
 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1 - ةـــجامعة باتن

 فنونوالالعربي دب ألااللغة و  كلية

 م اللغة العربية وآدابهاــقس

 

 يـــــــــم  ر  الك   رآن  يف الق   ل  ـ ـقابـالت   اب  طـــ  خ         
 - أسلوبية بالغية اسةدر -                        

 

 وم يف البالغة واألسلوبيةـــــــحبث مقدم لنيل درجة دكتوراه العل

 إشراف األستاذ الدكتور:  -                                   داد الطالب:      ــــإع -

 معمر حجيـــــــج              عمـاري                               ن ـعزالدي   

 
 الصفة المؤسسة الرتبة االسم واللقب مالرق

 رئيسا 1جامعة باتنة  أستاذ التعليم العالي  أ.د/ الطيب بودربالة 01

 مقررا 1جامعة باتنة  أستاذ التعليم العالي  أ.د/ معمر حجيج  02

 عضوا 1جامعة باتنة  أستاذ التعليم العالي  أ.د/ محمد منصوري 03

 عضوا جامعة أم البواقي لتعليم العاليأستاذ ا  أ.د/ العلمي المكي 04

 عضوا جامعة المسيلة أستاذ محاضر  د/ السعيد محمودي  05

 عضوا 2جامعة سطيف  أستاذ محاضر  البشيرمسالتي د/محمدعبد 06

.2017 – 2016: الجامعية السنة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ٱ ٻ ٻ

ڇ    ڇ      ڇ      ڇچ  چ  چچ 

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

چڈ    ڈ  

 
 
 
 
 

82النساء:                                                                                       



 

 

 هداءاإل 
 

 ّما  كالكريــميــن أدام اهلل بقـــاء  والدي 
  الدكتور " معمر حجيج " ي الفاضل: أستاذ 

 مين باجلميل ، اعرتافا                                               

 أهديكم هذا اجلهد املتواضع ...                                                         



 

5 
 

 


 

 مقدّمــــــــة 
 



 ةـــمقدم

 

 أ
 

واملبدعون على السواء، فهؤالء حياولون يَرِده الدارسون ، نبعًا صافياً كان النص القرآين وال يزال 
حياولون مضاهاة أسلوبه الرفيع، أو  البالغية، و تلّمس خصائصه األسلوبية، وألئك إظهار مسات إعجازه

بلــوغ درجتـــه يف متاسك أجزائه، وترابـــط آايته و ســـوره، مع تنـــوع مقاصـــده، وتعـــدد طرقه يف التعبري عن 
 املعىن الواحــــد، إال أن  كل ذلك بقي و يبقي بعيدا من أن يصل إليه هؤالء مجيعا.

 منخمتلفة  وانبمن تفسري، وشرح للغريب، وتفصيل جل الكرمي لقرآنل دراستهم يفقدماء ال قدمه ماإن     
، مبا تعجز اجمللدات عن استيعابه، وما استعملوه يف ذلك من آليات والبديع والبيان ملعاينبالغته تتعلق اب

 وما طبقوه من نظرايت، أدت إىل نتائج مبهرة،  ومهما كانت هذه النتائج، إال أهنا مل تصل إىل حصر وجوه
 إعجــازه، وسر تفرده. 

إن شرف دراسة القرآن الكرمي، والبحث يف وجوه إعجازه، مل يقتصر على القدماء وحسب، بل إن من     
احملدثني من  شغلوا أنفسهم بذلك، فصرفوا أوقاتـــــهم وجهـــدهم مستندين إىل ما أفرزته الدراسات اللغوية 

مبا حيفظ هلذا القرآن قدسيته، فحققوا من خالل ذلك  احلديثة  من نظرايت ومناهج  علمية، وكل ذلك
نتائج طيبة ال ميكن حصرها، تربهن  كلها على متيّـــــز القرآن الكرمي يف ألفاظه و تراكيبه من جهة، ومن 
جهة أخرى تؤكد أبن القرآن الكرمي سيبقى أبدا رحب املدى، سخي املورد، كلما ظن جيل أنه بلغ منه 

  بعيدا وراء كل مطمع. الغاية، امتد األفق

يف كثري من جوانب إعجاز القرآن الكرمي، من ذلك  –كما سبق الذكر   –لقد حبث القدماء واحملدثون     
ما يتعلق ببالغته، وأبسرار بيانه، حيث إهنم رصدوا ظواهر أسلوبية خمتلفة، و درسوها من خالل ما خيتص 

لذي يعىن ابألسلوب اخلربي، وأنواعه وأغراضه، وأبساليب به كل علم من علوم البالغة الثالث؛ علم املعاين ا
اإلنشاء، وأنواعها وأغراضها، و ابحلذف وصوره، و ابلتقدمي والتأخري وأغراضه، وغريها، و علم البيان الذي 
يعىن ابلتعابري اجملازيــة من تشبيه واستعارة و جمازات أخرى خمتلفة، و علم البديع الذي خيتص ابجلناس 

 واملقابلة، وغريها من أساليب.والطباق 

و التقابل أحد هذه األساليب اليت اهتم هبا الباحثون، وتبني هلم من خالل دراستهم له قيمتـــه ابعتباره     
أداة من أدوات نظم املعاين، وطريقا من طرق البيان، كما ظهر هلم أيضا أن القرآن الكرمي يكثر يف نظمه 

 من استخدام هذا األسلوب.
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الختيار هذا األسلوب والبحث فيه، وشريف بتطبيق ذلك يف القرآن الكرمي يف رسالة  قد وفقين هللا و     
" املاجستري "،  حيث عنيت فيها  بتتبع بنيات التقابل يف الربع األخري منه، وحبكم طبيعة الدراســــة، 

رات حول املوضوع، مما ولد لدي والوقت املمنوح هلا، وبعد تقدميي للعمــل، بقي يف نفسي الكثري من التصو 
الرغبة يف مواصلته، واتصايل بعد ذلك أبستاذي املشرف، األستاذ الدكتور" معمر حجيج "، زاد من تلك 

 الرغبة، وأمثـــر هذا االتصال بتحديد عنوان البحث، املتمثل يف: 

 .رميــــــــرآن الكـــــل يف القــــــاب التقابـــــخط

 –بية دراسة بالغية أسلو -

 من هذا املنطلق، سيحاول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتيـة:    

 ما املفهوم اللغوي واالصطالحي للتقابل؟ وكيف يتجلى هذا املفهوم يف الظواهر البالغية األخرى؟ -
 كيف كانت النظرة ألسلوب التقابل يف الدراسات اللغوية والبالغية القدمية واحلديثة ؟-
من ملختلفة للتقابل ؟ وكيف تتجلى الصور املختلفة لكل منط من هذه األمناط، وذلك ما هي األمناط ا -

 ؟يف القرآن الكرمي  النماذج التقابلية اليت سيتم رصدها خالل 
 ما هي أوجه اجلمال اليت يضفيها التقابـل على الصـــور و الرتاكيب يف القرآن الكريـــــــم ؟ -

ُسبِقت  أنين  إىل واألسئلة اليت سيجيب عنها، فال بد من اإلشارة موضوع هذا البحث، وإذ ذكرت     
 ببعض الدراسات اليت تناولت املوضوع من زوااي خمتلفة ،أذكرها كما يلي:  -فيما بدا يل  –
 يتوال، التناسب البياين يف القرآن، دراسة يف النظم املعنوي والصويت""أمحد أبو زيد"، وعنواهنا "دراسة  -
وهو يتطرق ملوضوع التقابل على أنه من صور ، ل رسالة دكتوراه طبعت يف شكل مؤلفيف األص يه

التناسب يف القرآن الكرمي، فذكر أمناطه إبجياز، وحلل مقاطع تقابلية من القرآن، وعرض ملشاهد النعيم 
دثني، والعذاب يف بعض من السور القرآنية، و هو يف كل هذا مل يعرض ملفهوم التقابل عند القدماء واحمل

 كما أن مجال التقابل عنده يظهر فقط يف كونه صورة من صور التناسب.

 ، و هي أيضا رسالة دكتوراه،" التقابل والتماثل يف القرآن الكرمي "، وعنواهنا عارف فايز القرعاندراسة " -
بل يف إطار خالل تتبع أثر السياق يف حتديد بنية التقامن دراسة أسلوبية لتقابل عمل فيها على دراسة ا
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 ذه الظاهرةهل دراسات احملدثني". وهو يف ذلك مل يشر إىل  اإلميان، الكفر، النفاقحتركه داخل جماالت " 
  .النص القرآين هذا التقابل يف ظهر مجالية يمل  كما أنه،  
ع من ، وهي دراسة أملت ابملوضو " "التقابل اجلمايل يف النص القرآيندراسة " حسني مجعة " وعنواهنا: "  -

 كل جوانبه اجلمالية، وأمهلت الباقي.
قائم  -ابختالف أنواعها-دراسات " حممد ابزي "، وهي دراسات تؤسس ملنهج تفسريي للنصوص  -

التأويلية العربية، حنو منوذج تساندي يف على التأويل التقابلي، وقد استغرق ذلك منه ثالثة مؤلفات، هي:"
نظرية ، وأيضا: " لنص وبالغة اخلطاب: حنو أتويل تقابلي"تقابالت او " فهم النصوص واخلطاابت"،

 ".     التأويل التقابلي، مقّدمات ملعرفة بديلة ابلنص واخلطاب

أييت هذا البحث عسى أن حيتل موقعا طيبا بني هذه الدراسات، يستفيد منها مجيعا، ليصل إىل الغاية     
 و التحليل، دون إجياز خمّل أو إطناب ممـــــّل.املرجوة منه، ويعطي موضوع التقابل حقه من الدراسة 

 ثالثـة فصول يسبقها متهيد وتتلوها خامتـة .  يتشكل البحث منأن  اإلشكالية املطروحة اقتضت     

، معتمدا على املعاجم العربية القدمية واحلديثة، للتقابلاملفاهيم األساسية  بتوضيح  ـدــــالتمهيأقــــوم يف      
، وبعدها تبيـني الفرق بني مصطلح ه اللغوي و االصطالحي و حتديد العالقة بينهما يد مفهـومبتحدوذلك 

التكافؤ، والتضاد، والتخالف، والتناقض، وذلك إلزالة ما املقابلة، و  التقابل واملصطلحات: الطباق، و
 يا.  ــــل اثنـــــيكتنف التداخل بينـها من غموض وإهبام أوال، والوقوف على مدى داللتها على التقاب

حلديث عن ارتباط التقابل ابلدراسات البالغية والنقدية عند املتقدمني، إىل ا الفصـل األوليف و أتطرق     
وا هذا اجلانب من جوانب ؤ وكيف نظروا إليه من خالل مؤلفاهتم املختلفة، فقد برز منهم أعالم رّواد أضا

العباس عبد هللا بن املعتز، وقدامة بن جعفر، و  ذكر أيبى البالغة املتعددة، وسأقتصر يف هذا البحث عل
ن رشيق القريواين، وابن سنان اخلفاجي، وسراج الدين السكاكي، بهالل العسكري، واحلسن  وأيباآلمدي، 

حسن حازم القرطاجين، وجالل الدين اخلطيب  وابن أيب اإلصبع املصري، وأيبوضياء الدين بن األثري، 
العلوي، وبدر الدين حممد الزركشي، وابن معصوم املدين، وأيب حممد القاسم محزة  القزويين، وحيي بن

               السجلماسي.
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كما سأعمل على الكشف عن املواطن اليت تلتقي فيها دراساهتـم حول التقابل، وكيف تتضافر مجيعا  
 ألجل الوصول إىل حتديد مفهوم دقيق لـه.    

ألرى مدى اهتمامهم مبوضوع التقابل من غربيني وعرب،  رسني احملدثني،بعدها أتوجه صوب الدا     
من جهة، ومن من املوروث البالغي املتأصل لبيان مدى استفادة الدارسني العرب وصوره املختلفة، و 

دراسات الدالليني واألسلوبيني الغربيني من جهة أخرى، وسيتم تصنيف هؤالء حسب الزاوية اليت من 
 واحد منهم هلذا املوضوع، وذلك كما يلي: خالهلا نظر كل 

 يف جمال الدراسات الداللية الغربية، أذكر: جون الينز،  فرانك ابملر، جورج يول.  -
 ل، ـــــار عمر، حلمي خليـــــــايب، أمحد خمتنّ ـــــد نصيف اجلــــــأمح يف جمال الدراسات الداللية العربية، أذكر: -

 ر.سعيد جرب حممد أبو خض    
عبد العزيز عتيق، بكري الشيخ أمني، مىن علي  يف جمال الدراسات البالغية واألسلوبية العربية، أذكر: -

 . حممد ابزي حسني مجعة،، فايز عارف القرعان أمحد أبو زيد، .سليمان الساحلي

بل يف القرآن تتبع أسلوب التقامث على  يكون العمل فيه على حتديد أمناط التقابل،  الفصـل الثاين و     
و حصر صوره يف املفردات والرتاكيب، ويكون ذلك بتتبع النماذج التقابلية، انطالقا من جمموعات الكرمي، 

 ، وهذه احلقول، هي: الثنائيات املتقابلةجمموعة من  منها  داللية "حقول " ميثل كل
 جمــــــال العقيـــــــدة. -
 جمال الرتغيب والرتهيب. -
 ون.جمال الكـــــ -

يكثر توارده يف بالغي أعمل فيه على الكشف عن سر مجـال أسلوب التقابل كلـون  الفصـل الثالث و    
بعد ذلك إىل ذكر  أنتقلإىل مفهوم اجلمالية القرآنية بشكل عام، و  دخل أشري فيه مبائالقرآن الكرمي، مبتد

مجالية التقابل عن  كشفبعدها إىل الآراء بعض الدارسني من قدمـاء وحمدثني حول هذه الظاهـرة. ألتطرق 
 ، أوبني االمسية والفعلية هاختالف طرفيمنها:  يف القرآن الكرمي من خالل ظواهر أسلوبية كثرية يف تركيبه،

 أسلوب" االحتباك "، و ومنها التقـديــــم والتأخيــــــر، ومنها أسلوب واجلمع اإلفرادبني ، أو صيغ الوصفيف 
 . احلذفالذي هو من أساليب 
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حني وخباصــــــة ، مجالية التقابل يف القرآن الكرمي من خالل تصــــــويره البياينكما أســــــعى أيضــــــا إىل بيان      
على ذكر مناذج من الصـــــــور الفنية املتقابلة يف القرآن كما ســـــــأعمل   عرض املشـــــــاهد املتقابلة.يتعلق األمر ب

 .الكرمي و على تبيني أوجه مجاهلا
 مجالية التقابل يف القرآن الكرمي من خاللإىل بيان أيضــا ب البديع فســأســعى و كون التقابل من أســالي    

أســــــــاليبه البديعية األخرى، واليت تقوم يف بنائها العام على التقابل، ســــــــواء كان هذا البناء ظاهرا أو خفيا، 
 وقبل التطرق إىل ذلك، سأعرض إىل احلديث عن مفهوم البديع وعن نشأته. 

ـةاخلامتلتكون بذلك      ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مبثابة الوعاء الذي حيتضن زبـدة البحث املتمثلة يف أهم النتائج املتوصل إليها  ـ
 من هذه الرحلـة .

 . التارخيي و األسلـويبأعتمد يف هذه الدراسة على املنهجني:     
والتكافؤ، بع نشــــــأة  املصــــــطلحات املتعلقة ابلتقابل " الطباق واملقابلة حملاولة تت: وذلك املنهج التارخيي -

وغريها "، وما تعرضــت له يف  مســارها الزمين من تغاير يف فهما، واختالف يف حتديد أنواعها لدى علماء 
 البالغة القدماء.

وهذا ابالعتماد على جانبـــــــــــــــــــه الوصــــفي التحليلي الذي من خالله أقف على هذه  املنهج األســـلويب  -
ـــــــــر هبا يف  ــــــــــ ــــــــــ القرآن الكرمي، وعلى تتبع أوجه اجلمال يف األساليب الظاهرة وحتليلها على صورهتا اليت تظهـ

 الرتكيبية والبديعية اليت تقوم يف بنائها العام على التقابل. 

وذلك ابالعتماد على  أن يكون هذا العمل ثراي ابلتوضيحات البيانية، -قدر املستطاع  – سأحاول    
د إىل مصادر ومراجـع تومست فيها املعني واحملدثني من مفسرين و بالغيني وذلك ابالستنا آراء القدماء

 والدليل على ولوجه، ومنها ابلدرجة األوىل املدوانت التفسريية, واليت منـها: 
و " تفسري التحرير والتنوير" حملمد الطاهر بن ، البغدادي أللوسيا مود شكريروح املعاين "  حملتفسري "  

ة التفاسري " حملمد علي الصابوين، هذه اليت ستكون و " صفو   " يف ظالل القرآن " لسيد قطب،و  عاشور،
وابإلضافة إىل  االستعانة بكتب الرتاث البالغية، خري معني يل على استجالء اآلايت القرآنية وفهم معانيـها. 

 واليت أرى أهنا ستساعد يف إغناء البحث، أذكر منها احلديثة، سأعتمد عدداً من كتب البالغة واألسلوبية
" البالغة واألسلوبية " حملمد عبد " يف البالغة العربية " لعبد العزيز عتيق ، و : ملثال ال احلصرعلى سبيل ا



 ةـــمقدم

 

 ح
 

و " التصوير الفين يف القـرآن " لسيد  ،" التضاد يف النقـد األديب " ملىن علي سليمان الساحلي املطلب، و
 .و " على طريق التفسري البياين" لفاضل صاحل السامرائي قطـب
 بقي مما ميكن اإلشارة إليه، هو أين نقلت الشواهـــــــد القرآنية خبـــــــط املصحف وبروايـــــــة حفص عن  وما    

عاصم، وأما الشواهد الشعرية، فقد بذلت جهدا معتربا، وأنفقت وقتا طويال يف خترجيها، ومع ذلك فقد  
 تعذر علي نسبة بعض منها إىل أصحاهبا أو إىل مصادرها.  

وي على كثيـر من الصعاب اليت يعاين منها الباحث من أجل ـــــكما هو معلوٌم يف كّل حبث , أن ينطو     
ه كل من أحب البحث العلمي السوّي, وهذا البحث مل خيل من إلير عمله ابملستوى الذي يطمح ـــأن يظه
ن ابلسهلة واليسرية وقد ، مل تكاملوضوع اة البحث يف هذــــــمن االعرتاف أبن رحليل هنا  وال بدذلك، 

الوقوف على ن املوضوع يتعلق بكالم هللا، و أاقتضت الوقت الطويل، والصرب والتحمل اجلميلني. ذاك 
ن، وهي من الدقة مبـكان حبيث حتتاج إىل التحري والتثبت من ذلك ـليس ابألمر اهليالشواهد فيه وفهمها 

 .    يف كتب التفسري املختلفـــــــــة
 "معمر حجيج" , أتوجه بعميق آايت الشكر واالمتنان إىل أستاذي املشرف األستاذ الدكتور وختاماً     

, إذ حظيت منه ابلقراءة العلمية الدقيقة الرصينة, فقد منحين وقته قبل اإلشراف على هذا البحثالذي 
أسال أن يبارك له وجهده, وكانت لتوجيهاتـه ومالحظاته القيمة األثر الواضح يف إجناز هذا البحث, فاهلل 

يف عمره, ومينحه الصحة والعافية خدمًة لكتابـه العزيز, وهلذه اللغة الكرمية, كما أسأله أن جيازيـه على ما 
 بذل خرياً يف الدنيا واآلخرة.

كما ال يسعين إالّ أن أتقدم ابلشكر اجلزيل للسادة أعضاء جلنة املناقشة الذين سيكون هلم عظيم فضل يف 
جناز هذا البحث فلهم مين مجيعاً مجيل إىل كل من أعانين على إبحث, فجزاهم هللا كلَّ خري, و تقومي هذا ال

 شكري وامتناين .
هذا ما استطعت أن أصل إليه, وحسيب أنين قدمت ما وصل إليه اجتهادي القاصر, فما وفقت فيه      

 يهوإلل خالصاً لوجهه الكرمي و فهو من هللا وحده, وما أخطأت فمن نفسي, وهللا أسال أن جيعل هذا العم
إن ريب  ،ع املرجوـن حيقق به النفأو  ،أضرع أن يكتب يل يف هذا البحث وبعده النجاح والتوفيق والقبول

 اء.ـلسميع الدع
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 مفهـوم التقابـل   -

               ــةــلغـ -01   

" التقابل"، ذلك أن من  ســـــــــــــــأحرص فقط على أن أســــــــــــــرد التعريفات اللغوية اليت وردت فيها لفظة    
 أصحاهبا من ميزج بينه وبني لفظة " املقابلة"، والتقابل أعّم من املقابلة كما سنرى  بعد ذلك.   

 مادة  )ق ب ل (: وردت لفظة " التقابل " يف املعاجم العربية يف    
 .1« و املقابلة: املواجهة والتقابل مثلـه...»يف خمتـار الصحاح:     

ـــــــ( :458)ت  هكم واحمليط األعظم يف اللغة يقول ابن سيدويف احمل     وقابل الشيء ابلشيء مقابلة،  » هـ
  ۅ ۋ چ: وقوله تعاىل يف وصف أهــــــل اجلنة وتقابــــــل القوم: استقبل بعضهم بعضا، وقباال: عارضه...

جاء يف التفسري : أنّــــــــــــه ال ينظــــــــــــر بعضهم يف ،  2چ ى  ى  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
 .3« أقفـاء بعض

ــــــــة، والتقابل  ...وعارضه: وقباال ،مقابلة ابلشيء الشيء قابل »ويف لسان العرب:       ــــــــة: املواجهـ املقابلـ
      .         4«ك أي جتاهـكتُ الَ بَ ك وقُـ الُ بَ مثلـه. وهو قِ 

 . 5« وتقابال تواجها…وقابلـه واجهـه، »ويف القاموس احمليط:     
يء الشــــــيءَ  وقابَلهُ  .ههبوج لقيه: قابلهُ  » :الوســــــيط املعجم ويف      كل    لقي: وتـََقاَبال ...عارضــــــه،: ابلشــــــَ

 " الُقَبلُ  " ..."بعد :وضـــــــّده" الســـــــابق، املكان أو ،الســـــــابق للزمان ظرف:  وقـَْبلُ . ..بوجهه اآلخر منهما
 . 6«ومقابلة عياانً : قـَُبالً  رأيته: يقال
 السالفة الذكر يتبني أن هذا املعىن ال ومما تقدم عرضه، ومن تتبع معىن كلمة " قابـل " يف املعاجم    
 

                                                           

 .332ص: م، 1990، 04ضبط وختريج وتعليق: مصطفى ديب البغا، دار اهلدى، عني مليلة ، اجلزائر، ط:حممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح، -1
 .47احلجر، اآليـة:   -2
 م، 1972 ه/1392 ،01:طول العربية،معهد املخطوطات جبامعة الد ،مراد كامل علي بن إمساعيل بن سيده املرسي، احملكم واحمليط األعظم، تح: -3

         .263ص:، مادة: ق ب ل ، 6ج     
 .3519، ص:قبل ،مادة:39، ج:  05أبو الفضل مجال الدين بن منظور ، لسان العرب ،دار املعارف، القاهرة، د ط، د ت، مج -4
 ، 05لرتاث يف مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيـروت، ط:جمد الدين حممد ابن يعقوب الفريوز آابدي، القاموس احمليط، تح: مكتب حتقيق ا -5

 .1351، ص: قبل مادة: م،1996هـ/1416     
 ،  712 ، ص:د تد ط،  اإلسالمية ،املكتبة ، املعجم الوسيط،  د عبد القادر، حممد علي النجارـــــامد حسن الزايت، حـــــم مصطفى، أمحــــإبراهي - 6

      713 . 
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   . ه" املواجهـة "، أو " املعارضـة " كما أورده ابن سيد خيرج يف إطاره العام عن 
 ۅ ۋ چ :، وذلك يف قوله مواضع ةــــأربع يفومعىن "املواجهة" يف التقابل ورد يف القرآن الكرمي     

  چ ى  ې ېچ أيضا:  وقوله ،1 چ ى  ى  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

2، 
 وئ ەئ ەئ چ:وقوله، 3 چۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ : وقوله

  .4 چ  وئ
وجه كل منهم إىل وجه صاحبه من صفاء قلوهبم وتقابلها ابحملبة  » أي: چى چ جاء يف التفسري   

  .5 « وحسن أدهبم
     حــــــــًاصطـالا -20    

مل أجد أن الدارسني  –والبالغيـة  اللغوية منها –بعــد البحث يف ما وقع بني يدي من كتب الرتاث      
القدماء قد خّلفوا لنا مؤلفا هبذا العنوان، كما أهنم وإن ذكروا مصطلح التقابل فإهنم مل أيتوا على حتديد 

 يف املتقابلة لأللفاظمفهوم واضح له، و إمنا يستشف ذلك ضمنا من خالل ما كانوا يعقدونه من أبواب 
 أييت كالمهم  وأكثر » :لو قيف العرب كالمعن   ابن األنباري حدثيت، ومثال ذلك حينما األضداد كتب
 :آخرين ضربني على
 والنــاقــة، واجلمــل واملرأة، الرجــل: كقولــك  ،املختلفني املعنيني على املختلفــان اللفظــان يقع أن أحــدمهــا     
 . 6«وتكلم وسكت، وهذا هو الكثري الذي ال حياط به  وقعد، وقام ،الليلة و ومــــوالي
من املفهوم العام املتمثل يف " املواجهة أو املعارضــــة " يســــعف وال شــــك يف العمل على  إن االنطالق     

حتديد مفهوم اصـــطالحي للتقابل، و خباصـــة إذا تبني أبن هناك الكثري من املصـــطلحات البالغية يف تراثنا 
يا يف بعض املصــــــطلحات، هذا البناء  يكون واضــــــحا جل التقابل، معىنالبالغي اليت يتأســــــس بناؤها على 

   كما يكون يف أخرى غامضا و يصعب الوصول إليه، وال يتأتى ذلك إال من خالل كثري متعن.

                                                           

 .47اآلية: احلجر،  - 1
 .44الصافات، اآلية:  - 2
 .53الدخان، اآلية:  - 3
 .16الواقعة، اآلية:  - 4
 ، 01، ط:عبد الرمحن بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، تح: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، دار اإلمام مالك، اجلزائر -5

  .779م، ص:2009هـ/1430     
 .06م، ص:1987هـ/ 1407املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، د ط، ، تح: حممد أبو الفضل إبراهيم، األضداد، كتاب القاسم األنباري حممد بن -6
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، كل مصـــــطلح من هذه املصـــــطلحاتمصـــــطلح التقابل مرتبطا بســـــيأيت البحث على حتديد مفهوم و     
         وذلك كما يلي:

    ةــــــاملقابلالتقابل و  – 30
 ة  لغــــ -
والِقبَـــل : الطاقـــة، تقول: ال قبل هلم، ويف معىن آخر هو التلقاء، تقول:  » هـــ( :175يقول اخلليل )ت    

 .املشاركة على، وهو ما يدل ( مفاعلة) الوزنو  .1« لقيتـه قبالً أي مواجهـة
كلها القاف والباء والالم أصل واحــــــــد صحيح تدل َكِلُمُه   »هــــــــ(: 395ومثلــــــــه ما قاله ابن فارس )ت    

 .2« على مواجهـة الشيء للشيء، ويتفرع بعد ذلك
 .3«يانـا...ولقيتـه ِقبَـال وقَبـال وقُبـال: مواجهـة وعِ   » ويف أساس البالغـة:    

 ا ًـــ اصطالح-
املقابلة يف اصطالح علماء البالغـــــــــة: أن يؤتى يف األسلوب مبعنيني أو أكثر، مث يؤتى مبا يقابل ذلك على 

 ـرا أقصى طاقات التضاد الداليل.الرتتيب، موف
 [                                                                      من الطويل ولقد مثل لذلك حيي بن معطي حيث قال: ]    

 ـاــــُه آتيَ ـيف ذِْكـِر املقابلِة اْسَتِمـْع         طباقـًا َحَوْتُه فاْرَتِقْب ِمنْ  وَهـاَك 
 .4رُّ  َصِديَقُه         على أنَّ فيه َما َيُسوُء األَعاِديَـاـــــــفـًًت متَّ  فيـه ما َيسُ                    

  "، وهي كما يالحظ يسوء األعاديـا واملقابلة يف البيت الثاين هي بني قوله: " يسرُّ صديقه " وقوله: "    
ــقائم ـــ ـــ ـــ ــة على التطابـ ـــ ـــ ـــ ــق بني األلفاظ إذ طابـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــق الشاعر بني الفعلني "يسرُّ " و "يسـ ـــ ـــ      وء " من جهة وبني ـ

 " صديقه "و" األعاداي " من جهـة أخرى. 
ه( 456عند ابن رشيق القريواين)تيف فهم التقابل هو ما يوجـد أيضا  -التطابق اللفظي  -هذا املبدأ    

وآخره ما  ،لكالم ما يليق به أوالترتيب الكالم على ما جيب فيعطى أول ا» الذي يرى أن أصل املقابلة 

                                                           

 .166،ص:5اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،كتاب العني، تح: مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي،دار ومكتبة اهلالل،د.ط،د.ت، ج -1
 .   51ص:  ، مادة: قبل،05ج: ، دار الفكر، د.ط، د.ت،عبد السالم حممد هارون :تحاللغة،  س، معجم مقاييسأبو احلسني أمحد بن فار  -2
  ،م1998ه/1419، 01ط:لبنان، ،، بريوتالكتب العلمية، دار حممد ابسل عيون السودتح: أبو القاسم حممود جار هللا الزخمشري ، أساس البالغة،  -3

 .49، مادة: قبل، ص:02ج:    
   .113:صم، 2003، 1:حممد مصطفى أبو شارب،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط حيي بن معطي، البديع يف علم البديع، تح -4

 والبيت الثاين :ورد يف احلماسة للنابغة اجلعدي، ويف بغية اإليضاح للنابغة الذبياين.    
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ويف املخالف مبا خيالفه. وأكثر ما جتيء املقابلة يف األضداد فإذا  ،وأييت يف املوافق مبا يوافقه ،يليق به آخرا
، هذا التطابـق اللفظي قائما على الرتتيبهذا الشرط يف أن يكون  ،1« جاوز الطباق ضدين كان مقابلة

ومنـه نوع يسمىَّ املقابلة، وهي: أن يذكـر لفظان  » هـ( الذي يقول:911عند السيوطي )تجنده هو ما 
هذا الشرط الذي يغيب عند الكثري من علماء البالغة يف تعريفهم .2«فأكثر، مث أضـدادمها على الرتتيب

                        . 3للمقابلة
، وذكر أن بعضا يف املقابلة  الصحة ه(466)تهذا، ولقد اشرتط آخرون ومنهم ابن سنان اخلفاجي     

يت يف املوافق مبا يوافق ويف حًت أتالتوفيق بني بعضها وبعض و عاين مسى تقابل امل»من صناع الشعر من 
قبل  هـ( 337)تجعفربن  قدامة، هذه الصحة اليت عدها 4«-املقابلة  -املخالف مبا خيالف على الصحة

صنع الشاعر معاين يريد التوفيق بني بعضها وبعض و أن ي » ، يقول:من أنواع املعاين وأجناسهاذلك 
أحواال يف  هشرط شروطا ويعددياملخالفة فيأيت يف املوافق مبا يوافق ويف املخالف مبا خيالف على الصحة أو 

  .5 « ذلك ما خيالف بضد ما يوافقه مبثل الذي شرطه وعدده ويفيف أحد املعنيني فيجب أن أييت 
ه ه وزنتَ وازنه: عادله وقابله، وهو وزنَ  »خيتص ابسم "املوازنة "، وهي يف اللغة من  كتب البالغة نوع  ويف    

ومن املقابلة ما ليس خمالفا  » أدخلها ابن رشيق يف املقابلة ، وقال:املوازنة  ، و6« هتَ الَ بَ زانه أي: قُـ زانه وبوِ ووِ 
، ويذكر أن من أملح ما رواه 7« نةيسمى حينئذ مواز  ،وال موافقا كما شرطوا إال يف الوزن واالزدواج فقط

                       ] من البسيط [    مة :قول ذي الرّ   يف ذلك

 8؟بُ رَ طَ  هِ ابِ رَ طْ أَ  نْ مِ  بَ لْ القَ  عَ اجَ رَ  مْ ا       أَ ربًَ خَ  مْ هِ اعِ يَ شْ أَ  نْ عَ  بُ كْ الّر  ثَ دَ حْ تَ سْ أَ 
"     لقوله : " أم راجع القلب" وقوله:  ألن قوله: " استحدث الركب " موازنة »ويعلل لذلك قائال :     

 "القلب" و " عن "  ـعن أشياعهم خربا " موازن لقوله: " من أطرابه طرب" وكذلك "الركب"   موازن ل
                                                           

 .13، ص:2،ج:1،2006الشعر وآدابه ونقده،تح:حممد حمي الدين عبد احلميد،دار الطالئع،القاهرة،ط:احلسن بن رشيق القريواين،العمدة يف حماسن  - 1
 .226ص:، 03ج:د ت، :طه عبد الرؤوف سعيد، املكتبة التوفيقية ، القاهرة، د ط، تحجالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن،  - 2
 املكتبة  كتاب الصناعتني، الكتابة والشعر، تح: علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم،  ، لعسكرياأبو هالل ينظر على سبيل املثال ال احلصر:  - 3

 . 337ص:  م،1986هـ/1406ط ،  العصرية، صيدا/ بريوت، د      
 .132ص:تح: السيد أمحد صقر، دار املعارف، مصر، د ط، د ت،  إعجاز القرآن،وأيضا:أبو بكر حممد الباقالين،       

        .200ص:م، 1982ه/1402، 01اخلفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: بن سنانأبو حممد  - 4
 .79 ص:، م1934ه/1352، 01، ط:املطبعة املليحية، ضبط وشرح:حممد عيسى منونأبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر،  - 5
 .4829، مادة: وزن، ص: 53، ج: 06سان العرب، مج: أبو الفضل مجال الدين بن منظور ، ل - 6
 .17، ص: 02بن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ج: احلسن  - 7
  11م، ص:2006ه/1427، 01اعتىن به وشرح غريبه: عبد الرمحان املصطاوي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط: مة،الرُّ  يديوان ذ - 8
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 . 1«"  " أطرابه"  و " خربا " موازن لـ " طربـ " من" و" أشياعهم" موازن لـ موازن ل

    ع:أتيت املقابلة على أنوا    واع املقابلةـــــأن-

   أتيت على مخسة أنواع:   :من جهة العدد -

 .  2 چ       ک ڑ ڑ ژ چ :مقابلة اثنني ابثنني كقوله  األول  

   الَّ إِ  ء  يْ شَ  نْ مِ  عُ زَ نْـ  يُـ اَل وَ  ،هُ ـــــــانَ  زَ الَّ إِ  ء  يْ  شَ يف  ونُ كُ  يَ اَل  قَ فَ الرِّ  نَّ إِ  »: فيما رواه مسلم   وقول النيب     

   .     3« هُ ــــــــانَ شَ      

 . 4چ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ چ :مقابلة ثالثة بثالثة: كقوله   الثاين 
 ] من البسيط [: األسدي وقول أيب دالمة         

 5لِ ــــجُ ابلرَّ  سَ الَ فْ اإلِ وَ  رَ فْ الكُ  حَ بَ قْـ أَ ا     وَ عَ ــــــمَ تَ ا اجْ ذَ ا إِ يَ نْـ والدُّ  ينَ الدِّ  نَ سَ حْ ا أَ مَ 
    ۓ ے  ے   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ چ :قوله كأبربعة:  مقابلة أربعة   الثالث 

   .6 چ ٴۇ   ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ                                                
 ] من البسيط [مقابلة مخسة خبمسة كقول املتنيب :  الرابع 

 .7ي يب رِ ــغْ يُـ  حِ بْ الصُّ  اضُ يَ بَـ  وَ يِن ثَ نْـ أَ        وَ يل  عُ فَ شْ يَ  لِ الليْ  ادُ وَ سَ وَ  مْ هُ ورُ زُ أَ 
 ] من الطويل [  : الصاحب شرف الدين األربليقول  ذلك لامث ، و: مقابلة ستة بستةاخلامس

                                                           

 .18، ص: 02شيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ج: بن ر احلسن  - 1
 -  أييتسأقتصر هنا على ذكر األنواع املعروفة ، بينما هناك أنواع خمصوصة، سيأيت البحث على ذكرها فيما . 
 .82التوبة، اآلية:  - 2
 .197، ص:1987أبو زكراي حيي النووي، رايض الصاحلني، دار الراين للرتاث، د ط،  - 3
 .157األعراف، اآلية:  - 4
 .77م، ص: 1985ه/ 1406، 01األسدي، إعداد: رشدي علي حسن، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: ديوان أيب دالمة - 5
 .10، 05الليل، اآلايت:  - 6
  ألن الالم ين هذا البيت يف هذا النوع ومل يدخل القزوي .332م، ص:1983هـ/1403، )د.ط(، بريوتلنشر، و ا لطباعةبريوت لديوان املتنيب، دار  -7

 ، دار الكتب العلمية ،تح:إبراهيم مشس الدين اإليضاح يف علوم البالغة، اخلطيب القزويين، ينظر: ،والباء فيهما صلتا الفعلني فهما من متامهما     
 342، ص: ،م2003ه/1424، 01ط: لبنان، بريوت/     
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 .1هُ ــــــينُ شِ يَ  لّ  ذُ  دُ ــيْ قَـ  رّ  حُ  لِ جْ  رِ يف  وَ           هُ ـــــينُ زِ يَ  زّ  عِ  جُ تَ  د  بْ عَ  سِ أْ ى رَ لَ عَ 

 أتيت على أربعة أنواع:   من جهة الرتتيب  -

  ڃ   ڄ ڄ ڄ چ: أن أييت بكل واحد من املقدمات مع قرينة من الثواين، كقول هللا  ألول ا

 . 2 چ چ ڃ     ڃ ڃ                                               

  ڍ        ڇ   ڇ    ڇ   ڇ چ چ: أن أييت جبميع الثواين مرتبة من أوهلا، كقوله هللا  الثاين 

 .3 چ ژ         ڈ      ڈ     ڎ      ڎ   ڌ   ڌ    ڍ                                                 

   ۆ ۇ ۇ چ: أن أييت جبميع املقدمات مث جبميع الثواين مرتبة من آخرها، كقوله  الثالث 

  ى        ې ې ې ې         ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ   ۆ                                                

 .4 چ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ     ەئ ائ ائ ى                                               

                                                 ۇ ڭ ڭ ڭچأن أييت جبميع املقدمات مث جبميع الثواين خمتلطة غري مرتبة، مثل: الرابع 

                                                   ې   ې   ې   ې    ۉ  ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ

هو للذين آمنوا،    وئ چ ەئ  ەئ ائ چ،  فـــقوله:5 چ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ ائ ائ ى ى
هو للرسول   چ ۆئ ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ چوقوله:

6 . 

                                                           

 ابن حجة احلموي، خزانة األدب وغاية األرب، شرح: عصام شعيتو، منشورات:   يف مقابلة مخسة خبمسة، ينظر: البيت استشهد به ابن حجة احلموي - 1
. ونسبته يف بغية اإليضاح لعنرتة بن شداد، ينظر: عبد املتعال الصعيدي، بغية 132، ص: 01م، ج:1987، 01=دار ومكتبة اهلالل، بريوت/ لبنان، ط:  

 .16، ص: 04املطبعة النموذجية، د ط، د ت، ج:اإليضاح لتلخيص املفتاح، 
 .11، 10النبأ، اآليتان:  - 2
 .73القصص، اآلية:  - 3
 .107، 106آل عمران، اآليتان:  - 4
 .214البقرة، اآلية:  - 5
 . 22، ص: 06م، ج:1981ه/ 1401، 01حممد فخر الدين الرازي، تفسري الفخر الرازي، دار الفكر للطباعة والنشر،لبنان/ بريوت، ط: ينظر: - 6
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           : اقـــــــــالطبـ التقابل و -40
   ة  غـــــــــل-

 :" طبق " أصله الذي " طابق " املزيد الفعل من    
 .1«املطابقهذا  فيسمى لزقتهما،أو  واحد ذوـــح على جعلتهما :الشيئني بني وطابقت »:اخلليل يقول    
 . وطابقت بني الشيئني، إذا جعلتهـــما على  االتفاق: قـــوالتطاب .املوافقة واملطابقة »: اجلوهري لو قيو     

 .2« حذو واحد، وألزقتهما
 .3 «تساواي شيـــــــئان وتطابـــقوقد طابقه مطابقة، وطباقا.  »: هســـيد ابن ويقول    

 .4« املطابقـة: املوافقـة، والتطابـق : االتفـاق... »هـ(: 711وعند ابن منظور )ت     
 وجه على الشــــــــــــــيئني تقابل: عينإن ما ميكن الوقوف عنده من خالل هذه التعريفات هو أن الطباق ي    

وهو خيتلف عن معىن اخلالف الذي قد جنده يف  .ويســـــــــــاويه املثل يقابل املثل أن وذلك واملوافقة، االتفاق
        التعريفات التالية:

 . 5 «يديه مواضع رجليه وضع: جريه يف الفرس مطابقة »: اجلوهري لو قي    
 . 6 «يده موضع رجله يضع الذي: واإلبل اخليل نواملطابق م » :سيده ابن لو قوي    
 وأطبقُت الّرحى إذا وضــعت ... ،"وافق شــن طبقة  ")ط ب ق(  » (:هـــــــــــــــــ538تلزخمشــري )عند او     

ق بني الشيئني: ـــــــــــــــــــــــــوطابـــــ ق الغطـــــاء اإلانء، وانطبق عليه وتطبق...ـــــــــــــــــــــــــالطبق األعلى على األسفل. وطاب
ــق الفرس والبعي على حذو واحد...  جعلهما ــوطابـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــر: وضع رجلـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــه يف موضع يـ ـــ ـــ ـــ ـــ ومنه مطابقة  .ده..ـ

  .7« خطـوه د: مقاربـةـــــــــاملقي
 ا ًـــ اصطالح-

 ه( إىل مفهوم الطباق، و مساه" جماورة األلفاظ "،291أشار أبو العباس أمحد بن حيي " ثعلب " )ت    

                                                           

 .109 ، ص:طبق مادة: ، 05ج:اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،كتاب العني،  - 1
 هـ/ 1404، 03(، تح: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني بريوت، ط:تج اللغة وصحاح العربيةإمساعيل بن محاد اجلوهري، الصحاح ) -2

 . 1512، ص:  طبق ، مادة:04م ، ج: 1984     
 .178 ص: ،ق ب طمادة: ، 06ج:علي بن إمساعيل بن سيده املرسي، احملكم واحمليط األعظم ،  -3
 .2636ص:مادة: طبق،  ،29ج:  ،04جمابن منظور ، لسان العرب ،  - 4
 . 1512، ص: ) طبق( ، مادة:04(، ج: تج اللغة وصحاح العربيةإمساعيل بن محاد اجلوهري، الصحاح ) - 5
 .179 ص: ،ق ب ط، مادة: 06ج:عيل بن سيده املرسي، احملكم واحمليط األعظم ، علي بن إمسا -6
 . 595، 594 ، ص:طبق  مادة: ، 01ج: أساس البالغة: ، أبو القاسم حممود جار هللا الزخمشري  -7
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 ، 2چ  يئ ىئ مئ حئ    جئ چ :، ومثل لذلك بقوله 1«وهو ذكر الشيء مع ما يعدم وجوده » يقول: 
 ۇ ڭ چ: ومثل لذلك بقول هللا  ،3«تكرير اللفظة مبعنيني خمتلفني  »ق بينما قصـــــــد ابلطبا

 .4چ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ             ۇ
 هـ( يف كتابه " البديـع "، والذي جعل فيه  املطابقـة هي الباب الثالث296يظهـر عند ابن املعتز )ت    

 طابقت بني الشيئني إذا مجعتهما على قال اخلليل رمحه هللا: يقال  »من أبوابه اخلمسـة؛ والذي يقول فيـه:
 حذو واحد، وكذلك قال أبو سعيد، فالقائل لصاحبه: أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسـع فأدخلتنا يف ضيق

 . 5«الضمان، قد طابق بني السعـة والضيق يف هذا اخلطاب...
   ه:ـــــــــاملعتز والذي جـــاء فيتعليـــق مىن علي سليمان الساحلي على ما ذكره ابن  ويف هذا املقـــام  حيضرين    

وهنـا يظهر أول إيضاح للطباق االصطالحي، حني بني ابن املعتـز موضع املطابقة من الكالم، يف تعليقـه »
                . 6«...السابق 

 :قالملا (  هـ395ت)  العسكري هالل أبو ذكره ماوالذي يفهم من املطابقة عند ابن املعتز أيضا هو     
 أو الرسالة أجزاء من جزء يف وضّده الشيء بني اجلمع هي الكالم يف املطابقة أنَّ  على الناس عأمج قد »

، 7«الربد و واحلرّ  والنهار، والليل السواد ، البياض و بني اجلمع مثل ؛القصيدة بيوت من بيتال أو اخلطبة
ه أبني، وكونه معنواي أجلى وأما التطبيـق، فأمر  » حني قال: هـ(471)تما فهمه عبد القاهر اجلرجاينو 

وهي   » حني عرفـها: هـ(626)تالسكَّاكي أبو يعقوب  ، وما فهمه 8 «وأظهر، فهو مقابلة الشيء بضده
وقد أمجع أرابب هذه  » (:ـ ه637ت ) رــــاألثي بنضياء الدين  هـــقالما و ، 9«أن جتمع بني متضاديـن 

 كالسواد والبياض،  وضّده، لشيءا نيب اجلمعالصناعة على أن املطابقة يف الكالم هي 
 

                                                           

 .58، ص: 1995، 02أبو العباس ثعلب، قواعد الشعر، تح: رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط: - 1
 .74طـــه، اآلية:  - 2
 .60أبو العباس ثعلب، قواعد الشعر، ص:  - 3
 .17إبراهيم، اآلية:  - 4
 .36، ص:م1982، 03عبد هللا بن املعتز،كتاب البديع، اعتىن بنشره :إغناطيوس كراتشقو فسكي،دار املسرية، بريوت،ط: - 5
 .75م ،ص:1996جامعة قار يونس، بنغازي، د ط،  مىن علي سليمان الساحلي، التضاد يف النقد األديب، منشورات -6
 . 307ص:كتاب الصناعتني، الكتابة والشعر،   ، العسكريأبو هالل  -7
               .  20، ص:  م1991، 01تح: حممود حممد شاكر، دار املدين، جدة، ط: عبد القاهر اجلرجاين ،أسرار البالغة يف علم البيان، - 8
 . 533م، ص:2000ه/1420، 01مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: أبو يعقوب السكاكي، - 9
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 .1« والليل والنهار 
 وهي عند األكثريـن: مقابلة الشيء » الذي قال عنها:هـ( 716)ت  *ويفــسليمان الطـأيضا وما فهمه      

املطابقة  ...» هـ( ملا قـال :739، واخلطيب القزويين )ت2« النهار ووالليـــل بضده كالسواد والبياض، 
 . 3أي معنيني متقابلني يف اجلملـة "، اجلمع بني املتضادين :و التضـاد أيضا وهي ،قوتسمى الطبا

 الليل والنهار و والسواد كالبياض  التقابل، مراعاة مع متضادين بني جيمع أن" : (ه794 ت)الزركشي وعند
»4.         

طلق ي " نقد الشـــعر" تابهقدامة بن جعفر يف كف ،خالف غريه يف تســـمية هذا املفهومهناك من غري أن     
نظر إىل الطبـاق على أنه اتفاق لفظتني يف البناء واختالفهما يف املعىن، يقول يعليه مصطلح " التكافـؤ " و 

ــــــــــــــذا 5 « فأما املطابق فهو ما يشرتك يف لفظة واحدة بعينها... ...» يف ابب ائتالف اللفظ واملعىن: ، وهـ
ــــة يقاب ــــالذي ذهب إليه قدامـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــبالغني مصطلح  "اجلنل عند الـ ـــــ ـــــ ـــــ ــــاس".ـ يسميه " البديع "،  وابن األثري ـ

، ورأى أن األليق 6« ظالفوهذا النوع يسمى البديع أيضا، وهو يف املعاين ضد التجنيس يف األ »يقــــــــــول: 
  »  قد آثر تســــــــــميتهف (ه 466 ت) اخلفاجي ابن ســــــــــنان أماو  "، املقابلة" من حيث املعىن أن يســــــــــمى 

مصــطلح أطلق على هذا املفهوم أيضــا وهي التضــاد والتطبيق والتكافؤ واملطابقة، والســيوطي  .7« ملطابقاب
              .8« ويقال هلذا النوع أيضا التضاد واملقامسة والتكافؤ »عن الطباق: "، يقول  املقامسة" 
 و التضاد  املطابقةد: املصطلحات اليت تعرب عن مفهوم الطباق تتعدد ، فنج ومما سبق ذكره يتضح أن    

ــــــــــــــــــــــــــة بني والتطبيق والتكافؤ، واملقامسة،كما يتضــــــــــــح أنه  عىن اللغوي واملعىن املال توجد هناك أية مناســــــــــــبـ
قالوا: وال  » املدين:ل يقو  ،واملوافقة االتفاقمبين على  هذلك أناألول  وجهال مناالصــــــــــــــطالحي للطباق 

                                                           

 ، د تد ط ، ، مطعبة مصطفى البايب احلليب، مصر، حممد حمي الدين عبد احلميداملثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تح:  ،ضياء الدين بن األثري -1
  . 279، ص:02ج:    

  هـ بقرية طوىف  من أعمال صرصر،حفظ الفقه وقرا العربية والتصريف ومسع 657و سليمان بن عبد القوي ،بن عبد الكرمي الصرصري البغدادي،ولد سنةه *
 لم تفسري.   هـ.ينظر كتابه: اإلكسري يف ع716احلديث، له مصنفات كثرية تربو على األربعني كتااب.نزل األرض املقدسة وتويف هبا يف شهر رجب سنة    
 .259م، ص: 1977، 1: عبد القادر حسني، مكتبة اآلداب ومطبعتها، القاهرة، طتحسليمان الطويف، اإلكسري يف علم التفسري،  -2
 . 255ص: اإليضاح يف علوم البالغة، اخلطيب القزويين، -3
 . 906 م، ص:2006، 1طدار احلديث، القاهرة، ،ل الدمياطيأبو الفضالربهان يف علوم القرآن ، تح:  ،بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي -4
 .97أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص:  -5
 .279، ص: 02، ج:املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،ضياء الدين بن األثري - 6
 .200ص: اخلفاجي، سر الفصاحة،  بن سنانأبو حممد  - 7
 .105يف علم املعاين والبيان، دار الفكر، بريوت، لبنان، د ط، د ت، ص:  د اجلمانالسيوطي، شرح عقو جالل الدين   - 8
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واجلمع بني الضــــــــدين ليس  ... هنا يف اللغة املوافقة،مناســــــــبة بني معىن املطابقة لغة ومعناها اصــــــــطالحا فإ
 .1« موافقة

إهنم مسوا هذا الضــــرب من الكالم مطابقا لغري اشــــتقاق وال مناســــبة بينه وبني  » وعن ابن األثري قوله:    
 . 2«  نعلمها حننملإال أن يكونوا قد علموا لذلك مناسبة لطيفة  ،مسماه، هذا الظاهر لنا من هذا القول

 ، ابخلالف التقابل، ذلك أن املعىن اللغوي قائم على الثاينمن الوجه  املناسبةبينهما  تصحميكن أن ما بين
 مبين على اجلمع بني املتضاديـن. واالصطالحي 

 وأما املطابقة فلها شعب خفية، وفيها  » ، يقول:اجلرجاين عبد العزيز القاضيفأمهية املطابقة أما عن و     
والســتقصــائها موضــع  التبســت هبا أشــياء ال تتميز إال للنظر الثاقب والذهن اللطيف مكامن تغمض، ورمبا

  .3« هو أملك به
   أنـواع الطبـاق - 

 وهي ختتلف ابختالف الزاوية اليت يُنظـر إليه منهـا، فهـو:    
 : من حيث احلقيقـة واجملاز -

ـــــازي، مثال األول: قوله      ـــــقي وجمـ ، و 4چ گ ک ک ک ک ڑ    ڑ ژ           چ :حقيـ
 5 « التكافؤ »مصطلح  ه( 654وابن أيب األصبع املصري )تالثـــــاين هو ما يطلق عليه قدامة بن جعفر 

ومعناها أنه كان ضــــــــــاال فهديناه.كما أن النوع األول  ،6 چ ڱ ڳ           ڳ ڳ چ: ومثاله قوله 
    "الطبـاق خلفي ".   " ويسمونه أيضا املـؤول يسمى عند البالغيني " الطباق الظاهر" والنوع  الثاين "الطباق

 :من حيث اإلجياب والسلب -
ــــــــــــــــــــــه قول هللا              :فهو موجب وســــــــالب، فاملوجب منه  ما كان تقابل املعنيني فيه ابلتضــــــــاد، ومثالـ

 [ من البسيط ومنه أيضا قـول زهري بن أيب سلمى: ]. 7چ ڳ ڳ ڳ گ    گ گ    گ ک چ
                                                           

 .31، ص:02ج:م،1968ه/1388، 01تح: شاكر هادي شكر، مكتبة العرفان، العراق،ط: ،يف أنواع البديع أنوار الربيععلي صدر الدين املدين، - 1
 .280، ص:02، ج:الشاعراملثل السائر يف أدب الكاتب و  ،ضياء الدين بن األثري - 2
 تح: حممد أبو الفضل إبراهيم و علي حممد البجاوي، مطبعة عيسى البايب احلليب عبد العزيز اجلرجاين، الوساطة بني املتنيب وخصومه، علي القاضي  - 3

 .44ص:م، 1966ه/1386، 04وشركاه، ط:     
 .26آل عمران ، اآلية :  - 4
 .31، تح: حنفي حممد شرف،هنضة مصر، د ط، دت، ص:القرآن ـعبدي، وأيضا:ابن أيب األصبع املصري، 85،ص:قدامة بن جعفر، نقد الشعرينظر: - 5
 . 122األنعام ، اآلية:  - 6
 .10الرعد، اآلية:  -7
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 .1يصطَاُد الّرَِجاَل، إذا            َما كذََّب اللّيُث عن أْقرانِه َصدقَـا ليٌث ِبَعـثَـّرَ 

ــان تقابـــل املعنيني فيه ابإلثبات والنفي، أو ابألمـــر والنهي، ومثال ذلك قول      هللا  والسالب منه هو ما كـ
 :ڱ چ: وقوله أيضــــــا، 2 چ ھ ھ ھ ہ   ہ ہہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ     ڻ ں ں...  چ 

 . 3 چ ڱ  ڱ ڱ
   من حيث اللفظ -

  ويكون اجلمع فيه بني لفظني إما من نوع واحد من أنواع الكلمة أومن نوعني خمتلفني:    
ـــــه النـــــوع األول- ـــــون بني امسني أو فعلني أو حرفني، مثال االمسني قولـ   ڑ ڑ چ: : يكـ

ـــــ، واحل5چ  مص حص مس خس حس چ :، والفعلني قوله 4چ کک ک ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ۅ ۋ ۋ چ : رفني قولهـ

       .6 چ    ۉې ۉ ۅ
  . : كأن يكون الطبـاق فيه بني لفظتني إحدامها اسم واألخرى فعـلالنـوع الثاين-
ـــــة - ــــــة يوضحه لنا السيوطي نقال عن أيب األصبع   الفرق بني الطباق واملقابلـ والفرق بني الطباق واملقابلـ

 من وجهني : قال ابن أيب األصبع: والفرق بني الطباق واملقابلة »املصري، فيقول : 
أن الطباق ال يكون إال من ضـــــــدين فقط، واملقابلة ال تكون إال مبا زاد من األربعة إىل العشـــــــرة.       أحدمها 
 .7« : أن الطباق ال يكون إال ابألضداد، واملقابلة ابألضداد وبغريهاو الثّـاين

وكــانوا من ذلــك على  من اآلخر،ولقــد اختلف البالغيون يف نظرهتم للطبــاق واملقــابلــة، يف أيهمــا أعمُّ     
 ن: ــــــــرأيي
ويتمثل يف أن الطباق أعم من املقابلة، فالطبـاق أصل واملقابلـة فرع، وقد أخـذ هبـذا الرأي  الـرأي األول -

 .8«…،ودخل يف املطابقة ما خيص ابسـم املقابلـة » هـ(، فهو يقول:739اإلمام اخلطيب القزويـين )ت
                                                           

 .77م، ص: 2003هـ/ 1424، 03ديوان زهري بن أيب سلمى، شرحه وقدم له :علي فاعور، دار الكتب العلمية ، بريوت/لبنان، ط: -1
 .116املائدة، اآلية: - 2
 .44املائدة، اآلية:  - 3

 .18الكهف ، اآلية:   4-
 .44النجم ، اآلية:   5-
 .286البقرة ،اآلية :  6-

 . 226، ص:03جالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ج: -7
 .  259 اخلطيب القزويين ، اإليضاح يف علوم البالغة، ص: -8
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أن املقابلة أعم من الطباق، فاملقابلة أصـــــــــــــــل والطباق فرع، وقد أخذ الكثريون هبذا وهو  رأي الثاين لا-
 فهو يقول يف حديثه عن املقابلة:   ه(725حممود بن سليمان احلليب )تالقدماء الرأي، ميثلهم من 

هـــــــ( إذ يقـــــــول:  837بن حجة احلموي )ت، و منهم ا1«وهي أعم من الطباق وذكر بعضهم أهنا أخص »
 ابلة أدخلها مجاعة يف املطابقة، وهو غري صــــــــــــــحيح، فإن املقابلة أعم من املطابقة، وهي التنظري بنياملق »

 فبقولنا :" وما يوافق"  صارت املقابلة أعم من املطابقة فإن  .شيئني فأكثر وبني ما خيالف وما يوافق
   .2«التنظري بني ما يوافق ليس مبطابقة

ــــــــــــاء ا      هلو –الطباق و املقابلة  -لبالغة يف وضـــــــــــــع حتديد دقيق ملصطلحيإن اختالف الرأي بني علمـ
 أن من البالغيني من مل يفرق »دليل على غموضهما وعدم استقرارمها، ويضاف إىل ذلك من الدالئــــــــــــــــل 

 مخ حخ جخ مح چ :تفرقة واضـــحة بني أمثلة الطبـــــــــــــــــاق وأمثلة املقابلة، من ذلك مثال أن قوله 

ـــــــــــــــة، وعند صاحب بديع القرآن هو عند بعض ،3 چ  مص حص مس خس حس جس هم من شواهد املقابلـ

ورد عن صـــــــــاحب  ،4 چ       ک ڑ ڑ ژ چ: من أمثلة الطبــــــــــــــــــــــــاق، ومن ذلك أن قوله 
 .5« اإلتقان يف علوم القرآن مثاال من أمثلة الطباق، واملقابلـة معا يف صفحة واحـدة

 ڭ       ۓ  ۓ ے     ے    ھ ھ    ھ   ھ ہ  ہ   ہ چ :كما أن اآلايت يف قوله      

هي عند البالغيني من شواهد املقابلـــــــة  6 چ ٴۇ     ۈ ۈ     ۆ   ۆ ۇ  ۇ   ڭ ڭ ڭ
 بينما يوردها صاحب التعريفات من شواهد املطابقـة، فهو يقول يف تعريف هذه األخرية :

ــــــرط املطابقة: هي أن جيمع بني شيئني متوافقني وبني ضديهما، مث إذا شرطتهما بشــــــرط، وجب أن تشت »

ــــــــرط، كقوله     ۓ     ے     ے    ھ   ھ    ھ   ھ   ہ  ہ   ہ چ :ضديهما بضد ذلك الشـ

  ، فاإلعطاء واالتقاء و7چ ٴۇ          ۈ      ۈ       ۆ     ۆ    ۇ     ۇ       ڭ    ڭ      ڭ   ڭ        ۓ
                                                           

 .69 ه، ص:1315إىل صناعة الرتسل، مطبعة أمني أفندي هندية، مصر، د ط،  حسن التوسلكتاب ليب ،  حممود بن سليمان احل - 1
 .   129ابن حجة احلموي، خزانة األدب وغاية األرب، ص: 2-
 .44، 43النجم ، اآليتان : 3-

 .82التوبة ، اآلية : 4 -
 م،     1992داب والعلوم اإلنسانية ابلرابط ، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، د ط ،أمحد أبو زيد ، التناسب البياين يف القرآن ، منشورات كلية اآل 5 -
   134ص:     
 . 10،  5الليل ، اآلايت :   -6
 .10،   5الليل ، اآلايت :   -7
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 . 1«ين شـرط للعسرىوالتكذيب، واجملموع األول شرط لليسرى والثا االستغناء و التصديق، ضد املنع
فمنهم من  ،احملدثنيإن هذا  االضــطراب يف وضــع حدود دقيقة بني الطباق و املقابلة جنده أيضــا عند     

والبالغيون خمتلفون يف أمر املقابلة، فمنهم  » :الذي يقولعبد العزيز عتيق جيعلهما نوعني منفصــــــــــــــلني، ك
 البديع، اد ومنهم من جعلها نوعا مستقال من أنـــــــــــواعمن جيعلها نوعا من املطابقة ويدخلها يف إيهام التض
ومنهم من ينظر إىل أن أوجه التفرقة اليت وضــــعها  .2«وهذا هو األصــــح، ألن املقابلة أعم من املطابقــــــــــــــــــة 

البالغيون بني الطباق واملقابلة ال تســــــــتقيم حدودا فاصــــــــلة تقطع بينهما كل القطع، فأمحد مطلوب بعدما 
ال ضري أن نوحد مصطلح  »ظات حول هذه التفرقة، يصل إىل نتيجة مفادها أنه يسرد جمموعة من املالح

املقابلة والطباق وندخل الفنني يف نوع واحد نسـميه الطباق وجننب حبث هذا املوضـوع كثرة اخلالفات بني 
 . 3«البالغيني األسالف

 ؤ   ــــافــــكتـّ ال التقابل و - 50

  ورد:د ــــــــــمعاين كثرية يف املعاجم العربية، فق ههذا املصطلح تتجاذب   ة  لغــــ -
                  مبعىن " املخالفة "   -

 ، قال حسان: ] من الوافر [واملناوأة املضاّدة يف مطيق: أي لك، كفاء  فالن » :ليليقول اخل    

 4فـَـــــــــــــاءُ وِجرْبيٌل أَِمنُي هللِا ِفيــــــــَنا       َوُروُح الُقْدِس لَْيَس لَُه كِ 

 . 5«يعين أن جربيل عليه السالم، ليس له نظري وال مثيل  
 ...رجعوا أي فــانكفؤوا ، غريه إىل فصــــــــــــــرفتهم وجهــاً  أرادوا إذا كفــأ،  القوم كفــأت»: اجلوهريويقول     

 .6 « بعضها ميم وبعضها نون قوافيه بني فالَ خيُ  أن الشعر يف واإلكفاء
            مبعىن " املساواة " -

 ، الكفـيء:  ابملد النظري، وكذا  الُكْفء و الُكُفـؤ  "ك ف أ  " » يف خمتار الصحاح ، يقول صاحبه :    

                                                           

 .345، 344ص: م،2007، 1رة، ط: نصر الدين تونسي، شركة القدس للتصدير،القاهـتحعلي احلسيين اجلرجـاين احلنفي، كتاب التعريفـات،  -1
 .  504عبد العزيز عتيق، يف البالغة العربية )املعاين، البيان، البديع(، دار النهضة العربية، بريوت، د.ط، د. ت، ص:  2-
  . 442م، ص: 1999ه/1420، 02أمحد مطلوب، حسن البصري، البالغة والتطبيق، طبع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، العراق، ط: -3
   . 16م، ص: 1992ه/1412، 01ديوان حسان بن اثبت األنصاري، ، شرح: يوسف عيد، دار اجليل، بريوت، ط: -4
 .  414 كفأ، ص:  ، مادة:05ج:اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،كتاب العني،  -5

 .   67،68فأ، ص: ك  ، مادة: 01(، ج:تج اللغة وصحاح العربيةإمساعيل بن محاد اجلوهري، الصحاح ) 6 -
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اَتِن "بســــــكون الفاء وضــــــمها بوزن فْعل وفُعل،...واملصــــــدر الكفاءة ابلفتح واملد. ويف حديث العقيقة  شــــــَ
حدِّث  1"ُمَكاِفئتَـان

ُ
بفتح الفـاء وكل شيء ساوى  " ـانـــــمكاَفأت "ون يقولون ــــــــبكسر الفاء أي متساويتان وامل

 .2« شيئا فهو مكافـىء له وقال بعضهم يف تفسري احلديث تذبح إحدامها مقابلة األخرى ...
 :يف قوله ابلة، يضاف له أيضا معىن املق3«الكفء: النظري واملساوي  »واملعىن نفسه يف لسان العرب:    

ويف  -هرضــــــــــــــي هللا عن -  ن ظلة يكافئ هبا عني الشــــــــــــــمس، ليتقي حّرها. قال أبو ذرويقال: بىن فال »
         .4«الشمس وندافـع... ل هبماــــــــــــه: ولنا عباءتن نكافئ هبما عنا عني الشمس. أي نقابــــــحديث

  عىن " املماثلة "مب -
    ٺ چ:  هلل قال والكفء: املثل.كافأت فالان، إذا قابلته مبثل صــــــــــــــنيعه.  »:فارس ابن يقول    

5 چ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
وكافأه فالان: ماثله وراقبه، ...وشـــــاتن ...» يف القاموس احمليط:، و 6« 

 .7 « مكافأتن، وتكسر الفاء: كل واحدة مساوية لصاحبتها يف السن... والتكافؤ: االستواء

     ا ًـــ اصطالح -

إذا كان اإلكفاء يف الشعر  » حيث يقـــول: ؛ىن املخالفـــةعمبهـــ( 392ابن جين )تعثمان عند التكافؤ     
        . 8 «حمموال على اإلكفاء يف غريه وكان وضع اإلكفاء إمنا هو للخالف

أن يصــــــــف الشــــــــاعر شــــــــيئا أو يذمه، أو  وهو »وهو عند قدامة بن جعفر من نعوت املعاين، يقول :     
لذي أريد بقويل متكافئني يف هذا املوضـــــــــــــع: متقاومان، إما يتكلم فيه مبعىن ما، فيأيت مبعنيني متكافئني، وا

 . 9« من جهة املضادة، أو السلب و اإلجياب، أو غريها من أقسام التقابـل ...
 ،رـــشع بيت أوالكالم  يف نـــالضدي بني كـــمجع :الناس مجيع عند املطابقة » القريواين قـرشي ابن يقول    

                                                           

 ، كتاب الذابئح، 02: حممد فؤاد عبد الباقي، دار الكتاب املصري، القاهرة، د ط، د ت، ج:تح، سنن ابن ماجة، حممد بن يزيد القزويين ابن ماجه -1
 .1056ابب العقيقة، ص:     

 .364أبو بكر الرازي ، خمتار الصحاح، ص : -2
  .  3892ص:كفأ،   مادة:، 43ج: ،05مج:ابن منظور ، لسان العرب ، -3
 .3893املصدر نفسه ، ص: - 4
 .04اإلخالص، اآلية :  -5
 . 189، ص:05، ج:كفء   مادة:أبو احلسني أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة،  - 6
 .   64، ص:كفء   الفريوز آابدي، القاموس احمليط، مادة: - 7
 .93 ، ص:كفء   ، مادة:07، ج: بن سيده ، احملكم واحمليط األعظما - 8
 .85قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص:  - 9
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 جيعلون اجتماع املعنيني يف لفظة واحدة مكررة طباقا...ومسى قدامة هذا النوع ومن اتبعه؛ فإهنم  قدامة إالّ 
ــــــقاملطاب هو الذي – ـــــــ ـــــــ ــــــالتكاف – عندان ةـ ـــــــ  َمنْ  مجيع من النحاس وغري غريه أحد التكافؤ ُيسّمه ومل ...ؤ،ـ

       .1« هـــــعلمت
ــــة يف إطالقه قد يكون معىن املقابلة، الذي يتضمنه لفظ املكافأة، هو  »ولرمبا      ــــد عليه قدامـ الذي استنـ

 دىــــــة إحــــؤ، إذ أن عالقة الضديـــــعلى الكلمتني املتضادتني. كما تدل بذلك عبارته يف تعريفه للتكافـ
 .2« عالقات التقابل بني الكلمات، فتكون تسميته من قبيل تسميـة اجلـزء ابسم الكـل  

 فؤ من أقسام الطباق، فهو حني قسم هذا األخري إىل حقيقيأما جالل الدين السيوطي فجعل التكاو     

أي  ،3چ ڱ ڳ           ڳ ڳ چ: ، واستشهد له بقول هللا ، قال إن اجملازي هو التكافؤ وجمازي 
 فهديناهضاال 

4.   

 ـاد  ــــضت ـ ال التقابل و - 60

اللفظي أو التضاد املشرتك، وفيه الذي هو أحد أنواع املشرتك  »اختلف العلمـاء يف نظرهتم للتضاد،     
فهم بني ُمقرّ  له وبيـن منكر ، 5« "جلل"و  "جـون"جتد اللفظة الواحدة تقع على شيئني ضدين كلفظة 

، و ما ينبغي اإلشارة إليه هنا هو أن احملدثني من أصحاب الدراسات الداللية يكادون يتفقون يف 6لوجوده
وعلى الرغم من وجود  »عمل يف معنيني متضاديـن، ومع ذلك كونه اللفظ الواحد الذي يست  نظرهتم له،

ظاهرة استخدام اللفظ الواحد يف معنيني متضادين يف كل اللغات فإن االهتمام الذي القته هذه الظاهرة 
من اللغويني احملدثني كان ضئيال، ورمبا مل تشغل من اهتمامهم إال قدرا يسريا، ومل تستغرق مناقشتهم هلا إال 

. وهم يف ذلك سلكوا الطريق اليت سلكها القدمـاء قبلهم، فهم أيضا بني مضيق هلا وبني 7«طـربضعة أس
 منكـر وغري معرتف هبا، وبني النظرتيـن سلك بعضهم طريق التوفيـق.     

                                                           

  .05، ص: 02ابن رشيق القريواين ، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ج: - 1
 .85 مىن علي سليمان الساحلي، التضاد يف النقد األديب، ص: - 2
 .122األنعام، اآلية:  - 3
 .225، ص: 03:جالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، جينظر:  - 4
 . 79/80م،ص:1999هـ/1419 ،01العالقات الداللية والرتاث البالغي العريب،مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع،ط عبد الواحد حسن الشيخ،-5
 وما  09، ص: 1975 ،01دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، ط: -دراسة مقارنة –ينظر: رحبي كمال، التضاد يف ضوء اللغات السامية  -6

 وما بعدها.   194ص: م، 1998،  5عامل الكتب، القاهرة، ط:بعدها. وأيضا: أمحد خمتار عمر، علم الداللة ،           
 .  191أمحد خمتار عمر، علم الداللـة، ص: -7
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نكتفي هبذا القدر يف احلديث  »فأما من يضيق يف استعماله فعلى رأسهم إبراهيم أنيس، حيث يقول:     
ألن ما روي عنها من الشواهد يعوز أكثره النصوص الصرحية القوية. وحني حنلل أمثلة التضاد عن األضداد 

يف اللغة العربية ونستعرضها مجيعا، مث حنذف منها ما يدل على التكلف والتعسف يف اختيارها يتضح لنا 
املقدار  ة. ومثل هذاأن ليس بينها ما يفيد التضاد مبعناه العلمي الدقيق إال حنو عشرين كلمة يف كل اللغ

االنقراض  الضئيل من كلمات اللغـة ال يستحق عناية أكثر من هذا السيما وأن مصري كلمات التضاد إىل
 .                         1«من اللغة،...

إننا لنتحدى الذين يزعمون  »وأما من ينكرها وال يعرتف هبا فمنهم عبد الفتاح بدوي، والذي يقول:    
بوضع  نبالع كلمات اللغة العربية أن أيتوان بلفظ واحد له معنيان متقاـــــدادا، ونباهلهم جبميــــغة أضأن يف الل

 .     2« فليس يف اللغة تضـاد –ولن يفعلوا  –واحد، فإن مل يفعلوا 
وأمـا من كـان مـذهبـه التوفيق بينهمـا، فمنهم عبـد الواحـد وايف حيـث رأى أن كال الفريقني قـد تنكـب     

ــــادة القصد فيما ذهب إليه، فمن التعسف إنكار التضاد مهما كان قليال أو نج ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ادرا، كما أنه ليس ـ
 .3«ابلكثرة اليت ذهب إليها الفريق الثاين املثبت للتضاد 

ــة من بني العالقات اليت يبىن      ــة هامـ ــرق للتضاد كعالقـ وليس هذا الذي عليه مدار البحث، إمنا هو يتطـ
  ب التقابـل.عليها أسلو 

 ة لغــــ  -
ـابن دري يقول التضاد  مبعىن اخلالف؛     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض »: ه( يف ذلك 321)ت  دـ ـ ـ ـ ـ ويف  .4«الشيء خالفه  دّ ـ

      .5« ومها متضـادان خالفه. املثـل أو املخالف...وضاده: الضديد: و الضد، ابلكسر، » القاموس احمليـط:
ليس كل ما خالف الشيء  »نــــــــه:أبفأبو الطيب اللغوي يــــــــرى  ده دائما،وهذا املعىن ابخلالف قد ال جن   
         .6«العلم د اجلهلـوض وة الضعـف،ـن؛وإمنا ضد القـان،وليسا ضديـخمتلف هلوة واجلـرى أن القـدا له.أال تـض

  :ةــــــغالل مقاييس فيفأبـدا،  ان أن يلتقيـــــــن ال ميكياملتضـادكما أن من خصائص التضاد أن      
 

                                                           

 .215م، ص: 1974، 06إبراهيم  أنيس، يف اللهجات العربية، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، ط: -1
 . 192، نقال عن: أمحد خمتار عمر، علم الداللة ، ص: 303، ص:2عبد الفتاح بدوي، األضداد ،ج  -2
 .                        194، د ت، ص: 08عبد الواحد وايف، فقه اللغة، دار هنضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ط:  -3
 .98ابن دريد، مجهرة اللغة، ص: -4
  .376قاموس احمليط ، ص:الفريوز آابدي ،ال - 5
 .33، ص:1996، 2أبو الطيب اللغوي، كتاب األضداد يف كالم العرب، عين بتحقيقه: عزة حسن ، دار طاالس للدراسات والرتمجة والنشر، ط - 6
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 رب :ــــــــيف لسان الع، و 1« ارــــــوالنه كالليل  واحد، وقت يف اجتماعهما وزــــــجي ال انــالشيئ:  املتضادان »
 إذا النهار، كل شيء ضـاّد شيئا ليغلبـه، والسواد ضده البياض، واملوت ضـده احلياة، والليل ضدّ الضد ّ  » 
ـــــــــــــــــــور 2 «جاء هذا ذهب ذلك  بعد هذا التعريف يورد جمموعة من التعريفات لبعض العلماء، . وابن منظـ

ــــول:  ــــه، األخرية عن ثعلب،...واجلمع أضداد،  »فيقـ ــــه خالفـ ابن سيدة: ضد الشيء، وضديده، وضديدتـ
ــــراء يكونون عليهم 3 چ ڍ ڍ ڇ  ڇ ... چ: وقد ضاده ومها متضادان...ويف التنزيل ، قال الفـ
ام اليت عبدها الكفار، تكون أعواان على عابديها يوم القيامة... أبو عوان، قال أبو منصــــــــور: يعين األصــــــــن

 فهو ضدك  ،وال وأراد قصرا، وأردت ظلمة وأراد نوراــــــــفالن إذا خالفك ، فأردت ط يناهليثـم: يقال ضادّ 
            .4« خالفك فأردت وجها تذهب فيه وانزعك يف ضده... وضديُدك، وقد يقال إذا

    ا ـًـ ـاصطالح -
وهلذا فإن ملطابقة، ابز ـــوقد مساه ابن املعت ،5ةـــــؤ والطباق واملطابقة واملقامســق والتكافــوالتضاد هو التطبي    

علماء البالغة القدماء مل يفردوا يف مؤلفاهتم مبحثا يتكلمون فيه عن التضاد، وإمنا كان ذكرهم له على أنه 
إمنا هو مقابلة الشيء  »عن هذا األخيــر: ه(370)تيقول اآلمدي  اق،ــــاألساس الذي يبىن عليه الطب

 معىن إىل أشار من ، غري أن هناك6« مطابقيـن -إذا تقابال -ملثله، الذي هو على قـدره، فسموا املتضادين 
 عند أحدمها ينتفي اللذان مها واملتضادان »:الذي يقــــــول العسكري هالل وأب ، ومنهممؤلفاته يف التضاد

 .7« والبياض كالسواد  ذلك عليه يوجد الذي الوجه على هذا جودو  كان  إذا صاحبه ودـوج

 ام الطباقـــــــإيه » ه(1120)تابن معصوم املدين  وهناك ما يسمى " إيهام التضاد " ، وقد أطلـــق عليه    
 فظني يتقابـــــــل معنامها اجلمــــع بني معنيني غري متقابلني، عبــــــر عنهما بل »وهو عنـــــــده:  ،«

                                                           

 . 360 ، ص:ضد ، مادة:03ج:أبو احلسني أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة،  - 1
 .2564ص: ، مادة: ضدد، 29ج: ، 04بن منظور ، لسان العرب، مج:ا - 2
 .82مرمي، اآلية : - 3
 .2565، 2564ص:، مادة: ضدد، 29ج:  ،04مج: ابن منظور ، لسان العرب، - 4
 ، 01ابن قيم اجلوزية، كتاب الفوائد املشوق إىل علوم القرآن وعلم البيان، صححه: حممد بدر الدين النعساين، مطبعة السعادة، مصر، ط: ينظر: - 5

   الربهان يف علوم القرآن، ،بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشيو  .69، ص:ابن حجة احلموي ، خزانة األدب وغاية األربو .145ص:هـ، 1327     
 علي صدر الدين املدين، أنوار الربيع يف أنواع البديع، .و 95، ص:2ج:جالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، . و455، ص: 03ج:     
 .31، ص:2ج:     

 لبنان، د ط، د ت.  ،حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العلمية بريوت أبو القاسم احلسن بن بشر اآلمدي، املوازنة بني شعر أيب متام والبحرتي، تح: -6
 . 255ص:      

  .  157: ، د ت، صطد  دار العلم والثقافة، القاهرة، ،وية، تح: حممد إبراهيم سليمالفروق اللغ ،هالل العسكري وأب - 7
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 ، ومثل له بقول دعبل اخلزاعي: ] من الكامل [1«احلقيقيان

 2الَ تـَْعَجيب اَي َسْلُم ِمْن َرُجل         َضِحَك املِشيُب ِبرَْأِسِه فـََبَكى

ـور فضحك املشيب هنا عبارة عن ظهوره ظهورا تما، وال تقابل بني البكي وظهـــــ »وعلق قائـــــال:     
، وما ذكره املدين كان   3«املشيب، لكنه عرب عنه ابلضحك الذي يكون معناه احلقيقي مضاد ملعىن البكاء 

 .4ه ابلطباقـــــأحلققد  القزويين اخلطيب 

واجلمع بني املتضــــادين يكون ابمسني أو فعلني أو حرفني، أي ال يصــــح أن يضــــم االســــم إىل الفعل أو     
    ذلك: ، ومثال5الفعل إىل االسم

قول  أيضـــــــــــــــا ، ومنــه6 چ کک ک  ڑ ڑ چ: هللا  كقول  ومنــه   اجلمع بني االمسني -
  ]  من الكامل  [  الفرزدق:

  7ارُ ــــــــهنََ  هِ ـــــــــيْ بَـ انِ جِبَ  حُ ـــــــــيصِ يَ  لٌ ــيْ لَ        هُ ـــــــنَّ أَ كَ   ابِ بَ  الشَّ يف  ضُ هَ نْـ يَـ  بُ يْ والشَّ 

   گ  گ ک ک ک  ک  ڑ     ڑ  ژ...  چ:  هللا قولنه : وماجلمع بني الفعلني - 

 . 8 چ ڻ   ڻ     ڻ          ں   ں        ڱ ڱ  ڱ      ڱ  ڳڳ   ڳ    ڳ  گ  گ
 .9چ    ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ:  هللا قول: ومنه اجلمع بني احلرفني -  

 

 

                                                           

 37، ص: 02املدين،أنوار الربيع يف أنواع البديع،ج: ابن معصوم - 1
 .106م، ص: 1994ه/1414، 01، شرحه حسن محد، دار الكتاب العريب، بريوت، ط: اخلزاعي بن علي ديوان دعبل - 2
 38، ص: 02أنوار الربيع يف أنواع البديع،ج: املدين، ابن معصوم - 3
 .258خلطيب القزويين ، اإليضاح يف علوم البالغة، ص:اينظر: - 4
 .145ينظر: ابن قيم اجلوزية، كتاب الفوائد املشوق إىل علوم القرآن وعلم البيان، ص:  - 5
 .18الكهف، اآلية: - 6
 .223م، ص: 1987ه/1407، 01، شرحه وقدم له: علي فاعور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: ديوان الفرزدق - 7
 26آل عمران، اآلية: - 8
 .286 اآلية: البقرة، - 9
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       خـالف تّ ــال التقابل و - 07 

 ة لغــــ  - 
  وقد املّضادة،: اخلالف »:من أن  سيده ابنما ذكره  ، ومن خاللن التضادمن خالل ما مت ذكره ع    

 ،1«واختلف ختالف فقد يســــــــــــــاو مل ما وكل يتفقا، مل :واختلفا األمران ختالف و ...وخالفاً  خمالفةً  خالفه
بني فإننـا نلحظ ذلك التداخل يف االستعمال بينه وبني مصطلـح التخالف، فالكثري من العلمـاء ال يفرقون 

 التضاد، من أعم الختالفا من حيث إنفقط من يــــــرى وجها للتفرقة بينهما، منهم املصطلحني، والقليل 
 . 2متضاد خمتلف كل  يسفكل متضاد خمتلف، ول

منها ما  و ،للتخالف لغويونالتعريفات الكثرية اليت أوردها الخالل معىن التقابل من أيضـــــا  نســـــتشـــــف    
ضــد قدام واخللف أيضــا القرن بعد القرن يقال هؤالء َخْلُف ســوء لناس  خْلف »جاء يف خمتار الصــحاح: 

مفتوحها ما جاء من بعد يقال هو خلف ســـــوء  الحقني بناس أكثر منهم. واخللف أيضـــــا ســـــاكن الالم و
من أبيه وخَلف صـــدق من أبيه ابلتحريك إذا قام مقامه... و اخللفـــــــــــــــــة: اختالف الليل والنهار ومنه قوله 

 :وِخلفــــــة  ...3چ ۓ ے   ے ھ    ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ                ۀ  ڻ چ
ف فالن فالان إذا كان خليفته يقال خلفه يف قومه من ابب كتب ــــالشجر مثر خيرج بعد الثمر الكثري. وخل

. وخلفه أيضـــا: جاء بعده و خلف فم الصـــائم تغريت رائحته وكذا 4چ ہ ہ ہ چ :ومنه قوله تعاىل
ـــــــــه واببهاللنب والطعام إذا تغ ، وما نلحظه من هذا التعريف هو أن  " خلف 5« ... دخل ري طعمه أو رحيـ

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــّدام "، و " الليل " يتقابل مع " النهار" من حيث إن كل واحدة منهما هي خمالفـ " تتقابل مع " قـ
تغيـــر تتقابل لألخرى، والناس الاّلحقيـــن يتقابلون مع الّسابقيـــن كوهنم حّلوا حمّلهم، وحالة فم الصائم قبل ال

     مع حالته بعد التغيـر، ونفس الشيء مع تغري حالة الطعـام.
والالم  ءااخل » جتســـيد ملا ســـبقت اإلشـــارة إليه، فهو يقول: " خ ل ف"ادة موما يذكره ابن فارس يف     

 .   6«غيـرالتّ  والفـاء أصول ثالثة:أحدمها أن جييء شيء بعـد شيء يقـوم مقامه،والثاين خالف قـدام،والثالث

                                                           

  . 123، ص:  5 ، ج:ف ل خابن سيده ، احملكم واحمليط األعظم، مادة:  -1
  .33ينظر: أبو الطيب اللغوي، كتاب األضداد يف كالم العرب، ص:  -2
 .62الفرقان، اآلية:  -3
 .    142األعراف، اآلية:  -4
 .125،126ر الصحاح، ص:أبو بكر الرازي ، خمتا  -5
 .210ص:  ،، مادة: خلف02ج:أبو احلسني أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة،  -6
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 ا ًـــ اصطالح -
 هالل وــــــــــــــــأبجنــــــــــــــــد من البالغيني أيضا من يفرق بني التخالف والتضاد، من حيث إن التخالف أعم ف    

 اليت الصفة يف اآلخر مسدَّ  أحدمها يسدُّ  الاللذين  املختلفني نّ أ »ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيذك ه(395)ت العسكري
 صــاحبه وجود عند أحدمها ينتفي اللذان مها ملتضــادانوا ،موضــةواحل كالســواد  الوجود، مع جنســه يقتضــيها

 كل  وليس خمتلف متضـــاد فكل والبياض، كالســـواد  ذلك، عليه يوجد الذي الوجه على هذا وجود كان  إذا
 متغاير خمتلف وكل متضـــاداً، اجتماعه ممتنع كل  وليس اجتماعه ممتنع متضـــاد كل  أن كما  متضـــاداً، خمتلف
اخلفاجي حينما جعل التضـــــــــــــاد أعم ، وجعل ابن ســـــــــــــنان   وخالفه يف ذلك، 1 «خمتلفاً  متغاير كل  وليس

ومسى أصـــحاب صـــناعة الشـــعر ما كان قريبا من   » وهو يتحدث عن املطابق :املخالف قريبا منه، يقول 
 . 2« التضاد املخالف

 ض   ــــــــنـاقــتـّ ال التقابل و - 80

 ة لغــــ -
         مـادة )ن ق ض( يف اللغـة:  
احلبل  قضــتُ ... ونَ  ،النون والقاف والضــاد أصــل صــحيح يدل على نكث شــيء »يقول ابن فارس:     

 .3«والنقيض : املنقوض  .والبناء
        4«الذي خيالفك... وانقضه يف الشيء مناقضة، ونقاضاً:خالفه... ونقيضك:...» ويقول ابن سيده:    
ل والعهد من ابب نصر، و النُّقاضة ابلضم ما نُِقض من البناء واحلب نقض  »وجاء يف خمتار الصحاح:     

حبل الشـــــــــــــعر و املناقضـــــــــــــة يف القول أن يتكلم مبا يتناقض معناه و االنتقاض االنتكاث...وأنقض احلمل 

، فالنقض هو جعل الشيء على خالف ما كان 6« 5 چ ۓ    ۓ ے  چ :ظهره أثقله ومنه قوله تعاىل
الة أخرى تقابلها، فحالة احلبل املربم تقابلها حالته وقد نكث، ويكون عليه، أي أنه ينقل من حالة إىل ح

واملنــاقضــــــــــــــــة يف القول: أن يتكلم مبــا يتنــاقض معنــاه، أي   »التنــاقض يف القول أيضــــــــــــــــا مبخــالفــة معنــاه،
                                                           

 .  150وية، ص: الفروق اللغ ،هالل العسكري وأب  -1
 .200 ص:اخلفاجي، سر الفصاحة،  بن سنان أبو حممد - 2
 .471، 470ص: ،، مادة: نقض02ج:احلسني أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة،  أبو - 3
 .178ص:مادة: نقض، ، 6ابن سيده ، احملكم واحمليـط األعظم ، ج -4
 .03الشرح ، اآلية : -5
 .427أبو بكر الرازي ، خمتار الصحاح، ص: -6
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أي أثقله  ،2چ ۓ    ۓ ے  ے چ »و  . ويف اجلســــــــــم أبن يصــــــــــري من حال إىل حال،1«يتخالف
  .3« حًت جعله نقضا،أي مهزوال

 ونـََقضَ . َهَدَمه: الِبناء نـََقضَ : يقال. إحكامه بعد أْفَسَده: نـَْقضاً  الشيءَ  نـََقضَ  »ويف املعجم الوسيط:     
ـطاقات حلّ  :الغزل أو احلبل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـانقض يف قوله مناقضة ونقاضا: تكل ...هـ ـ ـ ـ ـ   ناقضتو  م مبا خيالف معناه...ـ

 .4«القوالن : ختالفا وتعارضا 
 يف حــالتني بني اخلالف ال خيرج عن إطــار لتنــاقضاملعىن اللغوي لأن خالل مــا مت عرضــــــــــــــــه يتبني  من   

  .الواحد الشيء
 ا ًـــ اصطالح -

اختالف القضيتني ابإلجياب والسلب  حبيث يقتضي لذاته  » :أبنه  التناقض الشريف اجلرجاين عرف    
  النقاد واألدابء، وأما عند 5«إبنســـــــــــان ، كقولنا زيد إنســـــــــــان، زيد ليسهما وكذب األخرىيحدأصـــــــــــدق 

تفاوتت نظراهتم إليه، فاعترب حينا دليال على قدرة الشـــــــــــــاعر، أو الكاتب، وبراعته اللغوية  »اآلخرين فقد 
 " ويذمه يف الوقت نفســه، شــرط اإلجادة يف األمرين، يقول قدامة بن جعفر: -مثال–حني ميتدح الشــيء 

يصف شيئا وصفا حسنا،   لشاعر نفسه يف قصيدتني، أو كلمتني؛ أبنومما جيب تقدميه أيضا أن مناقضة ا
مث يذمه بعد ذلك ذما حسنا أيضا غري منكر عليه، وال معيب من فعله، إذا أحسن املدح والذم، بل ذلك 

ــــداره عليها ــــه، واقتـ ّد التناقض حينا آخر من العيوب، اليت  وعُ   .6" عندي يدل على قوة الشاعر يف صناعتـ
 . 7« االحرتاز منها –واملتكلم عموما  –ديب جيدر ابأل

، ورأى أبن العيب ال يلحق املعىن االستحالة والتناقض فمن علماء البالغة يف ذلك من مجع بني     
الشعري وحده، وإمنا يلحق املعاين مجيعا، وذلك إذا مجع بني املتقابالت، وكان هذا اجلمع من جهة واحدة، 

شرة مثال ضعف وإهنا نصف، إهنا ضعف خلمسة ونصف لعشرين، فال يكون : إن العمثال ذلك إذا قلنا
 ذلك حماال إذا قيل من جهتني، فأما من جهة واحدة كما إذا قيل إهنا ضعف ونصف خلمسة، 

                                                           

 .846الفريوز آابدي ،القاموس احمليط ، ص: -1
 .03الشرح، اآلية : -2

 .846الفريوز آابدي، القاموس احمليط ، ص: 3 -
 .  947ط، ص: املعجم الوسي فى، أمحد حسن الزايت، حامد عبد القادر، حممد علي النجار ،إبراهيم مصط -4
 . 71، ص: علي احلسيين اجلرجـاين احلنفي، كتاب التعريفـات - 5
 .20، 19قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص: -6
 .56، التضاد يف النقد األديب، ص: مىن علي سليمان الساحلي - 7
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              .1، ولذا فمن صحة املعاين جتنبهمافال

، 2«بعضا  يعارض بعضههو أن يناقض الشاعر كالمه أو و  » ه ( 584)ت  بن منقذ:أسامة وقال     
   ] من املتقارب [خفاف:  ويذكر لذلك بيت

 3افً ــــــــــــيفِ ا خَ نً ــــــيزِ نان رَ اجلَ  ورَ بُ صَ          هُ ــــــتَ يْـ ألفَ  لُ يْ اخلَ  ثَ كَ تَ ا انْـ ذَ إِ 

. 4« سهإنه أراد رزينا من جهة العقل وخفيفا، وقيل : إنه أراد رزينا يف نف وقيل: » : ويعلق عليه قائال    
املصري وإمنا أراد تعليق الشرط على نقيضني ممكن ومستحيل ومراد ابن أيب أصبع وليس هذا ما أراده 

هو تعليق الشرط على نقيضني ممكن ومستحيل، ومراد املتكلم  » ، يقول :املتكلم املستحيل دون املمكن
قض نفسه يف الظاهر إذ شرط املستحيل دون املمكن ليؤثر التعليق عدم وقوع املشروط فكأن املتكلم ان

  وميثل لذلك بقول النابغة الذبياين:  ] من الوافـــــر [  5« وقوع أمر بوقوع نقيضني

 6ابُ رَ ـــالغُ  ابَ شَ  وْ أَ  تَ بْ ا شِ ا مَ ذَ إِ       ى   اهَ نَ أو تَـ  ،مُ لُ حتَْ  فَ وْ سَ  كَ نَّ إِ وَ 

لى شيب الغراب مستحيل، وع ،تعليقه وقوع حلم املخاطب على شيبه ممكن »ويعلق على ذلك أبن 
 . 7 « ومراده الثاين ال األول؛ ألن مقصوده أن يقول: إنك ال حتلم أبدا

مما سبق ذكره، يتبني أن مصطلحات: املقابلة و الطباق و التكافؤ و التضاد والتخالف والتناقض، كلها     
 اصية التقابل.ميكن اجلمع بينها يف جمال واحد، كوهنا  تشرتك يف خاصية أساسية واحدة هي خ

                                                           

 وما بعدها . 238.وأيضا: أبو حممد بن سنان اخلفاجي، سر الفصاحة،  121، 120جعفر، نقد الشعر، ص:  ينظر: قدامة بن - 1
 املتحدة، د ط،  أسامة بن منقذ، البديع يف نقد الشعر، تح: أمحد أمحد بدوي، حامد عبد احلميد، طبع وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، اجلمهورية العربية - 2

 .152د ت، ص:       
 . 516م، ص: 1984ه/ 1405، 02نوري محودي القيسي، شعراء إسالميون ) ديوان خفاف بن ندبة (، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط:  - 3
 .152أسامة بن منقذ ، البديع يف نقد الشعر، ص:  - 4
  حنفي شرف، طبع اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية،  ابن أيب أصبع املصري، حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تح: حممد - 5

  . وعلى هامش الصفحة يعلق احملقق على هذا التعريف، قائال: " ونرى تعريف ابن منقذ هلذا الباب 607د ت، ص: د ط، اجلمهورية العربية املتحدة.    
 وهذا حقيقة املناقضة كما ال خيفى. أما تعريف املؤلف للمناقضة هنا فهو  يعرفه بقوله هو أن يناقض الشاعر كالمه أو يعارض بعضه بعضا إذ أدق معىن    
 بعيد عن مسماه، إذ تعليق أمر على أمرين أحدمها ممكن واألخر مستحيل، وإرادته أحد األمرين ال يتفق ومعىن املناقضة ".       
 .20م، ص: 1991ه/1411، 01العريب، بريوت، ط: ديوان النابغة الذبياين، شرح وتعليق: حنا نصر احلِــيّت، دار الكتاب - 6
 .607ابن أيب أصبع املصري، حترير التحبري، ص:  - 7
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 توطئــة    

وإن من  ،تُعرَُّف البالغـــــــة أبهنـــــــا إصابة املعىن وحسن اإلجيـــــــاز، وعلمها واحد من علوم اللسان العريب     
 لعلم:أسباب نشوء هذا ا

حيث إن ملكة النقد  وا على تذوق األسلوب ونقده،أوهم نش العرب أمة مفطورة على البالغـــــــة، كون  - 
 عندهم موفورة، واآلراء النقدية اليت ظهرت لديهم كانت هي األساس الذي قام عليه علم البالغة العربية.

زين،كونـــه أبلغ من كالمهم، بسبب  كما أن هللا عز وجل حتداهـــم ابلقرآن الكـــرمي الذي وقفوا عنده عاج  -
من ذلك دأبـوا يبحثون عن وجوه هذا اإلعجـاز، وفهم أسراره، وإقامة األدلة العلمية عليه، فكانوا أن وقفوا 

 على خصائص البالغة العربية، فتوسعوا يف حبثها وتدوينها يف مؤلفاهتـم.

ـــــــــــــــــة اإلســـال - ـــــــــــــــــة نتيجة لتوســـع الفتوحات ُيضـــاف إىل ذلك ســـبب آخر يتمثل يف اتســـاع رقعة الدولـ ميـ
أدى بدوره إىل فساد ذوقهم والذي اإلسالميــة، وامتــزاج العرب ابلكثرة الوافدة من األعاجم على اإلسالم، 

الســـليم، و إىل احنراف ملكاهتم ، وتضـــاؤل الطبع  يف نفوســـهم، وهذا أيضـــا كان من البواعث على تدوين 
 به بالغـة الكـالم.  البالغة العربية، لتكون ميزاان سليما توزن

ـــــــــــــن سر      ـــــــــــــة كعلم له حدود وله قواعد تضبطه، علم تتمثل أمهيته يف تبييـ بكّل ذلك أتسس علم البالغـ
  إعجاز القرآن الكرمي أوال، ويف تقومي امللكات وترشيد الذوق العريب اثنيـا.

ــــــــع     ه إىل مفهوم تطرق البحثوقد ، الذي هو أحد علوم البالغة و أسلوب التقابل لون من ألوان البديـ
دراسات البالغيني القدماء إىل سيتطرق يف ما أييت ، و اللغوي وإىل ما يندرج ضمنه من مفاهيم يف التمهيد

ـــــــــنترتيب  التسلسل الزمين وحسب  اءلقدمترتيب ا، مراعيا يف ذلك واحملدثني حسب طبيعة دراسة  احملدثيـ
 . كل منهم للتقابل
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 ـدمــاء  ل عند القـــــالتقاب -أوالً 

منوذجا لفهم اللغويني والنحاة للتقابـل، متمثال فيما تضمنتـه املعاجم يف التمهيد لقد عرض البحث     
، والتحليل الذين تناولوه ابلدراسةالقدماء، و اللغوية من تعريفات، وبقي أن يعرض لعدد من أعالم البالغـة 

 هلم، وذلك كما يلي: مراعيا يف ذلك التسلسل الزمين 
  ( هـ 296ت) املعتـزعبد هللا بن  - 10

جترد ابن املعتـز للرد على هجمات املتفلسفني، فألف كتابـه "البديع" وبذل فيه جمهـودا ال ينكره جاحد،     
 وهذا الكتاب بناه على مقدمة ومخسة أبواب حتدث فيها عن أصول البديع الكربى من وجهة نظره، وهي:

، ورد أعجاز الكالم على ما تقدمها، أما الباب اخلامس من البديع فهو كما االستعارة، واجلناس، واملطابقة
، وهـو يف هذه األبواب ينوع يف استعمال الشواهد، ي "املذهب الكالم"  اجلاحظ ويقول مذهب مساه عمر

 فيستشهد ابلقرآن الكرمي، واحلديث، وكالم الصحابة، وكالم األعراب، والشعر، وكالم احملدثني، واملثل. 
وابن املعتز حني يتكلم يف الباب الثالث عن املطابقة؛ نستشف من الشواهد اليت يوردها يف ذلك، أنه     

 .1ال يفـرق بينها وبني املقابلـة
 ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ  ڭ ڭ چ:فمن القرآن الكرمي يستشهد بقول هللا تعـاىل    

 وت وبني احليـاة.وهو بذلك يكون قد قابل بني معىن " القصاص" و الذي هو امل ،2 چ ۈ ۈ
 دَ نْ عِ  ونَ ــــلُّ قِ تَ وَ  عِ زَ الفَ  دَ نْ عِ  ونَ رُ ــــثُ كْ تَ لَ  مْ كُ نَّ إِ  » لألنصار: ومن احلديث النبوي الشريف، قول الرسول     
تقلـون عند "  من جهة، و "الفـزع عند تكثرون" يف هذا يكون قد قابـل بني   ، والرسول 3« عِ مَ الطَّ 

 . 4من جهة أخرى " الطمع
من املطابقة قوُل َحَسن  املشهـور: ما رأيت يقيـًنا ال شّك فيه أشبـَه  »أما من أقوال الصحابـة فنجـد:      

وقد أُنكـر عليه اإلفراط يف ختويف  -رضي هللا عنه-قال احلسن  » و، 5«بشّك ال يقيـن فيه من املوت

                                                           

 وما بعدها 36ينظر: عبد هللا بن املعتز ، كتاب البديع، صفحة :  -1
 .  179البقرة ، اآلية:  -2
 .682، ص: 01م، ج:1982ه/ 1402الفكر، دمشق، د ط، أبو سليمان محد اخلطايب، غريب احلديث، تح: عبد الكرمي إبراهيم العزابوي، دار  -3
 36، كتاب البديع ، ص: عبد هللا بن املعتزينظر:  - 4
 املصدر نفسه ، نفس الصفحة.   -5
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، والتقابـل يف القول األول 1«غ اخلوفخوَّفـك حًت تبلغ األمـن، خري ممن آمنك حًت تبلـ النـاس: إن من
 الشك واليقني" ، وهو انتج عن تغيري موقع الكلمتني: " شك ال يقني فيه" و  " يقني ال شك فيه" بيـن: 

 "وقولـه:  "خوَّفـك حًت تبلغ األمـن إن من"يف الرتكيب، ومثله أيضا يف الثـاين، والذي هو بني قولـه:  "
وقال ابن عباس: كم َمـْن أذنب وهو يضحك دخل النّـار  »ما جند أيضـا: . ك"آمنك حًت تبلـغ اخلـوف

 .2« وهو يبكـي، وكم من أذنب وهو يبكي دخل اجلنّـة وهو يضحـك
إن هللا كفانـا مؤونـة الدنيا وأمـران  »ومما استشهد بـه من كالم العرب البلغـاء قول احلجاج يف خطبتـه :     

قـال أعرايب لرجـل: إن فالانً  »، وأيضا 3«ا مؤونـة اآلخرة وأمران بطلب الدنيا بطلب اآلخرة فليت هللا كفانـ
 .4«وإن ضحك لك فإنه يضحك منك، فإن مل تتخذه عدواً يف عالنيتك، فال جتعله صديقاً يف سريرتك

وأمران  كفانـا مؤونـة اآلخرة"  من جهة، و " آلخرة كفاان مؤونـة الدنيا وأمـران بطلب"  واحلجاج قابل بني 
فال جتعله " وبني  " عدواً يف عالنيتك فإن مل تتخذه" من جهة أخرى، واألعرايب قابل بني  " بطلب الدنـيا

 ." صديقاً يف سريرتك
حّدثين األسدي قال: قيل أليب دؤاد األايدي وبنته تسوس دابته :  »قوله: مما استشهد به أيضا، و     

 .5« يت كما أكرمتـها هبـواينأهنتها اي أاب دؤاد فقال: أهنتها بكرام
 ومن أمثلـة مـا استشهـد به من  الشعر جنـد قول زهري: ]من البسيط[    

 .6َصَدقَــا هِ انِ رَ قْـ أَ  نْ عَ  ذَّبَ ُث كَ ـيْ ا اللَّ ا       مَ ذَ ـاُد الّرِجاَل إِ طَ صْ ـٌث ِبعثَـّر يَ يْ لَ 

 .7« الصدقو و الشاعر يف البيت، يكون قد قابل بني الكذب  »ويقول: 
 [  من الكامل ] قول الفرزدق:ويستشهد أيضا ب 

 .8قبّـَح اإللـُه بين ُكليب  إهّنُــْم        الَ يـَْغـِدرون َواَل يـَُفــوَن لِـَجـارِ 

                                                           

 .37ص: ، كتاب البديع ،  عبد هللا بن املعتز -1
 املصدر نفسه ، نفس الصفحة.   2 -

 .  36املصدر نفسه ،ص:  -3
 .37املصدر نفسه ، ص:  -4
 .38املصدر نفسه ، ص: -5

 . 77ص:  ديوان زهري بن أيب سلمى، 6-
 .39، كتاب البديع ،ص:عبد هللا بن املعتز - 7
 .311ديوان الفرزدق، ص: - 8
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 .1« حيث قابـل بني " ال يغدرون " و " ال يفون "»ويقول:     
 [ من الطويل متّـام: ] ل أيبو قـأيضا ب و

 .2َمـاجَ عْ بـَح أَ صْ أَ   مثُّ اين يـُح املغَ صِ فَ         َكاملها  لِبيضِ اب انَ كَ   دْ ٌل قَ زِ نْ هلَم مَ 

 .   3واملقابلـة يف البيت بني قوله : " كان...فصيح املعاين "، وقوله: " أصبح أعجـما "    
ينتظر وقال عبد هللا بن عبد احلميد يف تعزيـة: ما أشبـه الباقي الذي  »قول: في ،وأمَّـا من كالم احملدثيـن    

، فهو قد قابل بني " الباقي " يف  الطرف  األول من الرتكيب، 4«الفناء ابملاضي الذي أتى الفنـاء عليـه
 » قوليطرف الثاين منـه، وابملثل قابـل بني " ينتظـر الفناء " و" أتى الفنـاء عليه "، و الوبني " املاضي " يف 

 ُتوفـَّر رزقه منها، ومن طلب الدنيا طلبه املوت وقال سهل بن هارون: من طلب اآلخرة طلبته الدنيا حًت
 .    5« حًت خُيرجه منـها

    شعره و نثـره    -مث هو بعد ذلك يـورد جمموعة من األمثلة موضحا هبا ما يُعاب من التقابـل يف الكالم     
 [:  لكاملا] من لبعض احملدثيـن، وهو من عجيب هذا الباب يف الـّرداءة منه فأّمـا األول فقد ذكر     

 .ةـوَّ قُ بِ  هِ ــــيقِ  يَ اَل  كَ ريِْ وَن ِعرَضَك ُجنَّـًة        إْذ ِعـْرُض غَ َك دُ الَ َت مَ لْ عَ جَ وَ 

ه: " ال يقيه بقوة ـــومن فساد املقابلة يف هذا البيت أن الشاعر قد قابل بني " ُجنَـّة " وبني املعىن يف قول    
 .    6افقـة وال املخالفـة"، وهو تقابل ال يصلح ال من جهة املو 

 وقال كاتب تِمَش وامسه شجاع يف دعائـه: اي  »وأّمـا الثاين، فذكر منه شاهًدا واحـًدا يتمثل يف قوله:     
 . 7«ربِّ ارَحـْم تُرحـْم 

 
 

                                                           

 .39، كتاب البديع ،ص:عبد هللا بن املعتز - 1
 .232، ص: 03، د ت، ص: ج: 04بشرح اخلطيب التربيزي، تح: حممد عبده عزام، دار املعارف، القاهرة، ط:  ديوان أيب متام، - 2
 .41، ص:، كتاب البديع عبد هللا بن املعتزينظر:  - 3
 .40املصدر نفسه ، ص:  - 4
 .46، 45: املصدر نفسه ، ص - 5
 .47املصدر نفسه ، ص: ينظر:  - 6
 ، نفس الصفحة.املصدر نفسه - 7
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                                                        هـ(337قدامـة بن جعفـر ) ت – 20

ل النقاد العرب، أييت بكتابيـه " نقد الشعـر" و" نقد النثـر" ليسهم  هبمـا يف تطوير البالغة من أوائـ     
حيث تكلم عنها يف ابب نعوت املعاين، وهو  ،العربية. وهو يعد أيضا من أوائل من تكلموا عن املقابلة

لشعر"، ا  تابـه " نقديربط صحة املعاين وفسادهـا بصحة املقابلـة وفسادها، و جاء ذلك يف موضعني من ك
وهي أن يصنع الشاعـر معاين يريد التوفيـق بني  »يقول يف املوضع األول متحداث عن صحة املقابلـة : 

بعضها وبعض، أو املخالفـة، فيأيت يف املوافق مبا يوافـق ويف املخالف مبا خيالف على الصحة، أو شرط 
مبا يوافقه مبثل الذي شرطه وعدده، ويف ما خيالف  شروطا ويعدد أحواال يف أحد املعنيني، فيجب أن أييت

 [ :  ] من الطويلالشاعرقول بثل ومي ،1«بضد ذلك

 رَِّت.ـــــاْحَلْولَْيـَن يل مث إنَـُّه        أََتْت بعـُد أيَـّاٌم ِطواٌل أَم تـََقاَصْرَن  وَ 

أن املقابلة تقوم على مراعاة  »ذلك ، ونفهم من 2« فقابـل القصر واحلالوة: ابلطول واملـرارة »ويعلق قائال: 
املناسبة بني الكلمات، مع مراعاة معىن املواجهة املستمدة من املعىن اللغوي للمقابلة، وهذه املناسبة إما أن 

 .3« تكون ابلتوافق، أو التضاد، أو قريبا منهما
 [:  من الكامل ]الشاعر ا قولومن األمثلـة اليت أوردهـا قدامة أيضا متثيال منه لصحة املقابلـة وجودهتـ    

 ـرَّين مل آِشـر.يٌث سَ دِ ا حَ ذَ إِ ب        وَ ئِ تَ كْ  مل أَ ين ـاءَ يٌث سَ دِ ا حَ ذَ إِ وَ 

فقد جعـل إبزاء سرين سـاءين، وإبزاء االكتئاب األشر، وهذه املعاين يف  » :أيضا، بقوله ويعلق على ذلك 
 .4« غايـة صحة التقابـل

ومن كان  » ، يقول:وجيعلها من عيوب املعاين يتكلم عن فساد املقابالتويف املوضع الثاين، حني     
حافظا ملا ذكران من صحة املقابالت يف ابب النعوت ظهرت له احلال يف فسادها كثيـرا، وهو أن يضع 
 الشاعر معىن يريد أن يقابله آبخر إما على جهة املوافقة أو املخالفة فيكون أحد املعنيني ال خيالف اآلخر 

 
                                                           

 .79قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص: - 1
 ، نفس الصفحة.املصدر نفسه -2
 .32مىن علي سليمان الساحلي ، التضاد يف النقد األديب ، ص:  - 3

 . 80قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص:  4-
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 [ من اخلفيف قول أيب علي القرشي:  ]بذلك لثل ومي، 1«و ال يوافقـه

نـَْيا َوَغْيُث اجلُُنوِد.  اي ابَن َخرْيِ األْخَياِر من عْبِد مَشس         أَْنَت َزْيُن الدُّ

 .       2«فليس قوله وغيث اجلنود موافقا لقوله زين الدنيا وال مضادا وذلك عيب »ويعلـق على ذلك:  
 [اخلفيف  من  ]  :الشاعر نفسه يضا قولومنه أ

 .يدِ دِ نْ الصِّ  ةِ امَ ا هلَ مً دْ قَ  ونَ بُ   ا      ضرَّ وَ  الحِ ي الصَّ ذِ لِ  اءٌ محَ رُ 

  "الشرير"  "الصنديد"قدم ضد وال مثل، ولعله لو كان مكان قوله ليس للصنديد فيما ت »ويرى قدامة أنه     
                             .          3« ذي الصالح ""لقوله  جيدا  كانل

  هـ  (  370احلسن بن بشر اآلمدي )ت  - 30

ونراه يستهل الكتاب  »من أهم مؤلفاته،  " -أبو متام والبحرتي -يعترب مؤلفـه " املوازنة  بني الطائيني     
ملطبوعني ببيان أن يف الشعر مذهبني متقابلني خيتلفان من حيث صنعه ونقده، أما املذهب األول فمذهب ا

الذين ال يتكلفون يف صنع الشعر، بل يرسلون أنفسهم على سجيتها، وميثلهم البحرتي. وأما املذهب الثاين 
فمذهب املتكلفني الذين يبعدون يف معانيهم ويُغمضون فيها حًت حتتاج إىل شرح واستنباط، وميثلهم أبو 

 .                                  4« متام
وما علمت أن أحدا فعل هذا غري  » مدي الختالف البالغيني يف تسمية الطباق، قائال:ويتعرض اآل     

أيب الفرج، فإنه وإن كان هذا اللقب يصح ملوافقته معىن امللقَّبـات، وكانت األلفاظ غري حمظورة، فإين مل 
م يف هذه األنواع أكـن أحب له أن خيالف من تقدمه مثل أيب العبـاس عبد هللا بن املعتز وغريه ممن تكلـ

. مث، ويف تعريفه له، أييت على ذكر التقابل، فيقـول يف 5«وألف فيـها، إذ قد سبقوه إىل اللقب وكفوه املئونـة
ورأى الطائي الطباق يف أشعار العرب؛ وهو أكثر وأوجد يف كالمها من التجنيس،  »موضع من كتابه: 

 ـا هو مقابلة الشيء ملثله، الذي هو على فهذا حقيقة الطباق، إمن وهو مقابلة احلرف بضده ...

                                                           

 . 118قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص:  -1
  ، نفس الصفحة.املصدر نفسه -2
 .119املصدر نفسه، ص:  - 3
 .128:ص، د ت، 09دار املعارف، القاهرة، ط: شوقي ضيف، البالغة تطور وتريخ،  -4
 . 258أبو القاسم احلسن بن بشر اآلمدي، املوازنة بني شعر أيب متام والبحرتي، ص:  -5
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 [ من البسيط زهيـر :  ]، وميثل بقول 1« مطابقيـن -إذا تقابال -قـدره، فسموا املتضادين 

 .2لَيٌث بعثَـّر يصطَاُد الّرَِجال إذا        ما الليُث َكَذَب َعْن أَقرَانِه َصَدقَا

 .3« بني قوله "صـدقا"فطابق بني قوله "كـذب" و  » ويعلق عن البيت قائال:
وهو: مقابلـة احلرف بضده أو ما يقارب  »ويف موضع آخـر، حينما يشري إىل ما يقارب الضد فيقول:    

 .         5« هـو ما ال يقع ابلتضـاد يف اللفظ وإمنـا يف املعىن لعلـه يعين مبا يقارب الضد »، وهو 4«الضد 
   هـ( 395أبو هالل العسكري )ت - 40

 ق أبو هالل العسكري بني املقابلة واملطابقة، وحبث كال منهما يف فصل مستقل.  فر     
املقابلة: إيـراد الكالم، مث مقابلتـه مبثلـه يف املعىن واللفـظ على جهة املوافقة  »بقوله: فأما املقابلة فعرفها     

ابلة الكالم مبثله يف املعىن ما قاله أبهنا مق -مع التمثيل -، ويوضح أبو هالل العسكري 6«أو املخالفة 
، وميثل لذلك من القرآن 7«فأما ما كان منها يف املعىن، فهو مقابلة الفعل ابلفعـل  »واللفظ، فيقول: 
فخواء  »ويعلق على ذلك بقوله:  ،8 چ  ھے  ھ ھ    ھ ہ چ: الكرمي، بقول هللا 

 ول:ــــــويق ،10 چ ڱ ڳ ڳ ڳ چ :. وبقوله 9«بيوهتم، وخراهبا مقابلة لظلمهم...
 .11« فاملكر من هللا تعاىل العذاب، جعله هللا عز وجل مقابلة ملكرهم أبنبيائه وأهـل طاعتـه »
 [ من الطويل وممّـا مثل به من الشعر، قول أتبَّط شـرا: ] 

 .12 ِعطفي ابهِلَجـاِن اأَلَوِاركِ زَّ ا هَ مَ ِعطَفـُه         كَ  يِّ احلَ  ةِ وَ دْ نَ  يفِ  هِ أهـزُّ بِ 
                                                           

 .254، ص: أبو القاسم احلسن بن بشر اآلمدي، املوازنة بني شعر أيب متام والبحرتي،  - 1
 . 77ديوان زهري بن أيب سلمى، ص:  -2
 .254أيب متام والبحرتي، ص: أبو القاسم احلسن بن بشر اآلمدي، املوازنة بني شعر  - 3
 املصدر نفسه، نفس الصفحة. - 4
 .38م، ص:2006، 1فايز عارف القرعان، التقابل والتماثل يف القرآن الكرمي، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، إربد ، ط - 5
 .337أبو هالل العسكري ، كتاب الصناعتني، ص: - 6
 املصدر نفسه، نفس الصفحة. - 7
 .  52، اآلية:النمل - 8
 .337أبو هالل العسكري ، كتاب الصناعتني، ص: - 9

 .50النمل، اآلية: - 10
 .337أبو هالل العسكري ، كتاب الصناعتني، ص: - 11
 .70ص:  ،م2003ه/1424، 01املرزوقي، تح: غريد الشيخ، دار الكتب العلمية، لبنان،ط: ديوان احلماسة، أبو متام، شرح:أبو علي - 12
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 جلزاء.اوالشاعر يف هذا البيت يقابل بني الفعل" أهز عطفه " وبني الفعل "هز عطفي"،وهذا من ابب     
الرأي  فإن أهل » وأما ما كان منها ابأللفاظ، فيمثل هلا من الشعر ومن النثر، ومن هذا األخري أورد قوهلم:

 ـة، كمن أضاف إىل العجـز والنصح ال يساويهم ذو األفـن والغش، وليس من مجع إىل الكفايـة األمان
، وهذا املثـال فيه إشارة من أيب هالل العسكري إىل تقابل التخالف، وهذا ما يشيـر إليه أيضا 1« اخليانـة

وقد طابق مجاعـة من املتقدمـني ابلشيء وخالفه على التقريب، ال على  »يف موضع آخر حني يقـول: 
 [ من الكامل احلقيقـة وذلك كقول احلطيئـة:  ]

َفعُ   .2َوَأَخْذَت َأْطرَاَر الَكاَلِم فـََلْم َتدَْع        َشْتًما َيُضـرُّ َواَل َمِدحيًـا يـَنـْ

 .  3« واهلجاء ضد املديح فذكر الشتم على وجه التقريب...    
أن تذكر معىن تقتضي احلال ذكرها مبوافقة أو خمالفة، فيؤتى مبا ال  »وحتدث يف فساد املقابلة، فقال:     

افق وال خيالف، مثل أن يقال : فالن شديد البأس، نقي الثغر، أو جواد الكف، أبيض الثوب، أو تقول: يو 
ما صاحبت خرّيا، وال فاسقا، وما جاءين أمحر وال أمسر، ووجه الكالم أن تقول: ما جاءين أمحر وال أسود، 

ة، ونقاء الثغر ال خيالف شدة وما صاحبت خريا وال شريرا... ألن السمرة ال ختالف السواد غاية املخالف
 .  4« البأس وال يوافقه...

 هـ(  456احلسن بن رشيق القريواين )ت - 50

اببـا تكلم فيه عن املقابلة، ابإليضاح "  العمدة يف صناعة الشعـر وآدابه ونقده" أفـرد ابن رشيق يف كتابـه     
.. » طبـاق، ويعرفها بعد ذلك فيقـول:.والتحليل، وهـو فيه يذكر حدها، حيث يضعـها بني التقسيم وال

به آخرًا، وأييت  وأصلـها ترتيب الكـالم على ما جيب؛ فيعـطي أول الكالم ما يليق بـه أوال، وآخره ما يليـق
 . 5« يف املوافق مبا يوافقـه، ويف املخالف مبا خيالفـه

 أحس أبن طبيعة كل من القسمني، لعلـه حني جعل املقابلـة بني التقسيم، والطباق، قد  »وابن رشيـق     

                                                           

 .338: ل العسكري ، كتاب الصناعتني، صأبو هال - 1
 .212، ص: 1998، 02ديوان احلطيئة برواية وشرح ابن السكيت، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: حنا نصر احِليّت،دار الكتاب العريب،بريوت،ط. - 2

 وأطرار الكالم: نواحيه ، الواحدة  طرة        
 .316: أبو هالل العسكري ، كتاب الصناعتني، ص - 3
  .339: ، صاملصدر نفسه - 4
 .13، ص: 2، ج:يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ابن رشيق القريواين، العمدة - 5
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  على املقابلة، حيث يعول املتكلم يف التقسيم على وضع أقسام  الشيء الذي –يف الغالب  -تعتمد 
 .1«يتحدث عنه، متقابلة يف كالمـه 

 دد، ــــــــم من كالمه يف ذلك أن الفرق بينهما يكمن يف العـــــــوهو أيضا يقارن بينها وبني الطبـاق، ونفهـ    
وأكثر ما جتيء املقابلـة   » فما كان دون الضدين فهو طبـاق، وما جتـاوزمها، فهو مقابلـة، يقول يف ذلك:

يف األضداد، فإذا جاوز الطباق ضدين كان مقابلـة، مثال ذلك ما أنشده قدامة لبعض الشعـراء، وهو: 
 ]من الطويل[

 ادُر؟ى الغلِّ غَـ لَ وي  عَ طْ مَ فـي ، وَ وَ   ـٌح      اصِ نَ ا؛ فَـ نَ قْ فَ اتَـّ  فَ يْ جبًـا كَ ا عَ يَ فَـ 

مل يبال  فقابل بني النصح والوفاء ابلغل والغدر، وهكذا جيب أن تكون املقابلـة الصحيحة، لكن قدامـة     
يسميها  . وهذه املقابلة اليت ال يراعى فيها الرتتيب بني املتقابالت،2«ابلتقدمي والتأخري يف هذا الباب،...

مقابلة االستحقاق "، ويدخل ضمنها أيضا املقابلـة اليت ال تقوم على التضاد وميثل هلا بقول ابن رشيق " 
 أيب الطيب املتنبـي :  ]من البسيط[ 

 .3َوِفعلُـُه َمـا تُرِيـُد الَكـفُّ والَقـَدمُ 

ادة، ألن الكف من اليد مبنزلة القدم من الرجل، فبينهما مناسبة وليست مض»وكان تعليقه على ذلك:    

 .5«4چپ ٻ ٻ چ :ولو طلبت املضادة لكان الرأس أو الناصية أوىل،كما قال 
          :قـول هللا  »وميثل للمقابلـة اجليدة مبجموعة من الشواهـد مع التعليق عليها، فمن القرآن الكـرمي:  

 الليـل ابلسكون، ،فقابـل6چڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چچ
 .    7« بعض املفسرين الّليل والّنهـار مبعىن الزمان، واألول أعجـب يل والّنهـار اببتغاء الفضل، وجعل

 ومن جيد املقابلـة قول بكر بن النطاح احلنفي :  ]من الكامل[ »ومن الشعر يقول: 
                                                           

 . 41-40، ص :مىن علي سليمان الساحلي،التضاد يف النقد األديب - 1
 .13، ص: 2، ج:يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ابن رشيق القريواين، العمدة - 2
 . رِْجـاَلُه يف الرَّْكِض رِْجـٌل والَيَداِن يَـدٌ وصدر البيت:، 332ديوان املتنيب ، ص: - 3
  .41الرمحان، اآلية:  - 4
 .14،ص: 2، ج: يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ابن رشيق القريواين، العمدة - 5
 73القصص، اآلية:  - 6
 .15ص:  ،2،ج:يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ابن رشيق القريواين، العمدة - 7
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 .أُذِْكي َوأُوقِـُد للَعَداَوِة والِقـَرى           اَنَريْـِن اَنَر َوًغى َونَـاَر زِنَـادِ 

 الطويل[وكذلك قولـه:  ]من 

 .لَِباِسي ُحَسـاٌم َأْو ِإزَاٌر ُمَعْصَفـٌر           َوِدرٌْع َحِديـٌد َأْو َقِميٌص خُمَلـق

 .  1« إال أنه لو كان اإلزار رداء كان أجود، ال سيما والسيف يسمى رداء، ولكنا هكذا رويناه    
حملسنهم جنة وثوااب، وملسيئهم انرا  وأعد " :كالم إبراهيم بن هالل الصايب »ومما استشهد به من املنثـور 

 .    2«" وعقـااب
وهو بعد أن فصل يف اجليد من املقابالت، أييت على ذكر عيوهبـا ممثال لذلك أببيات من الشعر، مع     

 [  ] من الوافر   ومما عابه اجلرجاين على ابن املعتـز:  »التعليق عليها ، نذكر منها قـوله: 

رَاٌر           َكَما امْحَرَّْت ِمَن اخَلَجـِل اخلُُدودُ بـَيَـاٌض يف َجَوانِـ  .3ِبه امحِْ

    4«ألن اخلدود متوسطة وليست جوانب؛ فهذا من سوء املقابلـة،...     
 قـال أبو نواس:  ]من الطويل[  »وقولـه أيضا: 

نَيا والدِّيِن َجاِمًعـا           َكَما السَّْهُم ِفيهِ   .5 الُفوُق والرِّيُش َو النَّْصلُ أََرى الَفْضـَل للدُّ

 . 6« فزاد يف املقابلـة قسما؛ ألنه قابـل اثنني بثالثـة 
ما ليس خمالفا وال موافقـا كما  »مث عرض بعد ذلك لنوع آخر من املقابلة  مساه املوازنة اليت هي عنده     

لح ما رويناه يف املوازنـة وتعديل ومن أم »، ويقـول ممثال لذلك: 7« شرطوا إال يف الـوزن واالزدواج فقـط
 األقسام مما جيب أن خنتم به هذا الباب قول ذي الرمـة:  ]من البسيط[ 

  
                                                           

 .15ص:  ،2، ج:يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ابن رشيق القريواين، العمدة -1
 .16، ص: املصدر نفسه -2
 . 188م، ص:1980هـ/ 1400ديوان ابن املعتز، دار بريوت للطباعة والنشر، د.ط،  -3
 .16،ص:2يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ، ج: العمدةابن رشيق القريواين،  - 4
 .23هـ ، ص:1301اس، مطبعة مجعة الفنـون ، دون طبعة ،  سنة :ديوان أيب نو  -5
 .16،ص:2، ج:يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ابن رشيق القريواين، العمدة -6
 .17املصدر نفسه ، ص: -7
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 1أْسَتْحَدَث الرَّكُب عن أشياعهم خربًا           أَْم رَاَجَع الَقْلَب من َأْطرَاِبِه طـرُب؟

موازن لقوله  " عن أشياعهم خربا" له وقو  " أم راجع القلب" موازن لقـوله  "أستحدث الركب" ألن قوله    
" موازن لـ  " أشياعهم"  وعن موازن ملـن، و " للقلب" مـوازن  " الركب" ، وكذلك " من أطرابه طرب" 

 .      2 «"  طرب"   موازن لـ " خربا"  و " أطرابـه
 هـ(  466ابن سنان اخلفاجي )ت - 60

م فيه عن الفصاحة وما تضمنته من فنون البيان والبديع، ، والذي تكلّ " سّر الفصاحة"  اشتهر بكتابه     
من  فأما املخالف وهو الذي يقـرب »ومما تكلم عنه من فنون البديع؛ الطباق، وذكر منه املخالف، يقول: 

 [  من الطويل التضاد، فكقـول أيب متـام:  ]

 3ُخْضـرُ   َوْهَي من ُسْنُدسِ َتردَّى ثِياَب املْوِت مُحْـرًا فما أََتى           هلا الليُل ِإالَّ 

     .4« فإن احلمر واخلضر من املخالف، وبعض الناس جيعل هذا من املطابق    
أن يكون أحد املعنيني مضادا ... » ويشري أيضا للتضـاد املعنوي، وهذا ما نفهمه من قـوله عن الطباق:

 [  من البسيط  الطيب:  ]ومما يستحسن من املطابق...قول أيب لآلخر أو قريبا من املضاد...

 5أَُزورُُهْم وَسـَواُد اللَّْيِل َيْشَفـُع يل           َوأَنـَْثيِن َوبـََياُض الصُّـْبِح يـُْغـرِي يب 

فهذا البيت مع بعده من التكلف، كل لفظة من ألفاظه مقابلة بلفظة هي هلا من طريق املعىن مبنزلـة     
، والليل والصبح، ويشفع ويغري، ويل ويب، وأصحاب صناعة الشعر الضد: فأزورهم وأنثين، وسواد وبياض

ال جيعلون الليل و الصبح ضدين، بل جيعلون ضد الليل النهار ألهنم يراعون يف املضادة استعمال األلفاظ، 
 وأكثر ما يقال الليل والنهار، وال يقال الليل والصبح، وبعضهم يقول يف مثل هذا  مطابق حمض 

 .       6«فالليل والصبح عنده من بيت املتنيب طباق غري حمض   ومطابق غري حمض

                                                           

  .11ديوان ذي الرمة، ص:  -1
 .18،ص:2، ج:يف حماسن الشعر وآدابه ونقده  ابن رشيق القريواين، العمدة -2
 .  81ص:، 04ج:يب متام، ديوان أ -3
 .204ص: ابن سنان اخلفاجي،سر الفصاحة،  -4
 . يغري يب : حيضهم علي 448ديوان املتنيب، ص: -5
 .201ابن سنان اخلفاجي، سر الفصاحة ، ص:  -6
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على »وهو ملـّا يذكـر املقابلة و الطباق ، يبدو أنه ال يفرق بينهما، وخيتار استعمال مصطلح الطباق، يقول:  
 .  1«أن الذي أختـاره تسمية اجلميع ابملطابـق 

 هـ( 626الّسكاكي )تأبو يعقوب  - 70

 »   ، " مفتاح العلوم" اهلجري وذلك بكتابه ي من أعيـان رجال البالغـة يف القرن السابعكاككان السّ      
وقد كان ما انتهى إليه يف ذلك وليد اكتساب وجمهود ذايت، وتفصيل ذلك أنه استطاع أن خيرج من اطالعه 

ها ما َعنَّ له شخصيا ملا نثروه يف كتبهم من آراء أضاف إلي على أعمال رجال البالغة املتقدمني عليه مبلخص
استعان فيها بقدرته املنطقية يف التعليل والتحديد والتقسيم حمكمة من أفكار، مث صاغ ذلك كله صياغة 

 . 2«والتفريع و التشعيب 
وهي أن جتمـع بني  »وهو حني يتكلم عن املقابلـة جيعلـها من احملسنات املعنويـة، ويف تعريفها يقول:     

 ہ چ:أكثر وبني ضديهما، مث إذا شـرطت هنا شرطًا، شرطت هنـاك ضده كقوله  شيئني متوافقيـن أو

 ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے  ے   ھ ھ ھ ھ ہ ہ

وهو  جعل التيسري مشرتكا بني اإلعطاء واالتقاء والتصديق، جعل ضده، لـّما، 3 چ ٴۇ   ۈ ۈ
 .  4«التعسري ، مشرتكا بني أضداد تلك وهي املنع و االستغناء و التكذيب 

وما يستنتج من كالمه أنه وضع التضـاد شرطا يف حصول املقابلة، وجعلها ختتلف عن الطبـاق يف عدد     
 املتقابلني، حيث جيب أن جُيمع فيها بني شيئني فأكثر وبني ضديهما. وهذا معناه أن الطباق خيتص

 ابملفردات بينما ختتـص املقابلة ابلرتكيب.
 هـ(     637تضياء الدين بن األثري ) - 80

و عبارة عن مقدمـة ومقالتني، الذي هو  و، "املثل السائـر يف أدب الكاتب والشاعـر" اشتهر بكتابـه     
الكتاب مبحـثًا من مباحث علم البيان، تعددت أنواعه اللفظيـة يف املقالة األوىل، وأنواعـه يف البديـع جاء 

 يتحدث عن التناسب بني املعـاين ويقسمه أقساًما ثالثـة، » املعنوية يف املقالـة الثانية، ويف هذه األخرية

                                                           

 .200ص:  ابن سنان اخلفاجي، سر الفصاحة ، -1
 . 460ع "، ص: يف البالغة العربية " املعاين، البيان، البديعبد العزيز عتيق،  -2
 (.  10-5الليل، اآلايت: ) -3

 .533كاكي، مفتاح العلوم، ص:أبو يعقوب السّ 4- 
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 ـة وــــــــاق فيجعله يشمل املقابلـــــــــترتيب التفسيـر، ويتوسع يف معىن الطبـ اق وصحة التقسيم وـــــــهي: الطب
            1«املشاكلـة واملؤاخاة بني املعـاين، وأراد برتتيب التفسري ما يشمل اللّف والنَّشـر

وابن األثري يرى املقابلـة على وجهيـن؛ وجه تكون فيه ابلّتضـاد، ووجه تكون فيه بغري الّتضـاد، يقـول يف     
األليـق من حيث املعىن أن يسـّمى هذا النوع املقابلـة، ألنه ال خيلو احلال فيه من وجهني، إّمـا أن  »ذلك: 

 .2«لنا وجه اثلث يقابل الشيء بضده، أو يقابل مبا ليس بضده، وليس
مقابلة الشيء بضده كالسواد والبياض وما جرى جمرامها فإنه ينقسم قسمني: عنده هو ف فأما الوجه األول    

أحدمها مقابلة يف اللفظ واملعىن، واآلخـر مقابلة يف املعىن دون اللفظ، أما املقابلة يف اللفظ واملعىن فكقوله 
:وأما املقابلـة يف ، 4بكاء، والقليل والكثريفقابل بني الضحك وال ،3چک   ڑ ڑ ژ چ

 املعىن دون اللفظ يف األضداد: فمما جاء منه قول املقنع الكندي من شعراء احلماسـة: 
 [ من الطويل ] 

 .5رِْفـدا مُ هُ هَلُْم ُجـلَّ َمايل ِإْن تـََتابَـَع يل ِغىن       َوِإْن َقلَّ َمايل ملَْ أَُكلِّفْ 

حقيقة  يل غىن مبعىن قوله كثر مايل، فهو إذا مقابلـة من جهة املعىن ال من جهة اللفظ، ألنفقولـه: تتابع     
املفرد من  األضداد اللفظيـة إمنا هي يف املفردات من األلفاظ حنو قام وقعد وحل وعقد وقّل وكثر فإذا ترك

 . 6األلفاظ وتوصل إىل مقابلته لفظ مركب كان ذلك مقابلة معنوية ال لفظية
فالضرب األول  »أحدمها: أن ال يكون مثال، واآلخر: أن يكون مثال، ،فيه ضرابنفوأمَّا الوجه الثاين     

 يتفرع إىل فرعني: األول: ما كان بني املقابِـل واملقابَـل نوع مناسبة وتقارب، كقول قريط بن أنيف:
 [ من البسيط ] 

 .7َوِمْن ِإَساَءِة أَْهِل السُّوِء ِإْحَسـاان    جَيُْزوَن ِمْن ظُْلِم أَْهِل الظُّلِم َمْغِفـَرًة    

                                                           

 .332شوقي ضيف، البالغة تطور وتريخ ، ص: -1
 .  280، ص:02ضياء الدين بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ج: -2
 .  82التوبة، اآلية: -3
 .  280، ص:02، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ج:ضياء الدين بن األثريينظر:  - 4
 . 829، ديوان احلماسة، ص:  أبو متام - 5
 .289، ص:02ضياء الدين بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ج:ينظر:  -6
 .   21أبو متام، ديوان احلماسة، ص:  -7
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فقابـل الظلم ابملغفرة، وليس ضـدا هلا، وإمنا هو ضد العـدل، إال أنه ملا كانت املغفرة قريبة من العدل،     
د، وذلك مما ال ـــــــل واملقابـل به بعــــــــوع الثاين: ما كان بني املقابـــــــحسنت املقابلـة بينها وبني الظلم... الن

حيسن استعماله كقول أم النحيف وهو سعد بن قرط وقد تزوج امرأة كانت هنته عنها فقالت من أبيات 
 [ تذمها فيهـا:  ] من الطويل

 َتربَّْص هِبَا األاَيَم َعلَّ ُصُروفَـَها        َستَـْرمي هِبَا يف َجاِحِم ُمْستَـْعِمـرِ 
 .1مبَذُموَمِة األْخالِق واِسَعِة احلِــرِ   اه إهلـُـُه       ــــــــَفكْم ِمْن َكرمي  َقْد َمنّ   

خالق واسعة احلـر من املقابلة البعيدة، بل األوىل أن كانت قالت بضيقة األخالق فقوهلا مبذمومة األ    
  . وفايز عارف القرعان يرى أن هذا النوع من التقابل هو من2« واسعة احلـر، حًت تصح املقابلـة...

ال شك يف أن النوع األول هو تقابـل التخالف... وذلك أن الظلم ال يقابـل  »التخالف يقول يف ذلك: 
 . 3« املغفرة على احلقيقة، وإمنا يقابلـه العدل وهذا يقع يف إطـار التخالف...

 و ة بيـن املعايناملؤاخـا "مث، هـو يتطرق إىل نوع آخر من أنواع التقابـل، يضيفه إىل هذا الوجه، مسـاه:     
فهو أن يُـذكر املعىن مع أخيه، ال مع األجنيب، مثاله أن تذكر  »أّما املؤاخاة بني املعاين ف،  "بني املبـاين

وصفا من األوصاف وتقرنه مبا يقرب منه ويلتئـم به، فإن ذكرتـه مع ما يبعـد منه كان قدحا من الصناعة، 
 [ من البسيط ول الكميت:  ]ق عنده، ذلكأمثلة من و ، 4«وإن كان جائـزا

 .5 والّشنبُ لُّ أَْم َهـْل ظََغاِئُن ابلَعْلَياِء رَاِفَعــٌة            َوِإْن َتَكاَمَل ِفيَها الدَ 

 . 6«يذكر مع اللمس وما أشبهـه ، وما أشبهـه، والّشنبيذكر مع الغُْنـج فإن الـَدلّ »ويقول:     

                                                           

 .1303أبو متام، ديوان احلماسة، ص:  -1
 .289،290، ص:02الدين بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ج: ضياء 2 -

  .85فايز عارف القرعان، التقابل والتماثل يف القرآن الكرمي، ص: -3
 .292، ص:02ضياء الدين بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ج: - 4
 . والبيت يف الديوان: 36،ص: 2000، 01طريفي، دار صادر، بريوت، ط:ديوان الكميت بن زيد األسدي، تح: حممد نبيل  - 5

  املنت .وقد رأينا هبا حورا منعمة   بيضا تكامل فيها الدل والشنب. وقد أشار احملقق إىل أن البيت ورد يف مصادر أخرى ابلشكل الذي سبق ذكره يف      
 - أظهرت جرأة عليه يف تلطف كأهنا ختالفه وما هبا خالفالّدل :دلـاًل: تغنج وتلّوى، ودلت املرأة على زوجها : . 

 -   .الُغنُـج: والغُناج: الـدَّالل 
 - .الّشنب: َشِنَب الرجل: كان أبيض األسنان حسنها 

 .292، ص: 02ضياء الدين بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،ج: - 6
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 قول أيب متام يف وصف الرماح:بذلك وميثل ل يتعلـق مبباين األلفاظ،  كذل بني املباين فإناملؤاخاة وأمـا 
 [ من البسيط ]   

َ الّروَم ُزْرقـَتَـَها  .1والُعْرَب مُسَْرهَتَـا والَعاِشَق الَقَضَفـا          ُمثـَقََّفـات  َسَلنْبَ

را، وهو قولـه العرب، والـّروم، هذا البيت من أبيات أيب متـام األفراد، غري أن فيه نظو  »يعلق قائال:  و    
واحد،  َسَننمث قال العاشق، ولو صح أن يقـول العشاق لكـان أحسن، إذ كانت األوصاف جتري على 

 .2«وكذلك قولـه مسرهتـا وزرقتهـا، مث قال القضفا، وكان ينبغي أن يقول قضغـها أو دقتـها 
الدّل "اة املالءمـة بني املتقابالت من حيث املعىن:  ومـا ُيستشف من كالم ابن األثري أنّـه يقصد ابملؤاخ    

 . " مسـرهتا ، زرقتـها "و  "العـرب، الـّروم  "، ومن حيث املبنـى: "، الّشنب 
يتطـرق بعد ذلك إىل الضرب الثاين من مقابلـة الشيء مبا ليس بضـده، وهو مقابلة الشيء مثله، وهو     

اين يف مقابلـة الشيء مثلـه وهو يتفرع إىل فرعني: أحدمها مقابلـة الضرب الث » عنـده أيضا نوعان، يقول:
 املفرد ابملفرد. واآلخر مقابلـة اجلملة ابجلملة.

 ڳ    ڳ  ڳ چ:  وكقولـه ،3 چ ڭ ڭ ڭ ۓ چ:  هللا  النوع األول:كقول    

 . 5«...4 چ  ڱ
ن الكلمة مستقبلـة قوبلت مبستقبلـة، وإن اعلم أنه إذا كانت اجلملة م »فيقول عنـه:  ،وأما النـوع الثاين    

 كانت ماضيـة قوبلت مباضيـة، ورمبا قوبلت ابملستقبلـة، واملستقبلـة ابملاضيـة، إذ كانت إحدامها يف معىن
 ،6چٹٹ    ٹ ٿ  ٿ  ٿ ٿ ٺٺ    ٺ     ٺ    ڀ    ڀ    ڀ  ڀچ :األخرى، فمن ذلك قوله 

 ... أهتـدي هلا تقابـل من جهة اللفـظ لقال وإن اهتديت فإمّنافإن هذا تقابـل من جهة املعىن، ولو كان ال
»7. 

                                                           

  . 371ص:، 2، ج:  ديوان أيب متام -1
 .295، ص: 02ضياء الدين بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،ج: - 2
 .67التوبة، اآلية:  - 3
 .50النمل، اآلية:  - 4
 .298، 297، ص:02ضياء الدين بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ج: - 5
 .50سبأ، اآلية:  - 6
 .300: ، ص02يف أدب الكاتب والشاعر، ج: ضياء الدين بن األثري، املثل السائر - 7
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 ومن خالل ما مت عرضه، ميكن أن نلخص ما قاله ابن األثيـر عن التقابـل ابملخطط التـايل:     

 
 ه(   654)ت صبع املصري اإلابن أيب  - 90

"، حًت  بديع الُقرآن" و " از القرآنحترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجيتوجه بكتابيه "    
 ليثبت بعد ذلك إعجازه.   يبني بالغة القرآن الكرمي، و

ابلتعليل لتطابق معنييه اللغوي واالصطالحي، وخيطأ ابن األثري الذي رأى  ينطلق يف حديثه عن الطباق 
 عكس ذلك، مث يذكر أن الطباق على ضربني: 

اقا، وهو ينقسم إىل ثالثة أقسام: طباق اإلجياب، وطباق ضرب أييت أبلفاظ احلقيقة، ويسمى طب - 
 السلب، وطباق الرتديد.

 .   1ضرب أييت أبلفاظ اجملاز، ويسمى تكافؤا -
 وجيعل أساس ذلك هو أن يتوخى املتكلم الرتتيب بني املتقابــــالت، يتحدث عن صحة املقابالت، مث    

                                                           

 .112، 111: ، صابن أيب األصبع املصري، حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنينظر:  -1

 التقابـل

 
 مقابلة الشيء بضده.                         مقابلة الشيء مبا ليس بضده.                 

 
 املقابلة بني شيئني               مقابلة الشيء مبثلهمقابلة يف اللفظ          مقابلة يف املعىن            
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يف عجزه على الرتتيب، حبيث يقابل األول ابألول والثاين فإذا أتى أبشياء يف صدر كالمه أتى أبضدادها  »
      1«ابلثاين ال خيرم من ذلك شيئا يف املخالف واملوافق 

 ڌ ڍ ڍ    ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ :ومن أمثلة ذلك عنده يف القرآن الكرمي، قوله     

د كل من ، فقد ورد كل من الليل والنهار يف صدر الكــــــالم، ومها ضدان، وور 2 چ  ڎ   ڎ ڌ
السكـــــون واحلركة يف عجــــــزه، ومها ضدان أيضا، ومقابلة كل طرف منه ابلطرف اآلخر جاءت على 

 .     3الرتتيب
ويظهر اضطراب ابن أيب اإلصبع املصري يف التفريق بني املقابلة والطباق، حيث إنه مرة أدخلها يف     

، ومرة 4ألمثلة اليت وضعها البالغيون للمقابلةمفهوم الطباق، وذلك حني مثل لطباق اإلجياب بنفس ا
 : وجهني منهما بين يفّرق؛ املقابالتأخرى وهو يتحدث يف صحة 

املطابقة ال تكون إال ابجلمع بني ضدين فّذين، واملقابلة تكون غالبا ابجلمع بني أربعة أضداد أحدمها أن ّ  »
 واملقابلة ابألضداد، إالّ  كونت ال ةقباطامل... وتبلغ إىل اجلمع بني عشرة أضداد ... والثاين أن 

 .5«األضداد  وبغري ابألضداد تكون 
 هـ(   684ازم القرطاجين )ت ــــح – 10

عن املقارنة بني املعاين، وجعل بعضها إبزاء بعض،  " منهاج البلغاء وسراج األدابء" وهـو يتكلم يف كتابه     
 من التضـاد املعنوي، وهو يف ذلك ال يفرق بينـها وبني يبـين حازم القرطاجين فهمـه للمقابلة على أسـاس  

إذا أردت أن تقـارن بني املعاين وجتعـل بعضها إبزاء بعض وتناظر بينـها فانظر مأخـذا  » الطباق، وأنت
موقـع املعىن  ميكنك معـه أن تكّون املعىن الواحد وتوقعـه يف حيزيـن، فيكون له يف كليهما فائـدة، فتناظر بني

 هذا احليـز وموقعه يف احليز اآلخـر فيكون من اقرتان التماثل،...أو مأخـًذا يصلح فيـه اقرتان يف 
 .6« املعىن مبضـاّدة فيكون هذا مطابقة أو مقابلـة...

                                                           

 .179: ، صابن أيب األصبع املصري، حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن - 1
 .73القصص، اآلية:  - 2
 .73بديع القرآن، ص:  ابن أيب األصبع املصري، ينظر: - 3
 .112، ص: ابن أيب األصبع املصري، حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ينظر: - 4
 .179نفسه، ص: املصدر - 5
 .14ص:م ، 2008، 03الدار العربية للكتاب، تونس، ط:تح: حممد احلبيب ابن اخلوجة،  حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدابء،أبو احلسن  -6
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مث، هـو يف موضع آخر يتكلم عن املطابقـة و جيعل املقابلة سبًبا يف حدوثها ، وذلك حني يقسمها       
مقابلـة الشيء مبا يتنـزل منه منزلـة الضّد  وإىل  »، مث يقسم هذه األخرية بدورها إىل: إىل حمضـة وغري حمضـة

 مقابلة الشيء مبا خيالفــه.
 [ من الكامل فأّمـا ما تنـّزل منزلة الضّد فمثل قول الشريف:  ]     

نَـنَـا        حًتَّ َأَضـاَء بثـَغْ  ـــــأَْبِكي َويـَْبِسـُم، والدجى َما بـَيـْ  .1يــــــــــــــــرِِه، َوُدُموِعــــــ

 فتنـزَّل التبسـم منزلة الضحك يف املطابقـة.     
 [ من الوافر وأّمـا املخالف فهو مقارنـة الشيء مبا يقرب من مضاّده كقول عمرو بن كلثـوم:  ]     

 .3« 2َناـــــــنَّ مُحْـرًا َقْد َرِويـــــــــــًضـا        َوُنْصِدرُهُ ــــــا نُورُِد الرَّايَـاِت بِيــــــــأِبنَـّ

 واملخالف يف قول الشاعر هو بني اللفظتني ) بيـًضا ومحـرًا (، من حيث إهنما ليستا متقابلتني ابلضد. 
أييت بعـد ذلك للحديث عن املقابلـة وجيعلها أعم من الطباق، كما جيعل املوافقة بني املعـاين شرطا يف      

وإنّـما تكون املقابلـة يف الكالم ابلتوفيق بني املعاين اليت يطابق بعضها بعضا  »ذلك:  حدوثها، يقـول يف
واجلمـع بني املعنيني اللذين تكـون بينهما نسبة تقتضي ألحدمها أن يذكـر مع اآلخر من جهة ما بينهما من 

كال املعنيني يف   ر كما الءمتبايـن أو تقارب، على صفة من الوضع تالئـم هبا عبارة أحد املعنيني عبارة اآلخ
 . 4«ذلك صاحبـه

وعـن أنواعها جنـده يذكر نوعني منها ممثال لكل نوع أببيات من الشعـر، والنوعان مها: مقابلة التضاد،     
ومقابلـة التخالف، وهو يف ذلك ال يشتـرط اتفاق املعنيني املتقابلني يف طريف الكالم يف الرتبة، وإن وقع كـان 

 [ من الوافر تشهد عن عدم توفر الشرط ببيتيـن من الشعر مهـا:   ]أحسـن، واس

َابَـاــــــــَوَسْقينا ِدَمـ    م    ــــــــــــــــــــَأَسراَنُهـم َوأَنـَْعْمنا  َعَلْيِهـ  اَءُهُم  الرتُّ
 ـا.ــــــــَفَما َصربُوا ِلَضْرب  ِعْنَد َحْرب         َواَل أَدُّوا حِلُْسِن يَد  ثـََوابَ  

                                                           

 .       593م، ص:1935هـ/1415، 01ديوان الشريف الرضي، شرح: يوسف شكري فرحات، دار اجليل، بريوت، اجمللد األول، ط: -1
 .   119، مجهرة أشعار العرب، ص: القرشي أبو زيد -2
 .44األدابء، ص:  حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراجأبو احلسن  -3
 .46املصدر نفسه ، ص: -4
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 . 1«قابـل ما يف صدر البيت األول مبا يف عجـز الثاين،وما يف عجز األول مبا يف صـدر الثاين » وذلك أنّـه:
 »   وهو أيضا يتكلم عن  الصحيح من املقابالت، وعن الفاسد منهـا، ممثال أيضا لكل منهـما، يقول:     

َشَكـرتك يد انلتها خصاصةٌ بعد نعمة ، وال َملكْتـَك ومن صحيح املقابلـة يف النثر قول هند بنت النعمـان : 
 [  من اخلفيف يـٌد انلت ثروًة بعـد فَاَقة ... ومن فساد املقابلة قول أيب عدي:  ]

نيا وغْيُث اـــــــــاي ابَن خرِي األْخياِر من عبِد مشس        أنَت زي  ودِ ــــــــــــجلُ ُن الدُّ

 . 2«الدنيا من طريق املقاربـة وال التضـاد  ألن غيث اجلود ليس مقابال لزين
 هـ(   739زويين ) ـــــــيب القــــاخلط – 11

وقد دوت شهـرة اخلطيب  »(، هـ666القاضي حممد جالل الدين اخلطيب القزويين، ولد ابملوصل سنـة )    
وم للسكاكي، يف عصره وبعد عصره بصنعه تلخيصا دقيقـا واضحـا للقسم الثالث من كتاب مفتاح العل

حبيث غطى على بدر الدين ابن مالك وأمثالـه ممن خلصـوه قبلـه وبعده، إذ كان حسن العبارة، واضـح 
الداللة، دقيـق اإلشارة، وعمد إىل كل ما يف املفتـاح من تعقيد فأخلى تلخيصه منه إال قليال، وانقش 

 .           3« ا تعريفات أكثر دقـة ووضـوحاالسكاكي يف غري موضع، وطرح بعض تعريفاته امللتويـة، ووضع مكاهن
، فّصل فيه ما أمجله يف التلخيص، " اإليضاح يف علوم البالغة" ألّـف بعد ذلك كتااب آخر، مساه:      

وعرض فيه علم البديع عرضا مفصال توسع فيه عما ذكره فيما سبق، وهو يف حديثـه عن املقابلـة أدخلها 
 أن يؤتى مبعنيني متوافقيـن أو معان متوافقـة مث مبا يقابلها أو يقابلها » ها بقولـه :يف عموم املطابقـة، و عرف

 . 5، وهو ال يشرتط يف هذا التقابـل التناسب بني املتقابليـن4« على الرتتيب واملراد ابلتوافـق خالف التقابـل
نـي تقسيمه هلـا يف ذلك على عدد يـأيت بعد ذلك على ذكـر أنواعها مع التمثيـل لكل نـوع منـها، وهو يب    

 املتقابليـن، فهي عنده:مقابلـة اثنني ابثنني،و ثالثـة بثالثـة، وأربعـة أبربعـة،ومخسـة خبمسـة،ليصل بعدها 
 

                                                           

 .47حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدابء، ص:أبو احلسن  -1
 .49املصدر نفسه ، ص: -2
 .336، 335شوقي ضيف، البالغة تطور وتريخ، ص: -3
   .259اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، ص: -4
 .12ص:، 4بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح، جينظر:عبد املتعال الصعيدي،  -5
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 .1وخيتم حديثه عنها إبعادة ذكـر ما قالـه السكاكي يف تعريفـها إىل ذكر أمثلة عن اللطيف واجليد منهـا،
 هـ(   745)حيي بن محزة العلوي  - 12

  عن كل من الطباق " وم حقائق اإلعجازـــراز املتضمن ألسرار البالغة وعلــــالطّ "  يتكلم يف كتاب    
واملقابلة، وهو من خالل ما فهمه من األصل اللغوي هلما، يفضل أن يُطلق املصطلح الثاين على األول،ألنه 

شتقاق، واألجود تلقيبه ابملقابلـة، ألن الضدين وزعموا أنه يسمى طباقا من غري ا »يرى أنّه أجود منه، 
يتقابالن، كالسواد والبياض، واحلركة والسكون، وغري ذلك من األضداد من غري حاجة إىل تلقيبه ابلطباق 

 .                         3«أي متساوايت 2چڤڤ ڤ ڤ چ :ألهنما يشعران ابلتماثل بدليل قوله  واملطابقة،
 كتابه أيضا إىل أقسام املقابلـة فجعلها أضربًـا أربعـة: األول هو مقابلة الشيء بضده، ولقد تطـّرق يف    

والثاين هو مقابلة الشيء بضده يف املعىن، والثالث هو مقابلة الشيء مبخالفه، والرابع هو مقابلة الشيء 
 م.    مبثلـه. وهنا يظهر لنا رمبا أتثـره بضياء الدين بن األثري يف وضعه هلذه األقسا

الضرب األول يف مقابلـة الشيء بضده: من جهة لفظه ومعناه ومثالـه قولـه  »فأّمـا األول فقال عنه:     
 :ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ چ 

فانظـر إىل هذا التقابل العجيب يف هذه اآلية ما أحسن أتليفـه وأعجب تصريفه، فلقد مُجع  4 چ ڎڈ
منها مأمور هبا والثالث التوابـع منهي عنها، مث هي فيما بينها متقابلة فيه بني مقابالت ثالث، األوىل 

         ۆئ ۆئ  ۇئ وئۇئ وئ ەئ   ەئ ائ ائ ى ى  ې چ: أيضا...ومن ذلك قوله 

 . 6« فقابل الفرح ابحلزن إىل غري ذلك من اآلايت الدالة على األضـداد 5 چ ېئ ېئ ۈئ           ۈئ
 :ة الشيء بضده من جهة معناه دون لفظه، ومثاله قولـه يف مقابل » وأما الثّـاين عنده فهو:    

 

                                                           

   .، وما بعدها259اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، ص:ينظر:  - 1
 .03امللك، اآلية:   -2
 .  378،ص:2م.ج1980هـ/1400حيي بن محزة العلوي، كتاب الطراز، دار الكتب العلمية، بريوت/لبنان، د ط، -3
  .90النحل، اآلية:  -4
 .23احلديد، اآلية:  -5
 . 379، 378ص: ،2حيي بن محزة العلوي، كتاب الطراز، ج -6
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 ،1چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ چ
جيعل صدره ضيقا حرجا من  دره مع قوله:ـــيهدي ويضل من ابب الطباق اللفظي،وقوله:يشرح ص فقوله: 

  .2«رجاـــ يطابق قوله ضيقا حه ابلنور حًتــرح يوسعه ابإلميان ويفسحـــالطباق املعنوي،ألن املعىن بقوله:يش
يف مقابلة الشيء مبا خيالفه من غري مضادة، وذلك أييت على وجهني، الوجه  »وأما الضرب الثالث،     

 پ پ چ :األول منهما أن يكون أحدمها خمالفا لآلخر، خال أن بينهما مناسبة،... وهكذا قوله 

ضد الشدة الّلني، خال أنه ملا كانت الرمحة  فإن الرمحـة ليست ضدا للشدة، وإمنـا ،3 چڀ   ڀ  پ
من مسببات اللني، حسنت املطابقة بينهما،وكانت املقابلة الئقة...الوجه الثاين ماال يكون بينهما مقاربة 

 [ من الطويل وبينهما بعد ال يتقارابن، وال مناسبة بينهما، ومثاله ما قاله أبو الطيب املتنيب: ]

نـْيَ   .4ـرِم  ــــــــــــــــــــا ِإَذا مل تُرِْد هِبَـا        ُسـُروَر حمُِب  َأْو ِإَسـاَءَة جمُْ ِلَمْن َتْطُلِب الدُّ

فاملقابلة الصحيحة أن تكون بني حمب ومبغض، ال بني حمب وجمرم، فإن بني احملب واجملرم تباعدا كبريا،     
 .5«فإنّـه ليس كل من أجرم إليك فهو مبغض لك 

لشيء مبا مياثلـه: وذلك يكون على وجهيـن: الوجه األول منهما امقابلة فهو  عنده رابـعوأما الضرب ال    

الوجـه الثاين: مقابلـة اجلملة ، و 6 چ ےۓ ے ھ ھ چ :مقابلة املفرد ابملفرد، وهذا كقولـه 

وقد تكون اجلملتان ، 7 چ ٿ ٺ  ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ چ:ابجلملة وهذا كقولـه 
يـن، أو تكون األوىل مضارعة والثانية ماضية، وابلعكس من هذا، وأمثلة ماضيتيـن، أو مضارعتيف ذلك 

 . 8ذلك موجـودة يف القرآن كثرية
 وميكن توضيح ما خص به العلـوي املقابلـة من أنواع ابملخطط التـايل:                 

                                                           

 .125األنعام ، اآلية:   -1
  .383، ص :2حيي بن محزة العلوي، كتاب الطراز،ج -2
  .    29الفتح، اآلية:  -3
 .  ويف الديوان: َمساءة جمرم. 462ديوان املتنيب، ص: -4
 .384/385/386: راز، صحيي بن محزة العلوي، كتاب الط  -5
 .40الشورى ، اآلية: -6
 .54آل عمران، اآلية:  -7
 .388، 386،387: ، ص2حيي بن محزة العلوي، كتاب الطراز،جينظر:  -8
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 هـ(  794ت ّزركشي )ـــــن الـــــيبدر الدّ  -31

، حيث " الربهان يف علوم القران" ملقابلة حني حتدث عنهما يف كتابه فصل الزركشي بني الطباق وا    
وهو أن جيمع بني متضادين مع  »أما عن الطباق، فعرفه بقوله:  جنده قد خص كال منهما مببحث خاص،

: ، مث ذكر أنه لفظي ومعنوي، ومثل للفظي بقوله 1«مراعاة التقابل، كالبياض والسوادـ، والليل والنهار
، واستعمل لذلك أيضا مثاال آخر هو عند البالغيني من أمثلة 2چ کک ک  ڑ ڑ چ

 ڄ ڄ ڦ چ :. ومثل للمعنوي بقوله 3چ   ک    ڑ  ڑ  ژچ:املقابلة، وهو قوله 

 چ ڄچ، والتقابـل ابلتضاد يقع هنا بني 4 چ چ چ   چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
 ن ". ، أي " ربنا يعلم إان إليكم لصادقو چ چ   چ   ڃ ڃ ڃ چمن جهة، و 

،  وبني 5چ ۉ ۅ ۅ ۋ   ۋ چ :ومن املعنوي ما يسمى ابلطباق اخلفي، ومنه قوله     
 .         6«النار ألن الغرق من صفات املاء، فكأنه مجع بني املاء و »الزركشي فهمه للطباق يف هذه اآلية، بقوله: 

                                                           

 .906 الزركشي ، الربهان يف علوم القرآن، ص:بدر الدين حممد  - 1
 .18الكهف، اآلية:  - 2
 .82التوبة، اآلية:  - 3
 .16 ،15يس، اآليتان:   - 4
 . 25نوح، اآلية:  - 5
 .907ص:  الزركشي ، الربهان يف علوم القرآن،بدر الدين حممد  - 6

 املقابلـة

 
            مقابلة الشيء بضده           مقابلة الشيء بضده      مقابلة الشيء مبا         مقابلة الشيء                                     

 املعىن.             يف املعىن دون اللفظ.      خيالفه من غيـر           مبثلـه.يف اللفظ و 
 مضــادة.                                                           

 مقابلة       مقابلة                                                                                    
 املتخالفان بينهما       املتخالفان ليس    املفرد        اجلملة                                        

 مناسبة.             بينهما مناسبة     ابملفرد       ابجلملة                                            
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 ھ چ:، وهو يف مثل قوله ومن أنواع الطباق اليت عرض هلا الزركشي أيضا ما فيه تدبيج بديعي    

 .       2،  وكأنه مجع بني األخضر واألمحر1 چ  ڭ        ڭ     ۓ   ۓ ے ے
وهي ذكر الشيء مع ما  »: هقولفقد فصل احلديث عنها، حيث بني حقيقتها ب للمقابلة أما عن و    

واملضاربة، وهي قريبة من ، كاملقابلة " املفاعلة" يوازيه يف بعض صفاته، وخيالفه يف بعضها، وهي من ابب 
، وما نستنتجه من هذا التعريف هو أنه مل جيعل املقابلة قائمة فقط على اجلمع بني الكلمات 3«الطبـاق

اليت ختتلف فيما بينها، وإمنا هي حتصل أيضا من اجلمع بني الكلمات اليت تتماثل يف بعض الصفات 
ابلة ثالثة أنواع، اعتمد يف تبيينها التمثيـَل هلا وختتلف يف بعضها، وعلى هذا األساس وضع الزركشي للمق

نظيـري، ونقيضي، وخاليف. واخلاليف أمتها يف التشكيك، وألزمها  »من القرآن الكرمي، واألنواع عنده هي: 
 .4« ابلتأويل، والنقيضي اثنيها، والنظريي اثلثـها

نـة والنـوم يف قوله مثال مقابلة النظريين، مقابل »فأما النوع األول، فيقول عنه:       ھ ھ چ :ة السِّ

 .6« ؛ ألهنما مجيعا من ابب الرقاد املقابـل ابليقظـة5 چ ےۓ ے ھ
 ، ويعلق على ذلك7چکک ک  ڑ  ڑچ :وأما النوع الثاين، فمن أمثلته عنده قولـه     

نة والنوم ابنفرادمها متقابالن يف اب »قائال:  ب النظريين وجمموعهما وهذه هي مقابلة النقيضني أيضا، مث السِّ
 . 8«يقابالن النقيض الذي هو اليقظـة

 ۇ ڭ چ :ومثال مقابلـة اخلالفيـن، مقابلة الشر ابلرشد يف قوله  »وأما عن النوع الثالث فيقـول:     

الرشد  ، فقابل الشر ابلرشد؛ ومها خالفيان، وضد9چ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ   ٴۇ ۈ   ۈ  ۆ     ۆ  ۇ 
 واخلري الذي خيرجه لفظ الشر ضمنا نظري الرشد قطعا، والغي الذي خيرجه الغي، وضد الشر اخلري، 

                                                           

 .80يس، اآلية:  - 1
 .907ص:  الزركشي ، الربهان يف علوم القرآن،بدر الدين حممد ينظر:  - 2
 .908 ص:املصدر نفسه،  -3
 املصدر نفسه نفسه، نفس الصفحة. -4
 .255البقرة، اآلية: -5
 908الزركشي ، الربهان يف علوم القرآن، ص:در الدين حممد ب -6
 .18الكهف، اآلية: -7
 .908الزركشي ، الربهان يف علوم القرآن، ص: بدر الدين حممد  -8
 .10اجلن، اآلية   -9
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 ضمنان؛ فكان هبما  اظ: نطقان وـــــــر الشر قطعا حصل من هذا الشكل أربعة ألفــــظ الرشد ضمنا نظيـــلف
 .  1«يـانــرابع
برتتيب املتقابالت  وإىل جانب هذا التقسيم ذكر الزركشي تقسيمني آخرين للمقابلة، األول يتعلق    

 .2املشكلة للتقابل، و الثاين قائم على عددها
وختم هذا املبحث أبن نبَّه إىل وجود أنواع من املقابالت ال ميكن أن نصل إليها إال إبعمال الفكر     

 ڳ گ گ گ گ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ چ :وإمعان النظر، ومنها قوله 

 أعلى مراتب الفصاحة، ألن اجلوع أمل البطن، والضحى موجب واملدقق يرى هذا الكالم يف »، يقول: 3 چ
 حلرارة الظاهر، فاقتضت اآلية مجيع نفي اآلفات ظاهرا وابطنا، وقابل اخللو ابخللو، واالحرتاق ابالحرتاق...

» 4. 
        هـ(1120هـ / 1052)وم املدين  ــــن معصـــــبا -41

بن معصــــــوم املدين يف كتابه " أنوار الربيع يف أنواع البديع" ، فإن اعلى خالف من ســــــبق من البالغيني    
أن أييت املتكلم بلفظني متوافقني  »واملقابلة عنده  يقدم حديثه عن املقابلة قبل أن يتحدث عن الطباق، 

فأكثر، مث أبضـــــــدادها أو غريها على الرتتيب،... واملراد ابلتوافق خالف التقابل، ال ألن يكوان متناســـــــبني 
«ثلني ومتما

5. 

ويف الفرق بني املقابلة واملطابقة يعيد ما ذكره قبله ابن أيب اإلصـــــــبع املصـــــــري، ويضـــــــيف ما ذهب إليه     
 صفي الدين احلّلي يف أنه كلما كثر عدد املتقابالت كانت املقابلة أبلغ.

 نظريي، : وأما يف أقسامها فأول ما ذكره تقسيم يقول عنه أنه غريب قل من ذكره، وهو تقسيمها إىل    

  .6وميثل لذلك بنفس األمثلة اليت مثل هبا الزركشي ،خاليفونقيضي، و 

                                                           

 .909الزركشي ، الربهان يف علوم القرآن، ص: بدر الدين حممد  -1
 وما بعدها. 910نفسه، ص:  املصدرينظر:  - 2
 .119، 118طه، اآليتان:  - 3
 .912 الزركشي ، الربهان يف علوم القرآن، ص:بدر الدين حممد  - 4
 . 298، ص: 01ج:، أنوار الربيع يف أنواع البديعابن معصوم املدين،  - 5
 .300، ص:01، ج:أنوار الربيع يف أنواع البديعابن معصوم املدين، ينظر:  - 6
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 إالّ  ونــــــــــتك ال ةــــــــــــــــاملقابل أنمن  مجاعة المــــــــــك  ظاهر يف األول: تنبيهني، معصوم ابنوبعد ذلك يورد     
ـكاملطابق  ابألضداد ـ ـ ـالثاين: قول صفي الدين احللي من أن املقابل و ة،ـ ـ ـ ـ ـالناظ أييت أنة، هي ـ ـ ـ ـ ـ ــأبشي مـ ـ ـ ـ ـ ـ  اءـ

 .الضد بغري أو الرتتيب على العجز يف بضده منها شيء كل  يقابل مث البيت، صدر يف متعددة

 صدر يف ألفاظ بنيظاهر هذا أن املقابلة يف النظم ال تكون إال  » وتعليقه على قول صفي الدين، هو أن
صــــــــــــــدر كل من صــــــــــــــدر البيت وعجزه، أبن أييت بلفظني يف  تكون قد بل .كذلك  وليس وعجزه، البيت

 ، ومثاله، قول الطغرائي:]من البسيط[1«ويقابل منهما بضده أو غريه يف الصدر، وكذا يف العجز

 .2لِ ــــــــــــــــــــــــــــزَ الغَ  ةُ ــــقَّ رِ  هُ نْ مِ  سِ أْ البَ  ةِ دَّ شِ ت        بِ جَ زِ مُ  دْ قَ  دِّ اجلَ  رُّ مُ  ةِ اهَ كَ الفُ  وُ لْ حُ 

فالشاعر قابل بني احللو و الفكاهة، ابملّر واجلد على الرتتيب يف صدر البيت، وقابل الشدة والبأس     
 ابلرقة والغزل يف عجزه. 

وذكر تقسيما آخر للمقابلة، تبع فيه من قبله من البالغيني، وهو التقسيم القائم على العدد: مقابلة     
أبربعة ومخسة خبمسة، كما أنه مل خبرج أيضا عن سابقيه يف التمثيل هلذه اثنني ابثنني، وثالثة بثالثة، وأربعة 

 . 3األنواع

، 4«هو اجلمع بني معنيني متضادين، أي معنيني متقابلني يف اجلملة »وأما عن الطباق فيعرفه بقوله:     
االصطالحي،  ويورد بعد ذلك الكثري من اآلراء يف مطابقة أو عدم مطابقة املعىن اللغوي للطباق للمعىن

دون أن يكون له رأي يف ذلك. ويقسمه قسمني: حقيقي وجمازي، وكل منهما؛ إما أن يكون لفظي أو 
 معنوي، وإما أن يكون طباق إجياب أو طباق سلب.

أما الطباق احلقيقي فإما أن يكون من امسني أو فعلني أو حرفني، وهو يف كل هذا مل خيرج عن سابقيه     
 . 5للتمثيل هلذه األقسام يف ذكر نفس الشواهد

                                                           

 .300، ص:املصدر نفسه -1
 .54ه، ص:1300، 01ن الطاغرائي، مطبعة اجلوائب، القسطنطينية، ط:ديوا - 2
 .301، ص:01، ج: أنوار الربيع يف أنواع البديعابن معصوم املدين، ينظر:  - 3
 .31: ، ص02 ، ج:املصدر نفسه - 4
 ، وما بعدها.33: ص ،02ج: ، أنوار الربيع يف أنواع البديعابن معصوم املدين، ينظر:  - 5
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أن يكــــون املعنيان اجملــــــازيــــــان  »وأما اجملازي، فإضافة إىل أنه يكون أبلفاظ اجملاز، فهو يشرتط فيه     
متقابلني أيضا، وإال دخل فيه إيهام الطباق؛ وهو اجلمع بني معنيني غري متقابلني، عرب عنهما بلفظني  

 .  1« يتقابل معنامها احلقيقيان

ما ترشح  »ويرى ابن معصوم أن اجلمع بني املتضادين يف الطباق ليس حتته كبري أمر، فأحسن الطباق     
، وأكثر الطباق يف القرآن الكرمي من 2«بنوع آخر من البديع يكسوه طالوة و هبجة ال توجد عند فقده

 ائ ائ ى ى چ:ه هذا النوع، من أمثلته املقابلة بني اخلوف والطمع مع التقسيم يف قول

، فالناس عند رؤية الربق بني خائف من الصواعق، ومرتقب لنزول املطر، وال اثلث 3 چ  ەئ ەئ
 هلما.              

  ه( 8)ق  جلماسيالسّ أبو حممد القاسم  -51

للمقابلة  ينطلق يف احلديث عن املطابقة واملقابلة متأثرا بتوجهه الفلسفي يف النقد والبالغة، و كان ذكـــــــره    
 .  بينما املطابقة من أنواع املظاهرة أسبق، حيث جعلها نوعا من أنواع الرصف

هي تركيب القول أو القول املركب من جزأين بسيطني اثنيني، كل جزء منهما مركب  »واملقابلة عنده    
الثانيني إىل جزء جزء من من جزأين أوَلنْي، وجلزء  جزء  من البسيطة األَوِل اليت من أحد اجلزأين البسيطني 

البسيطة األَوِل اليت من البسيطة األخر الثاين، وضع ونسبة، فحوذي ببسائط أحد اجلزأين بسائط األخر. 
 وقوبل أبجزاء إحدى اجلنبتني أجزاء األخرى، فأرصد األول لألول وقوبل به، وأرصد الثاين للثاين وقوبل 

 و املخطط التايل يبني هذا التعريف: .4«به على الرتتيب الواجب والنظام الطبيعي 
 
 

                                                           

 .37: ص ،02ج: ، أنوار الربيع يف أنواع البديعمعصوم املدين، ابن  - - 1
 نفس الصفحة.، املصدر نفسه - 2
 .12الرعد، اآلية:  - 3
 -  رصف بني شيئني: ضم بينهما"، " رصف قدميه: ضمهما، والرصف حجارة مضمومة يف مسيل "، ينظر : أبو حممد القاسم السجلماسي، املنزع "

 .337، ص: 1980، 01البديع، تح: عالل الغازي، مكتبة املعارف، الرابط/املغرب، ط: البديع يف جتنيس أساليب
-  :367واملظاهرة: مبعىن ما يرادف النَّضد، واملضاَعَفة واملـُطَاَرقة أيضا، وطارقت النعل: ضاعفت بني طبقاته...، ينظر: املصدر نفسه     .  

 .345، 344، ص:  يف جتنيس أساليب البديع أبو حممد القاسم السجلماسي، املنزع البديع - 4



 الفصل األول                                                                 التقابل عند القدماء والمحدثين

 

57 

 
      

   
 
 

ورغم أن هذا التعريف يشوبه نوع من التعقيد، إال أنه وابلنظر إىل املخطط يتبني أن ابن معصوم مل خيرج     
املقابلة هي ترتيب » عن سابقيه يف تعريف املقابلة، ولرمبا هذا ما جعله بعد ذلك يورد التعريف التايل:

 .  1«على ما جيب فُيعطى أول الكالم ما يليق به أوال، وآخره ما يليق به آخرا الكالم 
 ٺ ٺ       ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ چ : ومن أمثلته، قوله     

 ، فاملقابلـــــة هنا بني2چ ڦ ڦ     ڤ       ڤ  ڤ   ڤ ٹ       ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
 چٿ ٿ ٺ ٺ ٺ    ٺ ڀچ وهو البسيط األول من اجلنبة األوىل، و چٻچ 
 ٿ چوهو البسيط الثاين من اجلنبة األوىل و  چپ پچوهو البسيط األول من اجلنبة الثانية، وبني  

 .3وهو البسيط الثاين من اجلنبة الثانية چ ٹٹ ٿ 
طابق  »وأما يف مفهوم املطابقة فريى تطابق املعنيان اللغوي واالصطالحي، كون أن هذا األخري من     

ويظهر أنه ينبغي أن يفهم من اسم املطابقة  »، ويربط مفهومها ابملنطق، 4«خالف وانفر و منافر ومطابق:
، وإذا كان األمر كذلك، فإن تقسيمها 5«يف هذه الصناعة ما يفهم من اسم التقابل يف صناعة  املنطق 

ليه اسم الطباق يكون إىل ما يتحقق به التضاد إما ابلذات وإما ابللزوم، فما يكون ابلذات فيطلق ع
بوضع الزم الضد موضع  »إبطالق، وأما يكون ابللزوم فيطلق عليه الطباق اللزومي، وهذا األخري يكون 

 .6«قابل مقابل، وشبيه املقابل مقابلالضد، وابجلملة املقابل موضع املقابل، أو الشبيه والنظري، فإن الزم امل
 

                                                           

 .345، ص:  أبو حممد القاسم السجلماسي، املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع - 1
 .188األعراف، اآلية:  - 2
 .346ص:  أبو حممد القاسم السجلماسي، املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع، ينظر:  - 3
 .370نفسه، ص:  املصدر - 4
 نفس الصفحة. نفسه، ملصدرا - 5
 .378ص:  أبو حممد القاسم السجلماسي، املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع، -  6

 ـــنبة األوىل                                اجلـــــــــــــــــــــــــــنبة الثانية  اجلـــــــــــــــــــــــــــــــ             
 ألول+ اجلـــــــــــــــــزء الثــــــــاينــــــــ  اجلــــــــــــــــــــزء ااجلــــــــــــــــــــزء األول+ اجلـــــــــــــــــزءالثـــــــــــــــــاين  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

        )البسيط األول( + )البسيط الثاين(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )البسيط األول( + )البسيط الثاين(          

                                                                                             

 ــــــــــــــليقاب                لــــــــــــــــيقاب                           

 



 الفصل األول                                                                 التقابل عند القدماء والمحدثين

 

58 

 لتقابـل عند احملدثيـن    ا -اثنيا
ض التقابـل يف مفهوم القدمـاء، فإنه ومن متـام البحث أن أعرض لنظرة احملدثيـن واملعاصريـن بعد عر      

شري وما ينبغي أن أهلذه الظاهرة، مع اإلشارة إىل أن دراساهتـم يف هذا اجملال تكثر كثـرة يصعب حصرها، 
هلا وذلك لصعوبـة التأريخ  أنه ال ميكن االعتماد يف عرضها على التسلسل التارخييإليه يف هذا املقام هو 

 .جماهلا الذي تنتمي إليهألصحاهبا، وإمنا عرضها سيكون على حسب 
   احلديثة ةغربيــــالتقابـل يف الدراسات ال -01

من  ،"Oppositionوعنواهنا " (م1932) يف عامللتقابل  "C.K.Ogden"  أوجدن  دراسة"  تعترب    
غري أن التطور احلاصل  يف العصر احلديث، 1الظاهرة اللغوية الداللية استقصاء هذهأهم احملاوالت املبكرة يف 

  يف جمال الدرس اللساين أدى إىل مزيد من عناية الدارسني اللغويني هبذه الظاهرة؛ ومن هؤالء :
  " Jeun Lyons "الينـــــــــز جون  - 01-01

كعالقة من العالقات ا األخري  هذيرى أبن التقابل ضمن مبحث التضاد، وهو  " جون الينز "درس   
ومع هذه األمهية، فإن كثريا من الدالليني نظروا إليه على أنه مبحث الداللية، على جانب كبري من األمهية، 

 .2متمم للرتادف
 :من املتضادات ثالثة أنواعبني  " جون الينز "لقد ميز     

ومعظم هذه الثنائيات املتباينة يف التدرج،  املتباينات، هي ثنائيات غري قابلة للوصف أو و:  الـّتباين -
ومثال ذلك: املفردات اليومية للغات تقتضي االلتفات إىل املعتقدات والتقاليد اليت تعني على فهم النص، 

، وذلك أن " مجلة جون ليس متزوجا، لن تكون أقل شذوذ " دالليا " من مجلة أن " أعزبمتزوج،  "
، كما أنه إذا كان 3لشخص املشار إليه بــ " جون " ليس مؤهال للزواج "احلجارة ليست متزوجة، إذا كان ا

من  الطبيعي أن نفي أحد املتباينني يتضمن أتكيد اآلخر، والعكس صحيح، فإنه من املمكن إلغاء هذه 
 . 4اخلاصية إذا تعلق األمر مثال ابلثنائية " ذكر، أنثى "

 ، كما أنه ميكن املقارنة بينها، وتكون هذه للتدرجأهنا قابلة من خصائص املتخالفات و : التخالف -

                                                           

 وما بعدها. 03م.ص:2004هـ/1425، 1ينظر:سعيد جرب حممد أبو خضر،التقابالت الداللية يف العربية واالجنليزية،عامل الكتب احلديث،األردن،ط: -1
 .95ص: م ، 1980تر: جميد عبد احلليم املاشطة وآخرون، كلية اآلداب، جامعة البصرة، د ط، م الداللة ،ينظر: جون الينز ،عل - 2
 .97ص:  ،املرجع نفسه  - 3
 نفس الصفحة. ،املرجع نفسهينظر:  - 4
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فإذا املقارنة علنية أو ضمنية، ومن خصائصها أيضا أن أتكيد أحدها ال يتضمن ابلضرورة نفي اآلخر، 
 .1الشيء ليس كبريا فال يعين ابلضرورة أنه صغري، مع أنه إذا كان صغريا فبالضرورة هو ليس كبرياكان 

 .   2، " أب ، ابن "" زوجة،  زوج "، " يبيع ،يشرتىه العالقة: " ومن أمثلة هذ: التعاكس -
كما أن يدل التعاكس على نوع من الثنائيات اليت ترتبط مع بعضها تبادلياً ، وكل منها يقتضي اآلخر،     

مقابله، فالشراء ال يكون إال ببيع ، واألب كينونة اقتضاها وجود ابن وجود أحدها متضمن يف وجود 
  .وهكذا..

 "  Franc Palmer ر"ــــفرانك ابمل -01-02

 يف كتابه " علم الداللة " يف مبحثني: درس ابملر"التقابل الداليل"    
إىل أنه  ابملر وأشار ،3" للتضاد يف املعىن "، وهذا املصطلح يستخدم " Antonyms" خالفالت األول: 

ى عكس الرتادف الذي يقول أبنه يشك يف ، علما دام أنه مسة لغوية منظمة وطبيعية ميكن توضيحه بدقة
ومع ذلك مل ينل العناية الكافية يف كتب علم الداللة ومل خيصص له مكان حًت  حقيقية،وجود مرتادفات 

 .القواميسيف 
ميكن التمييز بينها على حنو واضح، الثنائيات املتضادة  ابملر إىل أنفرانك ، فأشار ضادوأما عن أنواع الت  

  : 4وذلك كما يلي
" و  التغيري التدرجيي يف صفات مثل:" واسع ، ضّيق"، أي الثنائيات اليت تتصف " بقابلية التدرج " -    

  وهـــــذه  » " صغري، كبري"، واليت جندها مثال يف: احلجم، والعمر، واملساحة، وغريها،مسن، شاب" و 
للعناصر املقصودة، فمثال إذا قلت النعوت ليست فقط مدرجة، بل أهنا مدرجة ضمن معايري متعددة وفقا 

ليس هناك أانس كثريون حاضرون، فهذا قد يعين مخسة أو ستة أشخاص إذا كنا نتحدث عن جلسة 
 .5«مهمة دمــمباراة كرة ق املشاهدين يفكنا نتحدث عن   إذا لكن رمبا عشرين ألفا خاصة، و 

  ميت" و " متزوج ، أعزب " هيالتضاد غري املتدرج: فاألزواج مثل: " مذكر ، مؤنث" و " حي،  -
 ثنائيات يكون االقتصار فيها على أحد االحتمالني، حبيث إن نفي أحد طرفيها يعين إثبات اآلخر، فإذا 

                                                           

 .103، 102 ص: علم الداللة، ينظر: جون الينز، - 1
 .106 ،ص:املرجع نفسهينظر:  - 2
 .109، ص:1985، د ط، اجلامعة املستنصرية، جميد املاشطةاللة ، ترج: ابملر، علم الد آر.ف.أ - 3
 ، وما بعدها.109ينظر : املرجع نفسه، ص:  - 4
 .110، ص:  املرجع نفسه - 5
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 قلنا أن شخصا ما متزوج فهذا يعىن أنه ليس أعزاب، والعكس صحيح .
دلية بني األلفاظ، والينز وفيه تظهر العالقة تبا ،"Relational Oppositesالثاين: املتضادات العالئقية "

 يقرتح هلا مصطلح " تباين "، وله أنواع خمتلفة : 
 يف األفعال، حنو : " يبيع ، يشرتى" ، " يقرض، يقرتض "، " يؤجر، يستأجر "،... -  

 يف األمساء ، حنو: " زوج ، زوجــة "، " خطيب، خطيبة "، " والد، ابن "، ... -  

 " فوق ، حتت "، " أمام ، خلف "، " مشال، جنوب "،...يف املواقع املكانية، حنو:  -  

 يف القواعد النحوية، حنو: " مبين للمعلوم، مبين للمجهول " . -  

 و أشار ابملر إىل أن هذا النوع من العالقات قد يتميز خبصائص، هي:
ة، فإن الصورة التعدي إىل أعلى أو إىل أسفل، فإن كانت الصورة فوق املنضدة، واملنضدة فوق السجاد -  

 .فوق السجادة
العالقة النسقية " عالقة التناظر":حنتاج فيها إىل لفظ واحد بني الطرفني، وذلك حينما تكون العالقة  -  

 بني عنصرين متناظرين ، مثاله : " متزوج من "، " جبانب " ، " يقابل "، ... 
تضادات العالئقية، بسبب عدم اكتفاء كثري وأما أمساء القرابة  فهي حتظى برعاية كاملة يف مناقشة امل    

فالوالد  من هذه األمساء ابإلشارة إىل طبيعة القرابة ؛ بل المتداد وظيفتها إىل توضيح جنس الشخص املعين،
 . 1الذكر هو أحد األبوين ، والبنت هي الولد األنثى فينحصر التعاكس على هذا النحو

   "  Yuleeorge G "جــــــورج يــــــول -01-03
ه عن العالقات املعجمية، و يطلق مصطلح الطباق ــ" ضمن حديث املطابقة والطباق يتطرق ملصطلحي "    

 ، " بطيء،سريع "على الكلمتني املتضادتني يف املعىن، وميثل لذلك أبشهر الطباقات، واليت منها: 
 و األضداد عنده نوعان : "، صغري،كبري "  
ويستعمل معه أفعل التفضيل ، و من مميزاته أن نفي أحد أفراد  صغري، -ري ومنه: كب الطباق املتفاوت  - 

 التضاد ال يعين ابلضرورة ثبوت التضاد اآلخر .
: ويطلق عليها األزواج املتتامة، وهي ال تستعمل يف أساليب التفضيل، ونفي الطباقات غري املتفاوتــــــة - 

  . 2أحد أفراد التضاد يعين ابلضرورة ثبوت اآلخر

                                                           

 .114، 113، ص: أف.آر. ابملر، علم الداللة ينظر:  - 1
 .131، ص: م2000، 1ط اإلسكندرية، دنيا الطباعة و النشر،دار الوفاء ل عبد احلافظ،فراج حممود  :تح ،معرفة اللغة ،وليجورج ينظر:  - 2
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    احلديثة ةعربيــــالتقابـل يف الدراسات ال - 02

عاجل من خالهلا الدارســــــون العرب احملدثون موضــــــوع التقابل، و  اليت  الزواايالبحث ملختلف  ســــــيعرض    
 :سيأيت سيتم تصنيفهم حسب طبيعة دراسة كل منهم، وذلك كما

 يف الدراسات الداللية  التقابل  -02-10

  :يف اجلنايبنص أمحـد -10 -02-10

، وهي التقابل  يف موضوعاحلديثة " ظاهرة التقابل يف علم الداللة " من الدراسات ــــ بـ دراسته املوسومة    
لدراسات العربية هلذه الظاهرة ، يف ارايدته وفيها يؤكد ، أوىل الدراسات للدالليني العرب يف هذا اجملال من

ظاهرة "  أجد أحداً حبث تب الداللة العربية القدمية واحلديثة، ملبعد قراءة يف ك »: وحتديد مفهومها قائالً 
هو الداليل ن مصطلح التقابل : إوأستطيع أن أقول مطمئناً  .يف أي كتاب من الكتب الداللية  " التقابل

 زنة " الرتادف " .   ــــنه اختار مصطلح " التقابل " ألنه بأ، وأشار إىل 1 « من وضعي
ا يقصده مبفهوم التقابل فإنه ينطلق مما استنتجه من االعتقاد أبن فريقا ممن تعرض وأما يف عرضه مل    

و هو أمر ليس كذلك إذا أردان الدقة، ألننا  » :ملوضوع املقابلة والطباق جعلهما ظاهرة واحدة، يقول
حقق نعرف أن ظاهرة التقابل تعين وجود لفظتني حتمل إحدامها عكس معىن األخرى، وهذه السمة ال تت

، ويعلل ذلك أبن هذا األخري القائم على اللفظة ونفيها ال  2«يف الطباق البالغي وال سيما طباق السلب 
وإذا قلت : أعلم أن هللا على كل شيء قدير، وقلت: ال  »يولد يف أغلب األحيان ما يقصده ابلتقابل، 

"     أعلم ، ألن الذي يقابل الفعل أعلم أاين يوم القيامة؛ فإن الفعل )أعلم(  ال يقابل الفعل املنفي ال
قد يعرف فال جيوز أن يوصف ابجلهل، بدليل  " ال يعلم ". كما أن الذي  " أجهل" هو الفعل  " أعلم

   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻٻ ٱ چ قوله تعاىل:

 اهلون ملا قالتيعين أهنم ج     چ ڀ  ڀ چ، ولو كان 3 چ ٹ           ٹ        ٹ       ٿ    ٿ ٿ
 .4« چ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ  اآلية بعد ذلك 

                                                           

 .13ص: ،10ع:، 1984أمحد نصيف اجلنايب، ظاهرة التقابل يف علم الداللة،  جملة كلية اآلداب، اجلامعة املستنصرية،  - 1
 .16املرجع نفسه، ص:   - 2
 .07، 06:تانالروم، اآلي - 3
 .17ص: لم الداللة،أمحد نصيف اجلنايب، ظاهرة التقابل يف ع - 4
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مث هو بعد ذلك أييت أبمثلة عديدة يبني من خالهلا أن ظاهرة التقابل ليست ظاهرة لغوية وحسب،     
 وإمنا هي مسة من مسات الكون ظاهرة يف كل مكون من مكوانته ، يف احلياة واإلنسان، وحًت يف اللغة.     

 تقسيم تراكيبها من حيث وضوح الداللة من عدمها إىل قسمني:وهذه األخرية ميكن 
  : تراكيب واضحة الداللة، ويستوي الناس مجيعا يف فهمها.األول -
 : تراكيب حتتاج إىل إعمال فكر وال تفهم إال جبهد.والثاين -

 . 1ط التقابل الذي يعني على تفسري هذه الرتاكيبــــوانطالقا من هذين القسمني يتحدد من
 و قد تتبع اجلنايب أمناط التقابل، وهي عنده أربعة، وضحها كما يلي:     

: كل طرف فيه ميثل هناية من هناايت األشياء، أو حالة من احلاالت اليت مقابلها الداليل النمط األول -
 غري قابل للتعدد، ومثاله: "الذكر، األنثى" ، " العلم، اجلهل"، ...

ت الطرف األول من املتقابلني جمموعة من الدرجات تساوي ما حتت الطرف : يندرج فيه حتالنمط الثاين -
 الثاين، ومثاله: " الليل، النهار".

 : ال تتساوى فيه الدرجات اليت تندرج حتت طريف التقابل، ومثاله: " احلب، الكراهية ".النمط الثالث -
ددة، يف حني ال يندرج حتت الطرف : يندرج يف أحد طريف التقابل درجات داللية متعالنمط الرابـــع -

 2"اآلخر أية درجات، مثاله: " احلياة، املوت "، " التطور، الثبات
    أمحد خمتار عمر -20 -02-10
للتقابل الداليل  فقد أتثر ابلعاملني " ابملر وجون الينز "، ونقل للتقابل متثَّلت املعطيات الغربية دراسته     

 :، هيترد حتت ما مساه اللغويون ابلتضاد عنهما أنواعا متعددة للتقابل
 ، وفيه نفي أحد عضوي "حي ،ميت"مثل:  ":Ungradable، أو التضاد غري املتدرج" التضاد احلاد - 

 التقابل يعين االعرتاف ابآلخر .    
 يقع بني هناييت معيار متدرج، أو بني أزواج من املتضادات الداخلية،  ":Gradable" التضاد املتدرج - 

وإنكار أحد عضوي التقابل ال يعين االعرتاف ابلعضو اآلخر؛ كما أنه نسيب، فقولنا مثال:" احلساء ساخن 
 ال يعين االعرتاف أبنه ابرد، وإمنا هو ساخن ابلنسبة لدرجة احلرارة املعينة للحساء.  

 هذا يعين أن  مثاله : لو قلنا: إن حممدا ابع منزال لعلي، ف ":Converseness"  التضاد العكسيّ  - 
                                                           

 وما بعدها. 22ص:  أمحد نصيف اجلنايب، ظاهرة التقابل يف علم الداللة،ينظر:  - 1
 .26،27ينظر: املرجع نفسه، ص:  - 2
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 عليا اشرتى منزال من حممد.   
مثاله العالقة بني " أعلى، أسفل"، " يصل،  يغادر و "Directional Opposition ":التضاد االجتاهي - 

 "، وكلها جيمعها حركة يف أحد اجتاهني متضادين ابلنسبة ملكان ما.

التقابلية أو االمتدادية  تاملتضادا و " rthogonal Opposition " العمودية تاملتضادا - 
"Antipodal  Opposition"  وميز بينهما ابملثالني: الشمال ابلنسبة للشرق و الغرب، حيث يقع عموداي ،

 هذا لألول، وأما الثاين فكالشمال ابلنسبة للجنوب  و  كالشرق ابلنسبة للغرب .   عليهما؛
  ة اشتقاقيا، مثل: "حسن، سيء" و "مجيل،ري مرتبطغوذكر أن أكثر األضداد املوجودة يف اللغات     

 .   1قبيح" ، غري أن منها ما هو مرتبط اشتقاقيا مثل: " والد، ولد " و " زوج، زوجة "
 حلمي خليـــــل  -30 -02-10

وتقوم نظرية العالقات  »يرى أن التقابل أحد أبواب العالقات الداللية اليت تتصل بتعدد داللة الكلمة؛     
لى أساس أن املعىن املعجمي للكلمة ميكن حتليله إىل عناصر أولية؛ حيث تنشأ العالقة الداللية الداللية ع

لتقارب  يف  املعىن املعجمي لكل منها، أو بعبارة أدق بني ا بني الكلمة واألخرى؛ بناء على التشابه أو
 . 2«العناصر املكونة للمعىن املعجمي 

ة اليت تدخل يف نطاق العالقات الداللية بني الكلمات، أييت وهو حني يتحدث عن الظواهر الداللي    
 الكلمات اليت »على ذكر التضاد، يف إطار املشرتك اللفظي، وهو عنده كما عند علماء العربية القدماء: 

 .3«تؤدي داللتني متضادتني بلفظ واحد  
 » مالحظات، آخرها تتعلـق  يعرض بعد ذلك لنظرية اجملاالت الداللية، ويبني أبهنا قامت على مخس     

...  "صغري،كبري"  بثنائيات من الكلمات لكل ثنائي منها داللتان إحدامها عكس األخرى؛ مثال ذلك: 
. وميثل مبجموعة Antonymy "»4واملصطلح الذي يعرب عن هذا النوع من العالقات الداللية هو التقابل " 

ختتلف عن األخرى، حًت يدلل على أن هناك أكثر من من الثنائيات اليت يتقابل كل ثنائي منها بطريقة 
مثال  "كبري، صغري" عالقة داللية يف إطار مصطلح التقابل، فالعالقة الداللية القائمة بني طريف الثنائية

، من حيث إن األوىل قائمة على نفي أحدمها "ذهب  ،حضر"ختتلف عن العالقة القائمة بني طريف الثنائية 
                                                           

 .105 ، 102ص:  ،علم الداللةينظر: أمحد خمتار عمر،  - 1
 .121:، ص1998، 02، ط: ريةاإلسكند ،دار املعرفة اجلامعية "،دراسة لغوية معجمية  "كلمة مي خليل ، اللح - 2
 .136، ص: املرجع نفسه - 3
 .148، ص:  املرجع نفسه - 4
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 " ذهب "التحرك؛ فالفعل "حضر" يدل على التحرك ابجتاه املتكلم ، و على ية تدل لآلخر، بينما الثان
 .1يدل على التحرك يف االجتاه املقابل

 سعيد جرب حممد أبو خضر   -40 -02-10

ه " ــــــــــيف مؤلف، وذلك قضية التقابل يف إطار علم الداللة احلديث -يف دراسة نظرية تطبيقية -تناول ي     
تتجه هذه الدراسة إىل حتليل  » و، "  – حتليل لغوي تقابلي - الت الداللية يف العربية واإلجنليزيةالتقاب

ظاهرة التقابالت الداللية يف اللغتني العربية واإلجنليزية حتليال لغواي تقابليا يهدف إىل الكشف عن أوجه 
ليت من احملتمل أن تعرض للمشتغلني يف االتشابه واالختالف بينهما يف النظام واألداء، والتنبؤ ابملشكالت 

 . 2« والتخطيط اللغوي وغريهم جمال الرتمجة والتعليم واملناهج
، معطيات اللسانيات احلديثةمن ، و  -وعربية ة ـــغربي – ا سبقه من دراساتمم تهدراسالباحث يف أفاد     

ود لفظتني حتمل كل منهما عكس وج »لتقابل يف علم الداللة على أنه : اوأعانه ذلك على حتديد مفهوم 
كما وقف على أمناط عالقات التقابل وخصائصها يف الدراسات الداللية، ،  3« املعىن الذي حتمله األخرى

 وهذه العالقات هي:وأشار إىل أنه اعتمد هذه األمناط حسب ما وردت عند "الينز وكروز "، 
لتبايـن يكون مقابلها غري قابل للتعدد أو التنويع، : كل لفظة من اللفظتني املتقابلتني بعالقة االتبايـن - 

 ." ىأنث ذكر،" ،  " ميت، حي "مثل: 
التدرج  : التقابل بني اللفظتني بواسطة هذه العالقة تضبطه جمموعة من اخلصائص منها :التضـاد - 

 ،"قصري طويل،" والنسبية، وأنه توجد بينهما منطقة وسط و لكن ال  ميكن حتديدها بدقة، ومثال ذلك 
 ،..." سهل، صعب"،  " سريع،بطيء"  
 : وهي عالقة رئيسية تنضوي حتتها جمموعة من العالقات الفرعية األخرى، منها:العالقة االجتاهية - 
"      ،" مشال،جنوب"  : تكون اللفظتان فيه دالتني على اجتاهني متعاكسني، مثل:التقابل االجتاهي - 

 ،..." أمام، خلف" ، " فوق، حتت
 : متثل فيه اللفظة األوىل النقطة القصوى يف اجتاه معني ، ومتثل اللفظة املقابلة هلا التقابل االمتدادي -
 

                                                           

 . 149، ص: "دراسة لغوية معجمية  "كلمة مي خليل، اللحينظر:  - 1
 ، ص: هـ من املقدمة.-حتليل لغوي تقابلي -سعيد جرب حممد أبو خضر، التقابالت الداللية يف العربية واإلجنليزية -2
 .15ص:  أمحد نصيف اجلنايب، ظاهرة التقابل يف علم الداللة،وقد أشار الباحث أنه نقل التعريف عن:  .12سه، ص: املرجع نف -3
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 ..." الرأس، أمخص القدم "، " قمة ، قاع "النقطة القصوى املناظرة هلا يف االجتاه اآلخر، ومثـال ذلك: 
 ... " احملدب، املقعر " ،" الّتلـة، الوادي" واج: : ومن أمثلتـه التناظـر بني األز ل التناظريــــــــالتقاب -
  ، " دــــا،بعـــدن" ن، ومنها:ــــاللفظتان تدالن على احلركـة والتغري يف اجتاهني متقابلي ل االنعكاسي ــــالتقاب -
 ..." دخل،خرج"، " صعد، هبط"    
 خادم، " ،" دائـن، مدين" ـن، ومثاله:: تكون فيه اللفظتان املتقابلتان تعربان عن كيانيالتقابل العكسي -

 1،..." خمدوم   
 التقابل يف الدراسات النقدية و البالغيـــة  -02-02

  ق ـــــعبد العزيز عتي -02-20-01 

يف تناوله لفنون البديع مل خيرج عن احلدود اليت رمسها له القدماء، واليت ال خترج يف إطارها العام عن     
ولعل يف  » يقول: ،هلذه الفنونحافظ على النظرة اجلمالية ابعتبارها الوظيفة األساس دائرة التحسني، فقد 

دراستنا لبعض فنون البديع ما يرجع هبذا العلم إىل صوره اجلميلة عند ابن املعتز و قدامة و أيب هالل و 
    .2«أضراهبم، وما يرد إليه كقيمة مجالية يف األدب 

ة، ومل خيرج عن دائرة القدماء يف التعريف والتمثيل لكل منهما، ويف ذكر حتدث عن املطابقة واملقابل    
 وتوضحانالصلة بني األلفاظ واملعاين، فإهنما توثقان اجلمايل،  مهاجانب دور الفرق بينهما، وأشار إىل أنه إىل 

من املطابقة  فلعلنا أدركنا اآلن على ضوء دراستنا لكل »:حني قاليف أفضل صورة، وذلك  ربزاهنااألفكار وت
واملقابلة مدى أثرمها يف بالغة الكالم. فكل منهما يضفي على القول رونقا وهبجة ويقوي الصلة بني 

. أما إذا تكلفها األلفاظ واملعاين، وجيلو األفكار ويوضحها شريطة أن جتري املطابقة أو املقابلة جمرى الطبع
  .3«ألسلوب وتعقيدهالشاعر أو األديب فإهنا تكون سببا من أسباب اضطراب ا

   بكري شيخ أمني  -02-20-20

بني أن له عدة مسميات ، منها: املطابقة، والتطابق، والتطبيق، والطباق، والتضاد،  عرف الطباق و    
 والتكافؤ، واملقابلة، مث تطرق إىل أنواع الطباق، وذكر نوعا مساه: " الطباق الفاسد "، ذلك أن األصل يف 

                                                           

 وما بعدها. 15ينظر:سعيد جرب حممد أبو خضر، التقابالت الداللية يف العربية واالجنليزية ، ص: -1
 .491:، ص"البديع ،" املعاين، البيان عبد العزيز عتيق، يف البالغة العربية، علم - 2
 .508املرجع نفسه، ص:  - 3
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 مع بني الشيء وضده. فـــــإذا مل جيتمع ضدان فليس طباقا، كأن جنمع بني اخلبـــز واملـــــــــــاء الطبـــــاق هو اجل

 .1مثال...
، وفرق بينها ف املقابلة وذكر أقسامهاو هو وإن جعل املقابلة من مسميات الطباق، فإنه بعد ذلك عر     

علماء البالغة عند  ةسائدالنظرة النتقد نوي؟ ا، ويف إجابته عن السؤال: هل الطباق حتسني مع2وبني الطباق
 »ما وضع إال للتحسني املعنوي يف الكالم، وقال: لتقابلمن أن ا -من عهد السكاكي إىل يومنا هذا  –

قد جتنوا على الطباق وهضموه  -أكرمهم هللا ورمحهم  -ويلوح لنا بعد أتمل طويل هلذا اللون أن العلماء 
..ويبدو أهنم حكموا عليه مبا تهانة، كان جديرا خبري منها، وبتقدير أكرب وأجلحقه، ونظروا إليه نظرة اس

وهذه النظرة اجلزئية تتمثل يف أهنم كانوا يفصلون ، 3«حكموا من خالل النظرة اجلزئية اليت نظروا إليه هبا..
 سابقه والحقه، ومن مث يطلقون احلكم عليه.الشاهد عن 

ربهن على أن الطباق هو وسيلة هامة من وسائل الصورة الفنية، عمل بكري الشيخ أمني على أن ي    
وذلك من خالل حتليله جملموعة من النصوص يف الشعر القدمي واحلديث، وأن يربهن أيضا من خالل ذلك 

حيرقه أو  قادر على البوح مبا ابلما كان  اولواله .جزء أصيل من تفكري الشاعر وتعبريه» قابلة املعلى أن 
د إن مل يكن يعرف معىن القرب واللقاء؟ وكيف يعرب عن حرقة الدمع إن اف يتحدث عن البعكييكويه..  

ت سوادا إن مل يقارهنا لمل يكن يعرف روعة اللقاء وفرحته وبرده وسالمه؟ وكيف يصف أايمه احلالية وقد جتلَّ 
 .4« بلياليه اخلوايل، وقد كانت تشرق أنوارا؟

 الطباق واملقابلة» جتاوز النظرة التحسينية للطباق واملقابلة، وأكد أن ويف ختامه هلذا ملبحث دعا إىل     
ارة ـــــــــورد الكلمة وضدها، والعبــــــو هبا األديب، فيــــية، يلهــــال، وال زينة بديعـــــوما يتفرع عنهما ليس أمرا انف

 وأختها أو نقيضها ليجعل كالمه براقا خالاب بديعيا.
ألن احلياة  أساس من عمارة هذا الكون يف ظاهره وابطنه، وهو أكرب مما وصفه املؤلفون...إمنا الطباق     

  .5«بكل عناصرها هي جزء من هذا اللون، أو هذا اللون جزء من احلياة ذاهتا... 

                                                           

 .42:، صم 1998، 04: بريوت، طدار العلم للماليني، بكري شيخ أمني، البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد، علم البديع،  - 1
 .50ينظر:  املرجع نفسه، ص:  - 2
 .53:، ص املرجع نفسه - 3
 .57:نفسه، صاملرجع   -4
 .63:صنفسه، املرجع  - 5
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                     احلي مىن علي سليمان السّ   -02-20-30

 جل الباحثة ظاهرة التضاد، و هي تسعى من خـــــــالل ذلك إىل تعا "التضاد يف النقد األديب" تهادراسيف     
حتديد مصطلح التضاد من خالل تداخله مع مصطلحات أخرى التبس هبا، كما تسعى أيضا إىل   إعادة 
النظر يف تناول هذه الظاهرة خارج دائرة البالغة، وهي تقصد بذلك االهتمام ابجلوانب اليت هلا عالقة 

كالتضاد يف اللغة، وطريقة وروده، والتضاد يف  » -من قدماء ومعاصرين -لها الدارسون ابلتضاد واليت أمه
 .1«األلوان، مبا هلا من دالالت لغوية، والتضاد يف علم أصول الفقه 

      ضـــــاد؛ فهي ة نظر الدارسيـن للتـــالختالف يف وجهلاجلادة اليت تعرض ة تعترب من الدراسات الدراس هذه  
 أيتوا ، فهؤالء مل ن كانت هلم نظرة تقليدية خبصوصه، وكان تناوهلم له ال خيرج عن دائرة القدميتذكر م

يكررون العبارات ويعيدون ذكر الشواهـد ذاهتا اليت استشهـد هبا القدماء يف حديثهم عن  وإمناابجلديد، 
اب هذه الوجهـة للطباق، فكرة التحسني واحملسن البديعي هي املسيطرة على حبث أصح »، كما أن  ضادالت

أو التضاد، فقد اكتفى كثري من الدارسني برتداد نصوص القدماء، وإعادة مالحظاهتم، دون تعليق أو جتديد 
، وأيضا أمحـد املراغي "الصبغ البديعي يف اللغة العربية" : أمحد إبراهيم موسى يف كتابهومن هؤالء.  2« يذكر

وهذه احملسنات يقصد هبا حتسني  »، حيث يقول: "علم البديع"ق يف ، وعبد العزيز عتي" علوم البالغة" يف
، 4« الطباق جمرد مقابالت بني املعـاين...... » :. وتذكر أيضا ما قاله حممد منـدور من أن3«...الم ــالك

ن لـون من التلوي »و أن هذه النظرة يتفق معها ما يـراه عباس بيومي عجـالن، من أن فنون البديـع عامة هي 
 .     5«البيـاين، وأداة لتجميل الكالم، ومنط من أمنـاط الصنعة 

هنا الباحثة  ابحملسنات البديعية خارج دائرة التحسني، وتشري اجتاها آخر اهتم فيه أصحابه  كما تذكر      
سنات، الذي رفض تسميتها ابحمل " رجاء عيـد"  إىل جمموعة من الدارسني ترى أهنم ميثلون هذا االجتاه، منهم

تقسيم البالغيني ملا عرف ابحملسنات إىل لفظية ومعنوية، تقسيم مردود، واالصطالح نفسه ...»وعنـده  أن 
، كما أن الطبـاق عنده ما هو إال جزء من البنية الكلية للنص، وال ميكن 6« ال نطمئن إليه... "حمسنات"

                                                           

 .09مىن علي سليمان الساحلي، التضاد يف النقد األديب، ص: - 1
 .236،  ص:املرجع نفسه -2
 .494، ص:يف البالغة العربيةعبد العزيز عتيق،  -3
   51م، ص:2004حممد مندور، النقد املنهجي عند العرب ومنهج البحث يف األدب واللغة،هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط،  -4
 . 237نقال عن: مىن علي سليمان الساحلي، التضاد يف النقد األديب، ص: ،243ص:  بيومي عجالن، عناصر اإلبداع يف شعر األعشى، عباس -5
 .216رجاء عيد، فلسفة البالغة بني التقنية والتطور، منشأة املعارف، اإلسكندرية، د.ط، د.ت، ص: -6
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الذي يقول خبصوص املطابقة:"  » مطلـوب أمحد "اقتطاعه والنظر إليه على أنه قائم بذاتـه. ومنهم أيضا 
واملطابقة من مقومات التعبري، ألهنا تعتمد على األضداد، واملتناقضات، ولذلك فهي ليست حمسنا، وإمنا 

يطرح فكرة تقسيم الطبـاق إىل  "قصي سامل علوان  "، وتذكر أيضا أن 1« هي وسيلة من وسائل التعبيـر...
 "علي شلفوح  " نه أيضا وسيلة من الوسائل الناجحة يف التعبيـر، وهذالفظي ومعنوي، وينظر إليه على أ

يطرح فكرة التحسني، ويدعـو إىل عدم االهتمام ابلزينة والزخرف ألن الذهنية ال تؤمن ابلشكليات والطالء 
 " الطبـاق عنصرا هاما من عناصر االنسجام يف النص، و "عبد هللا الطيب  "والبهـرج. ومن جهتـه جيعل 

 جيعلـه نوعا من أنواع املفارقـة، فهو و املقابلـة عنصران بنائيـان. " مصطفى السعدين
أن  يف نظرهاوإن من أسباب حتول نظرة الدارسني املعاصرين للطباق واملقابلـة خارج دائرة التحسني      

 التضاد، فيميلون جعل بعض الباحثيـن يعيدون النظر يف»ذلك يرجع إىل تيـار البنيويـة احلديث، هذا الذي 
 فهم  »وابلتايل  2«إىل االعتماد عليه يف التحليل، منطلقني يف ذلك من عده جزءا من بنيـة النص

على استخراج عناصرها املتضادة واملتشاهبـة، مث تصنيفها وحتليلها يف  –يف استنطاق لغة النص   –يعولون 
 . 3«ضوء عالقات التضاد واالتفاق 

 اتــــراءه للثنائيــــيف استق " كمال أبو ديب   " دوا من هذا النهج يف أحباثهـم جندومن الذين استفا     
 هـــــــــــــ، وتوظيف هذه الثنائيات سلك" ة يف الشعرـــاء والتجلي دراسات بنيويــــجدلية اخلف"ه ــــالضدية يف كتاب

"   ه ـــــيف كتاب " مدحت اجليار " وسلكـه أيضا  "،تفسري الشعر ابلشعر" مقالـه  يف  " يـــــامعبد هللا الغذّ "  
 . 4" قصيـدة املنفى

 و استكماال للفائدة طبقت الباحثة ما تناولته يف اجلانب النظري على أبيات من شعر أيب متام، كونه     
 وإمنا هو منط  » اشتهر ابستخدامه للتضاد، واستنتجت أن استخدام الشاعر له مل يكن لغرض التحسني،

 .5«والتجسيد كري،ينبع من رؤية خاصة للعامل واألشياء،وهو يستخدمه بطريقة متفردة تنزع إىل التصويرف
  
 

                                                           

 .288م، ص1980، 02البديع، معهد اإلمناء العريب، بغداد، ط: أمحد مطلوب، البالغة العربية املعاين والبيان و  -1
 . 248مىن علي سليمان الساحلي، التضاد يف النقد األديب، ص: -2
 املرجع نفسه، نفس الصفحة. -3
 وما بعدها. 235، ص: املرجع نفسهينظر:  - 4
 .314 ، ص: املرجع نفسه - 5
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    دــــزي وــــــد أبـــــأمح -02-20-40
ومن الدراسات اليت اهتمت مبوضوع التقابل يف القرآن الكرمي، كتاب "التناسب البياين يف القرآن، دراسة 

 تطرق إىل هذا املوضوع يف الباب الثاين من حبثـــــــه واملوســـوم بــ" ألمحد أيب زيد، يف النظم املعنوي والصويت
أتى فيها على حتديد مفهوم للتقابل يف اللغة ويف مباحث هامة  هضمن" تناسب املعاين املتقابلة"، حيث 

، وملا كان التقابل من 1غيني حماوال أن يستنتج كيف أنه حيقق مبدأ التناسب يف القرآن الكرميالاصطالح الب
 األساليب الشائعة يف القرآن الكرمي، فقد كثرت أساليبه، وميكن حصرها يف نوعني:

" و"  الليل، النهار " و " السماء، األرض يتشكل من تقابل مفردتني، ومن أمثلته :" التقابل البسيط  -
 ".   الشمس ، القمر النور، الظلمات"، و "

 :2ابل بني مركبني، وقد أمجله الباحث يف مخسة أضربوهو تق التقابل املركب  -
 وفيه أتيت عناصر املركب الثاين موافقة يف ترتيبها لعناصر املركب األول، ومثاله: التقابل املألوف  -
 ہ   ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ   ں ں ڱ ڱچ :قوله  

 . 3 چ ھ ھ ھ
 ڇ ڇ چ چ:ومثاله: قوله  : ال تنتظم فيه عناصره على الرتتيب املألوف،التقابل امللفوف -

 .4 چ ژ    ڈ    ڈ    ڎ     ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ      ڇ  ڇ
وهو أن جيتمع متقابالن، فيحذف من كل واحد منهما مقابله لداللة اآلخر عليه،   التقابل احملذوف -

 ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ چ: ومثاله: قوله 

ملفسرون: ويعذب املنافقني إن شاء فال يتوب عليهم، أو . تقديــره كما قال ا5 چ ڃ ڃ ڄ         ڄ
 يتوب عليهم فال يعذهبم.  

 :أحد املتقابلني يذكر، واآلخر يفهم ضمنا من خالل السياق. ومنه قوله  التقابل الضمين  -

                                                           

 .131، 129ص:  ،ـرآنأمحد أبو زيد، التناسب البياين يف القينظر:  - 1
 . 147، 144 ينظر: املرجع نفسه، ص: - 2
 .67يونس، اآلية:  - 3
 .73القصص، اآلية:  - 4
 - وسيتم التطرق إليه يف فصل الحق" " االحتباك من التقابل : يصطلح علماء البالغة على هذا النوع ، . 
 . 24األحزاب، اآلية:  - 5
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 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ    ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چ

تتأثر جلودهم وال ، فالسياق يدل على أن الذين ال خيشون رهبم، ال  1چ چچ چ ڃ  ڃ ڃ
 قلوهبم بذكر هللا. 

 ھ...  چ: : وهو أن جيتمع النفي واإلثبات يف التقابل، ومنه قوله التقابل ابلسلب واإلجياب -

 .2 چ ۓ ے ے   ھ ھ

مث عرض الباحث لنماذج من اآلايت القرآنية اليت تقـــوم يف بنائها على أسلوب التقابل ، و استنتج أن     
 تقابل املألوف " هو الشائــــــــع و خباصة يف آايت الرتغيب والرتهيب، ومشاهد النعيــــــم النمط األول " ال

 والعقاب، والرمحة والعذاب.           

    حممد عبد املطلب -02-20-50

لتقابل يرى أبن اعن التقابل يف قراءة لـه أخرى للبالغة العربية،  " حممد عبد املطلب "حينما يتكلم     
ابملستوى الشكلي احملسوس، أو املستوى الصياغي وهو الدائرة الثانيـة  األوليعرب عن  رك بني مستوييـن،تحي

ابملستوى الباطين أو املعىن الذهين، أو الدائـرة األوىل، وهذه األخيـرة الثاين اليت يتحرك فيها التقابل، وعن 
دائـرة الثانية. حقيقة إن الفصل بني الدائرتني خفية ال ميكن الوصول إليها إال ابلتعامل التحليلي مع ال »

عملية غري مقبولة، بل عملية غري منطقية، لكن هذا الفصل أمر حتتمه طبيعة التحرك التحليلي، ألن هذا 
التحرك يبدأ من منطقة السطـح الصياغي وكشف عالقـاهتا التكوينيـة، وحتديد نظامها الشكلي، مث من هذا 

 . 3« ة األوىل لكشف أبعادها عند املبدع...ميكن الوصول إىل الدائر 
 عن التناسب بني املتقابالت،هذا الذي يعترب من اخلصائص اجلمالية لإليقـاع أيضا ينطلق ليتكلم    

 ڑ ژ چ: كما أن أقسام التقابل ميكن أن تندرج حتت مفهوم التناسب، ففي قوله ،  املعنوي 

 ية أخرى، حيث يتناسب الضحك مع تتناسب وحدات معنوية مع وحدات معنو  ،4 چک ڑ
                                                           

 .23الزمر، األية،  - 1
 .66اآلية:  آل عمران، - 2
 .349، ص:1997، 01ط -لوجنمان -، الشركة املصرية العاملية للنشر -قراءة أخرى –حممد عبد املطلب، البالغة العربية   -3
 .82التوبة، اآلية:  - 4
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 .1البكاء، وتتناسب القلة مع الكثرة 
إن انعدم على مستوى السطح فإنه موجود على املستوى الذهين، وتوضيحا بني املتقابالت هذا التناسب     

 [     من الرجز ]  لذلك يورد قول حافظ إبراهيـم: 

 .2واجلَْهُل يف النَّعَماِء َسْوُط َعَذابِ     الِعْلُم يف الَبْأَساِء ُمْزنَـُة َرمْحَـة     

نلحظ كثافة التقابل يف أربعة أزواج قد ال يكون بني مفرداهتا تناسب على مستوى  »ويعلق عليه قائـال:     
 السطح، لكن العمق يربط بينها على التناسب، حيث يقوم اإلنتاج الداليل يف البيت على فائدة 

  .3« العلم ومضرة اجلهـل...
   فايز عارف القرعان -60 -02-20

ومن الدراسات املعاصرة أيضا ملوضوع التقابـل يف القرآن الكرمي، دراسة " فايز عارف القرعان"  يف     
تقوم على الكشف  »، ودراسته للتقابالت " –دراسة أسلوبية  -كتابه "التقابـل والتماثل يف القرآن الكرمي 

والعامة يف السياق؛ وذلك إلظهار قيمها اجلماليـة والتعبرييـة، وإظهار مدى  عن عالقاهتا التجاوريـة اخلاصة
،كما أهنا تكشف عن العالقات البنائية 4« إسهامها يف تشكيل املعىن ضمن الصياغة الكلية للجملة والنص

ل ، وميكن التمثيـ"مستوى العبارة واملستوى الذهين  "اليت تشكلت فيها من خالل مستويني خمتلفني : 
 لذلك ابملخطط التايل:  

                                                           

 .291ص:  ،م.1994، 01دار نوابر للطباعة، القاهرة، ط: ينظر: حممد عبد املطلب، البالغة واألسلوبية، - 1
 .157، ص: 1987، 03إبراهيم، ضبطه وصححه: أمحد أمني وآخرون، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، ط:ظ ديوان حاف - 2
 . 357، 356، ص:  -قراءة أخرى –حممد عبد املطلب، البالغة العربية  -3
 .01فايز عارف القرعان، التقابل والتماثل يف القرآن الكرمي، ص: -4
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وذلك أن املتقابليـن يف مستوى العبارة يشكالن نقطة احلضور ابلنسبة ...»ويف هذا اخلصوص يقول:     

للقارئ، ويف املقابل يتشكل تقابل جديـد يف الذهن يشكل نقطة الغياب،...وعند إظهار التقابل الذهين 
أخرى لتقابل التضاد، حبيث يكون لكل طرف من املتقابلني ضد خمتزن يف ملستوى الغياب تظهر صورة 

  .1« الذاكرة، فيتشكل تقابـل ذهين مماثل ملا يف العبارة، ويكون متضادا ابللفظ واملعىن...
وضع لغوي يرتكب من عناصر لغوية تقوم يف األصل على املواجهة » يعرف الباحث التقابل أبنه :     

مواجهة التقابالت أو التخالفات أو التماثالت، وقد تكون العناصر اللغوية بسيطة  فيما بينها، سواء
ة من ـــــل اجلملة ابجلملة أو جمموعــــون مركبة كتقابــــل الضدين أو املتخالفني أو املتماثلني، وقد تكــــكتقاب

 ضياء الدين بنن ومن هذا التعريف، ومن خالل ما وضعه كل م ،2« اجلمل مبجموعة أخرى من اجلمل
   :          3ألقسام التقابل، حدد الباحث أمناط التقابل كما يلي األثري ومحزة بن حيي العلوي

 النمط البسيط   -
ما كان من ضمنه  ويدخل، لفظا ومعىنمن جهة التضاد كلمتان   فيهتتقابل  تقابل التضاد اللفظي  -أ

 وهو نوعان: ،جهة النفي أو األمر والنهي
 فاليقظة ضد الرقاد لفظا ومعىن.  ،4 چ کک ک  ڑ ڑچ : هللا قول نهوم :قيحقي - 
 ڭ ڭ  ۓ ۓ    ے ے ھ ھچ :قوله  ومنه  وجمازي - 

                                                           

 .115، 114 التماثل يف القرآن الكرمي، ص:فايز عارف القرعان، التقابل و  -1
 .93ص: نفسه،املرجع  - 2
 .وما بعدها، 113ص: نفسه،ينظر: املرجع  - 3
 .18الكهف، اآلية  - 4

 أفـقي                                                           

 .اللفـظ الثـاين        اللفـظ األول                     مستوى العبـارة                  
 

 تضاد       عمودي                   تضاد     عمودي                                
 

 اللفـظ األول.                  اللفـظ الثاين                            املستوى الذهين  
 أفـقي                                                            
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،  1 چ  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۆۈ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ 
يف اآلية الكرمية، وهو تقابل جمازي لداللة الظلمات  چۇ چو چڭچفالتقابل واقع بني 

 اإلميان.على الكفر وداللة النور على 
تقابل كلمٌة كلمًة أخرى من جهة املعىن، سواء كانتا متضادتني يف األصل  فيه و تقابل التضاد املعنوي  -

 ى ى ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅ ۅ چ :حد. ومن مناذجه قوله أو كانتا من أصل وا

، وهو تقابل من جهة  چ ې چ و چ ې چ، فالتقابل حاصل بني لفظيت 2 چ ەئ ائ   ائ
، لكنها مرادفة  چ ې چ ــليست مقابال لفظيا ل چ ې چاللفظ، وذلك ألن  املعىن ال من جهة
 .وهو ليالً  چ ې چ ــللمقابل احلقيقي ل

 :  هللا تخالف ال التضاد. ومن أمثلته قولمن جهة ال تنيكلم  شكل بتقابل : يتتقابل التخالف -
، فالتقابل واقع بني 3 چ ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ
وضد  "األعلى"هو  چ ٻ چقابل ختالف ال تضاد، ألن ضد وهو ت چ پ چ و چ ٻ چ
 ، ومن مث كانت العالقة بني املتقابلني قائمة على التخالف."األصغر"هو  چ پ چ
  چ :قوله  هومنوهو تقابل يتكون من كلمتني إحدامها متاثـل األخرى لفظا أو معـىن، : تقابل التماثل -

 گ  گ  ک ک ک  ک   ڑ  ڑ    ژ  ژ  ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ

 گ چ  يف هذه اآلية الكرمية تقابل التماثل قائم بني ،4 چ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ  گڳ  گ

تعود على اآلخرة  چ گ چوهو واضح من جهة اللفظ، أما من جهة املعىن فـ  چ گ گ چ و چ
تعود على الكتاب، واإلميان ابآلخرة وابلكتاب من عناصر اإلميان وبذلك كان التماثل  چ گ گ چ و

 ڀ چ:ملعىن. أما احلالة الثانية لتقابل التماثل فهي التماثل يف اللفظ دون املعىن، ومنه قوله أيضا يف ا

                                                           

 .5 :إبراهيم، اآلية - 1
 .50 :يونس، اآلية - 2
 .21 :السجدة، اآلية - 3
 .92 :، اآليةاألنعام - 4
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قائم بني   فالتماثل اللفظي ،1 چ ڤ ڤ ٹ  ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ    ٿ ٿ   ٺ     ٺ   ٺ ٺ

 على چ ٺ چ، أما من حيث املعىن فليس هناك متاثل الستحالة داللة چٺ چو  چٺ چ
 . يل يف حقه معىن النسيان الذي يستح

كون فيــه التقــابــل بني املفرد من جهــة يتكون من تقــابــل التضــــــــــــــــاد املعنوي الــذي ي  :النمط املركــب -
والرتكيب من جهة أخرى، أو من تركيبني متقابلني، ومن التماثل الذي جياور فيه تركيب تركيبا آخر مماثال 

 .2له إما يف اللفظ أو املعىن
 ک ک       ڑ ڑ چ:  هللا التقابل بني املفرد والرتكيب قوللة من أمث تقابل التضاد املعنوي  -

، فالتقابل يف اآلية 3چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گگ ک ک
وهو تقابل معنوي ألنه  چ ڱ ڱ ڱ ڱ چوالرتكيب  چڳ چالكرمية واقع بني املفرد

 ينحصر بني املفردات. كلما كان التقابل بني املفرد والرتكيب كان التقابل معنواي ألن التقابل اللفظي 
 ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :منه قوله تعاىلفأما بني الرتاكيب و     

حاصل بني  هنالتقابل اف ،4چ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ ٿ  ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ  ٺ ڀ
،  چٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ  چ و چڀ پ پ پ پ ٻ ٻ چ الرتكيبني

لكفر، والتقابل بني مراديف الرتكيبني تقابل يف فالرتكيب األول يشري إىل اإلسالم والرتكيب الثاين يشري إىل ا
 اللفظ واملعىن، لكن التقابل بني الرتكيبني تقابل معنوي.

 ۅ ۋ  ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭچ: هللا قولومنه  ل ــالتماث -

 5چ  ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ائائ ى ى ې    ې ې ې ۉ ۉ ۅ
 ۈ ۈ ۆ ۆچوجوابه  چ ۇ ۇ ڭچفطريف التماثل يف اآلية الكرمية مها مجلة الشرط 
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 چ :وهو متاثل قائم يف اللفظ واملعىن. أما التماثل الواقع يف اللفظ ال يف املعىن، فمثاله قوله   چ ٴۇۋ

والتماثل يف اآلية القرآنية  ،1چ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى  ى... 
فتكرار فعل االستهزاء يف الرتكيبني  چوئ ەئ ەئچو  چائ ى  ىچم بني الرتكيبني ـــــقائ

على احلقيقة،  واقع يف اللفظ، لكنه غري واقع يف املعىن لتعذر نسبة االستهزاء إىل هللا  يبني أن التماثل
 ألن املماثلة جاءت لعالقة اجملاورة.

وحيدث هذا النمط عندما تتداخل عدد من التقابالت من النمطني السابقني يف تقابل  النمط املعقد  -
 واحد. وأييت على الصور التالية:

 ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ چ: ومثاله قوله اللفظي  تقابل التضاد -

ع بني ثالثة أطراف متقابلة جتتمع على عالقة التضاد ــة الكرمية واقـــفالتقابل يف اآلي ،2چ  ڃ ڃ
 .چ ڄ چل ـــــــــــــتقاب چ ڄ چ و چ ڄ چل ـتقاب چ ڦ چــ اللفظي احلقيقي، ف

 ڤ ڤ   ڤ  ٹ    ٹ          ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ :ومن مناذجه قوله عز وجل تقابل التضاد املعنوي  –

 چ ڃ ڃ ڃ    ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

فالتقابل واقع بني  ،3
، فمد الظل حركة معكوسة للسكون من جهة  چ ڄ چ و چڤ چ و چ ٹ    ٹ چ األطراف

 والقبض مقابل للمد من جهة أخرى، والتقابل احلاصل هنا معنوي لطبيعة العالقة بني األطراف الثالثة.
 ڄ ڄ    ڄ    ڄ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڤ     ڤ  ڤ چ :: ومن أمثلته قوله التقابل اللفظي واملعنوي –

، چ ڄ چ و چڦ چ فالتقابل األول وهو لفظي قائم بني، 4چ چ چ   ڃ ڃ ڃ  ڃ
 چ   ةــــــــــــل معنوي الحتمال داللــــوهو تقاب ،چ چ          ڃ چ و چ ڄ چ   والتقابل الثاين حاصل بني

 على احلق. چ چ        ڃ
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 ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ  ڀ  ڀ چ: هللا : ومنه قولفيـــالتخال التقابل اللفظي و  -

وهو تقابل ختالفي لبعد طرفيه  چ ٺ چ و چ ٺ چفالتقابل األول واقع بني الطرفني  ،1 چ ٿ
عالقة لفظي ل وهو تقابل تضاد چ ٺ چ و چ ٺ چ عن عالقة التضاد. والتقابل الثاين واقع بني

 التضاد اليت جتمع بني طرفيه.
         ٹ ٿ     ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ...  چ:  هللا : ومن مناذجه قولل والتضاد اللفظيـــالتماث -

وهو  چ ٺ چ و چ ٺ چ التقابل األول يف اآلية القرآنية حاصل بني الطرفنيف ،2چ ٹ ٹ  ٹ

وهو تقابل تضاد  چ ٿ چ و چ ٺ چرفني ل متاثل كما يظهر، والتقابل الثاين قائم بني الطــــتقاب
 لفظي لتضاد احلياة مع املوت.

 ڍ  ڇ ڇ ڇ  ڇ چچ  چ  چ...  چ :ومن أمثلته قوله  التقابل اللفظي والتوافق  -

وهو تقابل  چ ڇ چ و چ چ چإن التقابل األول يف اآلية واقع بني الطرفني  ،3چ ڌ ڍ
وهو  چ ڍ چ و چ ڇ چاين واقع بني الطرفني تضاد لفظي لتضاد اإلميان مع الكفر، والتقابل الث
 تقابل توافق ألن الكفر يوافق اخلسران يف املعىن .

  ڀ پ پ     پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ چ:ومنه قوله  التقابل املعنوي والتوافق  -

 بني  عـــل األول يف هذه اآلية واقــ، فالتقاب4چ  ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 چ  ن يف املعىن، حيث إنـــة الرتكيبيــــل داللـــمعنوي لتقابل ــو تقابـــوه چپ پ چ و چپ ٻ چ

تدل على املصلحني ليصبح مرادفا الرتكيبني متقابلني  چ پ پ چ تدل على املفسدين و چ پ ٻ
 پچ فهو اآلية تقابال لفظيا لكن الرتكيبني حيافظان على التقابل املعنوي بينهما.أما التقابل الثاين الواقع يف

 وهو تقابل التوافق ابعتبار أن التوبة توافق اإلصالح وتندرج فيه. چڀ چ و چ پ
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 ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چ : هللا ومن مناذجه قول التخالف  التقابل املعنوي و -

وهو تقابل تضاد لفظي    چ ڦ چ و چ ڤ چفالتقابل األول يف اآلية واقع بني الطرفني  ،1چ ڄ ڦ
، فالعالقة بني امليالد واملوت عالقة تضاد وليست عالقة  2حثختالف كما ذهب إىل ذلك البا وليس تقابل

وهو تقابل معنوي لداللة الطرف     چ ڦ ڦ چ و  چ ڦ چ ختالف. والتقابل الثاين واقع بني الطرفني
الثاين على احلياة. ومن مث نصبح أمام التقابل اللفظي املعنوي الذي ُأشري إليه سابقا. وابلتايل عدم قيام 

                                                                                        من التقابل داخل النمط املعقد من أمناط التقابل. هذا النوع 

  حسني مجعـة -70 -02-20

 ـرا،  تركز عليها كثيل ملو أقد أمهلت النظرة اجلمالية للتقابـل،  اليت مت التطرق إليها تإن كانت الدراسا    
التقابل اجلمايل يف النص "  يف دراسته له، وذلك بكتابه " حسني مجعـة"فإن هذا اجلانب هو ما عناه 

رؤيته اجلمالية ابالستناد للنظرايت اجلمالية القدمية واحلديثة ، بعد غربلتها بعني  »، وهو سيقدم " القرآين
نقدي العريب أدواته وجتربته، وأتخذ من اجلديد متيقظة وخربة بالغية و مجاليـة متميزة، تستمد من الرتاث ال

، وهو بعد أن يكون قد حبث يف 3« رحيقه ال قشوره، الستعادة املشهد البالغي واجلمايل يف النص القرآين
ماهية التجربة اجلمالية ومفهوم التقابـل، ويف أساسيات القراءة اجلمالية، ويف أشكال التقابـل اجلمايل وآلياته، 

الزمانية والذهنية  ، ويف أمنـاط اجلمالية التارخيية و"  كنموذج تطبيقيالضحى  "اجلمايل يف سورة  ويف التقابل
صعوبة القراءة اجلمالية للقرآن، وهي »والعاطفية واللغوية، والفنية واملعمارية، ويف مجاليـة اإليقاع، يدرك 

على الساحة الفكرية إال النادر  قراءات لصعوبتها، واختالف اآلراء و األذواق بشأهنا ال يظهر منها
 . 4«والقليـل

، " الضحى"مطبقا ذلك على سورة  مجالية خالصة،انطلق حسن مجعة يف دراسته للنص القرآين دراسة     
عندما أراد أن يقّيم دراسته على أساس التجربة اجلمالية عاد إىل جتربة األجداد، فوجدهم  مشريا إىل أنه 
ما قدموه من نظرايت نقدية تنبثق من التجربة اجلمالية، سواء يف نظرية عمود الشعر عند يرون أن كل 
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تالقت ابلتجربة قد املرزوقي، أو نقد الشعر عند ابن قتيبة، فأراد أن يربز ذلك ليبني أن هذه التجربة النقدية 
التقدم يف إدراكه لطبيعة  اجلمالية للدراسات اإلعجازية اليت وصلت على يدّي الزركشي إىل درجة عالية من

 .1اجلملة اجلمالية للقرآن من خالل البالغة، واملفهوم الديين فقط
وانقشها يف ضوء ما وصل إلينا من  للجمال ةالفلسفييم هااملفلقد اتكأ حسني مجعة على جمموعة من     

ة، ـــالنص احملدث ، حًت وصل إىل ما يسمى بنظرايت" أفلوطني، أفالطون، أرسطو "ة : احلضارة اليوانني
فأخذ نظرييَت موت املؤلف والنص املفتوح عند روالن ابرت، وانقشهما ابملفهوم الذي أورثنا إايه أجدادان 
يف أن العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب، وأن القرآن الكرمي محّال أوجه، ولذلك هو نص مفتوح، 

هذه، موضحًا أن من قرأ الكتاب قراءة نقدية  وهذا يعين برأي مجعة أن أجدادان سبقوا ابرت يف نظريته
سيجد نفسه أمام موضوعني: كيف ننظر إىل القراءة املفتوحة بوصفنا أصحاب فكر نقتبس من اآلخر 
مبقدار ما نقيم عالقة وطيدة مع الرتاث، مبينًا أن الذي يستطيع حتقيق هذا التوازن ميكن أن يقدم رؤى 

النص القرآين منفتح على مجاليات  على أن"  الضحى" خالل سورة جديدة، إضافة إىل أتكيد الكتاب من 
ترخيية، وزمانية، وذهنية، وعاطفية، ولغوية، إىل جانب أن السورة تعلقت مبفهوم التنوع ابلفاصلة القرآنية، 
وتكاملها مع السياق والفحوى، شكالً ومضموانً، ما حقق هلا تناغماً بديعاً انفلتت فيه من سلطة القافية 
املوحدة يف الشعر لتحدث طرائق جديدة يف البناء منذ البداية حًت النهاية، مشريًا إىل أن النص القرآين 

   .2 يثبت يف كل مرة أنه ينفتح على الذهن البشري
 ازي  ـــــحممــــد ب -80 -02-20
  ندي يف فهميسعى حممد ابزي من خالل مؤلفاته انطالقا من " التأويلية العربية، حنو منوذج تسا    

" مرورا قّدمات ملعرفة بديلة ابلنص واخلطابميل التقابلي، و نظرية التأالنصوص واخلطاابت" وصوال إىل " 
 ، نظرية"، إىل أن يؤسس لنظرية جديدة تقوم على التأويل التقابلي تقابالت النص وبالغة اخلطاببــ " 

 -يقــــوم  وهو مفهوم أتويلي ،التقابل ومن جهة أخرى على مفهوم تتأسس من جهة على مفهوم التساند،
على تقابالت نصية صغرى وأخرى سياقية كربى وموسَّعة. وهذه النظرية  -قياسا على مفهوم التساند

 علىه ــــنظريتق ـــــإىل تطبيالباحث سعى ومنه  ،ة قادرة على قراءة أي نوع من النصوص واخلطاابتـــالتقابلي
 ، والنص النثري والنص الشعري".النص القرآين  مبختلف أمناطها ؛ " جمموعة من النصوص واخلطاابت 
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 حماذاة املعاين بعضها ببعض، والتقريب بينها يف احليز» التقابل بكونه  الباحثعرف يف كتابه األول، ي    
، عرب مواجهتها ببعضها "وجها لوجه" إلحداث جتاوب ما أو تفاعل معريف، أو داليل أو الذهين والتأويلي

أنتج و  قابلابلت التأويل ربط أنه هو وال جنده عند من سبقه؛تعريف ال الباحث هلذا ما أضافه ،1«أتويلي
إجراء يف الفهم، يقوم ذهنيا على التقريب  »، وهو " التأويل التقابلي" مفهوما جديدا جيمع بينهما مساه

 ممكن. إنه إحداث لتواجه بني التقابلي بني العناصر واملستوايت، يف املعطى موضوع التأويل أبي شكل
 .2«ن  اأو عنصرين، أو غري ذلك. وهو ما ينتج عالقات متباينة هلا مع ،بنيتني، أو موقفني، أو وضعني

 : قسمنيالتقابالت الباحث قسم    اط التقابلـــــــأمن -
 :3التالية اليت حيتويها النص ظاهرا أو ابطنا، أبي شكل من أشكال التقابلوهي  التقابالت الصغرى  –
 ] من البسيط [ :وميثل له بقول أيب متام:"الطباق" التقابل النقيضي- 

م   لَْيَس الصَِّديُق مبَْن يُِعريَُك ظَاِهرًا         .4ُمتَـَبسًِّما َعْن اَبِطن  ُمتَجهِّ
  و"  مُمتَـَبسِّ " الثاين بني  ،و" ابطن" و " ظاهر" األول بني  :يف البيت تقابلني ما يالحظ هو وجود    

  ". ُمتجهِّم"   
 .5 چ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ چ : هللا ومثاله قول قابل النظريي الت -
 والتقابل يف اآلية الكرمية قائم بني الكلمتني املرتادفتني " السنة" و " النوم "، وكالمها يف معىن الرقاد . 

 ] من الطويل [ ومن أمثلته قول املتنيب: تقابل اإلثبات والنفي  -

َنًة        َفَما املـ حَتَْسنَبَّ الَوالَ   .6ْجُد ِإالَّ السَّْيُف والَفْتَكُة الِبْكرُ َـ َمْجَد زِقًّا وقـَيـْ

 . نظري هلسبق يالبطش الذي مل لكنه فقد نفى الشاعر أن يكون اجملد مخرا أو مغنية، و 
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  .255 :البقرة، اآلية - 5
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 ثل له بقول أيب متام:وم يكون التقابل فيه بني طريف التشبيه، إن ضمنا أو صراحة،  تقابل التشابه  -

 ] من الكامل [    

َا    .1ِعْقٌد كَأنَّ الَعْدَل ِفيِه َجْوَهرُ       َنَظَم الِباَلَد َفأْصَبَحْت وَكَأهنَّ

على مقابلة البالد ابلعقد، والثاين على قائم ؛ األول قائمني على التصور الذهين البيت حيوي تشبيهني   
 قائم على التشبيه بني طريف كل تشبيه.مقابلة العدل ابجلوهر، وهو تقابل 

 ] من الوافر [: ، قول املتنيبمثاله و تقابل الفاعل واملفعول  -

 .2َأَواِخُراَن َعَلى َهاِم اأَلَوايل        ِشي ميَْ يَُدفُِّن بـَْعُضَنا بـَْعًضا وَ 

  .به  مفعوال الواقع " بـَْعًضا" و  الواقع فاعال، " بـَْعُضَنا" بني  قائمالتقابل     
 ] من الطويل [ :قول البحرتي يصف الذئب ولقاءه إايه ومنه: تقابل حال الذوات -

ُث نـَْفَسهُ ذئب ِكالان هِبا   .3دُّ ــــــواجلَدُّ  يـُْتِعُسُه اجلَ  ،ِبَصاِحِبه        حُيَدِّ
 .وحال الذئب ومها يشعران ابجلوعيف البيت تقابل بني حالني: حال الشاعر  

 ] من البسيط [    : ، قول أيب متام: ومثالهاللفظي تقابل التشارك -

ِه احلَدُّ َبنْيَ اجِلدِّ واللَِّعبِ     السَّْيُف َأْصَدُق أَنـَْباًء ِمَن الُكُتِب      .4يف َحدِّ
هِ " التقابل واقع هنا بني     فاألول مقطع السيف والثاين الفاصل، فتقابلت الكلمتان  " احلَدُّ "  و " َحدِّ

 ا يف اللفظ واختالفهما يف املعىن. الشرتاكهم
 ] من الوافر [     :قول أيب متام ه: أي رد العجز على الصدر، ومنتقابل التصدير -

 .5َيكاُد َنَداُه َيرْتُُكُه َعِدميًا        ِإَذا َهطََلْت َيَداُه َعَلى َعِدميِ 

                                                           

 .197، ص:02ج: ديوان أيب متام، - 1
 .268ص: ديوان املتنيب،  - 2
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  على املمدوح نتيجة إفراطه يف العطاء وذلك لداللة األوىل " َعِدميِ " و " َعِدميًا" التقابل واقع بني     
 .وداللة الثانية على املعدم الذي يتلقى العطاء

 ] من البسيط [         :، قول أيب متامومثاله :غ واألوزانـــالصي تقابل -

َتقِ   1بِ ــــــــم          هلِل ُمْرَتِقب  يف هللِا ُمْرَتغِ ـــــَتْدِبرُي ُمْعَتِصم  اِبهلِل ُمنـْ
"   و " معتصم" والتقابل يف البيت الشعري حاصل بني الكلمات اليت جاءت على صيغة " ُمْفَتِعٌل":     

، وهو قائم على التشاكل احلاصل على مستوى الصيغة بني هذه  "مرتغب" و " مرتقب"  و" منتقم
  املتقابالت.

 ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ  ٹ  ٹ ٿ چ:هللا  ومثاله قول تقابل التناسب  -

درك ابلبصر، ومن ال يُ  يناسبه: التناسب يف اآلية الكرمية قائم من جهة بني اللطف وماف، 2چ  ڦ ڦ 
  .القادر على اإلدراكوما يناسب ذلك :جهة أخرى قائم بني اخلربة  

 ] من البسيط [    : ابن احلاجب: ومثاله قول التقابل املتعدد -

 .لطَّْلِع َوالَوْرِد َوالرُّمَّاِن َوالبَـَلحِ اْخِتَضاُب َيد          َكا ثـَْغٌر َوَخد  َوهَنٌْد وَ 
 ها يف الشطر الثاين على الرتتيب وما يشاهبعناصر الشطر األول بني قائم على التأويل والتقابل     

 . " البلح، اختضاب اليد"  و " الرمان، النهد"  و " الورد ،اخلد"  و " الطلع ،الثغر"
 ] من املنسرح [   ومثاله قول الشاعر:   تقابل التفارق -

 َما        أَْنَصَف يف احلُْكِم َبنْيَ َشْكَلنْيِ ـَمْن قاَس َجْدواَك ابلَغَماِم فَ 
َننْيِ ـــــــــــاَد َدامِ ــــــَوُهَو ِإَذا جَ    أَْنَت ِإَذا ُجْدَت َضاِحٌك أََبًدا                           3ُع الَعيـْ

يف احلالة اليت يكون عليها كل من الغمام واملمدوح حلظة العطاء، والتقابل يف البيت الشعري حاصل    
 ذا الفرق بينهما مساه تقابل التفارق.هلفاملمدوح ضاحك والغمام دامع العينني، و 

 

                                                           

  . 58، ص: 01ج:ديوان أيب متام،  - 1
 .103األنعام، اآلية  - 2
 .223، 222م، ص: 1993ه، 1414، 02شقي"، تح: سامي الدهان، دار صادر، بريوت، ط:ديوان أيب الفرج حممد الغساين " الوأواء الدم - 3
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 ] من الوافــــــر [: ومثاله قول املتنيب: " االلتفات"  تقابل اخلطاب -

تَـُهمُ                          ابُ ــــــــــــُعبَ  مُ ـــــــَلُه يف الرَبِّ َخْلَفهُ     د      ــِديبَِبْحر  ِمْن حَ  َرَميـْ

 رَابُ ـــــــــتُ  مُ ـــــــوصبََّحُهْم َوُبْسطُهُ    حرِيٌر       وُبْسطُُهمُ  فمسَّاُهمْ                        
ُهْم قَن                        ُهْم ِخَضابُ ك     اٌة     ـَـ ــــَوَمْن يف َكفِِّه ِمنـْ  .1َمْن يف َكفِِّه ِمنـْ

 " هو" وضمري الغائب  " اهلاء" و " هم" و " التاء"  :تقابل الضمائرمن حاصل فتقابل اخلطاب     
، ابعتبارها متثل ذوات متباينة ومتقابلة على مستوى احلضور " من"  واالسم املوصول " مساهم" املسترت يف 

 يعود عليه كل ضمري.   والغياب، وعلى مستوى املرجع الذي 
 ] من الطويل [ ومن أمثلته قول املتنيب: التقابل الزمين  -

نَـْيِك ما يـَْلَقى الُفَؤاُد وما َلِقي        ولِْلُحبِّ ما ملَْ يـَْبَق ِمينِّ َوَما بَِقي  .2لَِعيـْ
، وحركة الزمن " يما لق" واملاضي  " ما يلقى" على مستوى البناء الزمين بني احلاضر واضح فالتقابل     

 ." للحب ما مل يبق وما بقي" املتجهة حنو املستقبل 
 ڤ ڤ ٹڤ  ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿچ :هللا  ومثاله قول تقابل الرتاتب  -

، 3چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ
 ڦچوالعليا: ،چ ڦچوالوسطى: ،چ ڤ ڤچالدنيا: تتقابل يف اآلية ثالث مراتب:

 . چ ڄ
 ] من اخلفيف [   مثاله قول عمر أيب ريشة:: و تقابل اخلرب واإلنشاء -

 .4َأْصَبَح السَّْفُح َمْلَعًبا للنُُّسوِر        فاْغَضيب اي ُذَرى اجلَِباِل وثُورِي

 ، وبني األسلوب اإلنشائي " َأْصَبَح السَّْفُح َمْلَعًبا للنُُّسورِ " والتقابل حاصل بني األسلوب اخلربي     

                                                           

  .384ص: ديوان املتنيب،  1-
 .345املرجع نفسه، ص:  - 2
 .32 :فاطر، اآلية - 3
 .158، ص:01، ج:1998د ط، ديوان عمر أيب ريشة، دار العودة، بريوت،  - 4
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 ." َباِل وثُورِيفاْغَضيب اي ُذَرى اجلِ " 

 ] من الطويل [ميمي: الشاعر مالك بن الريب التّ  ومثاله قول: تقابل األمكنة -

 َضى لَْيَس َدانَِياـــــــــــــــــَمزَاٌر ولكنَّ الغَ       اَن الَغَضى  و دَ َلَقْد كان يف أَْهِل الَغَضى ل
 .1لقد ُكْنُت َعْن ابيَبْ خراساَن اَنئِيا     يِت   ــــــهامَ  انَ ـــــــــــــــــــــَلَعْمرِي لَِئْن َغاَلْت ُخرَاسَ              

وما متثله كل منهما للشاعر، فالغضى رمز  " خراسان" وبني  " الغضى" فالتقابل حاصل بني قريته     
 الشباب والقوة واحلياة، وخراسان رمز األمل والغربة واملرض. 

 ]من الطويل [ فراس احلمداين: ومثاله قول أيب :تقابل التحاور- 

 .2َأْحاَلمُهَا ُمرُّ  ؛مها أَْمرَانِ  :ُقْلتُ ف        ؟الِفرَاُر َأِو الرََّدى :قال ُأَصْيَحايب 
 من موضوع احلوار. بني املتحاورين واقفاملواختالف التباين يظهر حواري والتقابل يف البيت الشعري     
ومثاله    ،ألجزاء خلطابثل والتساوي يف العناصر النحوية املكونة التماهو التشاكل  : وتقابل التشاكل -
 ] من الكامل [   :

 3َوَصَرْعُت فـُْرَساَن الَعَجاِج بَِلْهَذِمي َأْحيَـْيُت أَنـَْفاَس الَقرِيِض مبَْنِطِقي       
 :اآليتك  همافالتقابل حاصل يف البنية النحوية لشطري البيت الشعري واليت جاءت متشاكلة بين    

           2× ( فعل+فاعل+مفعول به+مضاف إليه+جار وجمرور+مضاف إليه)               
واجلزئيات  التواجه احلاصل واملبين بني اجلزئيات املعنوية الباطنية « ويقصد به :تقابل املعىن ومعىن املعىن -

 ، ومثاله قول البحرتي:4«ناية والتوريةالظاهرة، والذي يتحقق عرب آليات بالغية مثل: اجملاز واالستعارة والك
 ] من الطويل [

 .5حِبَْيُث َيُكوُن اللُّبُّ والرُّْعُب واحِلْقدُ  َفأَتْـبَـْعتـَُها ُأْخَرى  َفَأْضَلْلُت َنْصَلَها       

                                                           

 .608، 607ص: : علي حممد البجاوي، هنضة مصر للطباعة والنشر، مصر، د ط، د ت، تح، زيد القرشي، مجهرة أشعار العرب، أبو  - 1
 .165ص:، م1994ه/1414، 02 ط: بريوت، ،دار الكتاب العريب، خليل الدويهيأبو فراس احلمداين: ديوان أيب فراس احلمداين، شرح:  - 2
 .585:، صم1998د ط،  فيق معروف، دار العودة، بريوت،: علي اجلارم وحممد شمي البارودي، ديوان البارودي، تححممود سا - 3
 . 254:، ص حممد ابزي، التأويلية العربية، حنو منوذج تساندي يف فهم النصوص واخلطاابت - 4
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، ةالبنية اخلفيهذه قائم بني بنية معنوية خفية هي القلب، وبنية ظاهرة كىنَّ هبا الشاعر عن  هنافالتقابل     
إىل   ر املتبادرـ، ومن مث حيصل تقابل بني املعىن الظاه" حيث يكون اللب والرعب واحلقد"  وهي قوله:

 األذهان ومعىن املعىن املتخفي وراء االستعمال اجملازي للغة. 
 املعاين  و املعىن املعروف ت التالية:تقابالالميكن حصرها يف ه، و أشكال تتعدد التقابل االفرتاضي  -

 و املعىن البعدي. املعىن احلقيقي و املعىن القبلي املعىن احلقيقي. و مية غري املعروفة. املعىن االفرتاضياملعج
 ... املعىن اجملازي

 وحمصل القول يف هذا املستوى من التقابل االفرتاضي ، هو التحسيس أبمهية الكلمة، ألن اختيار »    
ه دالالت ومقاصد جيب التفطن هلا، واإلحساس مبسؤولية الكلمة املنتج هلا دون غريها ليس جمانيا، وإمنا وراء

 . 1«وخطورهتا. ومن ذلك الرموز ، خاصة يف الشعر احلديث... 
   ياب:ومن مناذج هذا التقابل قول بدر شاكر السّ     

 َرَحل النهارُ 
 ها ِإنَُّه انطََفَأْت ُذاَبلَُتُه َعَلى أُُفق  تـََوهََّج ُدون اَنر   

َتِظريَن َعْوَدة ِسْنِدابد  من السَّفاروجلْسِت    تـَنـْ
 والَبْحُر َيْصرُُخ َمْن َورَاِئِك ابلَعَواِصِف والرُُّعودِ 

  2هو َلْن يـَُعود..  
بني رموز البنية الداللية السطحية، وما حتيل عليه يف حياة السياب الواقعية من هنا فالتقابل حاصل     

 ه. خالل رحلته مع املرض وانتظار زوجته ل
األساس يف هذا التقابل أن يلجأ املؤوِّل إىل سرد واقعة  حياول من خالهلا إنشاء تقابالت  :تقابل التمثيل -

بني شخوصها وأحداثها من جهة وبني الشخوص واألحداث يف الواقع من جهة أخرى وذلك هبدف 
  .3يف زعامة املتقني " " دعامة اليقنياالعتبار، وقد مثل الباحث هلذا النوع من التقابل بكرامة من 

توسع أفق اإلدراك و  ،كل األشكال املمكنة، اليت تتجاوز الكلمة واجلملة »هي و  التقابالت املوسعة  -
 ،4«أخرى والتأويل، ليشمل مستوايت 
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هذه أنواع هم ألما يلي استعراض  يفو املوازية،  الفقرات واملقاطع والنصوص ومن هذه املستوايت:  
 التقابالت:

 الوقوف على كل ما يوضح خلفيات النص ونوااي منتجه، كل هذا خيدم جمال: ابل النص وسياقهتق- 
حنن مدعوون يف هذا املستوى من التقابل، إىل متثل حي وكامل لألوضاع االعتبارية املتفاوتة،  »التأويل و 

 . 1«اليت صدرت عنها النصوص، وتقريبها إىل املؤول هلم 
بنظائرها يف الغرض أو املوضوع أو  »يقوم هذا التقابل على مقابلة النصوص تقابل النظائر النصية  - 

إن جناح هذه العملية مرهون مبدى موسوعية القارئ؛ مبعىن اطالعه على ، 2« الفكرة أو طريقة التعبري الفين
 :أكرب قدر من النصوص، وهذا إن حدث؛ فإن ذلك يسمح له بـــــ 

 . يف احلياة أو القولبني جتربتني التفارق  حدود التماثل و إدراك -
 ". " أو "ج ب " استنادا إىل نص " أ متطيط معىن يف نص " -
 .  مانص بنص آخر  عرب مقابلتهرابة إزالة غ -
 .  أو أبياتوص نصشرح غوامض لغوية ب -
 ... ةمتابعة جتربة واحدة يف صور خمتلف -

 . 3بليوغري ذلك من اإلمكانيات اليت يسمح هبا التأويل التقا
مؤشرات التخاطب الظاهرة أو اخلفية، اليت حتتوي ُكالًّ من »: ويُقصد هبا تقابالت النسق التواصلي- 

، وهي عناصر ميكن أن جندها يف مقدمات الكتب وديباجاهتا، كما حتضر 4« املرسل واملرسل إليه والرسالة
مساء. وهي تسمح لنا مبعرفة يف شكل إحاالت مباشرة على أحد أطراف التخاطب، موظفة الضمائر واأل

 .طبيعة العالقة اليت تربط أطراف التخاطب
التقابل املركزي احلاضر يف النص،  »يُقصد ابلتقابل النووي التقابل النووي والتقابالت االستتباعية   -

 ستهبني موضوعني، أو حالتني، أو زمنني، أو قيمتني، أو وضعني، والذي يتبينه القارئ املؤوِّل من خال درا
 ، ويتم االنطالق من هذا التقابل النووي إلنشاء تقابالت أخرى استتباعية5« االستكشافية للنص ككل

                                                           

 .268 :نفسه، صاملرجع  - 1
 .269: نفسه، صاملرجع  - 2
 .271 :نفسه، صينظر: املرجع  - 3
 .271 :نفسه، صاملرجع  - 4
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 تساهم  يف بناء تصور متكامل لقراءة للنص. –تبعة للتقابل النووي  - 
إنه تقابل نص إن العنوان موضوع للتأويل ابعتباره مفتاحا لفهم النص... » : تقابل النص والعنوان -

، وتقابل املفتاح مع الباب والبيت،مصغَّ  ...إن التقابالت اليت ميكننا أن نرصدها، يف ر مع عنوان مكربَّ
عالقة عنوان ما بنصه، ميكن جتميعها يف: تقابل التطابق أو تقابل التخالف أو تقابل التوازي أو تقابل 

ا كانت قريبة أو بعيدة، فهو . فالعنوان إذن ميدان بفكرة ما عن النص مهم1«التساند أو تقابل التوسيع 
احملور الذي تنبثق منه دالالت النص، ومنه تتوالد معانيه. إن التقابالت اليت ميكن أن حيدثها النص مع 

 عنوانه تساعدان كذلك يف معرفة اخللفيات املعرفية والنظرية اليت حتكمت يف إنتاج النص.
ابل يف معرفة العالقات اليت حتدثها فقرات النص يتجلى هذا النوع من التق تقابل املقاطع أو الفقرات  -

مع بعضها البعض، وهو إجراء يساعد على تتبع تطور معاين النصوص وإدراكها يف تفاصيلها اجلزئية. ومن 
، االستدالل، االستطراد  ،التتميم والتوسيع العالقات اليت مت رصدها بني فقرات النصوص ومقاطعها جند:

 .2التمثيل، االنتقال إىل املوضوع النقيض، لتتابع والتتايلا، التكامل، تنمية احلدث
 توسيع عمل الباحث على النص وبالغة اخلطاب حنو أتويل تقابلي"،  "تقابالتويف كتابه الثاين     

 وتطعيم ما ورد يف كتابه السابق:" التأويلية العربية: حنو منوذج تساندي لفهم النصوص مشروعه التأويلي،
أمناط   صرح أبنه يهدف إىل جعل التأويل ابلتقابل منهجا يف دراسة كليكتابه وهو من بداية    واخلطاابت"،

 .نثرال شعر وة يف القرآن الكرمي و الت، واملتمثليشمل كل أنواع اخلطاابوابلتايل التعبري، 
على اخلطاب  طبيقهتاجته إىل حيث ختلف األمناط األدبية، طبق الباحث التأويل التقابلي يف دراسته مل     

 القرآين، مرورا ابلشعر والنثر، وانتهاء خبطاب احلكمة. 

 هاحاول إعادة بناء معاني ، واشتغل بواسطة التأويل التقابلي على سورة الفاحتةففي اخلطاب القرآين     
 لتضاد، والتقابلابابالعتماد على جمموعة من التقابالت، مثل التقابل وذلك  إلبراز بالغتها وإعجازها،

وتطبيق و هو يف سبب اختياره هلا  ،3التقابل النوويو التقابل الضمين، و تمة والتكامل. الذي يفيد التّ 
هذا الثراء املعنوي الكبري الذي تزخر به الفاحتة، يفتح أمامنا ابب  »املقاربة التأويلية التقابلية عليها، يقول: 

إال لقابلية النص للمحاورة الداللية، واخلصوبة املعنوية  املشاركة التأويلية ابملقاربة اليت اخرتانها. وما ذلك
 ة، مقدمني بعضـــــــرة واخلفيـــــــــوف عند التقابالت الظاهــــــــــــــاليت هو عليها. وهكذا، سنحاول الوق

                                                           

 .277، 276، ص:  حممد ابزي، التأويلية العربية، حنو منوذج تساندي يف فهم النصوص واخلطاابت - 1
 . 280ينظر: املرجع نفسه، ص:  - 2
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 الفصل األول                                                                 التقابل عند القدماء والمحدثين

 

87 

     .1« املفهومية واإلجرائية لبناء املعاين والدالالت حـــــاملفاتي 

على منوذجني من النثر يف فصلني آخرين فأما لتقابل ىل تطبيق مبدأ التأويل ابتطرق الباحث بعد ذلك إ    
وهو بعد أن بني  ،"لغزايللالغة احلجاج يف كتاب "إحياء علوم الدين" األول فقد عنونه بـــــ " التقابل و ب

قا من البحث انطال ،الغزايل يف سر صناعة اخلطاب اليت ميتلكهافيه سبب اختياره هلذه املدونة، أخذ يبحث 
 »، وأول ملمح تقابلي تبني للباحث عن اإلطار الكلي التقابلي الذي حيكم عملية التأليف والكتابة عنده

هو طريقة التقسيم، ومنهجية التأليف اليت تعكس تصورا مشوليا واضحا ملوضوع الكتاب؛ وهو يتوزع على 
 .     2«ت مقابل ربع املنجياتأربعة أرابع: ربع العبادات مقابل ربع العادات، ربع املهلكا

وأما الثاين فكان عنوانه:" البناء التقابلي يف خطاب احلكمة، منوذج من احملاضرات اليوسي"، وقد تطرق    
، ويف ذلك دعم ملا سبق تناوله يف الفصول السابقة يطاب احلكمهذا اخل لبناء التقابلي يففيه الباحث ل
 من الكتاب.

 مرثية مالك بن الريب ؛ األول: نصنياخلطاب الشعري واختار لذلك طبَّقه على  ،ذاته لمبدأوتوسيعا ل    
 ريشة . وقد اكتست املقاربة طابعا حتليليا وتقابليا وأتويليا،  نص " نسر" لعمر أبو، والثاين: التميمي

 من معان متقابلة تسهم بشكل كبري يف فهم كل نصنبىن عليه  يكشف ما كان هدف الباحث منه هو       
  .لكال النصنيعميق التأويل لاملعاين اخلفية  وهو ما سيسمح اب

امتدادا ملشروعه  وأييت كتابه الثالث " نظرية التأويل التقابلي، مقّدمات ملعرفة بديلة ابلنص واخلطاب"    
طرحا موسعا يف جمال العلم  »، فالكتاب يقدم التأويلي الذي بسط مالحمه األوىل يف الكتابني السابقني

تقابالت النصوص وأتويالهتا، وهو يقوم على التقابالت الكونية، والكون البليغ، واخلطاب البليغ، مث ب
هي جمموع التصورات واألفكار املنتظمة يف  »، و نظرية التأويل التقابلي: 3«التأويل البليغ تبعا هلذا وذاك

ظاهر الكون البليغ، اعتمادا إطار معريف وفلسفي ومنهاجي، وموضوعها أتويل النصوص، واخلطاابت، وم
، و هو يرى أبن التقابل ال يقتصر على التضاد فقط، فهذا األخري نوع من 4« على اسرتاتيجية التقابل
كل عالقة تواجه، أو تفاعل بني عنصرين، أو مكونني، أو مستويني، أو أكثر،   »أنواع التقابل الذي هو

 ؤولــــــأو م  " وظـــملف" تعددا، وهو إما بنائي يف النص يا مــــكيفما كانت هذه العالقة، وقد يكون ثنائ

                                                           

 .15 م، ص:2010ه، 1431، 01الدار العربية للعلوم، انشرون، بريوت، ط: تقابالت النص وبالغة اخلطاب، حنو أتويل تقابلي،ابزي:  حممد - 1
 .34، ص:  نفسهاملرجع  -2
 .18م،ص: 2013ه، 1434، 01اجلزائر، ط: حممد ابزي، نظرية التأويل التقابلي ، مقّدمات ملعرفة بديلة ابلنص واخلطاب، منشورات االختالف،  - 3
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 .1«" ملحوظ" 
تنزبالت خمتلفة توزعت وانتظمت يف جمالني  يف مسالك و تناول املؤلف فصول نظريته التأويلية التقابلية    

 :واسعني
لية تقابلية موسعة، ، انطلق فيه من مقدمات لنظرية أتويتناول األول األسناد املرجعية واألسس النظرية - 

 ليصل إىل الفهم ابملتقابالت ابالعتماد على األسناد املعرفية لنظرية التقابل،...
ت النص و اخلطاب، و التخاطب تقابالتتعلق ب الثاين جمموعة من التنزيالت العملية والتوضيحيةوتناول  - 

ودليال ُموسَّعا  اتعات وخالصات وملحقمراج يف األخريَقدِّم ...، ليو مرجعياته، والتقابل يف النص الروائي
  .ملفاهيم أتويلية التقابل، مث ملحقا يتضمن إجاابت عن تساؤالت متوقعة

 و يف األخري خلص املؤلف من خالل مسالكه و تنزيالته إىل جمموعة من االستنتاجات، منها:    
 متاسك النص وبالغته انجتان عن تقابالته امللفوظة و امللحوظة. - 
 نص نظم للمعاين املتقابلة، وفق ما تقتضيه الصناعة من قوة ختيل املعاين وختريها،...ال - 
 كل نص هو بناء تقابلي يعكس اخلطاطات الذهنية األولية املتقابلة للمعىن عند منتجه.  - 
تشعب مفهوم التقابل إىل مفاهيم فرعية كثرية، دليل على حضوره القوي يف ظواهر لغوية، وبالغية،  - 

 .2وية، ونصية، وتداولية خمتلفة...وحن
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  ما مت تفصيله فيما يلي:  أمجــــلوبعد هذا العرض،  

ن التقابــــــــــــــــل أخذ عند الدارســني وقد تبني أ، دراســات البالغيني القدماء واحملدثنيإىل تطرق البحث  -   
ــــة، واختالف هذه القدماء احلظ الوافر من الدراسة والتحليل ، وهذا ما زاد من عمق نظر  ــــم إليه من جهـ هتـ

ــــــــراد  النظرة من جهة أخرى؛ حيث إن منهم من كانت دراسته شكلية تعتمد أسلوب اإلحصاء، وذلك إبيـ
أو ثالثـــــة يف مقابل ثالثـــــة،  املثال، وعّد ما تضمنه من عناصر التقابل، كأن يكون اثنيـــــن يف مقابل اثنيـــــن،

ومنهم من كانت دراســــته متكاملـــــــــــــــــــة ، و أبو هالل العســــكري، ومن هؤالء عبد هللا بن املعتز وهكذا...،
، ومن هؤالء : احلسن بن رشيق القريواين، وضياء الدين بن األثري، وحيي بن محزة حتدد فيها مفهـوم التقابل

 العلوي.

 -    ، كما أنه مل خيرج يف وضعـه"الطباق واملقابلة " عن إطار  مفهوم التقابل عند القدماء مل خيرج  -    
إىل البحث عن بعض اآلايت القرآنية املمثلة للظاهرة وا عن غرض التحســـــــيــــــــــــــــــــــن، فقد عمد - يف نظرهم

؛ ومن مث نظروا للمقابلة على أهنا هاواســـتخرجوا مقابالهتا وطباقاهتا وأبرزوا بعدها اجلمايل والتحســـيين داخل
 حمسنات معنوية يف الكالم، تزيده مجاال إن وجدت وال تضر به إن غابت.

ينتمي موضـــــوع التقابل الداليل إىل املســـــتوى الداليل من مســـــتوايت الدرس اللســـــاين احلديث، وقد  -    
إســــهامات وا قدم "، كما التضــــاد" مصــــطلح  نعوهم يتحدثون التقابل إىل اللغويني الغربيني  أشــــار معظم

ســــتوى، ولعل أول ظهور املهذا وخصــــائص أمناطه على ه متعددة يف حتديد مفهوم التقابل ويف متييز عالقات
 يف عامللتقابل  "C.K.Ogden"  أوجدن ، هي دراســة "دراســة التقابل من الناحية الداللية عند الغربينيل
ومن مث توالت دراسات " جون الينز"، و " فرانك ابملر " وغريهم  "،Oppositionوعنواهنا " (م1932)

 من الدالليني احملدثني.

حلديث بقضــــــــــية التقابل بشــــــــــكل أو آبخر يف الدراســــــــــات العربية احلديثة انعكس االهتمام الغريب ا -    
للمجاالت اللغوية، فبدأ التقابل أيخذ مكانه بني هذه اجملاالت جبانب الرتادف واملشــــــــــــــرتك، ومبســــــــــــــاحة 

 جند :تتفاوت بني دارس وآخر، وفق تصورات جديدة، ومن زوااي خمتلفة؛ فمن هؤالء 

 وا نظر تار عمر، وحلمي خليل، وســــــــــعيد جرب حممد أبو خضــــــــــر، قد أمحد نصــــــــــيف اجلنايب، و أمحد خم -
 ، متأثرين ابلدراسات الداللية الغربية.للتقابل من زاوية داللية
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زاوية  عبد العزيز عتيق، وبكري الشـــــــــيخ أمني، ومىن علي ســـــــــليمان الســـــــــاحلي، قد تناولوا التقابل من  -
 بالغية.

 أما  ه من زاوية أســــــلوبية، ويلإنظر فايز عارف القرعان  ية، ومن زاوية تناســــــب نظر أمحد أبو زيد للتقابل -
 تناوال أتويليا شامال.  ه حممد ابزيمن زاوية مجالية، يف حني تناول إليهنظر حسني مجعة فقد 
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 انيثّالفصــــــل ال
 أنــــواع التّقابل وصوره يف 

 القرآن الكريم 
 

 أوال: التقابل يف آيات   العقيدة. -

ابل يف آيات الرتغيب والرتهيب.ثانيا: التق -

ثالثا: التقابل يف اآليات الكونيـــة.  -
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    توطئـة 

أمهية هذا ه تبيـن من خاللالذي  ومت عرض نظرة كل من القدماء واحملدثني ألسلوب التقابل، أن بعـد     
 اللون البالغي يف الدراسات البالغية واألسلوبية. 

حقال خصبا للدراسات األسلوبية، فسيكون الغرض األمسى من دراسة  ومبا أن النص القـرآين ميثل    
أسلوب التقابل يف هذا الفصل هو حماولـة الكشف عن أمناط التقابل املختلفة اليت حفل هبا وذلك ألجل 
حماولـة التأكيد على أن أسلوب التقابـل من أبرز الظواهر األسلوبيـة يف القرآن الكرمي، وأيضا من أجل أتكيد 

أن القـرآن كله وارد عليها... حيث احتدت من حيث تعددت،  »ا قالـه أحدهم خبصوص املقابلـة من م
واتصلت من حيث انفصلت؛ وأهنا قد ترد على شكل املربع ترة، وشكل املسدس أخرى، وعلى شكل 

 . 1«املثلث، إىل غري ذلك من التشكيالت العجيبـة، والرتتيبات البديعـة 
ارة يف الفصل السابق أيضا إىل أن بعض البالغيني القدماء اجتهـوا يف حتديدهم ألنواع ولقد متت اإلش    

التقابل اجتاها شكليا حيث عمدوا  إىل إحصـاء عدد عناصره يف كل مثال ، فكان عندهم: تقابـل اثنيـن 
عمد يف حتديد أنواعه  ابثنيـن، وثالثـة بثالثـة، وأربعـة أبربعـة، ومخسـة خبمسـة، وستـة بستـة، وبعضهم اآلخر

إىل النظر يف طبيعته، فهو عندهم تقابـل قائم على التضاد اللفظي أو املعنوي، وتقابل قائم على التخالف، 
 وآخر قائم على املثل، وتقابل حقيقي وآخر جمازي...اخل. 

 وأما احملدثون فانقسموا يف نظرهتم للتقابل قسمني: 
 مون، وما أضافوه هو أن عملوا على حصر  وترتيب هذه األنواع، قسم منهم مل يبتعـد عما ذكره األقد -

 وتبيني مساهتا اجلمالية " األسلوبية والتناسبية والتأويلية " .    

قسم آخر درس التقابل من زاوية داللية، متثلت يف معظمها املعطيات الغربية يف حتديد مفهوم التقابل،  -
 ويف حصر أنواعه.

 -البسيط واملركب  –التقابل "،  ألنواع  " فايز عارف القرعانا ذكرمه اللذين النمطنيوانطالقا من    
 ، وذلك كما يلي:                          صورهسيأيت البحث على تتبع أسلوب التقابل يف القرآن الكرمي، وحصر 

       مدين أو منسواء كانتا امسني ) جا -: حيث تتقابل اللفظتان " تقابل بسيط " يف املفــردات -   
  ، أو أن اللفظة األوىل تتقابل مع معىن اللفظة الثانيـــــــــة " تقابل لفظي "مباشـــــرة املشتقات( أو فعلني، 

  ." تقابل معنـــوي "

                                                           

  . 459، 458، ص: 3الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج بدر الدين حممد بن عبد هللا -1
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 أخرى من جهة تركيب : وهو تقابل معنوي يقع بني لفظة من جهة و " تقابل مركب " يف الرتكيب -   
 .تركيبنيبني يقع أو 
جمموعات داللية "حقول " ميثل من خالل يف القرآن الكرمي،  نيالنمط ينومنه ميكن تتبع تقابالت هذ    

وسيكون خري معني يل على  الثنائيات املتقابلة، واليت تندرج ضمنها الصور السابقة،كال منها جمموعة من 
 :  التايل على النحووذلك  ، 1ذلك كتاب " املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي "

  التقابل يف آايت العقيدة -أوالً 

 (  كفرال /اإلميان  ) - 01
أَِمَن،... وقد أمنت فأان أمن،... واألمن ضد اخلوف. واألمانة: ضد اخليانة. واإلميان: » اإلميان من     

 .2«ضد الكفر. واإلميان: مبعىن التصديق
.     3«يكفرها كفورا وكفراان، وكفر هبا: جحدها وسرتها نقيض اإلميان... وكفر نعمة هللا» والُكْفُر         

       .4«سرت نعمة املنعم ابجلحود، أو بعمل هو كاجلحود يف خمالفة املنعم» والكفران هو: 
و لقد وردت لفظتا " اإلميان " و " الكفر " أو مشتقاهتما متقابلتني يف مواضع كثرية من القرآن الكرمي،     

 ريق اخلري املدافع عن احلق، ومتثل الثانية فريق الشر املدافع عن الباطل، ومن أمثلة ذلك: حيث متثل األوىل ف
 يف املفردات  -

 وهذا النوع من التقابل كثري يف القرآن الكرمي، وميكن عرض صوره كما يلي:     
 يف األمساء     -

 ) اإلميان/ الكفر(  -
يف مواضع كثرية من القرآن الكرمي، وهو تقابل لفظي، مرة  ورد التقابل بني " اإلميان " و " الكفر "    

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ چ: "، يف مثل قول هللا  ميان" عن " اإل كفريتقدم فيه  " ال

                                                           

 .  2001، 1422ينظر: حممد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، دار احلديث، القاهرة، د ط،  - 1
 .140، مادة: أمن، ص: 02، ج:01ابن منظور، لسان العرب، مج: - 2
 .3897، مادة: كفر، ص: 43، ج:05املصدر نفسه، مج:  - 3
 .194، ص: الشريف اجلرجاين، كتاب التعريفات - 4
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 چ                   أيـــــــضا:  ، ومرة أخرى يكون العكس يف مثل قوله 1 چ گ گ گ ک ک ک    ک 

 ڌ ڍ   ڍ       ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  چ   چ    چ               چ   ڃ        ڃ    ڃ ڃ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ   ڦ

 .2 چ  ک ک   ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ         ڎ  ڎ   ڌ 
 )املؤمن/ الكافر( -

التقابل بني " املؤمن " و " الكافر " لفظي، مرة يتقدم فيه  " املؤمن " عن " الكافر "، يف مثل قول     
العكس يف مثل قوله  ، ومرة يكون3چ...ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ چ:هللا 
 : ھ ھ ھ  ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ں ں چ 

 .4چ ۓ ے ے ھ
 )املؤمن/ الفاسق (-

 ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڤ... چ :قول هللا  معنوي يفالتقابل     

 .6على الضاللة و الكفرأي قليل منهم املؤمنون ابهلل وأكثرهم  .5چ ڃ ڄ ڃ
 (شرك)املؤمن/ امل-

                                                 .7چ ڑڑ   ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ چ :ل هللا قو  معنوي يفالتقابل     
    ) الصادق / الكافر ( -

، والتقابل بني 8چ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ چ: يقول هللا     
 الطرفني " الصادقني " و " الكافرين " معنوي، من حيث داللة " الصادقني " على " املؤمنني ".  

 

                                                           

 .177آل عمران، اآلية:  - 1
 .07احلجرات، اآلية:  - 2
 .28آل عمران، اآلية : - 3
 .144النساء، اآلية:  - 4
 .110آل عمران، اآلية :  - 5
 .359 ، ص:01م، ج:2002ه، 1422، 01ينظر: أبو الفداء احلافظ ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت، ط: - 6
 .221البقرة، اآلية:  - 7
 .08األحزاب، اآلية:  - 8
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 ) الشاكر / الكفور (  -
 ، والتقابل يف هذه اآلية معنوي، 1چ  ىئ          ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ چ:يقول هللا     

 ، وذلك لداللة املقابل األول على " املؤمن ".  چىئ        چ، والثاين : چ ېئ چمقابله األول: 
  ) البصري/ األعمى( -

رفا التقابل ، وط2چک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳڱ  چ :يقول هللا     

لفظي يف احلقيقة، ومعنوي يف اجملاز، وهو تقابل  ،چ گچو   چ گ چ :يف اآلية الكرمية مها
قال الزجاج: هذا مثل » من حيث داللة األول على " الكافر"، و داللة الثاين على " املؤمن " ،   وذلك

الكافر، والبصري، وهو املؤمن  ضربه هللا للمؤمنني و الكافرين، واملعىن وما يستوي األعمى عن احلق، وهو
 .3«الذي يبصر رشده 

 (  فجارال /برار) األ-
 . 4چ گ گ  ک       ک  ک ک  ڑ ڑ    ژ ژ چ :يف قول هللا  للفظيالتقابل ا    

 ) الظلمات / النور ( -
ڌڎڎڈڈژژڑڑک ک چ:يقول هللا     

، وهو تقابل لفظي من چکچو چکچوالتقابل يقع بني  .5چک ک گ
الكفر إىل  خيرجهم من  املعىن:من حيث داللتهما على اجملاز، و  معنويلتهما على احلقيقة، و حيث دال

  .6اإلميان

 يف األفعال   -
  )آمن/ كفر(-

 ى       ې   ې     ې    ې    ۉ     ۉ    ۅ         ۅ    ۋ        ۋ چ:التقابل اللفظي يف قوله     

                                                           

 .03 اإلنسان، اآلية: - 1
 .16الرعد، اآلية:  - 2
 .3116، مادة: عمى، ص: 35، ج: 04ابن منظور، لسان العرب، مج:  - 3
 .14، 13االنفطار، اآليتان:  - 4
 .16املائدة، اآلية: - 5
 .189كرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص:عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري ال - 6
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 .1چ ائ ى  
  ) آمن/ صــّد (-

 .2چ  چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ چ: ابل املعنوي، يف قوله التق    
 (   ) أبصر/ عمي-

وهو تقابل لفظي  .3چ چچ  چ چ ڃڃ  ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ چ:يقول هللا    
   من حيث الداللة على احلقيقة، ومعنوي من حيث الداللة على اجملاز.

 اختالف طريف التقابل يف الصيغة   -
 ) اإلميان / يكفرون (-
ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ ڃ ڃ    ڃ      چ      چ    چ   :التقابل اللفظي يف قوله     

 .4 چ  ڇچ چ ڇ      ڇ ڇ 
 ) اإلميان / الكافرون(-

 ىئىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ   ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ چ :التقابل اللفظي يف قوله     

 .5 چ  ی ی ی ىئ
 )الُكْفر / يؤمنون(-

 ڀ    پ   پ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ چ  :التقابل اللفظي يف قوله     

 .6 چ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ
 املؤمنون( / كفروا  )-

 ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ  ڇ   چ چ چ   چ ڃ ڃ چ :التقابل اللفظي يف قوله     

                                                           

 .84غافر، اآلية:  - 1
 .55النساء، اآلية:  - 2
 .104األنعام، اآلية:  - 3
 .10غافر، اآلية:  - 4
 .85غافر، األية:  - 5
 .155النساء، اآلية:  - 6
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 .1 چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  
 ) آمن/ كفور(-

 .2 چ     يب ىب              مب خب حب جب يئ مئىئ حئ جئ ی  ی ی  چ:التقابل اللفظي يف قوله     
 ن / الكافرون ( )آم-

 . 3چ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ے ھ  ھ ھ چ :التقابل اللفظي يف قوله 
 التقابل بني اإلجياب والسلب -
  ) لن يؤمن/ آمن (-

 حئ جئ   ی ی ی      ی ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ    ۈئ ۈئ چ :التقابل اللفظي يف قول هللا     

 .4چ جب يئ           ىئ مئ
  )آمن / مل يؤمن(-

   جب يئ مئىئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ چ:قول هللا التقابل اللفظي يف     

 .5چ خب حب
 (   )ال تعمى / تعمى-

 .6چىئ ىئ          ىئ      ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ   ۆئ  ...چ: هالتقابل اللفظي يف قول    
 يف الرتكيـــب  -

 ۈئېئ ېئ              ۈئ  ۆئ ۆئ   ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ   ائ چ :يقول     

 ، والتقابل يف اآلية الكرمية معنوي من حيث إن طرفه 7چ  یی ىئ    ىئ ىئ  ېئ                      

                                                           

 .25األحزاب، اآلية:  - 1
 .38احلج، اآلية:  - 2
 .13الفتح، اآلية:  - 3
 .36ية: هود، اآل - 4
 .40يونس، اآلية:  - 5
 .46احلج، اآلية:  - 6
 .72احلج، اآلية:  - 7
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"       ، والذي يقصد بهچ  یی ىئ    ىئ ىئچ  ، وطرفه الثاين: چ ۈئ  ۆئ چ األول:
 الذين آمنوا ". 

والتقابل    . 1 چ  چ چ   چ چ ڃ ڃ   ڃڃ ڄ ڄ  ڄ چ  أيضا:  هللا ويقول    
أي من آمن وعمل  چ ڃ ڃچ و الثاين هو:، چ ڄ  ڄ چ يف اآلية معنوي، املقابل األول فيه هو:

ومل يقابل بــ " من آمن " للتنويه بشأن املؤمنني أبهنم  چ ڃ ڃچبــ  چ ڄ  ڄ چوإمنا قوبل » صاحلا، 
 . 2«هــــــأهل األعمال الصاحلة دون الكافرين. فاستغين بذكر العمل الصاحل عن ذكر اإلميان ألنه تضمن

 التقابل املتماثل   -
  .3چ ۇ            ڭ   ڭ ڭ ڭ               ۓ ۓ ےے      ھ ھ ھ    ھ ... چ : يقول هللا    

 .4چ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ  ڄ چ أيضا:ويقول     

 .5چ...ڀ ڀ ڀ            پ پ پپ ٻ ٻ ٻ      ٻ ٱ چأيضا:ويقول     
 ) اإلميان / النفاق(  -02
وج عنه من آخر... وهو اسم إسالمي مل تعرفه العرب الدخول يف اإلسالم من وجه واخلر »  :والنفاق    

 .6«ابالسم املخصوص به، وهو الذي يستـــر كفره ويظهر إميانه... 
و لقد وردت لفظتا " اإلميان " و " النفاق " أو مشتقاهتما متقابلتني يف مواضع كثرية من القرآن       

 الكرمي، ومن أمثلة ذلك: 
 يف املفردات  -

 صور هذا النوع من التقابل يف القرآن الكرمي، كما يلي:  وميكن عرض    
 
 يف األمساء     -

                                                           

 . 44الروم، اآلية:   - 1
 .117، 116، ص:21م، ج:1984حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، د ط،  - 2
 .40النمل، اآلية:  - 3
 .44الروم، اآلية:  - 4
 .39اآلية:  فاطر، - 5
 .4509، مادة: نفق، ص: 50ج: 06ابن منظور، لسان العرب، مج: - 6
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 ) املؤمن / املنافق(  -
  ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ چ :التقابل اللفظي يف قوله     

 .1 چىئ مئ حئ جئ ی یی ی ىئ  ىئ ىئ
   ( ) الصادقني/ املنافقني-

 ٹ ٹ ٹ  ٹ چ :التقابل املعنوي بني " الصادقني " و " املنافقني " يف قوله     

، وذلك لداللة الطرف 2چ ڃ ڃ ڄ           ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ 
 األول على " املؤمنني ".  

 اختالف طريف التقابل يف الصيغة   -

 ) آمن / املنافق ( -
 .3 چ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں چ: قوله التقابل اللفظي يف     

 )اهلدى / الضالل(  -03
الضالل، وهو الرشاد، ...واهلدى إخراج شيء إىل شيء، واهلدى أيضا:  اهلدى ضد» يف لسان العرب:    

 . 4«الطاعة والورع... 
ضل فالن عن القصد إذا جار،... ورجل ضليل: كثري الضالل، وُمضلَّل: ال يوفق » والضالل، من    

 . 5«خلري... وقيل صاحب غواايت وبطاالت
 كرمي متقابلتني بصور خمتلفة، وذلك كما يلي: و لفظتا ) اهلدى، الضالل( وردت يف القرآن ال   
 يف املفردات  -

 وهذا النوع من التقابل كثري يف القرآن الكرمي، وميكن عرض صوره كما يلي:     

 
                                                           

 .73األحزاب، األية:  - 1
 .24األحزاب، اآلية:  -2
 .11العنكبوت، اآلية:  -3
 .4640، 4638، ابب: هدى، ص: 51، ج: 06ابن منظور، لسان العرب، مج: - 4
 .2603، ص: 29، ج: 04نفسه، مج:  - 5
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 يف األمساء     -

 )اهلدى / الضالل( -
   . 1چ...ۈئ ۈئ ېئ ېئ    ېئ چ:قوله يف التقابل اللفظي     

 )اهلدى/ العمى(-
، وهو تقابل معنوي من حيث  2چ...ۉ  ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ چ: يقول هللا     

 .3إن املقابل اللفظي " للهدى " هو الضالل، ذلك أن العمى نعت ينسب إىل كثري الضالل
 ) مهتد / فاسقون (    -

   چچ چ ڃڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦ چ: يقول هللا     

 ل.   ، وهو تقابل معنوي من حيث داللة " الفسق " على الضال4چ ڇ ڇ ڇ چ
 ) الرشد / الغي (  -

، من حيث داللة 5چ  ...مبىب خب   حب جب يئ مئىئ حئ   جئ ی چ :التقابل املعنوي، يف قول هللا     
 .6الرشد على اهلدى، والغي على الضالل

 يف األفعال    -
 )اهتدى، ضّل(- 

 ڦ ڤ ڤ ڤ چ:وهذا التقابل لفظي، وقد ورد كثريا يف القرآن الكرمي، من أمثلته قوله     

، وهنا تقدم الفعل " اهتدى " عن الفعل " ضّل "، ومن 7چ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦڦ
 ڌ ڌ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ     ڇ ڇ  چ  چ   چ  چ چ:األمثلة اليت تقدم فيها الثاين عن األول، قول هللا

                                                           

 .16ية: البقرة، اآل- 1
 .17فصلت، اآلية:  - 2
 .3115، مادة: عمى، ص: 35، ج: 04ينظر، ابن منظور، لسان العرب، مج:  - 3
 .26احلديد، اآلية:  - 4
 .256البقرة، اآلية:  - 5
 .1649، مادة: رشد، ص: 19، ج: 03ينظر، ابن منظور، لسان العرب، مج:  - 6
 .105املائدة، اآلية:  - 7
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ألن  چژ ڈ چعلى ذكر  چ ڌ ڍ چ. وتقدمي ذكر 1چ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  
 . 2ملهتدين فتتميمالضالني أهم يف هذا املقام، وأما ذكر ا

 اختالف طريف التقابل يف الصيغة   -
 ) هادي / يضلل(-

 جب يئ مئىئ  حئ جئ ی          ی ی ی ىئ  ... چ:التقابل اللفظي، يف قول هللا     

 .3چ جت يب    ىب   مب خب          حب
  ) يهدي / مضل (-

 . 4چ ڻ ڻ        ڻ ں ں  ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ چ:التقابل اللفظي، يف قول هلل     
 ) مهتدي / ضّل (-

 . 5چ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ  ڭ ڭ ڭ چ:التقابل اللفظي، يف قوله     

 ) هدى / الّضاللة(-
  حئ جئ ی یی ی ىئ ىئ ىئ  ېئ چ:التقابل اللفظي، يف قول هللا     

 .6چ  ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ

-)  ) هدى / ضالٌّ
 .7چ ک ک  ک ک چ:التقابل اللفظي، يف قول هللا     

 :هاد( /) يضلل -
 .8چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ...  چ:التقابل اللفظي، يف قول هللا     

                                                           

 .30النجم، اآلية:  - 1
 .119، ص:27ينظر: حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج: - 2
 .33الرعد، اآلية:  - 3
 .37الزمر، اآلية: - 4
 .125النحل، اآلية:  - 5
 .30األعراف، اآلية:  - 6
 .07الضحى، اآلية:  - 7
 .23الزمر، اآلية: - 8
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 ) يضلل / مرشدا(-
 .1چ ژ ڈ      ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ   چ:ه التقابل اللفظي، يف قول    

 التقابل بني اإلجياب والسلب 
 ) يضّلون / ما يضّلون (-

 ىئ ىئ          ىئ      ېئ     ېئ        ېئ  ۈئ      ۈئ   ۆئ     ۆئ     ۇئ     ۇئ     چ :يقول هللا     

  . 2چی

 ) يهدى / ال يهدى (-
 ڈ ڎ ڎ ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ   :يقول هللا     

  .3چ ک ک     ک ڑ ڑ ژ ڈژ

 يف الرتكيـــب  -
 التقابل يف الرتكيب يكون معنواي، وأمثلته هنا كثرية يف القرآن الكرمي، ومنها:     
  ں ں   ڱ    ڱ ڱ    ڱ    ڳ     ڳ ڳ   ڳ    گ   گ    گ    گ   ک     ک   ک چ :يقول هللا     

 قوله: ، وچں ں چ:، والتقابل يقع بني قوله4چ...ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
 .         5مقصده أضلته عن طريقه املوصل إىل ، الذي معناه:چ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ

 ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ :و يقول هللا     

الذي چ  ہ  ہ ہ ہ چ، وقوله: چڃ چ :والتقابل يف اآلية يقع بني قوله، 6چ  ہ  ہ 
  .7زين هلم ذلك و غرهم وخدعهممعناه: 

                                                           

 .17الكهف، اآلية:  - 1
 . 69آل عمران، اآلية:  -2
 .86آل عمران، اآلية:  - 3
 .71األنعام، اآلية:  - 4
 .224عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص: - 5
 .25حممد، اآلية:  - 6
 .1727،ص: 04ينظر: أبو الفداء احلافظ ابن كثري، تفسري القرآن العظيم ،ج: - 7
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 ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گگ ک ک ک ک       ڑ ڑ چ أيضا: و يقول هللا     

 چ      ، وقوله:چڳ چ :والتقابل يف اآلية يقع بني قوله .1چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 .، أي: يهديــــهچ ڱ ڱ ڱ ڱ
 التقابل املتماثل   -

، 2چ ڤ ڤ ڤ    ٹ ٹٹ    ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ... چ:قول هللا التقابل املعنوي، يف     
وبيان تقابل هذا الكالم من جهة املعىن،  »ولو كان التقابل لفظيا لقال : " وإن اهتديت فإمنا أهتدي هلا "،

وضار هلا فهو بسببها ومنها، ألهنا  هو أن النفس كل ما عليها فهو هبا؛ أعين أن كل ما هو وابل عليها
 .3«األمارة ابلسوء 

 .4چ ۅۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ چ :قول هللا التقابل اللفظي يف     

 .5چ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ چ أيضا:  هقوليف و     
مبعىن: انصرفوا عن   چ ائ چ:و قوله  .6چ ەئوئ ەئ   ائ ائ  ى   ...  چ أيضا: هقوليف و     

 . 7احلق بقصد منهم
 .8چ...ی ی ی ی ىئ چ أيضا: هقوليف و     

 ) الصدق/ الكذب(  -04
الصدق نقيض الكذب، صَدَق، يصدق َصدقا و ِصدقا و تصداقا. وصّدقه: قبل » يف لسان العرب:    

 .9« قوله. وصدقه احلديث: أنبأه ابلصدق...
   

                                                           

 .39األنعام، اآلية:  -1
 . 50ية: سبأ، اآل - 2
 . 300، ص: 2ضياء الدين بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ج: - 3
 .15اإلسراء، اآلية: - 4
 .17حممد، اآلية: - 5
 .05الصف، اآلية: - 6
 .803عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص: - 7
  .76مرمي، اآلية:   - 8
 . 2417، مادة: صدق، ص:27، ج:04ابن منظور، لسان العرب، مج:  - 9
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 .  1«رجل: أخرب ابلكذبكَذب يكِذب كِذاب وِكْذاب وِكْذبــــــة،... و كذب ال» و الكذب من     
 وردت متقابلتني يف القرآن الكرمي، كما يلي:  " الصدق، الكذب "و لفظتا  

 يف املفردات  -
 وهذا النوع من التقابل كثري يف القرآن الكرمي، وميكن عرض مناذجه كما يلي:     

 يف األمساء     -
 )الصدق/ الكذب(  -

، والتقابل يف اآلية 2چ چچ   چ     چ     ڃ   ڃ    ڃ   ڃ      ڄ   ڄ    ڄ  ڄ   چ:يقول هللا     
 الكرمية معنوي، من حيث إن املقابل اللفظي " للكذب" هو " الصدق " ، الذي هو من معاين اإلسالم. 

    ) الصادق / الكاذب(  -
 ۆ  ۇ ۇ  ڭ     ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ چ: التقابل اللفظي، يف قول هللا     

 .3چ ائ ى ى          ې   ې ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ  ۋ ۋ  ٴۇ ۈۈ ۆ
 يف األفعال   -

 ) صّدق / كّذب (
 .4چ ژ   ڈ          ڈ ڎ ڎ  ڌ       ڌ ڍ ڍ چ: التقابل اللفظي، يف قول هللا     

 اختالف طريف التقابل يف الصيغة   -
 )َكَذب / الصادق (-

 .5چ ۈ ۈ ۆ   ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ         ڭ ۓ چ:التقابل اللفظي، يف قول هللا     
  ( ) صدق / الكاذب-

 .6چ ک ک ک       ڑ ڑ ژ  ژ ڈ چ :التقابل اللفظي، يف قول هللا     

                                                           

 .3840، مادة: كذب، ص: 43، ج: 05، مج:ابن منظور، لسان العرب - 1
 .07الصف، اآلية: - 2
 .07، 06النور، اآليتان: - 3
 . 32، 31القيامة، اآليتان: - 4
 .27يوسف، اآلية:  - 5
 .27النمل، اآلية:  - 6
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 َكذ ب / الصدق (  )-
 .1چ ڀ  ڀ    پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ:ه التقابل اللفظي، يف قول    

 ) الكذب / َصَدق (-
  ڎ ڎ  ڌ     ڌ    ڍ     ڍ ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ:التقابل اللفظي، يف قول هللا     

 .2چ گ  گ گ       گ ک  ک     ک  ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ
 ) افرتى / صادق (-

 ۅ ۅ ۋ ۋ    ٴۇ    ۈ   ۈ    ۆ    ۆ            ۇ ۇ    ڭ   ڭ  ڭ ڭ   ۓ  چ: يقول هللا     

 الكذب. ىعل چ ڭ چ، وهو تقابل معنوي من حيث داللة 3چ  ۉ ۉ             
 التقابل املتماثل   -
      گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ  ڈ ڈ ڎ  ... چ :يقول هللا     

 .4چ ڱ        ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ
 :) احلق / الباطل ( - 05
يف اللغة، احلق من الفعل " حقق "، وهو نقيض الباطل، ... وحق األمر حيق حقا وحقوقا: صار حقا     

 كنت على يقني منه. وحققت   وثبت، قال األزهري: معناه وجب وجواب، وحققت األمر و أحققته:
 .  5اخلرب فأان َأحقه: وقفت على حقيقته

بطل الشيء يبطل بُْطاًل و بُطُواًل وبطالانً: ذهب َضياعا » وأما الباطل، فهو من الفعل "بطل" و     
 . 6« وخسرا، فهو  ابطل...

 ائد واألداين واملذاهب احلكم املطابق للواقع يطلق على األقوال والعق» ويف االصطالح: احلق، هو     
 

                                                           

 .32 الزمر، اآلية: - 1
 .94،95آل عمران، اآليتان:  - 2
 .38يونس، اآلية:  - 3
 .28غافر، اآلية:  - 4
 .940، 939، مادة: حقق، ص: 11، ج:02، و ابن منظور،لسان العرب، مج:203، مادة: حقق، ص: 01ينظر:الزخمشري، أساس البالغة، ج: - 5
 .302، مادة: بطل، ص: 04، ج:01ابن منظور، لسان العرب، مج: - 6
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     1«ابعتبار اشتماهلا على ذلك ويقابله الباطل... 
يف القرآن الكرمي، ورد بصور خمتلفة، ويف سياقات متعددة، وذلك  -احلق و الباطل  –وتقابل اللفظتني     

 كما يلي:
 يف املفردات  -

 وميكن عرض صور هذا التقابل،  كما يلي:     
 يف األمساء     -
 احلق / الباطل (  )-

، وهو تقابل لفظي تقدم فيه " احلق " عن من القرآن الكرمي ورد التقابل هبذه الصورة يف مواضع كثرية    
    پ پ پ   ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ چ : " الباطل " يف مواضع، يف مثل قول هللا 

 ڇ چ چ  چ: هللا ، وتقدم الباطل، يف مواضع أخرى، منها قول2چ پ ڀ

 . 3چ ڈ ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ    ڇ     ڇ     ڇ 
 ) احلق / الضالل ( -

، والتقابل 4چ جب يئ ىئ حئمئ جئ ی ی ی  ىئی ىئ ىئ ېئ چ :يقول هللا     
ابطل  واملعىن أن كل معبود سوى هللا ، چحئچ، والثاين چىئچيف اآلية معنوي، طرفه األول 

 .5ال إله إال هو واحد ال شريك له

   ) احلق / املُبِطل ( -

 .6چ ڄ ڦ    ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ...چ :قوله لتقابل اللفظي يف ا    
 يف األفعال   -
 
 

                                                           

 . 95الشريف اجلرجاين، كتاب التعريفات، ص: - 1
 .71آل عمران، اآلية:  - 2
 .56الكهف، اآلية: - 3
 .32يونس، اآلية:  - 4
 .904، ص:02ينظر: أبو الفداء احلافظ ابن كثري، تفسري القرآن العظيم ، ج: - 5
 .  78غافر، اآلية:  - 6
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 ) حيق /  يبطل (-
                                   .1چ  ې ې        ې ۉ  ۉ ۅ  ۅ ۋ چ :قوله التقابل اللفظي يف  

  اختالف طريف التقابل يف الصيغة  -
 ) احلق / َبَطل (-

 .2چ ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ چ:وله التقابل اللفظي يف ق    
 التقابل املتماثل   -

 ڇ ڇڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ    ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ چ:يقول هللا     

   .3چ  ڌ ڌ    ڍ    ڍ   
 )احلالل / احلرام(  - 06
حلَّ له كذا، فهو ِحل  وحالل. وحل احملرم وأحل، فهو حل وحالل وحُمل. وأحّله هللا » احلالل من     

: ضد حّرمه. واستحل احلرام. وحللت الدار، وحللت ابلقوم. وهي حملة القوم و ِحّلتهم... وحّل وحّلله
 .4«الدين حِيّل: وجب 

 .5«حرم فالن الشيء حيرِمه حرماان: منعه إايه. و حُرم الشيء حيُرم حرمة امتنع » واحلرام من     
ال يكون تركه آمثا وال فاعله مثااب... واحلرام: واحلالل أعم من املباح، وهو خبالفه، ذلك أن املباح ما     

 . 6ما استحق الذم على فعله، وقيل: ما يثاب على تركه بنية التقرب إىل هللا تعاىل
يف القرآن الكرمي، ورد بصور اإلفراد يف األمساء واألفعال يف  -احلالل و احلرام  –وتقابل اللفظتني     

 سياقات متعددة، وذلك كما يلي:
 املفردات يف  -

 وميكن عرض مناذج هذا التقابل،  كما يلي:     

                                                           

 .08األنفال، اآلية: - 1
 .118األعراف، اآلية:  - 2
 .35يونس، اآلية:  - 3
 .210، مادة: حلل، ص: 01الزخمشري، أساس البالغة، ج: - 4
 .169، 168املعجم الوسيط، مادة: حرم، ص:  إبراهيم مصطفى، أمحد حسن الزايت، حامد عبد القادر، حممد علي النجار، - 5
  م،1998ه، 1419، 02سسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط:تح: عدانن درويش، حممد املصري، مؤ  الكفوي، الكليات،أبو البقاء أيوب ينظر:  - 6

 .400ص:      
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 يف األمساء     -

 )احلالل / احلرام( -
 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے   ھ ھ ھ چ :قوله التقابل اللفظي يف     

 . 1چ  ۆۆ ۇ ۇ ڭ
 يف األفعال   -

 )ُأحّل / ُحّرم (-

 ڀ ڀ  ڀ پپ پ پ ٻ    ٻ ٻ ٻ ٱ چ :قوله التقابل اللفظي يف     

 . 2چ ٹ ٹ        ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ
 ) حُيّل / حُيّرم (-

 .3چ ... ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ چ :قوله التقابل اللفظي يف     
ــــّل / َحــــر م (-  ) حيُِ

 .4چ  ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹٹ...  چ:قوله التقابل اللفظي يف     
 ) ُُتّرم / أحّل(-

 .5چ  ڀ   ڀ     ڀ     پپ ڀ   ٻ  ٻ پ پ  ٱ  ٻ  ٻ   چ :قول هللا التقابل اللفظي يف     

 ) ُأحّل / ُحّرم (-

  ڭ ڭ    ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ چ :قوله التقابل اللفظي يف     

 .6چ ۇۇ ڭ
 

                                                           

 .116النحل، اآلية:  - 1
 .96املائدة، اآلية:  - 2
 .157األعراف، اآلية:  - 3
 .37التوبة، اآلية:  - 4
 .01التحرمي، اآلية:  - 5
 .50آل عمران، اآلية:  - 6
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 اختالف طريف التقابل يف الصيغة  -
 ) ُُتّل / احلرام (- 

 .1چ ... ھ ھ ھ  ھ ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀچ :قوله التقابل اللفظي يف     

 ــــّرم () ِحــــلٌّ / حَ -

 ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ     ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ چ :قوله التقابل اللفظي يف     

 .2چ...ڄ        ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ 
 التقابل بني اإلجياب والسلب 

 ) ال حيَــــّرمون / َحــــّرم (-
 ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چچ:يقول هللا     

 .3چ... ک ڑ ڑ ژ ژ 

 ) احلياة/ املوت (  - 07
 العرب: احلياة نقيض املوت،... واحلي من كل شيء: نقيض املّيت، واجلمع أحياء، واحلي  يف لسان    

 .4زكل متكلم انطق، واحلي من النبات ما كان طراي يهت
 ولقد وردت اللفظتان متقابلتني يف مواضع كثرية من القرآن الكرمي ، وبصور خمتلفة، وذلك كما يلي:           

 يف املفردات  -
 ن عرض مناذج هذا التقابل،  كما يلي: وميك    

 يف األمساء   -
   )احلي / امليت(-

 . 5چ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ چ:التقابل اللفظي يف قول هللا     
 

                                                           

 .02املائدة، اآلية: - 1
 .93آل عمران، اآلية:  - 2
 .29التوبة، األية:  - 3
 .1076، 1075،مادة: حيا، ص: 13، ج:02ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مج: - 4
 .19الروم، اآلية:  - 5
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 /  املمات ( ا) الـَمحي-
 .1چ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ:التقابل اللفظي يف قول هللا     

 )احلياة / القصاص(  -
ويف شرع ، 2چ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ چ:يقول هللا     

القصاص للناس وهو قتل القاتل حكمة عظيمة وهي بقاء املهج وصوهنا ألنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف 
. وملا كان القصاص هو القتل املؤدي للموت، فالتقابل واقع بني 3عن صنيعه فكان يف ذلك حياة للنفوس

 وهو تقابل معنوي." القصاص " من جهة، و " احلياة " من جهة أخرى، 
 يف األفعال   -
 ) أمات / أحيا ( -
 .4چمص حص مس خس حس چ:التقابل اللفظي يف قول هللا     
 ) ذبــح / استحىي ( -

 ۆ     ۆ   ۇ       ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے       ے چ: يقول هللا     

 ول طرفه األ معنوي لداللة يف اآلية تقابلوال. 5چ ۉ ۉ ۅ    ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ

 على املوت. چ ۆ   چ
 ) قتل / أحىي ( -

 ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :يقول هللا     

 ،6چ... ڤڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ 
 على املوت. چ ٿ چمعنوي لداللة يف اآلية تقابل وال
 

                                                           

 .162األنعام، اآلية:  - 1
 .179البقرة، اآلية:  - 2
 .197، ص: 01ج:أبو الفداء احلافظ ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، - 3
 .44النجم، اآلية:  - 4
 .04قصص، اآلية: ال - 5
 .32املائدة، اآلية:  - 6
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 ) هلك / حيىي ( -
1چ گڳ گ گ گ ک ک ک ک  ڑ  ڑ ... چ :يقول هللا     

وي تقابل معنوال،  
 على املوت. چڑ چلداللة 

 ) أمات / بعث ( -
  ياء.ــــــعلى اإلح چۓ چ تقابل معنوي لداللةوال، 2چ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ چ:يقول هللا     

 ) أمات / أنشر ( -

 چ ھ چ تقابل معنوي لداللةوال، 3چ ھ    ہ ہ ہ ھہ    ڻ ۀ ۀ چ:يقول هللا     

 ياء.ــــــعلى اإلح 
 ل يف الصيغة اختالف طريف التقاب -
 )أحيا / موت ( -

 .4چ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ چ:التقابل اللفظي يف قول هللا     
 )احلي / ميوت ( -
 .5چ ڤڦ ڤ ڤ ڤ  ٹ  ٹ ٹ  ٹچ:التقابل اللفظي يف قول هللا   

 ) مات / خُمرج ( -
 ، واإلخراج معناه إعادة 6چ ڭ  ڭ  ڭ ۓ ۓ    ے ے  ھ ھ ھ چ:يقول هللا     
 م " و " خمرجون ".تّ ــــــياء، ومنه فالتقابل معنوي يقع بني " مِ اإلح

 ) مات / مبعوث ( -
 ، والبعث معناه إعادة 7چ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ چ:يقول هللا     

                                                           

 .42األنفال، اآلية:  - 1
 .259البقرة، اآلية:  - 2
 . 22، 21عبس، اآليتان:  - 3
 .65النحل، اآلية:  - 4
 .58الفرقان،اآلية:  - 5
 .35املومنون، اآلية: - 6
 .82املومنون، اآلية: - 7
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 اإلحياء أيضا، ومنه فالتقابل معنوي يقع بني " متنا " و " مبعوثون ".
 ) أنشر / ميـــت ( -

، 1چ ڀ ڀ  ڀڀ پ پ پ   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:يقول هللا     
 وطرفا التقابـــل يف اآلية مها:" أنشران " و "ّمــيتا" وهو تقابل معنوي لداللة الطرف األول على اإلحياء.

 يف الرتكيب   -
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ     ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:يقول هللا     

، ومنه فالتقابل معنوي، 3أي ميــــيتهم چ ٺ ٺ چ :، وقوله 2چٿ ٿ ٺ ٺ
 ة.ــــــمن جهة اثني چٺ ٺچمن جهة و الرتكيب  چ ڀ چو واقع يف اآلية بني لفظ وه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .11الزخرف، اآلية:  - 1
 .55التوبة، اآلية: - 2
 .859، ص: 02ينظر: أبو الفداء احلافظ ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج:  - 3
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 آايت الرتغيب والرتهيب  التقابل يف  -اثنيًـــا

 ) األوىل / اآلخرة (  -01
 . 1«اآلخر: مقابل األول...اآلخرة: مقابل األوىل، واآلخرة:دار احلياة بعد املوت»يف املعجم الوسيط:     

 واآلخرة: مؤنث اآلخر، واألوىل: مؤنث األول، ويف القرآن الكرمي غلب لفظ اآلخرة على احلياة     
 . 2اآلخرة وعلى الدار اآلخرة، كما غلب لفظ األوىل على حياة الناس قبل اخنرام هذا العامل

 لك كما يلي:ولقد وردت اللفظتان متقابلتني يف مواضع كثرية من القرآن الكرمي، وبصور خمتلفة، وذ    
 يف املفردات  -

 وميكن عرض صور هذا التقابل،  كما يلي:     
 يف األمساء     -
 ) األول / اآلخر ( -

 األول واآلخر يقال ابإلضافة، يقال أوله كذا وآخره إال يف أمساء هللا » يذكر أبو هالل العسكري أّن:     
ة ولقد ورد اللفظان متقابلني يف القرآن الكرمي ابلصور . 3«تعاىل، واألول املوجود قبل، واآلخر املوجود بعد 

 ٺ ٺ ڀ ڀ     ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ  :األوىل يف قوله 

تقابل لفظي، وأما املعنوي  ةاآلي هذهوالتقابل يف  .4چ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ

 ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ   ٺ  ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ چ :فمثاله قوله 

 .6وارجعوا عنه آخرهأول النهار، أي: ادخلوا يف دينهم  5چ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ
 ) األوىل / اآلخرة ( -

 ی یی   ىئ   ىئ ىئ ېئ ېئ چ :تقابلت اللفظتان يف القرآن الكرمي يف موضعني، األول يف قوله هللا     

                                                           

 09، مادة: أخر، ص: 01املعجم الوسيط،ج:إبراهيم مصطفى، أمحد حسن الزايت، حامد عبد القادر، حممد علي النجار ،  - 1
 . 397، ص:30ينظر: حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج: - 2
 . 120هالل العسكري، كتاب الفروق اللغوية، ص:  أبو - 3
 .114املائدة، اآلية:  - 4
 .72آل عمران، اآلية:  - 5
 .105ينظر: عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص: - 6
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  عن  چحئچ ، حيث تقدم لفظ1چمب خب    حب    جب   يئ     مئىئ     حئ   جئ   ی  
 چ     ، حيث تقدم لفظ2چ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ    ڇ چ: والثاين يف قوله هللا  ،چمئچ

 .چحئچ  عن چمئ
 ) الدنيا / اآلخرة ( - 

دان الشيء من الشيء دنـُوًَّا وَدانَوًة: قُرب... ومسيت الدنيا لدنوها وألهنا دنت »يف لسان العرب:     
 .3«وأتخرت اآلخرة ... والدنيا نقيض اآلخرة 

 ڳ ڳ چ : دنيا "، كما يف قوله ولقد تقابلت اللفظتان يف مواضع كثرية، مرة تقدم لفظ " ال    

، ومرة أخرى تقدم لفظ 4چ ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ      ڳ
 ۆئ ۇئ   ۇئ وئ ەئوئ    ەئ ائ ائ    ى ى چ: هللا اآلخرة، كما يف قول

5چ ...ۆئ
 . 

  ) العاجلة / اآلخرة ( -

من ، والتقابل يف اآلية معنوي، 6چ پ    پ پ   ٻٱ   ٻ ٻ ٻ     چ:يقول هللا     

  .هي " الدنيا "  چ ٻ چ نحيث إ
 ) الدنيا / القيامــة ( -

ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ     چ :يقول هللا     

 ". رةـــــــــ" اآلخ على چ ڑ چ، والتقابل معنوي لداللة 7 چ گ ڑ ک ک ک ک گ
 

                                                           

 .70القصص، اآلية:  - 1
 .04الضحى، اآلية:  - 2
 .1435، مادة: دان،ص: 16، ج:02:ابن منظور، لسان العرب، مج - 3
 .82البقرة، اآلية:  - 4
 .77القصص، اآلية:  - 5
 .21،  20القيامة، اآليتان:  - 6
 .109النساء، اآلية:  - 7
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 يف الرتكيب   -

قيامة من جهة، ولفظ الدنيا من يوم ال مقابلة ما يدل علىيف سياقات خمتلفة و ورد يف القرآن الكرمي     
 ۅ ۅ         ۋ ۋ   ٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆ چ:جهة أخرى، ومن ذلك قول هللا 

 ۆئ ۇئ ۇئ    وئ وئ    ەئ   ائ  ەئ   ائ  ى  ى  ېې   ې   ې      ۉ   ۉ

هو " يوم القيامة "،   چ ېې ې چوالقصد من قوله تعاىل يف اآلية ،1چ ېئ ۈئ          ۈئ ۆئ
ومنه فالتقابل يف ، 2ل أمره مبا يشاهد فيه، حبيث ال حتيط العبارة بوصفهووصف اليوم ابسم اإلشارة لتهوي

 .چ وئ وئ    چ، والثاين:  چ ېې ې چ اآلية معنوي، طرفه األول:
 ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ چأيضا: قول هللا ومن التقابالت احلاصلة يف الرتكيب،     

، هو يوم چڦ ڦ ڤچ :، واملقصود بقوله 3چ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ
 ڦ ڤچ، والثاين:چ ڤ ڤچوي، طرفه األول:ـــــــــــاآلية معن ل يفـــــفالتقاب ومنه ،4ةــــالقيام

 . چڦ

، 5چ ۋ ٴۇ   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ     ڭ ڭچ:  هللا ومنها أيضا قول    

  فالتقابل يف اآلية معنوي، طرفه األول: ومنه، 6، أي يف احلياة الدنياچ  ڭ ڭ     ڭ ڭچ وقوله تعاىل:

 . چ ۆ چ لثاين:، واچ ڭ ڭ چ
 التقابل املتماثل   - 

  .7چ... ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:يقول هللا      

                                                           

 . 130األنعام، اآلية:  - 1
  .78، ص:08ينظر: حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج: - 2
 .51غافر، اآلية:  - 3
 .1643، ص: 04أبو الفداء احلافظ ابن كثري، تفسري القرآن العظيم ،ج:ينظر:  - 4
 .72اإلسراء، اآلية:  - 5
 .1103، ص: 03ينظر: أبو الفداء احلافظ ابن كثري، تفسري القرآن العظيم ،ج: - 6
 .18اإلسراء، اآلية:  - 7
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  ) اجلنّــــة/ الــنّــــار(  -02

جنَّ الشيء جينه جنّاً: سرته ... واجلَــنَّة: احلديقة ذات الشجر و » اجلنة يف اللغة من الفعل َجَنَن، و     
ي دار النعيم يف الدار اآلخرة...  ومسّيت ابجلّنة وهي املرة الواحدة من النخل ومجعها ِجنان... واجلنة: ه

 .1«مصدر جنَُّه جنًّا إذا سرته فكأهنا سرتة واحدة لشدة التفافها وإظالهلا 
نورا: أضاء، وانر: أشرق و حسن لونه... والنار عنصر طبيعي فّعال، ميثلها النور » والنار من اَنَر     

  .2«وتطلق على اللهب الذي يبدو للحاسة، كما تطلق على احلرارة احملرقة واحلرارة احملرقة. 
واملقابلة بني " اجلنة " و " النار " تكثر يف القرآن الكرمي يف مواطن الوعد والوعيد، وعد للمؤمنني ابجلنة     

وصفة النار، لريغب يف وكثريا ما يقرن هللا تعاىل بني صفة اجلنة  »وتوعد للكافرين ابلعذاب املقيم يف النار، 
 گ   گ    ک ک    ک   ک ڑ   ڑ     ژژ ڈ    ڈ      ڎ   ڎ    چ، يقول تعاىل: 3«اجلنة وحيذر من النار

  ہھ ہ   ہ ہ          ۀ  ۀ ڻ ڻ  ڻڻ ں  ں   ڱ   ڱ  ڱ    ڱ ڳ ڳ  ڳ      ڳ    گ   گ

 .4چ ڭ ڭ    ڭ   ڭ ۓ     ۓ            ے    ے    ھ ھ             ھ
 ، وذلك كما يلي:القرآن الكرميمتقابلتني بصور خمتلفة، يف وما يتعلق هبما ولقد وردت اللفظتان     

 يف املفردات  -

 وهذا النوع من التقابل كثري يف القرآن الكرمي، وميكن عرض مناذجه كما يلي:     
 يف األمساء     -

 ) اجلنة/ النار(
 ڎ ڌ ڌ ڍڍ  ڇ    ڇ ڇ ڇ چ چ :التقابل اللفظي، يف قول هللا     

 .5چ ڈ ڎ 
 

                                                           

 بعدها.، وما 701، مادة: جنن، ص: 09، ج: 01ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مج: - 1
 .962، 961، مادة: انر، ص: 02املعجم الوسيط، ج:إبراهيم مصطفى، أمحد حسن الزايت، حامد عبد القادر، حممد علي النجار ،  - 2
 .988، ص:02أبو الفداء احلافظ ابن كثري، تفسري القرآن العظيم ،ج: - 3
 .15حممد، اآلية:  - 4
 .20احلشر، اآلية:  - 5
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 ) اجلنة/ السعري(-
 .1چ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ  :التقابل املعنوي، يف قول هللا     

 ) اجلنة/ اجلحيم(-
 . 2چ ڇ    ڇ چ چ چ    چ    ڃ ڃ چ  :التقابل املعنوي، يف قول هللا     

 ) اجلنة/ جهنم (-

  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ    ۆ ۇ ۇ   ڭ ڭ چ  :التقابل املعنوي، يف قول هللا     

 .3چ ى ى  ې ې ې         ې ۉ ۉ  ۅ
 ( ) نعيم/ جحيم-

   .4چ گ گ  ک       ک  ک ک  ڑ ڑ    ژ ژ چ :ي، يف قول هللا لفظالتقابل ال    
  ) العذاب / املغفرة ( -03

 . 5العذاب: النكال والعقوبة، واملغفرة: التغطية عن الذنوب والعفو عنها    
 ورد بصور خمتلفة، ويف سياقات متعددة، وذلك كما يلي:اللفظتني يف القرآن الكرمي،  وتقابل    

 يف املفردات  -
 وميكن عرض مناذج هذا التقابل،  كما يلي:     

     يف األمساء -
 ) الرمحة / العذاب (-

 ڄ  ڄ  ڄ ڃ ڃ     ڃ ڃ چ      چ چ چ... چ:قوله التقابل املعنوي يف     

 .6چ ڌ     ڍ    ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ   

                                                           

 .07الشورى، اآلية:  - 1
 .91، 90الشعراء، اآليتان:  - 2
 .107، 106الكهف، اآليتان:  3
 .14، 13االنفطار، اآليتان:  - 4
 .3274، مادة : غفر،ص:36، ج:05. و مج:2853، مادة: عذب، ص:32، ج:04ينظر:ابن منظور، لسان العرب، مج: - 5
 .13احلديد، اآلية: - 6
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 ( بأس) الرمحة / ال-
 ڀ ڀ     پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :قوله التقابل املعنوي يف     

 .2، أي ال يرد عذابه إذا حان وقتهچ ڀ     پ پ چفقوله:  ،1چ ٺ ڀ ڀ 
 يف األفعال   -

 ) يغفر / يعذب (-
 ۉۉ ۅ ۅ   ۋ  ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ چ: هللا قولالتقابل اللفظي يف     

 .3چ ې ې ې ې
 ) يعذب / يرحم (-

 .4چ ۉ ۆ ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ ۋۅ ۅ ۉ چ: هللا قولالتقابل املعنوي يف     
                ( )نعف / نعذب-

 ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ :قوله التقابل املعنوي يف     

 .5چ ڻ
 اختالف طريف التقابل يف الصيغة  -

 ) يستغفروا / العذاب (-

ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ   ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  چ:قوله ظي يف التقابل اللف    

 .6چ ڄڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ 
 التقابل بني اإلجياب والسلب 

 
                                                           

 .147األنعام، اآلية:  - 1
 .236، ض: 14ج: الرازي،الفخر ، تفسري ينفخر الد الرازيحممد  - 2
 .129آل عمران، اآلية:  - 3
 .21العنكبوت، اآلية: - 4
 .66التوبة، اآلية:  - 5
 .55الكهف، اآلية: - 6
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 ) استغفر / ال تستغفر (-
 .1چ ٺٺ ٺ   ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ   ٱ چ :يقول هللا     

  ) ال يغفر / يغفر (-

 .2چڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ   ہ ھ ھ  ھ ھ ےے  چ :يقول هللا     
           يف الرتكيب   -

 ، ومن أمثلته: معنواييكون التقابل يف الرتكيب     

 ۓ ے    ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ   ہ ۀ  ۀ ڻ چ:قول هللا     

 ۓ ۓ ےچ  و چہ  ہچ   وطرفا التقابل يف اآلية يقع بني، 3چ ڭ ڭ ۓ

م عاجلهم يف األولني أهنم إذا كذبوا واستمروا على عناده فقد مضت سنة هللا ، أي چ ڭ
 .4ابلعذاب والعقوبة

 ) احلسنة / السيئة (  -04

احلسن ضد القبح ونقيضه. األزهري: احلسن نعت ملا هو حسن، وحّسنت الشيء حتسينا زينته،     
 .    5واحلسنة ضد السيئة، و اإلحسان ضد اإلساءة

وأساء الشيء: ..ملنكر.ويقال: ساء ما فعل فالن صنيعا يسوء، أي قـَُبح صنيعه، والسوء: الفجور وا    
 .    6أفسده ومل حيسن عمله... والسيئة اخلطيئة

ورد بصور خمتلفة، ويف سياقات متعددة، يف القرآن الكرمي،  -احلسنة و السيئة  –وتقابل اللفظتني     
 وذلك كما يلي:

 يف املفردات  -
 وميكن عرض صور هذا التقابل،  كما يلي:     

                                                           

 .80التوبة، اآلية:  - 1
 .48النساء، اآلية:  - 2
 .38األنفال، اآلية: - 3
 .812، ص: 02يم ،ج:ينظر: أبو الفداء احلافظ ابن كثري، تفسري القرآن العظ - 4
 .878، 877، مادة: حسن، ص: 10، ج:02ينظر:ابن منظور، لسان العرب، مج: - 5
 .2139، 2138، مادة: سوأ، ص:24، ج:03ينظر: املرجع نفسه، مج: - 6
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 يف األمساء     -
 ة / السيئة () احلسن-

 ڀ ڀ  ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :قوله التقابل اللفظي يف     

  .1چ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ
 ) احلسن / الســــوء (-

 .2چ وئ ەئ ەئ ائ ائ  ى ى ې ې ې ې ۉ چ :قوله التقابل اللفظي يف     
 اختالف طريف التقابل يف الصيغة  -
 ) أحسن / السيئة (-

 .3چ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک چ:قوله  التقابل اللفظي يف    

 يف الرتكيب   - 
 التقابل يف الرتكيب تقابل معنوي، ومن أمثلته:     

  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ چ:قول هللا     

، چ ڻ ڻ ں ں  ڱچ :، وقوله چ ڱ ڱچ  :، وهو يقع بني قوله 4چ ہ
 من حيث داللة الثاين على العمل احلسن.  

وهو  ،5چ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ  ٿٿ ٿ ٺ ٺ چأيضا:  وقوله    
 ،من حيث داللة األول على العمل احلسن.  چٹچ :، وقولهچٿ ٺچ :يقع بني قوله 

 التقابل املتماثل   -

 .6چىئ ېئ  ېئ ېئ ۈئچ :يقول هللا     

                                                           

 .131األعراف، اآلية:  - 1
 .11النمل، اآلية: - 2
 .96املؤمنون، اآلية:  - 3
 .153األعراف، اآلية: - 4
 .15اآلية:اجلاثية،  - 5
 .77القصص، اآلية:  - 6
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 .1چ  مت ىت يت  جثمث ىث يث حجمج جح مح جخ حخ چويقول أيضا:     

 .2چ ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ چ ويقول أيضا:    
 )اخليــــر / الّشـــر(  -02

، واخلري : " اسم تفضيل، 3واخلري ضد الشر، ومجعه ُخــُيوٌر، ... وخرّيه: فّضله "» اخلري من َخرَي،      
أصله " أخري " حذفت مهزته على خالف القياس لكثرة استعماله، أو مصدر من خار خيري، أو صفة 

 . 4«مشبهة ختفيف " خرّي " 
السوء والفعل للرجل الشرير، واملصدر: الشرارة، والفعل: شّر، يشّر، وقوم » وهو: و الّشر من شرر،     

 .   5«أشرار ضد األخيار . ابن سيدة: الشر ضد اخلري، ومجعه شرور
من عادات » واللفظتان تتقابالن يف القرآن الكرمي، ويف ذلك يتجلى األدب مع هللا عز وجل، ذلك أن     

مع هللا تعاىل، إبضافة اخلري إليه دون الشر يف اخلطاب وغريه، مع أن الكل بيده  القرآن الرتبية على األدب
 سبحانه.

فما قدره هللا سبحانه خري كله والشر ليس إىل هللا، فاهلل هو الذي قدر هذه األقدار، واخلري كله فيما     
 وقت دون وقت، أو أذن هللا تعاىل فيه، وما قد يتصور من شر فليس بشر من كل وجه، وإمنا هو شر يف

     6«يف حال دون حال، أو يف عني دون أخرى، فلله يف خلقه حكم وأسرار
يف القرآن الكرمي،ورد بصور خمتلفة،  ويف سياقات متعددة، وذلك  -اخلري و الشر  –وتقابل اللفظتني    

 كما يلي:
 يف املفردات   -
 يف األمساء     -
 ) اخلري/ الّشر(  

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ چ: عن " الشر " يف سياق قوله  تقدم " اخلري"    

                                                           

 .46فصلت، اآلية:  - 1
 .60الرمحان، اآلية:  - 2
 .1298، مادة: خري، ص: 15، ج: 02ابن منظور، لسان العرب، مج:  - 3
 .423أبو البقاء الكفوي، الكليات، ص:  - 4
 . 2231، مادة: شرر، ص: 25، ج: 04ابن منظور، لسان العرب، مج:  - 5
 .477م، ص: 2011ه/ 1432، 01ود الثنيان، عادات القرآن األسلوبية، طبع: جامعة حممد بن سعود اإلسالمية، السعودية، ط: راشد بن مح - 6
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   1چ ژ ڈ  ڈ  

  ک        ک   ڑ    ڑ   ژ  ژ     چ: وتقدم " الشر " عن " اخلري" يف سياق قوله     

 ، وقوله 2چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ     ڳ گ گگ گ ک ک
 .3چ ڈ ڈ    ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ           ڍ ڇ ڇ چأيضا: 

 ) الّشر/ الرشد ( -
 ،وهو تقابل 4چ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ   ٴۇ ۈ   ۈ  ۆ     ۆ  ۇ ۇ ڭ چ:  قول هللا ي    

معنوي من حيث إن " الرشد " دال على " اخلري "، ومن خالل هذه اآلية  يتبني األدب مع هللا عز وجل 
وه، رأوا األمر تغري عليهم تغريا أنكر » قد يف نسبة اخلري إليه، ونسبة الشر إىل غريه كثرية، ذلك أن اجلن 

فعرفوا بفطنتهم أن هذا األمر يريده هللا، وحيدثه يف األرض، ويف هذا بيان ألدهبم، إذ أضافوا اخلري إىل هللا 
 . 5«تعاىل، والشر حذفوا فاعله أتداب مع هللا 

 ) اخلري / السوء( -
  ڤ   ڤ ٹ    ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ             ٺ ڀ...  چ : قول هللا ي    

 ، وهو تقابل معنوي من حيث داللة " السوء " على " الشر ". 6چ ڦ ڦ ڤ      ڤ
 ( فتنة ) اخلري / ال-

 ہ ہ ہ    ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ    ڳ ڳ    ڳ ڳ چ:قول هللا ي    

 " على " الشر ". الفتنةوهو تقابل معنوي من حيث داللة " ، 7چ ھھ ھ ھ ہ
    يف الرتكيب 

 قابل معنوي، ومن أمثلته: التقابل احلاصل يف الرتكيب هو ت    

                                                           

 .49فصلت، اآلية:  - 1
 .11يونس، اآلية:  - 2
 .21، 20املعارج،  - 3
 .10اجلن، اآلية:  - 4
 .831كالم املنان، ص:عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري   - 5
 .188األعراف، اآلية:  - 6
 .11احلج، اآلية:  - 7
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، والطرف 1چ      ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ      ۅ چ:قول هللا ي    

 من حيث داللته على اخلري يتقابل مع الطرف الثاين "الشر". چ  ۇ ڭ ڭ  ڭ چاألول من اآلية 
 ۆ ۇ       ۇ   ڭ    ڭ      ڭ   ڭ    ۓ      ۓ ے      ے ھ   چ:ومثله أيضا قوله     

 .2چ  ۆ
  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ :قول هللا و ي   

، فبطريق اإلجياز مجعت هذه اآلية بني اخلري 3چ  ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ
: هو اخلري كله، وقوله چڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ: والشر، فقوله 

هو الشر كله، فقد أخرج احلاكم عن ابن مسعــود أن أمجع آية يف  چڎ ڎ  ڌچ
 .  4آليةالقـــرآن للخري والشر هي هذه ا

  ( اخلبيث )الطيب / -06

الطّيب خالف اخلبيث، وهو من طاب يطيب طيبا وطيبة: زكا وَطُهر، والطيب:  كل ما تستلذه احلواس     
 . 5أو النفس، وكل ما ختلى عن الرذائل وحتلى ابلفضائل

 .6واخلبيث: من خبث خيبث، صار فاسدا رديئا مكروها، واملخبثة: املفسدة    
 ورد بصور خمتلفة، ويف سياقات متعددة، وذلك كما يلي: اللفظتني يف القرآن الكرمي، وتقابل    
 يف املفردات   -

 يف األمساء     -
 ( اخلبيث )الطيب /-

 بني "الطيب" و " اخلبيث" لفظي، وقد قدم األول عن الثاين يف سياق احلث على اإلنفاق التقابل     

                                                           

 .83اإلسراء،  - 1
 .51فصلت، اآلية:  - 2
 .90النحل، اآلية:  - 3
 .119، ص: 04ج:، جالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآنينظر:  - 4
 .573، مادة: طاب، ص: 02املعجم الوسيط، ج: . وأيضا: 2732، مادة: طيب، ص: 30،ج: 04ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مج:  - 5
 .214،ص: خبث، مادة: 01املعجم الوسيط، ج:  إبراهيم مصطفى، أمحد حسن الزايت، حامد عبد القادر، حممد علي النجار، ينظر: - 6



 أنواع التقابل وصوره في القرآن الكريم                                                   الفصل الثاني  

 

124 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  :ل هللا يقو 

أيمر عباده املؤمنني أبن يقصدوا يف إنفاقهم الطيب مما  ، فاهلل1چ  ...ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ
 .2كسبوا من التجارة، ومما أخرج هلم من األرض، وال يقصدوا اخلبيث

 ھ      ھ ھ        ھ ہ چ :قول هللا وقدم الثاين عن األول يف سياق متييز األشخاص، يف مثل     

 .4، أي حًت خيرج هللا املؤمن من الكافر3چ... ۇۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ ۓ    ے ے
      اختالف طريف التقابل يف الصيغة - 

  ( ) الطيب/ خبث-
 ڀ          ڀ           ڀ      پ    پ پ     پ    ٻ     ٻ    ٻ ٻ ٱ چ : هللا التقابل اللفظي يف قول    

 .5چ  ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ
  (  فـــع / الّضـــــر)الــنّ  -07

 .7«ــــه مطلوب إىل اإلنسان به يتوصل وما اخلري »، و هو: 6النفع ضد الضر    
 .8«ما كان من سوء حال أو فقر أو شدة يف بدن  »والّضر،     
يف سياقات يف املفردات بصور خمتلفة، و ورد يف القرآن الكرمي،  -الضرو النفع  -وتقابل اللفظتني     

 وذلك كما يلي: متعددة،
 يف األمساء     -

 ( ) اإلمث / النفع -

  ائ        ائ ى ى ېې  ې ې ۉ چ: التقابل املعنوي يف قول هللا     

                                                           

 .267، اآلية: البقرة - 1
 .90فسري كالم املنان، ص:عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تينظر:  - 2
 .179آل عمران، اآلية:  - 3
 .391، ص: 01أبو الفداء احلافظ ابن كثري، تفسري القرآن العظيم ،ج: ينظر: - 4
 .58األعراف، اآلية:  - 5
 .4507، مادة: نفع، ص: 50، ج: 06ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مج:  - 6
 .942، مادة: نفع، ص: 02املعجم الوسيط، ج:عبد القادر، حممد علي النجار، إبراهيم مصطفى، أمحد حسن الزايت، حامد  - 7
 .538، مادة: ضره، ص: 01املرجع نفسه، ج: - 8



 أنواع التقابل وصوره في القرآن الكريم                                                   الفصل الثاني  

 

125 

 .2ما يصدر عن اخلمر من مضار، واإلمث هو 1چ... ۇئۆئ ۇئ  وئ  وئ ەئەئ
   ( ) ضر/ نعمة -

 ھ ھ ھ  ھ    ہ ہ   ہ ہ ۀ ۀ   ڻ   ڻ ڻ ڻ  چ :التقابل املعنوي يف قول هللا     

 .3چ ۆۈ ۆ       ۇ    ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ        ے ے

   ( ) ضر/ رمحة-

 ۆ ۆ     ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ے ھ چ :التقابل املعنوي يف قول هللا     

 .4چ ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ  ۈ ۈ

 (    ) نعماء / ضراء -
 ۓ ۓ ے ے  ھ ھ ھ ھ ہ چ:التقابل املعنوي يف قول هللا     

 .5چ  ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭڭ 

 (    ) السراء / الضراء - 
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ چ :التقابل اللفظي يف قول هللا     

 .6 چ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ  ٿ
 يف األفعال   -

   ( ) ينفع / يضر-
    ی ی ی ی جئ  حئ مئ ىئ  يئ جبحب خب مب ىب يب جت چ :التقابل اللفظي يف قول هللا     

 .7چ  خت حت

                                                           

 .219البقرة، اآلية:  - 1
 .74عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص: - 2
 .08الزمر، اآلية:  - 3
 .38الزمر، اآلية:  - 4
 10هود، اآلية:  - 5
 .134 :آل عمران، اآلية - 6
 .106يونس، اآلية:  - 7



 أنواع التقابل وصوره في القرآن الكريم                                                   الفصل الثاني  

 

126 

  ر(ــــروف/ املنكـــ)املع -08
وف ضد املنكر. والُعْرف ضد النُّْكر. يقال: أواله عرفا أي معروفا. والعرف واملعروف: اجلود، وقيل املعر     

هو اسم ما تبذله وُتسديه ... واملعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة هللا والتقرب إليه واإلحسان 
 . 1واملنكر ضد ذلك مجيعــــهإىل الناس... واملعروف النََّصَفة وحسن الصحبة مع األهل وغريهم من الناس، 

يف سياقات متعددة، يف املفردات بصور خمتلفة، و ورد أو مشتقاهتما يف القرآن الكرمي  تقابل اللفظتني و    
 وذلك كما يلي:

 يف األمساء   -
  )املعروف/ املنكر(-

ل لفظي تقدم فيه  "املعروف ولقد ورد التقابــل هبذه الصورة يف مواضع كثرية من القرآن الكرمي، وهو تقابــــ    
 ەئ ەئ     ائ ائ ى ى  ې ې                ې ې چ : " عن " املنكر " يف مثل قول هللا

 ، ولقد تقدم "املعروف " يف مجيع املواضع، إال 2چ ېئ   ۈئ ۈئ    ۆئ  ۆئ  ۇئ وئۇئ وئ
 ھ ہہ ہ ہ  ۀ ۀ چ :واحدا تقدم فيه " املنكر "، وهو قوله 

 . 3چ... ۓ  ۓ ے     ے ھ        ھ ھ 
     يف األفعال -

   ( نكرأ) عرف / 
 .4چ گ گ  گ ک ک ک ک چ:قوله التقابل اللفظي يف     

   اختالف طريف التقابل يف الصيغة -
 ( ) عرف/ منكرون -

  .5چ ڻ    ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ       ڱ ڱ چ:قوله التقابل اللفظي يف     
 

                                                           

 .2900، 2899، مادة: عرف، ص:32، ج:04ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مج: - 1
 .17لقمان، اآلية:  - 2
 .67التوبة، اآلية:  - 3
 .83النحل، اآلية:  - 4
 .58يوسف، اآلية:  - 5
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 ن ( ــــر / العلــــ) السّ  -09
 ت، واجلمع أسرار،والسريرة: عمل السر من خري أو شر، و أسر الشيء كتمه وأظهره،السّر: ما اخفي    

 وهو من األضداد، سررته: كتمته، وسررته: أعلنته.   
 .1واإلعالن: اجملاهرة. علن األمر يعُلن علوان، إذا شاع وظهر. والعالنية خالف السر    
 رآن الكرمي، كما يلي:و لفظتا ) السر، العلن ( وردت متقابلتني يف الق    

 يف املفردات  -
 وميكن عرض مناذج هذا التقابل،  كما يلي:     

 يف األمساء     -
 ) الّسر / العالنية (  -

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ   ۋ  ٴۇ ۈ چ:قوله التقابل اللفظي يف     

 .2چ  ەئ ەئ ائ ائ ى ى    ې ې  ې ې 

 ) الّسر / اجلهــــر (- 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ   ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ چ:قوله التقابل اللفظي يف      

 .3چ ڑ ژ   ژ ڈ ڈ  ڎڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ  چ 
   ( ) السر/ النجوى-

 ڇ ڇ ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌڌ ڎ     ڎ ڈ ڈ چ  : هللا قولالتقابل املعنوي يف     

 .5يعلم سرهم وعالنيتهم ، أي أن هللا 4چ
  ( )الظاهر / الباطن-

 ، ومعناه: ترك اإلمث يف الّســر 6چ ڄڃ ڄ ڄ ڄ چ : هللا قولالتقابل املعنوي يف     

                                                           

 .3086، مادة: علن، ص:34، ج:04مج: أيضا:و  .1989، مادة: سرر، ص:22، ج:03العرب، مج:ينظر: ابن منظور، لسان  - 1
 .274البقرة، اآلية:  - 2
 .75النحل، اآلية:  - 3
 .80الزخرف، اآلية:  - 4
 .1688، ص: 04أبو الفداء احلافظ ابن كثري، تفسري القرآن العظيم ،ج: ينظر: - 5
 .120األنعام، اآلية:  - 6
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 . 1والعالنية
     يف األفعال -
 ) أسّر / جهر (-

 .2چ ... ک گ    گ گ    گ ڳ ڳ ڳ چ:قوله التقابل املعنوي يف     
 ) أسّر / نّبأ (-

ڦ ڦ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ   چ چ چ  چ:قوله التقابل املعنوي يف     

 .3چ ...  ڍچ ڇ ڇ       ڇ ڇ
  ( ) أسر/ أبدى -

 .4چ ەئوئ ەئ ائ  ائ ى ى ې  چ : هللا قولالتقابل املعنوي يف     
 ) أبدى / أخفى (-

 .5چڦ ڦ      ڤ    ڤ    ڤ  ڤ   ٹ     ٹ   ٹ    ٹ ٿ  ٿ   ٿ ٿ چ :هقولالتقابل املعنوي يف     
 ) أبدى / كتم (-

 .6چ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک کچ:قوله التقابل املعنوي يف     

 ) ظهر/ بطن (- 
 .7چ  ... ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ   وئ ەئ ەئ ... چ:قوله التقابل املعنوي يف     

 ) أخفى / أعلن  (-
   .8چ چچ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ... چ:قوله التقابل املعنوي يف     

                                                           

 .234رمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص:عبد ال - 1
 .10الرعد، اآلية:  - 2
 .03التحرمي، اآلية: - 3
 .77يوسف، اآلية:  - 4
 . 149النساء، اآلية:  - 5
 .99املائدة، اآلية:  - 6
 .151األنعام، اآلية:  - 7
 .01املمتحنة، اآلية:  - 8
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 ( ) يسرون / يعلنون-
 .1چ جئحئ ی  ی ی ی       ىئ ىئ ىئ   ېئ چ :قوله ي يف لفظالتقابل ال 

 (   نون) تكن / يعل-

 .2چ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ چ :قوله التقابل املعنوي يف     
 ( ) جتهر/ ختافت-

 .3چ ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چ :قوله التقابل املعنوي يف     
   اختالف طريف التقابل يف الصيغة -

 ) جتهر / الّسر(-

 .4چ ڻ ڻ       ڻ ں ں  ڱ   ڱ ڱ چ:قوله التقابل املعنوي يف     
 جلهر / كــَتَم () ا-

 .5چ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ     ڭ ڭ     ڭ چ:قوله التقابل املعنوي يف     
 ) اجلهر / أخفى (-

 .6چ ۉ  ۆ  ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ    ۋ  ۅ       ۅ ۉ چ:قوله التقابل املعنوي يف     
 رج / كتم () خمُ -

 .7چ  ڈ         ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ:قوله التقابل املعنوي يف     

 ُمبدي ( /) أخفى-
  ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چ :قوله التقابل املعنوي يف     

                                                           

 .05هود، اآلية:  - 1
 .74النمل، اآلية:  - 2
 .110اإلسراء، اآلية:  - 3
 .07طه، اآلية:  - 4
 .110األنبياء، اآلية:  - 5
 .07األعلى، اآلية:  - 6
 .72البقرة، اآلية:  - 7
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 .1چ... ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 يف الرتكيب   -

، و 2چ ىئىئ ېئ ېئ ېئ    ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ ... چ:التقابل املعنوي، يف قول هللا     
، ومنه 3تها بسببهيضربن األرض أبرجلهن، ليصوت ما عليهن من حلي، كخالخل وغريها، فتعلم زين

 .چ ېئ ېئ    ۈئ چ، وقوله:چ ۈئ ۆئ چ  :فالتقابل املعنوي يقع بني قوله 
   (اإلنــــذار  /اإلبـــشار)  -10

 .4«نذارة  واحلق أن القرآن بشارة و »قال الرازي:     
ابلشــر : الِبشــر: الطالقة،... يقال: بشــرته فأبشــر: فرح، والبشــارة تكون ابخلري، وتكون يف لســان العرب   

 إذا كانت مقيدة.
     .     5واإلنذار،من أنذره إنذارا ونذيرا، أي : خّوفه وحّذره، واإلنذار: مصدر، والنذير: اسم   

 ورد بصور خمتلفة، ويف سياقات متعددة، وذلك كما يلي:وتقابل اللفظتني يف القرآن الكرمي،     
 يف املفردات  -

 ا يلي: وميكن عرض مناذج هذا التقابل،  كم    
     يف األمساء -
 ) بشريا / نذيرا (-

 .6چ ڌ ڍ ڍ      ڇ ڇ  ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ چ : هقولالتقابل اللفظي يف     

 يف األفعال   -
 ( بشر / أنذر) -

 ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ  ڀ  پ پ چ :قول هللا التقابل اللفظي يف     

                                                           

 .37األحزاب، اآلية:  - 1
 .31النور، اآلية:  - 2
 .526ان، ص:عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املن - 3
  .82،  ص:27، ج:  الرازي فخر الدين، تفسري الفخر الرازي - 4
 .4390، ص:نذر، مادة: 48، ج:06مج:و  .287، مادة: بشر، ص:04، ج:01ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مج: - 5
 .24فاطر، اآلية:  - 6



 أنواع التقابل وصوره في القرآن الكريم                                                   الفصل الثاني  

 

131 

 .1چ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ  

 ( بشر / تنذر) -
 ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے چ :قول هللا التقــــــابــــــل اللفظي يف     

 .2چ ۈ ۈ     ۆ
 التقابل بني اإلجياب والسلب 

 (ما أنذر  / تنذر) -

 .3چ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ   ڇ   چ چ :يقول هللا     
 (مل تنذر  / أنذرت) -

 .4چ ے ھ ھ    ھ ھ  ہ ہ ہ  ہ چ :يقول هللا     
 ل يف الصيغة اختالف طريف التقاب -
 بشرى( ) ينذر/-

 حئ جئ   ی      ی ی ی ىئ      ىئ ىئ چ :قول هللا التقابل اللفظي يف     

  .5چ مئ
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .02يونس، اآلية:  - 1
 .11يس، اآلية:  - 2
 .06يس، اآلية:  - 3
 .10آلية: يس، ا - 4
 .12األحقاف، اآلية:  - 5
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   أمساء هللا احلسىن وصفاته يفالتقابل  -11

جرت عادة القرآن الكرمي بتهديد املخاطبني وترغيبهم مبا يذكره من صفاته احلسىن، والتقابل بني أمساء     
و صـــــــفاته ليس املراد منه التضـــــــاد أو التناقض، وإمنا تكامل جاء لبيان أغراض خمتلفة، كلها تدلل  هللا 

وعظمتــــــــــــــــه، وعلى كمال إحاطتــــــــــــــــه، وسعة ملكه، و البحث سيأيت على تبيني ذلك  على  تفــــــــــــرد هللا 
 فيــــــما يلي: 

 ( )رب العاملني / الرمحان الرحيم - 11-01
 .1چ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ چ :يقول هللا     

 پ پچ   قوله، ويكون 2الّرّب يف اللغة: املالك و السيد، واملدبر واملريب، والقيم، واملنعم    

 .3«إما أن يعين: رب البشر أو املكلفني أو رب اخللق كلهم، وغّلب العقالء منهم »، چ

 على  چڀ چ، وكال الوصفني من الرمحة،و الفرق بينهما أن چڀ ڀ چ :  وقوله    

على وزن " فعيل" و اليت تدل  چڀچوزن " فعالن " اليت تفيد الداللة على احلدوث والتجدد، و 
 على الثبوت يف الصفة، وجاء ابلوصفني معا ليدل على أن الرمحة هي صفته الثابتة واملتجددة.

، فإن األوىل ترهيب للعباد چڀ ڀ چالصفتني و  چ پ پچ صفةتقابل ن عوأما     
مله من معاين العظمة واجلالل، ويف الثانيتني ترغيب هلم ملا حتمالنه من معاين الرمحة، وبذلك يكون مبا حت

 .  4تقابل بني الرهبة والرغبة، وهذا ما يعني على طاعة هللا والتقرب إليه
  ) ذو اجلالل و اإلكرام ( -11-02

 .5چ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ :يقول هللا      
 . 6وهو جامع لصفات الكمال الالئقة به.  واإلكرام: إسداء النعمة واخلري ،اجلالل: عظمة هللا     

                                                           

 .03، 01الفاحتة، اآلايت:  - 1
 .1546، مادة: ربب، ص:18، ج:03ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مج: - 2
 .27ص: م، 2003ه، 1423، 03دار عمان، األردن، ط:  ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، فاضل صاحل السامرائي، - 3
 . 21، ص:  -حنو أتويل تقابلي –بالت النص وبالغة اخلطاب ينظر: حممد ابزي، تقا - 4
 .27الرمحان، اآلية:  - 5
 .278، ص:27ينظر: حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج: - 6
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وصفة العظمة واالستغناء املطلق، وهي صفة ذاتية تقابل صفة اإلحسان والتفضل العام وهي صفة فعلية   
، وذكرمها يف سورة " الرمحان " جاء يف سياق الرتغيب والرتهيب؛ ذلك أن اجلالل يناسب الرتهيب هلل 

لذي ذكره هللا يف صفة النار، واإلكرام هو التفضل واإلنعام على عباد هللا يف الدنيا، وما هيأه هللا هلم يف ا
 اآلخرة وهذا ما يناسب الرتغيب. 

  ر / الباطن (ــــــ) الظاه، ر (ــــــــ) األول / اآلخ -11-03
 .1چ  ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ   ۈئ چ:يقول هللا     
اجتمعت يف هذه اآلية، ومل أيت أحدها منفردا يف القرآن الكرمي، وهذا ما   ف هلل و هذه األوصــــا    

الذي ليس  چ ېئ چالذي ليس قبله شـــيء،  چ ۈئ چ فهو »يفيد الكمال بني هذه املتقابالت، 
 .    2«الذي ليس دونه شيء چ ېئ چالذي ليس فوقه شيء،  چ ېئ چبعده شيء، 

 الزمن واســــــــــتغراق والشــــــــــمول، اإلحاطة لبيانكان    إمناو اآلخر " " األول  أبنهوصــــــــــف هللا تعاىل إن     
 فهو تعاىل، عنه متأخراً  الزمان لكون زماانً، وأتّخره زماانً  تقّدمه ابعتبار وآخر أولٌ  ســــــــــــــبحانه فهو املطلق،
 .بعده وال قبله شيء يكن فلم بعد، ومن قبل، ومن اآلن، واآلخر األول
طن " أيضــــــــــــــا لبيان كمال هللا عز وجل، فهو " الظاهر " الذي جتلى وأتيت الصــــــــــــــفتان " الظاهر والبا    

للعقول ونصب الدالئل الظاهرة على وجوده، وهو الغالب على كل شيء وفوق كل شيء، وهو " الباطن 
 .      3غري املدرك ابحلواس احملتجب عن األبصار، وهو الذي يعلم بواطن األشياء وخفاايها

 (  رحيم غفور /)شديد العقاب  -11-04
  .4چ ک ک ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ چ : هللا  يقول    

واملعاقبة أن جتزي الرجل مبا فعل ســــــــوء، واالســــــــم العقوبة. وعاقبه بذنبه  العقاب »يف لســــــــان العرب:     
 . 5«معاقبة وعقااب: أخذه به 

 تجاوز عن خطاايهمالساتر لذنوب عباده، امل : من أبنية املبالغة على وزن " فعول "، ومعناه:الغفور    

                                                           

  . 03احلديد، اآلية:  - 1
 .784عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص: - 2
 ص:  ،01م، ج:2002ه، 1423ينظر: فاضل صاحل السامرائي، على طريق التفسري البياين، نشر: جامعة الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة د.ط،  - 3

      238 ،239. 
 .98املائدة، اآلية  - 4
   .3027، مادة: عقب، ص:  34، ج: 04ابن منظور، لسان العرب، مج: - 5
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 . 1وذنوهبم... وأصل الغفر: التغطية والسرت 
 وأما املعاين املستفادة من اقرتان الغفور ابلرحيم يف القرآن الكرمي فمنها:   
 أن الرمحة مكملة للمغفرة، فاألخرية سرت، واألوىل زايدة نعمة وإحسان. -  
 .2أن مغفرته سبحانه من رمحته، وهي علة هلا -  

ملن عصــــــــاه،  -العاجل واألجل-تقابل هذه الصــــــــفات ترهيب للناس من أن هللا شــــــــديد العقاب  ويف    
 . 3وترغيب هلم أبنه غفور رحيم فيتوبون إليه ويطيعونه، فيثمر هلم بذلك اخلوف من عقابه والرجاء ملغفرته

 ،4چ  حس  جس مخ حخ جخ مح جح چ: ومن ذلك أيضــــــــا، التقابل احلاصــــــــل من قول هللا    
الدال  چ  حس  جس چوقوله  الدال على الرتهيب، چحخ جخ چ قوله : لتقابل منتشكل احيث 

 .على الرتغيب 
  چ   چ  ڃچ       ڃ  ڃ   ڃ ڄڄ ڄ  ڄ ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ چ   هللا ومنه أيضا، قول   

 ، واآلية جتمع كذلك بني الرتغيب والرتهيب، احلاصلني من التقابل الواقع بني صفة هللا 5چ

  .6«صاحب التفضل واإلحسان الشامل» :اليت معناها، چ ڄڄ ڄچ و صفته ،چ ڄ ڦ چ
 (  / غفور رحيم يع عليممس ) -11-05 

 .7چ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چ:يقول هللا     
 : من أبنية املبالغة على وزن " فعيل "، ومعناه: ال يعزب عن إدراكه مسموع، وإن خفي، فهو السميع    

 .8يسمع بغري جارحة
ال خيفى عليه خافية يف األرض  » أيضا، ومعناه: أن هللا  والعليم: من أبنية املبالغة على وزن " فعيل"   

 وال يف السماء، سبحانه وتعاىل، أحاط علمه جبميع األشياء، ابطنها وظاهرها، ودقيقها وجليلها،

                                                           

   .3273، مادة: غفر، ص:  36، ج: 05ن العرب، مج:ينظر: ابن منظور، لسا - 1
 .358 راشد بن محود الثنيان، عادات القرآن األسلوبية، ص:ينظر:  - 2
  .208 ينظر: عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص: -3
 .165األنعام، اآلية:  - 4
 .03غافر، اآلية:  - 5
   .688محان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص:عبد الر  - 6
 .226،227البقرة، اآليتان:  - 7
  .2096 ، مادة: مسع، ص: 24، ج:  03ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مج:  - 8
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 .     1«على أمت اإلمكان
ت الدعاء أشعر بقربه تعاىل، وإذا اقرتان يف آايت اجلزاء أفادا فإن كان يف آايوأما اقرتان هذين االمسني     

  . 2التحذير واإلنذار، فاهلل يسمع األقوال، ويعلم األعمال، وهو اجملازي عليها
ترغيب  چڦ ڤ چ ومما سبق يتبني أبن اآلية الكرمية مجعت الرتغيب و الرتهيب ، فقوله     

من الطالق، وأنه سيغفر   و الوطء، وأن هذا أحب إىل هللاللزوج حًت يرجع إىل ما حلف على تركه، وه
فيه وعيد وهتديد ملن حيلف ويقصد بذلك  »،  چ ڃ ڄ چهلم ما حصل منهم من احللف، وقوله 

   .   3«املضارة واملشاقة
      ( )العزيز / الرحيم  -11-06
   . 4چ ڱ ڳ  ڳ ڳ  ڳ ڱ چ :هللا  يقول    

مجعت بني الرتغيب و الرتهيب ، فاهلل هو العزيز الذي  چ ڱ چبــــــــ  چ ڳ چواآلية يف مقابلة     
قهر كل خملوق، وأهلك األشقياء أبنواع العذاب، وهو الرحيم الذي وسعت رمحته كل شيء، كما أنه رحيم 

 .5ابلسعداء حيث أجناهم من كل شر وبالء
 ( رو )العزيز /  الغف -11-07
 .6چ  ٹ   ٹ      ٿ      ٿ ٿٿ   ٺ  ٺ  ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ چ :هللا  يقول    

 مجعت بني الرتغيب و الرتهيب، فاهلل له العزة  ،چ ٹ چبــــــــ  چ ڳ چواآلية الكرمية يف مقابلة     

 .7كلها، واليت قهر هبا مجيع األشياء، وهو الغفور جلميع املسيئني واملذنبني، وخصوصا إذا تبوا وأانبوا إليه

 

                                                           

 .3083ص: ، مادة: علم،  34، ج:  04ابن منظور، لسان العرب، مج:  - 1
 .362 محود الثنيان، عادات القرآن األسلوبية، ص:راشد بن ينظر:  - 2
 .77عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص: - 3
 .09الشعراء، اآلية:  - 4
 .548عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص: - 5
 .02امللك، اآلية:  - 6
  .817عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص: - 7
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   يف اآلايت الكونية  التقابل -اثلــثـًـا  

   املكانيف األلفاظ الدالة على التقابل  -01
 ، وذلك كما يلي:ة،وبصور خمتلفمن القرآن الكرمي يف مواضع كثرية لفاظ الدالة على املكانتقابلت األ    
 )السماء / األرض(  01-01
ومسا به وأمساه: أعاله...  السمو: االرتفاع والعلو، ... »السماء يف اللغة من الفعل " مسا " ، و     

 .1«والسماء سقف كل شيء وكل بيت. والسماوات السبع مساء
، وهي كل ما سفل، ومل يقع يف 2«اليت عليها الناس. أنثى . وهي اسم جنس  »وأما األرض، فهي     

 . 3القرآن مجعه لثقل مجعه، وخفة مفرده
العالقة بينهما هي عالقة تنافر، وإمنا يقع  معنوي، ذلك أنوالتقابل بني" السماء " و " األرض "     

يف القرآن الكرمي التضاد بينهما فيما يدالن عليه من معاين " فوق، حتت " أو " أعلى، أسفل "، وقد وردا 
 وذلك كما يلي: ، بصورة واحدة، ويف سياقات ومقاصد متعددة، 

 ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ قوله تعاىل:يف سياق التفضل واإلنعام   -

فراشا حبالة يتمكن الناس فاهلل تعاىل جعل األرض . 4چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹ
من السكون فيها، والقرار، والبناء، والغراس، وإاثرهتا ... ونفذ هلم فيها الطرق املوصلة، من أرض إىل أرض، 

وينتفعون ومن قطر إىل قطر، حًت كان اآلدميون يتمكنون من الوصول إىل مجيع األرض أبسهل ما يكون، 
ت تابكما أنزل املطر من السماء وأنبت بذلك مجيع أصناف الن  .أبسفارهم، أكثر مما ينتفعون إبقامتهم

على اختالف أنواعها، وتشتت أشكاهلا، وتباين أحواهلا، فساقه، وقدره، ويسره، رزقا لنا وألنعامنا، ولوال 
 .5ذلك هللك من عليها من آدمي وحيوان

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ چيقول تعاىل:والدعوة إىل توحيده    يف بيان عظمة اخلالق -

 ڳ گگ گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ      ڈ ڎ ڎ

                                                           

 . 2107ص: مادة: مسا، ،  23، ج:03ابن منظور، لسان العرب، مج: - 1
 .61، مادة: أرض، ص:  01، ج:01املصدر نفسه، مج:  - 2
 .73ينظر: أبو البقاء الكفوي، الكليات، ص:  - 3
 .53طه، اآلية: - 4
 .468ينظر: عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص: - 5
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 والنجوم واملالئكة  ،فاهلل خلق السماوات وما فيها من الشمس والقمر، 1چ   ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ 
أشجارها  وما فيها من جبال وحبار وأهنار وأشجار وأنبت يف األرض بساتني حسنة املنظر من كثرة ،واألرض

 وتنوعها وحسن مثارها، وما يكون ذلك ليكون لوال منة هللا على الناس إبنزال املطر، وإمنا فعل
   2كل ذلك حًت يوحد ال أن يعبد معه ويشرك به . 

 يف بيان اختصاصه عز وجل ابلعلم الواسع  -
  ڭ ڭ ڭ ۓ      ۓ ےے ھ  ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ چ:يقول     

حكم هللا عز وجل أن يكون حكما بعلم، فلذلك ذكر إحاطة علمه، وإحاطة كتابه فمن متام ، 3چ ڭ
ال خيفى عليه منها خافية، من ظواهر األمور وبواطنها، خفيها وجليها، متقدمها ومتأخرها، وهذا  فقال:

لم، قال العلم احمليط مبا يف السماء واألرض قد أثبته هللا يف كتاب، وهو اللوح احملفوظ، حني خلق هللا الق
 .4قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة، اكتبه: ل

 ) الشمس / القمر(   -01-02
هبما تعرف األزمنة واألوقات، فتنضبط  »الشمس والقمر من دالئل قدرة هللا عز وجل وعظمته، و     

اليت لوال وجود الشمس  بذلك أوقات العبادات، وآجال املعامالت، ويعرف هبا مدة ما مضى من األوقات
واشرتكوا يف علمه، بل كان ال يعرفه إال أفراد  والقمر، وتناوهبما واختالفهما، ملا عرف ذلك عامة الناس،

 . 5«وبذلك يفوت من املصاحل الضرورية ما يفوت من الناس، بعد االجتهاد
شرين موضعا، تقدم فيه لفظ واللفظتان وردت يف القرآن الكرمي متقابلتني بصورة واحدة يف ثالثة وع    

 تقدم فيه لفظ القمر، وذلك ويف سياقات خمتلفة، منها:  االشمس عن القمر يف املواطن كلها، إال واحدً 
   تهو عظم الربهان على قدرة اخلالق  -

   چ     چ     چ    ڃ ڃ ڃ ڃ     ڄ  ڄ    ڄ ڄ  ڦ ڦچ :يقول هللا     

قدرته وحكمته يف ما جعل يف تسخري  وهللا خيرب عن، 6چ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ
                                                           

 .60النمل، اآلية: - 1
 567عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص:ينظر:  - 2
 .70احلج، اآلية:  - 3
 .506، 505تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص:عبد الرمحان بن انصر السعدي، ينظر:  - 4
 .229، 228املرجع نفسه، ص:  - 5
 .13فاطر، اآلية:  - 6
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الشمس والقمر، الضياء والنور، واحلركة والسكون، ومها يسريان يف فلكهما ما شاء اّلّل أن يسريا، فإذا جاء 
و الذي انفرد خبلق هذه  ،...وخسف القمر، وكورت الشمس، وانتثرت النجوم األجل، انقطع سريمها،

اليت تعبد من  األواثن واألصناموأما  .املعبود، الذي له امللك كلهاملذكورات وتسخريها، هو الرب املألوه 
 .1شيئا، ال قليال وال كثريا، حًت وال القطمري الذي هو أحقر األشياءدونه فهي ال متلك 

 احلث على التفكر يف خملوقات هللا والرتغيب فيه     -
 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ   ۆ ۆ ۇ ۇ چ :يقول هللا     

و يف هذه اآلية يذكر هللا  ،2چ ۇئ وئ  وئ  ەئ ەئ ائائ  ى ى ې ې ې ۉې    
األدلة العقلية األفقية الدالة على ربوبية هللا و ألوهيته وعلى كماله، يف أمسائه وصفاته، من الشمس والقمر، 

لقوم يعلمون... والسماوات واألرض ومجيع ما خلق فيهما من سائر أصناف املخلوقات، وأخرب أهنا آايت 
 يف خملوقات هللا، والنظر فيها بعني االعتبار، فإن بذلك تنفتح البصرية، ريت احلث على التفكويف هذه اآلاي

ويزداد اإلميان والعقل، وتقوى القرحية، ويف إمهال ذلك، هتاون مبا أمر هللا به، وإغالق لزايدة اإلميان، ومجود 
 .3للذهن والقرحية

 بيان نعم هللا عز وجل، وتفضله على عباده  -
خلق الشمس والقمر، وسخرمها جيراين  ، وهو 4چ ڌ ڌ  ڍ ڍ چ:يقول هللا     

 حبساب مقنن، وتقدير مقدر، رمحة ابلعباد، وعناية هبم، وليقوم بذلك من مصاحلهم ما يقوم،

 .5وليعرف العباد عدد السنني واحلساب 

 ڃ ڃ ڃ         ڄ ڄ چ:واملوضع الذي تقدم فيه لفظ "القمر" عن لفظ "الشمس " هو قوله    

، وهذا التقدمي حيتمل وجهني: إما مناسبة رؤوس اآلي، أو أن انتفاع أهل السماوات 6چ  چ چ    ڃ
 .  7به أكثر

                                                           

 .643،ص:  عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنانينظر:  - 1
 .05يونس، اآلية: - 2
 .321،ص: سري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنانعبد الرمحان بن انصر السعدي، تيينظر:   - 3
 .05الرمحان، اآلية: - 4
 .776عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص: - 5
 .16نوح، اآلية:  - 6
 .  259، ص: 03بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج:  - 7
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 و من احلكم يف تقدمي لفظ "الشمس " عن لفظ "القمر" يف املواضع األخرى:     
 الشمس هي األصل، ونور القمر جزء من نور الشمس. -
 .1ضل و األشرفتقدمي الشمس تقدمي لألف -

  ر(ــــالبح /رّ ــــ)الب -01-03
 املاء الكثري، ملحا كان أو عذاب، وهو خالف الرَبّ، مسي بذلك لعمقه  »يف لسان العرب: البحر هو     

 . 2«واتساعه، وقد غلب على امللح حًت قّل يف العذب، ومجعه أحبر وحبور وحبار
 .3« ح الباء: خالف الريفية. والربية: الصحراء نسبت إىل الرب...والربِّيـــة من األَرِضني، بفت »والبَـــرُّ 

وبعد تتبع لوجود هذا التقابل يف القرآن الكرمي، مت رصد صورة واحدة من صور التقابل يف املفردات،     
 واليت هي ختص األمساء.  

البحر " عن " البــّر " يف ولقد ورد التقابل هبذه الصورة يف مواضع كثرية، وهو تقابل لفظي تقدم فيه "     
 ٺٺ ٺ  ٺ  ڀ ڀ ڀڀ  پ پ پ پ   ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ چ: مواضع، يف مثل قول هللا

   حئ جئ       ی ی چ :، وتقدم " البــّر "، يف مواضع أخرى، منها قوله4چ ٿٿ ٿ ٿ

 .5چ  خت حت جت يب  ىب مب      خب  حب جب              يئ ىئ مئ
 )األرض / البحر(

 ٺ ٺ ٺ ٺ      ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ      پ   ٻ ٻ      ٻ       ٻ    ٱ   چ  :يقول هللا     

، والتقابل يف اآلية معنوي، من حيث داللة 6چ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ      ٹ ٹٹ  ٿ ٿ ٿ  ٿ
 على " الرب ". چ ٿ چ    لفظ

 ) الرب/ املوج (-
  ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ ک چ  :يقول هللا     

                                                           

 .407ينظر: راشد بن محود الثنيان، عادات القرآن األسلوبية، ص:  - 1
 .215، مادة: حبر، ص: 03، ج:01ابن منظور، لسان العرب، مج: - 2
 . 254ر: ـــمادة: ب ، ص03، ج:01، ، مج:املصدر نفسه  -3
 .67اإلسراء، اآلية:  - 4
 .41الروم، اآلية: - 5
 .65احلج، اآلية: - 6
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  چ  گ چ    ابل يف اآلية معنوي، طرفه األول، والتق1چ ہ ہ      ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ
 .  چ ڱ چالذي يدل على البحر، والثاين 

 ) السهول / اجلبال (-
 ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ  ٻ  ٻ ٱ چ :قول هللا التقابل يف     

، وهو تقابل معنوي من حيث داللة   " 2چ... ٺٿ ٺ  ٺ ٺ ڀ     ڀ ڀ
 ى " العلو ".السهول " على " الُسفل " وداللة " اجلبال " عل

 الدالة على اجلهات  يف األلفاظ التقابل -01-04

 ) املشرق/ املغرب(  -04-01 -01
 يف لسان العرب:     
شرقت الشمس َتْشُرق ُشروقا وشرقاً: طلعت، واسم املوضع املشرق... والتشريق األخذ يف  » :الشرق    

 . 3«انحية املشرق،... وشرقوا ذهبوا إىل الشرق 
ابن سيده: الغرب خالف الشرق، وهو املغرب... والغروب: الغرب واملغرب: مبعىن واحد.  » :والغرب    

 .4«غيوم الشمس
 يف سياقات يف املفردات ورد يف القرآن الكرمي،  وما يتعلق هبما -املشرق واملغرب  – وتقابل اللفظتني    

 متعددة، وذلك كما يلي:

 ) املشرق/ املغرب(- 

 ه الصورة و بصيغ خمتلفة من املفرد واملثىن واجلمع مواضع كثرية يف القرآن الكرمي، وهو شغل التقابل هبذ    
 تقابل لفظي تقدم فيه " املشرق " عن " املغرب " بصيغة املفرد يف كل هذه املواضع، إال موضعني أحدمها 

 ورد بصيغة املثىن واآلخر بصيغة اجلمع. 

                                                           

 .32 لقمان، اآلية: - 1
 .74األعراف، اآلية:  - 2
 .2244، مادة: شرق، ص: 25، ج:04ابن منظور، لسان العرب، مج: - 3
 .3224، مادة: غرب، ص: 36، ج: 05املصدر نفسه، مج:  - 4
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، ويف املثىن، 1چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ    ڈ ژ ژڍ  چ :ففي املفرد، من ذلك قول هللا     

ٱ ٻ ٻ    ٻ ٻ  چ أيضا:  ، ويف اجلمع، قوله 2چ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ چ:  قوله

  .3چ پپ پ 
ابعتبار أن الشمس تطلع يف فصلي الشتاء والربيع من مست  »وأما عن تثنية املشرقني واملغربني، فذلك     

 طول ووقت القصر وكذلك غروهبا وهيويف فصلي الصيف واخلريف من مست آخر ومبراعاة وقت ال
 فيما بني هذين املشرقني واملغربني ينتقل طلوعها وغروهبا يف درجات متقاربة فقد يعترب ذلك فيقال:  

 .4«يف سورة املعارج  چ  پ پ ٻ ٻ     ٻ ٻ ٱ چاملشارق واملغارب كما يف قوله 
 ) الشرق/ الغرب( -

 ڭ ڭڭ ۓ        ۓ ے ے ھھ  ھ ھ ہ چ :قوله التقابل اللفظي يف     

 . 5چ... ې  ې ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ  ۈ ۆ ۆ  ۇۇ ڭ 
 ) بني يديه / من خلفه (  -04-02 -01

 .6چ  ہ ہ    ھھ      ہ   ہ   ۀ   ۀ  ڻ  ڻ ڻ ڻ چ  : هقولالتقابل املعنوي، يف     

                    ) قُبـُـل / ُدبـــر (- 
 ھ      ھ    ہ    ہ            ہ    ہ    ۀ           ۀ   ڻ   ڻ چ  :قول هللا  التقابل اللفظي يف    

 .7چ ۈ ۈ ۆ   ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ         ڭ ۓ ۓ ے   ے ھ ھ 
 ) اليمني / الشمال (  -04-03 -01
 ڳ  ڳ گڳ گ گ گ ک کک ک  ڑ ڑ چ  :يقول هللا     

                                                           

 .09املزمل، اآلية:  - 1
 .17الرمحان، اآلية:  - 2
 .40املعارج، اآلية:  - 3
 .247، ص:27نوير، ج:حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والت - 4
 .35النور، اآلية:  - 5
 .11الرعد،  - 6
 .27، 26يوسف، اآليتان: - 7
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 .1چ ڱڱ ڳ 
  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ چوقال أيضـــــــــــــــا:      

 .3كان على سبيل التفنن چںچ ومجعه  چ ڱچ   ، و إفراد هللا 2چ ڻ  ڻ
 .4چ... کک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ چوقال أيضا:     
 ) فوق / ُتت (   -04-04 -01
 ٹ           ٹ          ٿ        ٿ          ٿ      ٿ     ٺ         ٺ     ٺ      ٺ چ  :قول هللا  التقابل اللفظي يف    

 .5چ ڤڦ ڤ ڤ ڤ  ٹ    ٹ
 :) فوق / أسفل(-

 . 6چ...ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ چ  :قول هللا التقابل املعنوي يف     
 :/ أسفل( أعلى) -

 پ     پ پ ٻ ٻ      ٻ ٻ    ٱ چ  :قول هللا  التقابل اللفظي يف    

 .7چ ڀ ڀ ڀ ڀ پ   
 التقابل يف األلفاظ الدالة على الزمان   -02
 ، وذلك كما يلي:ة،وبصور خمتلفمن القرآن الكرمي يف مواضع كثرية اظ الدالة على الزمانلفتقابلت األ    

 ) الليل/ النهار(  -
 الليل عقيب النهار، ومبدؤه من غروب الشمس. التهذيب: الليل ضد النهار،  » :يف لسان العرب    

 ار ـــــــة، ال يقال هنـــاسم لكلِّ ليلوالليل ظالم الليل، والنهار: الضياء... والنهار اسم لكل يوم، والليل 
 

                                                           

 .18الكهف، اآلية:  - 1
 .48النحل، اآلية:  - 2
 .169، ص:14حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج: - 3
 .17األعراف،  - 4
 .66املائدة، اآلية:  - 5
 . 10األحزاب، اآلية:  - 6
 .82هود، اآلية:  - 7
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 . 1«وهناران، وإمّنا واحد النهار يوم، وتثنيته يومان، ومجعه أاّيم، وضد اليوم ليلة ومجعها ليال
بني اللفظتني بصورة واحدة، ويف مواضع كثرية من القرآن الكرمي ويف سياقات خمتلفة،  وقد قابل هللا     

 منها:
 ڈ   چ    :، يقول وجل يف خلقه، ودعوة الناس إىل التأمل والتدبر يف خملوقاته بيان عظمة هللا عز -

، هذا االختالف بني 2چ گ گ گ      ک ک ک ک ڑ ڑ ژ       ژ
 الليل والنهار يدل على قدرة هللا عز وجل من وجوه، منها:

 م.أن اختالف أحوال الليل والنهار مرتبط حبركات الشمس، وهي من اآلايت العظا -  
 ما حيصل ابختالفهما يف الطول والقصر من اختالف الفصول، وهي من اآلايت العظام. -  
أن كون الليل والنهار متعاونني على حتصيل مصاحل اخللق مع ما بينهما من التضاد والتنايف من اآلايت  -  

 .   3احلالعظام، فإن مقتضى التضاد بني الشيئني أن يتفاسدا ال أن يتعاوان على حتصيل املص
 ڇ ڇ چ   چ چ چ چ ، يقول هللا عز وجل يف ذلك:بيان نعمة هللا عز وجل على عباده -

، واآلية الكرمية فيها امتنان من هللا عز وجل على عباده أن 4چ  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
جعل هلم الظلمة يف الليل، وجعل فيها نظام النوم املناسب هلا، حني ترختي أعصاب الناس، فيحصل هلم 

 جتدد نشاطهم، ومن االستعانة على التسرت من ظلمة الليل ومن نظام النهار من جتدد النشاطابلنوم 
 .  5وانبعاث الناس للعمل، مع ما هو مالئم لذلك من النور الذي به إبصار ما يقصده العاملون

 وبعد أتمل اآلايت القرآنية اليت ورد فيها تقابل الليل والنهار تبني ما يلي:     
 قابلهما عند االستدالل على توحيد هللا عز وجل، ويف اختالفهما طوال وقصرا، وظلمة وضياء، ورد ت -  

 وبردا وحرا، كل ذلك إبتقان وتدبري دقيق، ما يدل على قدرة هللا و علمه وحكمته.
 كثرة اقرتان الليل والنهار وما بينهما من التضاد الذي يتبني من خالله فضل اآلخر.  -  
 . 6يت قبل لفظ النهار يف كل القرآن، وفيه إشارة إىل أن الليل هو األصللفظ الليل أي - 

                                                           

 .4116، 4115، مادة: ليل، ص: 45، ج: 01ابن منظور، لسان العرب، مج: - 1
 .190آل عمران، اآلية:  - 2
 .215، ص:04ينظر: الرازي فخر الدين، تفسري الفخر الرازي، ج:  - 3
 .47الفرقان، اآلية: - 4
 .45، ص:19ينظر: حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج: - 5
 .412ينظر: راشد بن محود الثنيان، عادات القرآن األسلوبية، ص: - 6
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 يف سياقات يف املفردات ورد يف القرآن الكرمي،  وما يتعلق هبما - النهار والليل  - وتقابل اللفظتني    
 متعددة، وذلك كما يلي:

 يف املفردات  -
 وميكن عرض صور هذا التقابل،  كما يلي:     

 اء    يف األمس -
 ) الليل/ النهار(-

  1چ ڱ     ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ  چ:التقابل اللفظي يف قول هللا     
  ( ) بياتــــا/ هنارا-

   ائ ى ى ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅ ۅ چ :التقابل املعنوي يف قول هللا     

 .2چ ەئ ائ
 ( ) الليل/ اليوم-

 .3چ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ائ چ : التقابل املعنوي يف قول هللا    
 ) بكرة/ أصياًل( -

 ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ چ :التقـابـل اللفظي يف قول هللا     

  .4چ ڍ
 ) بكرة/ عشًيا( -

  .5چ  ائ ائ ى ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ چ :هالتقابل املعنوي يف قول    
 ) الغدو/ اآلصال( -

  .6چ ىت   مت خت   حت جت يب ىب مب  خب حب جب يئ ىئ مئ چ :يقول هللا     

                                                           

 .13األنعام، اآلية:  - 1
 .50يونس، اآلية:  - 2
 .07، اآلية: احلاقة - 3
 . 05الفرقان، اآلية:  - 4
 .11مرمي، اآلية  - 5
 .36النور، اآلية:  - 6



 أنواع التقابل وصوره في القرآن الكريم                                                   الفصل الثاني  

 

145 

 ) غدوا / عشيا(  -
 ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں  ں چ :يقول هللا     

 .1چ ھ ھ 
 ) العشي / اإلشراق(  -

 .2چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ    ٺ چ :هالتقابل املعنوي يف قول    
 ) طلوع الشمس / الغروب ( - 

 ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ : التقــــابــــل املعنوي يف قول هللا    

 .3چ ڈ ڎ
 يف األفعال   -
 ) طلع/ غرب(-

 ڦ ڦ ڦ  ڤ     ڤ ڤ        ڤ ٹ      ٹ     ٹ ٹ چ :هلتقابل املعنوي يف قولا     

 . 4چ... ڃڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
   (صبحونت / سون)مت-

 .5چ ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ چ :قول هللا  يف التقابل اللفظي    
 التقابل يف اآلايت األنفسية -03

 )اإلنس / اجلن(  -03-01
 ، ويف 6د ِإْنِسي ، وأََنِسيُّ أيضا، ابلتحريك. ويقال: أََنس، وآانس كثري"البشر: الواح »اإلنس يف اللغة     

 املعجم الوسيط: " أَنَس به وإليه أَِنس أُْنساً: سكن إليه وذهبت به وحَشَته...، واإلنس: خالف اجلن. 

                                                           

 .46غافر، اآلية:  - 1
 .18ص، اآلية:  - 2
 .39ية: ق، اآل - 3
 .17الكهف، اآلية: - 4
 .17الروم، اآلية:  - 5
 .147، مادة: أنس، ص: 03، ج: 01ابن منظور، لسان العرب، مج: - 6
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 .1«اإلنسان: هو الكائن احلي املفكر 
شيء سرت عنك فقد ُجّن عنك... ابن سيدة: اجلن جنَّ الشيء جينُّه جنًّا: سرته. وكل  »واجلن، من     

نوع من العامل مسوا بذلك الجتناهنم عن األبصار...اجلوهري: اجلنُّ: خالف اإلنس، والواحد جينُّ، مسيت 
 . 2«بذلك ألهنا ختفى وال ترى

 ، وذلك كما يلي: ةولقد تقابلت اللفظتان يف مواضع كثرية، وبصور خمتلف    
 يف املفردات  -

 وميكن عرض صور هذا التقابل،  كما يلي:     
 يف األمساء     -
  )اإلنس / اجلن(-

يف القرآن الكرمي، أفرد هللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي  سورة ابسم " اإلنسان "، وسورة أخرى     
 ابسم " اجلن " بني يف كل منهما حقائق عن اإلنس واجلن. 

يف مواضع كثرية منه، ويف سياقات خمتلفة، كان فيها تقدمي اجلن على كما وردت اللفظتان متقابلتني،      
 ومن هذه السياقات املختلفة، ما يلي:  ،اإلنس يف أكثر املواضع

 ڭ ۓ ۓ   ے ے ھ ھ ھ چ:هللا قول ، ومن ذلك عند احلديث عن القوة -   

 .  3چ ٴۇ ۈ    ۈ  ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ
 قدمي اجلن يف الذكر لتقدم خلقهم على خلق اإلنس يف ، " ولعل تعند احلديث عن بداية اخللق -   

 .5چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ چ:هللا قول ، ومن ذلك 4الوجود "
، " وقدم اجلن ألهنم األصل يف اإلغواء واإلضالل، ودل ذلك عند احلديث عن اإلغواء واإلضالل -   

 ڀ پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ چ:هللا على أن عصاة اجلن يدخلون النار "، يقول 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ        ٺ ڀٺ ڀ   ڀ

                                                           

 .29، مادة: أَنس، ص: 01املعجم الوسيط، ج: إبراهيم مصطفى، أمحد حسن الزايت، حامد عبد القادر، حممد علي النجار، - 1
 .703، مادة: جنن، ص: 09: ، ج01ابن منظور، لسان العرب، مج: - 2
 .33الرمحن، اآلية: - 3
 .20، ص: 27حممود شكري األلوسي البغدادي، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،د ط، د ت،ج: - 4
 . 56الذارايت، اآلية:  - 5
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 .1چ  چ چ    چ ڃ ڃ    ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ 
 وأما السياقات اليت قدم فيها لفظ " اإلنس "، فمنها:     
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ چ: هللا ، يقول عند احلديث عن البالغة و الفصاحة -   

 .2چ ڦ ڦ ڤ ڤ    ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ

  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چ: هللا ، يقول ند احلديث عن معاداة األنبياء والنيل منهمع -   

ذلك أن أكثر املعادين لألنبياء ، 3چ ڃڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
 .4من اإلنس

  ) اإلنسان / اجلان (-

  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ   ے ے ھ چ: هللا يقول     

 .5چ ۋ ٴۇ
  ( ) الشيطان / اإلنسان-

 .6چ گ ک ک  ک   ک ڑ ڑ چ :هللا يقول     
  )آدم / إبليس (- 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ چ :هللا يقول     

 .7چ ڭ  ڭ
 يف الرتكيب   -

 ڳ گ گ گ گ ک ک          ک ک  ڑ ڑ ژ ژ چ :هللا يقول     

                                                           

 .38األعراف، اآلية: - 1
 .88اإلسراء، اآلية:  - 2
 .112األنعام، اآلية:  - 3
 .393،394ينظر: راشد بن محود الثنيان، عادات القرآن األسلوبية، ص:  - 4
 .97، 96احلجر، اآليتان:  - 5
 .53اإلسراء، اآلية:  - 6
 .34البقرة، اآلية: - 7
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 . 1چہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻڻ     ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ ڳڱ   ڳ      
 ، وبني املتقابلني چک چو  چ ژ ژ چاملتقابلني:والتقابل يف اآلية معنوي يقع بني     

 ہ ہ چو  چ ژ ژ چ، وهو معنوي لداللة چ ہ ہ ہ چو  چ ۀ چأيضا: 

 على اإلنس.  چہ 
   وأفعاله اإلنسانوصاف املتعلقة أب األلفاظيف  التقابل -03-20

ليت تتعلق ابإلنسان، وذلك البحث يف هذا املقام على رصد الثنائيات املتقابلة يف اآلايت القرآنية ا سيأيت    
بتفصيل يف الثنائيات اليت تتعدد فيها الصور يف املفردات والرتاكيب، أو النماذج يف األمساء واألفعال، وأما 
اليت ال ترد إال منوذجا واحدا، يف صورة واحدة، فسيتم عرضها يف جدولني، األول خاص ابلصفات، والثاين 

 ابألفعال، وذلك كما يلي: 
 الثنائيات اليت تتعدد فيها صور التقابل             -03-02-01

 ) الرجل / املرأة (  -
الرجل يف اللغة: معروف الذكر من نوع اإلنسان خالف املرأة، وقيل: إمنا يكون رجال فوق الغالم،...     

نيث ، واملرأة أت2وقيل هو رجل ساعة تلده أمه إىل ما بعد ذلك،... واجلمع رجال، ورجاالت:مجع اجلمع
 . 3امرئ، و مرأة و َمــَرة، واجلمع: نساء ونسوة. والنساء مجع امرأة من غري لفظه

 و اللفظتان تتقابالن يف القرآن الكرمي بصور خمتلفة، منها:    
 يف املفردات  - 

 يف األمساء     -
 ) الرجل / املرأة( -

 گ گ ک ک   ک ک ڑ ڑ ژ             ژ ڈ ڈ چ:التقابل اللفظي يف قول هللا     

 .4چ ڳڳ ڳ گ   گ 

                                                           

 .27األعراف، اآلية: - 1
 .1596، مادة: رجل ص: 18، ج:03ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مج: - 2
 . 920، ومادة: نسا، ص: 860، مادة: مرأ، ص:02ينظر: إبراهيم مصطفى، وآخرون،  املعجم الوسيط ،ج: - 3
 .12النساء، اآلية:  - 4
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 )الرجال / النساء ( -
 .1چ    چڇ چ چ چ ڃ ڃ   ڃ  ڃ ڄ چ:يف قول هللا  التقابل اللفظي    

 )الفىت / املرأة(  -
 .      2چ...ىئيئ مئ   حئ جئ     ی ی ی ی   ىئ ىئ چ: هللا يف قول يعنو التقابل امل    

 ) البعل/ املرأة( - 
 ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ چ:هللا  يف قول يعنو التقابل امل    

  .  3چ ٿٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ 

 ) الذكر / الزوجة ( -
 ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ:يف قول هللا  يعنو التقابل امل    

 .4چ ڇڇ
 ) الذكر / األنثى ( -
قدم هللا اآلايت اليت ورد فيه هذا التقابل  أغلبيكثر التقابل بني هذين اللفظني يف القرآن الكرمي، ويف    
  ،" هللا ذلك قولو مثال لفظ " الذكر " عن لفظ " األنثى :ڍ ڇ ڇ  ڇ چ 

 .5چ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ
 (  البنات/  بنني) ال-

 .6چ  مئ حئ جئ ی ی چ: التقابل اللفظي، يف قول هللا     
 (  إلانث/ ا بنني) ال
 .7چ  ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ چ: التقابل املعنوي، يف قول هللا     

                                                           

 .176النساء، اآلية:  - 1
 .30يوسف، اآلية:  - 2
 .128النساء، اآلية:  - 3
 .166، 165الشعراء، اآليتان:  - 4
 .124النساء، اآلية:  - 5
 .153آلية: الصافات، ا - 6
 .40اإلسراء، اآلية:  - 7
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    يف الرتكيب 
 ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ چ :يقول هللا     

 والتقابل يف اآلية معنوي، طرفه األول هو " النساء"، و طرفه  ، 1چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ 
 .2احلرام، والذي هو الرجل الذي يف قلبه مرض شهوة چ ڦ ڦ ڦ ڦ چ الثاين هو قوله  تعاىل:

 ( اإلفساد / اإلصالح) -

، وصلح  يصُلح صالحا و صلوحا: زال عنه 3الصالح ضد الفساد، وأصلح الشيء بعد فساده أقامه    
الفساد، و صلح الشيء: كان انفعا أو مناسبا،... والصاحل: املستقيم املؤدي لواجباته. وفسد الرجل: جاوز 

 . 4الصواب واحلكمة، وفسدت األمور: اضطربت وأدركها اخللل
 متقابلتني يف القرآن الكرمي بصور متعددة ويف سياقات خمتلفة، وذلك كما يلي: واللفظتان وردت     

 يف املفردات  -
 وميكن عرض صور هذا التقابل،  كما يلي:     

 يف األمساء     -
 املصلح ( / ) املفسد-

 .5چ  ٹٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ   چ: التقابل اللفظي يف قول هللا    
 يف األفعال  -
  ( ) يفسدون / يصلحون 

 .6چ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ     ڇ  ڇ ڇ چچ:  هالتقابل اللفظي يف قول    
 اختالف طريف التقابل يف الصيغة  -
  

                                                           

 .32األحزاب، اآلية:  - 1
 .621ينظر: عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص: -2
 .2479ص: مادة: صلح، ،  28، ج:04ابن منظور، لسان العرب، مج:ينظر:  - 3
 . 688، مادة: فسد، ص: 02و أيضا: ج:  .520، مادة: صلح، ص: 01يط، ج: املعجم الوس، وآخرونإبراهيم مصطفى ينظر:  - 4
 .220البقرة، اآلية:  - 5
 .48النمل، اآلية:  - 6
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  ( ) تفسدوا / مصلحون-
  .1چڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ کچ:  هالتقابل اللفظي يف قول    

 ( فسد / إصالح أ )-
 .2چ گگ  گ ک ک ک ک ... چ:  هالتقابل اللفظي يف قول    

  ( لغىن / الفقرا ) -

وغين فالن غىًن: كثر ماله، فهو غان  وغين، وغين عن الشيء مل حيتج إليه. وأما  ،3الغىن ضد الفقر    
 .4الفقر فهو العوز واحلاجة، والفقري من الناس من ال ميلك إال أقل القوت

 ، وذلك كما يلي: واللفظتان وردت متقابلتني يف القرآن الكرمي بصور متعددة ويف سياقات خمتلفة    
 يف املفردات  -

 وميكن عرض صور هذا التقابل،  كما يلي:     
 يف األمساء     -
 (   ) الغين / الفقري -

 .5چ... ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ   چ:     هللا التقابل اللفظي يف قول    
 ( ) املوسع / املقـــرت-

 .6چ  ڭ          ڭ   ڭ ڭ            ۓ     ۓ  ے چ:  هللا يف قول عنويالتقابل امل    
  ) القانع/ املعرت(-

  .7چ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ... چ:  هللا يف قول عنويالتقابل امل    
 

                                                           

 .11البقرة، اآلية: - 1
 .85األعراف، اآلية:  - 2
 .3308ص: مادة: غنا، ،  37، ج:05ابن منظور، لسان العرب، مج:ينظر:  - 3
 .697، مادة: فقر، ص: 02و أيضا: ج:  .664، ص: غين، مادة: 02املعجم الوسيط، ج:  ،وآخرونإبراهيم مصطفى ينظر:  - 4
 .135النساء، اآلية:  - 5
 .236البقرة، اآلية:  - 6
  .36احلج، اآلية:  -7
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     فعاليف األ -
  ( ) يسرف/ يقرت-

 .1چ... ی ی ىئ ىئ  ىئ       ېئ ېئ چ:  هللا يف قول عنويالتقابل امل    
 أمسك( )امنن /-

 .2چ ېئ ېئ     ۈئ ۈئ   ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ چ:  هللا يف قول عنويالتقابل امل    
  ( )تنفقوا / يبخل-

 ىى ې ې ې ې ۉ ۉ    ۅ ۅ ۋ چ:  هللا يف قول عنويالتقابل امل    

 .3چ...
 اختالف طريف التقابل يف الصيغة  -

 (   ) فقراء/ يغين

 .4چ  ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ چ:     هللا التقابل اللفظي يف قول    
  ()عيلة /  أغىن 

 .5چڃ      ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤچ:  هيف قول عنويالتقابل امل    
           يف الرتكيب   -

    التقابل احلاصل يف الرتكيب هو تقابل معنوي، ومنه:     
. 6چ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ   ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ: يقول هللا     

 ٹ  ٿ   ٿ چ ، و قوله:چ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ والتقابل يف اآلية واقع بني قوله 

 .      7، فالطرف األول كناية عن شدة اإلمساك والبخل، والثاين تعبري عن اإلفراط يف اإلنفاقچ ٹ
                                                           

 .67الفرقان، اآلية:  - 1
 .39ص، اآلية:  - 2
 .38حممد، اآلية:  - 3
 .32النور، اآلية:  - 4
 .28التوبة، اآلية:  - 5
 .29اإلسراء، اآلية:  - 6
 .419ينظر: عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص: - 7
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 .1چ  ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ چأيضا: ويقول     

 ، وهؤالء هم الذين منعهم الفقر من چٹ ٹ ٹ ٹ چ: يف اآلية واقع بني قوله والتقابل 

 . چ  ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ چ، وقوله:2الزواج

  .3چ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چچ ڃ   ڃ ڃ ڃ چويقول أيضا:     

 ، أي: چڇ ڇ چ چ چ، وقوله: چ ڃ ڃ چ : وطرفا التقابل يف اآلية يتمثالن يف قوله 
 . 4 لينفق الغين من غناه، ومن ضيق عليه يف الرزق فلينفق مما أته هللا

 التقابل املتماثل   -

 .5چ وئۇئ وئ ەئ ەئ  ائ ائ چ :يقول هللا     

  (ّرق ــالتف / جتماعاال ) - 
االجتماع يف اللغة من مجع الشيء عن تفرقة جيمعه مجعا، واجلميع ضد املتفرق، ومجع املتفرق: ضم     

 . 6بعضه إىل بعض، ومجع هللا القلوب: ألفها
 . 7رتاقوالتفرق من فارقه مفارقة وفراقا: ابعده، وتفارق القوم: فارق بعضهم بعضا، والُفرقة: االف    
 واللفظتان وردت متقابلتني يف القرآن الكرمي بصور متعددة ويف سياقات خمتلفة، وذلك كما يلي:     

 يف املفردات  -
 وميكن عرض صور هذا التقابل،  كما يلي:     

 يف األمساء     -
 (  ) ثبات/ مجيعا

 ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ:  هللا يف قول عنويالتقابل امل    

                                                           

 .33النور، اآلية:  - 1
 .527ينظر: عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص: - 2
 .07الطالق، اآلية:  - 3
 .814لرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص:ينظر: عبد ا - 4
 .38حممد، اآلية:  - 5
   .134، ص: مجع، مادة: 01املعجم الوسيط، ج:  وأيضا: .678ص: مادة: مجع، ،  08، ج:01ابن منظور، لسان العرب، مج:ينظر:  - 6
   .685، ص: فرق، مادة: 02ج:  املعجم الوسيط،، وآخرونإبراهيم مصطفى ينظر:  - 7
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 . 2مبعىن: متفرقني، چ ڱ چ :قوله .  و1چ ں 
 (  ) مجيعا / أشتاات-

 .3چ  ۈۈ   ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ  چ:  هيف قول عنويالتقابل امل    
 ( )مجيعا / شىت- 

 .4چ ۆۈ ۆ ۇ     ۇ چ:  هيف قول عنويالتقابل امل     
 ( ) أعداء/ إخواان-

 ڍ  ڇ  ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ چ:  هيف قول عنويالتقابل امل    

 .5چ ڌ ڍ
    اختالف طريف التقابل يف الصيغة  -

 ( تفرقوا /مجيعا) -
 .  6چڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ:  هيف قول عنويالتقابل امل    

  ة / الكثرة(ــ)القلّ   -
القلة: من قّل الشيء قلة: نُدر، وقّل: نقص، واألقلّية خالف األكثريّـــة. وأكثر أتى بكثري، وأكثر     

 . 7الكثرة مناء العدد وقد تستعمل يف زايدة الفضلالشيء جعله كثريا، و 
 واللفظتان وردت متقابلتني يف القرآن الكرمي بصور متعددة ويف سياقات خمتلفة، وذلك كما يلي: 

 يف املفردات  -
 وميكن عرض صور هذا التقابل،  كما يلي:     

 

                                                           

 .71النساء، اآلية:  - 1
 .149ينظر: عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص: - 2
 .61النور، اآلية:  - 3
 .14احلشر، اآلية:  - 4
 .103آل عمران، اآلية:  - 5
 .103آل عمران، اآلية:  - 6
 .  777، ص: كثر، مادة:  02ج: وأيضا:  .756، ص: قلّ ، مادة: 02املعجم الوسيط، ج: ، وآخرونطفى إبراهيم مصينظر:  - 7
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 يف األمساء     -
 ( ) قليلة / كثرية-

  ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ چ:     هللا التقابل اللفظي يف قول    

 .1چ  ک ک
 ( ة/ قليلـــثلّ  )-

 ۅ ۅ چ  ، فقوله 2چ ې     ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ چ:  هيف قول عنويالتقابل امل    

 . 3مجاعة كثرية من املتقدمني معناه أن هللا يدخل اجلنة  ،چ ۉ 
  ( ) أدىن/ أكثر-

 .4چ...  ڄ  ڦ  ڦ    ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ     چ:  هيف قول عنويالتقابل امل    
    اختالف طريف التقابل يف الصيغة  -

 (  ) قليل/كّثر
 ڭ ۓڭ ےۓ ے ھ ھ ھ چ:     هللا التقابل اللفظي يف قول    

 .5چۇڭ ڭ

  األمن/ اخلوف() -

األمن ضد اخلوف، و أمن أمنا وأماان: اطمأن ومل خيف، فهو آمن. وأمن البلد: اطمأن فيه أهله، وأمن     
 لشر، ومنه: سلم. ا

 .6و اخلوف من خاف خياف خوفا وخمافة، وخيفة: توقع حدوث مكروه، وخاف: فزع    
 واللفظتان وردت متقابلتني يف القرآن الكرمي بصور متعددة ويف سياقات خمتلفة، وذلك كما يلي:     

                                                           

 .249البقرة، اآلية:  - 1
 .14، 13الواقعة، اآليتان:  - 2
 .779ينظر: عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص: - 3
 .07اجملادلة، اآلية:  - 4
 .86األعراف، اآلية:  - 5
 . 262، ص: خاف، مادة: 01ج: وأيضا:  .28، ص: أمن، مادة: 01املعجم الوسيط، ج: ، وآخرونإبراهيم مصطفى ينظر:  - 6
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 يف املفردات  -
 وميكن عرض صور هذا التقابل،  كما يلي:     

 يف األمساء     -
  )األمن/ اخلوف(-

 .1چ...گ ک ک ک    ک  ڑ ڑ ژ ژ چ:     هللا التقابل اللفظي يف قول    
  ( ) خوفا/ طمعا-

 . 2چ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ  چ:     هللا يف قول عنويالتقابل امل    
     فعاليف األ -

 ( ) خاف / أمن -
 ٿ     ٿ ٿ ٿ   ٺ ٺ ٺٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ چ:     هللا التقابل اللفظي يف قول    

 .3چ  ٹ ٹ ٹ ٹ
  ( ) حيذر/ يرجو-

 ۇئ وئ   وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى ى  ې ې چ:     هللا يف قول عنويالتقابل امل    

 بكثرة العمل وأفضله، مث وصفه ابخلوف والرجاء.  »يف هذا املقام وصف الطائع  . وهللا 4چ ۇئۆئ
  . 5« متعلق الرجاء، رمحة اّللّ  عذاب اآلخرة، على ما سلف من الذنوب، وأن ،أن متعلق اخلوف وذكر

    اختالف طريف التقابل يف الصيغة  -

 ) خاف / اآلمن (-
 .6چ ڳ ڳ ڳ        گ گگ گ ک ک  چ:     هللا التقابل اللفظي يف قول    

                                                           

 .83النساء، اآلية:  - 1
 .56األعراف،  - 2
 .239البقرة، اآلية:  - 3
 .09الزمر، اآلية:  - 4
 .677، 676رمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص:عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الك - 5
 .31القصص، اآلية:  - 6
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  ( )فزع / آمنون-
  .1چ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ چ:     هللا يف قول عنويالتقابل امل    

   ( ـزنالفرح/ احلـ ) -

. وحزن حيزنه حزان غمَّه، واحلزن خالف 2الفرح نقيض احلزن، و هو أن جيد يف قلبه خفة، وأفرحه: ســرَّه    
 . 3السرور

 واللفظتان وردت متقابلتني يف القرآن الكرمي بصور متعددة ويف سياقات خمتلفة، وذلك كما يلي:         
 يف املفردات  -

 ابل،  كما يلي: وميكن عرض صور هذا التق    
     فعاليف األ -

 (كره   /فرح)-
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ چ:     هللا التقابل اللفظي يف قول    

 ..4چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ 
 (   ) أتسوا / تفرحوا-

 .   5چوئۇئ وئ ەئ   ەئ ائ ائ ى ى  ېچ:     هللا يف قول عنويالتقابل امل    
    يستبشرون( )امشأزت/-

 ھھ ھ ہ ہ ہ     ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چ:   هللا قوليف  عنويالتقابل امل    

 .6چ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ  ۓ ے ے ھ
 

                                                           

  .89النمل، اآلية:  - 1
 .3371ص: مادة: فرح، ، 38، ج:05ابن منظور، لسان العرب، مج:ينظر:  - 2
   .171، ص: حَزن: ، مادة01املعجم الوسيط، ج: وأيضا:  .861ص: مادة: حَزن، ، 10، ج:02ابن منظور، لسان العرب، مج:ينظر:  - 3
 .81التوبة، اآلية:  - 4
 .23احلديد، اآلية:  - 5
 .45الزمر، اآلية:  - 6
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    اختالف طريف التقابل يف الصيغة  -
 (كفور   /فرح)-

ۀ ۀ     ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے  ۓ     ... چ    هللا يف قول عنويالتقابل امل    

أذاقه هللا رمحة، فرح حالة اإلنسان، وأنه إذا  يذكر وهللا  .1چ ۇ               ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
ِإن ف مرض أو فقر،م، و إن يصبهم طمأنينته هبا، وإعراضه عن املنع فرحا مقصورا عليها، ويلزم من ذلك

 .2التسخط ملا أصابه من السيئة طبيعته كفران النعمة السابقة، واإلنسان يكفر، ذلك أن 
 ( تسؤهم /فرحون) -

 چ چ چ  چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ چ    هللا يف قول عنويالتقابل امل    

 .4: حتزهنم، مبعىنچ ڃ چو . 3چ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

  ) التقدم / التأخر ( -

من أقدم فالن: تقّدم، و صار قّداما، وتقدم إليه: تقرب منه، واستقدم القوم: سبقهم فصار  التقدم    
 قدامهم، واملقدمة من كل شيء: أوله. 

 .5، وأتخر عنه: جاء بعده، واستأخر: أتخروالتأّخر: من أّخر الشيء: جعله بعد موضعه    
واللفظتان وردت متقابلتني يف القرآن الكرمي يف املفردات بصور متعددة ويف سياقات خمتلفة، وذلك كما     

 يلي: 
     مساءيف األ -
 املستأخر( املستقدم/)-

 .6چڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ چ:     هللا التقابل اللفظي يف قول    
 

                                                           

 .48الشورى، اآلية:  - 1
 .717عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص: - 2
 .50التوبة، اآلية:  - 3
 .302مي الرمحان يف تفسري كالم املنان، ص:عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكر  - 4
 . 08، مادة: أخر، ص: 01وأيضا: ج: .720، ص: قدم، مادة: 02املعجم الوسيط، ج: ، وآخرونإبراهيم مصطفى  - 5
 .24احلجر، اآلية:  - 6
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     فعاليف األ -
 ر (م / أتخّ )تقدّ -

 .1چ يئ        ىئ مئ  حئ جئ ی ی ی چ:     هللا التقابل اللفظي يف قول    

  ( ستقدما ستأخر/ا)-
  . 2چھ  ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻڻ ں ں چ:  هالتقابل اللفظي يف قول    

 (  ) قـــّدم/ أّخـــر -

 .3چ ەئ ەئ   ائ   ائ   ى      ى     ې چ:  هالتقابل اللفظي يف قول    
  ( ) سبق/ استأخر-

 .4چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ چ:     هللا يف قول عنويالتقابل امل    

   ) التحّصن / البغاء ( - 

 من َحُصن، وحصنت املرأة حصنا وحصانة: عفت. وحصنت: تزوجت. فهي حصان،  نالتحصّ     
 واحلاصنة من النساء: العفيفة أو املتزوجة. 

 .  5اوز احلد واعتدى. وبغت املرأة ِبغاء: فجرت، فهي بغيوالبغاء من بغى بغيا: جت    
  واللفظتان وردت متقابلتني يف القرآن الكرمي يف املفردات يف سياقات خمتلفة، وذلك كما يلي:     

     مساءيف األ -
 ) التحّصن / البغاء (-

  .6چ... ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ  چ:   هللا التقابل اللفظي يف قول    

 ( ني / مسافحني) حمصن-

                                                           

 .37املدثر، اآلية:  - 1
 .34األعراف، اآلية:  - 2
 .13القيامة، اآلية:  - 3
 .05احلجر، اآلية:  - 4
 . 64، ص: بغى، مادة: 01وأيضا: ج:. 180، ص: حُصن، مادة:01املعجم الوسيط، ج:  ،وآخرونإبراهيم مصطفى  - 5
 .33النور، اآلية: - 6
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 ڀڀ ڀ ڀ  پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ:     هللا يف قول عنويالتقابل امل    

 .1چ ٹٹ ٹ ٹ ٿ      ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

  ( الطواعية / الكراهية ) -

 و طاع يطاع وأطاع: الن وانقاد، وطاوعه: االسم الّطواعة والطواعية.الطوع نقيض الكره،     
 من أهل اللغة أن الَكره والُكره لغتان، ابن سيدة: الَكره اإلابء واملشقة والَكره والُكره، وقد أمجع كثري    

 . 2ُتكلَّفها فتحتملها، والُكره، ابلضم، املشقة حتتملها من غري أن ُتكلَّفها
  واللفظتان وردت متقابلتني يف القرآن الكرمي يف املفردات يف سياقات خمتلفة، وذلك كما يلي: 

 )طوعاً / كرهاً ( -
  .3چ ... ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے چ:  هالتقابل اللفظي يف قول    
 )النشوز/ الطاعة (-

     ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ...چ:     هللا يف قول عنويالتقابل امل    

 .4چ چ چ چ           چ ڃ   ڃ  ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ

 ) األمر/ النهي (  -

كلفه شيئا. والنهي: من هنى عن الشيء: زجر، األمر نقيض النهي، وأمر فالن أمرا، وإمارة، وآمرة:      
 ويقال: هنى هللا عن كذا: حرمه، وتناهى القوم عن املنكر: هنى بعضهم بعضا عنه، والنهي: طلب 

 .   5االمتناع عن الشيء
 واللفظتان وردت متقابلتني يف القرآن الكرمي يف املفردات يف سياقات خمتلفة، وذلك كما يلي:    

 
 

                                                           

 .24النساء، اآلية:  - 1
 .3865ص: مادة: كره، ، 43، ج:05مج:وأيضا:  .2720ص: مادة: طوع، ، 30، ج:04ابن منظور، لسان العرب، مج:ينظر:  - 2
 .53ة، اآلية: التوب - 3
 .34النساء، اآلية:  - 4
 .960، ص: هنى ، مادة:02ج: . وأيضا: 26، ص: أمر، مادة:01املعجم الوسيط، ج:  ،وآخرونإبراهيم مصطفى  ينظر: - 5
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     مساءيف األ -
 ( ) اآلمر/ الناهي-

 .1چ ڀ ڀ پ    پ پ ... چ:  هللا  التقابل اللفظي يف قول    

     فعاليف األ -

  ( ) أيمر/ ينهى-
 ې ۉ ۉ ۅ     ۅ ۋ ۋ ٴۇ چ:  هللا التقابل اللفظي يف قول    

 .2چ ەئ ائ ائ ى ى ې  ې   ې

  ) القيام / القعود ( -

قعد يقعد مة: انتصب قائما، وقام األمر: اعتدل. والقعود: من قام يقوم قوما وقياما وقو  القيام من    
 . 3، وقعد لألمر: اهتم به وهتيأ له، وقاعده: جالسه وقعد معهقعودا: جلس من قيام

 واللفظتان وردت متقابلتني يف القرآن الكرمي يف املفردات يف سياقات خمتلفة، وذلك كما يلي:    
 ( قائم/ قاعد) -

  .4چ... ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ںچ:  هللا  ظي يف قولالتقابل اللف    
 ( ) ساجد/ قائم- 

 .5چ... ەئ ائ ائ ى ى  ې ې چ:     هللا يف قول عنويالتقابل امل    

 ) املَكرمة /اهلُـــون (  -

ة من كـــُرم الرجل كرما وكرامة فهو كرمي، والكرمي: اجلامع ألنواع اخلري والشرف والفضائل، وهو املكرم    
 اسم جامع لكل ما حيمد. واهلون: اخلزي. واهلُون: اهلوان، واهلوان و اهلوان: نقيض العّز. وأهانه وهونه: 

 
                                                           

 .112التوبة، اآلية:  - 1
 .114آل عمران، اآلية:  - 2
 .748، ص: قعدمادة: ، و767: ، صقام، مادة:02املعجم الوسيط، ج:  ،وآخرونإبراهيم مصطفى  ينظر: - 3
 .12يونس، اآلية:  - 4
 .09الزمر، اآلية:  - 5
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 .1استخف به. ورجل فيه مهانة: أي ذل وضعف
 واللفظتان وردت متقابلتني يف القرآن الكرمي يف املفردات يف سياقات خمتلفة، وذلك كما يلي:    

     فعاليف األ -

  ( أهان) أكرم / 
  ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ  گ چ:     هللا يف قول عنويالتقابل امل

 .2چ  ہ     ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

    اختالف طريف التقابل يف الصيغة  -
 .3چ ڱ ڳ ڳ ڳ      ڳ  گگ گ   گ ک ک ک ک ... چ:     هللا يف قول عنويالتقابل امل

 ا صور التقابل            تتعدد فيهال الثنائيات اليت  -02 -02 -03

 التقابل يف األوصاف   -

نوع  السورة  رقمها ةــــــــــــــــــاآلي التقابل الرقم
 لالتقاب

 ک ک ڑ   ڑ ژ ژ ڈ چ / العبد احلُرّ  01

 چ ڳڳ  ڳ گ گ گ   گ کک

 لفـــــظي البقرة 178

إمساك/  02
 تسريح

 ھ ھ ھ ہ  ہہ ہ چ

  چ... ھے

 معنــــوي البقرة 229

 لفـــــظي البقرة 239 چ... ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀچ ركباان  / رجاال 03

 ذو القرىب/ 04
 اجلنب

 ڻ ڻ ڻ ڻ ... چ

 چ ہ ہ ہ ۀ  ۀ

 معنــــوي النساء 36

                                                           

 .4724ص: مادة: هون، ، 52، ج:06مج: وأيضا: .3861ص: مادة: كرم، ، 43، ج:05ابن منظور، لسان العرب، مج:ينظر:  - 1
 .16، 15الفجر، اآليتان:  - 2
 .18احلج، اآلية:  - 3
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 خفافا / ثقاال 05
 

ٱٻ ٻ ٻ ٻ چ

 چ ڀپ   پ پ پ

 لفـــــظي التوبة 41

 ۈ ۆۈ ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ شقي / سعيد 06

 چ ۋ ۋ ٴۇ

 معنــــوي هود 105

 ې  ې  ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅچ / شهيق زفري 07

 چ ى

 لفـــــظي هود 106

الظعن/  08
   اإلقامة

 

ڀپپپڀڀڀچ

 چ... ٺٺٺٺٿٿٿ

 معنــــوي النحل 80

 لفـــــظي الكهف 18  چ کک ک  ڑ ڑ چ   رقود /أيقاظ 09

 وفدا / وردا 10
 

 ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ  ڳ چ

 چ ڻ ڻ ڻ       ڻ  ں ں

85/ 
86 

 معنــــوي مرمي

    رغبا/ رهبا 11
 

 ائ     ائى  ى ېې   چ

 چۇئ  ۇئ وئ ەئ ەئ

 لفـــــظي األنبياء 90

  أعزة / أذلة 12
 

 ېئ   ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ    ۇئ ۇئچ

 چ   ی ی ىئىئ  ىئ ېئ ېئ

 لفـــــظي النمل 34

  ضعف/ قوة 13
 

 ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃ چ

 چ ... ڍ ڇ ڇ

 لفـــــظي الروم 54

  حمسن/ ظامل 14
 

 ک   ڑ    ڑ    ژ    ژ    چ

  چ ک                   

 معنــــوي الصافات 113
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  أشداء/ رمحاء 15
 

      پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ چ

  چ    ڀڀ ڀ

 معنــــوي الفتح 29

 امليمنة/ 16
 املشأمة

 

 ہھھھھےچ

  چ ڭ    ڭ ۓ ۓ ے

08/ 
09 

 لفـــــظي الواقعة

 ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ... چ ثيبات/ أبكار 17

  چ  ۆ

 لفـــــظي التحرمي 05

 ابسرة  / انضرة 18
 

 ٺ ٺ       ٺ ٺ     ڀ  ڀ   ڀ   ڀ پ چ

 چ ٿ      ٿ   ٿ

22/2
4 

 معنــــوي القيامة

 ىث مث جث يت ىت مت خت چ قرتة / مسفرة 19

 چ مخ حخ جخ مح جح مج حج       يث

38/4
1 

 معنــــوي عبس

 التقابل يف األفعال   -

نوع  السورة  رقمها اآلية  التقابل الرقم
 لالتقاب

  قطع / وصل 01
 

 ھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ چ

 چ...ےےۓۓڭڭھ

 لفـــــظي رةــــــــالبق 27

 ٺ ٺ    ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ چ أتخر   / تعجل 02

 چ ٿٿ    ٿ ٺ  ٺ

 لفـــــظي رةـــــــالبق 203

 انتهى / عاد  03
 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ چ

 چ...   ڃڃ  ڃ ڃ

 لفـــــظي رةـــــــالبق 275
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آل  106 چ...ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈۈ  چ تبيض/ تسود 04
 عمران

 ـــظيلفــ

  دخل / خرج 05
 

      ڳ   ڳ   ڳ    گ   گ     گ    گ چ

 چ ڱڱ ڱ   ڱ   ڳ

 لفـــــظي املائدة 61

 /تضرعوا 06
 قست 

 

 وئ وئ ەئ ەئ ائ  ائ ى چ

 چ   ۇئ

 معنــــوي األنعام 43

  محل/ ترك  07
 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭچ

 چ ۋۋ  ٴۇ   ۈ ۈ

 معنــــوي األعراف 176

 اتب/ توىل   08
 

 ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ

 چ ڈڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ

 لفـــــظي التوبة 03

ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ انفروا/ ااثقلتم 09

 چچ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ

 لفـــــظي التوبة 38

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦچ  ذهب / جاء 10

 چ  چ چ ڃ ڃ ڃ

 لفـــــظي هود 74

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ   زرع / حصد 11

 چ ڑ ژ ژ ڈ       ڈ ڎ ڎ

 لفـــــظي يوسف 47

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چچ تزدادتغيض/  12

  چ ڌڌ ڍ    ڍ

 معنــــوي الرعد 08

 ڍ ڇڇ ڇ ڇ  چ چ ... چ جــــزع/ صبـــر 13

  چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ

 لفـــــظي إبراهيم 21
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 ترحيون/ 14
   تسرحون

 ى ې ې ې ې ۉ چ

  چ  ائ ى

 معنــــوي النحل 06

  چچ  چ چ ڃ ڃ     ڃ ڃ    ... چ   انقض/ أقام 15

 چ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ

 لفـــــظي الكهف 77

 لفـــــظي طه 60  چ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےچ    توىل/ أتى 16

 پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ چ   محل/ وضع  17

  چ ڀڀ  پپ

 لفـــــظي األحقاف 15

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ...چ حّبب / كــــّره 18

 چژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 لفـــــظي احلجرات 07

 پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ چ    اسعوا / ذروا 19

 چٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 معنــــوي اجلمعة 09

يستوفون/  20
    خيسرون

 ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ   ۈ ۆ ۆ چ

 چ ې ې ۉ ۉ       ۅ

02/0
3 

 معنــــوي املطففني

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ چ خاب أفلح / 21

 چ ڃ

09/1
0 

 لفـــــظي الشمس

 

 

 

 



 أنواع التقابل وصوره في القرآن الكريم                                                   الفصل الثاني  

 

167 

  حليواناألوصاف املتعلقة ابالتقابل يف  -03 -03

يف القرآن الكرمي  واليت تدل على صفات احليوان، وردت يف املفردات بصور خمتلفة، األلفاظ املتقابلة     
 وذلك كما يلي:

 يف األمساء  -
  ( ) مسان / عجاف-
 .   1چ وئ وئ     ەئ ەئ ائ ائ ى       ى ې ېچ:  ه التقابل اللفظي يف قول 

    اختالف طريف التقابل يف الصيغة  -
 ( ) صافات/ يقبضن- 

 . 2چ ڱں ڱ      ڱ     ڱ  ڳ ڳ ڳ چ :  هللا  يف قول عنويملالتقابل ا    
  لنبات األوصاف املتعلقة ابالتقابل يف  -40 -03
األلفاظ املتقابلة يف القرآن الكرمي  واليت تدل على صفات النبات، وردت يف املفردات بصور خمتلفة،     

 وذلك كما يلي:
 يف األمساء  -
 ( ) رطب / ايبس-

 جب يئ ىئ مئ       حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ چ :  هللا  يف قول عنويملالتقابل ا    

  .3چ  خت حت         جت يب ىب مب  خب حب 

 ( ) خضر / ايبسات -
  .4چ    ۈئۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ چ:  ه التقابل اللفظي يف قول    

 ( ) األصل/ الفرع-
  ی ىئ ىئ  ىئ     ېئ ېئ ېئ ۈئ     ۈئ ۆئ ۆئ چ:  ه التقابل اللفظي يف قول    

                                                           

 .43يوسف، اآلية:  - 1
 .19اآلية:  امللك، - 2
 .59األنعام، اآلية:  - 3
 .43يوسف، اآلية:  - 4
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 .1چ  حئ جئ ی ی ی

   ( ) مقطوعة/ ممنوعة-
 .2چ ڱ ڱ    ڱ ڱ ڳ چ :  هللا  يف قول عنويالتقابل امل    

 التقابل بني اإلجياب والسلب 

 (تشابهامله /غري ابشت(، )املتشابهامله /غري تبش)امل-
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ  چ:  هللا التقابل اللفظي يف قول    

 ہ ہ ہ ہ ۀچ، وقوله أيضا:3چ ڭۇ ڭ  ڭ ڭ 

 .4چ  ھے  ھ ھ ھ
 عروشات (غري م / عروشاتم) -

 .5چ  ے ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ      ں ں چ:  هللا التقابل اللفظي يف قول    
 (صنوان / غري صنوان  )-

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ     ں ں چ :  هللا التقابل اللفظي يف قول    

 .6چ ڭڭ ۓ    ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ  ہ 

 ة  عناصر الطبيعـــــاألوصاف املتعلقة بالتقابل يف  -50 -03

األلفاظ املتقابلة يف القرآن الكرمي  واليت تدل على صفات بعض من عناصر الطبيعة، كاألرض واجلبال     
 والرايح وغريها،  وردت يف املفردات بصور خمتلفة، وذلك كما يلي:

 
 

                                                           

 .24إبراهيم، اآلية:  - 1
 .33الواقعة، اآلية:  - 2
 .99األنعام، اآلية:  - 3
 .141األنعام، اآلية:  - 4
 .141األنعام، اآلية:  - 5
 .04الرعد، اآلية: - 6
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 يف األمساء  -
 ( ) جامدة / تتحرك-
 . 1چ  خبمب   حب         جب يئ   ىئ مئ حئ جئ چ :  هللا  يف قول عنويالتقابل امل  

 ( ) طيبة / عاصف-
  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ      ڄ ڄ       ڄ ڄ ڦ    ...  چ :  هللا  يف قول عنويالتقابل امل    

 .2چ ڍ      ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چ
 ( )عذب فرات/ملح أجاج-

 .3چ  ڀڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:  هالتقابل اللفظي يف قول    
 ) احلَّر/ البأس(-
 چ چ  چ  چ ڃ ڃ ڃچ:  هللا يف قول عنويالتقابل امل    

 .4چڇ
 ( )األبيض / األسود-

 .5چ  ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ چ:  هالتقابل اللفظي يف قول    
 ) الدنيا/ القصوى(-

 چ  چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ چ  :قول هللا  التقابل اللفظي يف    

 .6چ ڇڇ
   ( ) الغدو / الرواح-

 .7چ...   ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چ :  هللا يف قول التقابل اللفظي    
                                                           

 .88النمل، اآلية:  - 1
 .22يونس، اآلية:  - 2
 .12ية: فاطر، اآل - 3
 .81النحل، اآلية:  - 4
 .27فاطر، اآلية:  - 5
 .42األنفال، اآلية:  - 6
 .12سبأ، اآلية: - 7
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  فعاليف األ -
 ( ) ضاقت / رحبت-

   .1چۇ ڭڭ ۓڭڭ ےۓچ:  هللا يف قول عنويالتقابل امل    
 ( ) أضاء / أظلم-
 .2چ  ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ... چ :  هالتقابل اللفظي يف قول   
      اختالف طريف التقابل يف الصيغة  -
  (  ) الطيب/ خبث-

 .3چ ڀڀٺ        ڀ      ڀ  پ  پ پ پ  ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ چ:  هالتقابل اللفظي يف قول  
 اهتزت( / هامدة) -

 4چ  ... وئ وئ ەئ  ەئ ائ ائ ى ى ې چ :  هيف قول عنويالتقابل امل    
 اهتزت(  ) خاشعة /-

 ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :  هللا  يف قول عنويالتقابل امل    

 .5چڀ

، ومرد چپ چويف الثانية أبهنا  چى چ يف اآلية األوىل أبهنااألرض   وقد وصف هللا    
اجلو يف السياق األول جو بعث وإحياء وإخراج، فمّما يتسق معه  »ذلك يعود إىل السياق، حيث إن 

 تصوير األرض أبهنا " هامدة" مث هتتز وتربو وتنبت من كل زوج هبيج.
بادة وخشوع وسجود؛ يتسق معه تصوير األرض أبهنا " خاشعة" وإن اجلو يف السياق الثاين هو جو ع    

فإذا أنزل عليها املاء اهتزت وربت. مث ال يزيد على االهتزاز واإلرابء هنا، اإلنبات واإلخراج كما زاد هناك، 
 .6«ألنه ال حمل هلما يف جو العبادة والسجود

                                                           

 .25التوبة، اآلية:  - 1
 .20البقرة، اآلية:  - 2
 .85األعراف، اآلية:  - 3
 .05احلج، اآلية:  - 4
 .97فصلت، اآلية:  - 5
 .99ص: القاهرة، د ط، د ت، دار الشروق، سيد قطب، التصوير الفين يف القرآن،  - 6
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  يف هناية الفصل، ميكن إمجال ما مت عرضه ، وذلك كما يلي:    

مت حصر صور التقابل يف منطني واسعني، ومها: النمط البسيط و النمط املركب ، فأما األول   لقد -   
،   -لفظي أو معنوي  –فتظهر صوره من خالل تقابل املفردتني، ويتحدد تبعا لذلك نوع هذا التقابل 

أخرى من جهة تركيب يقع بني لفظة من جهة و وأما الثاين فهو معنوي، تظهر صوره أيضا من خالل ما 
جمموعات يف القرآن الكرمي، من خالل  نيالنمط ينمكن تتبع تقابالت هذأ ذلك ومن، تركيبنيأو بني 
   .الثنائيات املتقابلة، واليت تندرج ضمنها الصور السابقةمنها جمموعة من  ميثل كلداللية 

يف اإلفراد أكثر منه يف الرتكيب، و أما  التقابل يف القرآن الكرمي جتلى بنمطيه املفرد واملركب، وكان  -   
عن نوع التقابل ، فقد تبني من خالل ما مت رصده من مناذج غلبة اللفظي على املعنوي، ورمبا يعود سبب 

 ذلك إىل غلبة التقابل يف املفردات على التقابل يف الرتكيب.

يف موضع معني ويؤخره يف موضع من مظاهر التقابل يف القرآن الكرمي أن يقدم أحد طرفيه عن األخر  -   
 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ چ: اإلميان " عن " الكفر " يف قوله آخر، فهو يقدم مثال " 

   ڍ       ڇ   ڇ   ڇ   ڇ چ: ويؤخره يف قوله ،1چ گ گ گ ک ک ک    ک

فيه ومرد ذلك كله  يعود إىل السياق الذي ورد   ،2چ ژ  ڈ  ڈ         ڎ  ڎ   ڌ ڌ ڍ
 هذا التقابل.

يف التقابل املعنوي بني املفردات، يتم استخدام لفظة لتقابل أخرى، لتحميل هذا التقابل دالالت  -   
 ۅ ۋ ۋ ٴۇ چ:أخرى جديدة، مل يكن ليحملها التقابل اللفظي، ومثال ذلك قوله 

يقابله " الضالل" وإمنا عرض القرآن الكرمي عنه، و قابله  چ ۉ چ، فــاللفظـ  3چ...ۉ  ۉ  ۅ
 .عن احلق واملبالغة يف اإلعراض الضالل للداللة على شدة ، چ ۅ چابللفظ 

 من املتقابالت ما يلزم صورة واحدة يف اإلفراد، وأكثرها ما يكون يف اآلايت الكونية، ومنها :   -   

                                                           

 .177آل عمران، اآلية:  - 1
 .07احلجرات، اآلية:  - 2
 .17فصلت، اآلية:  - 3
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 " الشمس، القمر"، " الليل، النهار " .     

ابملقارنة مع صور التقابل األخرى  التقابل املتماثل من صور التقابل يف القرآن الكرمي، وهو قليل -   
 ووجوده إمنا يكون يف مقام اجلزاء، ويف مقام الرتغيب والرتهيب.

ــه كثريا،  -    ـــ ـــ ـــ يقوم على وهذا التقابل من صور التقابل أيضا " تقابل السلب واإلجياب " والقرآن حيفل بـ
يف القرآن الكرمي، وقد اعتمدت  وهو من أســـــــباب البالغةمكررتني إحدامها مثبتة واألخرى منفية،  لفظتني

ال ، هذا النوع متاشــــيا مع رأي الكثري من البالغيني يف عده من الطباق، وإن كان " أمحد نصــــيف اجلنايب"
 يعده كذلك.    

وظف القرآن الكرمي األلفاظ املتقابلة اليت متس جماالت احلياة املختلفة املتعلقة ابإلنسان، من عقيدية  -   
وكية، وما تعلق منها ابألحاسيس واملشاعر، وكان وجود هذه األلفاظ قواي، وهذا يدل واجتماعية و سل

على أن القرآن إمنا نزل ليصحح عقيدة اإلنسان، ولـــينظم حياته ويضبط تصرفاته ومشاعره.



 

 

الفصـــــــل الثّالث    

 مجالية التّقابل يف القرآن الكريم        

 ب الرتكيب القرآني.أوال: مجالية التقابل يف أسالي -

 ثانيا: مجالية التقابل يف التصوير الفين يف  القرآن  الكريم. -

 ثالثا: مجالية التقابل يف أساليب البديع القرآني.  -
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  مدخل -
ملا كان لألســـــلوب وظيفة مجالية عند اجلماليني، ووظيفة بالغية عند البالغيني، ووظيفة أســـــلوبية عند      

هي: هل للبالغة هناية قصوى تنتهي إليها؟  قضية مجالية بالغية طرحها البالغيون،األسلوبيني، فلعل أهم 
واإلجابة على ذلك تتمثل يف أن كل اآلداب ليس هلا ســــــــــــــقف انتهاء، أما البالغة العربية فلها هذا األفق 

 الذي تنتهي إليه وهو بالغة القرآن ومجاله .  
ـــــــــــــــها أسـلوب التقابل على اآلايت  كل ذلك يسـوقين يف هذا الفصـل ألن أبني هذه      اجلمالية اليت يضـفيـ

ـــــــــــــــل، وال تتفاضـل آايت القرآن الكرمي بعضـها عن  القرآنية، مع اإلشـارة إىل أن كالم هللا عز وجل كله مجيـ
يٌل »: -صـــــلى هللا عليه وســـــلم –بعض يف الروعة واجلمال، وهو ســـــبحانه وتعاىل كما أخرب عنه رســـــوله  مجَِ

 ، ويكفي يف مجالـه أن كل مجال ظاهر وابطن يف الدنيا واآلخرة فمن آاثر صنعته... 1«حيُِبُّ اجلََمـاَل 
ـــــــــــه ملن الضرورة مبكان أن تكون بداية هذا الفصل هي احلديث عن اجلمالية القرآنية بشكل عام،       وإنّـ

ــــــــاء واحملدثني  –وبعده إىل ذكر آراء بعض الدارسني  د ذلك إىل حول هذه الظاهرة. مث التطرق بع -القدمـ
 احلديث عن مجالية التقابل وصوره يف القرآن الكرمي.

 اجلماليـة القرآنيـة    -01
 مفهومـها ومظاهـرها  -01-10
إن حماولة حتديد مفهـوم كامل وشامل للجمال هلو من الصعوبة مبكان، وذلك ملا قد يواجه الباحث      

ذا االختالف الذي قد يكـون مرده إىل أمريـن من تراكم لآلراء واختالف للمواقف حول هذه املسألة، ه
 . 2أساسني: إما إىل الشيء احملكوم عليه ابجلمال، وإما إىل اختـالف األذواق

كما أن اجلمالية كعلم له أصولـه وقواعده، هتدف إىل التمييز بني اجلميل والقبيح، وهي يف ذلك تدعو إىل 
 .  3حمبة الفنون بصفة خاصة وإىل الطبيعة بصفة عامـة

 والشعـور ابجلمال يعلله علماء النفس بعلل كثرية، فبعضهم يرجعه إىل التأثري النفسي السيكولوجي »     
 الذي حتدثه ألوان اخليال فينا،...والبعض اآلخر يرجعه إىل ما حتدثه ألوان اجلمال من األثر يف النفس  

                                                           

 م، كتاب اإلميان، 2001هـ/1422، 01بو احلسن مسلم، صحيح مسلم، اعتىن به وراجعه: هيثم خليفة الطعيمي، املكتبة العصرية، بريوت، ط:أ -1
   .54ابب حترمي الكرب وبيانه، ص:      

  17ص: م،2009ط،  د ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر، ،-مصطفى انصف أمنوذجا –ينظر:كريب رمضان، فلسفة اجلمال يف النقد األديب -2
   .وما بعدها    
 .63ينظر: املرجع نفسه، ص:  - 3
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وآخرون منهم ينفون ارتباط الفن من ذكرايت ومسرات وأشجان عميقة من تداعي املعاين يف العقل، 
ابجلمال ألنه مرتبط ابلتعبري عن االنفعاالت، وآخرون يقفون حنو ألوان اجلمال موقفا عقليا نقـداي أكثر منه 

 .      1«انفعاليـا
وليس هناك من شك يف أن الظاهرة اجلمالية يف القرآن الكرمي هلي أرفع وأجل من أن خيتلف يف شأهنا      

فالظاهرة القرآنية... رابنية املصدر تتوج ) اإلعجاز البياين ( الذي حتدى العرب بياان، وحتدى اثنـان، " 
 الناس شريعة ونظاما، وهي تتحدى اجلماليني يف روائعه ومجالياته وجاللياته.

 إن دراسة اجلمالية يف القرآن ذات جوانب متشابكة:      
 ري يف الوجود.فهي منطلق ووجود حضاري ألقدس وأعظم سجل حضا -
 وهي اجتاه أديب وفين رائد يغين املوضوعات الكونية واإلهلية أبهبى الصور األدبية والفنية الرائعة. -
 وهي منحى تربـوي يليب حاجات اإلنسان اجلمالية ويصيغه ابلشخصية املسلمة على منط جامع  -

 . 2«وفريد  متميـز   
عرفه العرب من وجوه إعجازه املختلفة، وهـم أهل البالغة ولعل بالغة القرآن الكـرمي هي أول ما      

واحلكمـة، عرفوا ذلك أيضا وقد وصلوا إىل منزلة مهمـة من احلس النقدي، وإىل مستوايت عالية من الفهم 
اجلمايل، هذا املستوى هو الذي جعلهم حيتارون يف ماهية القرآن الكـرمي، فهو ليس ابلشعر ألنه خال من 

ضفي على الشعر اجلمال والروعة، كما أنه ال يشبه سجـع الكهان والعرب على دراية تمة اخليال الذي ي
بزمزمتهم و سجعهم، وهذا ما جعلهم يتساءلون عن مصدر قوة هذا الكالم وسبب أتثيـره الكبري على 

 –ول قلوب العرب وعقوهلـم، وهم بصدد التفكري عن رأي موحد يرّدون به الوحي، وجياهبون به دعوة الرس
، وهذا ما حـاول اإلجابة عنه الوليـد بن املغرية أحد أحكم العرب يف ذلك الزمـان، -صلى هللا عليه وسلم 

قالـوا: نقول كاهن. قال: ال وهللا ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان ...»حينما اجتمع له نفر من قريش، 
ا هو مبجنـون، لقد رأينا اجلنـون وعرفناه، الكاهن وال سجعه. قالوا: فنقول جمنون. قال: م *فما هو بزمزمة

فما هو خبنقه وال ختاجله، وال وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله 
رجزه وهزجه وقريضه، ومقبوضه ومبسوطه، فما هو    ابلشعر. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، 

و بنفثهم وال عقدهم. قالوا: فما تقول أنت اي أاب عبد مشس ؟ قال: لقد رأينا السحار وسحرهم، فما ه
                                                           

   .45مقدمة الشارح، ص:، م2004 ه/1424، 01، ط:شرح:حممد عبد املنعم خفاجي،دار اجليل، بريوت عبد القاهر اجلرجاين دالئل اإلعجاز،  -1
 .07 -06م، ص: 1991هـ/1412، 01السعودية ، ط: -نذير محدان ، الظاهرة اجلمالية يف القرآن الكرمي، دار املنايرة، جدة -2
 الزمزمة: كالم خفي ال يسمع . * 
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، وما أنتم بقائلني من هذا شيئا إال عرف أنه ***، وإن فرعه جلناة**وهللا إن لقوله حلالوة، وإن أصله لعـذق
وجته، ابطـل، وإن أقرب القول فيه ألن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بني املرء وأخيه، وبني املرء وز 

                                    .                                                  1«وبني املرء وعشريتـه 
بسماعـه القرآن الكرمي، ودخوله اإلسالم بعد ذلك،  -رضي هللا عنه –كما أن أتثر عمر بن اخلطاب       

قرآنية يف النفوس. هذا الذي جعل بعد ذلك علماء هلو من الشواهد الدامغة على مدى أتثري الكلمـة ال
البالغة يتلقون هذه الكلمة بكثري من االجنذاب، فقدموا للدراسات البالغية القرآنية ما مل تقدمه أي 

 دراسات أخرى على مر التاريخ.        
   اجتاه البالغيني يف دراسة اجلمالية يف القرآن الكرمي  -01-20
البالغة،   -من القدماء من يرد اجلمال »يف تناول هذه الظاهرة اجتاهات خمتلفة، فإن اجته البالغيـون     

كله إىل الكلمة مفـردة، ومنهم من يرده إىل نظام التأليف وحده، ومل ير القيمة اجلماليـة والدالليــــة   -الفصاحة
نظريته املوسومة بنظريـــــــة     " النظم " إال فيه، ال مبعزل عنه،كاإلمــــام عبد القاهـر اجلـــــرجاين الذي أبدع 

»2 . 
وال شك يف أن إرجاع مجالية القرآن الكرمي إىل مزية النظم اجلميل ال تعود فقط لعبد القاهر اجلرجاين     

ويتجه التفكري يف النظم القرآين عند  »هـ( من أوائل من ألفوا يف نظم القرآن، 255وإمنا يعترب اجلاحظ ) ت
 فضال عن قضااي البيان العامة " يف اجتاهني كبريين:  اجلاحظ، "

 الرتكيب النحوي والداليل الذي يستوعب مادة " املعاين " و " البيان " عند السكاكي...        -   
املعجم واملقـام، قال يف ذلك: " وقد يستخف الناس ألفاظا ويستعملوهنا وغريها أحق بذلك منها.  -   

وتعاىل مل يذكر يف القرآن اجلوع إال يف موضع العقاب أو يف موضع الفقر املدقع والعجز أال ترى هللا تبارك 
ويذكرون اجلوع يف حال القدرة والسالمة، وكذلك املطر، ألنك ال جتد  *الظاهر. والناس ال يذكرون السغب

 ر القرآن يلفظ به إال يف موضع االنتقام. والعامة وأكثر اخلاصة ال يفصلون بني ذكر املط
 

                                                           

 العذق، ابلفتح: النحلة. ** 
 اجلناة : ما جيىن . *** 

  .69، 68ن، هتذيب سرية ابن هشام، شركة الشهاب، اجلزائر، د ط، د ت، ص: عبد السالم هارو  -1
  ع على االنرتنت:ـ. املوق 2002رب، دمشق، ـ)دراسة مجالية بالغية نقدية(، منشورات احتاد الكتاب الع ة ـحسني مجعة، يف مجالية الكلم - 2

          http://www.awu –dam.org       
 السغب : شـدة اجلوع* 
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 .2 « 1و بني ذكر الغيث..."
هـ(  وهو 386وإن  كان اجلاحظ جيعل اهلدف من النظم هو البيان واإلفهام، فإن أاب احلسن الّرماين) ت    

يتحدث عن إعجاز القرآن الكرمي، يرى أنه ليس كل من أبلغ مراده بليغا، فكل الناس يتساوون يف ذلك؛ 
يفهم املعىن متكلمان أحدمها بليغ واآلخر عي؛ وال البالغة أيضا وليست البالغة إفهام املعىن، ألنه قد »

بتحقيق اللفظ على املعىن، ألنه قد حيقق اللفظ على املعىن وهو غث مستكره وانفر متكلف. وإمنا البالغة 
فالقبيح »، ومن هنا فإن الكالم عنده حسن وقبيح،  3«إيصال املعىن إىل القلب يف أحسن صورة من اللفظ

ط واحملال الذي ال يتضح به معىن، واحلسن هو الكالم املبني عن معان واضحة. مث قال إن حسن كالتخلي
البيان على مراتب، فأعالها ما اكتملت فيه البالغة من مجال التعبري وروعة األداء وكأمنا يلتقي عنده حسن 

بري وجودة اللفظ وصفائه واستواء البيان مبا مساه التالؤم، مما جيمع يف أسلوبه بني مجال التأليف وإحكام التع
 .      4« تقاسيمه...

والرماين تعرض للتناسب حني تكلم عن ثالثة أقسـام من أقسام البالغـة هي: التالؤم، والفواصل،     
نقيض التنافر، والتالؤم تعديل احلروف يف التأليف، والتأليف على ثالثة أوجه:    »والتجانس، فالتالؤم هو 

. والقرآن الكرمي عنده يف الطبقـة العليا من 5«ئم يف الطبقة الوسطى، ومتالئم يف الطبقة العليا متنافر، ومتال
 التـالؤم. 

 .6« حروف متشاكلة يف املقاطع، توجب حسن إفهام املعـاين...»وأما الفواصل فهي:     
، 7«احد يف اللغةجتانس البالغة هو بيان أبنواع الكالم الذي جيمعه أصل و  »وعن التجانس يقول:    

 ک ک ڑ چ تقع يف اجلـزاء، كقوله تعاىل: »وهو عنده نوعان: مزاوجـة ومناسبـة، فأما املزواجة، فهي 

 تدور يف فنون املعاين اليت ترجع إىل أصل واحد. فمن  ». وأما املناسبة، فهي 9« 8چگ   ک ک
                                                           

 .20، ص:1جم، 2001هـ/1422تح: درويش جويدي، املكتبة العصرية، بريوت، د ط، اجلاحظ، البيان والتبيني، أبو عثمان عمر بن حبر عثمان  -1
 . 158 ،157م ، ص: 1999، د ط ، -املغرب  –حممد العمري، البالغة العربية )أصوهلا وامتداداهتا(، أفريقيا للشرق  -2
 : حممد خلف هللا أمحد و حممد زغلول سالم، تحثالث رسائل يف إعجاز القرآن، سى الّرماين، النكت يف إعجاز القرآن، ضمن أبو احلسن علي بن عي -3

    .75:ص، د ت، 3دار املعارف، مصر، ط:     
 .107شوقي ضيف، البالغة تطور وتريخ، ص: -4
 .94 ص:،  أبو احلسن علي بن عيسى الّرماين ، النكت يف إعجاز القرآن -5
 .97، ص: نفسهاملصدر  -6
 .99املصدر نفسه، ص:  -7
 .194 البقرة، اآلية: -8
 .99ص:،  أبو احلسن علي بن عيسى الّرماين ، النكت يف إعجاز القرآن -9
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 فجونس ابالنصراف عن الذكر صرف  1 چہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ چذلك قوله تعاىل: 
                  2 «لقلب عن اخلري، واألصل فيه واحد وهو الذهاب عن الشيء...ا

 »هـ( على أجناس خمتلفة ، 388وملا كان الكالم عند الرماين "حسن وقبيح "، فهو عند اخلطايب ) ت    
ام الكالم فمنها البليغ الرصني اجلزل، ومنها الفصيح القريب السهل، ومنها اجلائز الطلق الّرسل، وهذه أقس

 .  3«الفاضل احملمود دون النوع اهلجني املذموم، الذي ال يوجد يف القرآن شيء منه البتة 
وهذا الكالم الذي ذكره اخلطايب قائم عنده على ثالثة أسس: لفظ حامل، ومعىن به قائم، ورابط هلما     

وإذا أتملت القرآن  »يف ذلك:  انظم، ومقومات الكالم هذه جاءت يف القرآن الكرمي ابعتباره كالما، يقول
وجدت هذه األمور منه يف غاية الشرف والفضيلة، حًت ال ترى شيئا من األلفاظ أفصح وال أجزل وال 
أعذب من ألفاظه، وال ترى نظما أحسن أتليفا وأشد تالؤما و تشاكال من نظمه، وأما املعاين فال خفاء 

ـدم يف أبواهبا والرتقي إىل أعلى درجات الفضـل من نعوهتا على ذي عقل أهنا هي اليت تشهد هلا العقول ابلتق
 .  4«وصفاهتا 

 ولقد توصل اخلطايب إىل تبييـن مجالية أسلوب القرآن وتفوقـه بعد عرضه لثالث مقدمات، هي:     
 أن إعجازه ليس خارج النص بل واقع فيـه.  املقدمة األوىل: -
رمبا انفرد اخلطايب ببيان  »جازه من جهة البالغة والنظم. وهنا أورد رأي القائلني إبع املقدمة الثانية: - 

وجه مجايل من املعجزة القرآنية: وهي لذة القلب والنفس بسماعه، وفعاليته هبما عند تالوته، يقول:      " 
قلت يف إعجاز القرآن وجها آخر، ذهب عنه الناس فال يكاد يعرفه إال الشاذ من آحادهم: وذلك صنيعه 

ب وأتثريه يف النفوس، فإنك ال تسمع كالما غري القرآن منظوما وال منثورا، إذا قرع السمع خلص له ابلقلو 
إىل القلب من اللذة واحلالوة يف حال، ومن الروعة واملهابة يف أخرى، ما خيلص منه إليه، تستبشر به 

يب والقلق، وتغشـــــاها النفوس وتنشرح له الصدور، حًت إذا أخذت حظها منه عادت مرتعة قد عراها الوج
 اخلوف والفــــــرق، تقشعر منه اجللـــــود، وتنزعج له القلوب، حيـــــول بني النفس وبيــــن 

 

                                                           

 .127 التوبة، اآلية: -1
   .100ص: ،  أبو احلسن علي بن عيسى الّرماين ، النكت يف إعجاز القرآن -2
 : حممد خلف هللا أمحد و حممد زغلول سالم، تح، ثالث رسائل يف إعجاز القرآنبيان إعجاز القرآن، ضمن  اخلطّـايب، مدأبو سليمان محد بن حم -3

 .26ص: ، د ت، 3دار املعارف، مصر، ط:     
 .27املصدر نفسه، ص:  -4



 مجالية التقابل يف القرآن الكرمي                                                           الفصل الثالث  

  

            2« 1مضمراهتا، وعقائدها الراسخة فيها..."
  ذلك إىل: املقدمة الثالثة: هي عجز املناوئني له عن اإلتيان مبثله لبالغته وأسلوبه، ولقد أرجع اخلطايب -

 عدم إحاطتهم مبعجم األلفاظ كلية ابعتبارها حوامل املعاين.  -    
 عدم إدراكهم جلميع املعاين احملمولة على تلك األلفاظ.  -    
عدم استفائهم معرفة وجوه النظم اليت أتتلف هبا هذه املقومات، فهم حًت وإن كانوا يستعملوهنا  -    

د الذي بلغه القرآن الكرمي، ألهنا مرتبطة بصفة العلم، وال ميكنهم أن يصلوا فإهنم مل يصلوا يف ذلك إىل احل
وقد توجد هذه الفضائل الثالث على التفرق يف أنواع الكالم،  »إىل علم هللا تعاىل، يقول اخلطايب يف ذلك: 

ل شيء فأما أن توجد جمموعة يف نوع واحد منه، فلم توجد إال يف كالم العليم القدير الذي أحاط بك
 .     3«علما، وأحصى كل شيء عددا 

ليضع نظريته يف  –اجلاحظ والرماين  –هـ ( وقد أفاد من جهود سابقيه 403وأييت الباقالين ) ت    
فيتحدث  »النظم، وأييت يف كتابه " إعجاز القرآن " على تفسريها، وبيان ما فيها من الروعة واجلمال، 

ألوف من كالم العرب، وله أسلوب يتميز به يباين أساليبهم يف الكالم عن نظم القرآن ويقول إنه خمالف للم
املوزون واملنثور بضربيه من السجع والرتسل، وهو أسلوب فريد، تطرد فيه البالغة اطرادا يشمل مجيع آايته 
دون أي تفاوت. ويتسع يف شرح فكرته، مقررا أن الذكر احلكيم ال تتفاوت آيه وال تتباين، خبالف كالم 

لفصحاء، فإنه يتفاوت ويتخالف من موضوع إىل موضوع، ومن أجل ذلك كان النقاد يالحظون على ا
الشعراء تقصريهم يف بعض املوضوعات وأهنم حيسنون يف بعضها دون بعض...كما يقول إنه يتفوق على 

مساء واأللفاظ كالم البشر يف إجيازه وإطنابه وصوره البيانية والتعبريية، ومن متام ذلك فيه دقة وضعه األ
ملعانيه اليت مل تكن متداولة بني العرب وال مألوفة هلم. ومما يكشف عن روعته أن الكلمة منه إذا ذكرت يف 

 .                   4«تضاعيف كالم تتألق بني جاراهتا أتلـقا 
ام عبد القاهر وبعد الباقالين، ويف خضم الصراع القائم بني أنصار اللفظ وأنصار املعىن، يتألق اإلم    

اجلرجاين بوضعه لنظرية متكاملة يف النظم مل يتح ألحد من قبله أن يتناوهلا هبذه الصورة الواضحة، منطلقا 
 فيها من استحالة الفصل بني اللفظ واملعىن. وميكن أن ننظر إىل مدى مجال النظم عند اإلمام عبد القاهر 

                                                           

  .70 ، ص: بيان إعجاز القرآن اخلطّـايب، أبو سليمان محد بن حممد -1
 .12 -11، ص: هرة اجلمالية يف القرآن الكرمينذير محدان ، الظا -2
 ،27ص: ،  بيان إعجاز القرآن اخلطّـايب، أبو سليمان محد بن حممد -3
 .109شوقي ضيف، البالغة تطور وتريخ، ص: -4
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 اجلرجاين من زاويتيـن: 
لقد نبَـّه اجلرجاين إىل أن املزية يف كالم البلغاء ال تنصرف إىل اللفظ من  ابللفـظ  اللفـظ يف عالقته -     

حيث هو لفظ مفرد مستقل، ولكن من حيث وظيفته وموضعه يف النسق، فليس للفظة يف حال انفرادها 
نا من فضل أو ميـزة على لفظة أخرى، ال يف جرسها وال يف داللتها قبل دخوهلا يف سياق معني يسمح ل

أن تتفاضل الكلمتان  -وإن جهد -وهل يقع يف وهم  »ابحلكم على مجـاهلا أو قبحـه. يقول يف ذلك: 
املفردتن من غري أن ينظر إىل مكان تقعان فيه من التأليف والنظم، أبكثر من أن تكون هذه مألوفة 

كّد اللسان أبعد؟ مستعملة وتلك غريبة وحشية؟ أو أن تكون حروف هذه أخف، وامتزاجها أحسن، ومما ي
وهل جتد أحدا يقول: هذه اللفظة فصيحة، إال وهو يعترب مكاهنا من النظم، وحسن مالءمة معناها ملعاين 

                       1«جاراهتا، وفضل مؤانستها ألخواهتا؟ 
املعىن، عاب عبد القاهر اجلرجاين على أنصار اللفظ إغفاهلم لعنصر  اللفـظ يف عالقته ابملعـىن  -    

دون أن  –يف ذاهتا  –حيث ظل هؤالء جيهدون أنفسهم يف الكشف عن حسن الكالم يف جودة ألفاظه 
وإذا كان  »ينتبهوا إىل ما للفظ من عالقة وطيدة ابملعىن، وهو ما بدا له مساسا بقضية اإلعجاز، يقول: 

ري إىل الصورة اليت هبا يكون هذا كذلك فينبغي أن ينظر إىل الكلمة قبل دخوهلا يف التأليف وقبل أن تص
 الكلم إخبارا أو أمرا وهنيا واستخبارا وتعجبا. وتؤدي يف اجلملة معىن من املعاين اليت ال سبيل إىل إفادهتا 

 .           2«إال بضم كلمة إىل كلمة، وبناء لفظة إىل لفظـة 
البالغة " و "دالئل اإلعجاز"  تبني إن نظرة متفحصة ملا كتبه عبد القاهر اجلرجاين يف كتابيه " أسرار     

 على أن اجلمال عنده: 
 ...انبهاري قام على البديع الرائع، يف النظم واللفظة اجلميلة الرائقة، واالتساق وااللتئام والنظـام - »

 املبهر للعقول والبيان.
 وخصائص مجالية أخرى يف طول نفسـه ومد بيانـه.   -
 . 3«قبل أن يصنف هذا اجلمال إىل علوم البالغة املعروفـة  ولذة النفس بسماعه وتالوته من -

ولقد كان ملا كتبه القدماء يف هذا املوضوع أثر كبري يف الباحثني احملدثني الذين شغلوا أنفسهم بدراسة     
األسلوب القرآين، وأقتصر هنا على أن أذكر منهم: مصطفي صادق الرافعي الذي حني  يتحدث عن سر 

                                                           

 .78دالئل اإلعجاز، ص: عبد القاهر اجلرجاين،  -1
 .77املصدر نفسه، ص:  -2
 .14:، صن الكرمينذير محدان، الظاهرة اجلمالية يف القرآ -3
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الكرمي، ال يرجع املزية يف ذلك  ال لألصوات وحدها، وال للحروف وحدها، وال لأللفاظ  إعجاز القرآن
والكـالم ابلطبع يرتكب من ثالثة: حروف هي من األصوات، وكلمات هي من »وحدها، وإمنا هبم مجيعا، 

 احلروف، ومجل هي من الكلم. وقد رأينا سر اإلعجاز يف نظم القرآن يتناول هذه كلها 
ت من مجيعها تلك الطريقـة املعجزة اليت قامت به، فليس لنا بد يف صفته من الكالم يف ثالثتـها حبيث خرج

 .   1«مجيـعا
ولعل مصطفى صادق الرافعي يعد من أوائل من حتدث عن األلفاظ وحسن أتليفها يف النظم القرآين،     

رفية واللغوية جتري يف الوضع والرتكيب ولو تدبرت ألفاظ القرآن يف نظمها، لرأيت حركاهتا الص »يقول عنها: 
جمرى احلروف أنفسها فيما هي له من أمر الفصاحة فيهيئ بعضها لبعض، ويساند بعضا، ولن جتدها إال 
مؤتلفة مع أصوات احلروف، مساوقة هلا يف النظم املوسيقي، حًت إن احلركة رمبا كانت ثقيلة يف نفسها 

ذب وال تساغ ورمبا كانت أوكس النصيبني يف حظ الكالم من لسبب من أسباب الثقل أيها كان، فال تع
احلرف واحلركة، فإذا هي استعملت يف القرآن رأيت هلا شأان عجيبا، ورأيت أصوات األحرف واحلركات 
اليت قبلها قد امتهدت هلا طريقا يف اللسان، واكتنفها بضروب من النغم املوسيقي حًت إذا خرجت فيه 

 .   2«وجاءت متمكنة يف موضعها،...كانت أعذب شيء وأرقه، 
ويعترب سيد قطب من  الذين نظّروا للفكـر اجلمايل يف أدبنا العريب احلديث مبؤلفه " التصويـر الفين يف      

هذه النظريـة اجلمالية اليت اكتشفها سيـد  »القرآن "، حيث وضع نظرية التصوير الفين يف القرآن الكرمي، 
يف إدراك اجلمال الفين يف القرآن، على امتداد التاريخ  -واألخرية -املرحلة الثالثة يف أسلوب القرآن، تعتبـر

 اإلسالمي، حيث سجل فيها سيد قطب القواعد العامة هلذا اجملال الفين املعجز، والسمات املوحـدة له...
»3. 

 أسلوب القرآن. التصوير هو األداة املفضلة يف »يوضح سيد قطب ما يقصده ابلتصوير الفين، قائال:    
فهو يعرب ابلصورة احملسة املتخيلة عن املعين الذهين، واحلالة النفسية، وعن احلادث احملسوس، واملشهد 
املنظور، وعن النموذج اإلنساين والطبيعة البشرية. مث يرتقي ابلصورة اليت يرمسها فيمنحها احلياة الشاخصة، 

فهو تصوير ابللون، وتصوير  »يف هذا املفهوم، حيث يقول: ، ويتوسع بعدها أكثر 4«أو احلركة املتجددة...

                                                           

 . 168م، ص: 2004ه/1425، 01صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبالغة النبوية، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، لبنان، ط: مصطفى - 1
 .181، ص:املرجع نفسه -2
  .05م، ص:1988صالح عبد الفتاح اخلالدي، نظرية التصوير الفين عند سيد قطب، شركة الشهاب، اجلزائر، د ط،  -3
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ابحلركة، وتصوير ابلتخييل؛ كما أنه تصوير ابلنغمة تقوم مقام اللون يف التمثيل. وكثريا ما يشرتك الوصف، 
واحلوار، وجرس الكلمات، ونغم العبارات، وموسيقى السياق، يف إبراز صورة من الصور، تتمالها العني 

 .                     1«س واخليال، والفكر والوجدانواألذن، واحل
ويف دراسته للنظرية اجلمالية عند سيد قطب، يبني صالح عبد الفتاح اخلالدي أن تذوق اجلمال الفين     

 يف القرآن الكرمي مـّر  بثالث مراحل، نوجزها فيما يلي: 
حباستهم الفنية مجاله الفين الساحر،  اكرمي، تذوقو أوال: مرحلة التذوق الفطري: العرب الذين تلقوا القرآن ال »

 وأحسوا أتثريه املباشر على قلوهبم وحتسسوا أثر سلطانه العجيب على نفوسهم...
 اثنيا: مرحلة إدراك مواضع اجلمال املتفرقة: عندما أقبل املفسرون واألدابء واملتكلمون على القرآن الكرمي، 

 وكان هذا بعد منتصف القرن الثاين اهلجري...يدرسونه ويفسرونه ويتذوقون مجاله، 
اثلثا: مرحلة إدراك اخلصائص العامة للجمال الفين القرآين: وهي املرحلة اليت جاءت متأخرة، ومل تتم إال يف 
العصر احلديث، حيث أدرك سيد قطب اخلصائص العامة للجمال الفين يف القرآن، ابكتشافه القاعدة 

 . 2« التعبري القرآين، وهي ) نظرية التصوير الفين (... العامة والطريقة املوحدة يف
من متيزا يف التعامل مع التقابل،  أكثر كتب التفسري " يف ظالل القرآن" تفسري سيد قطب ويبقى     

هناك صورا أبكملها بنيت بناء  أن القرآن الكرمي وحتليلها، وتوصل إىليف خالل رصده للتقابالت املوجودة 
  ده.ــــــــكان هذا العمل هو الذي فتح الطريق واسعا أمام املشتغلني ابلدرس التقابلي من بع  مبا لر  تقابليا، و
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 أواًل مجالية التقابل يف أساليب الرتكيب القرآين 
البدء يف عرض مجالية التقابل يف أســـــــاليب الرتكيب القرآين، يتطرق البحث أوال إىل حتديد مفهوم قبل     

 وب و الرتكيب، يف اللغة واالصطالح.    كل من األسل
 : مفهوم األسلوب -01

  ةــــلغ - 
 يف مجهرة اللغة :  -

 .  1«واألسلوب : الطريق، واجلمع أساليب. ويقال أخذ فالن يف أساليب من القول أي فنون منـه »    
 ويف خمتار الصحاح: 

س، والسََّلب بفتح الالم املسلوب، س ل ب: )سلب( الشيء من ابب نصر. واالستالب االختال »      
 .2«وكذا السليب، واألسلوب: الَفـّن 

    ويف أساس البالغة : - 
الب وهو »       الب القتلى. ولبســـــت الثكلى الســـــِّ َلَب القتيل وأســـــْ ســـــلبه ثوبه، وهو ســـــليب. وأخذ ســـــَ

ـــــــــــتها فهي ُمسلَّب، و اإلحداد على الزوج، وال ـــــــــــتَّسليب عام .وسلكت احلداد، وتسلَّبت وسلَّبت على ميّـ ـ
أسلوب فالن :طريقته وكالمه على أساليب حسنة . ومن اجملاز: سلبه فؤاده وعقله واستلبه، وهو مستَلب 
لوب: ُأخذ ولدها، ونوق ســــالئب.  ُلٌب. وانقة ســــَ العقل، وشــــجرة ســــليب: ُأخذ ورقها ومثرها، وشــــجر ســــُ

     .            3«ـرة ويقال للمتكرب: أنفه يف أسلوب إذا مل يلتفت يَـمنة وال يس
 ويف لسان العرب: -

ا وسلبا واستلبه إايه... واالستالب االختالس... »      ــــــً ــــــه الشيء يسلبه سلبـ ــــــب: سلبـ للسطر                                    ويقال سلـ
نتم من النخيل أسلوب، وكل طريق ممتد فهو أسلوب. قال: واألسلوب الطريق والوجه واملذهب، يقــــــــال: أ

 يف أسلوب سوء، وجيمع أساليب. واألسلوب: الطريق أتخذ فيه . واألسلوب ابلضم : الفن، يقـال: أخذ
  

                                                           

ن، دار الكتب العلمية، بريوت/لبنان، اجمللد علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه:إبراهيم مشس الدي ،أبو بكر حممد بن احلسني بن دريد، مجهرة اللغة 1-
 األول،
  .  359م، ص: 2005هـ/1423، 01ط:     
 .202ص:حممد بن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح،  2-
 .468، مادة: سلب،ص:01حممود جار هللا الزخمشري ، أساس البالغة، ج:  -3
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 .1«فالن يف أساليب من القول أي أفانني منـه 
 ويف القاموس احمليط: -

 . 2«واألسلوب الطريق، وعنق األسد، والشموخ يف األنف. وانسلب: أسرع يف السري جدا  »     
نظر يف املعاجم اللغوية السالفة الذكر، جند أنه مل حيدث أي تطور يف تفسري مادة  أسلوب، وحني ال    

فهي ال خترج عن اإلطار العام:        "  –وإن كانت تزيد عن بعضها بعضا –فكلها تقول الشيء نفسه 
 األسلوب هو الطريق وفن القول ".

 اصطالحـًــــــا   -ب
، ذلك أن كال منهم ينظر إليـه من زاوية البالغيني أكثر من مفهومقاد و النملصطلح األسلوب يف عرف     

فإن حضور مادة  »معينة، وابلرغم من تعدد املؤلفات النقدية والبالغية اليت تشري إليه يف تراثنا العريب، 
)سلب( فيها حمدودة جدا، يكاد ال يتعدى موضعا واحدا أو موضعني، دون أن تتحدد بشكل واضح 

 .3«وصريـح 
كانت لصاحب مقدمة شرح  »ويذهب أحـد الدارسني إىل أن اإلشارة األوىل لبعض جوانب األسلوب     

محاسة أيب متـام، مث لصاحب األمنوذج والعمدة، وليس لعبد القاهـر اجلرجاين كما تذكر بعض الدراسات 
 . 4«اليت أّرخت للجذور اللسانية االصطالحية لألسلوبية العربيـة 

ام األمـر كذلك، فسأعرض لبعض هذه اإلشارات، مبتدًءا بصاحب شرح محاسة أيب متـام، وما د    
 وموضحا ما فهمه كّل منهم ملصطلح األسلـوب :

وقلت إن أاب متام معروف املذهب فيما » :هـ( يف حديثه عن شعر أيب متام 421يقول املرزوقي )ت    
إىل كل غاية حامل يف االستعارات كل مشقة وهو يقرضه، مألوف املسلك ملا ينظمه، انزع يف اإلبداع 

عادل فيما انتخبه يف هذا اجملموع عن سلوك معاطف ميدانه، ومرتض ما مل يكن فيما يصوغه من أمره 
 ، فباإلضافة إىل أن الناقــــــد 5«وشأنه، فقد فليته فلم أجد فيه ما يوافـــــق ذلك األسلوب إال اليسري...

                                                           

 .2057، مادة: سلب، ص: 23، ج: 03: أبو الفضل مجال الدين بن حممد بن منظور ،لسان العرب،مج  1-
   .1351، القاموس احمليط، مادة: سلب، ص: يجمد الدين حممد ابن يعقوب الفريوز آابد -1
 / األردن،   سامي حممد عبابنة ، التفكري األسلويب رؤية معاصرة يف الرتاث النقدي والبالغي يف ضوء علم األسلوب احلديث، عامل الكتب احلديث، إربـد - 3

 .40م، ص: 2007، 01ط:      
 هـ  / 1428د ط،  عني مليلة، معمر حجيج، اسرتاتيجية الدرس األسلويب )بني التأصيل والتنظري والتطبيق(،دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، - 4
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هبما " األسلوب " ومها: " مذهب " و " مسلك " ، فهو يرى أبن األسلوب يعرض ملصطلحني يقابل  
يتمثل يف كيفية األداء اللغوي، وخصائص هذا األداء اليت ميتاز به شاعر عن شاعر آخر. وهنا ميكن اإلشارة 

صطلح إىل أن الناقد يفرق بني أيب متام الشاعر وأيب متام الناقد ، فمذهبه ومسلكه وذوقه الذين خيتصرهم م
 " األسلوب"، خيتلفون بني شعره وما اختاره من أشعار غبـره من اجلاهليني واإلسالميني وغريهم. 

من حيث إنّــــــــــــــــــــــــه مسة الكالم الفنية، وصـــــــــفته اليت متيزه، وتشـــــــــري إىل  »وليس ببعيد عن هذا املفهوم     
ـــــه ـــــا عمَّا قاله اجلاحظ حني حديثه عن  1«فرادتـ ـــــال: ما ذهب إليه ابن رشيق معلًقـ  »أجود الشعر حيث قـ

قال أبو عثمان اجلاحظ: أجود الشـــــــــــــعر ما رأيته متالحم األجزاء، ســـــــــــــهل املخارج، فتعلم بذلك أنه أفرغ 
إفراغا واحدا، وســـــبك ســـــبكا واحدا، فهو جيري على اللســـــان كما جيري الدهان.   وإذا كان الكالم على 

قرب فهمه، وعذب النطق به، وحلي يف هذا األســــــــــــــلوب الذي ذكره اجلاحظ لذ مساعه، وخف حمتمله، و 
 .2«فم سامعه، فإذا كان متنافرا متباينا عسر حفظه وثقل على اللسان النطـق به...

كاكي قد ذكر لفظة "     األســــلوب " يف كتابه " مفتاح العلوم " يف مواضــــع خمتلفة، فهو حني  وجند الســــّ
وإخراج الكــــالم  »ن متام البالغــــة، فيقول: يتكلم مثال عن إخراج الكالم على مقتضى الظاهر، و جيعله م

يف هذه األحوال على الوجوه املذكورة يسمى إخراج مقتضى الظاهر، وإنه يف علم البيان يسمى ابلتصريح 
و  ،3«كما ســتقف عليه... ويرون ســلوك هذا األســلوب يف أمثال هذه املقامات من كمال البالغـــــــــــــــــة...

 الكرمي والشعر.ميثل لذلك أبمثلـة خمتلفة من القرآن 
كما ربط من جهته بني األسلوب واخلاصية التعبريية، أين جنده يتكلم عن خروج الكالم على خالف      

وهذه اخلاصية  »مقتضى الظاهر، حيث يواجـه املخاطب بغري ما يتوقع، ومسى ذلك "األسلوب احلكيم "، 
، وعلى هذه الظاهرة يقول 4«فيـه  يف األسلوب ترتبط عند الّسكاكي حبالة املخاطب، أو املقام الذي

وهلذا النـــوع أعين إخــــراج الكالم ال على مقتضى الظاهر أساليب متفننــــة إذ مـا من مقتضى  »الّسكاكي: 
كــــــالم ظاهري إال وهلـــــذا النوع مدخل فيه جبهــــة من جهات البالغــــــة على ما تنبه على ذلك منذ اعتنينا 

صناعـة وترشد إليه ترة ابلتصريح، وترات ابلفحوى، ولكل من تلك األساليب عــــــــرق يف بشأن هذه ال
 البالغة يتسرب مـن أفانني سحرها، وال كاألسلوب احلكيم فيها، وهو تلقي املخاطب بغري ما

                                                           

 .42لويب، ص:سامي حممد عبابنة ، التفكري األس - 1
 .212/213، ص:01ج: احلسن ابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ،  - 2
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 .1«يتـــــرقب  
ــه " منهاج  هـ( فقد خصص قسما684أما حـازم القرطاجين )ت     ـ األدابء  البلغاء وسراج كامال من كتابـ

مل يثبت على اجتاه واحد يف » " عاجل فيه كثريا من القضـــــــــــااي اليت تتعلق ابألســـــــــــلوب، وحازم يف كل هذا 
حتديد معىن األسلوب، بل ترّدد بني هذه التحديدات الثالثــــــــــة يف ربطه مرة ابلناحية املعنوية يف التأليفات، 

 .  2«ة اثلثة ابلفصاحـة والبالغـةوربطه مرة اثنية بطبيعة اجلنس األديب، ومر 
فأما من جهة ربطه ابلناحية املعنويـــــة، فذلك يظهر حني يتكلم عن طريقني للتعبري؛ طريق اجلد وطريق     

وجيب يف معاين الطريقة اجلدية أن تكون النفس فيها طاحمة إىل ذكر ما ال  »اهلزل، يقـــــــــــــــــــــــــول يف األوىل: 
ــــــــــره وال يسقط من مروءة املت ــــــــــة:  3« كلم...يشني ذكـ ومما ختتص به طريقة اهلزل وجيب  »ويقول يف الثانيـ

ّفة إىل ما يقبح أن يوثر، وأال تقف دون أقصـــــــــى ما يوقف  اعتماده فيها أن تكون النفس يف كالمها ُمســـــــــِ
.ومن جهـــة ربطـــه ابجلنس األديب؛ وذلك حني تكلم يف الطرق الشعريـــة وما تنقسم إليه وما 4«...احلشمة 

 حنوه من األساليب، والتعريف مبآخذ الشعراء يف مجيع ذلك.                                                 ينحى هبا 
أصــــــــــبح عملية لوصــــــــــف درجة  » وأما من جهة ربطه ابلفصــــــــــاحة والبالغة ؛ فاألســــــــــلوب عند حازم    

أســــــــلوبه من خصــــــــائص تتصــــــــل االمتياز، وصــــــــوال إىل مرحلة اإلعجاز يف التعبري القرآين ابعتبار ما حيتويه 
 .     5«ابلفصاحة والبالغة، مما يدخل حتت مفهوم النظم كما حدده عبد القاهـر

وهو ذلك املعىن الرابط بني املعىن اللغوي واالصـــــــــطالحي لألســـــــــلوب ومما تقدم ميكن أن نســـــــــتخلص     
 . يف سياق معيـن  املتمثل يف أن األسلوب هو طريقة خاصة للتعبيـر يعتمدها مستخدم اللغـةاملشرتك 
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 مفهوم الرتكيب -02
 مادة " ركب " :   لغــــة 

 :يف معجم العني -
 . 1« والرَّكيب: اسم للمركب يف الشيء، مثل: الَفصِّ وحنوه......  »    
 :يف لسان العربو  -
، وهو ما غرس سطرا على جدول أو غيـــــــويف النوادر: يقال ركيب من خن »    دول. ورّكب الشيء: ج رــــــل 

، وقد ترّكب وتراكب... والرّكيب: يكون امسا للمركب يف الشيء، كالفص يرّكب  وضع بعضه على بعض 
ــبـْـتُــه  يف ِكفَّــِة اخلامت، ... وشيء حسن الرتَّكيب. وتقول يف تركيب الفص يف اخلامت، والنصل يف السهم: ركَّ

 .    2« فرتكََّب، فهو ُمركٌَّب وركــيب
 : يف القاموس احمليطو  -

 .3«ورّكبه تركيباً: وضع بعضه على بعض   فَـتَـركَّب وتراكب... »    
 :يف املعجم الوسيطو  -
وركَّب الشيء: وضع بعضه على بعض. ... و ركبَّ الكلمة، أو اجلملة. وهذا تركيب يدل على ...  »    

    .     4«كذا. وركَّب الدواء وحنوه: ألفه من موادَّ خمتلفة 
ومما سبق من تعريفات يتبني أن املعىن اللغوي ملادة " ركب " يتمثل يف أن هناك أجزاًء متعددًة قد ُضمَّ     

 بعُضها إىل بعض ، فصارت تلك األجزاء جزءاً واحداً  يسمى بـ " املركب"  أو "الرتكيب".
 :اصطـــالحا

ن إطار التعريف اللغوي من حيث إنه ضم  خيرج الشريف اجلرجاين يف تعريفه ملصطلح "الرتكيب" عمل    
 . 5«الرتكيب: مجع احلروف البسيطة ونظمها ليكون كلمة »األجزاء بعضها إىل بعض، حني يقول: 

ومصطلح " الرتكيب " أوسع يف االستعمال من مصطلح " التأليف" ذلك أن األول هو ضم  األشياء     
 اين ال يكون إال بضم املتناسب ـــــــأو ال، بينما الثة الوضع ـــــإىل بعضها مؤتلفة كانت أو ال، مرتب
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 .    1واملؤتلف
وأما مفهوم الرتكيب عند اللغويني القدماء فقد ارتبط مبفهوم كل من اجلملة والكالم، حيث تداخلت     

هذه املصطلحات فيما بينها، غري أن مصطلح " اجلملة " طغى على املصطلحني اآلخرين، ومن هنا عمل 
أول انحية كفيلة  »ن على حتليلها إىل مركباهتا، وعلى ضبط أمناطها و وظائفها، وكانت و اللغوي هؤالء

ابالهتمام هي املصطلحات اليت يطلقها النحاة على ما نسميه اجلملة، فال يظهر أهنم كانوا يف البداية 
يعد أول من ألف  ،  فسيبوبه الذي2«يستعملون مصطلحا تبلور فيه ما تتميز به اجلملة من تركيب خاص

يف النحو مل يفرد للجملة اباب ىف كتابه "الكتاب"، فإذا ما استعرضناه حبثا عن مصطلح اجلملة فال جند له 
أثرا، غري أنه أشار إىل مفهومها حتت مصطلح  آخر هو مصطلح الكالم، و ابن جين ال يفرق بني اجلملة 

لكالم إمنا هو يف لغة العرب عبارة عن األلفاظ فقد ثبت مبا شرحناه و أوضحناه أن ا »والكالم، فيقول:
، و يقتفي كل من 3«القائمة برؤوسها، املستغنيــة عن غريها، وهي اليت يسميها أهل هذه الصناعة اجلمل

. بينما خالف ابن هشام ذلك 4أثر ابن جين يف عدم التفرقة بني هذين املصطلحني الزخمشري وابن يعيش
مغين اللبيب " للمقارنة بني اجلملة والكالم، قام على إثرها بتصنيف اجلملة حينما خصص اباب يف كتابه " 

 .5تصنيفا ثالثيا: امسية وفعلية وظرفية، وقد عد اجلملة الشرطية من قبيل اجلملة الفعلية
وأما اللغويون احملدثون فقد استعملوا مصطلح اجلملة كما استعملوا أيضا مصطلح الرتكيب، وهذا األخري     

يف العصر احلديث على الرغم من أنه ال يؤدي الداللة احلقيقية على معىن االئتالف أو النظم أو شاع 
لجملة، كون أن أصله هو الدمج بني جزأين من أجزاء الكلمة، واستعري لاإلسناد بني األركان األساسية 

ملة هو األجدر بعد ذلك ليدل على إسناد لفظتني بعضهما إىل البعض وليس دجمهما، على أن مصطلح اجل
ابالستعمال ألنه يدل على معىن هذا املفهوم؛ أي إمجال لفظتني أو أكثر يسند أحدمها إىل اآلخر ليدال 

 .      6على معىن واحد
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املركب الذي  »هذا املعىن الذي هو يف بدايته عبارة عن تصّور ذهين، فاجلملة يف عرف احملدثني هي      
ة كانت قد أتلّفت أجزاؤها يف ذهنه، مث هي الوسيلة اليت تنقل ما جال يف يبني املتكّلم به أن صورة ذهني

 . 1«ذهن املتكلم إىل ذهن  السامع 
و بعد هذا العرض، سيأيت البحث على تبيني أسلوب التقابل يف القرآن الكرمي من خالل رصد مناذج    

 ، وذلك كما يلي:نظريمن الرتاكيب القرآنية املتقابلة و كشف ما حوته من مجالية منقطعة ال
 التقابل بني االمسية والفعلية   طريفاختالف  -03
يدل على االسم  »ّن يفرق البالغيون يف استعمال كل من االسم و الفعل يف اخلطاب القرآين، ذلك أ    

 . 2«الثبوت واالستمرار، والفعل يدل على التجدد واحلدوث، وال حيسن وضع أحدمها موضع اآلخر
يظهر الفرق فيها واضحا يف املقابلة بني  الكثري من النماذج األسلوبية اليت يستخدم  ن الكرميالقرآ و    

 وصف هللا تعاىلأن ومن ذلك، ، استعمال كل من االسم الدال على الثبات، والفعل الدال على التجدد
ال فيما يكون ابالسم دون الفعل التصافه تعاىل بصفاته على الثبوت دون التغري إيكون وعلى األغلب 

       ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ چ : هللا ولــــقيف مثل تعاىل متصفًا به 

فقد جيء يف قوله  ،3چ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى  ى ې
إلفادة معىن دوام صدور االستهـــزاء منهم وثباته، وجيء   چ ى   ى  ائچتعاىل حكاية لكالمهم 

جـــدد من الفعل املضارع أي جتــّدد إمالء هللا هلم زماان إىل إبفادة الت چەئ  ەئ  وئ  چيف قوله تعاىل: 
. وإذا سأل أحدهم: كيف جيوز وصف هللا تعاىل أبنه يستهـــزئ، وهو على هللا حمال؟ 4أن أيخذهم العذاب

ـل أهل ، فمن أتويـــة ابجلزاءـــــعلى املقابلإمنا يكـــون ابلفعل دون االسم  تصافواإلجابـــة أن مثل هـــذا اال
أن ما يفعله هللا هبم جــــزاء على استهزائهم مساه ابالستهزاء، ألن جــــــــزاء الشيء يسمى  »التفسري هلذه اآليــــة 
 . 6« 5چ...  ےۓ ے ھ ھ چ :قال هللا  ابسم ذلك الشيء،
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 ٺ ٺٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ  چ :أيضا، قوله ه نوم    

ناء من هللا تعاىل بشأن إخراج احلي من امليت أشد أتى فيه ، فلما كان االعت1چ ٹ ٿ ٿ ٿٿ
 .2ابملضارع ليدل على التجدد

مبعىن ابسطات  چ ڱ چ و 3چڱ ڱ      ڱ     ڱ  ڳ ڳ ڳ چ :قوله ه كذلك ومن   
، أي يضممن أجنحتهن إذا ضربن هبا جنوهبن،...وملا  چ ڱ چأجنحتهن يف اجلو عند طرياهنا،...و 

صف األجنحة،...واألصل فيها مد األطراف وبسطها، وكان القبض طارائ على  كان أصل الطريان هو
 البسط،...جيء مبا هو طارئ غري أصل بلفظ الفعل، ومبا هو أصل بلفظ االسم، 

 .4على معىن أهنن صافات ويكون منهن القبض ترة بعد ترة
 ميثل بسط األجنحة،  چ ڱ چأن طول املّدين يف  »وإن من دقائق النظم القرآين يف هذه اآلية؛     

التحرك الطارئ، وزمن املد أطول من زمن التحرك يف الطريان ويف  چڱ چ ومتثل الوقفتان يف
 .     5«املفردتيـــن

 املثاالن السابقان كان التقابل فيهما بني اسم وفعل ظاهرين، وأما ما يكون فيه التقابل بني اسم وفعل     
 چ ې چ ــــف ،6چ ائ ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ چ :مضمرين؛ فمثاله قوله 

 ملبتدإمصدر مرفوع على اخلرب  چ ې چ مفعول مطلق لفعل حمذوف، تقديره: " سلمنا سالما "، و
حمذوف، تقديره: أمري سالم، ورفع املصدر أبلغ من نصبه ألن الرفع فيه تناسي معىن الفعل فهو أدل على 

رّد السالم بعبارة أحسن من عبارة  ى أن إبراهيم الدوام و الثبات. ولذلك خالف بينهما للداللة عل
    .7الرسل زايدة يف اإلكرام

 ڀ ڀ    ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: ومنه أيضا، قوله     

                                                           

 .95اآلية:  األنعام، - 1
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فاهلل عز ، 1چ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ    ٹ  ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ا تنفي املستقبل قيل: مث عطف " الغالب أهن ال أوال نفى عبادته يف املستقبل ألن " »وجل يف هذه السورة 

 چ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺچ:نفيا للمستقبل على سبيل املقابلة مث قال چٺ ڀ ڀ    ڀ ڀ چعليه 
 چ ٺ ڀ ڀ    ڀ ڀ چنفيا للحال ألن اسم الفاعل احلقيقة فيه داللته على احلال مث عطف عليه 

حاال وال مستقبال وهم كذلك،... ال يعبد ما يعبدون ال  نفيا للحال على سبيل املقابلة فانتظم املعىن أنه 
وإن  چٺ ڀ چفأطلق ما على األصنام قابل الكالم مبا يف قوله  چ پ پ پ ٻ چوملا قال 

 .2«كانت يراد هبا هللا تعاىل ألن املقابلة يسوغ فيها ماال يسوغ مع االنفراد 
مال اجلملة االمسية وكما أن استعمال االسم داال على الثبات، والفعل داال على التجدد، فإن استع    

 يكون أثبت وآكد من استعمال اجلملة الفعلية، ففي حال وقوعهما طرفان للتقابل يكون ذلك بصورتني:
 ۋ ٴۇ  ۈ ۈ چ :األوىل: تطابق الطرفني )مجلة امسية، مجلة فعلية(، ومن ذلك قول هللا  -

، فهم ملا خاطبوا املؤمنني 3چ ائ ائ ى  ى ې       ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
ألهنم يف خماطبة  »،  چ ې       ې چ ، وخاطبوا شياطينهم، ابجلملة االمسية چ ۅ چلة الفعلية ابجلم

إخواهنم مبا أخربوا به عن أنفسهم من الثبات على اعتقاد الكفر والبعد من أن ينزلوا عبه على صدق 
 .        4« .ورغبة...  وما قالوه للمؤمنني فإمنا قالوه تكلفا وإظهارا لإلميان خزاي ومداجاة ..

عدم تطابق طريف التقابل بني االمسية والفعلية، وذلك ما يكون  مناسبة لفواصل اآلي يف السورة، الثانيـــة:  -
و الفاصلة هي كلمة آخر اآلية، كقافية الشعر وقرينة السجع، وهي تقع عند االسرتاحة ابخلطاب؛ لتحسني 

 ڻ ڻچ:ومن أمثلة عدم هذا التطابق، قول هللا ، 5مراعاهتا جمموعة من األحكاميف الكالم هبا، و 

 ۓ  ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ     ہ ۀ ۀ
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 چ و " استبشرت "، وإمنا قابله بقوله: چ ہچحيث مل يقابل بني  ،1 چ ڭ ڭ ڭ  ڭ 

 مراعاة للفاصلـة. چ ڭ ڭ  ڭ
 چ          چ    ڃ   ڃ چ، وقوله أيضــا: 2چ  ٿ ٿ   ٿ           ٿ     ٺ     ٺ ٺ چ :ومنه قول هللا     

 .3چ چ چ
 : صيغ الوصفيف التقابل  طريفاختالف  -04
، 4والصفة يف األصل مصدر " وصفت الشيء " إذا ذكرته مبعان فيه، أوهي املعىن القائم بذات املوصوف    

ويف تشكيل التقابل قد يقع كل طرف فيه صفه، وقد خيتلفان يف صيغة الوصف زايدة يف  املعىن، ومجاال 
 بري.يف التع

، 5چ  ىئ          ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ چ : هلو قومن أمثلة ذلك يف القرآن الكرمي     
، أو بني "الكافر  " و "الشاكر "ومل جيمع بني  "ورــالكف "و  "الشاكر  "بني هللا تعاىل  اآلية مجعهذه في ف
، ال شك أن 6لفاصلة القرآنيةابملبالغة مراعاة ل " كفور"  وابإلضافة إىل أنه قال ، "الكفور  "و  "الشكور  "

ملا كان الشكر قل من يتصف به  »حيث إنه ، هذا االختالف يف االستعمال ينتج عنه اختالف يف املعىن
قال )شاكرا(، وملا كان الكفر كثر من يتصف به ويكثر وقوعه من اإلنسان خبالف الشكر جاء ) كفورا( 

 .7«بصيغة املبالغة 

 ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ   ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ:ومنه أيضا قول هللا     

هذه اآلية مها " مغلولة " و " تبسط "، وقال تعاىل :" مغلولة " ومل  وطرفا التقابل يف ،8چ ڤ ڤ

 ال تكونــــــن   ، أيچ ٺ ٺ ٺ ٺچ   :يقل :" تغّل يـــدك " ذلك أن النعت ألزم، فقوله 

                                                           

 .45الزمر، اآلية:  -1
 .76الزخرف، اآلية :  -2
 .79الزخرف ، اآلية:  -3
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  .     1عادتك املنع فتكون يدك مغلولة
  :واجلمع اإلفرادبني ابل التق طريفاختالف  -05

، فاألوىل كثريا ما ترد " األرض"  و " السماء" ومن أمثلة ذلك يف القرآن الكرمي املقابلة بني لفظيت     
إىل  ه(751)ت ردة، وقد أرجع ذلك ابن قيم اجلوزيةـــبصيغة اجلمع، على عكس الثانية اليت ال ترد إال مف

 أسباب منها اللفظي و منها املعنوي:   
، وأما السماء فهي بكَضرْ وهو فْعل  األرض على وزن ألفاظ املصادر الثالثية إن : فأما اللفظي -    

ْحت ومها ال يثنيان وال جيمعان ويف ْفل والتَّ ومعناها السُّ  اوزهناألرض يف والذي مياثل  أببنية األمساء أشبه.
 الفوق والعلو ومها كذلك ال جيمعان،... : مقابلتهما

 من هذا الفرق، هو أهنم لو مجعوا " األرض " على قياس مجوع التكسري، وقالوا: آُرض، أو  وأحسن    
  ظــــن والعذوبة ما يف لفــــــة واحلســــظ إذ ليس فيه من الفصاحــــــهذا اللف آراض، أو أُروض،  الستثقل

 لفظ " األراضي "، وعلى عكسه  " الذي يلج يف السمع بغري استئذان لنصاعته وعذوبته. السموات"
  جب   يئ ىئ چ: هللا تفادوا من مجع ) أرض ( إذا أرادوه بثالثة ألفاظ تدل على التعدد كما قالوهلذا 

 .، كل هذا تفادايً من أن يقال أراض  وآرض2چيب ىب مب خب حب
 " السماء " مًت اعتمد يف ذكرها  على السماء احملسوسة اليت هي السقف، ألنفـــ: أما املعنويو  -    

  ذاهتا دون معىن الوصف، صح مجعها مجع السالمة ألن العدد قليل.اإلخبار عن  وقصد

وأما " األرض " فأكثر ما يقصد من ذكرها " التحت " و " السفل "، دون قصد ذواهتا أو أعدادها،     
 چيب ىب مب چ: وحيث قصد هبا ذلك، أيت بلفظ يدل على العدد، كقول هللا 

 منها:وهناك فروقات أخرى      
 سعة " األرض " ال ميكن مقارنتها بسعة " السماء "، فهي ابلنسبة إليها كحصاة يف صحراء. -
األرض هي دار الدنيا، وهللا مل يذكر الدنيا إال مقلال هلا حمقرا لشأهنا، وأما السماوات، فهي مقر مالئكة  -

 .3فإذا عرب عنها اعتمد التعبري ابجلمع ...، وحمل دار جزائه،الرب 
                                                           

 ه/1418، 01أبو احلسن أمحد بن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة العربية، تعليق: أمحد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بريوت / لبنان، ط:  - 1
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ومن  ة من ذلك،غاي، فيبقى للسياق دوره يف حتديد الفراد السماء حينًا ومجعها حينًا آخروأما عن إ    
 ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ: أمثلة ذكرها مفردة، قول هللا

الوصف من ذكرها هو كان املراد هنا  ، ف1چ ڑ   ڑ  ژ ژ  ڈڈ ڎ   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
 ڭ ڭ  ڭ  ۓ ۓ ے ے چ :كذلك  قوله  و .خمصوصة الشامل والفوق املطلق ومل يرد مساء

فلما كان املراد  ، رّب كل ما عال وكل ما سفل إرادة هلذين اجلنسني، والقصد: ،2چ ۇ ۇ  ڭ
وهو أمر حقيقي ال يتبدل عموم ربوبيته أتى ابالسم الشامل لكل ما ُيسمى مساء وكل ما ُيسمى أرضــاً، 

  وإن تبدلت عني السماء و األرض.
 ، فلما كان املراد 3چ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: ما عن مجعها، فمن ذلك قول هللا وأ    

 .4اإلخبار عن كثرة تسبيح سكاهنا، وتباين مراتبهم، مل يكن بد من مجع حملهم
النغم املوسيقي يف  أن وأما الرافعي فريجع عدم مجع األرض يف اآلية السابقة من سورة الطالق إىل    

تل ، وخيهلذه اجلسأة اليت تدخل اللفظ ؛سبع أرضنيو  :ومل يقل »الرتكيب ال يساعد  على ذلك، يقول: 
    .5« هبا النظم اختالال

و " الظلمات " ، فإن األوىل مل ترد  ومن أمثلته يف الرتكيب القرآين أيضا، التقابل بني لفظيت " النور "    
 ې   ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ چ :ومثال ذلك، قوله ترد الثانية إىل جمموعة، إىل مفردة بينما مل 

وقد أمجع املفسرون على أن املراد ابآلية، هو . 6 چ...ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې
، و مع أن السياق يتطلب اجلمع ألجل املقابلة بني 7أن هللا تعاىل أخرج الذين أمنوا من الكفر إىل اإلميان

ظلمات " جاء بصيغة اجلمع بينما جاء الطرف الثاين بصيغة املفرد، وذلك الطرفني، فإن الطرف األول " ال
 . 8أن األخري تعبري عن وحدة احلق، كما أن األول تعبري عن تعدد فنون الضالل
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 ر   ـــــم والتأخيـــــالتقـدي -06
، لبالغةمبحث من مباحث علم النحو كما أنه أيضـــــــــــــــا من مباحث علم املعاين يف االتقدمي والتأخري     

ابب كثري الفوائد، جم  »و وهو مظهٌر من مظاهر البالغة العربية وســــــــــــــٌر من أســــــــــــــرار مجاهلا وإبداعها,
ــة، ويفضي بك إىل لطيفة، وال تزال ترى  ــرُّ لك عن بديعـ احملاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، ال يزال يَفتـ

ك ولطف عندك أن قدم فيه شـــــــعرا يروقك مســـــــمعه، ويلطف لديك موقعه، مث تنظر فتجد ســـــــبب أن راق
     .             1«شيء وحول اللفظ من مكان إىل مكان

ــــــــــــــــة يف القرآن الكرمي، فاألســباب عديدة؛ أمها أن يكون      وأما عن التقدمي والتأخري بني العناصــر املتقابلـ
 ستدعي ذلك.التقدمي ألجل العناية ابملقدَّم واالهتمام به أكثر، أو أن يكون مراعاة للمقـام الذي ي

و القرآن الكرمي يوظف هــذه الظــاهرة بكثرة، فهو يقــدم لفظــة على أخرى يف مقــام ويؤخرهــا عنهــا يف     
مقام آخر، ومثال ذلك، أن جنده يقدم الســــــــــــماء على األرض يف مقام، ويقدم األرض على الســــــــــــماء يف 

آخر، وهكذا أيضا ابلنسبة  مقام آخر، ويقدم اإلنس على اجلن يف مقام، ويقدم اجلن على اإلنس يف مقام
 ملتقابالت أخرى مثل احلي وامليت، الدنيا واآلخرة، وغريها. 

إن مــا يهم يف هــذا املبحــث هو عــدم االكتفــاء بــذكر أن األهم هو األوىل ابلتقــدمي، وإمنــا تبيني أوجــه     
لبصــــــــــــــر ابلتعبري التقدمي والتأخري فن رفيع يعرفه أهل ا »احلســــــــــــــن يف تقدمي لفظة مرة وأتخريها أخرى، و 

 والذين أوتوا حظا من معرفة مواقع الكالم وليس ادعاء يدعى أو كلمة تقال.
الذروة يف وضع الكلمات الوضع الذي تستحقه  -كما يف غريه  –وقد بلغ القرآن الكرمي يف هذا الفن     

راعاة السياق الذي يف التعبري حبيث تستقر يف مكاهنا املناسب. ومل يكتف القرآن الكرمي يف وضع اللفظة مب
ـــــرة واحدة شاملة يف القرآن الكرمي  وردت فيه بل راعى مجيع املواضع اليت وردت فيها اللفظة ونظر إليها نظـ

 . 2«كله.  فنـــــــرى التعبري منسقا متناسقا مع غريه من التعبريات كأنه لوحـة فنية واحـــــدة مكتملة متكاملـة 
 الغة  القرآن الكرمي، من خالل تقدمي وأتخري املتقابالت، ما يلي:ومن األمثلة اليت تظهر فيه ب    

 
 
 

                                                           

 .110:، ص دالئل اإلعجازعبد القاهر اجلرجاين،  - 1
 . 53م، ص:2006هـ/1427، 04فاضل صاحل السامرائي، التعبري القرآين، دار عمار، عمان، ط: -2



 مجالية التقابل يف القرآن الكرمي                                                           الفصل الثالث  

  

    الناس( ) اجلنة/-

 أخرى. لناس، مع أننا جند العكس يف سورة لفظة " اجلِّنـة " على لفظة " الناس " يف سورة ا متتقد    
 وهذا ما بّينه فاضل السامرائي يف تفسريه البياين لسورة الناس، إذ يقول: 

 قول: ومل قدم اجلّنة على الناس؟ واجلواب أن هلذا التقدمي عدة أسباب:    وقد ت »
منها أن اجلنة هم املعتدون على الناس. وأهنم األصــل يف الوســوســة حًت أن الوســواس من أمساء الشــيطان. 

 وقد تكون وسوسة اإلنسي لإلنسي بسبب وسوسة الشيطان ودفعه. 
 ڤ ڤ ٹ چ :طني اإلنس على شياطني اجلن، فقالوقد تقول: ومل إذن قدم يف آية أخرى شيا

 .  1چ ڃ    ڃ    ڃ        ڄ    ڄ ڄ    ڄ    ڦ  ڦ    ڦ ڦ       ڤ  ڤ
واجلواب: أن املقام يف األنعام يقتضـــي تقدمي شـــياطني اإلنس على شـــياطني اجلن، ذلك أن ســـياق اآلايت 

 .2يف كفرة اإلنس ومشركيهم ال يف اجلن والشياطني
والعداوة لألنبياء وحماربتهم ظاهرة يف اإلنس.      چ  ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ چ يف اآلية: ولقد جاء     

 فعداوة األنبياء أظهر يف اإلنس منها يف اجلن.
 واالفرتاء على هللا ظاهر لنا يف اإلنس فناسب تقدمي اإلنس على چ     ڇ ڇ     ڇ چمث قال:     

 .3«اجلن، وهللا أعلـم 
 ) السماء/ األرض ( -

جمتمعتني يف القرآن الكرمي يف ســـــــــــتة وســـــــــــبعني  "األرض  "و  "الســـــــــــماء  "كر هللا عز وجل لفظيت ذ      
موضـــــــعا، منها اثنان وســـــــبعون موضـــــــعا تقدمت فيه " الســـــــماء " على " األرض "، وأربعة مواضـــــــع فقط 

اب ، ويبقى الســياق الذي ترد فيه اآلايت من بني أهم األســب 4تقدمت فيها " األرض " على " الســماء "
 هلذا التقدمي. 

 ی ی ی... چ ومن بني املواضع اليت تقدمت فيها "األرض" عن "السماء"، قول هللا تعاىل:    
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،وقد  1چ  ىث مث              جث  يت    ىت مت   خت  حت جت  يب  ىب  مب  خب  حب جب  يئ   ىئ  مئ  حئ جئ 
ــَق املذكور به  ـ ـ ـ ـــدم  -األرض-أوال قدم لفظ " األرض" عن " السماء " ألجل كالم تقدََّم تعلَّـ ـ ، وهذا املتقـ

ـــون يف األرض  ەئ ەئ ائ ائ ى ى چ :، وذلك هو قوله 2هو خطاب ألهل األرض وعملهم يكـ

 .    3چ  ىئی  ىئ ىئ ېئ  ېئ ېئ   ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ   وئ
  ڦ ڤڤ ڤ   ڤ ٹ     ٹ ٹ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ ٺ...  چ :ومنها أيضــــا، قوله     

. فمن روعة البيان ومجال التناســب يف هذه اآلية الكرمية، 4چ ڃ ڃ       ڃ     ڄ  ڄ ڄڄ   ڦ  ڦ ڦ
  ٹ چ "، وقال: :" ما خُيرجومل يقل چٿ  ٿ چ  لومل يقل "ما يوجل "،وقا چ  ٺ  ٺ ٺچ قال »أنّه 

ومل يقــل:" مــا يُعرج "، وهــذا أدل على العلم ألن   چڤ   ڤ چومل يقــل: " مــا يُنزل "، وقــال:  چٹ
ــــــــرد يعلم يف العاد ــــــــه هو، أما ربنا فقد أخرب عن نفسه أنه يعلم ما الفـ ة ما يفعله هو ولكنه جيهل ما مل يفعلـ

يلـــــــــج وما خيرج وما ينزل وما يعـــــــــرج، وهذا أدّل على العلـــــــــم. وقدم ما يلج يف األرض على ما خيرج منها، 
ــــــــرج وما ي ــــــــرج، ذلك أن وقدم ما ينزل من السماء على ما يعرج فيها، فقدم ما ينزل وما يلج وأخر ما خيـ عـ

ــــــــرج بسببه أو بغريه من  ــــــــج يف األرض مث خيرج بعد ذلك من األرض ما خيـ كثريا مما ينزل من السماء قد يلـ
ـــــروج... وبدأ ابألرض وأخر السماء ألن   األسباب كالنباتت والينابيع وغريها، فالولوج قد يكون سببا للخـ

، وهي چ ڃ       ڃ     ڄ  ڄ ڄڄ   ڦ  ڦ ڦ ڦ چالســـــياق يف الكالم على أهل األرض وهو قوله: 
 .5«مسكنهم 

 ) اآلخرة / األوىل (-
وفواصــل القرآن كلها بالغة  »من تقدمي لفظة على أخرى ما يكون مناســبة لفواصــل اآلي يف الســورة،     

، وهذه املناســـبة 6«وحكمة؛ ألهنا طريق إىل إفهام املعاين اليت حيتاج إليها يف أحســـن صـــورة يدل هبا عليها 
ن حبيــث يقــدم أحــد طريف التقــابــل عن اآلخر مع أن األول متقــدم يف الزمــان عن الثــاين، وذلــك كي تكو 
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 مئ  حئ چ: تناســــــــــــب اآلية اآلايت األخرى يف الفاصــــــــــــلة، ومن ذلك يف القرآن الكرمي، قول هللا 

، حيث قدم " اآلخرة " عن " األوىل " مراعاة للفاصــــــــلة اليت انتهت هبا آايت الســــــــور، 1 چ يئ ىئ
  ی یی   ىئ   ىئ ىئ ېئ ېئ چ:  مراعــاة ذلــك لقــدمــت " األوىل " عن " اآلخرة " ،كمــا يف قولــه ولوال

 . 2 چ  مب خب  حب   جب يئ مئىئ      حئ  جئ    ی
 :كما قد تقدم العتبارات أخرى منها مناسبة السياق الذي تردان فيه، ومن ذلك قول هللا       

ــــــــــــــــــــــــــــدمي " اآلخرة " عن "األ3چ ەئ ەئ ائ ائ ى چ  وىل" يف هذه اآلية، وذلك ألهنا ، وقد مت تقـ

 ڭ ڭ چ ، وقوله: 4چ ۓ ۓ ے     ے     ھ ھ ھ   ھ ہ ہ ہ چ "مرتبطة بقوله: 

، ذلك أن املعطي املتقي يريد اآلخرة فيقول 5چ ٴۇ     ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ
دمها أو أراد هللا له: إن لنا اآلخرة، والبخيل املســــــــــــــتغين يريد الدنيا، فيقول هللا له: إن لنا الدنيا. فمن أرا

 ہ ہ چإحدامها فليطلبهما منه تعاىل وليســـــلك ســـــبيل طاعته... وقدم اآلخرة لتقدم طالبها، وهو قوله: 

   .6...چ ...ڭ ڭ ڭ ڭ چ وأخر األوىل لتأخر طالبها وهو قوله: چ ...    ھ ہ
   الذكـر واحلـذف  -07
 ث علم املعاين يف البالغة, ويف مبحث من مباحث علم النحو كما أنه أيضا من مباحأيضا احلذف و    

 هذا األسلوب من الدقة واجلمال ما جعل علماء البالغة يتحدثون عنه مبينني سر مجاله يف موقعه. 
ـــــو احلذف من العناصر اليت تزين اللغة وتقوي     ـــــها, وتزيـ ـــــد املعىن مجـ يقول عنه عبد القاهر ويف ذلك ااًل, ـ

ه ابلسحر, فانك ــــملسلك، لطيف املأخذ، عجيب األمر, شبيهو ابب دقيق ا »(: هــــ 471اجلرجاين )ت 
 د لإلفادة, وجتدك انطق ما تكون إذا مل ـأزي ،أفصح من الذكر, والصمت عن اإلفادة ،رى به ترك الذكرـت
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أو فعل جتده قد حذف مث  ...فما من اسم » ، ويقول عنه أيضا: 1« نـإذا مل تبما تكون بياان  ق, وأمتـتنط
ـــــــوحذف يف احلال ينبغي أن حيذف فيها إال وأنت جتد حذف .أصيب به موضعه  ،ه هناك أحسن من ذكرهـ

 . 2«ق بهـنس من النطآوترى إضماره يف النفس أوىل و 
يف ســــــــــــــورة  يف القرآن الكرمي، قول هللا  -الــذكر واحلــذف   –ومن األمثلــة عن مجــال هــذا الفن     

وقوله يف موضــــــــع آخر من نفس  ،3 چ ې ې       ې    ۉ ۉ    ۅ   ۅ  ۋ ۋ چالصــــــــافات: 
 . فاهلل عز وجل ذكر الضمري "هم"4چ ىئ ېئ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ چالســــــورة: 

ـــــــــــــــــــة.  قالوا: وســـــبب ذلك أن األوىل كانت  »مع " أبصـــــر " يف اآلية األوىل ومل يذكره معها يف اآلية الثانيـ
ـــــــــل وأسر، فلما تضمنت امل عركة ما تضمنت من قتل بسبب نزول العذاب هبم يوم بدر وما حل هبم من قتـ

 صناديد قريش وأسرهم، وشفاء صدور املؤمنني، قـال: "وأبصرهم". 
وأما الثانية فكانت يف يوم فتح مكة، وليس فيه قتل وال أسر، وإمنا هو هدايــــــة ورمحة، مث إن فتح مكة     

 ان يف بدر. فلما كان فتحا جلزيرة العرب ولذا أطلق فقال: " وأبصر " ألنه ليس خمتصا أبهل مكة كما ك
 كانت وقعة بدر خاصة أبهل مكة وقد حل عليهم العذاب وحدهم قال: " أبصرهم "، وملا كان الفتح 

 . 5«ليس فيه قتل مجاعة وال أسر وكان أثره عاما أطلق فقال: " وأبصر " 
 تعاىل:، ففي هذه اآلية الكرمية، قال هللا 6 چ  چ  چ     چ  چ ڃ   ڃ چ: ومن ذلك أيضا قوله     

يف ذكر ضـــــــــــمري املخاطب يف التوديع تكرمي  »، و 7" قلى " ومل يقل: " قالك " مراعاة للفاصـــــــــــلة القرآنية
، ، خبالف القلى، فالتكرمي يف حذف الضـــــــمري وعدم كون اخلطاب مباشـــــــرة للرســـــــول  لرســـــــول هللا 

     .  8«ابلذكر وابحلذف  فأكرم 
 ڄ ڄ چ:  هللا قولومثاله  ة الثاين عليه،ــــــــذف األول لداللـــــد حيوأما عن مواقـــــــع احلذف، فق     
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 " مالئكتــه"يف قراءة من رفع  1چ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃڃ ڃ  ڄ 
 چ:  وقد يعكس، كقوله أي: أن هللا يصــــــلي فحذف من األول لداللة الثاين عليه وليس عطفا عليه.

 ما يشاء.  : ويثبت، أي2چ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
 پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ : كقوله  ،د حيتمل اللفظ األمرينوق

 خرب عن اسم هللا تعاىل، وقيل ابلعكس.               "أحق"فقد قيل: إن  ،3چڀ ڀ ڀ ڀ پ
 يكون مرتبطا ابلتقابـل يطلق عليه البالغيون اسم " االحتباك ".                         هناك نوع من احلذفو     

 : االحتباكأسلــــوب  -07-01

 ه  ـــمفهوم -07-01-01
 :  ةــــغـل -

 فقد  ،وكل شيء أحكمته وأحسنت عمله ،...شد اإلزار » :ومعناه كبْ من احلَ يف لسان العرب:     
 . 4«جاد ما حبكه إذا أجاد نسجه واحملبوك ما أجيد عمله، و  ...احتبكته،

  .5« ...الصنعة يف الثوبن أثر ـوحتسي ،الشدُّ واإلحكام »ويف القاموس احمليط:     
   اصطالحا  -

وحتســـني أثر  ،ك الذي معناه الشـــد واألحكاماحلبْ  نمأخذ هذه التســـمية م »ني، البالغييف اصـــطالح     
وشده وإحكامه حبيث مينع عنه اخللل مع  ثوبما بني خيوطه من ال فحبك الثوب سدّ  ،الصنعة يف الثوب

 .احلسن والرونق
فلما أدركها الناقد البصـــري  ،اخليوط منواضـــع احلذف من الكالم شـــبهت ابلفرج وبيان أخذه منه أن م    

 فسد  ،مانعا من خلل يطرقه ،كان حابكا له،  فوضع احملذوف مواضعه ،حوكه بصوغه املاهر يف نظمه و
 .6« قـبتقديره ما حيصل به اخللل مع ما أكسبه من احلسن والرون

                                                           

 .56األحزاب، اآلية: - 1
 .39الرعد، اآلية : - 2
 .62التوبة، اآلية: - 3
 .758، مادة: حبك، ص:09، ج: 02، لسان العرب، مج: أبو الفضل مجال الدين بن منظور - 4
 .      1208مد بن يعقوب الفريوز أابدي، القاموس احمليط, ص:حم - 5

 . 323،ص: 01ج:جالل الدين السيوطي، معرتك األقران يف إعجاز القران,:  6 -
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ـــــــــط االحتباك ابلتقابل،     ـــــــــالن، وحيذف من كل  »فمعىن ذلك:  وأما إذا ارتبـ أن جيتمع يف الكالم متقابـ
 واحد منهما مقابلـه، لداللة اآلخر عليه، كقوله: علفتها تبنا وماء ابردا ، أي: علفتـها تبنا، وسقيتها ماء 

 .  1«بـاردا 
أن جيتمع هو  »وعرفه بقوله:  " احلذف املقابلي "و االحتباك أحد أقسام احلذف وقد مساه الزركشي     

 وأما عن بالغته فيقول عنه  ،2« يف الكالم متقابالن فيحذف من واحد منهما مقابله لداللة اآلخر عليه
وهو من ألطف األنواع وأبدعها وقل من تنبه له أو نبه عليه من أهل البالغة، ومل أره إال يف  » السيوطي:

 .شرح بديعية األعمى لرفيقه األندلسي
، وأفرده ابلتصنيف " املقابلي احلذف" بل مساه  ،ومل يسمه هذا االسم " الربهان" يف  الزركشيوذكره     

 .3« اعيقَ من أهل العصر العالمة برهان الدين البِ 
 وهو نوع غزير، وهو أن االحتباك:عن لبديعية قال ل هيف شرح أنه األندلسيوالسيوطي يذكر عن     

 .4لثاين ما أثبت نظريه يف األولحيذف من األول ما أثبت نظريه يف الثاين، ويف ا
 ومن خالل ما مت ذكره، ميكن حتديد أنواع االحتباك، كما سيأيت:    
 أنواع االحتباك يف القرآن الكرمي  -07-01-20

    تضادلاب االحتباك -
ذف ــــدل عليه ضده يف الثاين , وحيــــفيه ابلتضاد, فيحذف من األول ما ي األلفاظل ــــهو الذي تتقاب و    
، وهو كثري يف القرآن الكرمي، ذفـــــــــــــــــــــــــما حعلى  الثاين ما يدل عليه ضــــــــــده يف األول, ويدل ما ذكرمن 

 ومناذجه ميكن توضيحها  كما يلي:
 النموذج األول    -

 هللا قول يتشكل التقابل فيه من طرفني، وكل طرف من مقابلني، و من أمثلـة ذلك يف القرآن الكرمي    
 : األصل :  ،5 چ  ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ ەئ    ەئ   ائ ائ  ىى ې ې چ 
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 فإن افرتيته فعلي إجرامي وانتم براء منه، وعليكم إجرامكم وأان بريء مما جترمون، فنسبة قوله تعاىل:
وهو  " وأنتم براء منه" وهو الثالث كنسبة قوله :  " وعليكم إجرامكم "وهو األول إىل قوله:  چ وئ چ

 رابع، واكتفى من كل متناسبني أبحدمها.وهو ال چ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ چ الثاين إىل قوله تعاىل
 و املخطط التايل يوضح ذلك: 

 
 داضتد                  اضت

 
 2َل ـــــــاملقاب  + 1َل ـــــــــاملقاب        2ل ـــــــــ+  املقاب 1ل ـــــاملقاب

 مذكور  حمذوف         مذكور        حمذوف                                  
 مما جترمون وأان بريء   وعليكم إجرامكم      وأنتم براء منه    فعلي إجرامي                 

  .1 چ  حئ جئ ی  ی ی ی             ىئ ىئ ىئ چ: ومن أمثلته أيضا، قول هللا     
 .شبه الكافرين ابألمواتو املؤمنني ابألحياء، الكرمي  القرآنذه اآلية الكرمية، شبه في هف

 ، ذكرت فيه أقوال:  چ ی             ىئ ىئ چ : وقوله »   
منها أن املقصــــود به من كان حي القلب حي البصــــرية فينتفع ابإلنذار. وقيل أن املقصــــود به من كان     

ــل كامليت. وقيل إن املقصود به من كان مؤمنا، ألن اإلميـــان حياة، ومن كان مؤمنا  عاقال متأمال ألن الغافـ
     2« كان حـيًّا...

فوقع بذلك حذف  صراحة ومل يصرح مبوهتم أو موت قلوهبم,فقد ورد  چجئ چ ظــــــــــــلفوأما     
 " الكافرون " ملا دل عليه ضده (اإلميان)حذف أنه مت أي ، ج عنه االحتباكـاألول والثاين نت من

 :، كما يلياآلية الكرميةيف  تقديرالوعليه يكون , چ ی چ ملا دل عليه ضده " ميّـتا " وحذف ،  

  نــــــــــــــــــيـنذر من كان حي القلب من املؤمنتل                              
 . وحيق القول على ميت القلب من الكافرين

                                                           

 .70يس، اآلية : - 1
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 وميكن متثيل هذا التقابل مبا يلي:   
 

 داضتد                  اضت
 

 2َل ــــــــــــاملقاب + 1َل ـــــــــاملقاب        2ل ــــــــ+  املقاب 1ل ـــــاملقاب
 مذكور       حمذوف      حمذوف               مذكور                         

 الكافرين   ميت القلب             املؤمنني   حي القلب                         

ان ـن األميازا مرسالً ألـة استعارة تصرحيية بنيت على تشبيه اإلميان ابحلياة , وجيوز أن تكون جمـويف اآلي     
لتحققه  وجلّ  ابعتبار ما كان يف علمه عزّ  " اً يّ ــــــــــــــــــــح" مع  " كان"  ســـــبب للحياة األبدية , واجمليء بــــــــــــــــــــ 

 . 1هـوحصول
 النموذج الثاين   -

اليمني وأصــحاب يتشــكل التقابل فيه من طرفني، وكل طرف من ثالث مقابالت، ويف ذكر أصــحاب     
ــــال الشمال  ڇ ڇ    ڇ  چ  چ چ چ چ:هللا قول هذا النوع من التقابل، ي، مثال عن مجـ

   گ     گ       ک      ک   ک          ک           ڑ   ڑ ژ   ژ   ڈ    ڈ      ڎ    ڎ   ڌ  ڌ  ڍ ڍ ڇ

 . 2 چ  ڱ     ڱ     ڱ   ڱ            ڳ ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ 
 وِإىل من أيخذ كتابه بيمينه،  ،ِإىل سعداء وأشقياءذكر تعاىل انقسام الناس  »و يف هذه اآلايت       

أي فأما من أعطي كتاب أعماله ؛  چ    ڇ  چ  چ چ چ چ :ومن أيخذ كتابه بشــــــــــــــماله فقال
 ،ً أي فســوف يكون حســابه ســهالً هينا؛    چ ڍ ڍ ڇ ڇ چبيمينه، وهذه عالمة الســعادة 

    ڌ چ .ما جاء يف احلديث الصــــحيحجُيازى على حســــناته، ويُتجاوز عن ســــيئاته، وهذا هو العرُض ك

... أي ويرجع ِإىل أهله يف اجلنة مبتهجاً مســـــــروراً مبا أعطاه هللا من الفضـــــــل والكرامة؛  چ  ڈ      ڎ    ڎ

 ذه ـــــــــــــــأي وأمَّا من أعطي كتاب أعماله بشماله من وراء ظهره، وه؛     چ ک     ک           ڑ   ڑ ژ   ژ چ
                                                           

 . 50 ، ص: 23، ج: األلوسي البغدادي، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين  -2
 .13، 07االنشقاق، اآلايت:  - 2
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. وبعد 1« ...أي يصـــــــيح ابلويل والثبور، ويتمىن اهلالك واملوت؛  چگ گ    ک چعالمة الشـــــــقاوة 
  هذا التفسري يكون تقدير اآلية، كما يلي:  

 فسوف حياسب حساابً يسرياً ... فأما من أويت كتابه بيمينه من أمامه          
ـــــــــــــورا .وف يدعو ثبره فســــــوأما من أويت كتابه بشماله من وراء ظه                         ..ــ

 واملخطط التايل يوضح هذا التقابل:
 داضت             داضت              داضت

 
 

 3َ+  املقابــــــل  2َ لـــــ+ املقاب 1َل ـــــــــاملقاب              3+ املقابـــــل 2ل ــــاملقاب +  1لــــاملقاب
 ذوف       مذكور        مذكورحم                  رو ذكم حمذوف       مذكور     

 يدعو ثبورا... من وراء ظهره  بيمينه       من أمامه   حياسب حسااب يسريا       بشماله              

  ابلتّــشـــابـــــه االحتباك -
مقابلـه عليه يف  وهو أن جيتمع يف الكالم متقابـالت، وحيذف من كل واحد من طريف التقابل لداللة    

يدل ما بقي على ما و ،لفظًا ومعىن املذكورملقابله  ثالاممالطرف اآلخر، حبيث يكون املقابل احملذوف 
 ومناذجه يف القرآن الكرمي، كما يلي: .حذف يف كل  منهما

 النموذج األول    -
  :ول هللا ــــالكرمي، قأمثلته يف القرآن ومن يتشكل التقابل فيه من طرفني، وكل طرف من مقابلني،     

    ڳ      ڳ     گ گ    گ   گ     ک   ک   ک    ک      ڑ     ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ  ڎچ

أي خلطوا عمال صاحلا بسيئ، وآخر سيئا بصاحل، ذلك أن اخللط يستدعي خملوطا وخملوطا . 2 چ  ڳ
أي خلطوا  »ويف صفوة التفاسري:  .3لتوبةبه؛ أي ترة خلطوا الطاعة بكبرية، وترة عصوا وتداركوا املعصية اب

                                                           

 .1380، ص: 03ج: م،1990ه، 1411، 05شركة الشهاب، اجلزائر، ط:  ،حممد علي الصابوين، صفوة التفاسري  -1
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جهادهم السابق وخروجهم مع الرسول لسائر الغزوات ابلعمل السيء وهو ختلفهم عن غزوة تبوك هذه املرة 
»1 . 

 ، يكون تقدير اآلية، هو:2وعلى أساس أن الرتكيبني متساواين يف املعىن   
 ر سيئا بصاحل "." خلطوا عمال صاحلا بسيئ، وآخ                       

 وميكن متثيل ذلك، كما يلي:     
 
 تضاد                  تضاد                                     

 
 2َ+  املقابـــــــل 1َاملقابـــــــــل          2+  املقابـــــــــل  1املقابــــــــــل 

 مذكور       حمذوف             مذكور         حمذوف
 عمال صاحلا      بسيء             وآخر سيئا      بصاحل                         

 
 تشابــــــــــــــــــــه                                                 

واملالحظ من املخطط أن املقابل األول املذكور من مقابالت التقابل يف القسم األول، يتقابل مع     
 من القسم الثاين، حبيث يتقابل مع األول املذكور ابلتضاد ومع الثاين احملذوف ابلتماثل، ونفس مقابلني

 الشيء مع املقابل الثاين من القسم األول.
 النموذج الثاين   -

يتشكل التقابل فيه من طرفني، وكل طرف من ثالث مقابالت، ومن أمثلته يف القرآن الكرمي، قول هللا     

: 3 چ ۈئ ۈئ  ۆئ    ۆئ   ۇئ     ۇئ     وئ   وئ  ەئ ەئ   ائ       ائ ى چ. 
 ذكروا يف تفسري هذه اآلية وجوها منها أن الذي ميشي يف مكان غري مستو بل فيه ارتفاع واخنفاض،    

 

                                                           

 .560، ص: 01حممد علي الصابوين، صفوة التفاسري، ج: - 1
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 .    1فيعثر كل ساعة، وخير على وجهه مكبا، فحاله نقيض حال من ميشي سواي ساملا من العثور
 كما يلي:  ومنه ميكن تقدير هذه اآلية،   

 ميشي سواي على صراط مستقيمممن  أهدى على وجهه ُمِكبا ميشيأفمن                  
  هــــــعلى وجه ميشي ُمِكبَّا ممنأهدى  صراط مستقيم مَيْشي َسواي علىأمن                  

 و هذا النوع من التقابل ميثله املخطط التايل:    
  

 تضـــــــــــــــاد         تضــــــــــاد              
 
 

 3َ+ املقابــــــــــــل  2َ+  املقابـــــــل 1َاملقابـــــــــل                3+ املقابل 2+  املقابـــــــــل  1املقابــــــــــل 
 مذكور       مذكور     حمذوف                   مذكور          جمذوف      مذكور              

 ميشي ُمِكبَّا ممن    أهدى       مَيْشي َسواي أمن        ميشي سواي ممن    أهدى    ميشي أفمن        
 على وجهه               لى صراط مستقيمع  على صراط مستقيم             على وجهه ُمِكبا    

          
 

 تشابــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 لتناظر  االحتباك اب -

 يتحدد مفهوم هذا النوع انطالقا مما ذ كره السيوطي عن األندلسي من أن االحتباك هو احلذف من     
 النظري: املثل، وقيل املثل يف كل  »، و ويف الثاين ما أثبت نظريه يف األولاألول ما أثبت نظريه يف الثاين،  

، ومن هنا فإن االحتباك املتشابه 2« نِّد والنَـــّديد...شيء...، وحكى أبو عبيدة: النظر والنظري مبعىن مثل ال
 خيتلف عن املتناظر يف كون األول تشاهبا جزئيا والثاين تشاهبا كليا. 
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 . 1 چ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ چ :ومن أمثلته يف القرآن الكرمي، قوله     
من أقصــــــــى املدينة،  فبعد أن كذب أصــــــــحاب القرية املرســــــــلني، وهددوهم ابلقتل، جاء رجل يســــــــعى    

وطلب من قومه أن يتبعوا الرســـل الداعني إىل توحيد هللا، متلطفا يف اإلرشـــاد هلم كأنه ينصـــح نفســـه، وفيه 
ومــا  »، ومعىن ذلـــك :  چ ڭ ڭ ۓ ۓ چ. يقول الرجـــل: 2نوع من التقريع على ترك عبـــادة خـــالقهم

 الذي خلقين، وهذا اخلرب مستعمل  يكون يل يف حال ال أعبد الذي فطرين، أي ال شيء مينعين من عبادة
 ۇ چ يف التعريض هبم كــأنــه يقول: ومــا يل ال أعبــد ومــا لكم ال تعبــدون الــذي فطركم بقرينــة قولــه:

 .    3« چ  ۇ
ثبت يف اآلخر, ودل أمن اجلزأين نظري ما  ولقد حصـــــــــــــــل االحتباك يف هذه اآلية أبن حذف من كلّ     

      ۇچوهو قوله  ،لداللة نظريه عليه يف الثاين " وإليه أرجع "ابملذكور على احملذوف, فحذف من األول

لداللة نظريه عليه  "ومالكم ال تعبدون الذي فطركم"وحذف من الثاين إنكاره عليهم وهو , چ  ۇ
 . 4 چ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ چيف األول وهو 

 وعليه يكون تقدير اآلية الكرمية كما يلي:             

 .عبد الذي فطرين وإليه أرجعأومايل ال                                       
 .ومالكم ال تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون                                      
 وميكن التمثيل هلذا االحتباك ابملخطط التايل:    

 ناظرت                تناظر
 

 2َـــل ـــــــــ+  املقابــــ1َل ـــــــــاملقابـــــــــ         2ــــل ـــــــــــ+  املقابـــــ 1ــــل ــــــــــــاملقابــــــ                  
 مذكور           حمذوف      حمذوف                مذكور                          

 وإليه ترجعون    الذي فطرين          وإليه أرجع           الذي فطركم                 
                                                           

 .22يس، اآلية:  - 1
 .10، ص: 03حممد علي الصابوين، صفوة التفاسري، ج: ينظر: - 2
 .368، ص:22حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج: - 3
 . 226 ، ص: 22روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، ج: ،البغدادي األلوسي ينظر: - 4
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 .  1 چ  ڎ ڎ ڌ     ڌ ڍڍ  ڇ ڇ ڇ چ :ومنه أيضا، قوله     
, كما يف سورة : " واستغفـــــره إنه كان غفـــــــارًا "هللا  أن يقولالكرمية ية ومقتضى الظاهر يف هذه اآل    
 چ: فيجرى الوصف على ما يناسب قوله, 2 چ  مئ حئ   جئ      ی ی  ی ی چ   نوح

أمره ابالستغفار ليس مقتضيا إثبات ذنب  أن، ذلك  عدل عن ذلك تلطفا مع النيب ، ف چڍ
 .3لـــه

واستنادا إىل ما قاله بعض األفاضل من أن يف اآلية احتباكا واألصل: استغفره إنه كان غفارا وتب إليه     
األول رف الطمن  چڍ چللفعل  " غفارا"حذف املفعول املطلق ، يتبني أبنه مت 4إنه كان توااب

 لداللة نظريه " وتب إليه" وحذف من الثاين الفعل  ،چ ڎ چلداللة نظريه عليه يف الثاين وهو  ذلكو 
 عليه.  چڍ چالفعل 

 وعلى هذا يكون تقدير اآلية الكرمية : 

 كان غفارا  فسبح حبمد ربك واستغفره إنه                                 
 وتب إليه إنه كان تواابً                                                     

 واملخطط التايل يبني هذا االحتباك:    
 

 ناظرت             تناظر                                 
 

 2َـــل ــ+  املقابـ1َل ــــملقابــــ  ا        2+  املقابـــــــل  1املقابــــــــل                   
 مذكور        حمذوف    حمذوف              مذكور                        

 استغفره         غفارا               تب إليه         توااب                         

 
                                                           

 .03النصر، اآلية:  - 1
 .10نوح، اآلية:  - 2
 .597، ص:30حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج: - 3
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  املشرتك  االحتباك -
مناذجه ومن  ,بني املتقابالتو التناظر  شابهد والتاضتمن حيث ال ةع السابقا نو األجيمع وهو احتباك     

 يف القرآن الكرمي:
 النموذج األول  التضاد + التشابه  -
 ڀٺ ڀ      ڀ       ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:  هللا ومثاله، قول    

 .1 چ  ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ
؛  چ پ پ چ والبلد الطّيب هو األرض املوصوفة ابلطّيب، املالئمة إلخراج النبات الصاحل...    

  ه وصف للبلد، وهو مقابل للبلد الطيب، وفسروه ابألرض اليت ال تنبت إالمحله مجيع املفسرين على أن
       .2نبات ال ينفع... مثل السباخ، وجعلوا تقدير الكالم: والذي خبث ال خيرج نباته إال نكدا

ض أن هذا مثل ضربه هللا تعاىل للمؤمن والكافر ابألرض اخلرية واألر  »واملشهور يف هذه اآلية الكرمية     
السبخة، وشبه نزول القرآن بنزول املطر، فشبه املؤمن ابألرض اخلرية اليت نزل عليها املطر فيحصل فيها 
أنواع األزهار والثمار، وأما األرض السبخة فهي وإن نزل املطر عليها مل حيصل فيها من النبات إال النزر 

ن ظهرت فيه أنواع من الطاعات واملعارف القليل، فكذلك الروح الطاهرة النقية ... إذا اتصل به نور القرآ
 واألخالق احلميدة، والروح اخلبيثة الكدرة وإن اتصل به نور القرآن مل يظهر فيه من املعارف واألخالق 

 . 3«احلميدة إال القليل 
 ومن لطائف القرآن الكرمي يف هذه اآلية:    
لى وصفه، وإمنا قرنه بقوله: " إبذن هللا "، عملا ذكر هللا سبحانه وتعاىل نبات البلد الطيب مل أيت  -   

ما أذن هللا يف إخراجه ال يكون إال على ، كون أن اقرتان النبات بلفظ اجلاللة ال يكون إال طيباً ذلك أن 
على سبيل املدح له والتشريف, ونسبة  چ پپ ٻ چ أحسن حال..., وخص اخلروج ابلنبات بقوله

 .4إن كان كال النباتني خيرج إبذنه سبحانهاإلسناد الشريفة الطيبة إليه تعاىل و 

                                                           

 .58األعراف،  - 1
 185، ص:08حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج: - 2
 . 150، ص: 14،ج:فخر الدبن، تفسري الفخر الرازي الرازيحممد  - 3
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قال  و, چ ٻ ٱ چ ليف األو  لاقن املتقابلني, أبالبلدين يف التعبري بني هللا عز وجل لف اخ -   
 طارئتكون طيبة منبتة وخالفه أن لإليذان أبنَّ أصل األرض  » دون اخلبيث, چ پ پ چ الثاينيف 

 1« عارض
ويكون يف الكالم احتباك إذ مل يذكر وصف  »أن هناك تقابل بني طرفني  ويف أتمل اآلية الكرمية، يظهر    

الطيب بعد نبات البلد الطيب، ومل تذكر األرض اخلبيثة قبل ذكر النبات اخلبيث، لداللة كال الضدين على 
بيث، اآلخر. والتقدير: والبلد الطيب خيرج نباته طيبا إبذن ربه، والنبات الذي خبث خيرج نكدا من البلد اخل

 .2«وهذا صنع دقيق ال يهمل يف الكالم البليغ 
 ومن هذا التقدير، ميكن متثيل هذا التقابل ابملخطط التايل: 

 داضتشابه               ت                داضت                         
 
 

 3َ+املقابــــــل  2َ لـــــ+ املقاب 1َ لـــــــــاملقاب              3+ املقابـــــل 2ل ــــاملقاب +  1لــــاملقاب
 ذكور        حمذوف          مذكورم                  فو ذحم      رو كمذ   مذكور            
 نكدا          الطيب       نباته         طيبا                    اخلبيث          نباته       

 فا واحدا يف كل طرف من طريف التقابل؛  وكل حمذوف منهما وما يالحظ من املخطط أن هناك حمذو     
 يف طرف يدل عليه مذكوره يف الطرف اآلخر إن ابلتضاد أو ابلتشابه.  

 ٺ  ٺ ٺ ڀ  ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:أيضا، قوله  ومثاله    

 چ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ   ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ 

؛ فكل نفس من النفوس 3
ها مشاهد يف الصحف... وفيه من التهويل ما ليس يف "حاضرا" لدي چپ چاملكلفة جتد ما عملت

... وخص ابلذكر يف " اخلري " لإلشعار بكون اخلري مرادا ابلذات وكون إحضار الشر من مقتضيات 
 يف النظـــم وحذفــــه لالقتصار بقرينة ذكره يف األول مما قالـــــــه  چ پ چاحلكمة التشريعية... وتقدير 

                                                           

 . 147، ص:  8 تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، ج: روح املعاين يف ،البغدادي األلوسي  - 1
 186، ص:08حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، ج: - 2
 .30آل عمران، اآلية: - 3
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 .   وعلى ذلك يكون تقدير اآلية الكرمية: 1األكثرون...
 يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضراً                                            

 وما عملت من سوء حمضراً                                                             
 واملخطط التايل يبني هذا التقابل:   

 شابهت             تضاد                              
 

 2َـــل ــ+  املقابـ1َل ــــملقابــــ  ا        2+  املقابـــــــل  1املقابــــــــل                   
 حمذوف        مذكور               مذكور    مذكور                        

 من سوء       حمضرا                   من خري       حمضرا                      

 النموذج الثاين  التشابه + التناظر -
 ڇ چ چ چ  چ ڃ ڃڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄچ: ومثاله قوله     

و يرفع مقامه، ومالئكته األبرار  ، وهللا عز وجل يف هذه اآلية يعظم شأن الرسول 2 چ ڇ ڇ
  أبن يكثروا من الصالة عليه والتسليم، ذلك أن يدعون للنيب ويستغفرون له، وأيمر هللا عز وجل املؤمنني

 . 3حقهم عليه عظيم، فقد كان املنقذ هلم من الضاللة إىل اهلدى
  ةــــــلسالم يف اآلي، وكان ليذكـــــر املصدر أتكيد للسالم عليه  چ ڇ ڇ چ :ويف قوله     

 ڃڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄچ :ألهنا كانت مؤكدة بقولههبذا التأكيد  لصالةيؤكد اومل  » الكرمية

 .4« چ
 صلوا عليه تصلية وسلموا عليه تسليما فحذف عليه من إحدى  »وأخذا مبا قيل أبن األصل يف اآلية     

 ، فيكون يف اآلية احتباك ، ويكون تقديرها كما يلي: 5«اجلملتني واملصدر من األخرى 
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 الةً ــــصوا عليه ــــــاي أيها الذين امنوا صلُّ                                    
 .اتسليمً  عليهموا وسلِّ                             

 وبناء على ذلك، ميثل التقابل ابملخطط التايل:     
 ناظرت             تشابه                                

 
 2َـــل ــ+  املقابـ1َل ـــــملقابـــ  ا        2+  املقابـــــــل  1املقابــــــــل                   

 مذكور        حمذوف    حمذوف              مذكور                        
 عليه           صالة                عليه           تسليما                          

الذي  نظريه عليه يف الثاين و لداللة " صالةً "األول املفعول املطلق  لرتكيبحذف من اقد أنَّه واملالحظ     
اجتمع يف  لداللة األول عليه , وهبذا " عليه" وحذف من اجلملة الثانية اجلار واجملرور  چ ڇ چهو 

  .حتباك املتشابه واملتناظرالن من اااآلية نوع
 ک ک     ڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ چ :أيضا، قوله  ومنه   

وميكن متثيله ابملخطط  .فليأتنا آبية كما أُْرِسل األولون فأََتوا آبيةإن أُرِسل  تقديره:فإن ، 1 چ ک     ک
 التايل: 

  
 تشابه              ناظرت                             

 
 2َل ـــــــــــ+  املقابـ1َل ــــملقابــــا          2+  املقابـــــــل  1املقابــــــــل                   

             حمذوف            مذكور        مذكور              حمذوف                   
 إن أرسل       فليأتنا آبية        كما أرسل األولون   فأتوا آبية                       

 
 
 

                                                           

 .05األنبياء، اآلية:  - 1
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  اثنيـًــا مجالية التقابل يف التصوير الفين يف القرآن الكرمي
أسلوب التصوير الفين، يتطرق البحث إىل حتديد مفهوم الصورة يف اللغة، عرض مجالية التقابل يف  لبق    

  ويف اصطالح البالغيني القدماء واحملدثني.
   مفهوم الصورة  -01

 غة ـــل
واجلمع ُصَور، وِصَور وُصوٌَّر، وقد َصوَّره فتصوَّر،... و تصورت الشيء: تومهت ... »يف لسان العرب:     

صاوير: التماثيل... قال ابن األثري : الصورة ترد يف كالم العرب على ظاهرها ، صورته فتصور يل. و الت
وعلى معىن حقيقة الشيء وهيئته، وعلى معىن صفته. يقال: صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته، وصورة األمر 

 . 1« كذا وكذا أي صفته
عنب،... وتستعمل الصورة مبعىن الصورة، ابلضم: الشكل )ج(: ُصوٌر و ِصوٌر ك »ويف القاموس احمليط:    

 .2« النوع والصفة
صّوره: جعل له صورة جمسمة...وصّور األمر: وصفه وصفا يكشف عن  » ويف املعجم الوسيط:    

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ژ جزئياته... الصورة: الشكل، والتمثال اجملسم. ويف التنزيل العزيز

ورة النوع. يقال: هذا األمر على ثالث . وصورة املسألة أو األمر: صفتها، وص3ژ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
 .4« صور، وصورة الشيء: ماهيته اجملردة

 الشكل والصفة واهليئة . عن مفهوم أن مفهوم الصورة مل خيرج  التعريفات يتبنيومن خالل هذه     
 اصطالحا    

زها عن غريها  هي الشكل الذي يتميز به الشيء أو ما تنتقش به األعيان ومتي » الصورة:يف الكليات:    
وقد تطلق على ترتيب األشكال، ووضع بعضها من بعض، واختالف تركيبها، وهي الصورة املخصوصة. ،

تركيب املعاين اليت ليست حمسوسة فإن للمعاين ترتيبا أيضا وتركيبا وتناسبا... وقد يراد على وقد تطلق 
  5«ابلصورة الصفة 
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 عند القدماء  الفنية  الصورة -01-01
رب التصوير يف اللغة وجه من أوجه مجالـها، وهذا النوع من التعبري عرفه العرب يف اجلاهلية واإلسالم، يعت    

ويبدو أن للبيئة الطبيعيـة اليت  »، وما خلفوه من أشعـار يشهد على أهنم استخدموه دون أن يكثروا منه، 
يما بينهم، أثر مباشر يف عدم اعتمادهم عاشوها، ولدرجة الثقافة اليت حصلوها، ولواقع احلالة االجتماعيـة ف

 .1«التصوير قاعدة للتعبري ويف عدم استفادهتم من اخلصائص الفنية الذاتية للغة العربية 
وأما بعد ذلك، فإن املتفحص لرتاثنا النقدي القدمي، جيد أن هناك اهتماما للدارسني القدماء ابلصورة      

 أخرى، أحياان وختتلف أحياان تتفق وآراء ، متعددة زوااي و ةخمتلف نظر وجهات منالفنية، فقد عرفوها 
كما تعرضوا إىل وسائلها وأشكاهلا البالغية من تشبيه واستعارة وكناية، هذا االهتمام؛ وإن مل يكن جماله 
واسعا فال ميكن التغاضي عنه. وميكن وصفه أبنه كان جزئيا؛ ال يتعدى اجلملة إىل البيت أو البيت إىل 

، كما ميكن أن يلمح من خالل األوصاف الذوقية اليت كانت توصف هبا هذه الصور البيانية، القصيدة
 كقوهلم: تشبيه مصيب، واستعارة بليغة،... 

املعاين القائمة يف صدور  »يشري اجلاحظ ضمنيا إىل الصورة من خالل حديثه عن البيان، يقول:     
 نفوسهم، واملتصلة خبواطرهم، واحلادثة عن فكرهم، مستورة املتخلَّجة يف الناس، املتصوَّرة يف أذهاهنم، و

خفية، وبعيدة وحشية،... وإمنا حيىي تلك املعاين ذكرهم هلا، وإخبارهم عنها، واستعماهلم إايها... والبيان 
 . 2« اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع املعىن ...

طاء عن املعىن وجتيله سواء كان ابللفظ ؤدي صورة تكشف الغأبن كل ما من شأنه أن ي يقرروهو هبذا    
 أو بغريه داخل يف إطار البيان. 

فإمنا الشعر صناعة، وضرب من النسج،  »كما يشري إىل ذلك أيضا يف حديثه عن الشعر، يقول:     
 .3«وجنس من التصوير

ها عند يتلقف أبو هالل العسكري فكرة التصوير هذه، واليت ذكرها اجلاحظ، غري أنه حيصر  حدود    
  ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ  ة:ــــالقرآني ــــةالصورة البالغية من تشبيه واستعارة، وهو يف حتليله لآلي
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املصيبة من املوقع ما ليس  ةالستعار بني أن لي، 1ژ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ   ٿ
لول ألن الغل مشاهد واإلمساك غري مشاهد، فصور له قبح صورة املغ ؛و االستعارة أبلغ »يقــول: ة،حقيقلل

 .   2«ليستدل به على قبح اإلمساك 
 عن األدواتحديثه يذكر مصطلح "الصورة " يف خالل  فهوه( أيضا، 322و مثله ابن طباطبا ) ت    

اليت جيب إعدادها قبل ممارسة الشعر، و اليت منها " إيفاء كل معىن حظه من العبارة، وإلباسه ما يشاكله 
على الشاعر  أن يتخري ، وما يفهم من قوله هو أن 3«أهبى صورة من األلفاظ، حًت يربز يف أحسن زيّ  و 

 مجاال.و  ملعانيه صورا الئقة هلا، تزيدها جالال
 ذكر شروطفبعد أن ، ينحصر يف  الصورة البالغية وخباصة التشبيهبعد ذلك الصورة  هذه عنوحديثه     

قص، بل يكون كل مشيه بصاحبه أحسن التشبيهات ما إذا عكس مل ينت » ، وذلك أن :التشبيه اجليد 
" منها  ،ضروب خمتلفةقسمه إىل  ، مث 4مثل صاحبه، ويكون صاحبه مثله مشتبها به صورة ومعىن..."

تشبيه الشيء ابلشيء صورة وهيئة، ومنها تشبيهه به معىن، ومنها تشبيهه به حركة، وبطئا وسرعة، ومنها 
 .  5«تشبيهه به لوان، ومنها تشبيهه به صوت 

يقول:  ،يف معرض حديثه عن األلفاظ واملعاينذلك  ولصورة ل ه(337قدامة بن جعفر )تويعرض     
منها ن املعاين كلها معرضة للشاعر، وله أن يتكلم أومما جيب تقدمته وتوطيده قبل ما أريد أن أتكلم فيه » 

عر مبنزلة املادة املوضوعة ر عليه معىن يروم الكالم فيه إذ كانت املعاين للشطيف ما أحب وآثر من غري أن خي
ال بد فيها من شيء موضوع يقبل أتثري الصور منها  هوالشعر فيها كالصورة كما يوجد يف كل صناعة من أن

الشاعر أن قدامة يقرن الصورة ابملادة، ف .ويفهم من هذا الكالم،6« مثل اخلشب للنجارة، والفضة للصياغة
ور بديعة، جيسد هبا تلك األلفاظ اليت يستطيع هبا تشكيل صأمامه املعاين معروضة، وما عليه إال ختري 

 . املعاين
 لكنه مل حياول اختبار الفكرة اختبارا عمليا،  »أن اجلاحظ طرح فكرة التصوير يف تعريفه للشعر لقد مر بنا 
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 وحاول التقط خيط الفكرة، -هو الرماين –لكن معتزليا آخر أو يوضعها أو يعمقها على نصوص الشعر.
آايت القرآن الكرمي. صحيح أن الرماين مل يلح على استخدام  -من خالهلا –أن يعمقها ويطورها ليحلل 

و ، 1«مصطلح التصوير، لكن حتليله لآلايت وطريقته يف التفسري تشعر أبنه كان يدور يف إطار جاحظي 
يرجع قدرة التأثري وبالغة و ، من تشبيه واستعارة عن إطار الصورة البالغيةيف ذلك أيضا ال خيرج  اينالرمّ 

  ېى          ې ې ېژ :قوله  في التشبيه يذكر، فاحلواسإىل تقدمي املعىن إىل  ماالتعبري فيه

  ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ    ۆئ ۇئۇئ   وئ وئ ەئ ەئ ائ        ائ ى

فهذا بيان قد أخرج ما ال تقع عليه احلاسة إىل ما تقع عليه، فقد اجتمع  »يقول: و ، 2ژ  ی ی
ه واملشبه به يف اهلالك وعدم االنتفاع والعجز عن االستدراك ملا فات ويف ذلك احلسرة العظيمة واملوعظة املشب

 ے         ھ ھ ھ ھ  ہ ہ  ژ  م:ـــتعاىل يف وصف انر جهنيذكر قوله . ويف بالغة االستعارة  3«البليغة 

ليان ابالتقاد، واالستعارة أبلغ ن شدة الغـــــه: مــــحقيقت » ، و4ژ   ۇ ڭ        ڭ  ڭ  ڭ ۓ ۓ  ے
 .5«منه، ألن مقدار شدة الغيظ على النفس حمسوس، مدرك... 

 أن واعلم » ، حني يقول:اجلرجاين القاهر عبدإن مفهوم الصورة تتضح معامله أكثر ما تتضح عند     
رأينا البينونة بني آحاد  فلما أببصاران، نراه الذي على بعقولنا ملا نعلمه وقياس متثيل هو إمنا الصورة :قولنا

األجناس تكون من جهة الصورة، فكان تبني إنسان من إنسان وفرس من فرس، خبصوصية تكون يف صورة 
 من وسوار خامت من خامت تبنّي  فكان يف املصنوعات، األمر كان ذلكهذا ال تكون يف صورة ذاك، وك

 عن ذلك عربان، وفرقاً  عقولنا يف بينونة آلخرا يف وبينه البيتني أحد يف املعىن وجدان بني مث بذلك، سوار
 . 6«يف ذلك  صورته غري صورة هذا يف للمعىن :قلنا أبن البينونة وتلك الفرق
 فهو عنده قائم على التصوير، يف سياق تعريفه ملعىن النظم،و يظهر مصطلح " التصوير" عنده أيضا     

 عنه سبيل الشيء عرّب غة، وأن سبيل املعىن الذي يُ سبيل الكالم سبيل التصوير والصياومعلوم أن  »يقول: 
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فكما أن حماال إذا أنت  أو سوار. الذي يقع التصوير والصوغ فيه، كالفضة والذهب يصاغ منهما خامت
، أو الذهب أن تنظر إىل الفضة احلاملة لتلك الصورة ،ويف جودة العمل ورداءته ،أردت النظر يف صوغ اخلامت

ال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل واملزية يف الكالم حمكذلك   ل وتلك الصنعة، الذي وقع فيه ذلك العم
، واملالحظ من هذا التعريف هو أن مفهوم الصورة عنده مل يتجاوز حيز التشكيل 1« أن تنظر إىل جمرد معناه

أهنا  » رىاملزية، يكما يشري إشارة واضحة إىل أمهية التخييل يف إخراجها، فهو حني بتكلم عن والصياغة.  
من حيز املعاين دون األلفاظ، وأهنا ليست لك حيث تسمع أبذنك، بل حيث تنظر بقلبك، وتستعني 

 2«بفكرك، وتعمل روِّيَتك، وتراجع عقلك، ... 
ال خترج يف إطارها العام عن الصورة  للصورة مفاهيم أخرى خمتلفة عند عبد القاهر اجلرجاين أيضا تظهر    

إنك لرتى هبا اجلماد  »: عن االستعارةحدث عن االستعارة والتشبيه والتمثيل، يقول ، فهو حني يتالبالغية
حيا انطقا، واألعجم فصيحا واألجسام اخلرس مبينة، واملعاين اخلفية ابدية جلية... إن شئت أرتك املعاين 

ر الرماين يف . وهو هبذا حيتذي أث3« اللطيفة، اليت هي من خبااي العقل، كأهنا جسمت حًت رأهتا العيون
  إرجاع قدرة التأثري فيها إىل التقدمي احلسي للمعىن.

أن أنس النفوس موقوف  »وأول أسباب هذا األثر ومثلها التمثيل وما حيدثه من أثر يف نفس املتلقي،     
ها إايه إىل شيء مها يف الشيء تعلِّ ، وأن تردّ على أن خترجها من خفي إىل جلي، وأتتيها بصريح بعد مكيّن 

علم، وثقتها به يف املعرفة أحكم، حنو أن تنقلها عن العقل إىل اإلحساس، وعما يعلم آخر هي بشأنه أ
ابلفكر إىل ما يعلم ابالضطرار والطبع، ألن العلم املستفاد من طرف احلواس أو املركوز فيها من جهة الطبع 

تحكام، وبلوغ الثقة فيه غاية يفضل املستفاد من جهة النظر. والفكر يف القوة واالس وعلى حد الضرورة
 .4« ...التمام
وهل تشك يف أنه يعمل عمل  »كونه جيمع بني املتناقضات، وتظهر بالغة التمثيل و يتبدى مجاله يف      

ويريك  ،يريك احلياة يف اجلمادالسحر يف أتليف املتباينني حًت خيتصر لك بعد ما بني املشرق واملغرب... و 
  .5«،...واملاء والنار جمتمعني ،أتيك ابحلياة واملوت جمموعنيني األضداد، فيعالتئام 
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ا يفرق عبد القاهر اجلرجاين بينه وبني التشبيه، ذلك أن اجلمع بني املتناقضات إمنا  حيتاج إىل نومن ه    
إمعان يف التخيل، بينما ال حتتاج املتشاهبات إىل ذلك، كما أن أكثر التشبيه ال حيتاج إىل أتول، ويعود 

إنه تشبيه حسن، وال تقول: هو متثيل. وكذلك تقول:  »احلكم فيه للحس واملشاهدة، فيمكن أن تقول: 
 ابن املعتز حسن التشبيهات بديعها، ألنك تعين تشبيهه املبصرات بعضها ببعض، وكل ما ال يوجد الشبه 

 .1«فيه من طريق التأول
و مصطلح  .2شيء واحده( فهما عنده 637تألثري )ابن اهذه التفرقة بني التشبيه والتمثيل ال يراها     

ت مثلا إذك أني فه الكالمن موأما فائدة التشبيه  »"الصورة" يظهر عنده حني يذكر فائدة التشبيه، يقول: 
 طريف يفد أوكك وذل، عناهو مبأه به املشبة بصور  النفس يفل اخليا إثباته بد تقصا فإمنء ابلشيء الشي
 يف مثبتاً ك ذلن كاها  منن حسي أهة صور ة بصور  شبهتا إذك أنى تر  أال عنه، التنفريو أ، فيهب الرتغي
 مثبتاً ك ذلن كاا  منهح أقبء شية بصور ا شبهتها إذ وكذلك، فيهاب الرتغي إىلو يدع حسناً  خياالً س النف
املشاهدة ، ويبدو اقرتان مفهوم الصورة عنده مبعىن احلس و 3«عنها التنفري إىلو يدع قبيحاً  خياالً س النف يف

 ژ :واضحا جليا حني يتحدث عن تشبيه صورة بصورة و يذكر اهليئة والصفة، ففي حتليله لقوله 

، القدمين ابلعرجو ا فيهل اهلاله شبه فإن »؛ يقول: 4ژ ۆئ ۆئ     ۇئ ۇئ  وئ  وئ  ەئ ەئ
 يفه كنل، إليهن للعرجو ة نسب وال، عظيمل اهلالر مقدا مقداره،فإن يف واستدارته،اله حنولة هيئ يفك وذل
 .5« مقدارا ال، هيئةن كالعرجو ر  النظى مرأ

، واحملاكاة التشبيهية ( فينظر إىل الصورة من خالل حديثه عن التخييله684تو أما حازم القرطاجين )    
ال ميكن تعمق تصوره لعملية التخييل الشعري، وفهم حديثه عن الصور الذهنية من حيث داللتها على  »و

ال ميكن فهم إحلاحه على التطابق بني الصور احلاصلة يف األذهان واألشياء  ما هو خارج الذهن، كما
املوجودة يف األعيان، دون الرجوع إىل أصوله الفلسفية اليت أفادها من الفارايب وابن سينا وابن رشد، سواء 

         . 6«يف مباحثهم عن النفس، أو شروحهم لكتب أرسطو، وخباصة كتايب الشعر واخلطابة 
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ويف شرحه للتخييل، يتحدث حازم القرطاجين عن املعاين واأللفاظ، ويرى أبن املعاين هي صور ذهنية     
 » ال: ـــــــحتاكي ما هو موجود يف الواقع، وأن األلفاظ هي اهليئة املعرب هبا عن تلك الصورة، يشرح ذلك قائ

األعيان، فكل شيء له وجود خارج  إن املعاين هي الصور احلاصلة يف األذهان عن األشياء املوجودة يف
الذهن، فإنه إذا أدرك حصلت له صورة يف الذهن تطابق ملا أدرك منه، فإذا عرب عن تلك الصورة الذهنية 

فصار  احلاصلة عن اإلدراك أقام اللفظ املعرب به هيئة تلك الصورة الذهنية يف أفهام السامعني وأذهاهنم
 . 1«أللفاظ للمعىن وجود آخر من جهة داللته على ا

الصور املرئية واملسموعة، ويؤكد على مراعاة التناسب بني عناصر كل منهما، يقول:  مييز بنيمن هنا  و    
وجيب يف حماكاة أجزاء الشيء أن ترتب يف الكالم على حساب ما وجدت عليه يف الشيء، ألن احملاكاة  »

لبصر. وقد اعتادت النفوس أن تصور هلا متاثيل ابملسموعات جتري من السمع جمرى احملاكاة ابملتلوانت من ا
األشباح احملسوسة وحنوها على ما عليه ترتيبها، فال يوضع النحر يف صور احليوان إال تليا للعنق وكذلك 
سائر األعضاء. فالنفس تنكر لذلك احملاكاة القولية إذا مل يوال بني أجزاء الصور على مثل ما وقع فيها، 

 . 2«ملصنوعة ابليد إذا كانت كذلك كما تنكر احملاكاة ا

من خالل احلديث عن الصورة عند النقاد و البالغيني العرب القدماء؛ هو أن البعض  هلما خنلص     
يقصدها ، وغالًبا ما يقصد اللفظ  ومل يكنالصورة  حتدث يف جمالرمبا  عن الشعر منهم حينما كان يتحدث

  .أو الرتكيب والنظم أو التأليفأو الشكل، واألسلوب أو الصياغة والعبارة 
  – للصورة تكاد تقتصر على الصورة البالغية من استعارة و تشبيهما خنلص له أيضا هو أن رؤيتهم     

تعاملوا » ، وابلتايل  فإن ما مييز الصورة عندهم هو طابع احلسية، و هم -وهي رؤية تكاد تكون موحدة
تنحصر يف اإلشارة إىل قدرة الشعر على  حدود عملية ضيقة، مع فكرة التقدمي احلسي للتصوير الشعري يف

وصف األشياء و براعته يف نقلها إىل املتلقي كما لو كان يعاينها، أو قدرته على جتسيم املعنوي، أو بث 
احلياة يف اجلوامد، عن طريق التشبيه أو االستعارة أو التمثيل، لكنهم مل يروا أن ذلك كله ميكن أن مييز 

ن غريه، أو يشري إىل خصائص نوعية له، فالتصوير، يف النهاية ميكن أن يوجد يف الشعر، أو الشاعر ع
 النثر، أو القرآن. لكن ما هي الفوارق بني التصوير الشعري مثال، وغريه من أنواع التصوير؟ هذا سؤال مل

  أو النظر إليه ابعتباره جيب عليه أحد، وابلتايل مل حياول واحد منهم ربط التصوير أبي خاصية نوعية للشعر،
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 .1«نتاجا خاصا للطبيعة التخيلية للشعر
، احلديث النقد يف إال "خترج عن إطار " الصورة البالغية دراسات النقاد والبالغيني للصورة تكاد الإن     

 ابملعىن – الصورة ختلو قد بل ابملصطلح، املقصودة هي وحدها البالغية تعد الصورة مل»حيث 
  دالة على صورة تشكل فهي ذلك  ومع االستعمال حقيقية عبارات فتكون اجملاز أصاًل، من -احلديث

 . وهذا ما يفتح اجملال للحديث عن الصورة الفنية عند احملدثني.2« خصب... خيال
 الصورة الفنية عند احملدثني    -01-20

لبالغيني القدماء يف حتديد من خالل ما مت عرضه يف املبحث السابق عند إسهامات النقاد وا وقفنا     
ال خيتلفون يف مدى أمهية الصورة الفنية معىن الصورة، وإن مل يكن مفهومهم هلا كفهم النقاد احملدثني الذين 

يف العمل األديب، لكنهم خيتلفون يف إعطاء تعريف دقيق وحمدد ملصطلح " الصورة "،  وكل ما هو موجود 
 تشابكو الصورة  هو تباين دالالت ذلكعينة، والسبب يف من تعريفات تكاد تنحصر يف زوااي نظر م

املشاكل والقضااي اليت يثريها املصطلح احلديث » ، ومع هذا، قد ال نكون مغالني إن قلنا أبن عالقاهتا
جوانب الرتكيز ودرجات  ويطرحها موجودة يف الرتاث، وإن اختلفت طريقة العرض والتناول أو متيزت

ناك من يزعم أبن مصطلح الصورة هو مصطلح جديد يف نقد الشعر، وليس له ، وإن كان ه3«االهتمام 
 .  4جذور يف نقدان العريب القدمي على اإلطالق

عمل النقاد والبالغيون احملدثون ألجل حماولة حتديد مفهوم دقيق للصورة، و حصر عناصر  لقد    
رتاث من خالل فهم معاصر للصورة حاول أن ينظر إىل التشكيلها، و من هؤالء جند جابر عصفور الذي 

يرى أبن أمهية الصورة تكمن يف أهنا أداة مميزة للتعبري عن جتربة الشاعر، وعن احلاالت املختلفة الفنية، وهو 
إن الصــورة هي الوسيــــط األساسي الذي يستكشف به الشاعــر جتربته، ويتفهمها  »اليت قد يعيشها، إذ 

. وليس مثة ثنائيــــة بني معىن وصــــورة، أو جمــــاز وحقيقـــة،... فالشاعـــر األصيل كي مينحـــها املعىن والنظام
  .5«ورة ـــال ميكن له أن يتفهمها، وجيسدها، بدون الصيتوسل ابلصورة ليعرب هبا عن حاالت، 

 ه هلا، وذلك كما تتحدد قيمتها أيضا من خالل املتعة الذهنية اليت تتحقق لدى املتلقي عند استشعار       
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 من خالل االستدالل الذي ينشط معه ذهن املتلقي، ويـــــؤدي بــــه ذلك إىل أتمل عالقـــــات املشاهبــــــــــــة أو 
 . 1التناسب اليت تقوم عليها الصورة حًت يصل إىل معناها األصلي السابق 

 ــر يف املتلقي،ـــــف الصورة يبقى دائـما هو التأثيدهــاز،فإن ـــــــــــواء أكانت األداة هي احلقيقــة أو اجملــــوسـ
فالتقدمي احلسي للمعىن القرآين أسلوب أعم من التشبيه واالستعارة، وأن الصور احلسية ال تستعمل يف  »

 و إمنا هي تصوير للمعىن ومتثيل له يف خميلة املتلقي  هذا األسلوب على جهة احلقيقة أو على جهة اجملاز،
 .2«فحسب 

ليصبح شكال فنيا قائما بذاته يتسع مفهومها عنده و عن الصورة الشعرية،  "عبد القادر القط"يتحدث     
 »من حقيقة وجماز وترادف وتضاد وغريها، فهي  ؛يشمل كل أساليب اللغة وطاقاهتا التعبريية ووسائلها

ليعرب عن  ؛اق بياين خاصالذي تتخذه األلفاظ والعبارات، بعد أن ينظمها الشاعر يف سيالفين الشكل 
مستخدما طاقات اللغة وإمكاانهتا يف الداللة  جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة يف القصيدة

 املقابلة والتجانس،وغريها من وسائل التعبري و الرتادف والتضاد،و والرتكيب واإليقاع، واحلقيقة واجملاز ،
 .3«األوىل اليت يصوغ منها ذلك الشكل الفين . واأللفاظ والعبارات مها مادة الشاعر الفين

النقلة اليت أحرزها مفهوم الصورة يف العصر احلديث، فقد ما يستنتج من القول السابق هو تلك  و    
 اللغة بني األلفاظ والرتاكيب أصبحت تتجاوز واقع احلس واملشاهدة، إىل واقع جديد انتج عن عالقات

وهذا ليس معناه أن انفصاال حدث بني القدمي  ال املبدع وشعوره.ينسجها خيت دالالوكل ما ينتج من 
يالحظ الدارس كثريا من املفارقات  »واحلديث يف النظر إىل الصورة أو إىل استعماهلا عند الشاعر، وإمنا قد 

يف الشعر العريب احلديث بني العصرية الغالبة، وبعض السمات التقليدية اليت ارجع إىل العصر العباسي 
 . 4« اان، أو إىل العصر األموي أو اجلاهلي أحياان أخرىأحي
نجده يالمس جوانب خمتلفة تتعلق مبفهومها ودورها يف فوأما حممد غنيمي هالل يف دراسته للصورة     

 إالالتجربة  ها، وما هذهعل الصورة جزءا منو جيالصورة والتجربة الشعرية، العمل األديب، فهو يربط بني 
يف معناها اجلزئي والكلي ، فما  ،الوسيلة  الفنية اجلوهرية لنقل التجربة هي الصورة »و، صورة كلية كربى

مقام التجربة الشعرية كلها إال صورة كبرية ذات أجزاء هي بدورها صورة جزئية تقوم من الصورة الكلية 

                                                           

 328ينظر: املرجع نفسه، ص:  - 1
 .267، ص:  جابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب - 2
 . 391، ص م1988القاهرة، د ط،  ، مكتبة الشباب،املعاصرعبد القادر القط ،االجتاه الوجداين يف الشعر العريب  -2
 .391ص:  ،املرجع نفسه - 4



 مجالية التقابل يف القرآن الكرمي                                                           الفصل الثالث  

  

ربة، وجيب أن احلوادث اجلزئية من احلدث األساسي يف املسرحية و القصة. وإذن فالصورة جزء من التج
  .1«فنيا وواقعيا تتآزر مع األجزاء األخرى يف نقل التجربة نقال صادقا 

 وهو أيضا يربط الصورة الفنية إبحساس الشاعر، فهي ترمجة للحالة النفسية اليت يعيشها، وصدق    
على الرغم من أن صور  »وهذه الصورة منوط مبدى صدق الشاعر يف نقل أحاسيسه ومشاعره، فإنه  

الشعر وظيفتها التمثيل احلسي للتجربة الشعرية الكلية،... فإنه ال يصح حبال الوقوف عند التشابه احلسي 
بني األشياء من مرئيات أو مسموعات أو غريمها دون ربط التشابه ابلشعور املسيطر على الشاعر يف نقل 

 .2«وأعلى فنا جتربته. وكلما كانت الصورة أكثر ارتباطا بذلك الشعور كانت أقوى صدقا 
ذلك   كما أن الصورة عنده ال تقتصر على اجملاز وحده، وإمنا قد خترج إىل دائرة احلقيقة دون أن ينقص     

العبارات  إن الصورة ال تلتزم ضرورة أن تكون األلفاظ أو العبارات جمازية. فقد تكون »من قيمتها، يقول: 
 .3«دالة على خيال خصب  حقيقية االستعمال و تكون مع ذلك، دقيقة التصوير،

 خلق  » هيإذ وقيمة الصورة أيضا يراها إحسان عباس يف كوهنا أساسا لإلبداع يف أي عمل شعري،     
، وهذا يعين أهنا خلق متميز عن املواد األولية اليت 4«جديد لعالقات جديدة يف طريقة جديدة من التعبري

لواقع، فوظيفتها إعادة خلق ذلك العامل وتشكيله صاغته، وكون الصورة تستمد أوىل موادها من عامل ا
 وهي أكرب، وأمهية الصورة تكمن عنده يف أهنا أكرب عون على تقدير الوحدة الشعرية، 5تشكيال جديدا

خيتلف بني الشعر القدمي واحلديث، وحًت من شاعر  ها ماستخداأن كما املعاين العميقة،  كشف   عون على
  .6إىل آخر

ذلك حني و اجملازية ال االستعارة فقط،  جمال الصورة لتشمل كل األشكالعباس إحسان يوسع و     
األوىل: أن الصورة تعبري عن نفسية الشاعر وأهنا تشبه الصور اليت ترتاءى  »ينظر إليها من زاويتني خمتلفتني؛ 

ظاهري للقصيدة. يف األحالم. والثانية: أن دراسة الصور جمتمعة قد تعني على كشف معىن أعمق من املعىن ال
ون من عمل القوة اخلالقة ، فاالجتاه إىل دراستها يعين ـمجيع األشكال اجملازية إمنا تك ذلك ألن الصورة وهي
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وسيلة من الوسائل غري املباشرة اليت األدبية و جيعل أمحد الشايب الصورة   .1« االجتاه إىل روح الشعر
 ، فالعاطفة هي اليت 2ه وسامعيهبواسطتها ينقل األديب عواطفه وأفكاره إىل قرائ

فاخليال إذا أساس   »تستدعي خواص الصورة األدبية املناسبة للتعبريعنها، وال يكون ذلك إال ابخليال، 
ـــرق شًت يف تناول طـــ الصورة األدبية مهما تكن درجته الفنية، ساميـــا أو عاديـــا، وهو مع ذلك ذو

 .3«العاطفة
مما سبق، هو أن من مت ذكرهم من النقاد العرب القدماء قد نظروا إىل الصورة وما ميكن استخالصه     

نظرة بالغية وحصروها يف الصور البالغية من تشبيه واستعارة وجماز، وأما احملدثون فقد عرّفوا مصطلح 
كيلها الصورة من زوااي نظر خمتلفة، فهناك من ركز على مادهتا يف تعريفها، وهناك من اعتمد على طريقة تش

 وصياغتها وهناك من ركز على وظيفتها. 
إن آراء القدماء واحملدثني قد تتفق حول مفهوم الصورة الفنية أحياان وتتمايز أحياان أخرى، وتبقى     

 .الصورة الفنية يف مشولية واتساع تستوعب كل اآلراء على مر األزمان
      الكرمي التصوير الفين يف القرآن -20
آراء الكثري من النقاد والبالغيني،  وهذا ما يعكسهير الفين يف القرآن الكرمي حقيقة ال تنكر، وجود التصو     

إن الرماين وابن جين والعسكري وغريهم من  » عن النقاد القدماء :يقول أحدهم يف معرض حديثه 
أمناط البالغيني القدماء يتعاملون مع فكرة التصوير بشكل جزئي ضيق، حيث يقصرون التصوير على 

االستعارة والتشبيه فحسب، بل إن الفكرة ميكن أن تكون أعم من ذلك وأمشل لو نظران إىل األسلوب 
 .4«القرآين كله على أنه أسلوب تصويري 

إن اجلزم أبن أسلوب القرآن الكرمي كله تصويري؛ ليس معىن ذلك أنه جمرد وسيلة للتنميق، أو أنه     
وطريقة معينة، يفنت يف  ،وخطة موحدة، و خصيصة شاملة ،هب مقررإمنا هو مذ »يستعمل كيفما اتفق، 

، ولكنها ترجع يف النهاية إىل هذه القاعدة الكبرية: قاعدة ويف أوضاع خمتلفة ،استخدامها بطرائق شًت
. وليس معناه أيضا؛ حصر أمناط التصوير يف الصورة البالغية من تشبيه واستعارة وجماز فقط، 5«التصوير
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يشرتك  وكثريا ما تصوير ابللون، وتصوير ابحلركة، وتصوير ابلتخييل، كما أنه تصوير ابلنغمة ... هو »وإمنا 
الوصف، واحلوار، وجرس الكلمات، ونغم العبارات، وموسيقى السياق، يف صورة من الصور، تتمالها 

         . 1«العني واألذن، واحلس واخليال، والفكر والوجدان 
يعرب ابلصورة  » التصوير الفين يف القرآن ويعرفه تعريفا جامعا خلصائصه، إذ إنهيتحدث سيد قطب عن     

احملسة املتخيلة عن املعىن الذهين، واحلالة النفسية، وعن احلادث احملسوس، واملشهد املنظور،... مث يرتقي 
ملشاهد، والقصص ابلصورة اليت يرمسها فيمنحها احلياة الشاخصة، أو احلركة املتجددة،...فأما احلوادث وا

 . 2« واملناظر، فريدها شاخصة حاضرة،... فإذا أضاف إليها احلوار فقد استوت هلا كل عناصر التخييل
ويف سبب إعجاز أسلوب القرآن الكرمي، يرى مصطفى صادق الرافعي أن العرب عجزوا عن معارضته،     

نها غري األخرى وجها أو عبارة، وهم ألن املعىن الواحد يرتدد يف أسلوبه بصورتني أو صور كل م »وذلك 
 . 3« على ذلك عاجزون عن الصورة الواحدة

 ال ترى غري صورة واحدة من الكمال »وهذه الصور املعجزة يف أسلوب القرآن الكرمي، إن أتملتها     
 4« وإن اختلفت أجزاؤها يف جهات الرتكيب وموضع التأليف وألوان التصوير وأغراض الكالم، ... 

وهذه خطوة أخرى يف تناسق  » مبفردها يف القرآن الكرمي صورة بكاملها،قد تعكس الكلمة  و    
التصوير... خطوة يزيد من قيمتها أن لفظا مفردا هو الذي يرسم الصورة، ترة جبرسه الذي يلقيه يف األذن، 

   .5«وترة بظله الذي يلقيه يف اخليال، وترة ابجلرس والظل مجيعا 
الصورة القرآنية كلمة، فإنه قد يؤديها أيضا الرتكيب أو اجلملة القرآنية، ومجالية هذا النوع  وكما تؤدي    

 من التصوير تتمثل يف انحيتني: الدقة، ومدى القدرة على التأثري والفعالية.
  الدقة الفنية التصويرية  -   

توضيحا وتفصيال ودقة  ويريوذلك أن اختيار القرآن األلفاظ و نوعية الصورة يكسب التعبري التص    
حمكمة. ومثال ذلك أن هللا تعاىل ملا أراد أن حيدثنا عن أعمال الكفرة، وأنه ال نفع يرجى منها، وجد يف 

          ې ې ې ژ :الرماد الذي ال تبقى عليه الريح العاصفة، صورة تبني ذلك املعىن، فقال
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 ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ    ۆئ ۇئۇئ   وئ وئ ەئ ەئ ائ        ائ        ى  ېى

 .1ژ  ی ی  ىئ
 القدرة على التأثري والفعالية  -  

الصورة القرآنية بدقتها و إحياءاهتا ومجاهلا وبياهنا الرائع، هتدف إىل التأثري على الوجدان والعواطف، إن     
منا فالتشبيه مثال وهو صورة من الصور القرآنية ، ال يكون اجلمع فيه بني املشبه واملشبه به ابحلس فقط وإ

 ں ں ڱ ڱ  ڱ ژيصف سفينة نوح:  يكون إلحساس النفس النصيب األوفر. يقول هللا 

، فاآلية تصور األمواج  الضخمة ، وتصور يف اآلن نفسه، ما كان حيس به ركاب هذه 2ژ ڻ
 .    3السفينة وهم يشاهدوهنا

وال النفسي على املتلقي،  جيعل صالح الدين عبد التواب التصوير القرآين من وسائل التأثريبدوره و      
ومن أجل هذا التأثري النفسي،  »يتحقق هذا التأثري إال إذا استوىف التصوير عناصره من نظم و ختييل، 

 كانت دقة النظم القرآين، وروعة أتليفه، وكان إبداعه فيما أتى به من صور اخليال الطلق الرحيب، كما 
  .4«أو التوقيعات املعربة  كان جالله ومجاله يف تلك التعبريات املوقعة،

 يؤكد على دوره اإليقاع الفعال كعنصر مهم  –التخييل  والنظم  –وابإلضافة إىل العنصرين السابقني     
 وكذلك ال ينبغي أن نغفل شأن العبارة املوسيقية، ودورها املؤثر »أيضا من عناصر التصوير القرآين، يقول:

 .5«والعبارة املوسيقية، من عناصر الصورة وال شك  –بعناصره  –يف الصورة األدبية. فكل من اخليال 
 وإذا كان األمر كذلك؛ فما الدور الذي تؤديه العبارة املوسيقية هلذه الصورة؟        

إن اإليقاع حيدث رنينا يف جهازان كله، وقد يستويل هذا األثر على مشاعران، وذلك أن األلفاظ يُنطق      
ودرجات متفاوتة من الشدة أو الضعف، والسرعة أو البطء، فإذا تتابعت حبسه هبا  بنغمات خمتلفة، 

 العقل  فإهنا تكون صورة تصحبها موسيقاها، فيستجيب وجرسها، وبفخامة ألفاظها وقوهتا وجزالتها
 . 6والوجدان لداعيها
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فيها من عربة وعظة، وإذا كان القرآن يعتمد األسلوب القصصي كوسيلة من وسائل التوجيه واإلرشاد مبا     
من مظاهر اإلبداع القرآين يف تصويره القصصي، ذلك التناسق الفين الذي يبدو يف تنوع طريقة  »فإن 

 العرض، ويف تنوع طريقة املفاجأة اليت ترمسها الصورة القصصية، ويف تلك الفجوات اليت تبدو بني 
   .        1«يفما شاء وحيثما أراد الصورة والصورة، لتدع للقارئ أو السامع أن ميألها خبياله ك

 يف هذا اجملال اعتماده  على طرق عدة يف عرض القصص القرآين: ومن مجال التصوير القرآين     
فمرة تذكر الصورة موجزة تلخص القصة قبل بدئها، مث تذكر التفصيالت بعد ذلك، وذلك كما يف  -  

 قصة " أصحاب الكهف". 
رتسم عاقبتها ومغزاها، مث تبدأ بعد ذلك من جديد لتفصل خطواهتا يف تصوير ومرة أتيت صور القصة ل -  

 أمشل وأدق، وذلك كما يف قصة سيدان موسى "عليه السالم"يف صورة القصص.
 ومرة تذكر القصة مباشرة بال مقدمة وال تلخيص. -  
ىل ابتداء العرض، مث تتحدث ومرة حييل التصوير القصة إىل شكل متثيلي، فتذكر فقط األلفاظ اليت تنبه إ -  

 ما"عليهوابنه إمساعيل  القصة بعد ذلك عن نفسها بواسطة أبطاهلا، وذلك كما يف قصة سيدان إبراهيم
 .   2يف سورة البقرة  السالم"

وإىل جانب هذا التناسق الفين يف عرض القصص القرآين؛ فإن هناك مسة أخرى تضاف إليه، وهي ذلك    
  عرض املشاهد اليت تعرض املواقف املختلفة يف الدنيا واآلخرة؛ من حياةاإلبداع الالمتناهي يف

 . 3وموت، وبعث وحساب، ونعيم وعذاب،... اخل
والقرآن الكرمي وهو يعرض هلذه الصور هبذا التناسق وهذا اإلبداع، نلحظ أيضا مسة أخرى ابرزة حيفل     

س بعجيب أن تكثر صور التقابل يف كتاب هللا، وهو ولي »هبا األسلوب القرآين، وهي مسة الصور املتقابلة، 
يعرض مناذج بشرية تبني موقف الناس من خالقهم ورازقهم، فهم بني مؤمنني مصدقني، وكافرين مكذبني،مث 

 . 4«تتقلب هبؤالء وأولئك صـــور القــــــرآن بني اآلخـــــرة واألوىل حًت يكون احلكـــــم الفصل يوم اجلــــــــزاء
 و يف دراسته لنظرية التصوير الفين يف القرآن عند " سيد قطب"، وقبل أن يعرض ملعىن التصوير يف     
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وهو بعد أن يعرض ملعىن  .التصويرالصورة والتصور و بني املصطلحات:  عبد الفتاح اخلالدي القرآن، يفرق
مرور الفكر ابلصور  »: الصورة كما ورد يف لسان العرب، ينطلق من هذا املعىن ليصل إىل أن التصور هو
، ومن مث فإن التصوير 1«الطبيعية اليت سبق أن شاهدها وانفعل هبا، مث اختزهلا يف خميلته. مروره هبا يتصفحها

. وهو بعد ذلك يف تعريفه للتصوير يف القرآن الكرمي 2«إبراز هذه الصور إىل اخلارج بشكل فين »هو : 
 .3تابه " التصوير الفين يف القرآن "يعيد نفس التعريف الذي ذكره سيد قطب يف ك

 و هو بعد ذلك يعرض خلصائص التصوير الفين يف القرآن كما بينها سيد قطب، وهي:    
 التخييل احلسي  -

وهو السمة األوىل من مسات التصوير الفين، ذلك أن القرآن يعرب عن خمتلف األغراض بواسطته، ولذلك     
 الفنية الصورهذه  فيه تظهر امليدان الذي هو اخليالو   القرآن.فهو موجود يف أغلب الصور الفنية يف

 االنفعاالت واألحاسيس شًت النفس يف ، وتدخل إليه عن طريق احلس والوجدان، وتثريوتعمل عملها فيه
 ڳ ڳ گ گ گ  گ ک ک  ک                 ک ڑ ڑ ژ:  قوله ذلكومن . والتأثريات

هللا  آبايتكذبون امل، ف4ژ ۀ ڻ  ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ   ڳ
 ويف اإلبرة ثقب يف يدخل اجلمل حًت اجلنة يدخلون ال فإهنمعن اإلميان هبا...  نو ستكرب وامل ،عز وجل

ة اإلبر  ثقب يدخل أن تهضخام على اجلمل على يستحيل ماك،   اجلنة الكفار دخول االستحالة متثيل هذا
 .5التصوير يف مبالغة هذا ويفعلى دقته، 

 الفين م ـالتجسي -
وهو السمة الثانية، و" سيد قطب " يقصد به املعىن الفين، والذي هو جتسيم املعنوايت اجملردة وإبرازها     

 يف أجسام حمسوسة. وهو نوعان: 
 النوع األول: جتسيم من قبيل تشبيه األمر املعنوي اجملرد أبمر حمسوس جمسم، على وجه التشبيه   -    

 يف اآلايت التصويرية يف القرآن الكرمي. والتمثيل، وهو كثري الوقوع
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النوع الثاين: جتسيم املعنوايت على وجه التصيري والتحويل، وهو نوع يرى "عبد الفتاح اخلالدي " أبن  -   
 "سيد قطب" هو صاحب الفضل يف اكتشاف هذا النوع، واملقصود به أن األمر املعنوي اجملرد صار   

 ابلتخييل احلسي. صورة حسية جمردة، وحتول إىل ذلك
 ق الفين ـــالتناس -

وهو السمة الثالثة، وهو يبلغ الذروة يف أسلوب القرآن الكرمي، ويف تصويره، فهو أسلوب تتناسق ألفاظه     
ومجله و تراكيبه، و صوره وظالله، وإيقاعاته وموسيقاه. وفصل التناسق هو أغىن فصول كتاب " التصوير 

ف " سيد قطب " أمام ألوان التناسق يف التصوير القرآين، ذلك أن أحدا من الفين يف القرآن "، وقد وق
 السابقني مل يشر إليه. 

 احلياة الشاخصة  -
وهي السمة الرابعة، فالقرآن يرسم الصورة الفنية أوال، مث يرتقي هبا فيمنحها احلياة الشاخصة، فتصبح     

 صور و املشاهد القرآنية أتثريا عجيبا يف النفس اإلنسانية.صورة حية مليئة ابحلركة، وألجل هذه احلياة تؤثر ال
 احلركة املتجددة  -

وهي مسة أخرى تضاف إىل مسات التصوير الفين يف القران، هذه احلركة قد تكون مضمرة أو ظاهرة،     
 وال تكاد ختلو منها صورة من الصور.

 اليت تعكس مسات هذا التصوير الفين يف ويعرض عبد الفتاح اخلالدي للكثري من النماذج القرآنية     
 . 1القــــــرآن الكرمي

وبعد هذا العرض ملفهوم الصورة عند القدماء واحملدثني، وملفهومها يف القرآن الكرمي، سيأيت البحث     
على ذكر مناذج من الصور الفنية املتقابلة يف القرآن و على تبيني أوجه مجاهلا، والوقوف من خالل ذلك 

 جه من أوجه إعجاز القرآن الكرمي.   على و 
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 دة املتقابلة   ياي الَعققضاتصوير  -01 -02

القرآن الكرمي يف كثري من املواضع إىل تصوير القضااي املرتبطة بقضااي العقيدة، فيخرجها من دائرة يلجأ     
 املعنوي إىل دائرة احملسوس بتجسيدها وذلك تقريبا للفهم، ومن ذلك:  

 :تصوير احلق والباطل  -10-01 -02

  يقولبني هللا عز وجل احلق والباطل يف كتابه الكرمي، وقد صور كيف أن الغلبة دائما وأبدا للحق،     
وهنا ، 1ژ ڻ  ں ں  ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ   ڳ گ   گ گ گ ژ:هللا 

: رمي جسم على و القذف، حقيقته »، يشجفرة يضرب هبا رأس الباطل ـــوكأن احلق كيصـــور هللا عز وجل 
جسم؛ واستعري هنا إليراد ما يزيل و يبطل الشيء من دليل أو زجر أو إعدام أو تكوين ما يغلب، ألن 
ذلك مثل رمي اجلسم املبطل بشيء أييت عليه ليتلفه أو يشتته، فاهلل يبطل الباطل ابحلق أبن يبني للناس 

الصلب األجوف،... وهو استعارة أيضا  بطالن الباطل ابحلق على لسان رسله، ... والدمغ: كسر اجلسم
حيث استعري الدمغ حملق الباطل وإزالته كما يزيل القذف اجلسم املقذوف، فاالستعارتن من استعارة 

 . 2« احملسوسني للمعقولني
  تصوير املؤمن والكافر  -01-20 -02
الطائفتني،  هللا وقد صور اقرتن احلديث عن أهل اإلميان يف القرآن الكرمي ابحلديث عن أهل الكفر،     

 ڇڇ ڇ چ چ چ    چ         ڃ ڃ ڃ ژ:ومبا يتصفان به، ومن ذلك قوله 

 ک ک ڑ  ڑ      ژ         ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ

 ڱں ڱ  ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ   ڳ گ  گ گ گ ک ک

. واخلبيث الشيء املوصوف ابخلبث، ويطلق جمازا على احلالة املعنوية 3ژ ڻ ڻ ڻ ں
ابحملسوس، واملراد به هنا خسة النفوس الصادرة عنها مفاسد األعمال، والطيب ضده،  تشبيها للمعقول

فالكفر خبث ألن أساسه االعتقاد الفاسد، فنفس صاحبه تتصور األشياء على خالف حقائقها فال جرم 
 أن أتيت صاحبها ابألفعال على خالف وجهها... وما من ضاللة إال وهي تفضي بصاحبها إىل 
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 .1، واإلميان خبالف ذلكأخرى مثلها
 ېئ ۈئېئ             ۈئ  ۆئ ۆئ   ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ژ: وقوله     

 مبىب خب حب جب   يئ مئىئ  حئ     جئ ی ی یی ىئ    ىئ ىئ  ېئ

 . 2ژ  حت    جت يب
فهؤالء الذين زاغـــــوا عن احلق واتبعوا الباطل، عندما يسمعون آايت هللا تتلى عليهم يظهر على وجوههم     

أهنم يلـــوح على وجوههم الغيظ والغضب عندما يتلى عليهم القرآن ويدعون إىل اإلميان.  »املنكر، واملعىن 
 .3« وهذا كنايــــة عن امتالء نفوسهم من اإلنكار والغيــــظ حًت جتاوز أثـــــره بواطنهم فظهـــر على وجوههـــــم

، حيث 4ژ ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ    ۇئ    ۇئ       وئ   وئ  ەئ   ەئ   ائ    ائ  ى ژ :أيضا قوله و     
 :صورتني خمتلفتنييف مشهد حيّ  يقابل فيه بني   يصور هللا تعاىل يف هذه اآلية حال الكافرين وحال املؤمنني

يف تعثر, أبدا فهو احملروم من هداه،... صورة الشقي املنكود الضال عن طريق هللا, هي  :األوىلالصورة  -
  .ضالل و أبدا يف عناء، أبدا يف

 .5،...املتبع هداه ،املهتدي إىل هللااجملدود صورة السعيد هي  :الثانيةورة الص -
 تصوير املؤمن واملنافق  -01-30 -02

 وكما قرن هللا عز و جل املؤمنني ابلكافرين، فقد قرهنم أيضا ابملنافقني يف كثري من املواضع، يقول هللا     
 :  ھ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ژ

 ژے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ   
، يف هذه اآلية 6

 يقابل هللا عز وجل بني خلق كل من املؤمنني واملنافقني، فاملؤمنون حيبون املنافقني ولكنها حمبة من طرف 
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 »   من الغيظ، واحد، ويصور لنا هللا عز وجل حال املنافقني إذا التقوا ابملؤمنني وفارقوهم بعضهم أانملهم
 وعــــــض األانمل كناية عن شدة الغيظ والتحسر،... فإن اإلنسان إذا اضطرب ابطنـــــه من االنفعــــــال 

نفعاله،...ويف ضده تقبيل من صدرت عنه أفعال تناسب ذلك االنفعال، فقد تكون معينة على دفع ا
 .  1«حيبه
قام به املنافقون من أعمال يقابلون هبا عمل املؤمنني ومن  وقد صور هللا عز وجل يف القرآن الكرمي ما    

ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ژ  ذلك بناء مسجد ضرار، يقول يف ذلك:

، 2ژ   ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ   ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ
املنافقني ملسجد ضرار و هنا شبه هللا عز وجل القصد من بناء املؤمنني ملسجد قباء والقصد من بناء 

وملا كان من شأن األساس أن تطلب له صالبة األرض لدوامه جعلت  »ابألساس الذي يوضع للبناء، 
التقوى يف القصد الذي بين له أحد املسجدين، فشبهت التقوى مبا يرتكز عليه األساس على طريقة املكنية، 

االستعالء. وُفهم أن هذا املشبه به شيء راسخ وُرمز إىل املشبه به احملذوف بشيء من مالئماته وهو حرف 
اثبت بطريق املقابلة يف تشيبه الضد مبا أسس على شفا جرف هار، وذلك أبن شبه املقصد الفاسد ابلبناء 

 . 3«جبرف ُجرف منهار يف عدم ثبات ما يقام عليه من األساس بله البناء على طريقة االستعارة التصرحيية 
 لبعث  تصوير يوم ا -01-40 -02

التصويران احلسي و املعنوي يف آايت كثرية من القرآن الكرمي، وذلك ألجل لفت  يتضافركثريا ما     
 ې  ې  ژ :االنتبـــاه إىل املعنـــوي املغيب انطالقا من احلسي املشاهد، ومن أمثلة ذلك، قول هللا 

 ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ 

، فاآلية حتمل مشهدا 4ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ         یی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   
كونيا متثلت حركة الرايح فيه يف صورة حسية، فهي استجابة ألمر هللا عز وجل حتمل سحااب ثقيال لبلد 
أصابه القحط، وسرعان ما ينهمل املطر غزيرا، وإذا ابألرض املوات حتيا وتنشق عن نبات من كل نوع 
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كذلك يوم البعث أين تنشق األرض أبمر هللا عز وجل وخيرج منها الناس للحساب، ويف إخراج ولون، و 
من  -مع أنه يرى ما هو نظريه  -فمنكر البعث استبعادا له  »الصورتيـــن األوىل احلسية والثانية املعنويـــــة؛ 

ء اّلّل والنظر إليها بعني االعتبار ابب العناد، وإنكار احملسوسات. ويف هذا احلث على التذكر والتفكر يف آال
 . 1« واالستدالل، ال بعني الغفلة واإلمهال

  احلساب واجلزاء تصوير مشاهد -01-50 -02

لقد متت اإلشارة يف مبحث سابق من هذا الفصل إىل أن سيد قطب يف كتابه "التصوير الفين يف القرآن     
ة هذا التصوير، ومنها تلك املقابالت الدقيقة بني " حتدث عن اآلفاق اليت جيب الوصول إليها يف دراس

الصـور اليت ترمسها التعبريات، واليت يكون التقابل فيها نوعان: تقابل بني صورتني حاضرتني، وتقابل بني 
صورتني: إحدامها حاضرة اآلن، واألخرى ماضية يف الزمان. حيث يعمل اخليال يف استحضار هذه الصورة 

التصوير هبذه املقابلة يكثر يف مشاهد القيامة ويوم احلساب، حيث و صورة املنظورة. األخرية ليقابلها ابل
تعرض مشاهد البعث، واحلساب والنعيم والعذاب عرضا مصورا، حيا متحركا شاخصا، ختفق القلوب منه، 

للعيان، وتقشعر اجللود، ويسري إىل النفوس الفزع مرة، واالطمئنان أخرى، ويصبح عامل اآلخرة و كأنه ماثل 
 فأما املؤمنون، فلهم اجلنة وأما الكافرون فلهم النار.

 صورتني حاضرتيـن  بني تقابل ال -

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ژ : األمثلة اليت ضرهبا هللا عز وجل يف ذلك، قوله من    

ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

وئ  وئ        ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ەئ   ى  ائ   ائ  ەئ    ې  ې      ى  

  . 2ژىئ  
وهنا تتقابل صورتن حاضرتن، صورة الفائز الذين حيمل كتابه بيمينـه، وعالمات الفرحة والزهو ابدية     

وأخذ  »ة اخلاسر الذين حيمل كتابه بشمالـه، ومشاعر احلسرة والندم تفطر قلبـه،على وجهه، تقابلـها صور 

                                                           

 .256ص:  ملنان،عبد الرمحان بن انصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم ا - 1
  .29 – 19، اآلايت: اقةاحل -2



 مجالية التقابل يف القرآن الكرمي                                                           الفصل الثالث  

  

وقد يكون متثيال لغواي جاراي على  ،ةـالكتاب ابليمني وابلشمال ومن وراء الظهر قد يكون حقيقة مادي
 ر ابلشمال أو من وراء ــــــــر ابليمني ووجهة الشـــــــة من تعبريهم عن وجهة اخليــــــة العربيـــــاصطالحات اللغ

 .1« !الل املوقفـوهو ال يستدعي جدال يضيع فيه ج ،وسواء كان هذا أو ذاك فاملدلول واحد ...الظهر
 وهو ينطلق يف فرحة ،مشهد الناجي يف ذلك اليوم العصيب »تبدأ اآلايت بتصوير املشهد األول،     

مث  ...      ژں  ں  ڻ  ژ فيهتف، ه على لسانهوتغلب، متأل الفرحة جواحنه،بني اجلموع احلاشدة ،غامرة

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ژ يعلن على رؤوس األشهاد ما أعد هلذا الناجي من النعيم ...

 ،وهذا اللون من النعيم ...ژ  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ٴۇ
  ۇ      ۇ   ڭ     ڭ        ژ: رمي يف االلتفات إىل أهله ابخلطاب وقولهـمع هذا اللون من التك

  .2« ...  ژۆ  ۆ  ۈ   ۈ 
  ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ   ژ "وبعدها تنتقل لتصوير ما يقابله، وهو مشهد ذلك اخلاسر املتحسر،     

وقفة املتحسر  ،فيقف يف هذا املعرض احلافل احلاشد ،وأن إىل العذاب مصريه ،ذ بسيئاتهـوعرف أنه مؤاخ
ۉ  ې  ې   ې  ې             ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ        ۇئ  ۇئ  ۆئ   ژ ...الكسري الكئيب

 ... ژ ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ
  فةـــــــوالسياق يطيل عرض هذه الوق .وهلجة ابئسة ،ونغمة ايئسة ،وحسرة مديدة ،ةــــوهي وقفة طويل    

وذلك من  !فجع والتحسر سيمضي بال غايةوأن هذا الت ،تنتهي إىل هناية ل إىل السامع أهنا الـحًت ليخي
وفق اإلحياء النفسي الذي يريد أن يرتكه يف  ،وتقصري بعضها ،عجائب العرض يف إطالة بعض املواقف

 ،ومن مث يطول ويطول .وهنا يراد طبع موقف احلسرة وإحياء الفجيعة من وراء هذا املشهد احلسري .النفوس
ومل يدر ما حسابه; كما  ،ومل يؤت كتابه ،نه مل أيت هذا املوقفويتمىن ذلك البائس أ .يف تنغيم وتفصيل

مث يتحسر أن  ..اليت تنهي وجوده أصال فال يعود بعدها شيئا ،يتمىن أن لو كانت هذه القارعة هي القاضية
 ...ژ ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ ژ :ه مما كان يعتز به أو جيمعهـال شيء انفع
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 .1...السلطان بقي أو دفعاملال أغىن أو نفع وال   فال
ومن الصور احلاضرة أيضا للمقابلة، ذلك املشهد الذي يصور أهل اجلنة وما يلقونـه من نعيم، وأهل     

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ژ : النار مع ما حيّسونه من خوف، وما جيدونه من عذاب، وذلك يف قوله 

ڃ   ڃ  چ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ڦ    ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   

چ  چ   چ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ   ڎ   ڎ  ڈ  ڈ        ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  

ک    ک   گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ     ڳ      ڱ  ڱ  ڱ    ڱ     ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  

 . 3. وهذه اآلايت منوذج للعذاب احلسي والنعيم املادي، متقابلني معا2ژڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ   
ها، مشاهد أخذ يصور شيئا من  ،  ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ ژ  بعد أن افتتح السورة بقولـه: اهلل ف    

يعجل مبشهد العذاب قبل مشهد النعيم; فهو أقرب إىل  »مشهد أهل النعيم ومشهـد أهل العذاب، و هو 
 .4«.. وظلها " الغاشية" جو 
 هقة; عملت ونصبت فلم حتمد العمل يومئذ وجوه خاشعة ذليلة متعبة مر  »فأما أهل العذاب، فهم      

  ... ژ ڤ    ڦ ژ فهي ،فزادت مضضا وإرهاقا وتعبا ،ومل جتد إال الوابل واخلسارة ،ومل ترض العاقبة
مث وجدت  .وتعبت لدنياها وألطماعها. والدهاألعملت لنفسها و  .ونصبت يف غري سبيله ،عملت لغري هللا

وهي  ،ووجدته يف اآلخرة سوادا يؤدي إىل العذاب .لغري زاد وجدته يف الدنيا شقوة .عاقبة العمل والكدّ 
ڦ   ژ: ومع هذا الذل والرهق العذاب واألمل !تواجه النهاية مواجهة الذليل املرهق املتعوس اخلائب الرجاء

 . 5« وتذوقها وتعانيها ژڦ     ڄ  
وحتمد ما  ،وجوه تنعم مبا جتد .ويفيض منها الرضى .وجوه يبدو فيها النعيم... »ويف اجلهة املقابلة،      

رى ـشعور الرضى عن عملها حني ت .ع هبذا الشعور الروحي الرفيعـوتستمت ،فوجدت عقباه خريا .عملت
 مث  ،اء ومتاعـة من رخـرآن هذا اللون من السعادة على ما يف اجلنـومن مث يقدم الق... رضى هللا عنها
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 .اصـوللعلو يف احلس إيقاع خ... ،    ژ ک  ک  ک ژ :داءـومناعمها املتاحة هلؤالء السعة ـيصف اجلن
وهذه  ...ويطلق هذا التعبري جوا من السكون واهلدوء والسالم واالطمئنان...  ژگ  گ  گ  گ  ژ

جتيء يف الصورة اليت  .مث جتيء املناعم اليت تشبع احلس واحلواس...وهذه وحدها سعادة  .وحدها نعيم
              !مما ال يعرفه إال من يذوقه.ة مكيفة وفق ما ترتقي إليه نفوس أهل اجلنةوهي يف اجلن. ميلك البشر تصورها

ق ــــوالتدف ةـــــمجال احلرك .ي اجلمالوهو جيمع إىل الرّ  .الينبوع املتدفق :والعني اجلارية ...   ژڳ  ڳ     ڳ    ژ
 للنظر  ـــةوهو متع! تنتفض وتنبض ابلروح اليت ة وــــاملاء اجلاري جياوب احلس ابحليوي راين وـاجل و

 .1«الذي يتسرب إىل أعماق احلس ،والنفس من هذا اجلانب اخلفي
   ةحاضر ماضية و صورتني بني تقابل ال - 

لقد متت اإلشارة إىل هذا النوع من التصوير يف مبحث سابق، على أنه يعترب عند "سيد قطب "       
 لقرآن الكرمي.األفق الرابع من آفاق التناسق الفين يف ا

بني صورتيـن: إحدامها حاضرة اآلن، واألخرى ماضية يف الزمان. حيث يعمل  »وهذا التقابل يكون      
 . 2«اخليال يف استحضار هذه الصورة األخرية ليقابلها ابلصورة املنظورة 

ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ژ : فمن هذا النوع من التقابـل، قوله     

ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ې   

 . 3ژٱ  ٻ        ٻ        ٻ  ىئ    ی  ی   

، وصورة هذا الفاسد املتكرب يف الدنيا تقابلها صورة 4الوليد بن املغرية يف نزلت هذه اآلايت وقد قيل إن    
 ذلك الذليل احلقري الذي حلقـه العار يف اآلخرة.

 .كثري احللف  ..فهو حالف ...يصفه هنا بتسع صفات كلها ذميمفأما عن صورته يف الدنيا فالقرآن     
 ..وهو مهاز ...وال حيرتم الناس قوله  ،وهو مهني ال حيرتم نفسه... وال يكثر احللف إال إنسان غري صادق

مشاء بنميم ميشي بني  وهو...  ارة يف حضورهم أو يف غيبتهم سواءيهمز الناس ويعيبهم ابلقول واإلش
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مينع اخلري عن نفسه وعن  ..وهو مناع للخري... ويذهب مبوداهتم ،ويقطع صالهتم ،الناس مبا يفسد قلوهبم
مث هو معتد  .متجاوز للحق والعدل إطالقا ..وهو معتد ...ولقد كان مينع اإلميان وهو مجاع اخلري .غريه

وهو  ...لذين يصدهم عن اهلدى ومينعهم من الدينعلى النيب ص وعلى املسلمني وعلى أهله وعشريته ا
بدون حتديد لنوع اآلاثم اليت ...   ژ ى ژ ...يرتكب املعاصي حًت حيق عليه الوصف الثابت ..أثيم

وهي لفظة تعرب جبرسها وظلها عن جمموعة من الصفات ...  ژ ائ ژوهو بعد هذا كله ...يرتكبها
ظ وصفات فقد يقال إن العتل هو الغليظ اجلايف وإنه األكول ال تبلغها جمموعة ألفا ،وجمموعة من السمات

والزنيم من معانيه اللصيق يف  ...مـوهو زني ...إنه الفظ يف طبعه اللئيم يف نفسهالشروب وإنه الشره املنوع و 
ومن معانيه الذي اشتهر وعرف بني الناس بلؤمه وخبثه  .أو أن نسبه فيهم ظنني ،القوم ال نسب له فيهم

 ...شرورهوكثرة 
ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ      ژ... مبوقفه من آايت هللا ـةمث يعقب على هذه الصفات الذاتي    

وما أقبح ما جيزي إنسان نعمة هللا عليه ابملال والبنني; استهزاء  ... ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی 
 .1... مـمن وصف ذمي وهذه وحدها تعدل كل ما مرّ  ... هـواعتداء على دين ،آبايته وسخرية من رسوله

من معاين اخلرطوم طرف أنف اخلنزير  »، و      ژٱ  ٻ        ٻ    ژ وأما صورته يف اآلخرة، فتكون    
اإلذالل  بومسه على اخلرطوم حيوي نوعني منالربي.. ولعله هو املقصود هنا كناية عن أنفه!... والتهديد 

 2«! ين جعل أنفه خرطوما كخرطوم اخلنزيروالثا ..الوسم كما يوسم العبد لاألو  ..والتحقري
 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ  :يف سورة اهلمزة  ومنه أيضا، قول هللا     

ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

 . 3ژڇ      ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   
لنا هللا عز وجل، هذا الشخص اللئيـم صغري النفس مبشهدين خمتلفني، فهو يف  ويف هــذه السورة يصور    

 وعدده، صورة هذا املتعايل الساخر، مجع ماالالذي و ، مزهمويل ابلناس أهز ي زة اللمزة الذيـاهلم »الدنيا 
وجاهه، اليت حتطم كل ما يلقى إليها، فتحطم كربايءه وقوته  ژڄ ژ يفتقابلها صورة املنبوذ، واملنبوذ 
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على فؤاده، الذي ينبعث منه اهلمـــز واللمز، وخيفى فيه التعاظم والكربايء. وتكملـــة    ژڇ ژ وهي النار 
 . 1«لصورة املنبـوذ احملطم املهمل: هذه احلطمة مقفلة عليه ال ينقذه منها أحد، وال يسأل عنه فيها أحـــــد 

ھ               ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ہ  ھ  ژ : ومن هذا التقابل أيضا، قول هللا     

 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې 

 .2ژې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ              ەئ   

 ،مـمعدة هل »، هذه اليت هي عذاب الكفار يف الناريصور هللا تعاىل لنا يف هذه اآلايت مشهدا من     
وهم يردون هذا املآب لإلقامة  !ا كانوا يف رحلة يف األرض مث آبوا إىل مأواهم األصيلوكأمن .مهيأة الستقباهلم

مث يستثين فإذا االستثناء أمر ...   ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ: الطويلة املتجددة أحقااب بعد أحقاب
 إال املاء الساخن يشوي احللوق والبطون فهذا هو ... ژٴۇ     ۋ  ۋ   ژ...  وأدهى

 . 3« ...فهذا هو الشراب .الغساق الذي يغسق من أجساد احملروقني ويسيل وإال !الربد

     ژې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ژ   »هذه صورهتم احلاضـرة، وأما املاضية:     

 .4« وجرس اللفظ فيه شدة توحي بشدة التكذيب وشدة اإلصرار عليه... يتوقعون مآاب وال
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 كونية املتقابلة  تصوير الظواهر ال -20 -02

 القرآن الكرمي ابلتصوير احلسي لكثري من الظواهر الكونية، وهذا مما يظهر قدرة هللا عز وجل و  حيفل    
 يقوي اإلميان به، ومن ذلك: 

 تصوير التقابل بني الليل والنهار  -20-10 -02

 ياق يبني هللا فيه أثر نعمة هللا يف سوالنهار صور فيها اقرتان الليل كثرية   ملشاهدالقرآن الكرمي  عرض    
 عز وجل على عباده من تعاقب الليل والنهار، فلوال تعاقب الليل والنهار لفسدت حياة الناس.

 ې    ې ې       ې  ۉ  ژ: ومن هذه املشاهد اليت جيسد هللا تعاىل فيها الليل والنهار، قوله    

وير: تطويل كل منهما على اآلخر، فكأن والتك » جاء يف تفسري البحر احمليط ؛1ژ ائائ ى    ى
اآلخر صار عليه جزء منه... وقال الزخمشري: وفيه أوجه، منها: أن الليل والنهار خلفة يذهب هذا ويغشى 
مكانه هذا. وإذا غشي مكانه فكأمنا ألبسه ولف عليه كما يلف على الالبس اللباس. ومنها: أن كل واحد 

شبه تغييبه إايه بشيء ظاهر لف عليه ما غيبه من مطامح األبصار. منهما يغيب اآلخر إذا طرأ عليه، ف
 . 2« ومنها: أن هذا يكر على هذا كرورا متتابعا، فشبه ذلك بتابع أكوار العمامة بعضها على أثر بعض

عالمٌة على ، وهذه 3ژ ۅ ۅ ۋ ۋ    ٴۇ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ژ :أيضا وقوله    
 داخلون يف الظالم، املشركونفصله عن النهار فِإذا يلضوء و زيل عنه ايالليُل  ة هللا عز وجل؛كمال قدر 

ويف اآلية رمٌز إىل أن األصل يف الكون هو الظالم والنور عارض، فِإذا غربت الشمس ينسلخ النهار من  
، وقد صور هللا عز وجل إخراج النهار من الليل إبخراج 4الليل وُيكشف ويزول فيظهر األصل وهو الظلمة

فمفعول " نسلخ " هنا هو " النهار " بال ريب، وعدي السلخ إىل ضمري " الليل "  » ،الشاة من جلدها
بـــــ )من( فصار املعىن: الليل آية هلم يف حال إزالة غشاء نور النهار عنه فيبقى عليهم الليل، فشبه النهار 

اح. وشبــــــــه كشف النهار جبلد الشاة وحنوها يغطي ما حتته منها كما يغطي النهار ظلمــــــة الليل يف الصب
 .5« وإزالته بسلخ اجللد عن حنو الشاة فصار الليل مبنزلة جسم احليوان املسلوخ منه جلده...
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 تصوير التقابل بني الشمس والقمر  -20-20 -02

 ڱ   ڳ ڳ ڳ ژ: من اآلايت اليت تتقابل فيها الشمس والقمر يف تصوير بديع، قوله     

والكالم جار على  »  وهنا شبه الشمس ابلسراج، ، 1ژ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
التشبيه البليغ ألن حقيقة السراج: املصباح الزاهر الضياء. واملقصود: أنه جعل الشمس مزيلة للظلمة 

 .   2«كالسراج، أو خلق النجوم كالسرج يف التأللؤ وحسن املنظر 
 ەئ ائ   ائ      ى  ى ې  ېې      ې ۉ ۉ ژ:ومن ذلك أيضا، قوله     

واجلري  »، فقد وصف هللا عز وجل الشمس أبهنا جتري،  3ژ ۆئ ۆئ         ۇئ ۇئ  وئ  وئ  ەئ
حقيقته: السري السريع وهو لذوات األرجل، و أطلق جمازا على تنقل اجلسم من مكان إىل مكان تنقال 

تقطعها يف سريعا ابلنسبة لتنقل أمثال ذلك اجلسم،... وأريد به السري يف مسافات متباعدة جّد التباعد ف
وعرب عنه هبذا  ». وشبه القمر ابلعرجون القدمي، 4 «مدة قصرية ابلنسبة لتباعد األرض حول الشمس

التشبيه إذ ليس لضوء القمر يف أواخر لياليه اسم يعرف به خبالف أول أجزاء ضوئه املسمى هالال، وألن 
 .5« مبعىن صار شكله كالعرجون القدميهذا التشبيه مياثل حالة استهالله كما مياثل حالة انتهائه. و"عاد" 

 تصوير األحاسيس املتقابلة    -30 -02
يف مواقف خمتلفة، يعرض القرآن ما يعتمل يف النفوس من أحاسيس خمتلفة؛ من احلزن والفرح، و األمن     

 يف  واخلوف، و الرضا واجلزع، و احلرية واالطمئنان، و غريها، كل هذه يظهرها التعبري القرآين املعجز
 تصوير يذهب ابأللباب.

 صورة املطمئن تقابلها صورة احلائر  -03-01 -02
، إحساسه من أمرههو يف حرية أشرك بعد التوحيد، ففمن الناس من اطمأن قلبه ابإلميان، ومنهم من     

ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ژ  ذلك يف قوله:مشتت بني اهلدى والضالل ويصور هللا 
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ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ 

، هي 1ژہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  ڭڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
صورة تظهر من جهة ذلك الواثق املطمئن ابإلميان، ومن جهة أخرى ذلك احلائر املمزق بني أمرين: 

الفريقني جييب، وال  ال يدري أي »الشياطني تستهويه ويف املقابل املؤمنون يدعونه، وهو بني هذا وذاك 
 .  2« أي الطريقني يسلك، فهو قائم هناك شاخص متلفت

 ف ائح تقابلها صورة اخلصورة الفرِ  -03-02 -02
ڤ  ڤ  ژ  :ويف مشهد أخر من مشاهد القرآن التصويرية تتقابل األحاسيس واملشاعر، يف قوله     

ڇ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

، حيث تصور اآلية مشهد الريح الطيبة اهلادئة اليت تسوق السفن يف 3ژگ  گ     گ  گ  
أمن وأمان، ويقابل الناس ذلك بفرح واطمئنان، لكن سرعان ما تتغري الريح إىل عاصف ويتغري األمن 

 زع، وحيس الناس ابهلالك، فيهرعــــون إىل هللا ابلدعـــــاء يطلبـــــــون منه النـــــــــجاة. واألمان إىل خوف وف
 يتحدد منوذج بشري ورد كثريا يف القرآن...  -الريح الطيبة والريح العاصفة  –وما بني الفرح واخلوف  » 
ر مث ينجون منه... ويربز هذا إذ تتحدد الطبائع بعد تذوق رمحة هللا بعد الضر... وحني يصيبهم الضر  

النموذج عرب مشهد قوي من مشاهد القرآن التصويرية. إنه مشهد حي تراه العيون وتتابعه املشاعر وختفق 
 .4«معه القلوب. ولقد قامت حركة الريح هبدوئها وعصفها بدور فعال يف إبراز ذلك كله 
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 ن الكرمي اثلثــًـا مجالية التقابل يف أساليب البديع يف القرآ
فإذا عين علــــــــــم املعاين إبقامة  »أتسست البالغة على علوم ثالث هي: املعــــــــــاين والبيــــــــــان والبديــــــــــع،      

الصــــــــــــــرح، وعين البيان بتقدمي اللبنات ومواد البناء، فإن علم البديع يعىن بطالء املبىن وزخرفته، فهو علم 
   .1« طرق التحسيـن الكلي ...

ـــــــــــــــــــــــع، مل يكن هناك بد من أن  يكون التطرق يف هذا وملا كان أســـــــــلوب الت      قابل لوان من ألوان البديـ
الفصــــل إىل مفهوم البديع أوال، وإىل نشأته وتطوره، مراعيا يف ذلك التسلسل الزمين ألعالمه الذين تناولوه 

  ابلدرس والتحليل، يعقب ذلك احلديث عن مجالية أسلوب التقابل يف هذا اللون من ألوان البالغة.
 علـم البديـع )املفهوم،النشأة والتطـور( -01
 مفهوم البديع  -01 -10
 لغــــــــة      -

ـــــام حول      ـــــادة )ب د ع( تدور يف معناها العـ ـــــع ملصطلح البديع يف املعاجم العربية يلحظ أن مـ إّن املتتبـ
ع الركّية اســــــــتنبطها بدع الشــــــــيء يبدعه بدعا: أنشــــــــأه وبدأه، وبد  »اجلدة واحلداثة؛ ففي لســــــــان العرب: 

           ژ ڈ ڈ چوأحدثها. وركي  بديع حديثة احلفر. والبديع والبدع: الشــيء الذي يكون أوال . ويف التنزيل: 

أي ما كنت أول من أرســـــــــــــل، قد أرســـــــــــــل قبلي رســـــــــــــل كثري...والبديع : احملدث  ؛ 2چ   ڑ    ڑ    ژ
 .   3«لى مثالالعجيب، والبديع: املبدع و أبدعت الشيء اخرتعته ال ع

البديـع: املبتدِع واملبتدَع، وحبل ابتدئ فتلـه، ومل يكن حبال، فنكث وغزل مث أعيـد  »ويف القاموس احمليط: 
 .    4« فتله، والّزِق اجلديـد،...والِبدْع ابلكسر : األمر الذي يكـون أوال...

                                        اصطالحا -
معىن، وميكن أن تتّـفق فإهنا  اـإن اختلفت لفظهي و من تعريف، و  ن أكثرـاصطالح البالغيييف ع ـللبدي    

هو علم يعرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية  »نقتصر منها يف ذلك على تعريف واحد ،فعلم البديـع: 
 .5« املطابقة على مقتضى احلـال ووضوح الداللـة
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 و"وضوح الداللـة" خيتص به علم البيان، كما أن كلمة علم تعين  ومقتضى احلال خيتص به "علم املعـاين"،
 أن البديـع له قواعد وأصول حتكم مسريتـه وتوجه فهمه.

وعلم البديع قسمان: قسم يرجع التحسني فيه إىل اللفظ، وهو ما يسمى "ابحملسنات اللفظية"، وقسم     
ملعنويـة"، ولقد متكن البالغيون من حصر أنواع يرجع التحسني فيه إىل املعىن وهو ما يسمى "ابحملسنات ا

 كل قسم من القسمني مع تناوهلا ابلتعريف، والتمثيل هلا ابلشواهد املختلفة.  
 نشأة علم البديع وتطوره     -20 -10

لعلم البديع أمهية كبرية عند البالغيني، يربهـن على ذلك كثرة الدارسني لـه على مّر العصور، فال يكاد     
و مؤلف واحد من مؤلفاهتم إال وهو يعرض له إما ابلكالم املستفيض، أو ابإلشارة إىل بعض جوانبه، خيل

 وميكن أن نتبيـن ذلك من خالل تتبع داللة لفظـة "البديـع" عند بعض أصحاب هذه املؤلفـات.   
هو  -معتزيل كبيـر ال نكاد نتقدم بعد الربع األول من القرن الثالث اهلجري حًت يتجرد  »حيث إننـا     

البيان والتبيني " يف أربعة " لدرس شؤون البالغـة، فيؤلف كتابه  –للهجرة  255اجلاحظ املتوىف سنة 
جملدات كبار جامعا فيه مالحظات العرب البيانية وبعض مالحظات األجانب، وخاصة املعتزلـة، ونراه 

ظ واملعـاين ووجوب مطابقة الكالم يطيل الوقوف عند ما أاثره بشر بن املعتمر من صفـات األلفا
ميزج فيها  -على ما هو سائد يف عصره –، وهذه املالحظات اليت أوردها اجلاحظ كان 1«لسامعيه،...

بني مباحث البالغة املختلفة، فهو مل يكن يقصد ابلبديـع ذلك العلم الذي صار يعرف بعده، وإمنـا  قصد 
واملعنوية ، وإن كان مل يوضحها توضيحا دقيقـا، فهو مل حياول بكلمة البديـع الصـور واحملسنـات اللفظية 

وضع تعريفات ومصطلحات ملا تعرض له من بعض أنواع البديع، ذلك أن اهتمامـه هبا كان  بتقدمي األمثلة 
 .2والنماذج، ال بوضع القواعـد

ض الشعراء الذين اشتهروا ولقد أشار اجلاحظ للبديـع يف كتابه " البيان والتبييـن " حينما تكلم عن بع    
والبديـع مقصور العرب ومن أجله فاقت لغتهم، كل لغة وأَْرَبت على كل لسان، ... »يف عصره، يقول: 

 .  3«يذهب شعره يف البديـع  حسن البديع و العّتايب والرّاعي كثري البديع يف شعره، وبشَّار
أهم ما مييزه  »هـ(، و 274البديـع"  الذي ألفـه سنة ) أبـو العباس عبد هللا بن املعتـز بكتابه "بعده  ىأتو     

يف الكتاب دقـة ذوقـه وصفائـه يف اختيار األمثلة والشواهـد. ويكفيه فضال أنـه أول من صنف يف البديع و 
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رسم فنونه وكشف عن أجناسها وحدودها ابلدالالت البينة والشواهـد الناطقة حبيث أصبح إماما لكل من 
. وسبب أتليفـه للكتاب أن من املعاصرين له من كان 1«ـع بعده ونرباسا يهديهم الطريـق صنفوا يف البدي

يرى أبن البديع فن جديد ظهر مع بشار بن برد ومسلم بن الوليد وأيب نواس وأيب متـام ، ومل يكـن له ظهور 
مواربة هي أن يثبت أن  غايتـه من الكتاب اليت يعلنها فيه إعالان دون »من قبل يف اللغة العربيـة. فكانت 

احملدثيـن مل خيرتعوا البديـع الذي يلهجون به، وكأمنـا كان هناك من يزعم أن احملدثيـن هم الذين أنشأوا البديـع 
إنشاء، أنشأوه من عدم، فلم تكن العربيـة تعرفـه حًت ظهر بشـار ومن خلفـه من احملدثيـن، وتاله أبو نواس 

كـان أبو متـام أوىف به على الغايـة ...وتصدى هلم ابن املعتـز ينقض دعواهم و مسلم يتزايدان فيه حًت إذا  
الباطلة مبينا ابلربهان الساطع أن البديع قدمي يف العربيـة، بل إنه ليتعمق يف القدم حًت العصر اجلاهلي، وأن 

عـالن عن هذه ، هذا اإل2« ما للمحدثيـن منـه من أمثال بشار إمنا هو اإلكثار من استخدام فنونه فحسب
قـد قدمنا يف أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنـا يف القرآن  »الغايـة جاء يف مقدمة كتابه، حيث يقول: 

وكالم الصحابـة واألعراب وغريهم وأشعار املتقدميـن  -صلى هللا عليه وسلم –واللغـة وأحاديث رسول هللا 
ا ومسلما وأبـا نواس و من تقيلهم وسلك سبيلهم مل من الكالم الذي مساه احملدثـون البديع لُيعلم أن بشار 

 .       3«يسبقوا هذا الفـن ولكنه كثر يف أشعارهـم فعرف يف زماهنم حًت مسـي هبـذا االسـم فأعرب عنه ودل عليـه
اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعـراء ...»تعرض ابن املعتز أيضا إىل مفهـوم "البديـع"، فقال:     
. 4«د املتأدبيـن منهم .فأما العلماء ابللغـة والشعر القدمي فال يعرفون هذا االسم وال يدرون ما هو... ونقا

كما تعرض أيضا إىل أنواعه فأحصاها وعدها مثانية عشر نوعا، خص منها ابألمهية والتقدمي مخسة أنواع 
ب الكالمي، وهو يف تناوله ملوضوع هي :االستعارة والتجنيس واملطابقة ورد األعجاز على ما تقدمها واملذه

 االستعارة يكون قد أخلط مثله مثل اجلاحظ بني مباحث علمي البديع والبيـان.
هذه احملاوالت يف علم البديع  يف كتابه " نقد الشعر" هـ( 337قدامة بن جعفر )توسرعان مـا تلقف     

يدل  » نقد الشعر بصفة عامة، وما قدمه فيه الذي ألفـه متأثرا مبـا درسه يف الفلسفة واملنطق، ولقد ألفه يف
بوضوح على اجلهد العقلي الذي بذله قدامة يف تطبيق ما فهمه من مقاييس البالغة اليواننية عند أرسطو 
على البالغة العربية، مضيفا إىل ذلك ما متثله من تلك املقاييس عند اجلاحظ وابن املعتز واألصمعي وثعلب 

                                                           

 .75شوقي ضيف، البالغة،تطور وتريخ، ص:  -1
 .68، 67سه، ص: املرجع نف -2
 .01عبد هللا ابن املعتز، كتاب البديع، ص:   -3
 .58:، صاملصدر نفسه   -4



 مجالية التقابل يف القرآن الكرمي                                                           الفصل الثالث  

  

لنظر يف وجوه البيان العريب واستنباط حماسن الكالم فيه، واستطاع أن يصل الثمانية وغريهم ممن سبقوه إىل ا
عشر حمسنا اليت ذكر ألقاهبا ابن املعتز بثالثة عشر حمسنا،...ومما ال ريب فيه أن قدامة وفق يف هذا الكتاب 

م أبو هالل العسكري توفيقا منقطع النظري وهو توفيق جعل من يكتبون يف البديع يلهجون ابمسه ويف مقدمته
       1« صاحب الصناعتني...

علي بن عبد ومن الذين نظروا يف البديـع أيضا وكانت هلـم حماوالهتم اجلادة فيه؛ القاضي أبو احلسن     
" الذي حتدث فيه عن البديع و  وخصومه املتنيبالوساطة بني "  هابـكتهـ(، يف  392)ت العزيز اجلرجاين

ذلك يتفق مع ابن املعتز يف أن احملدثني مل جِيدُّوا يف البديع ، وإمنا قصدوا اإلكثار وجوهه وصوره، وهو يف 
وكانت العرب إمنا تفاضل بني الشعراء يف اجلودة واحلسن  »منه ملا وجدوا فيه من احلسن يقول يف ذلك: 

قارب، وبده بشرف املعىن وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، وتسلم السبق فيه ملن وصف فأصاب، وشبه ف
أبياته؛ ومل تكن تعبأ ابلتجنيس واملطابقة، وال حتفـل ابإلبداع  دفأغزر، وملن كثرت سوائر أمثاله وشوار 

واالستعارة إذا حصل هلا عمـود الشعر، ونظـام القريض. وقد كان يقـع ذلك يف خالل قصائـدها، ويتفق هلا 
عر إىل احملدثني، ورأوا مواقع تلك األبيات من يف البيت بعـد البيت على غري تعمد وقصد؛ فلما أفضى الش

 الغرابة واحلسن، ومتيزها عن أخواهتا يف الرشاقة واللطف، تكلفوا االحتـذاء عليها فسموه البديـع؛ فمن 
 .      2«حمسـن ومسيء، وحممـود ومذموم، ومقتصـد ومفـرط

البالغة؛ فقد عرض االستعـارة على ولقد سـار صاحب الوساطة على هنج سابقيـه يف املزج بني علـوم     
 أهنا من أبواب البديع إىل جانب التجنيس واملطابقة والتصحيف والتقسيم واالستهالل والتخلص وغريها.

الذي تكلم عن البديـع وأنواعه يف  هـ(395)ت احلسن بن عبد هللا العسكريأبو هالل وتاله بعد ذلك     
"، وتوسـع يف ذلك أبن ذكرها يف مخسة وثالثني فصال  -لشعرالكتـابة وا -كتابه " كتاب الصناعتيـن 

أما الباب التاسع فجعله لفنون  » مجعـها يف الباب التاسع من الكتاب، يقول شوقي ضيف يف ذلـك:
البديع، وهي عنده مخسـة وثالثون فنـا، ويقول إنه زاد فيها على ما أورده سابقـوه ستة فنـون، وكأنه يلتقي 

وعشريـن فنًـا، ... أما الستة اليت وضعها فهي: التشطيـر، واجملـاورة، والتطريز، واملضاعف، معهـم يف تسعة 
، وأبـو هالل العسكري مل خيرج عن سابقيه يف اعتبـار أن االستعـارة والكناية من 3«واالستشهـاد، والتلطف 

فهذه »من ابتكـار احملدثني فيقول:  البديـع مع أهنما من البيان، كما أنه يرد على من يقـول أبن هذه األنـواع 
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أنواع البديـع اليت ادعى من ال رواية له،وال دراية عنده أن احملدثني ابتكروها، وأن القدماء مل يعرفوها؛ وذلك 
ملا أراد أن يفخم أمر احملدثني؛ ألن هذا النوع من الكالم إذا سلم من التكلف وبرئ من العيوب،كان يف 

 .  1«ودة غاية احلسن، وهنايـة اجل
يف كتابه "العمدة يف حماسن الشعر، وآدابه ونقده"،  هـ(456رواين )تـبن رشيق القيمث جنـد احلسن     

وأما البديع فهو اجلديد، وأصله يف احلبال، وذلك أن يفتل احلبـل جديدا  »يعرض لتعريف البديـع فيقول: 
ن ابن املعتز هو أول من مجع البديـع، وهو . ويذكر أ2 « ليس من قـَُوى حبـل نقضت مث فتلت فتال آخر...

قبل ذلك يكـون قد فرق بني املخرتع والبديـع، هذه التفرقـة اليت يفهـم منها اختصاص األول ابملعىن والثاين 
 ابللفظ،كما أنه يعرض أيضا ألنواع عديدة من فنون البديـع  بلغت عنده تسعة وعشريـن نوًعـا. 

اعـا من هذه الفنون ملباحث البيـان وأخرى للمحسنات البديعيـة ويف ذلك ما و ابن رشيق يف كتابه أفرد أنو 
 .    3يوحي أبنـــــــه قـد بدأ يستقر يف أذهان البالغيني أبن البيـان شيء والبديـع شيء آخـر

بكتابيه " أسرار  والذي يعتربأحد علمـاء الكالم،  ،هـ(471عبد القاهر اجلرجاين )تكما جند أيضا       
لبالغـة" و"دالئل اإلعجـاز" واضع علمي املعاين و البيـان بال منازع، يتطرق ملوضوع البديـع، وحديثه عنه ا

كـان عبارة عن إشارات مبثوثـة يف هذين الكتابيـن، ومل حياول أن يضع له نظرية مثلما فعـل مع نظرييـه 
ائر أقسام البديـع، فال شبهـة أن احلسن وأما التطبيـق واالستعارة وس »اآلخرين، ومن هذه اإلشارات قولـه:

والقبـح ال يعرتض الكالم هبما إال من جهـة املعاين خاصة، من غري أن يكون لأللفـاظ يف ذلك نصيب ، 
. وما ميكن أن نشيـر له يف هذا املقـام 4«أو يكون هلا يف التحسني أو خالف التحسني تصعيد وتصويب

ناس والسجع وحسن التعليل والطباق مل يكن مقصودا لذاته وإمنا جاء أن حديثه يف أسرار البالغة عن اجل »
كالمه عنها يف معرض االستدالل على نظريته القائلة أبن األلفاظ ليست هلا مزيـة ذاتية يف الكالم من 

 .5«حيث هي ألفاظ وإمنا املزيـة أتيت دائما من قبل الرتاكيب وصورة نظمـها وأتليفـها
أيضا بنفس نظـرة عبد القاهر اجلرجاين للبديع، فهو فيما خلفه من   هـ(538)ت الزخمشريو يستمر     

مطبوعة ومعروفـة، أشهرها كتابه "تفسري الكشاف" ومعجمه "أساس البالغـة" يشري إليه، ففي  مصنفات
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فإمنـا هي تفسيـره ِمثله مثـل عبد القاهر اجلرجاين ،مل يعن بتفصيل القول يف البديـع، وهو إذ يذكـر أنواعـه، 
إشارات خفيفة، بعيدة عن اإلملام بشرحها، ومن هذه األنواع :الطبـاق واللَّـف والنشر وااللتفـات وأتكيد 
املدح مبا يشبـه الذَّم والتقسيم واالستطراد والتجريـد. ومثـال إشاراته اللطيفـة أللوان البديـع، ذكره للطباق 

 وألنه قد ذكر  »، يقـول:1چ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ...  چ :وذلك يف تفسريه لقوله 

 . 2«السفـه وهو جهـل، فكان ذكر العلم معه أحسـن طبـاق لـه 
اهلجري و معـه أحد أشهـر العلماء الذين أولوا الدرس البالغي عناية كبيـرة، والذي  رن السابعـوأييت الق    

م " الذي يعـد من أهم مصنفاتـه، ، بكتابـه "مفتـاح العلو هـ(626)ت هو سراج الدين أبو يعقوب السّكاكي
وهـو يتناول يف القسم األخري منه علمي املعاين والبيان، كما يتعرض لدراسة احملسنات البديعيـة املعنويـة منها 

وشهرتـه إمنا دوت ابلقسم الثالث من الكتاب اخلاص بعلمي املعـاين والبيـان ولواحقهما من  »واللفظيـة، 
سنات البديعية اللفظيـة واملعنوية، فقد أعطى هلذا كله الصيغـة النهائية اليت عكف الفصاحـة والبالغـة واحمل

عليها العلماء من بعده، يتدارسوهنا ويشرحوهنا مرارا إذ استطـاع أن ينفذ من خالل الكتاابت البالغيـة قبله 
فكار. وصاغ ذلك كله إىل عمل ملخص دقيق ملا نثـره أصحاهبا من آراء وما استطـاع أن يضيفـه إليها من أ

صيغة مضبوطة حمكمة استعـان فيها بقدرتـه املنطقية يف التعليل والتسبيب و يف التجريـد والتحديـد والتعريف 
أول من أطلق  ». و ميكن اإلشارة يف هذا اجملال إىل أن السكاكي هو 3« والتقسيـم والتفريـع والتشعيـب

وأول من أطلق على مباحث التشبيه، واجملاز، والكناية اسم "علم "علم املعاين" على املعىن الذي حبثها فيه، 
البيان "، وأول من حكم على "علم البيان" أبنه متنـزل من "علم املعاين" منزلة املركب من املفرد، كما أنه 

 .    4«أول من فرق بني هذين العلمني على هذا الوجه من الضبط والتحديد 
وإذ  »ـة يتطرق السكاكي للبديع مبينا غرضه وأنواعـه، يقول يف ذلك: ويف خالل حديثـه عن الفصاح    

قد تقرر أن البالغـة مبرجعيها، وأن الفصاحة بنوعيها مما يكسو الكالم حلة التزيني، ويرقيه أعلى درجات 
 التحسن، فهاهنا وجوه خمصوصة، كثريا ما يصار إليها لقصد حتسني الكالم، فال علينا أن نشري إىل األعرف

                                                           

 .13البقرة ، اآلية : -1
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. وهـذا احلديث يسوقنا ألن نقف 1«منها، وهي قسمـان : قسم يرجع إىل املعىن وقسـم يرجع إىل اللفظ 
 على أمريـن:

 : أن السكاكي أخرج البديع عن علمي املعاين والبيان وأدرجه كباب من أبواب الفصاحة.ألولا -
 ظية. : أنه أول من تفطن إىل تقسيم احملسنات البديعية إىل معنوية ولف الثاين -

 وهو يف ذكر هذه احملسنات البديعية اقتصر على ما كان يراه رئيسيـا منها، وهي عنده تتوزع كما يلي:
وهي: املطابقة، واملقابلة، واملشاكلة، ومراعاة النظري، واملزاوجة، واللف والنشر،  احملسنات املعنوية، -

لتقسيم، واجلمع مع التفريق والتقسيم، واإليهام، واجلمع، والتفريق، والتقسيم، واجلمع مع التفريق، واجلمع مع ا
وأتكيد املدح مبا يشبه الذم، والتوجيه، وسوق املعلوم مساق غريه، واالعرتاض، واالستتباع،  وااللتفات، 

 وتقليل اللفظ وال تقليلـه.
 . 2،وهي:التجنيس،واالشتقاق،ورد العجز على الصدر،والقلب،والسجع، والرتصيعاحملسنات اللفظية -

" املثل السائـر يف أدب  بكتابـه( هـ637تر )ـضياء الدين بن األثيوال يكاد ميضي الّسكاكي حًت جنـد     
الكاتب والشاعـر" والذي به دخلت البالغة عهد املصنفات، هاته اليت ال تعدو أن تكون تلخيصات ملا 

لبديـع مبحثا من مباحث علم سبق ذكره، والكتاب عبارة عن مقدمـة ومقالتني، وما يالحظ هو أنه جعل ا
البيان، و لقد عّدد أنواعه اللفظية يف املقالة األوىل اخلاصة ابلصناعة اللفظية، فذكر مثانية أنواع، هي: 
السجع، والتصريع، والتجنيس، والرتصيع ولزوم ما يلزم، واملوازنة، واختالف صيغ األلفاظ، وتكرير 

ة الثانية اخلاصة ابلصناعة املعنوية، فذكر: التجريد، وااللتفات، . وعّدد أنواعه املعنوية يف املقال3احلروف
 .    4والتفسري بعد اإلهبام، واالستدراج، واالعرتاض، واألحاجي، والتناسب بني املعاين

ويؤلف ثالثة كتب هي: "األمثال"  هـ( 654ن بن أيب األصبع املصري )تـذلك زكي الدير بعد ـويظه    
أما حترير التحبري  »"بديـع القرآن"، ويتسع فيها يف استعمال البديـع اتساعا كبيـرا،  ، و"حترير التحبري"، و

فقد أحصى فيه من احملسنات مائة واثنني وعشرين، بدأها مبحسنات ابن املعتز و قدامـة، مث مضى جيمع 
سنا جديدا من كتب املصنفني بعدمها ما بلغ ابحملسنات اثنني وتسعني حمسنا، وأضاف إىل ذلك ثالثني حم

... وصنف بعده " بديـع القرآن " عرض فيه ما للذكر احلكيم من حمسنات بديعية ""ُسلَِّم له منها عشرون
                                                           

  .532ص:السكاكي ، مفتاح العلوم ،أبو يعقوب  - 1
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. وهذه األنواع ذكرها السيوطي بعده وتعرض هلا ابلشـرح 1«بلغ هبا مائة حمسن ومثانية كما يقول يف مقدمته
صبع ميزج أيضا بني البديـع وبني البيان واملعاين، فهـو ، واملالحظ هلذا التصنيف جيـد أن ابن أيب األ2والتمثيل

يذكر للبديع اجملاز واالستعارة والتشبيه والكناية، وهي من أبواب البيان،ويذكر التكـرار واإليضاح والبسط 
 مثال،وهي من صور املعـاين.

املرحلـة وهو ما مسي " وال ميكن إهنـاء احلديث عن البديـع دون اإلشارة إىل لـون بديعي ظهـر يف هذه     
ابلبديعيـات "، هبا دخل البديع دائرة القريض، و البديعيات؛ قصائـد من البحر البسيط، واختُلف يف أول 

(، الذي هـ670ت)3من افتتحها فقيل: هو الشاعر املصري علي بن عثمان بن سليمان اإلربلي الصويف
من ألوان البديع، وقيل: هو الشاعـر صفي  نظم قصيدة يف مدح بعض معاصريه مضمنا كل بيت منها لوان

هـ( بقصيدتـه ضمنها مائـة ومخسني نوعا من أنواع البديـع مساها :" الكافيـة البديعيـة 750الديـن احلّلي )ت
 .4يف املدائـح النبويـة"، وألف عليها شرحا مساه:" النتائج اإلهلية يف شرح الكافية البديعية"

 بعد ذلك يتبـارون يف نظم البديعيات على غرار ما سبق، ومنهـم: وما لبث أن بدأ العلماء     
هـ( يف بديعيته املسماة: " احللة السريا يف مدح خري الورى "، و بديعية عزالدين 780ابن جابر األندلسي)ت

هـ(، و بديعية 849هـ(، و بديعية السيوطي)ت837هـ(، و بديعية ابن حجة احلموي)ت789املوصلي)ت
هـ(، وعبد الغين 1117هـ(، و بديعية صدر الدين بن معصوم احلسيين املدين )ت922نية )تعائشـة الباعو 

 .5 هـ(1143)تالنابلسي
ولقد استمر هذا اللون األديب على هذا املنوال حًت العصر احلديث حيث جند شعراء معاصرين نظموا      

ت جمملة تكاد تكون رموزا، ولذلك بديعيات تلتقي مع البديعيات اليت قلدوها يف أهنا أتخذ شكل خمتصرا
 هـ(، وحممود 1126كانت تشرح من انظمها أو غريه، ومن أمثال هؤالء: أمحد الرببيـر البريويت )ت

 .6هـ(1341هـ(، والشيخ الطاهر اجلزائري )ت1298صفوت الساعايت )ت
لشروحات، إن ظهور هذه القصائد البديعيـة وما تال ذلك من شروحات هلا ، وشروحات هلذه ا     

 هلـا ولكتب البالغة، كل ذلك أّدى إىل أن تصاب البالغة ابلعقم واجلمود يف مباحثها مجيعا. وتلخيصات
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بعـد هذا العرض ملفهوم البـديع ونشـــــــــــــــأته، أييت البحـث على بيـان مجاليـة التقـابل يف ألوان البـديع يف     
نوعا كل منها   أي أن يف  ؛على التقابلين ب أكثرها ســــــــــنجد أنف هذه األلوانتتبعنا ما إذا القرآن الكرمي، ف

  :، ومن ذلكمن التقابل الظاهر أو اخلفي
 التناسب    -20

فهو نسيبه  ،وفالن يناسب فالان . والنسيب: املناسب...ه يف نسبهكَ انسبه: شِر و  »يف لسان العرب:     
 . 1«... وتقول: ليس بينهما مناسبة أي مشاكلة هـــأي قريب

ـــــــــــــــة التناسب و     يدل على الربط احلسن بني عناصر الكالم، أو السورة من مصطلح بالغي  أو املناسبـ
أساس من أسس مجال التعبري اللغوي، وإذا وقع موقعه الالزم، ومل يكن غاية مقصودة، بل  »القرآن، وهو 

 .        2«جاء عفوا، ومل يكن له أتثري سليب على املعاين، زاد من مجال التعبري وبالغته 
القدماء، بداية من نظرات الصــــحابة والتابعني، إىل ما بذله األدابء والبالغيون  -ولقد كان للدارســــني     

ــــن  ــــر يف هذا اجملال، وإن كانت تتسم ابلقلة عند  -وعلماء اإلعجاز القرآين، وصوال إىل احملدثيـ جهود تذكـ
 .3بن عبد السالم نخ عز الدياملفسرين لدقته، و يوجد من القدماء حًت من أنكر وجوده أمثال الشي

مما يدخل يف ابب املناسبة  -أما عن معرفة الصحابة هلذا املبدأ وإحساسهم به، فمن اإلشارات لذلك،    
ـــــــــرها قد ابدر أحد الصحابة حني نزل أول اآلية إىل ختمها هبا، قبل أن يسمع  »أنه  -بني أول اآلية وآخـ

هذه  ، عن زيد بن اثبت، قال: أملى عليَّ رســــــــول هللا آخرها؛ فأخرج ابن أيب حامت من طريق الشــــــــعيب
. قال معاذ بن چڭ  ڭ چإىل قوله:  4 چ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ چاآليـــــــــــــــة: 

    .چ ۆ ۆ ۇ ۇ چ جبل:

 . 5«، فقال له معـاذ: مم ضحكت اي رسول هللا؟ قال: " هبا ختمت " فضحك رسول هللا     
حني رأى أبن النوع الثاين من التجانس، هذا املبدأ  (ه 386)ت الرماينعلي بن عيســـــــــــى و لقد عّد     

        ڻ ڻ     چ:، ومثل لذلك بقول هللا 6«تدور يف فنون املعاين اليت ترجع إىل أصل واحد »املناسبة 
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فيه واحد  واألصل  فجونس ابالنصراف عن الذكر مث صرف القلب عن اخلري، ،1چ ہ ۀ ۀ ڻ
 .2وا عن الذكر وأما قلوهبم فذهب هبا اخلريوهو الذهاب عن الشيء، أما هم فذهب

ويف حديثه عن هذا املبدأ أيضــــــــا، أشــــــــار ابن ســــــــنان اخلفاجي إىل غلبة الذوق األديب يف إيثار الكالم     
. وإن كان ابن 3املتناســــــب الذي تتناســــــب ألفاظه وتتعدد فقراته، كما جعله من  أســــــس فصــــــاحة الكالم

صـــراحة، فإن من علماء البيان كاجلاحظ وقدامه بن جعفر و ســـنان اخلفاجي قد ذكر مصـــطلح التناســـب 
ــــــــــــه مصطلحا آخر مقاراب له، كاملوازنة، و  أبو هالل العسكري يف تناوهلم له مل يصرحوا به، وإمنا ذكـــــــــــــروا لـ

 املشاكلة و التالؤم، والتوافق، والتشابه، واالئتالف، وغريها.
.  كما كان 4نوي، كان ابتفاق من ذكرت منهمكما أن تقســيم التناســب إىل تناســب لفظي، وآخر مع     

اتفاقهم أيضــــــــــا على أن التناســــــــــب وجه من أوجه إعجاز القرآن الكرمي، غري أهنم اختلفوا يف أن منهم من 
 .5أعطى األمهية للتناسب اللفظي ومنهم من أوالها للتناسب املعنوي

بدع غية والنقدية للشعر العريب، و يبالمن اجلميع يف نظرته الليستفيد ( ـه684حازم القرطاجين )تأييت     
، وما كان يبني إدراكه لقيمة التناسب البيانية وسراج األدابء" منهاج البلغاء" نظرية التناسب يف كتابه 

كان يعده عنصرا ابرزا من عناصر اجلمال يف املرئيات واملسموعات. ويف موسيقى  »واجلمالية، هو أنه 
اسب يف الصياغة اللفظية، يقع على أحناء منها: ائتالف حروف الكلمة الشعر، وجممل ما ذكره أن التن

بعضها مع بعض، وائتالف مجلة كلمة مع مجلة كلمة تالصقها، واستعمال الكلمات املؤتلفة يف مقدار 
االستعمال، ومنها أن تتناسب بعض صفاهتا، مثل أن تكون إحداها مشتقة من األخرى، وأن تتماثل أوزان 

 توازن مقاطعها، وأن تكون كل كلمة قوية الطلب ملا يليها.الكلم، وأن ت
وحتدث حازم عن التناســب بني املعاين، وأشــار إىل أن أوجهه كثرية يعز حصــرها، وبني قيمته اجلمالية،     

 السيما حني ينضاف إليها مجال التناسب يف العبارة، فقال: " إن املعاين منها ما يتطالب حسب اإلسناد 
 ما يتطالب حبسب اإلسناد وحبسب انتساب بعض املعاين إىل بعض يف أنفسها، بكـــــــــــــوهنا  خاصة، ومنها

                                                           

 .127التوبة، اآلية: - 1
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  2« 1أمثاال أو أشباها أو أضدادا، أو متقارابت من األمثال واألضداد..."
 فاملعنوية أن »؛ مناســــبة يف املعاين ومناســــبة يف األلفاظ: املصــــري نوعانابن أيب أصــــبع واملناســــبة عند     

  ٹ  ٹ  ٹ ٿ چ :كقوله ،يبتدئ املتكلم مبعىن مث يتمم كالمه مبا يناســــــــــبه معىن دون لفظ

. فإنه ســـــبحانه ملا قدم نفي إدراك األبصـــــار له عطف على 3چ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ
ذلك قوله:" وهو اللطيف" خطااب للسامع مبا يفهم إذ معرتف العادة أن كل لطيف ال تدركه األبصار، أال 

صــــــــــــــر ال تدرك إال اللون من كل متلون، والكون من كل متكون فإدراكهما إمنا هو ترى أن حاســـــــــــــــة الب
اخلبري" ختصيصا  ولذلك ملا قال: " وهو يدرك األبصار" عطف على ذلك قوله" ات،ردملفبات دون اللمركَّ 

 .4« لذاته سبحانه بصفات الكمال؛ ألن كل من أدرك شيئا كان خبريا بذلك الشيء
توخي اإلتيان بكلمات متزانت وهي على ضربني: تمة  »عنده :  هييقول فاللفظية ف املناسبةعن وأما     

 مبقفاة، فالتقفية غري الزمة للمناسبةات مع االتزان مقفاة وأخرى ليست وغري تمة. فالتامة أن تكون الكلم
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ چ :قوله بلمناسبة اليت ليست بتامة ميثل  ل . و5«

مما كان يرقي به  -  الرسول قولبالتامة للمناسبة  ، و6 چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ
من املناسبة أن ف ، 7« ةمَّ اَل  نْي  عَ  لِّ كُ   نْ مِ ة وَ امَّ هَ وَ  ان  طَ يْ شَ  لِّ كُ   نْ ة مِ امَّ التَّ  هللاِ  اتِ مَ لِ كَ بِ  ذُ و عُ أَ  » :-احلسنني
 ية للتامة . " وهي القياس ملكان املناسبة اللفظ ةلمَّ " ومل يقل " مُ  قال " المة الرسول

يف اللغة: املشاكلة أو  »" اإلتقان يف علوم القرآن " عن املناسبة ، فيقول:  ويتكلم أيضا صاحب    
املقاربـة، ومرجعها يف اآلايت وحنوها إىل معىن رابط بينها، عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خيايل أو غري 

بب، والعلة واملعلول، والنظرييـــــــن والضدين، ذلك من أنواع العالقات أو التالزم الذهين، كالسبب واملس
 جعل أجزاء الكالم بعضها آخـــــــــذا  ». وأما عن فائدتـها يف القرآن الكرمي، فهي: 8« وحنــــوه

                                                           

 . 39حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدابء، ص: -1
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 . 1«أبعناق بعض، فيقوى بذلك االرتباط، ويصري التأليف حاله حال البناء احملكم املتالئم األجزاء،...
ـــــــــــــــــة فإن التناســـب مل ينل احلظ األوفر، وإمنا كان حديث الدارســـني  وأما يف الدراســـات     البالغية احلديثـ

ـــــــــــة، ومن الذين  احملدثني عنه يف ثنااي تناوهلم لدراسة إعجاز القرآن، أو دراسة خصائصه البالغية واألسلوبيـ
ــــه " تريخ آداب العرب "و  " إعجاز ميكن أن يشار إليهم هبذا اخلصوص: مصطفى صادق الرافعي بكتابيـ

 القرآن والبالغة النبوية "  و سيد قطب بكتابـه " التصوير الفين يف القـرآن ".
" عن موضـــــوع  جند مصـــــطفى صـــــادق الرافعي، وهو يتحدث يف كتابه " إعجاز القرآن والبالغة النبوية    

ب األصوات وتالؤمها اإلعجاز يف القرآن الكرمي، يتطرق ملبدأ التناسب مربزا قيمته اجلمالية املتمثلة يف تركي
أما ألفاظ هذا الكتاب الكرمي، فهي كيفما أدرهتا وكيفما أتملتها  »وتناســب األلفاظ وحســن ائتالفــــــــــــــــها، 

وأين اعرتضــــتها من مصــــادرها أو مواردها ومن أي جهة وافقتها، فإنك ال تصــــيب هلا يف نفســــك ما دون 
ا تتســـــاير إىل غاية واحدة، وتســـــنح يف معرض اللذة احلاضـــــرة، واحلالوة البادية، واالنســـــجام العذب، وتراه

واحــد، وال مينعهــا اختالف حروفهــا وتبــاين معــانيهــا وتعــدد مواقعهــا من أن تكون جوهرا واحــدا يف الطبع 
ــــــــــــه يف ابب احلروف وأصواهتا: 2« والصقل... وحسبك هبذا اعتبارا يف إعجاز النظم املوسيقي  ». ومما قالـ

تعلق بــه أحــد، وال ينفق على دلــك الوجــه الــذي هو فيــه إال فيــه، لرتتيــب يف القرآن الكرمي، وأنــه ممــا ال ي
حروفه ابعتبار من أصــــــــواهتا وخمارجها، ومناســــــــبة بعض ذلك لبعضــــــــه مناســــــــبة طبيعية يف اهلمس واجلهر، 

 . 3«والشدة والرخاوة والتفخيم والرتقيق، والتفشي والتكرير...
عن التناسب  -وإبشارة سريعة-القـرآن " فقد بدأ حديثه وأما سيد قطب يف كتابه " التصوير الفين يف     

 يف النظم القرآين بذكر جهود من سبقه يف الكشف عن أوجهه املختلفة، واليت منها:   
ذلك التنســـــيق يف أتليف العبارات، بتخري األلفاظ، مث نظمها يف نســـــق خاص، يبلغ يف الفصـــــاحة  -»   

 ذا اللون، وبلغوا غاية مداه...أرقى درجاهتا، وقد أكثروا من القول يف ه
ومنها ذلك اإليقاع املوســــيقي الناشــــئ من ختري األلفاظ ونظمها يف نســــق خاص. ومع أن هذه الظاهرة  -

 واضحة جد الوضوح يف القرآن،...فإن حديثهم عنها مل يتجاوز ذلك اإليقاع الظاهري... 

 كأن يعربلتعقيبات املتفقة مع السياق،..ومنها تلك النكت البالغية اليت تنبه إليها الكثريون؛ من ا -
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 يف مواضع التأليه والتعظيم.  "  هللا" يف مواضع الرتبية والتعليم، ...بينما يعرب بلفظ  " الرب" بلفظ  
 ومنها ذلك التسلسل املعنوي بني األغراض يف سيـاق اآلايت، والتناسب يف االنتقال من غرض إىل -    

 تناسق متحال ال ضرورة له... غـرض. وبعضهم يتمحل هلذا ال 
ولعل أعلى نوع من التناســـــق تنبهوا إليه هو هذا التناســـــق النفســـــي بني اخلطوات املتدرجة يف بعض  -    

 . 1« النصوص واخلطوات النفسية اليت تصاحبها...
ـــــــــــــــــرمي، فقد مضـــى ســـيد قطب      وملا مل يشـــر أحد من هؤالء الســـابقني إىل التصـــوير الفين يف القرآن الكـ

يعرض ألوان التناســــق هلذا التصــــوير وميثل هلا من آايت الذكر احلكيم، كما صــــورها على أهنا قمم شــــاخمة، 
 وآفاق متدرجة، وإمتام دراستها يستوجب االنتقال إليها خطوة خطوة. وهذه األلوان هي:  

د على إكمال معامل الســــــــــــــــــورة  املواضع اليت يتناسق فيها التعبري مع احلالــــــــــــة املراد تصويرها؛ فيساعــــــــــــــــــ -    
    ٹ   ٿ    ٿ     ٿ        ٿ   ٺ    ٺ           ٺ     ٺ ڀ چاحلســــــــية أو املعنوية... ومن هذا النحو:

، فقد رســــــــم هلم هبذا التشــــــــبيه صــــــــورة دقيقة: إهنم أيكلون ويتمتعون غافلني عن اجلزاء الذي 2چ ٹ ٹ
 شفرة القصاب، أو غافلة عما سوى الطعام والشراب. ينتظرهم، كما أتكل النعام ومترح، غافلة عن

ال مبجرد املســـــاعدة على  –برســـــم صـــــورة شـــــاخصـــــة  –ال عبارة كاملة  –وقد يســـــتقل لفظ واحد  -    

 ڻ چ :وهذه خطوة أخرى يف تناســــق التصــــوير، أبعد من اخلطوة األوىل،...وتقرأ -إكمال معامل صــــورة 

 خاصة. وإن  چ   ۀ چيف جرس العبارة كلها، ويف جرس فرتتسم صورة التبطـــئة  3چ   ۀ   ڻ  ڻ
        اللسان ليكاد يتعثر، وهو يتخبط فيها، حًت يصل ببطء إىل هنايتها...

وهناك تلك املقابالت الدقيقة بني الصــــــــــــــور اليت ترمسها التعبريات ... من ذلك هاتن الصــــــــــــــورتن  -    
 ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ائ چ :الســــــــــــــريعتان للبث واجلمع يف قوله 

، فصــــــورة بث الدواب، وصــــــورة مجعها، تلتقيان يف ســــــطر، بينما 4چ ی ىئ ىئ   ىئ  ېئ ېئ ېئ
 اخليال نفسه يكاد يستغرق مدى أطول يف تصورمها: واحدة بعد األخرى.    
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وهناك نوع من التقابل، ال بني صــــــورتني حاضــــــرتني كما هو احلال هنا، بل بني صــــــورتني: إحدامها  -    
 األخرى ماضية يف الزمان. حيث يعمل اخليال يف استحضار هذه الصورة األخرية ليقابلها حاضرة اآلن، و 

 ابلصورة املنظورة. 
، فالصـــــــورة احلاضـــــــرة هنا 1چ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے چ :من ذلك     

" اخلصــيم املبني " والصــورة املاضــية هي صــورة النطفة احلقرية، وبني الصــورتني مســافة  هي صــورة اإلنســان 
 .    2دة...بعي
وال  –إن ما مت ذكره خبصـــــوص مبدأ التناســـــب ابعتباره من الصـــــور اجلمالية يف القرآن الكرمي، يســـــوقين    

 ألن أتطرق إىل الصور اجلمالية للتقابل يف القرآن الكرمي كونه من أهم أوجه التناسب فيه.  –شك 
 ة  ـاين املتقابلـتناسب املع -

 هذا الكون الفســـــــيح، وجد أنه مبين على مبدأ التقابل بني األشـــــــياء، فهو ما جال املرء بناظريه يف اذإ    
   ی ی ىئ چ :ماثـــل يف الطبيعة، ويف مجيع الكائنات احلية من إنسان ونبات وحيوان، يقول هللا 

 .3چ مئ حئ     جئ    ی ی
يزيــــــــدها لذة وإاثرة،  والتقابــــــــل يف النص القرآين يقع بني معانيه كما يقع بني ألفاظه، وهو بني األلفاظ    

للنفوس  »وبني املعاين يزيدها قــــوة ووضوحا، كما يضفي عليها روعة ومجاال، فحازم القرطاجين  يــــرى  أن 
ـــــــــــــــها واملتشاهبات واملتضادات وما جرى جمرامها حتريكا وإيالعا ابالنفعال إىل  يف تقارن املتماثالت وتشافعـ

ــــــــــــــــن من النفس موقعا من مقتضــى الكالم ألن تناصــر احلســن يف املســتحســنني  املتماثلني واملتشــاهبني أمكـ
سنوح ذلك هلا يف شيء واحد. وكذلك حال القبح. وما كان أملك للنفس وأمكن منها فهو أشّد حتـريكا 
هلا. وكذلك أيضا مثول احلَسن إزاء القبيح أو القبيح إزاء احلسن مما يزيد غبطة ابلواحـــــــد وختليا عن اآلخر 

 . 4«ملثـول إزاء ضده. فلذلك كان موقـع املعاين املتقابالت من النفس عجيبـالتبني حال الضد اب
ـــــــه، ومن عجيب ما توصل إليه ممن خص نفسه القرآن الكرميوالتقابل كثري يف      ، ال تكاد ختلو سورة منـ

 فيه سواء بتتبع اإلعجاز العددي يف القرآن الكـرمي، أن وجد أّن األلفاظ املتقابلة متساوية يف عدد ورودها

                                                           

 . 04النحل، اآلية:  -1
 وما بعدها. 75: ص سيد قطب، التصوير الفين يف القرآن،ينظر:  -2
 .49الذارايت، اآلية: -3
 .40، ص: ءحازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األداب -4
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 كانت منفردة أو جمتمعة، ومن أمثلة ذلك ما يلي:    
 مرة، رغــــــــم 150مرة، وتكـــــررت اآلخرة نفس العدد أي  150تكررت الدنيا يف القـــــرآن الكرمي  -    

 آية .      50أهنما مل جيتمعا يف أكثر من حوايل 
رود لفظ املالئكة يف القرآن الكرمي، فقد تســــــــــــاوى عدد مرات ورود لفظ الشــــــــــــيطان وعدد مرات و  -    

 مرة أيضا.   68مرة ، وتكرر لفظ املالئكة  68تكرر لفظ الشيطان 
 .1مرة، ونفس العدد قد تكرر به لفظ املوت 71تكرر لفظ احلياة يف القرآن الكرمي  -     
يف الربع األخري مـــــــن القرآن كما أن هناك سورا قرآنية كاملة تقوم يف بنائها العام على التقابـــــــل، ومنها      

 الكرمي: الزمر، الذارايت، الطور، الرمحان، الواقعة، احلاقة، القيامة، اإلنسان، الغاشية، الشمس، الليل، 
 الضحى، الكوثر. وبناء التقابل يف هذه السور خيتلف من سـورة ألخرى.  

ائها العام من مشــــهدين متقابلني؛ الســــور املتوســــطة الطول، جند ســــورة الواقعة اليت تتشــــكل يف بنفمن     
مشـــــهد أهل النعيم ومشـــــهد أهل العذاب، وهللا عز وجل يفتتح الســـــورة هبذين املشـــــهدين، وخيتمها هبما، 
وهذا حًت يربط آخر السورة أبوهلا، وحيفظ التناسب بني طرفيها. ويف املشهدين أيضا تتقابل املعاين اجلزئية 

 أجزائها كلها. بصورة واضحة مراعاة أيضا للتناسب بني
   ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ چ :الســــــــورة بقول هللا تبدأ     

  ٱ            وئ وئ       ەئ      ەئ       ائ ائ       ى     ى     ې          ې    ې     ې       ۉ ۉ    ۅ

 ٿ ٿ     ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ     ڀ    ڀ        ڀ   پ   پ    پ   پ        ٻ   ٻ    ٻ   ٻ

 ڃ   ڃ          ڄ ڄ ڄ   ڦ   ڦ         ڦ ڦ    ڤ    ڤ ڤ    ڤ    ٹ ٹ      ٹ ٹ    ٿ          ٿ

 ژ      ژ ڈ        ڈ ڎ      ڎ  ڌ ڌ  ڍ   ڍ   ڇ ڇ ڇ ڇ   چ   چ    چ چ   ڃ   ڃ

 ڱ ڱ    ڱ ڱ ڳ ڳ           ڳ ڳ   گ گ گ    گ           ک ک   ک       ک   ڑ    ڑ

   ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ    ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں

وهذا املشــهد هو عرض ألهل النعيـــــــــــــــــم، يقابله بعد ذلك مشــهد  .2چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

                                                           

 ، وما بعدها.15م، ص:1989، د ط، 1اجلامعية ، اجلزائر، ج عبد الرزاق نوفل، اإلعجاز العددي للقرآن الكرمي، ديوان املطبوعاتينظر: -1
  .40 ،10الواقعة، اآلايت:  -2
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 ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ    ۆ ۆ ۇ ۇ چ:أهــل العــذاب يف قولــه 

 ېئ ېئ   ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ       ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ    ائ ائ  ى ى ې          ې    ې

 خب حب جب            يئ    ىئ     مئ حئ جئ  ی ی     ی     ی           ىئ ىئ ىئ    ېئ

 ٺ ڀ     ڀ             ڀ ڀ      پ  پ پ    پ     ٻ     ٻ    ٻ     ٻ    ٱ      خت حت جت   يب ىب مب

 .1 چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ     ٹ ٹ  ٹ  ٿ   ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ  ٺ
ـــــــم السورة أيضا بعرض نفس املشهدين، فعن أهل النعيم يقول هللا              ڑ  ڑ           ژ   ژ ڈ چ:وختتـ

   2چ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ     ڳ ڳ     ڳ   گ گ  گ  گ ک   ک   ک ک
 ھ ھ  ھ ہ ہ      ہ        ہ    ۀ  ۀ   ڻ      ڻ ڻ چ :وعن أهل العذاب، يقول 

 . 3 چ ے   ھ
ومن قصار السور، جند سورة الشمس اليت  تتشكل يف بنائها العام من مشهدين خمتلفني، كل مشهد     

 تناسق يذهب ابأللباب.  تتقابل أجزاؤه يف
فاملشـــــــــــهد األول يعرب عن مظاهر الطبيعة املختلفة، يف الشـــــــــــمس والقمر، والنهار و الليل، والســـــــــــماء     

 ٺ     ڀ ڀ  ڀ ڀ    پ پ پ   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: واألرض، يــــــقــــــول هللا 

 . 4 چ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
 ملختلفة، يف ارتقائها ابلطاعة واحندارها ابملعصية، واملشهد الثاين تعبيـر عن النفس البشرية يف حاالهتا ا    

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چ :يــــــقــــــول هللا 

 . 5 چ ڃ ڃ

                                                           

 .56 ،41الواقعة، اآلايت:  - 1
 .91، 88: الواقعة، اآلايت - 2
 .94، 92: الواقعة، اآلايت - 3
 . 6 ، 1الشمس، اآلايت:   - 4
 .10، 7الشمس ، اآلايت:   - 5
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 من حال إىل حال، فمظاهر الطبيعة واملشهدان يتناسبان من حيث إن كليهما تعبري عن احلركة والتغري    
ني ارتقــاء حنو الطــاعـة والتزكيــة ، ونزول حنو بني ارتفــاع وهبوط، وبني ظهور واختفــاء، والنفس البشــــــــــــــريـة ب

 املعصية والفجور. 
ومما ينبغي اإلشــــارة إليه يف هذا املقام، أن املشــــاهد املتقابلة يف الصــــور القرآنية قد ختتلف طوال وقصــــرا     

واالختالف بني املشــهدين طوال وقصــرا انشــئ عن مراعاة ما يناســب موضــوع  »وقد تتســاوى فيما بينها، 
ة والسـياق الذي يعرضـان فيه. فقد يكون اجلو السـائد يف السـورة كلها جو الرضـا والرمحة و اللطف، السـور 

فيقتضــــــي ذلك أن يكون مشــــــهد النعيم أطول، وقد يكون اجلو العام يف الســــــورة جو الغضــــــب والشــــــدة، 
 .  1«فيكون التطويل يف مشهد العذاب أنسب له 

 الطي والنشر    -30

   .2«وطيَــة  ةــيَّ نقيض النشر، طويته طيا وطِ  :يُّ ـــالطَّ  »يف لسان العرب:     
أن تذكر شيئني فصاعدا، إما تفصيال فتنص على  » ر، وقصد به:احلموي الطي والنشابن حجة مساه     

 كل واحد منهما، وإما إمجاال فتأيت بلفظ واحد يشتمل على متعدد، وتفوض إىل العقل رد كل واحد إىل 
 .   3« ما يليق بـــــه

والعرب تلف  » :"، ومن تعريفاهتم له، قول املربّداللف والنشر" معظم البالغيني مصطلح: ليهع وأطلق    
وحتدث عنه ابن سنان  .4« ثقة أبن السامع يرد إىل كل خربه ،مث ترمي بتفسريمها مجلة ،اخلربين املختلفني

ىل إلى اللفظ يف الرتتيب ليكون ما يرجع ومن التناسب أيضا محل اللفظ ع » وقال: ،يف التناسبوأدخله 
اللف ومنه  » وقال: أدخله يف احملسنات املعنوية،فكاكي السّ أما .  و 5«املقدم مقدما وإىل املؤخر مؤخرا 

أن تلف بني شيئني يف الذكر مث تتبعهما كالما مشتمال على متعلق بواحد وآبخر من غري  اوالنشر، ومه
  .6« د كال منهما إىل ما هو لهثقة أبن السامع ير  ،تعيني

                                                           

 .157: ، صـرآناين يف القأمحد أبو زيد، التناسب البي - 1
 .2729ص: ،طوى مادة:، 30ج: ، 04بن منظور ، لسان العرب، مج: أبو الفضل مجال الدين   -2
 .149رب، ص: ألن حجة احلموي، خزانة األدب وغاية ااب - 3
 مية واألوقاف، اململكة العربية السعودية، د ط،تح: عبد احلميد هنداوي، إصدارات وزارة الشؤون اإلسال، يف اللغة واألدب أبو العباس املربد، الكامل - 4

 .185، ص: 01:جد ت،        
 . 191، ص: سر الفصاحةابن سنان اخلفاجي،  - 5
 .534، ص: مفتاح العلومأبو يعقوب السكاكي،  - 6
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 ڇ     ڇ    ڇ   ڇ     چ چ :هللا  قولوأكثر ما يستشهد به هؤالء من القرآن الكرمي،     

 . 1 چ ژ    ڈ  ڈ  ڎ   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ    
 ومن الشعر قول امرئ القيس:  ]من الطويل [   

 .2ايل البَ  فُ شَ احلَ  وَ  ابُ نَّ ا العُ هَ رِ كْ ى َو دَ ا       لَ سً بِ ايَ ا وَ بً طْ رَ  رْيِ الطَّ  وبَ لُ قُـ  نَّ أَ كَ 
 كما أن تعليقاهتم عن الشاهدين تكاد تتشابه، يكفي أن نذكر منها قول املربد عن اآلية الكرمية:    

فهذا  » ، وعن بيت امرئ القيس:3«ن وقت السكون ووقت االكتسابلمو بني يععلما أبن املخاطَ »     
وكأنه ايبسا احلشف؟ قيل  ال فصل فقال: كأنه رطبا العنابُ فإن اعرتض معرتض فقال: فه ،مفهوم املعىن

 . 4«ا يًّ ـــــــويرى ما بعد ذلك من التكرير ع ،ن يرمي ابلقول مفهومافطن اللَّقله: العريب الفصيح ال
 ذكر متعدد على جهة التفصيل  » من احملسنات املعنوية، وعرفه أبنه: السكاكي يف عّده القزويينوتبع     

 .5« ال مث ذكر ما لكل واحد من غري تعيني ثقة أبن السامع يرده إليهأو اإلمج
 ڇ ڇ چ چ :قوله ، ومثاله ضرابن، ألن النشر إما على ترتيب اللف عن التفصيل أنه قالو 

قول ، ومثاله ما على غري ترتيبهإو ، 6 چ ژ    ڈ  ڈ  ڎ   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ    ڇ ڇ
  ]من الطويل [    رزدق:ــــالف

        مِ رَ غْ مَ  لَ قْ ثَـ  الً امِ حَ  وْ أَ  م  دَ  يدَ رِ طَ       مِ هِ يْ لَ إِ  أتَ ــجلَ  وْ ا لَ مً وْ قَـ  تَ نْ خُ  دْ قَ لَ                    
    7مِ وَّ ـــــقَ مُ ـال يجِ شِ ا ابلوَ رً زْ شَ  اءكَ رَ ا      وَ نً ــــاعِ طَ مُ  ا وَ ِعمً طمُ  يهمْ فِ  فيتَ لْ ألَ                    

، وذكر أبن 8 چ  ۇئ...ۇئ وئ وئ     ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې چ: وله مثل لإلمجال بقو     
" قالوا " ألهل الكتاب من اليهود والنصارى، واملعىن وقالت اليهود: لن يدخل اجلنة إال من  الضمري يف

                                                           

 .73القصص، اآلية:  - 1
 129، ص:2004ه/1425، 05، لبنان، ط:ديوان امرئ القيس، ضبطه وصححه: مصطفى عبد الشايف، دار الكتب العلمية، بريوت -2
 .338:، ص02:ج ،يف اللغة واألدب أبو العباس املربد، الكامل - 3
 نفسه، نفس الصفحة. - 4
 .268اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، ص:  - 5
 .73، اآلية: القصص - 6
 .519ديوان الفرزدق، ص: - 7
 .111البقـــــرة، اآلية:  - 8



 مجالية التقابل يف القرآن الكرمي                                                           الفصل الثالث  

  

كل   كان هودا، والنصارى: لن يدخل اجلنة إال من كان نصارى، فلف بني القولني ثقة أبن السامع يرد إىل
 . 1س، ملا علم من التعادي بني الفريقني وتضليل كل واحد منهما لصاحبهفريق قوله وأمنا من االلتبا

 :م ـــالتقسي -40

 القاف والسني وامليم أصالن صحيحان، يدل أحدمها على  »يقول ابن فارس يف مادة " ق س م ":     
 .   2«مجال وحسن، واآلخر على جتزئة شيء 

يقسمه قسما فانقسم،...وقسَّمه: جزَّأه، ... و  قسم : مصدر َقَسم الشيء »و يف لسان العرب:     
 .3«التَّقسيم: التَّفـــريق 

، وهو يتفق معها يف التعدد والتنوع، وقد كثر من املصطلحات اليت تتداخل مع املقابلةو التقسيم     
ل حديث البالغيني عنه وعن صحته، ومن أوائل من أشار إىل مفهومه القاضي اجلرجاين حينما مثل له بقو 

 زهري بن أيب سلمى: ] من البسيط[ 

 4َيْطَعنـُُهم، َما ارمتَوا، حًتَّ إذا اطََّعُنوا        َضاَرَب، حًتَّ ِإَذا َما َضاَربُوا اعتَـنَـَقا
قسم البيت على أحوال احلرب ومراتب اللقاء، مث أحلق بكل قسم ما يليه  »و علق عليه أبن الشاعر     

 . 5«املمدوح يف املعىن الذي قصده من تفضيل 
أن تقسم الكالم قسم مستوية  »كما يشري أبو هالل العسكري إىل صحة التقسيم، ويرى يف ذلك       

 ائ ى ى چ :، وذلك مثل قوله 6«حتتوى على مجيع أنواعه، وال خيرج منها جنس من أجناسه 

وهذا ما  .ألن الناس عند رؤية الربق بني خائف وطامع ال اثلث هلما ،7 چ  ەئ ەئ ائ
أن تكون األقسام املذكورة مل خيّل بشيء  »حينما يرى يف صحة التقسيم ذهب إليه ابن سنان اخلفاجي ي

 .وما يذهب إليه أسامة بن منقذ من أن من  8«منها وال تكررت وال دخل بعضها حتت بعض
                                                           

 .268اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، ص: ينظر:  - 1
 .86، مادة: قسم، ص:05أبو احلسني أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج:  - 2
 .3628،3630 ، مادة: قسم، ص:40ج: ،05مج: ، لسان العرب، بن منظورأبو الفضل مجال الدين  - 3
 .77ديوان زهري بن أيب سلمى، ص: - 4
 . 47العزيز اجلرجاين، الوساطة بني املتنيب وخصومه، ص:  القاضي عبد - 5
 .341أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتني، ص:  - 6
 .12الرعد، اآلية:  - 7
 .235ابن سنان اخلفاجي، سر الفصاحة، ص:  - 8
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 . 1شروط التقسيم استيفاء املعىن حبيث يقسم أبقسام تستكمله، ال تنقص عنه وال تزيد
، ومثل له بقول  2«ذكر متعدد، مث إضافة ما لكل إليه على التعيني  »اخلطيب القزويين أبنه : عرفه     

 أيب متام: ] من الطويل [
 وَما ُهـَو إالَّ الَوْحُي، أو َحدُّ ُمــْرَهف        متُيُل ظُبـــَاُه َأخَدَعــــــْي ُكلِّ َمائِـــــــــــــلِ                   

اِء ِمْن ُكلِّ َجاِهلِ                    اِء ِمْن ُكلِّ َعالِــــــــــم         َوَهَذا َدَواُء الدَّ  .3فـََهـــَذا َدَواُء الـــــــــــدَّ
 : 4والتقسيم عنده يطلق على أمرين    

 األول: أن يذكر أحوال الشيء مضافا إىل كل حال ما يليق هبا، ومثاله، قول أيب الطيب املتنيب:  -  
 ] من الطويل [            

ُُم ِمْن طُوِل َما التَـَثُموا ُمـــــــْرُد                     َسَأْطُلُب َحقِّي ابلَقــــَنا َوَمَشايِــــــــخ         َكأهنَّ
  5ُعّدوا ثِقال  ِإَذا اَلقـَْوا، ِخَفاف  إَذا ُدُعوا         َكِثري  ِإَذا اشَتّدوا، قَليل  إذا                  

 ٹڤ  ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ چ :الثاين: استيفاء أقسام الشيء ابلذكر، كقوله  - 

 ۉ ۉ ۅ ۅ چ، وقوله: 6چ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ

 .   7 چ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ  ەئوئ ەئ ائ ائ ى ى ې   ې ې   ې
 ومن أمثلة  التقسيم الذي يستويف معناه حبيث تتقابل أجزاؤه يف القرآن الكرمي :     
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ چ :قول هللا     

، فأصحاب امليمنة يف غاية حسن احلال وهم أصحاب 8 چ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ    ڭ
 املنزلة السنية، وأصحاب املشأمة يف هناية سوء احلال وهم أصحاب املنزلة الدنية، والسابقون هم السابقون 

                                                           

 .61ينظر: أسامة بن منقذ، البديع يف نقد الشعر، ص:  - 1
 .270بالغة، ص:يف علوم ال اخلطيب القزويين، اإليضاح - 2
 .86،87، ص: 03، مج: ديوان أيب متام - 3
 .273، 272يف علوم البالغة، ص: اخلطيب القزويين، اإليضاحينظر:  - 4
 .198ص: ديوان املتنيب،  - 5
 .32فاطر، اآلية:  - 6
 .50، 49الشورى، اآليتان:  - 7
 .10، 7الواقعة، اآلايت:  - 8
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 . 1إىل اخلري إىل اجلنة

 مجع املؤتلف واملختلف   -50

... ومجعت الشيء إذا ،ومجعه وأمجعه فاجتمع مجع الشيء عن تفرقة جيمعه مجعا » العرب:لسان يف     
 .2«جئت به من ههنا و ههنا 

 أن جيمع يف كالم قصري أشياء كثرية خمتلفة  » و يرى أبو هالل العسكري يف مجع املؤتلف واملختلف    
 چ چ ڃ  ڃ ڃ چ: قوله ، وميثل لذلك من القرآن الكرمي ب3« أو متفقة

 ]من الطويل [قول أيب متام :  ، ومن الشعر ب4 چ .  ... ڇ ڇ چ چ

 عُ يَ هْ مَ  سِ فْ ىل النـَّ ا إِ هَ نْـ ى مِ دَ الرَّ  يلُ بِ سَ         ةً طَّ خِ  يَّ ودَ فَ ا بِ طً تَ خمُْ  بُ يْ ا الشَّ دَ غَ 
 ، ىفَ جيُْ  رُ وْ الزَّ  وَ هُ                 

ُ
 5عُ ــــــــقَّ رَ يُـ  دُ ــــــيدِ ى واجلَ لَ قْ يُـ  فِ لْ و اإلِ ذُ وَ         ىـوَ تَ جيُْ  رُ اشَ عَ وامل

 :والذي أقول يف هذه التسمية » :يقول يف موضع من كتابه، " مجع املؤتلفة واملختلفة" املصري عند و     
فيأيت مبعان مؤتلفة يف مدحها ويروم بعد ذلك ترجيح  ،إهنا عبارة عن أن يريد الشاعر التسوية بني ممدوحني

دة فصل ال ينقص هبا مدح اآلخر فيأيت ألجل الرتجيح مبعان ختالف معاين أحدمها على اآلخر بزاي
 . 6«التسوية

ومن مجع املختلفة واملؤتلفة ضرب أييت الشاعر فيه أبمساء مؤتلفة مث يصفها  »ويقول يف موضع آخر:  
  ] من الطويل [قول العباس بن األحنف: ، وميثل لذلك ب7«بصفات خمتلفة 

 8بُ رْ حَ  مُ لمكُ سِ وَ  د  صَ  مُ فكُ طْ ى      وعَ لً قِ  مُ كُ بُّ وحُ  مٌ رْ صَ  مُ كُ الُ صَ وِ 
 والعطف والسلم من املؤتلفة، والصرم و القلى والصد  ،فإن الوصل واحلب »ويعلق على ذلك قائال:     

                                                           

 . 131،132، ص: 27عاين، ج:، روح املالبغدادي ينظر: األلوسي - 1
 .678ص: ، مادة: مجع ، 08، ج:01مج:، لسان العرب،  أبو الفضل مجال الدين بن منظور - 2
 .401أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتني، ص:  - 3
 .133األعراف، اآلية: - 4
 .324، ص:02ديوان أيب متام ، ج: - 5
 .344أبو إصبع املصري، حترير التحبري، ص: - 6
 .346نفسه، ص:  ملصدرا - 7
  .19م، ص: 1954ه/1373تح: عاتكة اخلزرجي، دار الكتب املصرية، القاهرة، د ط،  ديوان العباس بن األحنف، - 8
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 .1« واحلرب من املختلفة
يبتعد كثريا عما واملالحظ من التعريفني اضطراب املصري يف تعريفه هلذا املصطلح، فهو يف ابدئ األمر     

  .      2وضعه أبو هالل العسكري، وملا مل تسعفه األمثلة يف ذلك، عاد وذكر ما سبقه إليه أبو هالل
  السلب واإلجياب -60

 .3« سلبلب: ما يُ والسَّ  ...،وسلًبا باسلبه الشيء يسلبه سلْ  »يف لسان العرب:     
، أي: استحقه... يقال: واستوجبه ،هللاوأوجبه هو،  لزم، وأوجبه أي: وجب الشيء جيب وجواب: »و     

 .  4«وجب الشيء جيب وجواب إذا ثبت 
هو نفي الشيء من جهة وإثباته من جهة أخرى، أو األمر به من جهة، والنهي السلب واإلجياب  و    

 عنه من جهة أخرى. 
السلب قول عبد الشعر على طريق اإلجياب و  منومما جاء  »، وقال: بن جعفرحتدث عنه قدامة     

 ] من الطويل [د هللا القس: يالرمحان ابن عب

 رُ سَ يْ أَ ى وَ فَ عْ أَ  لُ تْ فالقَ  مْ كُ المَ وا      مَ رُ صِ اقْ فَ  لنيِ ثْ مِ  لَ تْ القَ ا وَ هَ رَ جْ ى هَ رَ أَ                 
  5«فأوجب هذا الشاعر للقتل واهلجر أهنما مثالن مث سلبهما ذلك بقوله القتل أعفى وأيسر  

هو أن تبين الكالم على نفي الشيء من جهة وإثباته من جهة  » :بقوله العسكري فه أبو هاللوعر     
 .6« أخرى أو األمر به يف جهة والنهي عنه من جهة وما جيري جمرى ذلك

 ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ... چ :قوله ومثل له من القرآن الكرمي ب    

 [] من اخلفيف  لبحرتي:، ومن الشعر بقول ا7 چ ۓ

 8ىدَّ ؤَ يُـ  ي الَ الذِ  كَ انِ سَ حْ إِ  رَ كْ ي          شُ دِّ ؤَ  نُـ ًتَّ حَ  انِ مَ الزَّ  رَ مْ عُ  قَ ابْ فَ 
                                                           

 347أبو إصبع املصري، حترير التحبري، ص: - 1
 .347، 344ص:  ،امشاهلبنظر: أبو إصبع املصري، حترير التحبري ،  - 2
 .2057، مادة: سلب، ص: 23، ج: 03منظور ، لسان العرب ، مج:  أبو الفضل مجال الدين بن - 3
 .4766، مادة: وجب، ص: 52، ج: 06نفسه، مج:  املصدر - 4
 .124، 123قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص:  - 5
 .405أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتني، ص:  - 6
 .23اإلسراء، اآلية:  - 7
 .358ديوان البحرتي، ص: - 8
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هو بناء الكالم على  »وذكر له أبو إصبع املصري تعريفني خمتلفني، أحدمها كتعريف العسكري، و     
 ،1« لك اجلهةنفي الشيء من جهة وإجيابه من جهة أخرى أو أمر بشيء من جهة ونفي عنه من غري ت

 وذكر نفس الشواهد اليت اعتمدها العسكري. 
أن يقصد املادح أن يفرد ممدوحه بصفة مدح ال يشركه فيها غريه فينفيها يف أول كالمه  » و الثاين قصد به:

  ]من الطويل[قول اخلنساء يف أخيها:، ومثل لذلك ب2«عن مجيع الناس ويثبتها ملمدوحه بعد ذلك

 لُ وَ طْ أَ  تَ لْ نِ َما  َحْيثُ  الَّ إِ  اجملدِ  نَ مِ          ل  اوِ ــــــــنَ تَـ مُ  ئ  رِ ــــــــام فُّ ـــــكَ   تْ غَ لَ ا بَـ مَ فَ 
 . 3لُ ضَ فْ أَ  يكَ ي فِ  الذِ الَّ إِ  َصَدُقوا الَ و           ةً حَ دْ مِ  يف الَقْولِ  ونَ دُ هْ مُ ـال غَ لَ  بَـ َواَل                

 :التعاكس -70
  4« يعكسه عكسا فانعكس: رد آخره على أولهعكس الشيء  »يف لسان العرب:     
وجيعله ابن سنان اخلفاجي مما جيري جمرى  بشكل عكسي،كالم ال اءعلى إعادة بن التعاكس يقوم    

شكر أ: ومثله بقول بعضهم -التبديل  –بن جعفر الكاتب هذا الفن قدامة وقد مسى  »املطابق، ويقول: 
 :  اللهم أغنين ابلفقريف بعض دعائه ول عمرو بن عبيدوق، ... ن أنعم عليك وأنعم على من شكركمل

 5«... وال تفقرين ابالستغناء عنك، إليك
أن تعكس الكالم فتجعل يف اجلزء األخري ما  »: وعرفه بقولهالعسكري " العكس"، أبو هالل مساه     

  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤچ:، ومثل له بقوله 6«، وبعضهم يسميه التبديل جعلته يف اجلزء األول

. 8 چ    ى ى ې ې ې  ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ    ۋ ٴۇ ۈ ۈ چ :، وقوله 7 چ ڄ ڄ ڄ
 ؛والعكس أيضا من وجه آخر وهو أن يذكر املعىن مث يعكسه إيراد خالف »: وذكر له معىن آخر، و قال

 .9«" وتسمى مشس املعايل وهو كسوفها " كقول الصاحب: 
                                                           

 .116، بديع القرآن، ص: إصبع املصري أيبابن  - 1
 .347صبع املصري، حترير التحبري، ص:اإل أيبابن  -6
 .91ص: م، 2004ه، 1425، 02، اعتىن به وشرحه: محدو طّماس، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط: ديوان اخلنساء - 3
 .3056: عكس، ص: ، مادة34، ج: 04أبو الفضل مجال الدين بن منظور ، لسان العرب ، مج:  - 4
 .204، 203ابن سنان اخلفاجي، سر الفصاحة، ص:  - 5
 .371أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتني، ص:  - 6
 .19الروم، اآلية:  - 7
 .02فاطر، اآلية: - 8
 .372أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتني، ص:  - 9
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 وأما القزويين فيجعل له وجوها:   
 ". أحد طريف مجلة وما أضيف إليه، كقول بعضهم "عادات السادات، سادات العباداتمنها: أن يقع بني  

 ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤچ :ومنها: أن يقع بني متعلقي فعلني يف مجلتني، ومنه قوله     

 .1 چ ڄ ڄ
، ومنه 2 چ ٺٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ چ:ومنها: أن يقع بني لفظني يف طريف مجلتني، ومنه قوله     

 .3ري: إن من خوفك حًت تلقى األمن؛ خري ممن أمنك حًت تلقى اخلوفقول احلسن البص
  مراعاة النظري  -80

والعرب تقول: داري تنظر إىل دار فالن، ودوران تناظر أي تقابل، وقيل: إذا كانت  »يف لسان العرب:     
      4«حماذية...والنَّـظري: املثل 

وهو يف االصطالح أن جيمع الناظم أو الناثر  »يقا ومؤاخاة، سمى ائتالفا وتناسبا وتوفمراعاة النظري يو     
سواء كانت املناسبة لفظا ملعىن أو لفظا للفظ أو و  ،لتخرج املطابقة ،مع إلغاء ذكر التضاد ،أمرا وما يناسبه

 .5«إذ القصد مجع شيء  إىل ما يناسبه من نوعه أو ما يالئمه من أحد الوجوه  ،معىن ملعىن
والتوفيق  مراعاة النظري وتسمى التناسب واالئتالف »، وقال: احملسنات املعنويةويين ضمن أدرجه القز  و    

 ڍ چ   : هللا قولومثل له ب، 6« الم بني أمر وما يناسبه ال ابلتضادـأيضا، وهي أن جيمع يف الك

 . 7 چ ڌ ڌ  ڍ
 ، 8«ناسب أوله يف املعىنأن يتمم الكالم مبا ي » وذكر أن منه ما يسمى " تشابه األطراف "، وهو:    

                                                           

 .19الروم، اآلية:  - 1
 .187البقرة، اآلية:  - 2
 .265،266طيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، ص: ينظر: اخل - 3
 .4465،4467، مادة: نظر، ص: 49، ج: 06أبو الفضل مجال الدين بن منظور ، لسان العرب ، مج:  - 4
 .293، ص: 01خزانة األدب وغاية اإلرب، ج:ابن حجة احلموي،  - 5
 .260يف علوم البالغة، ص:  اخلطيب القزويين، اإليضاح - 6
 .05الرمحان، اآلية:  - 7
 .261اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، ص: - 8
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، وبني 1چ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ  ٹ  ٹ ٿ چ: ومثل له بقوله 
اللطف يناسب ما ال يدرك ابلبصر، واخلربة تناسب من يدرك شيئا؛ فإن من يدرك شيئا يكون  »ذلك أبن 
 .2«خبريا به 

  :قوله ، ومثل له ب3ما مساه " إيهام التناسب " ،ابلتناسب مراعاة النظريمن أحلقه القزويين ومما     

الذي ال  النباتهو  لنجماب واملراد ،4 چ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ چ
بعد ذكر الشمس والقمر يوهم التناسب ألن النجم أكثر ما يطلق على جنم السماء  ساق له، ولكن ذكره

 املناسب للشمس والقمر بكونه يف السماء.                
 االزدواج  -90

... ويقال مها زوجان لالثنني ومها زوج، كما يقال: مها سيان فرد،لالف اـــالزوج: خ »يف لسان العرب:     
ع ـــضا يف السجــأشبه بعضه بع :زاوجـــوازدوج الكالم وتومها سواء، ابن سيده: الزوج الفرد الذي له قرين... 

 .5« ق ابألخرىـــــأو الوزن أو كان ألحدى القضيتني تعل
ه نوعان: مزاوجة ـــــرماين على قسم من التجانس الذي قال إنــــأطلقه ال ، وقدزاوجةو امل زاوجــسمي التيو     

، 6 چڳ گ گ گ  گ    ک ک ک ک چ :ومناسبة، واملزاوجة تقع يف اجلزاء كقوله 
أي جازوه مبا يستحق على طريق العدل إال أنه استعري للثاين لفظ االعتداء لتأكيد الداللة على املساواة يف 

واملناسبة تدور يف فنون املعاين اليت ترجع إىل أصل واحد  ..ملقدار فجاء على مزاوجة الكالم حلسن البيان.ا
.  فجونس ابالنصراف عن الذكر صرف القلب 7 چ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ     چ: كقوله 

ا عن اخلري، واألصل فيه واحد وهو الذهاب عن الشيء، أما هم فذهبوا عن الذكر وأما قلوهبم فذهب عنه
 . 8اخلري

                                                           

 .103األنعام، اآلية:  - 1
 .261اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، ص: - 2
 .262، ص:املرجع نفسهينظر:  - 3
 .06، 05الرمحان، اآلية:  - 4
 .1886، 1884 ، مادة: زوج، ص:21، ج: 03، مج:  أبو الفضل مجال الدين بن منظور ، لسان العرب - 5
 194البقرة، اآلية:  - 6
 .127التوبة، اآلية:  - 7
 .100، 99ينظر: أبو احلسن الرماين، النكت يف إعجاز القرآن، ص: - 8
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 أن تــــزاوج بني معنيني يف الشـــــــــــرط  »، وهي عنده: ةـــاحملسنات املعنويمن  ةـــكاكي املزاوجالسّ  وجعل    
 . 2، وتبعه القزويين يف ذلك، ومثل هلا مبثل ما ذكره السكاكي1«واجلـــزاء 

 احملـــــــــــاذاة      -10
 تذي على مثال فالن إذا اقتدى به يف أمره. ويقال: حاذيت موضعا يقال فالن حي »يف لسان العرب:     
 . 3« حاذى الشيء: وازاه إذا صرت حبذائه، و   

 4«أن جيعل كالم حبذاء كالم فيؤتى به على وزنه لفظا وإن كاان خمتلفني  »وعرفه ابن فارس: 
  ائ ائ ى  ى چ :من هذا ابب اجلزاء عن الفعل مبثل لفظه حنووذكر أن  5حتدث عنه الزركشي

 7 چ ٺ  ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ چ أي جيازيهم جزاء االستهزاء و، 6چوئ ەئ ەئ
 .9 چ  ڭڭ ڭ ڭ ۓ چ و،  8 چ  ی ىئ ىئ   ىئ  ېئ ېئ  ېئ ۈئۈئ ۆئ  چ و

   جــــــــالتدبي -11
  10«الدبـــــج: النقش والتزييـــن، فارسي معرب  »لسان العرب: يف     
فأما املخالف وهو الذي يقرب من التضاد  »ال: وق " املخالف"  اخلفاجي عنابن سنان  حتدث    

 ]من الطويل [فكقول أيب متام: 
 11ُخْضرُ  ندسِ من سُ  يَ هْ وَ  إالَّ  يلُ ا اللَّ ى       هلَ تَ ا أَ مَ را فَ محُْ  املوتِ  ابَ يَ ى ثِ دَّ رَ تَـ 

 .12« فإن احلمر واخلضر من املخالف وبعض الناس جيعل هذا من املطابق
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 قول ابن َحيُّوس، و هو بعد أن ذكر قول أيب متام السابق، و ذا يف الطباقوحتدث القزويين عن مثل ه    
 :" حممد بن سلطان " ] من اخلفيف [

  طَاملا قُلُت للُمسائـــــــِل عنكــــــــــم         واعتمــــــادي هدايــــــــُة الضُّــــــــــــــــــــــــــــالل                    
 زال ــــِـــــــــــــــــــــــأو ن م يوم انئل  ــــــــــــــــــــهُ فالقَ    م عن يقني      ــــــــــــــــلم حاهلعِ  ردْ تُ  إنْ                    

 .صالر النِّ محُ  ،ر األكنافضْ خُ ،قعـ          النَــّثار تلق بَيَض الوجوه سود مُ                    
غرب العيش األخضر، اسود يومي األبيض، وابيض  احملبوب األصفر، واازورَّ  ذِ فمُ  " وقول احلريري :    

 "ملوت األمحراحًت رثى يل العدو األزرق فيا حبذا  ،دي األسودوْ فَـ 
ومن الناس من مسى حنو ما ذكرانه تدبيجا، وفسره أبن يذكر يف معىن من املدح أو غريه ألوان  »: قال

 وأما تدبيج التورية فكلفظ . وسيُّ ج الكناية فكبيت أيب متام وبييت ابن حَ أما تدبي بقصد الكناية أو التورية.
 1« األصفر يف قول احلريري

 والتورية بذكرها ،ألواان يقصد الكناية هبا تكلمهو أن يذكر امل »: عند ابن أيب أصبع املصريوالتدبيج      
أو لبيان فائدة الوصف  ،فنونأو نسيب أو غري ذلك من ال ،أو هجاء ،أو مدح ،من وصف ،عن أشياء 

 فإن املراد  ،2 چ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ چ:قوله ، ك هبا
 .  3« الكناية عن املشتبه والواضح من الطرق -وهلل أعلم -بذلك 
 الرتشيح   -12

الرتبية والتهيئة للشيء،  أيضا: والرتشيح ...الرشح: ندى العرق على اجلسد، »يف لسان العرب :     
 .4«ر: ُريّب له وأّهل ورشح لألم

له تى يريد املتكلم ضراب من ضروب البديع، فال يتأهو أن  »: ، فقالاملصريعرفه ابن أيب اإلصبع     
 ، وذكر أنه يدخل يف كثري 5« لضرباإلتيان به جمردا حًت يتأتى بشيء يف الكالم لريشحه جمليء ذلك ا

 
 

                                                           

 .258 علوم البالغة، ص:اخلطيب القزويين، اإليضاح يف - 1
 .27فاطر، اآلية:  - 2
 .242، بديع القرآن، ص: صبع املصرياإل أيبابن  - 3
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 ] من  الكامل [    قول املتنيب : من األبواب، ومنها الطباق، ومثاله 

 1ماجهنَّ  هِ ـــــفي ننتِ لظَ  يتِ نَّ ــاي جَ         هُ ــــهليبَ  لو رأيتِ  لب  قَ  خفوقُ  و
  " ييتاي منْ " للمطابقة، ولو قال مكاهنا " مجهنَّ " رشحت لفظة  " يتــاي جنَّ " لفظة ففي هذا البيت؛      

 . 2البتة مل يكن يف البيت طباق
 ز ــــــالتطري -13
 راز: رز والطِّ والطِّ  ...راز ما ينسج من الثياب للسلطان،والطِّ  ...واهليئة زُّ ــــالِطّرز: البَّ  » لسان العرب: يف    

 . 3« ... ابن األعرايب: الطَّرز والطِّرز الشكل، بقال: هذا طرز هذا أي شكله...اجليد من كل شيء، 
 ،ية من القصيدة كلمات متساوية يف الوزنأن يقع يف أبيات متوال »وهو عند أيب هالل العسكري:     

 .4« فيها كالطراز يف الثوب، وهذا النوع قليل يف الشعرالتطريز فيكون 
 ] من الكامل  [ قول أيب متام:أمثلته عنده،  ومن    

 ـــامُ ــــــــــا أيَّ أهنَّ ـــــــــــى فكوَ النـَّ  كرُ ذِ    ا     ــــــــــــوهلَ ي طُ نسِ يُ  انَ كَ   صل  وَ  أعوامَ 
 وامُ ــــــعا أَ أهنَّ ـــــــــــى فكسً ى أَ وً         جِب تْ دفَ رْ أَ  ــــــــــــــــــــــر  جْ هَ  أايمُ  انربتْ  مثَّ 

 5ـــــــــالمُ حْ أَ  ـــــــــــــــــــمْ وكأهنَّ  ــافكأهنَّ      ا    هَ وأهلُ  ونُ نُ تلك السُّ  انقضتْ  مُثَّ  
ة سبانهو أن أتيت قبل القافية بسجعات مت » ، وابن قيم اجلوزيةاله عن هذا املعىن ما ق ليس بعيداو     

 .6«فيبقى يف األبيات أواخر الكالم كالطراز يف الثوب
 قول الشاعر: ته، ثلن أممذكر  و    

 دُ ــــــــــوالول املشفقان: األهلُ  يَ ـيَرثي ل      ا      فً ـــــــــــــنجرانكم دَ مسي وأصبح من هُ أُ 
 دُ ـــــــــــموق والكَ ين املضنيان: الشَّ وهدَّ         م    ـــــــــركي من تذكُّ دِّ خَ  معُ الدَّ  دَ دَّ قد خَ 
 دُ ــــــــــــئب واألسن: الذِّ ـــــــــــــــــة            ينتاهبا الضَّارايَ مبسبع وٌ ـــــــــــلْ يت شَ ـَــــــــــــــــــــهجا مُ كأمنَّ 

                                                           

 .15ص:  ديوان املتنيب، - 1
 .272، 271حترير التحبري، ص:  ،صبع املصرياإل أيببن ا ينظر: - 2
 .2655، ص:رشح، مادة: 30، ج: 04أبو الفضل مجال الدين بن منظور، لسان العرب، مج:  - 3
 .425أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتني، ص:  - 4
  .151،152، ص: 03ج: ديوان أيب متام، - 5
 .236، ص: وق إىل علوم القرآن وعلم البياناملش ابن قيم اجلوزية، كتاب الفوائد - 6
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 دُ ــــــوح واجلسانيان: الرُّ ـــــــــــالف كَ لَ  وح من جسدي            فًداخفي الرُّ  غريُ  مل يبقَ 
 دـواحلس الن: احلبُّ ــــــــوحسبك القات        ا    رً ـــــــــــــصطباق مُ ـــــشَّ يف العُ   ألحسدُ إيّنِ 

منه وال يف كالمهم، هذا النوع استخرجه املتأخرون وليس يف شعر القدماء شيء  »وعلق عليها، قائال:    
 وقد استقريته من الكتاب العزيز وأشعار املولدين فوجدته على ثالثة أقسام:

 .مان: علم من أوله وعلم من آخرهلَ األول: ما له عَ  -     
                         .الثاين : ما له علم من أوله -     
 1« الثالث: ما له علم من آخره -     

 ميثله من القرآن الكرمي:وذكر لكل قسم ما  
 ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ چ:قوله ، فمثاله فأما الذي له علمان    

 ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳڳ گ گ گ گ

  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہہ ۀ ۀ ڻ

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ

 ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ   ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ    ۉ ۅ

 .2 چ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ 
 ہ  ہہ  ہ ۀ ڻۀ     ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ چ: فمنه قوله  ،أولهوأما الذي طرازه من     

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ   ڭ    ڭ   ۓ  ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ

  ى ېى  ې ې ې ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ      ۆ

  .3 چ  ېئ  ېئ      ۈئ     ۈئ ۆئۆئ  ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ائەئ  ائ
 ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ  ے چ:قوله  هفمن ،وأما الذي علمه من آخره    

                                                           

 .237، ص: املشوق إىل علوم القرآن وعلم البيان ابن قيم اجلوزية، كتاب الفوائد - 1
  .24، 21الروم، اآلايت: - 2
 .24، 22احلشر، اآلايت :  - 3
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 .2إىل آخر السورة 1 چ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ    ۇ 
 ذكر للتطريز معنيني :   فقداملدين أما ابن معصوم  و     

أعوام " األول: أن يؤتى يف الكالم مبواضع متقابلة كأهنا طراز كأبيات أيب متام اليت ذكرها العسكري:  -  
 "وصل...

ة من الصفات مكررة حبسب الثاين: أن يبتدئ املتكلم من ذوات غري منفصلة مث خيرب عنها بصفة واحد -  
العدد الذي قدره يف تلك اجلمل األول فتكون الذوات يف كل مجلة متعددة تقديرا واجلمل متعددة لفظا 
وعدد اجلمل اليت وصفت هبا الذوات ال عدد الذوات عدد تكرار واحتاد ال تعداد تغاير، كبييت ابن الرومي: 

  .3"أموركم بين خاقان... "
 ْرداف اإل -14
الّرِْدف: ما تبع الشيء. وكل شيء تبع شيئا فهو رِْدفه، وإذا تتابع شيء خلف   »يف لسان العرب:     

 . 4«شيء فهو الرتادف
أن يريد الشاعر داللة  »واإلرداف عند قدامة بن جعفر من أنواع ائتالف اللفظ واملعىن، وهو عنده:     

ملعىن بل بلفظ يدل على معىن هو ردفه وتبع له، على معىن من املعاين فال يؤتى ابللفظ الدال على ذلك ا
 ومثل له بقول امرئ القيس: ] من الطويل [ 5«فإذا دل على التابع أابن عن املتبوع 

 6ْق عن تفّضلِ ــــــــوُتضِحي فتيُت املسِك فوَق ِفراِشَها         نــؤَم الضُّحى مل تنتط
قوله ب ومثل له من القرآن الكرمي  ،" ألرداف والتوابعا"  العسكريوهذا املعىن أطلق عليه أبو هالل     
:لعفاف على جهة التوابع يف األصل موضوعة لر الطرف و قصذلك أن ، 7 چ ہ ہ ہ چ 
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للعفاف، والعفاف  اقصور الطرف ردفكان فذلك أن املرأة إذا عفت قصرت طرفها على زوجها  واألرداف،
 .1ردف وتبع لقصر الطرف

 من أجل ربأن الناس يتكافون عن احلذلك ، 2 چ  ۇ ڭ ڭ ڭ چ :قوله  أيضا مثله و
 .3القتل من أجلهمن ون كافالِقصاص، فيحيون، فكأن احلياة ردف للقصاص الذي يت

وهذا من األبنية اليت خيفى فيها التقابل ظاهراي، لكن التأمل التأويلي يستكشف بنية غائبة مكملة     
 .ملكمل املقابل فيبنيها، ويستحضرها على أساس أهنا ا

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 وأخيـرا، ومن خالل ما مت عرضه يف هذا الفصل، يتبني أبن األسرار اجلمالية ألسلوب التقابل متعددة        
                                                           

 .350، ص:أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتني الكتابة والشعرينظر:  - 1
 .179البقرة، اآلية:  - 2
 .350، ص:أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتني الكتابة والشعرينظر:  - 3
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املناحي، وأن كل ما مت عرضه يبقى ضئيال أمام عظمة لغتنـا ومجاهلا، خاصة إذا ما تعلق األمـر ابلقرآن 
 .1ژڳ        ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں        ژ     هو، فالكـرمي، كالم هللا 

 فيما يلي:  فيتمثل يف النهاية، هإمجالوأما ما ميكن     
كانت بداية الفصل ابحلــــديث عن اجلمالية القرآنيــــــة بشكل عـــام، وبذكر آراء البالغيني           حول   -   

مجالية التقابل و بيان صوره يف القرآن الكــــــــرمي، ويبقى أحسن  عن هذه الظاهرة. مث التطرق إىل احلديث
تلخيص لذلك، ما أورده صالح عبد الفتاح اخلالدي من أن تذوق اجلمال الفين يف القرآن الكرمي مـّر  

 بثالث مراحل: 
 .مرحلة التذوق الفطري 
  إدراك مواضع اجلمال املتفرقة.مرحلة     
 ة للجمال الفين القرآينمرحلة إدراك اخلصائص العام. 

 تتجلى مجالية التقابل يف القرآن الكرمي من خالل ظواهر أسلوبية كثرية يف تركيبه، ومن ذلك: -   
فاالســــــــــــــم يدل على الثبات والفعل يدل على التجدد، اختالف طريف التقابل بني االمسية والفعلية:   -   

فــادة دوام معىن وثبــاتــه، يف مقــابــل إفــادة ، وذلــك إلةبني االمسيــة والفعليــومنــه جــاء اختالف طريف التقــابــل 
 جتـــدد  معىن آخر.

: وقد خيتلفان يف صـــيغة الوصـــف زايدة يف املعىن، ومجاال يف صـــيغ الوصـــفاختالف طريف التقابل يف  -   
 ر.ــــالتعبي
 يدة . حسب ما يقتضيه السياق، وإلضفاء دالالت جد :واجلمع اإلفرادبني اختالف طريف التقابل  -   
القرآن الكرمي يوظف هذه الظاهرة بكثرة، فهو يقدم لفظة على أخرى يف مقام التقـديــــم والتأخيــــــر:   -   

األســــــــــــــباب يف ذلك عديدة؛ أمها أن يكون التقدمي ألجل العناية ابملقدَّم و  ويؤخرها عنها يف مقام آخر،
 تدعي ذلك. واالهتمام به أكثر، أو أن يكون مراعاة للمقـام الذي يس

يرتبط مجال التقابل يف الرتكيب أيضــا أبســلوب احلذف، ومن ذلك ما يســمى " االحتباك "، وتظهر  -   
بالغــة هــذا األخري، من خالل حــذف متقــابــل من املتقــابلني من أحــد طريف الرتكيــب، وإثبــاتــه مقــابلــه يف 

                                                           

 .01هود، اآلية: -1
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ف القرآن الكرمي هذه األنواع مبا الطرف الثاين، ســــواء كان هذا املقابل ضــــدا أو نظريا أو مشــــاهبا، وقد وظ
 .نـــــــــاباملعاين ماال يؤدي إليه الذكُر واإلط وصار يؤدي من أبلغ، ، فكان الرتكيب به اإلجيازيفيد 

فهو وجه من أوجه بالغته، تتجلى أيضا مجالية التقابل يف القرآن الكرمي من خالل تصويره البياين،  -   
  يكثر من هذا األسلوب، وخباصة عرض املشاهد املتقابلة.وسبب يف إعجازه، والقرآن الكرمي

ؤديها أيضا الرتكيب أو اجلملة القرآنية، ومجالية هذا النوع يقد  كماكلمة،    هاتؤديقد الصورة القرآنية و     
 .من جهة أخرى على التأثري والفعالية تهمدى قدر يف  ، وتـــه من جهةمن التصوير تتمثل يف دق

على ذكر مناذج من الصور الفنية املتقابلة يف القرآن الكرمي و على تبيني أوجه مجاهلا،  عمل البحث -   
للقضااي املرتبطة العقيدة، خيرجها من دائرة املعنوي إىل وهي تتمثل فيما حيفل به القرآن الكرمي من تصوير 

من الظواهر الكونية،  تصوير حسي لكثري. ومبا حيفل به من دائرة احملسوس بتجسيدها وذلك تقريبا للفهم
ما يعتمل يف فيها مواقف خمتلفة، يعرض  منومبا حيفل به  أيضا يظهر من خالهلا قدرة هللا عز وجل،  

التعبري القرآين  هخوف، و غريها، كل هذه يظهر  فرح، و أمن و النفوس من أحاسيس خمتلفة؛ من حزن و
 يف تصوير يذهب ابأللباب.

مشاهد أهل النعيم وأهل  –ن الكرمي، ذلك العرض الباهر للمشاهد املتقابلة من مجال التقابل يف القرآ -   
، هذين املشهدين خيتلفان  طوال وقصرا، وذلك حسب ما يقتضيه السياق، أو اجلو العام  -اجلحيم 

 للسورة، فتارة يكون مشهد أهل النعيم أطول، وترة يكون العكس.  
أساليبه البديعية، وقبل التطرق إىل بيان ذلك،  ن الكرمي من خاللتتجلى أيضا مجالية التقابل يف القرآ -   

 عرض البحث إىل احلديث عن مفهوم البديع وعن نشأته ، وقد مت تسجيل ما يلي:
اين والبيان، وبقي كانت مباحثه ممتزجة مع مباحث املعع علما مســــــــــــــتقال بذاته، وإمنا  مل يظهر البدي -   

د القرن الســـــــــــــــابع اهلجري، كمــا يعترب ابن املعتز أول من خص البــديع احلــال على مــا هو عليــه إىل مــا بعــ
 بدراسة جادة ومستقلة، وذلك يف كتابه " البديع " .

 ميكن متييز مرحلتني مرت هبما دراسة البديـع: -   

ع متتد إىل هنايـة القرن السابع اهلجري، وهي مرحلة تناول فيها البالغيون علم البديع بنو  :املرحلـة األوىل
      من التوسع، حيث ذكروا له أنواعا كثرية، وأسهبوا يف شرحها والتمثيل هلا.    

 وميكن أن منيـز فيها اجتاهيـن: رن السابع اهلجري،ـبداية الق عتبدأ م :املرحلـة الثانية
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: سلك أصحابه سبيل  الثـاينويستخدمون مصطلح البديع مبا هو عليه من توسع، بقي أصحابه  :األول
  .ديد والتخصيصالتح

تتجلى مجالية التقابل يف أساليب البديع من خالل حتققه يف بنيات بديعية خمتلفة إن ظاهرا أو بشكل  -
خفي، ومن هذه األساليب: التناسب، الطي والنشر، التقسيم، مجع املؤتلف واملختلف، السلب واإلجياب، 

 التعاكس، مراعاة النظري، وغريها من األساليب.  



 

  



 
 

 متــــــــة اخلا
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األجــــالء القدماء منهم واحملدثـــــون  ء اللغة العربيةعلماالذي جلت فيه فيما كتبــــــــه  العرض هذه بعد

أعانتين يف موضوع التقابل وما يتعلق به من مفاهيم، وما استعنت به من كتب تفسري القرآن الكرمي، و اليت 
آنيـــــــــــة ، فسهل علي بعد ذلك وضعها مواضعها من البحث، فكانت على فهم  ما اعتمدته من شواهد  قر 

 أين قد وفقت يف استخالص نتائجها، و اليت أعرضها فيما يلي:   هذه الدراسة اليت أرجو من هللا 

يف حماولة البحث عن مفهوم دقيق ملصطلح " التقابل " عند القدماء، تبني أبن هؤالء يوظفون   -01   
"، التكافؤ "و  "التخالف  "و   "التناقض "و   " التضاد "و  "املطابقة  "من حنو املصطلحات كثريا من 

 .  -معىن املواجهة  –اليت ال خترج يف معناها عن املعىن اللغوي العام للتقابل  و

ابل قد أفاد البالغيون من علماء اللغة القدماء يف إنضاج مفهوم التقابل ، وقد تتبعت مفهوم التق -02   
فكان عندهم حممد القاسم الّسجلماسي  يبأب وانتهاًء  عبد هللا بن املعتز ترخيياً عند البالغيني، ابتداًء من

، غري أن أكثر دراستهم له كانت ضمن " التضاد من احملسنات املعنوية، وقد أفاضوا يف تقسيماته  وأنواعه
" . 

، باق واملقابلة ، واليت تكمن يف عدد املتقابالتمن العلماء من اجتهد يف وضع احلدود بني الط  -03   
على بالغة الكالم،  دالةكثرة املقابالت تكون  أنَّه ليس ابلضرورة أنَّ ويف هذا املقام ينبغي اإلشارة إىل 

 .ربة ابلكيف ال ابلكمــــفالع

مهم  وهم أدرج الدارسون الغربيون " التقابل" ضمن العالقات الداللية، وقد أشار إليه معظ -04   
ه ويف متييز عالقاته، إسهامات متعددة يف حتديد مفهوموا قدم "، كما التضاد" مصطلح  نعيتحدثون 

 .ه ـــــــــوخصائص أمناط

 احملدثون التقابل ، و هم يف ذلك قسمان :درس الدارسون العرب  -05  
إضافة،  فهي تتمثل يف وإن كان من  أصحابه ابجلديد، وأخذوا يكررون القدمي، مل أيت: القسم األول

دعوة بعضهم إىل جتاوز تلك االختالفات يف التفريق  بني " الطباق "  و " املقابلة "  وذلك أبن نستغين 
عن املصطلح الثاين، وأن  ندمج كل ما يتعلق به من مفاهيم وأقسام  يف مفهوم األول وأقسامه. أو إىل 
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 األسلوبية والتناسبيةتبيني مساهتا اجلمالية "، و األقسامعلى حصر  وترتيب هذه عمل البعض اآلخر 
  ."والتأويلية

حيث  انطلق أصحابه يف دراستهم له وهم متأثرون مبا خلفته الدراسات اللغوية احلديثة، :والقسم الثاين
، وتوسعوا فيها الداللةضمن العالقات الداللية يف علم ؛ وأدرجوه نظروا للتقابل خارج دائرة التحسني

وتعريب  ــةترمج واحلقيقة أن معظم هذه الدراسات ما هي إال  ، تشمل الرتكيب واألسلوببدراستهم ل
 .إضافة أو جتديد للدراسات الغربية، دون 

، وانطالقا من الثنائيات املتقابلة فيما -النمط  اللفظي والنمط املعنوي –يف إطار منطي التقابل -06   
املتقابالت الكونية الدالة على املكان أو الزمان أو الكائنات  يتعلق ابملتقابالت يف آايت العقيدة، أو يف

احلية من إنسان وحيوان ونبات، فإنه مت رصد مناذج كثرية يف املفردات والرتاكيب يصعب حصرها، هذه 
 النماذج تتعدد صورها و تتباين بشكل خمتلف يف كل تقابل من هذه التقابالت.

تكن أبدا يف القرآن الكرمي  مظهرا من مظاهر الرتبة أو التكرار  هذه الكثرة يف النماذج والصور مل    
 املخل، وإمنا بّينت مسة من مسات بالغته، ووجها من وجوه إعجازه. 

يف اخلطاب القرآين ، حيث تناول البحث اآلايت اليت  –املوضوعات  -لقد تعددت اجملاالت  -07   
ا الظواهر الكونية املتقابلة، وآايت الرتغيب والرتهيب، وهي تعاجل موضوع العقيدة، واآلايت اليت تتقابل فيه

 مجعيها تتالحم لتلتقي يف بيان قضية َعقدية واحدة، تتمثل يف ثنائية : " اإلميان ، الكفر " .       

إن اجلمع بني الثنائيات املتقابلة جاء يف القرآن الكرمي لقصد واضح، فما دام الضد ال يعرف إال  -08  
، فال ميكن الوقوف على حقيقة الكفر إال وجتليته تصويره يف يسهم يضاده مبا الشيءمقابلة و  بضده،

مبعرفة حقيقة اإلميان، ومن وقف على حقيقة هذا األخري، وطاب به نفسا، لن يكفر ابهلل ولو عرضت 
 عليه الدنيا مجيعا.

 والوقوف على عظمة هللا  لقد دعا القرآن الكرمي إىل سلوك طريق التدبر فيما خلق هللا  -09  
وذلك من خالل عرض هذه الثنائيات املتقابلة يف الكون واحلياة، ومنها: " السماوات ،األرض " و      " 
الليل، النهار" و" الرجل، املرأة "، و " الذكر، األنثى"، وكل طرف من هذه املتقابالت يكّمل الطرف 

 به، و إىل اإلقرار بوحدانيتـــــه. اآلخر ويتّمه، يف تناسق فريد يقود إىل اإلميان
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حًت يثبت اإلنسان على طريق اإلميان، كثريا ما كان القرآن الكرمي من خالل تقابالته يثري  -10  
عباده املؤمنيـــــن، والرهبة مما  األحاسيس املتقاابــة بني الرغبـــة والرهبـــة، الرغبـــة يف ما كان يبشـــــر به هللا 

كثريا ما كان يقرتن أبمساء هللا   –الرتغيب والرتهيب  –ــــد به من خيالف أمره . هذا األسلوب كان يتوعـــ
   هللا  كمالوصفاتـــــه، واجتمـــــاع هذه الصفات املتناقضة إمنا جاءت لتدل على هـــــقدرتو  مشوله و 

 . هـــــــوجالل

إىل دراســــــــــــة تقابل   -تقابالت على املفرداتقصــــــــــــر امل -جتاوز احملدثون ما وقف عنده القدماء  -11   
على  ، وذلك ألجل الكشف عما يضيفه هذا التقابل إىل املعىن، وما يضفيه اجلمل والسياقات والنصوص

 من مجال ورونق منقطع النظري، ال سيما إذا تعلق األمر ابلقرآن الكرمي. النص 

ومرد هذا  بينها، فيما تتساوى وقد وقصراً، طوالً  ختتلف قد القرآنية الصور يف املتقابلة املشاهد نإ -12  
 كله إىل مناسبة كل مشهد منها للغرض العام للسورة، و إىل السياق الذي ترد فيه.

، اآلخر علىأحدمها   تقدميطرفيه أو  أحدمجال التقابل يف النص القرآين يتجلى من خالل حذف  -13  
التقدمي، و من يتتبع ذلك يف كتب البالغة و كتب مع داللة السياق على الطرف احملذوف، وعلى سبب 

 التفسري، يقف على سّر ابهر من أسرار إعجاز هذا النص.

ّـه، وبعد عرضي لنتائج هذا البجث، فإين ومن هذا املقام، أدعو الباحثني إىل مواصلة العمل يف هذا      إنـ
ا يف كل ما تزخر به لغتنا من املوضــــــوع، والدأب على كشــــــف أســــــراره، ال يف النص القرآين فحســــــب، وإمن

 نصوص على مر األزمنة.
لفاظ التقابل يف خيتص أبإعداد معجم لغوي كما أدعو املتخصــصــني يف جمال املعاجم إىل العمل على       

 . القرآن الكرمي
 إىل تتبع  هذا األسلوب يف القرآن الكرمي و الوقوف على  وأخريا وليس آخرا، فإين بعدما وفقين هللا     

أن يتجاوز عين كل  بالغتـه، فأرجو أن أكون قد وفقت يف بيان سر من أسرار هذا النص، وأسأله 
القول والعمل، كما أسأله أن جيعلين من خدمة كتابه العزيز، من خطأ   تقصري يف الفهم، وأستغفره 

   ومن الباحثني فيه، إنه ويّل ذلك والقادر عليه.
 



 

 

 امللـخّـــــصُ 

 

ة العربية.ــــغباللأوال:  -

باللغة الفرنسية.ثانيا:  -
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 ابللغة العربيــــــــــة    أوال  

 ، و تظهر أمهيته كونه  من أبرز أســــــــاليب نظمالعربية بالغةلتتناول الدراســــــــة مبحثا هاما من مباحث ا    
ـــــــــــــــاين ، ومن أهم طرق البيان اليت جتد فيها   ال، و تظهر أيضا   معرضا للوضوح واجلم -هذه املعاين  -املعـ

من خالل العناية الكبرية اليت حظي هبا يف الدراسات البالغية واللغوية واألدبية قدميا وحديثا، وخباصة  يف 
 الدراسات القرآنية منذ ظهورها إىل اليوم. 

ــــل يف القرآن الكرمي  خطاب "قامت هذه الدراسة      البحث على " -أسلوبية بالغية دراسة  -التقابـ
األجالء القدماء منهم واحملدثون يف موضوع التقابل، و قد استعانت يف ذلك  ء اللغة العربيةعلماكتبه فيما  

على فهم  ما اعتمد من شــواهد  قرآنية ، فيســهل  بعد ذلك وضــعها  بكتب تفســري القرآن الكرمي مبا يعني
لى من خالهلا الصــــور املختلفة واليت تتج، يف القرآن الكرميالنماذج التقابلية اليت مت رصــــدها  مواضــــعها من

 لكل منط من أمناط التقابل.

 وها خامتة . ـوتتلفصل متهيدي  فصول يسبقها يف ثالثـةلدراسة اأن تكون  اإلشكالية املطروحةاقتضت     

على املعاجم العربية القدمية ابالعتماد ، للتقابلاملفاهيم األساسية  توضيح  هفي فقد مت ،التمهيـد أما    
، وبعدها تبيـني الفرق ه اللغوي و االصطالحي و حتديد العالقة بينهما بتحديد مفهـوموذلك يثة، واحلد

التكافؤ، والتضاد، والتخالف، والتناقض، وذلك املقابلة، و  بني مصطلح التقابل واملصطلحات: الطباق، و
   .ل ـــــابوقوف على مدى داللتها على التقلل وبينـها من غموض  إلزالة ما يكتنف التداخل

حلديث فيه عن ارتباط التقابل ابلدراسات البالغية والنقدية عند املتقدمني، كان اف ،الفصـل األولوأما     
من غربيني وعرب،  الدارسني احملدثني،، وأيضا عند مدى اهتمامهم مبوضوع التقابل وصوره املختلفة و بيان

من جهة، ومن دراسات الدالليني البالغي املتأصل من املوروث بيان مدى استفادة الدارسني العرب  ، و
واألسلوبيني الغربيني من جهة أخرى، و لقد مت تصنيف هؤالء حسب الزاوية اليت من خالهلا نظر كل واحد 

 .التقابلمنهم ملوضوع 

 فكان العمل فيه على حتديد أمناط التقابل، و حصر صوره يف مفردات و تراكيب ،وأما الفصـل الثاين    
منها جمموعة من  ميثل كلجمموعات داللية ، وذلك بتتبع النماذج التقابلية، انطالقا من  قرآن الكرميال

 .الثنائيات املتقابلة
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يف القرآن الكرمي من خالل ظواهر أسلوبية فيه الكشف عن سر مجـال التقابل  تمف ،وأما الفصـل الثالث    
  عرض املشاهد املتقابلة.حني يتعلق األمر باصة وخب، من خالل تصويره البياينو  كثرية يف تركيبه،

 أساليبه البديعية، واليت تقوم يف بنائها العام على التقابل. من خاللو أيضا     
ـةمث      ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الدراسة، و اليت زبـدة البحث املتمثلة يف النتائج املتوصل إليها من هذه  تحتضنا  ، واليتاخلامتـ

 أمهها:
هي  اليت ال خترج يف معناها العام عن مفهوم " التقابل"، و كثريا من املصــــــــــــــطلحات  القدماء وظف -    

 ".التكافؤ "و  "التخالف  "و   "التناقض "و   " التضاد "   و "ة ــاملطابق تتمثل يف "
أفاد البالغيون من علماء اللغة القدماء يف إنضاج مفهوم التقابل، وقد كان عندهم من احملسنات  -    
 . ، غري أن أكثر دراستهم له كانت ضمن " التضاد "أفاضوا يف تقسيماته وأنواعه كما أهنمية،  املعنو 
أدرج الدارسون الغربيون " التقابل" ضمن العالقات الداللية، وقد أشار إليه معظمهم وهم يتحدثون  -    

 هم يف ذلك قسمان :ف ،احملدثونأما الدارسون العرب "،  التضاد" مصطلح  نع
وإن كانت من إضافة،  فتتمثل يف دعوة  : أصحابه مل أيتوا ابجلديد، وأخذوا يكررون القدمي،األول القسم

 بعضهم إىل جتاوز تلك االختالفات يف التفريق  بني " الطباق "  و " املقابلة ".  
؛ رة التحسنيحيث نظروا للتقابل خارج دائ أصحابه مبا خلفته الدراسات اللغوية احلديثة،أتثر  :والقسم الثاين

 الداللة.ضمن العالقات الداللية يف علم وأدرجوه 
، وانطالقا من الثنائيات املتقابلة فيما يتعلق ابملتقابالت، -اللفظي و املعنوي –يف إطار منطي التقابل -    

فإنه مت رصد مناذج كثرية يف املفردات والرتاكيب يصعب حصرها، هذه النماذج تتعدد صورها و تتباين 
 خمتلف يف كل تقابل من هذه التقابالت. بشكل

إن اجلمع بني الثنائيات املتقابلة جاء يف القرآن الكرمي لقصد واضح، فما دام الضد ال يعرف إال  -    
، فإن من احلقائق ما ال ميكن فهمها إال مبعرفة وجتليته تصويره يف يسهم يضاده مبا الشيءو مقابلة  بضده،

 مقابالهتا.
، تصويره البياين و يف ظواهر أسلوبية كثرية يف تركيبه،قابل يف النص القرآين يتجلى من خالل مجال الت -    

 ويف أساليبه البديعية.
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  ــــــــــةنسير فابللغة الاثنيا  

     
    Cette  étude  aborde  l’une des grandes études de la rhétorique arabe dont la 
valeur se cantonne dans l’importance de ses systèmes de signification et les figures 
de style, source de l’illustration de sens. Le soin apporté, par le passé et per le 
présent à ces études rhétoriques, linguistiques et littéraires en particulier les 
études coraniques, est de mise, depuis son apparition jusqu’aujourd’hui. 

    Cette étude de « juxtaposition»-étude rhétorique et stylistique-base sur les 
recherches faites à ce sujet par les linguistes arabes anciens et modernes. La source 
dont leur recherche puise était bel et bien les livres de l’interprétation coranique 
qui avait pour rôle l’éclairage du sens par l’emploi des citations coraniques révélant 
les différents types de juxtaposition de discours et de formes. 

    Cette problématique exigerait pour le cas échéant trois chapitres précédés par la 
partie d’introduction et terminée par une conclusion. 

     Quant à l’introduction, il s’agit de donner  en se référant à des dictionnaires 
arabes anciens et modernes des définitions des concepts  de base sur le plan 
linguistique et idiomatique, et de déterminer la relation qui s’établit entre eux, ; 
d’indiquer aussi la différence entre la juxtaposition -la parataxe asyndétique- d’une 
part et le parallélisme, l’antithèse, l’antiphrase, la métonymie, l’oxymore etc. d’une 
autre part    

     Le 1 er  chapitre aborde la mise en évidence du rapport existant entre 
juxtaposition et les études rhétoriques et critiques ainsi que  la  mise en exergue 
de la valeur primordiale du soin apporté à ce type de  figure  style,  chez  les  
chercheurs  occidentaux comme chez les chercheurs arabes. Ces études étaient 
incontestablement un héritage rhétorique authentique pour les érudits arabes, 
d’une part, et pour les érudits de l’occident d’une autre part où chacun a mis en 
perspective, à travers un prisme,  cette forme de figure de style, en fonction des 
percepts propres à la nature d’étude. 

     Dans le 2ème chapitre on aborde les types de juxtaposition (de discours et de 
formes) dans une perspective lexicale et discursive en mettant en rapport sous 
forme binaire les niveaux de constructions qui s’y rapportent. 

     Le 3ème chapitre aborde la valeur de l’emploi de ce type de figure de style citée, 
dans le coran, à partir des faits linguistiques relatifs au style et aux niveaux de 
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constructions discursives dans lesquelles sont utilisées les figures de rhétorique se 
rapportant à l’action du discours qui exprime cette valeur d’illustration invoquée 
par les faits linguistiques et discursifs. 

     Quant à la conclusion, elle révèle les tenants et les aboutissants de cette 
recherche : 

-Plusieurs concepts rapportant à la figure de style –la juxtaposition-ont été 
employés par les linguistes traditionnelles. 

-Ce type de figures de style se cantonne dans les études traditionnelles dans la 
figure de l’opposition. 

-Les linguistes occidentaux ont pris pour thème de recherche cette figure de style 
en rapport avec les relations signifiantes, mais pour les érudits arabes modernes, il 
y a deux parties envisagées : 

1-On reste dans la notion traditionnelle de la recherche dans ce domaine avec 
certain écart induit à la limite d’accessibilité. 

2-On prend en considération les études rapportant à la sémantique. 

    On ne peut retenir dans ce cadre, de façon exhaustive tous les  type de figures 
de style. 

     Les figures de rhétorique y compris les figures de construction, d’analogie de 
parallélisme, d’opposition d’asyndète, etc. sont classées suivant leur construction 
et suivant l’effet qu’elles visent à atteindre, dans la mesure où elles ont pour 
objectif d’exprimer une intention communicative via une intention 
informationnelle.  

     L’utilisation de ce type des figures de style –la juxtaposition entre autres-apporte 
un enrichissement au signifié, dans le texte coranique par l’originalité formelle 
qu’elles présentent, dépendant des phénomènes de style et de niveau de 
construction, faisant émergeant une certa ine illustration de sens.  
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 خزانة األدب وغاية األرب، شرح: عصام شعيتو، منشورات: دار ومكتبة اهلالل، بريوت/ لبنان،  -48

 م.1987، 01ط:       

 :)اخلزاعي )دعبل بن علي 
 .م1994ه/01،1414رحه حسن محد، دار الكتاب العريب، بريوت، ط:ش دعبل اخلزاعي، ديوان -49

  (:أبو سليمان محد بن حممد)اخلطّـايب 
 تح: حممد خلف هللا أمحد و حممد  بيان إعجاز القرآن، ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، -50

 .، د ت3زغلول سالم، دار املعارف، مصر، ط:       
  .م1982ه/ 1402 إبراهيم العزابوي، دار الفكر، دمشق،د ط، غريب احلديث، تح: عبد الكرمي -51

 :)اخلفاجي)أبو حممد بن سنان 
 م.     1982ه/1402 ،01سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: -52

 متاضر بنت عمرو (: اخلنساء ( 
 .م2004 ه،1425، 02: محدو طّماس، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط: شرح، اخلنساء ديوان -53

 (:أبو بكر حممد بن احلسني)بن دريد ا 
  مجهرة اللغة، علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه:إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية،  -54

  .م2005هـ/1423، 01،  ط:01مج:بريوت/لبنان،         
 



 فهرس املصادر واملراجع                                                                                       ارســــالفه

 

 :) الذبياين ) النابغــة 
 ،01احلِــيّت، دار الكتاب العريب، بريوت، ط:، شرح وتعليق: حنا نصر النابغة الذبياين ديوان -55

 .م1991ه/1411      

 غيالن بن عقبة ( ذو الرُّمـــــــة ( : 
  ، اعتىن به وشرح غريبه: عبد الرمحان املصطاوي، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ذي الرمة ديــــوان -56

 م.2006ه/1427 ،01ط:       

 :) الرازي ) حممد بن أيب بكر 
 عني مليلة ، اجلزائر،  تار الصحاح،ضبط وختريج وتعليق: مصطفى ديب البغا، دار اهلدى،خم -57

 م.1990  ،04ط:       

 :)الرازي )حممد فخر الدين 
 م.1981ه/ 1401، 01تفسري الفخر الرازي، دار الفكر للطباعة والنشر،لبنان/ بريوت، ط: -58

 رحبي كمال : 
 دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت،  -دراسة مقارنة –التضاد يف ضوء اللغات السامية  -59

 م.1975، 01ط:       

 دــــــرجاء عي: 
 .فلسفة البالغة بني التقنية والتطور، منشأة املعارف، اإلسكندرية، د.ط، د.ت -60

 راشد بن محود الثنيان: 
 ه/1432، 01ط:  سعودية،عادات القرآن األسلوبية، طبع: جامعة حممد بن سعود اإلسالمية، ال -61

 م،2011      

  (:أبو احلسن علي بن عيسى)الّرماين 
 النكت يف إعجاز القرآن، ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، تح: حممد خلف هللا أمحد و  -62

 ، د ت.03دار املعارف، مصر، ط:حممد زغلول سالم،       
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  (:بدر الدين حممد بن عبد هللا)الزركشي 
 .م2006، 01:طدار احلديث، القاهرة، ،أبو الفضل الدمياطييف علوم القرآن ، تح: الربهان  -63

 :زكي مبـــــارك 
 .م2012، 02املوازنة بني الشعراء، كلمات عربية للرتمجة والنشر، القاهرة، ط:  -64

 :)الزخمشري ) أبو القاسم حممود جار هللا 
 .م1998 ،01،ط:، بريوتكتب العلميةال، دار حممد ابسل عيون السودتح: أساس البالغة،  -65

  سامي حممد عبابنة: 
  التفكري األسلويب رؤية معاصرة يف الرتاث النقدي والبالغي يف ضوء علم األسلوب احلديث، عامل  -66

 .م2007، 01الكتب احلديث، إربـد/ األردن، ط:       

 :)السجلماسي )أبو حممد القاسم 
 البديع، تح: عالل الغازي، مكتبة املعارف، الرابط/املغرب، املنزع البديع يف جتنيس أساليب  -67

 .337، ص: م1980، 01ط:       

 : )الّسعدي )عبد الرمحن بن انصر 
 معال اللوحيق، دار اإلمام مالك،  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، تح: عبد الرمحن بن -68

 م.2009هـ/1430، 01اجلزائر، ط:       

  حممد أبو خضرسعيد جرب: 
 .م2004هـ/425 ،1ط: األردن، احلديث، عامل الكتب التقابالت الداللية يف العربية واالجنليزية، -69

 :)الّسكاكي )أبو يعقوب 
      ه/01،1420ط: مفتاح العلوم، تح: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، -70

 م. 2000       
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 (:زهري)بن أيب سلمى ا 
 ،03:طشرحه وقدم له:علي فاعور، دار الكتب العلمية، بريوت/لبنان، زهري بن أيب سلمى، ديوان -71

 .م2003هـ/ 1424       

 د قطبـــــــــسي:  
 .م1996ه/1417، 25بريوت، ط: يف ظالل القرآن، دار الشروق، -72
 .التصوير الفين يف القرآن، دار الشروق، القاهرة، د ط، د ت -73

 (جالل الدين ) السيوطي : 
 .، د: ط03القاهرة،  ج: :طه عبد الرؤوف سعيد، املكتبة التوفيقية،تحاإلتقان يف علوم القرآن،  -74
 .ط، د ت شرح عقود اجلمان يف علم املعاين والبيان، دار الفكر، بريوت، لبنان، د -75
 .ت ط،د العريب، د معرتك األقران يف إعجاز القرآن،حتقيق: علي حممد البجاوي، دار الفكر -76

 الشريف الرضي: 
 ،01، شرح: يوسف شكري فرحات، دار اجليل، بريوت، اجمللد األول، ط:الشريف الرضي ديوان -77

  .م1935هـ/1415      

 شوقي ضيف: 
 ، د ت.09دار املعارف، القاهرة، ط: البالغة تطور وتريخ،  -78

 صالح الدين عبد التواب: 
 .م1995، 01ن الكرمي، الشركة املصرية العاملية للنشر، القاهرة، ط:الصورة األدبية يف القرآ -79

 صالح عبد الفتاح اخلالدي: 
 .م1988 نظرية التصوير الفين عند سيد قطب، شركة الشهاب، اجلزائر، د ط، -80

 (:حممد بن أمحد)بن طباطبا ا 
  ه/1426، لبنان، عيار الشعر، تح: عباس عبد الساتر، منشورات دار الكتب العلمية، بريوت، -81

 .م2005       
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 احلسن بن علي (: الطاغرائي ( 
 .ه1300، 01، مطبعة اجلوائب، القسطنطينية، ط:الطاغرائي ديوان -82

  (سليمان)الطويف:  
 ، 1طاإلكسري يف علم التفسري، حققه: عبد القادر حسني، مكتبة اآلداب ومطبعتها،القاهرة،  -83

 .م1977       

 (:الطاهرحممد )بن عاشور ا 
 م.1984د ط، تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس،  -84

 عبد الرزاق نوفل: 
 .م1989، د ط، 1اإلعجاز العددي للقرآن الكرمي، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، ج -85

 عبد السالم هارون: 
 .هتذيب سرية ابن هشام، شركة الشهاب، اجلزائر، د ط، د ت -86

 بد العزيز عتيق:ع 
 .يف البالغة العربية )املعاين، البيان، البديع(،دار النهضة العربية،بريوت، د.ط، د. ت -87

 عبد الفتاح الشني: 
 .م2001هـ/1422 البديع يف ضوء أساليب القرآن الكرمي، دار الفكر العريب، القاهرة، د.ط، -88

  عبد القادر القط: 
 .م1988 عريب املعاصر، مكتبة الشباب، القاهرة، د ط،االجتاه الوجداين يف الشعر ال -89

 عبد القادر املهريي: 
 .م1993 ،01نظرات يف الرتاث اللغوي العريب، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط: -90

 :عبد املتعال الصعيدي 
 بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح، املطبعة النموذجية، د ط، د ت. -91
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 عبد الواحد حسن الشيخ: 
  ،01العالقات الداللية والرتاث البالغي العريب،مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع،ط -92

 .م1999هـ/1419       

 عبد الواحد وايف: 
 .، د ت08فقه اللغة، دار هنضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ط: -93

 أبو هالل (: العسكري ( 
 املكتبة   الفضل إبراهيم، حممد البجاوي وحممد أبو  كتاب الصناعتني، الكتابة والشعر، تح: علي  -94

 م.1986هـ/1406ط ،  العصرية، صيدا/ بريوت، د       
 ،د ت.طدار العلم والثقافة،القاهرة،د ،وية، تح:حممد إبراهيم سليمالفروق اللغ -95

 علي أبو زيد: 
 .م1983 ه/1403، 01البديعيات يف األدب العريب، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط: -96

 ريشة وعمر أب: 
 م.1998د ط، دار العودة، بريوت، عمر أيب ريشة،  ديوان -97

 (:حيي بن محزة) العلوي 
 م.  1980هـ/1400كتاب الطراز، دار الكتب العلمية، بريوت/لبنان، د ط،  -98

 علي البطل: 
 .1983، 03دار األندلس، بريوت، لبنان، ط: الصورة يف الشعر العريب، -99

  أبو الفرج حممد( " الوأواء الدمشقي":الغساين( 
 .م1993/ه1414، 02ط: تح:سامي الدهان، دار صادر، بريوت،الوأواء الدمشقي،  ديوان -100

 (:أبو احلسني أمحد  ) بن فارسا 
 .، دار الفكر، د.ط، د.تعبد السالم حممد هارون :تحاللغة،  معجم مقاييس -101
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 عليق: أمحد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بريوت / لبنان، الصاحيب يف فقه اللغة العربية، ت -102
 .م1997ه/01،1418ط:          

 فاضل صاحل السامرائي: 
 م،2003ه، 1423 ،03ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، دار عمان، األردن، ط:  -103
 ه،1423د.ط،  على طريق التفسري البياين، نشر: جامعة الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة -104

 .م2002         
 .م2006هـ/1427، 04التعبري القرآين، دار عمار، عمان، ط: -105

 فايز عارف القرعان: 
 ، 01:والتماثل يف القرآن الكرمي، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، إربد ، ط التقابل -106

 .م2006         

 (:اخلليل بن أمحد ) الفراهيدي 
 .ح: مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي،دار ومكتبة اهلالل،د.ط،د.تكتاب العني، ت-107

 مهام بن غالب ( الفرزدق (: 
 /ه01،1407ديوان ، شرحه وقدم له: علي فاعور، دار الكتب العلمية، بريوت،لبنان، ط:ال -108

 .م1987         

 (:جمد الدين حممد ابن يعقوب ) الفريوز آابدي 
 مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيـروت،  مكتب حتقيق الرتاث يف القاموس احمليط، تح: -109

 . م1996هـ/1416، 05ط:         

 (حازم)أبو احلسن  القرطاجين : 
 للكتاب، تونس،  تح: حممد احلبيب ابن اخلوجة، الدار العربية منهاج البلغاء وسراج األدابء -110

 . م2008، 03ط:         
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 زيد (:أبو ) القرشي 
 .د ت مجهرة أشعار العرب،تح: علي حممد البجاوي، هنضة مصر للطباعة والنشر،مصر، د ط، -111

  (اخلطيب)القزويين : 
 ، 01ط: ، بريوت/لبنان،دار الكتب العلمية ،تح:إبراهيم مشس الدين اإليضاح يف علوم البالغة، -112

 .م2003ه/1424         

  (:حممد بن يزيد ابن ماجه)القزويين 
 املصري، القاهرة، د ط، د ت،  كتاب  : حممد فؤاد عبد الباقي، دار الكتابتحابن ماجة،  سنن -113

 .الذابئح، ابب العقيقة         

 : )القريواين )احلسن ابن رشيق 
 لقاهرة، ا دار الطالئع،احلميد،العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، تح: حممد حمي الدين عبد  -114

 .2006، 01:ط         

 :)ابن قيم اجلوزية )أبو عبد هللا حممد 
 كتاب الفوائد املشوق إىل علوم القرآن وعلم البيان، صححه:حممد بدر الدين النعساين، مطبعة   -115

 هـ.1327، 01السعادة، مصر، ط:         
 .بدائع الفوائد، تح: علي بن حممد العمران، دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع، دط، د ت -116

 (:أبو الفداء احلافظ) كثري  ابن 
 ه، 1422، 01تفسري القرآن العظيم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ط:-117 

 .م2002         

 كريب رمضان: 
  اجلامعية،اجلزائر،  ، ديوان املطبوعات-مصطفى انصف أمنوذجا –فلسفة اجلمال يف النقد األديب -118 

   .م2009  د ط،          
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 (:أبو البقاء أيوب) الكفوي 
 ،02تح: عدانن درويش، حممد املصري، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط: الكليات، -119

 .م1998 /ه1419         

 :)اللغوي )أبو الطيب 
  : عزة حسن، دار طاالس للدراسات والرتمجة والنشر،تحكتاب األضداد يف كالم العرب، -120 

 .1996، 02:ط         
 (:أبو العباس)ربد امل 

 الكامل يف اللغة واألدب، تح: عبد احلميد هنداوي، إصدارات وزارة الشؤون اإلسالمية  -121
 .د ت واألوقاف، اململكة العربية السعودية، د ط،        

 (:أمحد بن احلسني )أبو الطيب املتنيب 
 .م1983هـ/1403)د.ط(، ، بريوتلنشر، و ا لطباعةبريوت ل، دار أيب الطيب املتنيب ديوان -122

 حممد عبد املطلب: 
 .،1997، 01:ط -لوجنمان -، الشركة املصرية العاملية للنشر -قراءة أخرى –البالغة العربية  -123
 .م1994، 01دار نوابر للطباعة، القاهرة، ط:البالغة واألسلوبية،  -124

 دورـــــحممد من: 
 والتوزيع،  ألدب واللغة،هنضة مصر للطباعة والنشرالنقد املنهجي عند العرب ومنهج البحث يف ا -125

   .م2004د.ط،          

 ازيـــــــــــحممد ب: 
 الدار العربية للعلوم انشرون، التأويلية العربية، حنو منوذج تساندي يف فهم النصوص واخلطاابت،  -126

 .2010، 01ط: اجلزائر، ،بريوت و منشورات االختالف         
 الدار العربية للعلوم، انشرون، بريوت،  النص وبالغة اخلطاب، حنو أتويل تقابلي، تقابالت -127

 .م2010ه، 1431، 01ط:         
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 نظرية التأويل التقابلي ، مقّدمات ملعرفة بديلة ابلنص واخلطاب، منشورات االختالف،اجلزائر،  -128
 .م2013ه، 1434، 01ط:          

 :حممد علي الصابوين 
 .م1990ه، 1411، 05وة التفاسري، شركة الشهاب، اجلزائر، ط: صف -129

 حممود سامي البارودي: 
 د  ، تح: علي اجلارم وحممد شفيق معروف، دار العودة، بريوت، حممود سامي البارودي ديوان -130

 .م1998ط،         
 حممد العمري: 
  .م 1999، د ط ، -ملغرب ا –البالغة العربية )أصوهلا وامتداداهتا(، أفريقيا للشرق  -131

  حممد غنيمي هالل: 
 .2005، 06النقد األديب احلديث ، هنضة مصر ، القاهرة ، ط: -132

 حممد قطب عبد العال: 
  اإلسالمي، من مجاليات التصوير يف القرآن الكرمي، كتاب شهري يصدر عن رابطة العامل -133

 .147هـ، العدد:1415        

 ن معصوم(:املدين )علي صدر الدين ب 
 ه/1388 ،01، العراق،ط:نعمانال أنوار الربيع يف أنواع البديع، تح: شاكر هادي شكر، مكتبة -134

 .م1968         

 (علي بن إمساعيل بن سيده ) رسيــــامل : 
  ،01:طجبامعة الدول العربية، معهد املخطوطات ،مراد كامل احملكم واحمليط األعظم، تح: -135

 م،1972 ه/1392        

 مصطفى صادق الرافعي: 
 .م2004ه/1425، 01ط: مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، إعجاز القرآن والبالغة النبوية، -136



 فهرس املصادر واملراجع                                                                                       ارســــالفه

 

 :)املصري )ابن أيب األصبع 
 .بديـع القرآن، تح: حنفي حممد شرف،هنضة مصر، د ط، دت -137
  حممد حنفي شرف، طبع اجمللس حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، تح:  -138

 جلمهورية العربية املتحدة. د ت، ااألعلى للشؤون اإلسالمية،        

 (: حيي)  بن معطيا 
 :حممد مصطفى أبو شارب،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  البديع يف علم البديع، تح -139

 .م2003 ،01:اإلسكندرية، ط        

 (عبد هللا)ز ــــابن املعت : 
 م.1982، 03ط: بريوت، كتاب البديع، اعتىن بنشره :إغناطيوس كراتشو فسكي،دار املسرية،-140
 .م1980هـ/ 1400دار بريوت للطباعة والنشر، د.ط،  ،ديوان ابن املعتز -141

 جـــــــمعمر حجي: 
 نشر والتوزيع، اسرتاتيجية الدرس األسلويب )بني التأصيل والتنظري والتطبيق(،دار اهلدى للطباعة وال -142

 .م 2007ه / 1428عني مليلة، د ط،         

 :مىن علي سليمان الساحلي 
 م.1996التضاد يف النقد األديب، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، د ط،  -143

 : )ابن منظور ) أبو الفضل مجال الدين 
 .لسان العرب ،دار املعارف، القاهرة، د ط، د ت -144

 : )ابن منقذ )أسامة 
 البديع يف نقد الشعر، تح: أمحد أمحد بدوي، حامد عبد احلميد، طبع وزارة الثقافة واإلرشاد  -145

 د ت.القومي، اجلمهورية العربية املتحدة، د ط،         
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  (:أبو حيان)األندلسي 
  الكتب العلمية، تح: عادل أمحد عبد املوجود و علي حممد معوض، دارتفسري البحر احملبط،  -146

 .م1993هـ/  1413، 01لبنان، ط: بريوت/        

 :نوري محودي القيسي 
 ه/ 1405، 02 شعراء إسالميون ) ديوان خفاف بن ندبة (، عامل الكتب، بريوت، لبنان،ط: -147

 .م1984        

 احلسن بن هانئ احلكمي ( واســـــــن وأب (: 
 .هـ1301سنة : ، مطبعة مجعة الفنـون ، دون طبعة ، أيب نواس ديوان -148

  نذير محدان: 
 .م1991هـ/1412، 01السعودية ، ط: -الظاهرة اجلمالية يف القرآن الكرمي، دار املنايرة، جدة -149

  ّ( أبو زكراي حيي) وويالن : 
 م.1987رايض الصاحلني، دار الراين للرتاث، د ط،  -150

 املواقع االلكرتونية  -اثلثا

بية حول التقابل اجلمايل يف النص القرآين، يومية الوحدة، تصدر أحالم غامن، دراسة فكرية وأسلو  -01
 .والتوزيع، الالذقية، عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطبع والنشر

 . alwehda. Gov.sy:   املوقع االلكرتوين

 حممد عرب، مقاييس اجلمال واجلالل يف التقابل اجلمايل، -02
 :االلكرتوين املوقع

Http://www.awu-dam.org/mokif adaby/419/mokf419-038.htm. 

   حسني مجعة، يف مجالية الكلمـة  )دراسة مجالية بالغية نقدية(، منشورات احتاد الكتاب العـرب،  -03
 . 2002دمشق،     

  dam.org–http://www.awu:  املوقـع االلكرتوين



 

 

 

 ا:ثانيــًـــ                             
                            

 

 .املوضُـــوعاتِ فهرسُ                                                   
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 الصفحـة املوضـــــوع
 ح -أ  دمــةــــاملق

                    29  - 08                       متهيـد  مفهوم التقابــل                               

 08          ــةــلغـ -01

 09 اصطالحا -02

 10 التقابل و املقابلـة.   -03

 14 التقابل و الطبـــــاق. -04

 20 التقابل والتكافـــــــــؤ. -05

 22 التقابل والتضـــــــــــاد. -06

 26 التقابل و التخالف. -07

 27 التقابل و التناقـــض. -08

                     90 - 30القدماء واحملدثني               الفصل األول  التقابل عند                 

 31 توطئـــــة. -

 57-32 التقابـــل عنـــد القدمــــــاء  –أوالً 
 32 .عبد هللا بن املعتـز - 01

 35 .رــــــــــــقدامـة بن جعفـ – 02

 36 .ديــــن بن بشر اآلمــــاحلس – 03

 37 .ريــــــــــــــل العسكالـــــــــــأبو ه - 04

 38 .رواينـاحلسن بن رشيق القي - 05

 41 .يـفاجــــــــــــــــــــان اخلـــن سنـــــاب – 06

 42 .اكيـــــــــكـــالسّ أبـــــو يعقـــــوب   -07

 42 .رـــــــــــــن بن األثيـــــيدّ ــياء الـــض – 08



 فهرس الموضوعات                                                                                  ارســــالفه

 

305 

 46 ــري.ابن أيب اإلصبــــع املصــ - 09

 47 .ينــــــــــــــــــــــــــازم القرطاجــــــــــــــح – 10

 49 .زويينــــــــــــيب القـــــــــاخلط –11

 50 .حيي بن محزة العلوي -12

 52 .ّزركشيـــــن الـــــيدر الدّ ـــب -13

 54 ابـــــن معصــــوم املـدين. -14

 56 ي.أبو حممد القاسم الّسجلماس -15

 60-58 ـن ــل عند احملدثيـــلتقابـا -اثنياً 
 -58   احلديثة ةغربيــــالتقابـل يف الدراسات ال -01
 Jeun Lyons ." 58جون الينـــــــــز "  - 01-01

 Franc Palmer ". 59 ر"ــــفرانك ابمل -01-02

 60 جــــــورج يــــــول. -01-03

 90-61    احلديثــــة ةبيــــعر التقابـل يف الدراسات ال -02
 64-61 ة  ــــالتقابل يف الدراسات الداللي -02-01
 61 .ايبنّ ــــأمحـد نصيف اجل -01 -02-01

 62 . رــــــــــــــتار عمـــأمحد خم -02 -02-01

 63 حلــــمي خليـــــل. -03 -02-01

 64 سعيد جرب حممد أبو خضر. -04 -02-01

 88-65 يف الدراسات النقدية و البالغيـــة  التقابل - 02-02
 65 . قـــــزيز عتيــــد العــــــعب -02-02-01

 65 .  نيـــــــــــــري شيخ أمـــــبك -02 -02-02

 67 مىن علي سليمان الّساحلي. -03 -02-02

 69   .دــــزي ود أبـــــــأمح -04 -02-20

 70 .حممد عبد املطلب -05 -02-02
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 71  .رعانـــــفايز عارف الق -06 -02-20

 77 .ةـــــــن مجعـــــحسي -07 -02-02

 78 .حممد بــــــازي -08 -02-02

 89 ملخص الفصل -

            172 -91الفصل الثاين  أنواع التقابل وصوره يف القرآن الكرمي.                       

 92 توطئـــــة. -

 112 -93 آايت العقيدة التقابل يف  -أوالً 
 93 . ( كفرال /اإلميان )  -01

 98 ) اإلميان / النفاق(. -02

 99 )اهلدى / الضالل(. -03

 103 ) الصدق/ الكذب(. -04

 105 ) احلـق / الباطل (. -05

 107 )احلالل / احلرام(. - 06

 109 ) احلياة/ املوت (. - 07

 135 -113 والرتهيب التقابل يف آايت الرتغيب  -اثنـــًيا
 113 ) األوىل / اآلخرة (. - 01

 116 ) اجلنّــــة/ الــنّــــار(. - 02

 117 .) العذاب / املغفرة ( - 03

 119 .) احلسنة / السيئة ( - 04

 121 )اخليــــــر / الّشـــــــر(. - 05

 123 .( اخلبيث )الطيب / - 06

 124 .(  )الــّنفـــع / الّضـــــر - 07

 126 .ر(ــــروف/ املنكـــ)املع - 08

 127 .ن (ــــر / العلــــ) السّ  - 09
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 130  .(اإلنــــذار  /اإلبـــشار)  -10

 132  أمساء هللا احلسىن وصفاتهيف التقابل  -11

 132 (.)رب العاملني / الرمحان الرحيم - 11-01

 132 .) ذو اجلالل و اإلكرام ( -02 -11

 133 .ر / الباطن (ــــــ) الظاه، ر (ــــــــاألول / اآلخ ) -03 -11

 133 .(غفور رحيم /)شديد العقاب  -04 -11

 134 (. / غفور رحيم يع عليممس ) -11-05

 135 .()العزيز / الرحيم  -11-06

 135 (.رو )العزيز /  الغف -11-07

 139 -136 التقابـــــل يف اآلايت الكونية   -اثلــثـًـا
 -136  التقابل يف األلفاظ الدالة على املكان  -01
 136 )السماء / األرض(. -01-01

 137 ) الشمس / القمر(.  -01-02

 139 .ر(ــــــالبح /رّ ـــــ)الب -01-03

 141-140 التقابل يف األلفاظ الدالة على اجلهات  -01-04
 140 .) املشرق/ املغرب( -01-04-01

 141 ه / من خلفه (.) بني يدي -01-04-02

 141 ) اليمني / الشمال (.  -01-04-03

 142  .) فوق / ُتت ( -01-04-04

 145 -142 التقابل يف األلفاظ الدالة على الزمان   -02
 142 ) الليل/ النهار(. -   

 147 -145 التقابل يف اآلايت األنفسيّــــــــة  -03
 145 ) اإلنس / اجلن (. -03-01

 166 -148 التقابل يف األلفاظ املتعلقة أبوصاف اإلنسان وأفعاله  -03-02
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 161 -148 الثنائيات اليت تتعدد فيها صور التقابل  -03-02-01
 148 ) الرجل / املرأة (. -

 150 اإلفساد(. /)اإلصالح  -

 151 )الغىن / الفقر(. -

 153 (.ّرق ــالتف / جتماعاال) -

 154 )القلّــة / الكثرة(. -

 155 .)األمن/ اخلوف( -

 157 .( الفرح/ احلــزن ) -

 158 ) التقدم / التأخر (. -

 159 ) التحّصن / البغاء (. -

 160 ) الطواعية / الكراهية (. -

 160 ) األمر/ النهي (. -

 161 ) القيام / القعود (. -

 161 )املَكرمة /اهلُـــون (. -

 166 -162  تتعدد فيها صور التقابل.الثنائيات اليت ال -02 -02 -03
 162 التقابل يف األوصاف. -

 164 التقابل يف األفعال. -

 167 التقابل يف األوصاف املتعلقة ابحليوان. -03 -03

 167 التقابل يف األوصاف املتعلقة ابلنبات . -04 -03

 168 التقابل يف األوصاف املتعلقة بعناصر الطبيعـــــة. -05 -03

 171 ملخص الفصل -

                   274 -173             الفصل الثالث  مجالية التقابل يف القرآن الكرمي               

 182-174  مدخــــل -
 174 اجلماليـة القرآنيـة   -01
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 174 مفهومـها ومظاهـرها. -01-01

 176 رمي. اجتاه البالغيني يف دراسة اجلمالية يف القرآن الك - 01-02

 212 -183 أوال مجالية التقابل يف أساليب الرتكيب القرآين 
 183 اصطالحا( –)لغة مفهوم األسلوب  -01

 187 اصطالحا( –)لغة  ركيبـــمفهوم الت -02

 189 اختالف طريف التقابل بني االمسية والفعلية. -03

 192 .صيغ الوصفاختالف طريف التقابل يف  -04

 193  .واجلمع اإلفرادبني يف التقابل اختالف طر  -05

 195 التقـديــــم والتأخيــــــر.   -06

 198   الذكـر واحلـذف. -07

 200   االحتباكأسلوب  -07-01

 200 اصطالحا( –)لغة مفهومــــه  -07-01-01

 201 أنواع االحتباك يف القرآن الكرمي  -07-01-02

 201   تضادلاب االحتباك -

 204  ابلتشابه تباكاالح  -

 206 االحتباك ابلتناظر   -

 209  املشرتك  االحتباك -

 240 -213 اثنيا مجالية التقابل يف التصوير الفين يف القرآن الكرمي 
 213 اصطالحا( –)لغة مفهوم الصورة    -01

 214 الصورة الفنية عند القدماء. -01-01

 220 الصورة الفنية عند احملدثني.   -01-02

  240-223 التصوير الفين يف القرآن الكرمي .   -02
 237-229 تصوير قضااي الَعقيدة املتقابلة.  -01 -02
 229 تصوير احلق والباطل. -01-01 -02
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 229  تصوير املؤمن والكافر. -01-02 -02

 230 تصوير املؤمن واملنافق. -01-03 -02

 231 تصوير يوم البعث. -04 -01 -02

 232 تصوير مشاهد احلساب واجلزاء. -05 -01 -02

 239 -238 تصوير الظواهر الكونية املتقابلة. -02 -02
 238 تصوير التقابل بني الليل والنهار. -01 -02 -02

 239 تصوير التقابل بني الشمس والقمر. -02 -02 -02

 240-239 تصوير األحاسيس املتقابلة.  -03 -02
 239 ن تقابلها صورة احلائر.صورة املطمئ -03-01 -02

 240 صورة الفرِح تقابلها صورة اخلائــف. -03-02 -02

  274 -241 اثلــثًا  مجالية التقابل يف أساليب البديع يف القرآن الكرمي 
 248 -241 علـم البديـع  )املفهوم،النشأة والتطـور(  -01
 241  اصطالحا( –)لغة مفهوم البديع  -01 -01

 242 نشأة علم البديع وتطوره   -02 -01

 249 التّــناسب.  -02

 257 الطي والنشر.  -03

 259 .مـــالتقسي  -04

 261 مجع املؤتلف واملختلف. -05

 262 .السلب واإلجياب  -06

 263 .اكســــــالتع -07

 264 مراعاة النظري.  -08

 265 االزدواج.  -09

 266 احملـــــــــــاذاة. -10

 266 التدبيــــــــج.  -11
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 267 الــــرّتشيـــــح.  -12

 268 التطريــــــز.  -13

 270 .ْردافاإل  -14

 272 ملخص الفصل -

 275 خاتــمـــــــة -

 280 ملخص البحث ابللغة العربية. -

 282 ملخص البحث ابللغة الفرنسية. -

 286 فهرس املصادر واملراجع. -

 303 .وضوعاتفهرس امل -
 

 

 


