا حػػػػدس داخمػػػػي  أفذىنيػػػػة خفيػػػػو   بػػػػد 
المطابقػػػػة  ألدراؾالػػػػى المػػػػدلكؿ  با رتػػػػدادكمػػػػف ثػػػػـ يشػػػػغؿ الػػػػذىف فػػػػكرا  ،بنيػػػػة ا سػػػػمكب

 .(ُّ)عدميا " أك 
تػػػػػػػػػرتبط بعنصػػػػػػػػػر  أفالعمميػػػػػػػػػة الذىنيػػػػػػػػػة المالزمػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػذا التماثػػػػػػػػػؿ   بػػػػػػػػػد  أفبحيػػػػػػػػػث 

المجػػػػػػػاز الػػػػػػػذم ينبثػػػػػػػؽ عنيمػػػػػػػا المػػػػػػػدلكؿ الػػػػػػػذم يشػػػػػػػكؿ الخمفيػػػػػػػة النيائيػػػػػػػة أك المػػػػػػػرادؼ 
يقػػػػـك عمػػػػى  أفىػػػػذا التماثػػػػؿ فػػػػي كثيػػػػر مػػػػف ا حيػػػػ أفكذلػػػػؾ  ،لمد لػػػػة فػػػػي بنيػػػػة التماثػػػػؿ

  .الكثير مف المشاكمة
 : (حيف يقكؿفي اصيدتو )اكؿ تشبيو أيضان كنجد 

 (ِّ)القضيبا ،بمجتمى النك ،حتى          شنئت ،شنئت بمجتالىا النك
فػػػػي ىػػػػذا  كيظيػػػػر التماثػػػػؿ بػػػػيف )شػػػػنئت بمجتالىػػػػا النػػػػكر ( ك)شػػػػنئت بمجتمػػػػى النػػػػكر (

يػػػػػا لشػػػػػدة جماليػػػػػا اغضػػػػػبت أنيصػػػػػؼ حبيبتػػػػػو فيقػػػػػكؿ  أفالبيػػػػػت الشػػػػػعرم اراد الشػػػػػاعر 
 أفكىػػػػذا ا مػػػػر جعػػػػؿ ا غصػػػػ ،اكثػػػػر اشػػػػرااا كألقػػػػا يػػػػانكألالشػػػػمس حػػػػيف اطمػػػػت لراتيػػػػا 

  تسػػػػػػػتطي   أفا غصػػػػػػػ أفكالمعػػػػػػػركؼ  ،حبيبػػػػػػػو الشػػػػػػػاعر اجمػػػػػػػؿ فتكػػػػػػػره  الشػػػػػػػمس أل
دؿ عمػػػػػى  أفىػػػػػذا  ،رئيسػػػػػي لصػػػػػن  غػػػػػذائيا مصػػػػػدر يػػػػػانألالعػػػػػيش مػػػػػف دكف الشػػػػػمس 

يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى ذكؽ الشػػػػػػاعر فيمػػػػػػا يسػػػػػػتيكيو مػػػػػػف مفػػػػػػاتف حبيبتػػػػػػو الظػػػػػػاىرة  مػػػػػػاأنفشػػػػػػيء 
  عمييػػػػا صػػػػفات معركفػػػػة فػػػػي المجتمػػػػ  العربػػػػي ككنيػػػػا )اجمػػػػؿ و يخمػػػػأنػػػػك  ،كعشػػػػقو ليػػػػا

يػػػػػا ذات أنعػػػػػف مشػػػػػاعرىا كك ًعٍبػػػػػرى ت أفكيجعػػػػػؿ ا غصػػػػػ ،مػػػػػف بػػػػػدر التمػػػػػاـ( كمػػػػػا يقػػػػػاؿ
 .أفالشاعر الكلي

 : في اصيدتو في كصؼ القمر يقكؿ أيضان كنجد 
 (ّّ)  اجتمي لمحا حتى اعي ممحا     عد  مف الحكـ بيف السم  كالبصر 

التماثػػػػػػؿ الفظػػػػػػي جػػػػػػػاء  أفممحا(حيػػػػػػث ،التماثػػػػػػؿ جػػػػػػاء فػػػػػػي المفظتػػػػػػيف )لمحا أفنمحػػػػػػظ 
بينمػػػػػا ممحػػػػػا جػػػػػاءت  ،لمحػػػػػا ىػػػػػي النظػػػػػرة السػػػػػريعة،نااصػػػػػا مػػػػػ  اخػػػػػتالؼ فػػػػػي ا حرؼ

امػػػػا مػػػػف الناحيػػػػة المعنكيػػػػة فالشػػػػاعر فػػػػي ىػػػػذا البيػػػػت اراد ،بمعنػػػػى بيػػػػج كحسػػػػف المنظر
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عنػػػػػػػو بمفظػػػػػػػو  ًعٍبػػػػػػػرى يستكشػػػػػػػؼ مػػػػػػػا كراء القمػػػػػػػر كىػػػػػػػذا ا ستكشػػػػػػػاؼ السػػػػػػػري  جػػػػػػػاء  أف
كػػػػػػالـ القمػػػػػػر  ًعٍبػػػػػػرى )الممػػػػػػ ( فكػػػػػػالـ القمػػػػػػر شػػػػػػائؽ كجميػػػػػػؿ كاػػػػػػد تمقػػػػػػي دركسػػػػػػا نافعػػػػػػا 

مػػػػػػ ( مسػػػػػػتد  فػػػػػػي ذلػػػػػػؾ عمػػػػػػى حاسػػػػػػتي السػػػػػػم   ًعٍبػػػػػػرى بحيػػػػػػث  عػػػػػػف ذلػػػػػػؾ بمفظػػػػػػو )المي
 ًعٍبػػػػرى كالبصػػػػر  فػػػػاألكؿالمناجػػػػاة التػػػػي ينػػػػاجي بيػػػػا فػػػػي البيػػػػت  ًعٍبػػػػرى فمسػػػػم   ،كالبصػػػػر

  .رؤيتو لمقمر
 كصؼ القمر يقكؿ: في أيضان ككذلؾ في اكلو 

  (ّْ)س مف سمرنكاد مأت سكاد العيف مف كص       فقرط السم  ارهط األ
التماثػػػػػؿ  أفالتماثػػػػػؿ فػػػػػي ىػػػػػذا البيػػػػػت بػػػػػدا كاضػػػػػ  جػػػػػدا   يشػػػػػكبو ام نقػػػػػص حيػػػػػث  أف

لفظػػػػو اػػػػٌرط ىػػػػي مػػػػف فعػػػػؿ ا مػػػػر  أفحيػػػػث ،ارهط( ،المفظػػػػي جػػػػاء فػػػػي المفظتػػػػيف )اػػػػٌرط
امػػػػػا مػػػػػف الناحيػػػػػة المعنكيػػػػػة الشػػػػػاعر اراد  ،اػػػػػرط كىػػػػػك كضػػػػػ  الزينػػػػػة فػػػػػي شػػػػػحمو ا ذف

يممػػػػػ  عينيػػػػػو مػػػػػف رؤيػػػػػو اػػػػػرص ك ابػػػػػداره كيطمػػػػػ  بػػػػػؿ مزيػػػػػد  فيشػػػػػبو كػػػػػالـ القمػػػػػر  أف
 .كدرسو البمي  بؿ حاله التي يتزيف بيا في ا ذف

 : في نفس اصيدتو يقكؿ أيضان ك 
 (ّٓ)عمى ا ثر أنانميك بساحات ااكاـ تحدثنا        كاد مضكا فقضكا 

الميػػػػك  أفالشػػػػاعر عػػػػف كجػػػػكد فكػػػػرة الغفمػػػػة التػػػػي عمييػػػػا النػػػػاس عػػػػف حػػػػاليـ ك اكػػػػد لنػػػػا  
لػػػػيس بعيػػػػدا عػػػػف ا اػػػػكاـ التػػػػي سػػػػبقكنا  كمضػػػػكا كاضػػػػكا  كنحػػػػف ماضػػػػكنا عمػػػػى اثػػػػرىـ 

عػػػػػف ىػػػػػذه  ًعٍبػػػػػرى الػػػػػذم كػػػػػكف ىػػػػػذا المعنػػػػػى كاكضػػػػػ  ك  فالتماثػػػػػؿ ،مػػػػػف الناحيػػػػػة المعنكيػػػػػة
 .ختالفيـ في الحرؼاضكا( تماثال لفظيا م  ا، المفظتيف )مضكا ًعٍبرى الفكرة 

 : (ّٔ)التماثؿ في شعر ابف خفاجة كرد كثيرا  كذلؾ في اكلو أفكنالحظ 
 كار نفي ركضة جن ي الدجى ضؿ بيا      كتجسمت نكرا مف األ

امػػػػا  ،كار( جػػػػاء كاضػػػػحا مػػػػف الناحيػػػػة المفظيػػػػةأنػػػػ ،التماثػػػػؿ فػػػػي المفظتػػػػيف )نػػػػك أفنجػػػػد 
كار( نػػػػػمػػػػف الناحيػػػػة المعنكيػػػػػة حيػػػػث جػػػػػاءت لفظػػػػة )نػػػػػكر( تعنػػػػي الضػػػػػكء كا ثػػػػارة ك)األ

 فتعني األزىار. 
 : (ّٕ)كمف ذلؾ اكلو

 كلمشعر عندم كمما ندب الصبى         فأبكي محؿ ألحؽ الشعر بالشعرل   
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 فميت حديثا لمحداثة لك جرل                 فأسمى كطيفا لمشبيبة لك أسرل  
ا بيػػػػػػات ماثػػػػػػؿ الشػػػػػػاعر بػػػػػػيف "الشػػػػػػعر كالشػػػػػػعرل" كبػػػػػػيف "حػػػػػػديثا كلمحداثػػػػػػة  ففػػػػػػي ىػػػػػػذه

التماثػػػػػؿ  ًعٍبػػػػػرى جناسػػػػػا نااصػػػػػا أثػػػػػرل بػػػػػو مكسػػػػػيقى األبيػػػػػات كأعمػػػػػى بػػػػػو الػػػػػنغـ الشػػػػػعرم 
 بيف ا لفاظ. 

   :(ّٖ)و اكلوضكاد كثر ىذا التماثؿ في أشعار ابف خفاجة كمف م
 مف ممؾ كسرل بكسرة         فما الكجد إ  الخمد   ما حبا كسرل    أنأ  ا

 تركنا مطايا الري  في إثره حسرل       فما بائنا، كالماؿ عرضة حادث      
 نا مشر أسرل  أنكلـ ندر جيال       يعدنا اليكل         أفكما الغي إ  

تماثمػػػػػة ليضػػػػفي عمػػػػػى حشػػػػد الشػػػػاعر فػػػػػي األبيػػػػات السػػػػابقة مجمكعػػػػػة مػػػػف الكممػػػػات الم
تػػػػاج د  ت مختمفػػػػة، فنجػػػػد ذلػػػػؾ اػػػػد أن، ممػػػػا أسػػػػيـ فػػػػي حةنصػػػػو نغمػػػػة ايقاعيػػػػة كاضػػػػ

يطمػػػػػؽ عمػػػػػى ممػػػػػؾ لفػػػػػرس كبػػػػػيف لفظػػػػػة كػػػػػرة(  أفظيػػػػػر بػػػػػيف )كسػػػػػرل( المقػػػػػب الػػػػػذم كػػػػػ
س بػػػػيف كسػػػػرل أن، كجػػػػأفسػػػػنكػػػػؿ مػػػػا يقػػػػيـ صػػػػمب األ التػػػػي تعنػػػػى اطعػػػػة مػػػػف الخبػػػػز أك

مػػػػف كػػػػؿ كممػػػػة كمػػػػا نجػػػػـ  فػػػػاألكؿا خػػػػتالؼ فػػػػي الحػػػػرؼ  ًعٍبػػػػرى أسػػػػرل(  -حسػػػػرل  -
عنػػػػو مػػػػف تباعػػػػد فػػػػي المخػػػػارج كالصػػػػفات، ليعطػػػػي كظيفػػػػة  مكسػػػػيقية ناتجػػػػة عػػػػف تػػػػردد 

اثػػػػػراء الػػػػػػنغـ المكسػػػػػػيقى  يالتماثػػػػػػؿ ككسػػػػػيمة أدائيػػػػػػة تسػػػػػيـ فػػػػػػ ياألصػػػػػكات كتكرارىػػػػػػا فػػػػػ
 كتقكية الجرس.

 :  (ّٗ)اكلو يكاد كرد ىذا التماثؿ عند ابف خفاجة ف
 يف سنو  أن بف إحدل كثم     سنو           أك غذاء  أكأم عيش 

 امص الشيب بو ظؿ امرل              طالما جر صباه رسنو   
ابػػػػػػف خفاجػػػػػػة فػػػػػػي األطػػػػػػر الشػػػػػػعرية السػػػػػػابقة عػػػػػػف امتعاضػػػػػػو الشػػػػػػديد مػػػػػػف سػػػػػػكء  ًعٍبػػػػػػرى 

، لػػػػذلؾ يكظػػػػؼ التماثػػػػؿ فػػػػي المفظتػػػػيف رالحػػػػاؿ  الػػػػذم كصػػػػؿ ليػػػػو دمػػػػا تقػػػػدـ فػػػػي العمػػػػ
ؽ مزيػػػػػدا مػػػػػف التنػػػػػاغـ المكسػػػػػيقي لرفػػػػػ  مسػػػػػتكل ا يقاعيػػػػػة رسػػػػػنو( ليحقػػػػػ -بػػػػػيف )سػػػػػنو 
كيزيػػػػػد عميػػػػػو ، التماثػػػػػؿ "مػػػػػا لمتكػػػػػرار مػػػػػف تأكيػػػػػد الػػػػػنغـ كراتػػػػػو فكذلػػػػػؾ أل ،فػػػػػي ا بيػػػػػات

 ،(َْ)ي العامػػػػػػة كرنػػػػػػة ا لفػػػػػػاظ العامػػػػػػة "أنسػػػػػػجاـ بػػػػػػيف المعػػػػػػنو يكجػػػػػػد نكعػػػػػػا مػػػػػػف األأنػػػػػػب
 كسيمة فنية أدائية تسيـ في بناء القصيدة شكال كمضمكنا.فيك إذف 
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 الخاتمة
أظيػػػػػػػر البحػػػػػػػث عػػػػػػػف اىتمػػػػػػػاـ كاضػػػػػػػ  بمصػػػػػػػطمحي التقابػػػػػػػؿ كالتماثػػػػػػػؿ فػػػػػػػي شػػػػػػػعر ابػػػػػػػف 

 ،الكممػػػػػػة تقابػػػػػؿ فػػػػػي اختيػػػػػا عمػػػػػى الترتيػػػػػػب ففالتقابػػػػػؿ يعنػػػػػي تطبيػػػػػؽ لفظػػػػػي أل، خفاجػػػػػة
كذكػػػػػػر العديػػػػػػد مػػػػػػف الشػػػػػػكاىد  ،كالتماثػػػػػػؿ تماثػػػػػػؿ مفػػػػػػردتيف بػػػػػػالمفظ عمػػػػػػى مسػػػػػػتكل العبػػػػػػارة

  .الشعرية حيث شغمت المحسنات البديعة حيزا كبيرا مف اشعاره
 

 الهوامش 
                                                           

ا وووور  س ن وووو ل ط ووووو ا س  وووه ,لوووو ا س    م وووو  ا  وووو ت    : , تحق وووو أنمووو ال ا   وووو  1

 .118م(,ص 1891,سن )
ر ات ق ف ووووووو ا ,لاس ا ب ووووووو    ,  ووووووو     : ر وووووو ي ا  ووووووووره, اط نووووووو   ن ووووووو     1

 12(,ص1899 _1041)1,ط
 أنا  ووو رد, لر ووو س فووو رق طووو س  ا ق طووو     أنا  ق  ووو    ا  ب فووو  فوووا ا قووو    : رنظووو    3

 .12,ص1,  م   ا   م ك ,ط

محبوووو محوووا ا وووورل ط وووو ا حب وووو ,لاس ا و ووو  ,   ووو    , ل ن      : ا  بوووو  , تحق ووو   0

 .9,ص1ت سرخ   سز  ج
 .9ا بصوس ا      ص 5

ث,   ىووووووو,تحق ووووووو  ا  ووووووو و انبوووووووو  وووووووق  ,لاس ا     أنا  أ رووووووو  م ووووووو   ا قووووووو    2

 .159م( ,ص 1893 -1383,)1ا ق ه  ,ط
 أنا ق طووووا  وووو رد, لر وووو س فوووو رق طوووو س    أنا  ق  وووو    ا  ب فوووو  فووووا ا قوووو  : رنظوووو  9

 .19,ص1,  م   ا   م ك ,ط
ا  وووو  ل ا س  روووو  ,تحق وووو   وووو,د ا ووووورل ا قوسووووا ,لاس ا   وووو  ا  سب وووو  ,  وووو       9

 118م(ص1891- 1041)
طووو  ال اافووو اد ,اوووبل ر ووو ي  ووو  د ا  سةووو ى , ل وووه  ب   ووو  ط  ووو  ا  ووو  ا  8

 192ص0م(,ج1839ا حسا    ر ء  بص  )
  وووو  ط  وووو  ا  وووو  ا  ا بة صوووو  ,اووووبل ر وووو ي  وووو  د ا  سةوووو ى , ل ووووه  ب     14

  199- 192,ص0(ج1839ا حسا    ر ء  بص  )
–ا ب  ووووو د ا  ووووووره ,تحق ووووو  طووووو,ص ا  ووووو ز  , م   ووووو  ا بصووووو س  ا   ووووو ط        11

 .335م(ص1891-1041) 1ا ب  ي ,ط
م اهوووو  ا   وووو د /اووووبل ر وووو ي  وووو  د ا  سةوووو ى ,ل ووووه فووووا م   وووو  طوووو        11

  199,ص0(ج1839ا    ا ا حس ا , بص  )

 .09-09ص: ا ل خ     أنلر  13
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 .021: ا ل خ     أنلر  10

 .051:  أنلر  15

 .104:  أنلر  12

 .312:  أنلر  19

 .191:  أنلر  19

 .115:  أنلر  18

 .108- 109:  أنلر  14

 .130ا ح  ل ,انبو   سد ,ص  (11)

 .118-119:  أنلر  11

 119 أنلر  13

 113:  أنلر  10

,   م ووو   أنا  ووو رد ,ل. فووو رق طووو س  ا ق طووو أنرنظووو  ا  ق  ووو   ا  ب فووو  فوووا ا قووو  15

 .04,ص 1ا   م ك ,ط
ا  بوووو  ,تحق ووو  انبوووو محوووا ا وووورل ط وووو ا حب وووو , لاس ا و ووو  ,   ووو    ,ل ن          12

 .9,ص1ت سرخ ,ج

 .2,ص 1ا بصوس ا      , ج 19

 .104-138:  أنلر  19

 .94ص:  أنلر  18

 .12ص:  أنلر  34

,   م وو    أنا  وو رد , ل. فوو رق طوو س  ا ق طوو    أنرنظوو  ا  ق  وو   ا  ب فوو  فووا ا قوو      31

 .12,ص 1ا   م ك ,ط

 .011ص: أنلر  31

 .138ص: أنلر  33

 .104-138ص: أنلر  30

 .104-138ص: أنلر  35

 .110ص: أنلر  32

 .108ص: أنلر  39

 .120ص: أنلر  39

 .355ص: أنلر  38

, 1.ج 0ا ب  ووووو ا وووو  ف وووود ا وووو  س ا  وووو ي ,ل. ط ووووو ا  ا   وووو  ا بووووو  ي ,ط    04

 .133م ,ص 1881م       م   ا ة ل م ,, 0ط
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 المصادر والمراجع 

,لاس ا قسد  أن  ن –ا ل خ     ,  د ا ور  س طب  ف س ل ا    د ,       أنلر  -1

  س   ط   ا ن    ا   زره.

 غ ز ، مص    ا   و تحق       ،  ل إ  اه د إسح ل أ   خ    ، ا ل أن لر  -1
   ،صل,

 .  1898   إلس نوسر ، ا ب  س  من أ 
 ا  ووو ت    م ووو  لووو ا س , ا س  وووه ط وووو ن ووو ل ا وووور  س: تحق ووو , أنا   ووو مووو ال -3

 .118ص(,م 1891)سن ,

   وووووو   , ا ب وووووو    لاس, ر ات ق ف وووووو ا :  ن وووووو   اط نوووووو , ا  وووووووره ر وووووو ي  -0

 12ص(,1899_ 1041)1ط,

 ل ن,    ووو   ,  ا و ووو  لاس, ا حب وووو ط وووو ا وووورل محوووا محبوووو: تحق ووو ,  ا  بوووو  -5

 .9ص,1ج   سز  ت سرخ

, ث  ىوووووووا  لاس,  وووووووق  انبوووووووو ا  ووووووو و تحق ووووووو , أنا قووووووو  م ووووووو   ا  أ روووووو    -2

 .159 ص( ,م1893 -1383,)1ط,ا ق ه  

 أنا ق طووو طووو س  فووو رق لر ووو س, ا  ووو رد أنا قووو  فوووا ا  ب فووو    ا  ق  ووو : رنظووو   -9

 .19ص,1ط, ا   م ك   م  ,

   ووو   , ا  سب ووو  ا   ووو  لاس, ا قوسوووا ا وووورل  ووو,د تحق ووو , ا س  رووو  ا  ووو  ل  -9

 118ص(م1891- 1041)

 ط  وووو   ب   وووو  ل ووووه,  ا  سةوووو ى  وووو  د ر وووو ي اووووبل, اافوووو اد طوووو  ال  -8

 192ص0ج(,م1839)  بص     ر ء ا حسا ا    ا

 ا  ووو  ا ط  ووو   ب   ووو  ل وووه,  ا  سةووو ى  ووو  د ر ووو ي اوووبل, ا بة صووو   -14

  199- 192ص,0ج(1839)  بص     ر ء ا حسا

– ا   وووو ط ا بصوووو س  م   وووو ,  ا  وووو ز  طوووو,ص تحق وووو , ا  وووووره ا ب  وووو د  -11

 .335ص(م1891-1041) 1ط, ا ب  ي

 طووو   م   ووو  فوووا ل وووه, ا  سةووو ى  ووو  د ر ووو ي اوووبل/ ا   ووو د م اهووو  -11

 .199ص,0ج(1839)  بص , ا حس ا ا    ا

 .130 ص,   سد انبو, ا ح  ل -13

,  أنا ق طوووو طوووو س  فوووو رق. ل, ا  وووو رد أنا قوووو  فووووا  ا  ب فوووو  ا  ق  وووو  رنظوووو  -10

 .04ص, 1ط, ا   م ك   م  
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   وووو   ,  ا و وووو  لاس,  ا حب ووووو ط ووووو ا ووووورل محووووا انبووووو تحق وووو , ا  بووووو  -15

 .9ص,1ج, ت سرخ ل ن,

 ج.0ط, ا بووووو  ي ا   وووو  ا  ط ووووو. ل, ا  وووو ي ا وووو  س ف وووود ا وووو  ا ب  ووووو  -12

 .133 ص, م1881, ا ة ل م   م   م    , 0ط, 1

فووا اوو اء  فووا تو  وو  ا وول ا ب  ووق ا    سووا        ا  وو  ر .,أنبووو   سوود  ا ح وو ل -19

, لم وووووو  ,سوووووو سر , او اتوووووو   سن وووووو   ا   زرووووووه  ا ةوووووووم   ا    ط وووووو       1,ط

 م.1444,

 

 


