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من إعجاز القرآن الكرمي أن يظل مطروحا على األجيال، تتوارد عليه جيال بعد جيل، مث يبقى أبدا رحب      
ـيا يفوق طاقـة  املدى سخي املورد، كلما ظن جيل أنه بلغ منه الغاية، امتد األفق بعيدا وراء كل مطمع، عال

  .الدارسيـن
واألساليب البالغيـة مبختلف أنواعها تعد مسة من مسـات اإلعجاز الذي نزل به القـرآن الكرمي،      

فالبالغة علم وفن، نظرية وتطبيق، فبها نعرف وجه إعجـاز القرآن الكرمي، وندرك ما فيه من خصائص 
  . ولة نظمه، وعذوبة جزالتـهالبيان، ونفهم براعة أسلوبـه، وانسجام تأليفه، وسه

والبالغـة العربية مبا عليه من صورة، ومبا خدمت به من أحباث ودراسات، ومبا آلت إليه يف تبيان      
مجاليات فن القول العريب، ما كانت لتكون على ما هي عليه، لوال االهتمام بالقرآن الكرمي وإبراز سر إعجازه، 

انت لتصبح ذه الصورة اليت انتهت إليها لوال أا قامت أيضا خدمة للقرآن مث إن علوم العربية مجيعها ما ك
  .الكـرمي وفهم آيه وإبراز أسراره و دقائقـه 

الرمحان، ( .}انــــه الْبيـــــعلَّم ان ــــق الْإِنســــــخلَ.  رآنـــــم الْقُـــن علَّــالرحم{  إن اهللا تعاىل يقول يف حمكم ترتيله         
 ).02 – 01:اآليتان

واعلم أن مثرة هذا : " وابن خلدون يقول يف مقدمته متكلما عن البيان كعلم من علـوم اللسان العريب     
الفن إمنا هي يف فهم اإلعجاز من القرآن الكرمي، ألن إعجازه يف وفاء الداللة منه جبميع مقتضيات األحوال 

مراتب الكالم مع الكمال فيما خيتص باأللفاظ يف انتقائها وجودة رصفها  منطوقه ومفهومه، وهي أعلى
  ). 506:مقدمة ابن خلدون، ص".  (وتركيبـها 

انطالقا من كل ما سبق ذكره، ولـما كان التقابل من أبرز أساليب نظم املعاين اليت هي أحد علوم   
معرضا للوضوح واجلمال، واليت جتد فيها النفوس البالغـة، وكان أيضا من طرق البيان اليت جتد فيها املعاين 

ـّا  لذة ومتعـة، وملا كان القـرآن يكثر يف نظمه من استخدام هذا األسلوب، وجيعله أداة فنية للبيان، ومل
حيث إن اللغويني . وجدت أن الدراسات اللغويـة قد اهتمت بـه أيـضا، وأقامت عليه أحباثها قدميا وحديثا

ا له دراسات خاصة به متحدثني عنه، وعن املعاين احلقيقية واألغراض البالغية اليت تستفاد العرب وغريهم أفردو
منه ومن السياق، كـلّ ذلـك شجعين على اختيـار أسلوب التقابـل كموضوع للدراسة، على أن يكون 

  .جمال تطبيقه القرآن الكـرمي
تطبيقيا،كونه يعد النموذج األمثل للبالغة هذا، وبعد أن استقر يف نفسي اختيار القرآن الكرمي نصا      

العربية،كان لزاما علي أن أختـار املدونة القرآنية اليت تشكل جماال واسعا لدراسة هذه الظاهرة األسلوبية، 
ولعل من أهم دواعي هذا االختيار أنه لفت انتباهي وجود سور . فوقع اختياري على الربع األخري منـه



ن القرآن الكرمي تقـوم يف بنائها العام ويف معانيها اجلزئية وأساليبها على أسلوب بكاملها يف هذا الربع م
  .الطـور، الرمحن، الواقعة، احلاقـة: التقابل، أذكر منها على سبيل املثال ال احلصر

  :من هذا املنطلق، سيحاول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتيـة     
  دراسات اللغوية والبالغية القدمية واحلديثة ؟كيف كانت النظرة ألسلوب التقابل يف ال-
  كيف تتشكل البنية األسلوبية للتقابـل يف الربع األخري من القرآن الكرمي من خالل السياق الذي  -

  ترد فيـه ؟    
  ما هي أوجه اجلمال اليت يضفيها التقابـل على اآليات القرآنية يف الربع األخري من القرآن الكرمي ؟ -

اول أن يكون هذا العمل املتواضع ثريا بالتوضيحات البيانية، وذلك باالعتماد على آراء القدامى وسأح     
واحملدثني من مفسرين و بالغيني وذلك باالستناد إىل مصادر ومراجـع تومست فيها املعني والدليل على 

"  روح املعاين " زخمشري، و لل" الكشاف " :واليت منـها، املدونات التفسريية  ومنها بالدرجة األوىلولوجه، 
لسيد قطب، هذه اليت ستكون خري " يف ظالل القرآن " حملمد علي الصابوين، و" صفوة التفاسري " لأللوسي، و 

اليت و واألسلوبية عتمد عدداً من كتب البالغةسأكما . معني يل على استجالء اآليات القرآنية وفهم معانيـها
التضاد يف " حملمد عبد املطلب، و" البالغة واألسلوبية : " منها أذكر ،يف إغناء البحث ساعدتأرى أا س

  .لسيد قطـب " التصوير الفين يف القـرآن " و . ملىن علي سليمان الساحلي" النقـد األديب 
سبقت يف هذا  أنين  هنا إىل ل منها، فال بد من اإلشارةسأمصادر البحث ومراجعه اليت  أهم وإذا ذكرت     
يف لعارف فايز القرعان والذي هو " التقابل والتماثل يف القرآن الكرمي "  هعنوان ببحث -فيما ظهر يل  –داناملي

واطالعي حسنة،  إفادةأفدت منه ولقد . شكل مؤلف يفعبارة عن رسالة دكتوراه طبعت بعد ذلك األصل 
، ذه الظاهرةدراسته هلنص القرآين يف ظهر مجالية المل يلدراسات احملدثني، و هتعرض فيي عليه بين يل أنه مل 

  .فكان ذلك حافزا يل على أن أخص كال منهما بالدراسة يف هذا البحث
، وذلك باالعتماد على جانبـه التحليلي الذي  من ويبـاملنهج األسلسأعتمد يف هذه الدراسة على      

جانبه اإلحصـائي    الذي  خالله أقف على هذه الظاهـرة وحتليلها على صورا اليت تظهر ا، وعلى
يفيـدين يف حصر النماذج التقابلية اليت يكون للسياق القرآين أثر يف تشكيلها، واليت تكشف البنية األسلوبية  

  .للتقابل يف الربع األخري من القرآن الكرمي 
  . ة ـوتتلوها خامت متهيدفصول يسبقها  ثالثـةوقد اقتضت خطة الدراسة أن تكون يف      
أن أوضح املفاهيم األساسية املتعلقة بعنوان البحث، معتمدا على املعـاجم العربيـة    دـالتمهييف  أحاول     

القدمية واحلديثة، وذلك بتحديد مفهـوم األسلوب يف اللغة واالصطالح والعالقة بينهما، مث بتحديد مفهـوم 
: الفرق بني مصطلح التقابل واملصـطلحات التقابل يف اللغة واالصطالح والعالقة بينهما أيضا، وبعدها تبيـني 



الطباق، والتكافؤ، والتضاد، والتخالف، والتناقض، وذلك إلزالة ما يكتنف التداخل بينـها من غموض وإام 
  .  أوال، والوقوف على مدى داللتها على التقابل ثانيا

البالغية والنقدية عند فسأتطرق فيه للحديث عن ارتباط التقابل بالدراسات : الفصـل األول وأما     
املتقدمني، وكيف نظروا إليه من خالل مؤلفام املختلفة، فقد برز منهم أعالم رواد أضاءوا هذا اجلانب من 

أبو العباس عبد اهللا بن املعتز، : جوانب البالغة املتعددة، وسأقتصر يف هذا البحث على البارزين منهم، ومنهم
لي حممد احلامتي، وأبو هالل العسكري، واحلسن ين رشيق القريواين، وقدامة بن جعفر، و اآلمدي، وأبو ع

وابن سنان اخلفاجي، وسراج الدين السكاكي، وضياء الدين بن األثري، وأبو حسن حازم القرطاجين، وجالل 
  .              الدين اخلطيب القزويين، وحيي بن محزة العلوي، وبدر الدين حممد الزركشي

شف عن املواطن اليت تلتقي فيها دراساـم حول التقابل، وكيف تتضافر مجيعا  ألجل كما سأعمل على الك
  .    الوصول إىل حتديد مفهوم دقيق لـه

بعدها سأتوجه صوب الدارسني احملدثني، ألرى مدى اهتمامهم مبوضوع التقابل وصوره املختلفة، ومدى      
  . تأصل وما توصلت إليه األسلوبيـة احلديثة يف هذا اـالاستفادم يف دراسام له من املوروث البالغي امل

املختلفة للتقابل وتبيني دور السياق  ةفسأحاول أن أعرض فيه البـنيات األسلوبي:  الفصـل الثاينوأما      
  .والعالقات التجاوريـة يف تشكيلها ، وتأثري كل ذلك على املعىن 

األنواع اليت تندرج ضمنها البنيات األسلوبية للتقابـل، والعمل  أحاول يف هذا الفصل أيضا الكشف عن       
  .      على تصنيفها مستعينا يف فهمها بكتب تفسيـر القرآن الكرمي اليت سبق وأن أشرت إليـها

  فسأعمل فيه على الكشف عن سر مجـال أسلوب التقابل كلـون بديعي : ل الثالثـالفصوأما      
القرآنية بشكل عام، و منتقال بعد ذلك إىل لكرمي، مبتدءا باإلشارة إىل مفهوم اجلمالية يكثر توارده يف القرآن ا

ألتطرق بعدها إىل احلديث عن . ذكر آراء بعض الدارسني من القدمـاء واحملدثني حول هذه الظاهـرة
التقابـل التناسب البياين يف القرآن الكرمي كونه من أوجه مجالـه، وحىت أصل بذلك للحديث عن مجالية 

دون أن أخرج طبعا عن إطار . وصوره، باعتباره أيضا وجها من أوجه التناسب املعنوي يف البيان القـرآين
  .املدونة احملددة سلـفا 

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

جـل أن  صعاب اليت يعاين منها الباحث من أمن ال أن ينطوي على كثيـر، و معلوم يف كلّ حبث وكما ه     
وال  ذلك،مل خيل من  وهذا البحث، يظهر عمله باملستوى الذي يطمح له كل من أحب البحث العلمي السوي

د اقتضـت الوقـت   من االعتراف بأن رحلة البحث يف هذه الظاهرة، مل تكن بالسهلة واليسرية وقيل هنا  بد



ن املوضوع يتعلق بكالم اهللا، واحلكم على مسألة معينة فيه لـيس  ذاك أل. والصرب والتحمل اجلميلني الطويل،
      .هـن، وهي من الدقة مبـكان حبيث حتتاج إىل التحري والتثبت من ذلك يف مظانـباألمر اهلي

الـذي   معمر حجيجالدكتور األستاذ  شرفذي املات الشكر واالمتنان إىل أستاأتوجه بعميق آي، وختاماً     
فقد منحين الكثري من وقته ، إذ حظيت منه بالقراءة العلمية الدقيقة الرصينة، شرف على هذه الرسالة مشكوراًأ

فاهللا أسال أن يبارك له يف ، ه ومالحظاته القيمة األثر الواضح يف إجناز هذا البحثـوكانت لتوجيهات، وجهده
ه على ما بذل ـله أن جيازيأكما أس، وهلذه اللغة الكرمية، ه العزيز ـلصحة والعافية خدمةً لكتابومينحه ا، عمره

  .خرياً يف الدنيا واآلخرة 
كما ال يسعين إالّ أن أتقدم بالشكر اجلزيل للسادة أعضاء جلنة املناقشة الذين سيكون هلم عظيم فضـل  

كل من أعانين على اجناز هذا البحث فلهم مين مجيعاً مجيـل  واىل ، فجزاهم اهللا كلَّ خري، يف تقومي هذا البحث
  .شكري وامتناين 

فما وفقت فيه فهو من ، حسيب أنين قدمت ما وصل إليه اجتهادي القاصرو، هذا ما استطعت أن أصل إليه     
ـ  يهوإلواهللا أسال أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي و ، وما أخطأت فمن نفسي، اهللا وحده رع أن أض

ـ أو ،يكتب يل يف هذا البحث وبعده النجاح والتوفيق والقبول إن ريب لسـميع   ،ع املرجـو ـن حيقق به النف
  .اءـالدع

  
  
  



  تمهيـد
  

 

 
1 

 
 

2 
 
 

 
 
 
 




  .حتديـد املفاهيـم                                       /                                       متهيـد       
 

7 
  

  :مفهوم األسلوب -1
  : املعىن اللغوي لألسلوب يف املعاجم العربية -أ

    :لغة يف مجهرة ال

  .  1"ويقال أخذ فالن يف أساليب من القول أي فنون منـه . الطريق، واجلمع أساليب: واألسلوب "     
   :ويف خمتار الصحاح

واالستالب االختالس، والسلَب بفتح الالم املسلوب، وكـذا  . الشيء من باب نصر) سلب: (س ل ب"     
  .2"الفَـن : السليب، واألسلوب 

  :بويف لسان العر
ـًا وسلبا واستلبه إياه: سلـب"      للسـطر                                     ويقـال  .واالستالب االخـتالس . سلبـه الشيء يسلبه سلب

أنـتم يف  : فاألسلوب الطريق والوجه واملذهب، يقــال . من النخيل أسلوب، وكل طريق ممتد فهو أسلوب
أخذ فـالن  : الفن، يقـال: واألسلوب بالضم . تأخذ فيه  الطريق: أسلوب سوء، وجيمع أساليب، واألسلوب

  .3"يف أساليب من القول أي أفانني منـه 
  :   يف أساس البالغة و 

ولبست الثكلى السالب وهو احلداد، وتسلَّبت . وأخذ سلَب القتيل وأسالب القتلى. سلبه ثوبه، وهو سليب" 
طريقتـه  :وسلكت أسلوب فالن .لى الزوج، والـتسليب عام وسلَّبت على ميـتها فهي مسلَّب، واإلحداد ع

: سلبه فؤاده وعقله واستلبه، وهو مستلَب العقل، وشجرة سـليب : ومن ااز. وكالمه على أساليب حسنة 
لُبلوب. أُخذ ورقها ومثرها، وشجر سأنفه يف أسلوب : ويقال للمتكرب. أُخذ ولدها، ونوق سالئب: وناقة س

      .            4"يـمنة وال يسـرة إذا مل يلتفت 
  :ويف القاموس احمليط

  . 5"أسرع يف السري جدا : وانسلب. واألسلوب الطريق، وعنق األسد، والشموخ يف األنف"     
                                                

  لبنان، الد األول،/إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت:علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه ،أبو بكر حممد بن احلسني بن دريد، مجهرة اللغة 1-
   .  359: م، ص2005/هـ1423، 01:ط     

  .202:م، ص1990، 04:مصطفى دیب البغا، دار الھدى، عین ملیلة ، الجزائر، ط. د: ضبط وتخریج وتعلیقن أيب بكر الرازي، خمتار الصحاح،حممد ب 2-

  .473:، ص 1م، ج1997 -هـ1417، 6أبو الفضل مجال الدين بن حممد بن منظور ، لسان العرب ،دار صادر، بريوت ، ط  3-

  .217:سنة الطبع، ص.ط ،د.لبنان، د-األستاذ عبد الرحيم حممود، دار املعرفة، بريوت: أساس البالغة، حتقيق حممود جار اهللا الزخمشري ،  -4
، 05:مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيـروت، ط: ، القاموس احمليط، حتقيقيجمد الدين حممد ابن يعقوب الفريوز آباد -5

  .1351: م، ص1996/هـ1416
        



  .حتديـد املفاهيـم                                       /                                       متهيـد       
 

8 
  

  أسلوب،فكلهاوحني النظر يف املعاجم اللغوية السالفة الذكر، جند أنه مل حيدث أي تطور يف تفسري مادة      
األسلوب هو الطريق :فهي ال خترج عن اإلطار العام –وإن كانت تزيد عن بعضها بعضا  – تقول الشيء نفسه

  .وفن القول 
  : املعىن االصطالحي لألسلوب -ب
، ذلك أن كال منهم ينظر إليـه من زاوية البالغيني أكثر من مفهومالنقاد و ملصطلح األسلوب يف عرف      

) سلب(فإن حضور مادة " ة والبالغية اليت تشري إليه يف تراثنا العريب، معينة، وبالرغم من تعدد املؤلفات النقدي
  .1"فيها حمدودة جدا، يكاد ال يتعدى موضعا واحدا أو موضعني، دون أن تتحدد بشكل واضح وصريـح 

كانت لصاحب مقدمة شرح " ويذهب أحـد الدارسني إىل أن اإلشارة األوىل لبعض جوانب األسلوب      
ـام، مث لصاحب األمنوذج والعمدة، وليس لعبد القاهـر اجلرجاين كما تذكر بعض الدراسـات  محاسة أيب مت

  . 2"اليت أرخت للجذور اللسانية االصطالحية لألسلوبية العربيـة
وما دام األمـر كذلك، فسأعرض لبعض هذه اإلشارات، مبتدًءا بصاحب شرح محاسـة أيب متــام،        

  :طلح األسلـوب وموضحا ما فهمه كلّ منهم ملص
وقلت إن أبا متام معـروف املـذهب فيمـا    : "يف حديثه عن شعر أيب متام ) هـ421ت(يقول املرزوقي     

يقرضه، مألوف املسلك ملا ينظمه، نازع يف اإلبداع إىل كل غاية حامل يف االستعارات كل مشقة وهو عـادل  
ا مل يكن فيما يصوغه من أمره وشأنه، فقـد  فيما انتخبه يف هذا اموع عن سلوك معاطف ميدانه، ومرتض م

، فباإلضافة إىل  أن الناقد يعرض ملصطلحني يقابـل  3..."فليته فلم أجد فيه ما يوافق ذلك األسلوب إال اليسري
، فهو يرى بأن األسلوب يتمثل يف كيفية األداء اللغـوي،  " مسلك " و " مذهب : " ومها" األسلوب " ما 

وهنا ميكن اإلشارة إىل أن الناقد يفرق بني أيب متـام  .  ميتاز به شاعر عن شاعر آخروخصائص هذا األداء اليت
، خيتلفون بني شعره وما "األسلوب" الشاعر وأيب متام الناقد ، فمذهبه ومسلكه وذوقه الذين خيتصرهم مصطلح 

  . اختاره من أشعار غبـره من اجلاهليني واإلسالميني وغريهم

                                                
  األردن،  / سامي حممد عبابنة ، التفكري األسلويب رؤية معاصرة يف التراث النقدي والبالغي يف ضوء علم األسلوب احلديث، عامل الكتب احلديث، إربـد -1

  .40: م، ص2007، 01:ط     
  /هـ 1428د ط،  عني مليلة، ة والنشر والتوزيع،،دار اهلدى للطباع)بني التأصيل والتنظري والتطبيق(معمر حجيج،استراتيجية الدرس األسلويب  -2

  .14م ، ص2007     
  هـ1424، 01:لبنان، ، ط/ فريد الشيخ، دار الكتب العلمية، بريوت: املرزوقي، شرح ديوان احلماسة أليب متام، علق عليه ووضع هوامشه أبو علي -3

  .      07/08: ، ص01:م، ج2003/      
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 1"من حيث إنـه مسة الكالم الفنية، وصفته اليت متيزه، وتشري إىل فرادتـه " املفهوم وليس ببعيد عن هذا     
: " معلقًـا عما قاله اجلاحظ حني حديثه عن أجود الشعر حيث قـال) هـ 456ت(ما ذهب إليه ابن رشيق 
أنه أفرغ إفراغـا  أجود الشعر ما رأيته متالحم األجزاء، سهل املخارج، فتعلم بذلك : قال أبو عثمان اجلاحظ

وإذا كـان الكـالم علـى هـذا     .   واحدا، وسبك سبكا واحدا، فهو جيري على اللسان كما جيري الدهان
األسلوب الذي ذكره اجلاحظ لذ مساعه، وخف حمتمله، وقرب فهمه، وعذب النطق به، وحلي يف فم سامعه، 

  .2"...فإذا كان متنافرا متباينا عسر حفظه وثقل على اللسان النطـق به
وهو يتكلم عن  >>مفتاح العلوم  <<يف كتابه >>   األسلوب <<قد ذكر لفظة ) هـ626ت(وجند السكاكي     

إخراج الكالم على مقتضى الظاهر، والذي هو يف علم البيان يسمى بالتصريح، كما أنـه جيعلـه مـن متـام    
وإخـراج  :       "... ر، يقـول البالغـة، وهو يف ذلك ينوع يف ذكـر األمثلـة من القرآن الكرمي والشع

الكـالم يف هذه األحوال على الوجوه املذكورة يسمى إخراج مقتضى الظاهر، وإنه يف علم البيـان يسـمى   
  . 3..."ويرون سلوك هذا األسلوب يف أمثال هذه املقامات من كمال البالغـة... بالتصريح كما ستقف عليه

لتعبريية، أين جنده يتكلم عن خروج الكالم علـى خـالف   كما ربط من جهته بني األسلوب واخلاصية ا    
وهذه اخلاصية " ، >>األسلوب احلكيم  << مقتضى الظاهر، حيث يواجـه املخاطب بغري ما يتوقع، ومسى ذلك

، وعلـى هـذه الظـاهرة يقـول     4"يف األسلوب ترتبط عند السكاكي حبالة املخاطب، أو املقام الذي فيـه 
أعين إخراج الكالم ال على مقتضى الظاهر أساليب متفننة إذ مـا من مقتضى كالم وهلذا النوع : " السكاكي

ظاهري إال وهلذا النوع مدخل فيه جبهة من جهات البالغـة على ما تنبه على ذلك منذ اعتنينا بشـأن هـذه   
  الصناعـة وترشد إليه تارة بالتصريح، وتارات بالفحوى، ولكل من تلك األساليب 

  تسرب مـن أفانني سحرها، وال كاألسلوب احلكيم فيها، وهو تلقي املخاطب بغري ماعرق يف البالغة ي

                                                
  
  .42:لتفكري األسلويب، صسامي حممد عبابنة ، ا -1
  زيعابن رشيق ، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ،حققه،وفصله،وعلق على حواشيه حممد حمي الدين عبد احلميد ، دار الطالئع للنشر والتو -2

  .212/213:، ص01:ج ،2006، 1القاهرة، ط    

 .74/75:لبنان، د ط، د ت، ص/ أبو يعقوب السكاكي ، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بريوت -3

  . 22:م، ص1994، 01:حممد عبد املطلب، البالغة واألسلوبية، دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط -4
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  .1"أو السائل بغري ما يتطلب ...يترقب 
  منهاج البلغاء وسراج" كامال من كتابه  فقد خصص قسما) هـ684ت(أما حـازم القرطاجين     

  مل يثبت على اجتاه واحد" يف كل هذا  عاجل فيه كثريا من القضايا اليت تتعلق باألسلوب، وحازم" األدباء 
يف حتديد معىن األسلوب، بل تردد بني هذه التحديدات الثالثـة يف ربطه مرة بالناحية املعنوية يف التأليفـات،  

  .  2"وربطه مرة ثانية بطبيعة اجلنس األديب، ومرة ثالثة بالفصاحـة والبالغـة 
لك يظهر حني يتكلم عن طريقني للتعبري؛ طريق اجلـد وطريـق   فأما من جهة ربطه بالناحية املعنويـة، فذ    

وجيب يف معاين الطريقة اجلدية أن تكون النفس فيها طاحمة إىل ذكر ما ال يشـني  : " اهلزل، يقـول يف األوىل
ومما ختتص به طريقة اهلزل وجيب اعتمـاده  : " ويقول يف الثانيـة 3..."ذكـره وال يسقط من مروءة املتكلم

تكون النفس يف كالمها مِسفّة إىل ما يقبح أن يوثر، وأال تقف دون أقصـى مـا يوقـف احلشـمة     فيها أن 
ومن جهـة ربطـه باجلنس األديب؛ وذلك حني تكلم يف الطرق الشعريـة وما تنقسم إليه وما ينحـى  .4..."

                           .                        ا حنوه من األساليب، والتعريف مبآخذ الشعراء يف مجيع ذلك
أصبح عملية لوصف درجـة االمتيـاز،   " وأما من جهة ربطه بالفصاحة والبالغة ؛ فاألسلوب عند حازم     

وصوال إىل مرحلة اإلعجاز يف التعبري القرآين باعتبار ما حيتويه أسلوبه من خصائص تتصل بالفصاحة والبالغة، 
 .     5"القاهـر مما يدخل حتت مفهوم النظم كما حدده عبد

وهو ذلك املعىن املشـترك  الرابط بني املعىن اللغوي واالصطالحي لألسلوب ومما تقدم ميكن أن نستخلص     
  . املتمثل يف أن األسلوب هو طريقة خاصة للتعبيـر يعتمدها مستخدم اللغـة يف سياق معيـن 

 
cc 

  
  
  
  

                                                
  . 140:أبو يعقوب السكاكي ، مفتاح العلوم ، ص -1

  .30: حممد عبد املطلب، البالغة و األسلوبية، ص -2

  ،1981، 2:لبنان، ط  -حممد احلبيب ابن اخلوجة، دار الغرب اإلسالمي ،بريوت: ألدباء، تقدمي وحتقيقحازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج ا -3
 .   329:ص
  .331: املصدر نفسه، ص -4

  .30:حممد عبد املطلب، البالغة واألسلوبية ، ص -5
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  : مفهـوم التقابـل -2
  ):ب ل  ق(من مادة    : يف اللغـــة -أ 

: ال قبل هلم، ويف معىن آخر هو التلقاء، تقول : الطاقـة، تقول: والقبـل ) : " هـ175ت(يقول اخلليل     
  .1"لقيتـه قبالً أي مواجهـة 
  .2"املواجهة والتقابل مثلـه : و املقابلة: "...جـاء يف خمتـار الصحاح
الم أصل واحـد صحيح تدل كَلمه كلها علـى  القاف والباء وال):  " هـ395ت(ومثلـه ما قاله ابن فارس 

  .3"مواجهـة الشيء للشيء، ويتفرع بعد ذلك 
: وقابل الشيء بالشيء مقابلة، وقبـاال ) : "هـ458ت (ويف احملكم واحمليط األعظم يف اللغة يقول ابن سيدة 

ـ  استقبل بعضهم بعضا،: وتقابـل القوم...عارضه ـررٍ     خاِ{ :ل اجلنـة ـوقوله تعاىل يف وصف أه لَـى  سـانًـا عو
يــــنتَقَــابِلجاء يف التفسري   4}م :5" اء بعضـر بعضهم يف أقفـه ال ينظـأن.  

ـَال: " ...ويف أساس البالغـة ـَال وقُب .                                                                  6"مواجهـة وعيانـا: ولقيتـه قبـال وقَب
  .         7"وهو قبالك وقبالتك أي جتاهـك . املواجهـة، والتقابل مثلـه: املقابلـة: " العرب ويف لسان

  . 8"وتقابال تواجها …وقابلـه واجهـه،: " ويف القاموس احمليط
عارضه به لـريى وجـه التماثـل أو    : واجهـه، وقابل الشيء بالشيء: قابلـه: " ويف منجد اللغة واألعالم

  .9" تواجـها : تقابل الرجالن...التخالف بينهما،
يف املعاجم السالفة الذكر يتبني أن هذا املعىن ال خيرج يف " قابـل " ومما تقدم عرضه، ومن تتبع معىن كلمة     

" كما  أورده اخلليل، أو إىل معىن " الطاقـة" ، وإن كان يتعدى ذلك إىل معىن "املواجهـة " إطاره العام عن
  . ابن سيدة كما أورده " املعارضـة 

                                                
  .166:،ص5ت، ج.ط،د.يم السامرائي،دار ومكتبة اهلالل،دمهدي املخزومي وإبراه: أبو عبد الرمحان اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،كتاب العني، حتقيق-1

  .332: أبو بكر الرازي ، خمتار الصحاح، ص 2-
  .   872: ت، ص.ط، د.بريوت، لبنان، د –شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر :أبو احلسني أمحد بن فارس، معجم املقاييس يف اللغة، حققه 3-
 .47: احلجر، اآليـة  -4

  م، 2000ط، .عبد احلميد هنداوي،دار الكتب العلمية، بريوت، د:بن إمساعيل بن سيده املرسي، احملكم واحمليط األعظم ، حتقيق أبو احلسن علي 5-
  .        429:، ص6ج     
  .353:حممود جار اهللا الزخمشري ، أساس البالغة ، ص 6-
  .540:، ص 11ابن منظور ، لسان العرب ،ج 7-
  .1351: ،القاموس احمليط، ص يب الفريوز آبادجمد الدين حممد ابن يعقو 8-
  .606:ص. م1986، 28:املنجد يف اللغة واألعالم ، دار املشرق، بريوت ، ط  9-
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  :         يف االصطـالح -ب
ذلك علـى   أن يؤتى يف األسلوب مبعنيني أو أكثر، مث يؤتى مبا يقابل: املقابلة يف اصطالح علماء البالغـة    

  .الترتيب، موفـرا أقصى طاقات التضاد الداليل
                                             ]                        من الطويل[ :ولقد مثل لذلك حيي بن معطي حيث قال    

 ـاكـا وهآتي هنم بقتفار هتوـًا ح   يف ذكْـرِ املقابلة استمـع          طباق
  1.فـتى متَّ  فيـه ما يسر  صديقَــه           على أنَّ فيه ما يسوُء األعاديـا             

  ، وهي كما يالحظ"يسوء األعاديـا: "وقوله" يسر صديقه : " يف البيت الثاين هي بني قولهواملقابلة     
  "صديقه " من جهة وبني " يسوء "و " يسر "قائمة على التطابق بني األلفاظ إذ طابق الشاعر بني الفعلني 

  . من جهـة أخرى" األعاديا " و
ـ 911ت(ابل هو ما يوجـد أيضا عند السيوطي يف فهم التق -التطابق اللفظي  -هذا املبدأ      الـذي  ) هـ

: ومنـه نوع يسمى املقابلة، وهي: " يشتـرط يف هذا التطابـق اللفظي أن يكون قائما على الترتيب، يقول
  .    2"أن يذكـر لفظان فأكثر، مث أضـدادمها على الترتيب 

لتقابل من خالل اإلطار العام للمواجهـة أو  ومن خالل ما مت عرضه، يالحظ التنوع يف استخدام مصطلح ا    
املعارضة، وما ميكن أن يندرج ضمن هذا اإلطار توجد املصطلحات املتمثلة يف الطبـاق والتكـافؤ والتضـاد    

  .واملخالفـة والتناقـض، وسيأيت البحث على حتديد مفهوم كل مصطلح من هذه املصطلحات
  :    التقابـل و الطبـاق -ج

  : بـاقاملعىن اللغوي للط
  ، وأطبقت الرحى إذا وضعت>> وافق شن طبقة <<ـ ) ط ب ق): " (هـ538ت(عند الزخمشري     

  جعلهما: وطابـق بني الشيئني...وطابق الغطـاء اإلناء، وانطبق عليه وتطبق. الطبق األعلى على األسفل
مقاربــة  : املقيـد   ومنه مطابقة...وضع رجله يف موضع يـده: وطابـق الفرس والبعري...على حذو واحد

  . 3"خطـوه 
  و املطابقة املوافقة، والتطابق االتـفاق، وطابـق بني شيئني جعلهما على حذو : " ...ويف خمتار الصحاح

                                                
م، 2003، 1حممد مصطفى أبو شارب،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط:حيي بن معطي، البديع يف علم البديع، حتقيق ودراسة الدكتور - 1
  .ورد يف احلماسة للنابغة اجلعدي، ويف بغية اإليضاح للنابغة الذبياين:البيت الثاين و.113:ص
  .226:ط، ص: ، د03:طه عبد الرؤوف سعيد، املكتبة التوفيقية ، القاهرة،  ج:جالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، حققه  -2

  .275: الزخمشري، أساس البالغة، ص -3
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  .1. "وأطبقوا على األمر أي اتفقـوا عليه. واحد وألزقهما
  .2..."االتفـاق: املوافقـة، والتطابـق : املطابقـة): " هـ711ت (وعند ابن منظور 

  . 3..."املوافقة، ومشي القيد، ووضع الفرس رجليه موضع يديه: واملطابقة: "...وجاء يف القاموس احمليط
  :  املعىن االصطالحي للطباق

، والذي جعل فيه  املطابقـة هي الباب الثالث "البديـع " يف كتابه ) هـ296ت(يظهـر عند ابن املعتز     
يقال طابقت بني الشيئني إذا مجعتهما علـى  : قال اخلليل رمحه اهللا :" من أبوابه اخلمسـة؛ والذي يقول فيـه

أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسـع فأدخلتنـا يف ضـيق   : حذو واحد، وكذلك قال أبو سعيد، فالقائل لصاحبه
  . 4... "الضمان، قد طابق بني السعـة والضيق يف هذا اخلطاب

: " مان الساحلي على ما ذكره ابن املعتز والذي جـاء فيهويف هذا املقـام  حيضرنا تعليـق مىن علي سلي    
وهنـا يظهر أول إيضاح للطباق االصطالحي، حني بني ابن املعتـز موضع املطابقة من الكالم، يف تعليقــه  

  . 5..."السابق 
بـني   وهي أن جتمع: " والذي يفهم من املطابقة عند ابن املعتز أيضا هو ما فهمه السكَّاكي حني عرفـها    

وأما التطبيـق، فأمره أبني، وكونه معنويا، أجلى :  " ، وما فهمه عبد القاهر اجلرجاين حني قال6"متضاديـن 
: وهي عند األكثريـن : " الذي قال عنها *، وما فهمه سليمان الطـويف7"وأظهر، فهو مقابلة الشيء بضده 

ـ 739ت(طيب القزويين ، واخل8"مقابلة الشيء بضده كالسواد والبياض، والليل والنهار : ملـا قــال   ) هـ
  . 9"املطابقة وتسمى الطباق و التضـاد أيضا وهي اجلمع بني املتضادين أي معنيني متقابلني يف اجلملـة "...

                                                
  .253:ص  كر الرازي ، خمتار الصحاح،أبو ب -1
  .209:، ص10ابن منظور ، لسان العرب ، ج -2
  .      1166:الفريوز آبادي ،القاموس احمليط ، ص -3
  م، 1982/ هـ03،1402:إغناطيوس كراتشقو فسكي،دار املسرية، بريوت،ط:عبد اهللا ابن املعتز،كتاب البديع، اعتىن بنشره وتعليق املقدمة والفهارس -4

  .36:ص      
  .75:م ،ص1996مىن علي سليمان الساحلي،التضاد يف النقد األديب،منشورات جامعة قار يونس،بنغازي، د ط،  - 5
  . 179:أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، ص - 6
                  .25: م، ص2001،  1لبنان، ط/وتالكتب العلمية،بري عبد احلميد هنداوي ،دار: عبد القاهر اجلرجاين ،أسرار البالغة يف علم البيان،حتقيق - 7
هـ بقرية طوىف  من أعمال صرصر،حفظ الفقه وقرا العربية والتصريف ومسع 657هو سليمان بن عبد القوي ،بن عبد الكرمي الصرصري البغدادي،ولد سنة* 

 .   اإلكسري يف علم تفسري: ينظر كتابه.هـ716 شهر رجب سنة نزل األرض املقدسة وتويف ا يف.احلديث، له مصنفات كثرية تربو على األربعني كتابا
 .259: م، ص1977، 1عبد القادر حسني، مكتبة اآلداب ومطبعتها، القاهرة، ط: سليمان الطويف، اإلكسري يف علم التفسري، حققه -8
   .190:د ت، ص ،3:لبنان ،ط/الكتب الثقافية، بريوت  عماد بسيوين زغلول، مؤسسة:اخلطيب القزويين،اإليضاح يف علوم البالغة،اعتىن به وراجعه -9
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خالف غريه يف تسمية هذا املفهوم ملّا أطلق  >>نقد الشعر <<يف كتابه ) هـ337ت(غري أن قدامة بن جعفر     
ونظر إىل الطبـاق على أنه اتفاق لفظتني يف البناء واختالفهما يف املعىن، يقول يف  "التكافـؤ " عليه مصطلح 

، وهـذا الذي ذهب 1... "فأما املطابق فهو ما يشترك يف لفظة واحدة بعينها: "...باب ائتالف اللفظ واملعىن
  ". اجلنـاس"إليه قدامـة يقابل عند البالغني مصطلح  

ال توجد هناك أية مناسبـة بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي للطبـاق،  ومما سبق ذكره يتضح أنـه     
  .   ذلك أن األول مبين على املوافقـة، بينما الثاين مبين على اجلمع بني املتضاديـن

  :وهي ختتلف باختالف الزاوية اليت ينظـر إليه منهـا، فهـو  :واع الطبـاقـأن
ــاء    تُـو { :قولـه تعـاىل  : ـقي وجمـازي، مثال األولحقي: ـ من حيث احلقيقـة وااز     تَشـ  ن مـ  ي املُلْـكت

   ـــــــاء تَشـ  ـن مـم  املُلْك  ــزِع تَنـومثاله قولـه  " التكافؤ " ، و الثـاين هو ما يطلق عليه قدامة بن جعفر مصطلح 2}و

ـن  كَـان  مي  { :تعاىل مـاُه   أَونــــييكما أن النـوع األول يسـمى عنـد    .عناها أنه كان ضاال فهديناهوم 3 }ـتًــا فَأَح
  ".  الطبـاق خلفي " ويسمونه أيضا " الطباق املـؤول" والنوع  الثاين " الطباق الظاهر " البالغيني 

املعنيني فيه بالتضـاد،   تقابل فهو موجب وسالب، فاملوجب منه  ما كان: ـ من حيث اإلجياب والسلب    
ــواء منكُم من  أَسر القَـــــــولَ  ومن جهر  بِـــــه  { :  تعاىلومثالـه قول اهللا ومنه أيضا قـول زهـري  بـن أيب   . 4}سـ

  ]من البسيط: [سلمى
  .5ليثٌ بِعـثَّر يصطَاد الرجالَ، إذا            ما كذَّب اللّيثُ عن أقْرانِه صدقَـا

قابـل املعنيني فيه باإلثبات والنفي، أو باألمـر والنهي، ومثال ذلـك قولـه   والسالب منه هو ما كـان ت    
ــــــا في نَفْسي  و لَتَعلَـــــ{ :تعاىل مـ  ك مي   نَفْســـا  ف مـ لَــمفَ{  :وقوله أيضا،  6}ا  أَعـو لَا تَخْشــاس ا النـ    ـــو شـاخ7}ن و  .  

{7  .  

                                                
  .162: ، د ت، ص03:كمال مصطفى، مكتبة اخلاجني للطبع والنشر والتوزيع، ط: أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، حتقيق -1
  .26:آل عمران ، اآلية   - 2
   .123:األنعام ، اآلية  - 3
 .11:الرعد، اآلية  -4
  .77: م، ص2003/ هـ1424، 03:لبنان، ط/علي فاعور، دار الكتب العلمية ، بريوت:يب سلمى، شرحه وقدم له ديوان زهري بن أ -5
  .  118:املائدة ، اآلية -6
  .46: املائدة،  اآلية -7
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  :اجلمع فيه بني لفظني إما من نوع واحد من أنواع الكلمة أومن نوعني خمتلفنيويكون :من حيث اللفظ -    
بهم {  :يكـون بني امسني أو فعلني أو حرفني، مثال االمسني قولـه تعـاىل : وع األولـالن  سـتَحو    م هـقَاظًـا وأَي

 قُـــــــودأَ { :، والفعلني قوله 1}ر و  ــات ـو َ أَمـ هـ  هأَنّــ ـــا و يـ ـا      { : ، واحلـرفني قولـه  2}حـ ا مـــه لَيـعو تب ا  كَسـ ا مـ لَهـ
تب3}اكْتَس.  

    . كأن يكون الطبـاق فيه بني لفظتني إحدامها اسم واألخرى فعـل: النـوع الثاين 
أيب نقال عن ) هـ911ت(والفرق بني الطباق واملقابلـة يوضحه لنا السيوطي   :ةـالفرق بني الطباق واملقابل
  :والفرق بني الطباق واملقابلة من وجهني : قال ابن أيب األصبع: " األصبع املصري، فيقول 

و .      أن الطباق ال يكون إال من ضدين فقط، واملقابلة ال تكون إال مبا زاد من األربعة إىل العشـرة : أحدمها
  4. "هاأن الطباق ال يكون إال باألضداد، واملقابلة باألضداد وبغري: الثّـاين

  : ولقد اختلف البالغيون يف نظرم للطباق واملقابلة، يف أيهما أعم من اآلخر،وكانوا من ذلك على رأيني
ويتمثل يف أن الطباق أعم من املقابلة، فالطبـاق أصل واملقابلـة فرع، وقد أخـذ  ــذا  : رأي األولـال

دخـل يف املطابقـة مـا خيـص باســم      و: " ، فهو يقول)هـ739ت(الرأي اإلمام اخلطيب القزويـين 
  5"…املقابلـة

وهو أن املقابلة أعم من الطباق، فاملقابلة أصل والطباق فرع، وقد أخذ الكثريون ذا الـرأي،  : رأي الثاين ـال
املقابلة أدخلها مجاعة يف املطابقة، وهو غـري  : " إذ يقـول) هـ837ت(ميثلهم من القدماء ابن حجة احلموي 

، وميثلهم من 6"ابلة أعم من املطابقة، وهي التنظري بني شيئني فأكثر وبني ما خيالف وما يوافق صحيح، فإن املق
والبالغيون خمتلفون يف أمر املقابلة، فمنهم من جيعلـها نوعـا مـن    : "احملدثني عبد العزيز عتيق ،يقول يف ذلك

  اعاملطابقة ويدخلها يف إيهام التضاد ومنهم من جعلها نوعا مستقال من أنـو
  .     7"البديع، وهذا هو األصح، ألن املقابلة أعم من املطابقـة 

                                                
  .18: الكهف ، اآلية  1-
  .43: النجم ، اآلية  2-
  .285:البقرة ،اآلية   3-
  . 226:، د ط، ص03:لقرآن، ججالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم ا 4-
 .  193:اخلطيب القزويين ، اإليضاح يف علوم البالغة، ص -5

  .   129:م، ص1987، 01:عصام شعيتو، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، ط: ابن حجة احلموي ، خزانة األدب وغاية األرب، شرح 6-
  .66:م، ص2004هـ،1424د ط، عبد العزيز عتيق، علم البديع ، دار اآلفاق العربية ، القاهرة ،  7-
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 -املقابلـة   الطباق و -إن اختالف الرأي بني علمـاء البالغة يف وضـع حتديد دقيق لكل من املصطلحني    
أن من البالغيني من مل يفـرق  " هلو دليل على غموضهما وعدم استقرارمها، ويضاف إىل ذلك من الدالئـل 

ـــــه      {:رقة واضحة بني أمثلة الطبـاق وأمثلة املقابلة، من ذلك مثال أن قوله تعاىلتف ــه  هو أَضْـحك وأَبكَـى، وأَنـَّ وأَنـَّ
ــات  و َأَحيــا    و َ أَمـ هو عند بعضهم من شواهد املقابلـة، وعند صاحب بديع القرآن من أمثلة الطبــاق،   1}هـ

ـــريا {:ومن ذلك أن قوله عز وجل كُــوا  كَثـب لْيـ يلًا وكُــوا قَلضْحورد عن صاحب اإلتقان يف علوم القـرآن   2}فَلْي
  . 3"مثاال من أمثلة الطباق، واملقابلـة معا يف صفحة واحـدة 

ا من  أَعطَـى   و اتّــقَى،  وصدقَ بِاحلُسنى ، فَ{ :كما أن اآليات يف قوله تعـاىل     ـلَ   فَأَمـ خـب ن ا مـ أَمـى ، ورسلْيل هرسينس
رى  سـلْعل هرسينى  فَسنسبِالْح  ى  و َكَذَّبتَغْناسهي عند البالغيني من شواهد املقابلـة بينما يوردها صـاحب   4}و

جيمع بـني شـيئني    هي أن: املطابقة: " التعريفات من شواهد املطابقـة، فهو يقول يف تعريف هذه األخرية 
متوافقني وبني ضديهما، مث إذا شرطتهما بشـرط، وجب أن تشتـرط ضديهما بضد ذلك الشـرط، كقوله 

ـل   {  :تعاىل خـب نا  مــــ أَمـى،  ورسلْيل  هرسينى ، فَسنقَ بِاحلُسدصاتَّقَــــى،  وطَى  وأَع  نا  مــ كَــذَّ  فَأَمـى وتَغْن اسـى   ونسبِالْــح  ب
ـــرى    سـلْعل  هر سـينموع األول شرط   5}فَسفاإلعطاء واالتقاء والتصديق، ضد املنع واالستغناء والتكذيب، وا ،

  .      6"لليسرى والثاين شـرط للعسرى 
    :افؤـل والتكـالتقاب -د

  : املعـىن اللغـوي للتكافؤ
              :قـد جــاء  ف عربية جنـد معـاين كـثرية تتجـاذب هـذا املصـطلح،      يف املعاجم ال تتبع املصطلحب     

ـ  ،باملد النظري : يءـالكف ، ) ك ف أ" ( : ، يقول صاحبه "املساواة " مبعىن  يف خمتار الصحاح ء فوكذا  الكُ

                                                
  .43-42:النجم ، اآليتان   1-

  .83:التوبة ، اآلية   2-
.   م،    1992ء، د ط ،أمحد أبو زيد ، التناسب البياين يف القرآن ، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضا 3-
    134: ص
  ) .10ـ5 (: الليل ، اآليات  -4
  ).10ـ5 (: الليل ، اآليات  -5
  م ،2007، 1نصر الدين تونسي، شركة القدس للتصدير،القاهـرة، ط: علي احلسيين اجلرجـاين احلنفي، كتاب التعريفـات، حققه وعلـق عليه -6

  .344/345:ص     
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ـ . واملصدر الكفاءة بالفتح واملد...،لل وفعؤ بسكون الفاء وضمها بوزن فعـفُالكُ و ـ ويف ح  ((  ةديث العقيق
شاتان كَمافانـئت ((

اء وكل شـيء  ـبفتح الف ))انـأتمكافَ ((ثون يقولون حدبكسر الفاء أي متساويتان واملُ  1
 .2..."ىء له وقال بعضهم يف تفسري احلديث تذبح إحدامها مقابلة األخرى ـساوى شيئا فهو مكاف

، 3"كافأه يكافئه فهو مكافئه أي مساويـه :يقال...الستواء ا: التكافـؤ"  :يف لسان العربواملعىن نفسه      
 -قال أبو ذر. بىن فالن ظلة يكافئ ا عني الشمس، ليتقي حرها: ويقال" ا معىن املقابلة يف قوله أيضيضاف له 

  .4..."أي نقابل ما الشمس وندافـع. ولنا عباءتان نكافئ ما عنا عني الشمس: ويف حديثه -رضي اهللا عنه
  .4..."وندافـع

وشـاتان  ...، ماثله وراقبـه : وكافأه فالنا"... :ففي القاموس احمليط"  املماثلة "معىن إليها مجيعا  يضافو    
  .  5"االستواء : والتكافؤ... كل واحدة مساوية لصاحبتها يف السن: مكافأتان، وتكسر الفاء

  : املعىن االصطالحـي
حيث ) هـ392ت(املخالفـة الذي جنده عند ابن جين  ال خيتلف عن املعـاين السابقة باإلضافة إىل معىن    

  إذا كان اإلكفاء يف الشعر حمموال على اإلكفاء يف غريه وكان وضع اإلكفاء إمنا هو : " يقـول
  . 6"للخالف 

قد يكون معىن املقابلة، الذي يتضمنه لفظ املكافأة، هو الذي استنـد عليه قدامـة يف إطالقـه  " كما أنه     
كما تدل بذلك عبارته يف تعريفه للتكافـؤ، إذ أن عالقة الضدية إحدى عالقـات  .  املتضادتنيعلى الكلمتني

  . 7"التقابل بني الكلمات، فتكون تسميته من قبيل تسميـة اجلـزء باسم الكـل
وهو أن يصف الشاعر شيئا أو يذمه، أو يتكلم فيه مبعىن مـا، فيـأيت مبعنـيني    : " ...وهو يقول يف ذلك    
متقاومان، إما من جهة املضادة، أو السلب و اإلجياب، : ئني، والذي أريد بقويل متكافئني يف هذا املوضعمتكاف

  . 1..."أو غريها من أقسام التقابـل 
                                                

 .1056:، كتاب الذبائح، باب العقيقة، ص02:لباقي، د ط، د ت، جحممد فؤاد عبد ا: القزويين، سنن ابن ماجة، دار الكتاب املصري، القاهرة، حققه -1
  .364:ص أبو بكر الرازي ، خمتار الصحاح،  -2
 .    139/140:، ص01:ابن منظور ، لسان العرب ، ج -3
  .140:ص املصدر نفسه ، -4
  .   64:الفريوز آبادي، القاموس احمليط، ص -5
  .93: ، ص07: ، جبن سيده ، احملكم واحمليط األعظما -6
  .85 :مىن علي سليمان الساحلي، التضاد يف النقد األديب، ص -7
  .143: قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص -8
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   :ضـادل والتـالتقاب -هـ  
" اختلف العلمـاء يف نظرم للتضاد، فهم بني مقر له وبيـن منكر لوجوده،كما تكلموا أيضا عما يسمى     

  ،      2الذي يعين استخدام لفظة واحدة مبعنيني خمتلفني، وأخذوا يبحثون يف التعليل لذلك" بالتضاد 
وليس هذا الذي عليه مدار البحث، إمنا هو يتطـرق للتضاد كعالقـة هامـة من بني العالقات اليت يبىن     

  . عليها أسلوب التقابـل
، وال ميكن أن يلتقي املتضــادان  3"ضد الشيء خالفه : " دريدجـاء التضاد  مبعىن اخلالف؛ يقول ابن     

الضد كل شيء ضـاد شيئا ليغلبـه، والسواد ضده البياض، واملوت ضــده  : " أبـدا، ففي لسان العرب 
وابن منظـور بعد هذا التعريف يورد جمموعـة مـن   . 4"احلياة، والليل ضده النهار، إذا جاء هذا ذهب ذلك 

ضد الشيء، وضديده، وضديدتـه خالفـه، األخرية عـن  : ابن سيدة: " لعلماء، فيقـولالتعريفات لبعض ا
، قـال الفــراء   5}ضداً علَيهِمنُون ويكُــو{:ويف الترتيل...واجلمع أضداد، وقد ضاده ومها متضادان...ثعلب،

ا علـى عابـديها يـوم    يعين األصنام اليت عبدها الكفار، تكون أعوان: يكونون عليهم عونا، قال أبو منصور
يقال ضادك فالن إذا خالفك ، فأردت طوال وأراد قصرا، وأردت ظلمة وأراد نورا فهو : أبو اهليثـم... القيامة

  .6..." ضدك وضديدك، وقد يقال إذا خالفك فأردت وجها تذهب فيه ونازعك يف ضده
 ومهـا . خالفـه : وضـاده ...خـالف ل أو املـاملث: دالضد، بالكسر، والضدي:" ويف القاموس احمليـط       

  .7"متضـادان 
ليس كل ما خالف الشيء ضدا :" وهذا املعىن باخلالف قد ال جنده دائما، فأبو الطيب اللغوي يـرى أنـه    
  لـوضد اجله ف،ــل خمتلفان، وليسا ضدين؛ وإمنا ضد القوة الضعـــأال ترى أن القوة واجله. له

                                                                                                                                                                     
  
  
  وما  09: ، ص1975، 01:دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، ط -دراسة مقارنة –رحبي كمال، التضاد يف ضوء اللغات السامية : ينظر -1

  .  وما بعدها 194: ، ص1998، 05: أمحد خمتار عمر، علم الداللة ، عامل الكتب احلديث، األردن، ط: اوأيض. بعدها     
  .98:ابن دريد، مجهرة اللغة، ص -2
  .263: ص ،03:ابن منظور ، لسان العرب، ج -3
  .83:مرمي، اآلية  -4
  .263/264:ص ،03:ج ابن منظور ، لسان العرب، -5
   .376:احمليط ، صالفريوز آبادي ،القاموس  -6
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  .  1"خمتلفني ضدين  ذ كان كل متضادين خمتلفني، وليس كلفاالختالف أعم من التضاد، إ. العلم
     :  الفـخـل والتالتقاب -و

  من خالل ما مت ذكره عن التضاد؛ فإننـا نلحظ ذلك التداخل يف االستعمال بينه وبني مصطلـح      
ـ  ة بينـهما،  التخالف، فالكثري من العلمـاء ال يفرقون بني املصطلحني، والقليل فقط من يـرى وجها للتفرق

وال يكون الطعم ضـد  : " الذي يقول) هـ255ت(ذكرنا لذلك أبا الطيب اللغـوي، ونذكر أيضا اجلاحظ 
اللون، وال اللون ضد الطعم، بل يكون خالفا وال يكون ضدا، وال وفاقـا ألنه ال يكون وفاقا، ألنه من غـري  

يه هنا، أن اجلاحظ ينطلق من ألوان األشياء وما ميكن اإلشارة إل. 2..."جنسه، وال يكون ضدا، ألنه ال يفاسده
اليت ختتلف يف مرجعياا احلسية، ومعروف أن هذا الكالم يعد األساس الذي تبناه الرمزيون يف تراسل احلواس 
من منظور علم النفس الذي يرى أن مدركات احلواس ختتلف يف الظاهر لكنها ترجع إىل شيء واحد يف منبعها 

  .     النفسي
ستشف معىن التقابل من التعريفات الكثرية اليت أوردها العلماء للتخالف واليت خنتار منها ما جاء يف خمتار ون    

سوء لناس الحقني بناس أكثـر   فلْضد قدام واخللف أيضا القرن بعد القرن يقال هؤالء خ خلْف: " الصحاح
ف صدق مـن  لف سوء من أبيه وخلَواخللف أيضا ساكن الالم ومفتوحها ما جاء من بعد يقال هو خ .منهم

ـلَ  ال { :اختالف الليل والنهار ومنه قوله تعاىل :ةـو اخللف ...أبيه بالتحريك إذا قام مقامه عـالذِّي  ج  ـو هــــلَ  و و يـ
ـــار خلْفَــــةً  هـِِلفة الشجر مثر خيرج بعد الثمر الكثري...3}النه يقال خلفـه  وخلف فالن فالنا إذا كان خليفت .وخ

ــي  قَــــــــومي    { : يف قومه من باب كتب ومنه قوله تعاىل ـي  فـ لُفْنـفـم  خلف  جاء بعده و :وخلفه أيضا.  4}اخ
، وما نلحظه مـن هـذا   5..."وبابه دخل  هـوكذا اللنب والطعام إذا تغري طعمه أو رحي الصائم تغريت رائحته

من حيث إن كل واحـدة  " النهار" يتقابل مع " الليل " ، و "ام قـد" تتقابل مع " خلف " التعريف هو أن  
منهما هي خمالفـة لألخرى، والناس اللّاحقيـن يتقابلون مع السابقيـن كوم حلّوا حملّهم، وحالة فم الصائم 

  . قبل التغيـر تتقابل مع حالته بعد التغيـر، ونفس الشيء مع تغري حالة الطعـام

                                                
  
  .33:، ص1996، 2عزة حسن ، دار طاالس للدراسات والترمجة والنشر، ط: أبو الطيب اللغوي، كتاب األضداد يف كالم العرب، عين بتحقيقه -1
  .    57:.، ص05:ج م،1969/هـ1388، 03:عبد السالم هارون، دار إحياء التراث العريب، ط:أبو عثمان عمرو بن اجلاحظ،كتاب احليوان، حتقيق -2
  .62: الفرقان، اآلية -3
      .142 :اآلية األعراف، -4
  .126-125:ص أبو بكر الرازي ، خمتار الصحاح،  -5
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  اخلـاء: " هو جتسيد ملا سبقت اإلشارة إليه، فهو يقول) خ ل ف(س يف مـادة ابن فار ذكرهيوما     
  أحدمها أن جييء شيء بعـد شيء يقـوم مقامه، والثاين خالف قـدام،: والالم والفـاء أصول ثالثة 

    1"والثالث التغيـر
     :  ـل والتنـاقضالتقاب -ي
  : يف اللغـة )ن ق ض(ادة ـم    
ونقضت احلبل والبنـاء  ... النون والقاف والضاد أصل صحيح يدل على نكث شيء "  :يقول ابن فارس    

  .2" املنقوض : والنقيض 
         3."..الذي خيالفك : ونقيضك ... خالفه: وناقضه يف الشيء مناقضة، ونقاضاً: "...ويقول ابن سيده    
ض من حبـل  ققاضة بالضم ما نو الن ،نصرالبناء واحلبل والعهد من باب  نقض  : "وجاء يف خمتار الصحاح    

وأنقض احلمل ظهره أثقله ومنه ...الشعر و املناقضة يف القول أن يتكلم مبا يتناقض معناه و االنتقاض االنتكاث
ــــركَ  {:قوله تعاىل ظَهـ فالنقض هو جعل الشيء على خالف ما كان عليه، أي أنه ينقل من حالة 5" 4}أَنْقَـــض ،
رى تقابلها، فحالة احلبل املربم تقابلها حالته وقد نكث، ويكون التناقض أيضا يف القول مبخالفـة  أخ إىل حالة
ويف اجلسم بأن يصري مـن حـال إىل   . 6"أن يتكلم مبا يتناقض معناه، أي يتخالف: واملناقضة يف القول"معناه، 
  .8"،أي أثقله حىت جعله نقضا،أي مهزوال 7}الـذي أَنْقـض ظَهرك{ و"حال،

ووقع مصطلح التناقض يف عبارات النقاد واألدباء، وتفاوتت نظرام إليه، فاعترب حينا دلـيال علـى قـدرة    " 
ويذمه يف الوقت نفسه، شـرط اإلجـادة يف    -مثال–الشاعر، أو الكاتب، وبراعته اللغوية حني ميتدح الشيء 

  الشاعر نفسه يف قصيدتني، أو كلمتني؛ بأن ومما جيب تقدميه أيضا أن مناقضة (( :األمرين، يقول قدامة بن جعفر

                                                
 .327: ص، أمحد بن فارس، معجم املقاييس يف اللغة -1
 .1045:، صاملصدر نفسه - 2
 .178:، ص6، احملكم واحمليـط األعظم ، جبن سيده ا -3
  .03:، اآلية  حشرال -4
 .427:، صأبو بكر الرازي ، خمتار الصحاح -5
 .846:الفريوز آبادي ،القاموس احمليط ، ص -6
 .03:شرح، اآلية لا -7

 .846:الفريوز آبادي، القاموس احمليط ، ص 8 -
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يصف شيئا وصفا حسنا، مث يذمه بعد ذلك ذما حسنا أيضا غري منكر عليه، وال معيب من فعله، إذا أحسـن   
))املدح والذم، بل ذلك عندي يدل على قوة الشاعر يف صناعتـه، واقتـداره عليها

1   .  
االحتراز منها، حىت إن هنـاك   –واملتكلم عموما  –باألديب وعد التناقض حينا آخر من العيوب، اليت  جيدر 

  . 2"من اعترب إنتاج الشاعر كال واحدا، دون مراعاة اختالف الزمن، الذي هو شرط من شروط التناقض 
  : إن نتيجة ما مت عرضه يف هذا التمهيد، تتمثل يف أمرين   
" التقابل ال خيرج يف إطاره العـام عـن    من مت ذكرهم من أصحاب املعاجم العربية يتفقون على أن معىن -

  ".الطاقة " ، وقد يتعدى ذلك إىل معىن " املواجهة 
الطباق، التكافؤ، التضاد، التخالف، التناقض، تبني أا تشترك مجيعا يف : من خالل حتديد مفهوم املصطلحات 

.  داللتها عل التقابل

                                                
  .19/20:قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص -1

  .56: مىن علي سليمان الساحلي، التضاد يف النقد األديب ، ص - 2
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   : توطئــة 
وإن . تعرف البالغـة بأـا إصابة املعىن وحسن اإلجيـاز، وعلمها واحد من علوم اللسان العريب     

  :من أسباب نشوء هذا العلم
إن العرب أمة مفطورة على البالغـة،وهم نشأوا على تذوق األسلوب ونقده،حيث إن ملكة النقـد   - 

  .كانت هي األساس الذي قام عليه علم البالغة العربية عندهم موفورة، واآلراء النقدية اليت ظهرت لديهم
كما أن اهللا عز وجل حتداهـم بالقرآن الكـرمي الذي وقفوا عنـده عاجزين،كونــه أبلـغ مـن      -

كالمهم، بسببٍ من ذلك دأبـوا يبحثون عن وجوه هذا اإلعجـاز، وفهم أسراره، وإقامـة األدلـة   
  .البالغة العربية، فتوسعوا يف حبثها وتدوينها يف مؤلفاـم العلمية عليه، فكانوا أن وقفوا على خصائص

يضاف إىل ذلك سبب آخر يتمثل يف اتساع رقعة الدولـة اإلسالميـة نتيجة لتوسـع الفتوحـات    -
اإلسالميـة، وامتـزاج العرب بالكثرة الوافدة من األعاجم على اإلسالم، أدى بدوره إىل فساد ذوقهم 

لكام ، وتضاؤل الطبع  يف نفوسهم، وهذا أيضا كان من البواعث على تدوين السليم، و إىل احنراف م
  . البالغة العربية، لتكون ميزانا سليما توزن به بالغـة الكـالم

بكلّ ذلك تأسس علم البالغـة كعلم له حدود وله قواعد تضبطه، علم تتمثل أمهيته يف تبييــن سـر   
  .لكات وترشيد الذوق العريب ثانيـاإعجاز القرآن الكرمي أوال، ويف تقومي امل

فإذا عين علـم املعاين بإقامة " املعـاين والبيـان والبديـع، : تأسست البالغة على علوم ثالث هي     
الصرح، وعين البيان بتقدمي اللبنات ومواد البناء، فإن علم البديع يعىن بطالء املبىن وزخرفته ، فهو علـم  

  . 1... "طرق التحسيـن الكلي 
وملّا كان أسلوب التقابل لونا من ألوان البديـع، مل يكن هناك بد من أن  يكون التطرق يف املبحث      

األول من هذا الفصـل إىل مفهوم البديع أوال، وإىل نشأته وتطوره، مراعيا يف ذلك التسلسـل الـزمين   
يث عن التقابـل عنـد   احلد  –وبنفس النهج  -ألعالمه الذين تناولوه بالدرس والتحليل، يعقب ذلك 

  . البالغيني القدامى واحملدثيـن يف مبحثني تالييـن
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  )املفهوم،النشأة والتطـور:(علـم البديـع -1
تدور يف معناها العــام  ) ب د ع(إنّ املتتبـع ملصطلح البديع يف املعاجم العربية يلحظ أن مـادة      

أنشأه وبدأه،وبدع الركية استنبطها : يبدعه بدعابدع الشيء : " حول اجلدة واحلداثة؛ ففي لسان العرب
ا   { :ويف الترتيل. الشيء الذي يكون أوال : والبديع والبدع. وركي بديع حديثة احلفر.وأحدثها قُـــــــلْ مـ

ــــلِ    سـالر ن ــا مـ بِدعـ تاحملـدث  : والبديع ...أي ما كنت أول من أرسل، قد أرسل قبلي رسل كثري  1}كُن
  .   2"املبدع و أبدعت الشيء اخترعته ال على مثال : والبديع العجيب،

املبتدع واملبتدع، وحبل ابتدئ فتلـه، ومل يكن حبال، فنكث وغزل مث : البديـع: " ويف القاموس احمليط
    .3..."األمر الذي يكـون أوال: والبِدع بالكسر ...أعيـد فتله، والزق اجلديـد،

  اـمن تعريف، وإن اختلفت لفظ ن فلـه أكثرـع عند البالغييـاالصطالحية للبديأما عن الداللة         
هو علم يعرف : " فإا متفقـة معىن ، وميكن أن نقتصر منها يف ذلك على تعريف واحد ،فعلم البديـع

  .4"به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية املطابقة على مقتضى احلـال ووضوح الداللـة 
خيتص به علم البيان، كما أن كلمة علم " وضوح الداللـة"، و"علم املعـاين"به ومقتضى احلال خيتص 

  .تعين أن البديـع له قواعد وأصول حتكم مسريتـه وتوجه فهمه
، "باحملسنات اللفظية"قسم يرجع التحسني فيه إىل اللفظ، وهو ما يسمى : وعلم البديع قسمان     

، ولقد متكن البالغيون من "باحملسنات املعنويـة"يسمى  وقسم يرجع التحسني فيه إىل املعىن وهو ما
  .     حصر أنواع كل قسم من القسمني مع تناوهلا بالتعريف، والتمثيل هلا بالشواهد املختلفة

      ولقد كان لعلم البديع أمهية كبرية عند البالغيني، يربهـن على ذلك كثرة الدارسني لـه على مر
لف واحد من مؤلفام إال وهو يعرض له إما بالكالم املستفيض، أو باإلشارة العصور، فال يكاد خيلو مؤ

عند بعض أصحاب " البديـع"إىل بعض جوانبه، وميكن أن نتبيـن ذلك من خالل تتبع داللة لفظـة 
  .   هذه املؤلفـات

                                                
  .08:األحقاف، اآلية – 1
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 -يل كبيـر ال نكاد نتقدم بعد الربع األول من القرن الثالث اهلجري حىت يتجرد معتز"حيث إننـا      
يف  >>البيان والتبيني <<لدرس شؤون البالغـة، فيؤلف كتابه  –للهجرة  255هو اجلاحظ املتوىف سنة 

أربعة جملدات كبار جامعا فيه مالحظات العرب البيانية وبعض مالحظات األجانب، وخاصة املعتزلـة، 
املعـاين ووجوب مطابقة ونراه يطيل الوقوف عند ما أثاره بشر بن املعتمر من صفـات األلفاظ و

ميزج  -على ما هو سائد يف عصره –، وهذه املالحظات اليت أوردها اجلاحظ كان 1..."الكالم لسامعيه،
فيها بني مباحث البالغة املختلفة، فهو مل يكن يقصد بالبديـع ذلك العلم الذي صار يعرف بعده، 

ية واملعنوية ، وإن كان مل يوضحها كلمة البديـع عنده تعين الصـور واحملسنـات اللفظ" وإمنـا 
توضيحا دقيقـا، ومع تعرضه لبعض أنواع البديع فإنه مل حياول وضع تعريفات ومصطلحات هلا، ألن 

  .2"اهتمامـه عند الكالم عنها كان بتقدمي األمثلة والنماذج، ال بوضع القواعـد 
حينما تكلم عن بعض الشعراء الذين  >>البيان والتبييـن <<ولقد أشار اجلاحظ للبديـع يف كتابه      

والبديـع مقصور العرب ومن أجله فاقت لغتهم،كل لغة وأَربت على : "... اشتهروا يف عصره، يقول
    3".يذهب شعره يف البديـع حسن البديع والعتايب كل لسان، والراعي كثري البديع يف شعره، وبشار

عتـز بن املتوكل بن املعتصم بن هارون الرشيد، الذي ولـد أبـو العباس عبد اهللا بن املبعده  ىأتو     
،     )هـ274(الذي ألفـه سنة "  البديـع" ، فألف كتبا عديدة من أشهرها كتاب ) هـ247(سنة 

ويكفيه فضال . ومن أهم ما مييزه يف الكتاب دقـة ذوقـه وصفائـه يف اختيار األمثلة والشواهـد" 
رسم فنونه وكشف عن أجناسها وحدودها بالدالالت البينة  أنـه أول من صنف يف البديع و

. 4"والشواهـد الناطقة حبيث أصبح إماما لكل من صنفوا يف البديـع بعده ونرباسا يهديهم الطريـق
وسبب تأليفـه للكتاب أن من املعاصرين له من كان يرى بأن البديع فن جديد ظهر مع بشار بن برد 

فكانت       . أيب متـام ، ومل يكـن له ظهور من قبل يف اللغة العربيـةومسلم بن الوليد وأيب نواس و
غايتـه من الكتاب اليت يعلنها فيه إعالنا دون مواربة هي أن يثبت أن احملدثيـن مل خيترعوا البديـع " 

الذي يلهجون به، وكأمنـا كان هناك من يزعم أن احملدثيـن هم الذين أنشأوا البديـع إنشاء، أنشأوه 
ن عدم، فلم تكن العربيـة تعرفـه حىت ظهر بشـار ومن خلفـه من احملدثيـن، وتاله أبو نواس م

وتصدى هلم ابن املعتـز ينقض ...ومسلم يتزايدان فيه حىت إذا كـان أبو متـام أوىف به على الغايـة 
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 القدم حىت العصر دعواهم الباطلة مبينا بالربهان الساطع أن البديع قدمي يف العربيـة، بل إنه ليتعمق يف
، هذا 1"اجلاهلي، وأن ما للمحدثيـن منـه من أمثال بشار إمنا هو اإلكثار من استخدام فنونه فحسب 

قـد قدمنا يف أبواب كتابنا هذا بعض : " اإلعـالن عن هذه الغايـة جاء يف مقدمة كتابه، حيث يقول
وكالم الصحابـة  - عليه وسلمصلى اهللا  –ما وجدنـا يف القرآن واللغـة وأحاديث رسول اهللا 

واألعراب وغريهم وأشعار املتقدميـن من الكالم الذي مساه احملدثـون البديع ليعلم أن بشارا ومسلما 
وأبـا نواس من تقيلهم وسلك سبيلهم مل يسبقوا هذا الفـن ولكنه كثر يف أشعارهـم فعرف يف 

        . 2"زمام حىت مسـي ـذا االسـم فأعرب عنه ودل عليـه 
:  وكان أن تعرض ابن املعتز يف كتابـه أيضا إىل مفهـوم مصطلح البديـع والذي هو عنده      
فأما العلماء باللغـة .اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعـراء ونقاد املتأدبيـن منهم "...

 أنواعه فأحصاها كما تعرض أيضا إىل. 3... "والشعر القدمي فال يعرفون هذا االسم وال يدرون ما هو
االستعارة والتجنيس واملطابقة :وعدها مثانية عشر نوعا، خص منها باألمهية والتقدمي مخسة أنواع هي 

ورد األعجاز على ما تقدمها واملذهب الكالمي، وهو يف تناوله ملوضوع االستعارة يكون قد أخلط مثله 
  .مثل اجلاحظ بني مباحث علمي البديع والبيـان

هذه احملاوالت يف علم البديع ، وقدامـة هذا ) هـ337ت(قدامة بن جعفر مـا تلقف  وسرعان     
وممن يشار  الفضالء،نصرانياً وأسلم على يد املكتفي باهللا، وكان أحد البلغاء الفصحاء، والفالسفة  كان

ة يف أيام وثالثني وثالمثائ سبعإليه يف علم املنطق، له كتاب يف اخلراج وصناعة الكتابة، مات يف سنة 
تاب نقد الشعر، كتاب صابون الغم، كتاب صرف ككتاب اخلراج تسع منازل، : املطيع، وله من الكتب

تاب كبه أبا متام،  عابتاب الرد على ابن املعتز فيما كجالء احلزن، كتاب درياق الفكر،  كتاباهلم، 
   4...نزهة القلوب وزاد املسافر

مبـا درسه يف الفلسفة واملنطق، ولقد ألفه يف نقد الشعر بصفة  ألفـه متأثرا" نقد الشعر" وكتابه     
يدل بوضوح على اجلهد العقلي الذي بذله قدامة يف تطبيق ما فهمه من مقاييس " عامة، وما قدمه فيه 

البالغة اليونانية عند أرسطو على البالغة العربية، مضيفا إىل ذلك ما متثله من تلك املقاييس عند اجلاحظ 
عتز واألصمعي وثعلب وغريهم ممن سبقوه إىل النظر يف وجوه البيان العريب واستنباط حماسن وابن امل
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ومما ال ...الكالم فيه، واستطاع أن يصل الثمانية عشر حمسنا اليت ذكر ألقاا ابن املعتز بثالثة عشر حمسنا،
ن يكتبون يف البديع ريب فيه أن قدامة وفق يف هذا الكتاب توفيقا منقطع النظري وهو توفيق جعل م

        1..."يلهجون بامسه ويف مقدمتهم أبو هالل العسكري صاحب الصناعتني
علي بن ومن الذين نظروا يف البديـع أيضا وكانت هلـم حماوالم اجلادة فيه؛ القاضي أبو احلسن      

أريباً  اًـأديبقاضي الري يف أيام الصاحب بن عباد وكان ، )هـ392ت( عبد العزيز اجلرجاين
: اـتصانيف منه عدة وللقاضي ...ة وهو قاضي القضاةـوثالمثائ وتسعنية اثنتني ـسن تويف.الًـكام

وهو يف  2.وخصومه املتنيباب الوساطة بني ـكت ،خـد، كتاب ذيب التاريـكتاب تفسري القران اي
ز يف أن احملدثني مل جيِدوا يف كتابه األخري يتحدث عن البديع ووجوهه وصوره، كما أنه يتفق مع ابن املعت

وكانت العرب إمنا تفاضل : " البديع ، وإمنا قصدوا اإلكثار منه ملا وجدوا فيه من احلسن يقول يف ذلك
بني الشعراء يف اجلودة واحلسن بشرف املعىن وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، وتسلم السبق فيه ملن 

أبياته؛ ومل تكن تعبأ  دن كثرت سوائر أمثاله وشواروصف فأصاب، وشبه فقارب، وبده فأغزر، ومل
. بالتجنيس واملطابقة، وال حتفـل باإلبداع واالستعارة إذا حصل هلا عمـود الشعر، ونظـام القريض

وقد كان يقـع ذلك يف خالل قصائـدها، ويتفق هلا يف البيت بعـد البيت على غري تعمد وقصد؛ فلما 
ا مواقع تلك األبيات من الغرابة واحلسن، ومتيزها عن أخواا يف الرشاقة أفضى الشعر إىل احملدثني، ورأو

واللطف، تكلفوا االحتـذاء عليها فسموه البديـع؛ فمن حمسـن ومسيء، وحممـود ومذموم، 
        3."ومقتصـد ومفـرط

على  ولقد سـار اجلرجاين على ج سابقيـه يف املزج بني علـوم البالغة؛ فقد عرض االستعـارة   
  .أا من أبواب البديع إىل جانب التجنيس واملطابقة والتصحيف والتقسيم واالستهالل والتخلص وغريها

الذي اشتهر بكتاب  )هـ395ت( احلسن بن عبد اهللا العسكريأبو هالل وتاله بعد ذلك      
لك بأن والذي تكلم فيه عن البديـع وأنواعه، وتوسـع يف ذ 4 - الكتـابة والشعر -الصناعتيـن 

:   ذكرها يف مخسة وثالثني فصال مجعـها يف الباب التاسع من الكتاب، يقول شوقي ضيف يف ذلـك
أما الباب التاسع فجعله لفنون البديع، وهي عنده مخسـة وثالثون فنـا، ويقول إنه زاد فيها على ما " 
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أما الستة اليت  ...أورده سابقـوه ستة فنـون، وكأنه يلتقي معهـم يف تسعة وعشريـن فنـا، 
، وأبـو 1"التشطيـر، واـاورة، والتطريز، واملضاعف، واالستشهـاد، والتلطف : وضعها فهي

هالل العسكري مل خيرج عن سابقيه يف اعتبـار أن االستعـارة والكناية من البديـع مع أما من 
فهذه أنواع : "  فيقولالبيان، كما أنه يرد على من يقـول بأن هذه األنـواع من ابتكـار احملدثني

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 

  .  2"غاية احلسن، وايـة اجلودة 
 اذقاحللغوي ال نحويالديب، األ ،رـشاعال )هـ456ت(رواين ـبن رشيق القيجنـد احلسن  مث     
، "العمدة يف حماسن الشعر، وآدابه ونقده: "، وأشهر كتبه3لتأليف سناحلالتصنيف،  ثريالك عروضي،ال

فتل وأما البديع فهو اجلديد، وأصله يف احلبال، وذلك أن ي: " وهو يعرض فيه لتعريف البديـع فيقول
ويذكر أن ابن املعتز هو أول من . 4..."احلبـل جديدا ليس من قُوى حبـل نقضت مث فتلت فتال آخر

مجع البديـع، وهو قبل ذلك يكـون قد فرق بني املخترع والبديـع، هذه التفرقـة اليت يفهـم منها 
البديـع  بلغت عنده  اختصاص األول باملعىن والثاين باللفظ،كما أنه يعرض أيضا ألنواع عديدة من فنون

ومما يالحظ على الكتـاب أن املؤلف أفرد أنواعـا منه ملباحث البيـان . " تسعة وعشريـن نوعـا
وأخرى للمحسنات البديعيـة ويف ذلك ما يوحي بأنه قـد بدأ يستقر يف أذهان النقاد ورجال البالغة 

      5."أن البيـان شيء والبديـع شيء آخـر
بكتابيه    والذي يعتربأحد علمـاء الكالم،  ،)هـ471ت(عبد القاهر اجلرجاين ضا كما جند أي        

واضع علمي املعاين و البيـان بال منازع، يتطرق ملوضوع " دالئل اإلعجـاز"و" أسرار البالغـة" 
البديـع، وحديثه عنه كـان عبارة عن إشارات مبثوثـة يف هذين الكتابيـن، ومل حياول أن يضع له 

                                                
 142:شوقي ضيف، البالغة،تطور وتاريخ، ص -1
د ط،  بريوت، /علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل، منشورات املكتبة العصرية، صيدا: أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتني، الكتابة والشعر، حتقيق -2

  .276:م، ص1986/هـ1406
  .وما بعدها 110:، ص8ياقوت احلموي ، معجم  األدباء ، ج:ينظر -3
  .219:،ص1ج. ابن رشيق القريواين ،العمدة يف حماسن الشعـر، وآدابه ونقده -4
 .19:عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص -5
  
 
  
 
  



  .دثنيأسلوب التقابل عند القدماء واحمل                    /               الفصـل األول              

  29

وأما التطبيـق واالستعارة : " مثلما فعـل مع نظرييـه اآلخرين، ومن هذه اإلشارات قولـهنظرية 
وسائر أقسام البديـع، فال شبهـة أن احلسن والقبـح ال يعترض الكالم ما إال من جهـة املعاين 
خاصة، من غري أن يكون لأللفـاظ يف ذلك نصيب ، أو يكون هلا يف التحسني أو خالف التحسني 

أن حديثه يف أسرار البالغة عن اجلناس " وما ميكن أن نشيـر له يف هذا املقـام  1."عيد وتصويبتص
والسجع وحسن التعليل والطباق مل يكن مقصودا لذاته وإمنا جاء كالمه عنها يف معرض االستدالل على 

ا املزيـة تأيت دائما نظريته القائلة بأن األلفاظ ليست هلا مزيـة ذاتية يف الكالم من حيث هي ألفاظ وإمن
   2".من قبل التراكيب وصورة نظمـها وتأليفـها

أيضا بنفس نظـرة عبد القاهر اجلرجاين للبديع، فهو فيما خلفه  )هـ538ت(الزخمشري و يستمر      
يشري " أساس البالغـة"ومعجمه " تفسري الكشاف"مطبوعة ومعروفـة، أشهرها كتابه  من  مصنفات

مثله مثـل عبد القاهر اجلرجاين ،مل يعن بتفصيل القول يف البديـع، وهو إذ إليه، ففي تفسيـره 
الطبـاق :يذكـر أنواعـه، فإمنـا هي إشارات خفيفة، بعيدة عن اإلملام بشرحها، ومن هذه األنواع 
ومثـال . واللَّـف والنشر وااللتفـات وتأكيد املدح مبا يشبـه الذَّم والتقسيم واالستطراد والتجريـد

ـــــاء و { :شاراته اللطيفـة أللوان البديـع، ذكره للطباق وذلك يف تفسريه لقوله تعاىلإ فَهـالس مه م أَلَا إِنَّهـ
ـــون  لَمـلَا يع ن السفـه وهو جهـل، فكان ذكر العلم معه أحسـن  وألنه قد ذكر : "، يقـول3}لَكـ
  . 4"طبـاق لـه 

ي و معـه أحد أشهـر العلماء الذين أولوا الدرس البالغي عناية اهلجر رن السابعـويأيت الق     
، )هـ626ت( كبيـرة، والذي هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن حممد بن علي السكّاكي

الذي يعـد من أهم مصنفاتـه ، وهـو يتناول يف القسم األخري منه علمي " مفتـاح العلوم "بكتابـه 
وشهرتـه إمنا "اسة احملسنات البديعيـة املعنويـة منها واللفظيـة، املعاين والبيان، كما يتعرض لدر

دوت بالقسم الثالث من الكتاب اخلاص بعلمي املعـاين والبيـان ولواحقهما من الفصاحـة والبالغـة 
واحملسنات البديعية اللفظيـة واملعنوية، فقد أعطى هلذا كله الصيغـة النهائية اليت عكف عليها العلماء 

ه، يتدارسوا ويشرحوا مرارا إذ استطـاع أن ينفذ من خالل الكتابات البالغيـة قبله إىل من بعد

                                                
  .25:عبد القاهر اجلرجاين ، أسرار البالغة يف علم البيان،ص -1
  .24:عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص -2
  .12:البقرة ، اآلية  -3
  .183: ص .م1977-هـ 1397، 1، ط 1:الزخمشري ، الكشاف ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج -4
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وصاغ ذلك . عمل ملخص دقيق ملا نثـره أصحاا من آراء وما استطـاع أن يضيفـه إليها من أفكار
 كله صيغة مضبوطة حمكمة استعـان فيها بقدرتـه املنطقية يف التعليل والتسبيب ويف التجريـد

و ميكن اإلشارة يف هذا اال إىل أن . 1"والتحديـد والتعريف والتقسيـم والتفريـع والتشعيـب
على املعىن الذي حبثها فيه، وأول من أطلق على مباحث  >>علم املعاين<<أول من أطلق " السكاكي هو 

بأنه متنـزل من  >>علم البيان<<، وأول من حكم على >>علم البيان<<التشبيه، وااز، والكناية اسم 
مرتلة املركب من املفرد، كما أنه أول من فرق بني هذين العلمني على هذا الوجه من  >>علم املعاين<<

  .    2"الضبط والتحديد 
: ويف خالل حديثـه عن الفصاحـة يتطرق السكاكي للبديع مبينا غرضه وأنواعـه، يقول يف ذلك     

وأن الفصاحة بنوعيها مما يكسو الكالم حلة التزيني، ويرقيه أعلى  وإذ قد تقرر أن البالغـة مبرجعيها،" 
  درجات التحسن، فهاهنا وجوه خمصوصة، كثريا ما يصار إليها لقصد حتسني الكالم، فال علينا أن نشري  

وهـذا . 3... "قسم يرجع إىل املعىن وقسـم يرجع إىل اللفظ: إىل األعرف منها، وهي قسمـان 
  :نقف على أمريـن احلديث يسوقنا ألن

  .أن السكاكي أخرج البديع عن علمي املعاين والبيان وأدرجه كباب من أبواب الفصاحة: األول -
 . أنه أول من تفطن إىل تقسيم احملسنات البديعية إىل معنوية ولفظية:  الثاين -

كما يلي   وهو يف ذكر هذه احملسنات البديعية اقتصر على ما كان يراه رئيسيـا منها،وهي عنده تتوزع
املطابقة، واملقابلة، واملشاكلة، ومراعاة النظري، واملزاوجة، واللف والنشر، : ، وهياحملسنات املعنوية -

واجلمع، والتفريق، والتقسيم، واجلمع مع التفريق، واجلمع مع التقسيم، واجلمع مع التفريق والتقسيم، 
املعلوم مساق غريه، واالعتراض، واالستتباع،  واإليهام، وتأكيد املدح مبا يشبه الذم، والتوجيه، وسوق 

  .وااللتفات، وتقليل اللفظ وال تقليلـه
  4.التجنيس،واالشتقاق،ورد العجز على الصدر، والقلب،والسجع، والترصيع: ، وهياحملسنات اللفظية -

املثل  << بكتابـه) هـ637ت(ر ـضياء الدين بن األثيوال يكاد ميضي السكاكي حىت جنـد      
والذي به دخلت البالغة عهد املصنفات، هاته اليت ال تعدو أن  >>لسائـر يف أدب الكاتب والشاعـرا

تكون تلخيصات ملا سبق ذكره، والكتاب عبارة عن مقدمـة ومقالتني، وما يالحظ هو أنه جعل 
                                                

 .288:شوقي ضيف ، البالغة  تطور وتاريخ، ص - 1
  .12:م، ص2001/هـ1422ط، .دار الفكر العريب، القاهرة، د عبد الفتاح الشني، البديع يف ضوء أساليب القرآن الكرمي، -2
   .179:صالسكاكي ، مفتاح العلوم ،أبو يعقوب  - 3
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بالصناعة البديـع مبحثا من مباحث علم البيان، وهـو يعدد أنواعه اللفظية يف املقالة األوىل اخلاصة 
اللفظية، وأنواعه املعنوية يف املقالة الثانية اخلاصة بالصناعة املعنوية، كما أنـه يتطرق إىل ما يسمى باحليل 

وكل هذا وإن تضمن مشقة من :"...البديعية، وهي ما اشتهر ا احلريري يف رسائله، ويعلق عليها قائال
... الفصاحة هي ظهور األلفاظ مع حسنها،الصناعة فإنه خارج عن باب الفصاحة و البالغة، ألن 

وهذا الكالم املصوغ مبا أتى به احلريري يف ... واملعاين ظوكذلك البالغة فإا االنتهاء يف حماسن األلفا
  . 1..."رسالته وأورده ذلك الشاعر يف شعره ال يتضمن فصاحة وال بالغة، وإمنا يأيت ومعانيه غثة باردة

: ويؤلف ثالثة كتب هي )هـ 654ت(ن بن أيب األصبع املصري ـلديذلك زكي ار بعد ـويظه     
ويتسع فيها يف استعمال البديـع اتساعا  >>بديـع القرآن<<، و>>حترير التحبري<<، و>>األمثال<<

أما حترير التحبري فقد أحصى فيه من احملسنات مائة واثنني وعشرين، بدأها مبحسنات ابن " كبيـرا، 
ضى جيمع من كتب املصنفني بعدمها ما بلغ باحملسنات اثنني وتسعني حمسنا، وأضاف املعتز وقدامـة، مث م

عرض فيه ما  >>بديـع القرآن<<وصنف بعده ... ))سلِّم له منها عشرون((إىل ذلك ثالثني حمسنا جديدا 
اع وهذه األنو 2."للذكر احلكيم من حمسنات بديعية بلغ ا مائة حمسن ومثانية كما يقول يف مقدمته

، واملالحظ هلذا التصنيف جيـد أن ابن أيب 3ذكرها السيوطي بعده وتعرض هلا بالشـرح والتمثيل 
األصبع ميزج أيضا بني البديـع وبني البيان واملعاين، فهـو يذكر للبديع ااز واالستعارة والتشبيه 

  .ن صور املعـاينوالكناية، وهي من أبواب البيان،ويذكر التكـرار واإليضاح والبسط مثال،وهي م
وال ميكن إـاء احلديث عن البديـع دون اإلشارة إىل لـون أديب بديعي ظهـر يف هذه      

،وهي قصائـد من البحر البسيط، واختلف يف أول من افتتحها >>بالبديعيـات<<املرحلـة وهو ما مسي 
هو : ، وقيل)ـه670ت(4هو الشاعر املصري علي بن عثمان بن سليمان اإلربلي الصويف: فقيل

بقصيدتـه ضمنها مائـة ومخسني نوعا من أنواع ) هـ750ت(الشاعـر صفي الديـن احللي 
، وما لبث أن بدأ العلماء بعد ذلك 5"الكافيـة البديعيـة يف املدائـح النبويـة:" البديـع مساها 

  :          يتبـارون يف نظم البديعيات على غرار ما سبق، ومنهـم

                                                
  لبنان، /ب العلمية، بريوتالشيخ كامل حممد حممد عويضة، دار الكت: حققه وعلق عليهضياء الدين بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،1- 
 .266/267:، ص02:م،ج1998/ هـ1419، 01:ط    
 .359:ضيف ، البالغة  تطور وتاريخ، صشوقي  -2
 .وما بعدها 373:، ص1ج علي حممد البجاوي، دار الفكر العريب، دط،دت،: حتقيق،معترك األقران يف إعجاز القرآنالسيوطي ، جالل الدين : ينظر -3
  .195: تاح الشني، البديع يف ضوء أساليب القرآن الكرمي، صعبد الف: ينظر -4
 .360:ضيف ، البالغة  تطور وتاريخ، صشوقي  :ينظر -5
 



  .دثنيأسلوب التقابل عند القدماء واحمل                    /               الفصـل األول              

  32

، )هـ837ت(، وابن حجة احلموي)هـ789ت(، عزالدين املوصلي)هـ780ت(لسيابن جابر األند 
، وصدر الدين بن معصوم احلسيين املدين )هـ922ت(، وعائشـة الباعونية)هـ849ت(والسيوطي

، ولقد استمر هذا اللون األديب على هذا املنوال )هـ1143ت(، وعبد الغين النابلسي)هـ1117ت(
، وحممود صفوت الساعايت )هـ1126ت(د الرببيـر البريويتأمح:حىت العصر احلديث حيث جند

  1).هـ1341ت(، والشيخ الطاهر اجلزائري)هـ1298ت(
إن ظهور هذه القصائد البديعيـة وما تال ذلك من شروحات هلا ، وشروحات هلذه الشروحات،       

  .ود يف مباحثها مجيعاهلـا ولكتب البالغة، كل ذلك أدى إىل أن تصاب البالغة بالعقم واجلم وتلخيصات
      

             
  
  
  

cc 
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  : ــاءمأسلوب التقابل عند القـد-2
أخذ عند الدارسني القدماء احلظ الوافر من الدراسة والتحليل ، وهذا ما  قد ال شك وأن التقابـل     

منهم من زاد من عمق نظرـم إليه من جهـة، واختالف هذه النظرة من جهة أخرى؛ حيث إن 
كانت دراسته شكلية تعتمد أسلوب اإلحصاء، وذلك بإيـراد املثال، وعد ما تضمنه من عناصر التقابل، 

،ومنهم من كانت دراسته ...كأن يكون اثنيـن يف مقابل اثنيـن، أو ثالثـة يف مقابل ثالثـة، وهكذا
ذا املفهوم من خلط هيعتور  متكاملـة حتدد فيها مفهـوم التقابل، دون أن ننسى اإلشـارة إىل ما كان

و لقد عرض البحث منوذجا لفهم اللغويني والنحاة للتقابـل، . بينـه وبني مفهوم الطبـاق خباصة
وبقي أن يعرض .  متمثال فيما تضمنتـه املعاجم اللغوية من تعريفات، وفيما ذكره أبو علي الفارسي

  : يف ذلك التسلسل الزمين هلـم، وهم لعدد من أعالم البالغـة الذين تناولوه بالدراسة، مراعيا
   ):هـ296ت( املعتـزأبو العباس عبد اهللا بن  -أ

وبذل " البديع"قـد جترد للرد على هجمات املتفلسفني، فألف كتابـه  زـبنا أن ابن املعت رـلقد م     
ز عتيـق يف فيه جمهـودا ال ينكره جاحد، وهذا الكتاب بناه على مقدمة ومخسة أبواب، يقول عبد العزي

و املتصفح لكتاب البديـع جيد أنه يشمل أوال على مخسة أبواب يتحدث فيها ابن املعتز عن :" ذلك
االستعارة، واجلناس، واملطابقة، ورد أعجاز الكالم على ما : أصول البديع الكربى من وجهة نظره، وهي

، 1")) املذهب الكالمي ((  جلاحظا وتقدمها، أما الباب اخلامس من البديع فهو كما يقول مذهب مساه عمر
وهـو يف هذه األبواب ينوع يف استعمال الشواهد، فهو يستشهد بالقرآن الكرمي، واحلديث، وكالم 

وابن املعتز حني يتكلم يف الباب الثالث عن . الصحابة، وكالم األعراب، والشعر، وكالم احملدثني، واملثل
  .2أنه ال يفـرق بينها وبني املقابلـة ذلك، املطابقة؛ نستشف من الشواهد اليت يوردها يف

اب لَعلَّكُم { :فمن القرآن الكرمي يستشهد بقول اهللا تعـاىل      ا أُويل األَلْبـي اة يـاصِ حص لَكُم يف القو
و الذي هو املوت وبني احليـاة" القصاص" لك يكون قد قابل بني معىن بذ وهو ،3}تَتَّقُــــون.  
إنكم لتكثرون عند : "لألنصار -صلى اهللا عليه وسلم -ديث النبوي الشريف، قول الرسول ومن احل     

  تكثرون (يف هذا يكون قد قابـل بني  - صلى اهللا عليه وسلم-، والرسول 4"الفزع وتقلون عند الطمع

                                                
 .10: ص علم البديع،عبد العزيز عتيق ،  -1
 وما بعدها 36:ابن املعتز، كتاب البديع، صفحة : ينظر  -2
  . 178:اآليةالبقرة ،   -3
  36:، ص كتاب البديع ابن املعتز، - 4
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  . من جهة أخرى) تقلـون عند الطمع(من جهة، و ) عند الفـزع
ما رأيت يقيـنا ال شك : من املطابقة قولُ حسنٍ املشهـور"  :أما من أقوال الصحابـة فنجـد     

وقد أُنكـر عليه اإلفراط  -رضي اهللا عنه- قال احلسن  "و، 1"فيه أشبـه بشك ال يقيـن فيه من املوت
،  2"خوفـك حىت تبلغ األمـن، خري ممن آمنك حىت تبلـغ اخلوف إن من: يف ختويف النـاس

، وهو ناتج عن تغيري موقع )شك ال يقني فيه(و ) يقني ال شك فيه: (ول بيـنوالتقابـل يف القول األ
 إن من: (يف التركيب، ومثله أيضا يف الثـاين، والذي هو بني قولـه) الشك واليقني: (الكلمتني

  ). آمنك حىت تبلـغ اخلـوف: ( وقولـه) خوفـك حىت تبلغ األمـن
أذنب وهو يضحك دخل النـار وهو يبكـي، وكم  كم مـن: وقال ابن عباس: " كما جند أيضـا

  .3"من أذنب وهو يبكي دخل اجلنـة وهو يضحـك
إن اهللا كفانـا مؤونـة : " ومما استشهد بـه من كالم العرب البلغـاء قول احلجاج يف خطبتـه      

قـال " وأيضا ، 4"الدنيا وأمـرنا بطلب اآلخرة فليت اهللا كفانـا مؤونـة اآلخرة وأمرنا بطلب الدنيا 
إن فالناً وإن ضحك لك فإنه يضحك منك، فإن مل تتخذه عدواً يف عالنيتك، فال جتعله : أعرايب لرجـل

من جهة، ) آلخرة الدنيا وأمـرنا بطلب كفانا مؤونـة( واحلجاج قابل بني   .5" صديقاً يف سريرتك 
 فإن مل تتخذه(رايب قابل بني من جهة أخرى، واألع) كفانـا مؤونـة اآلخرة وأمرنا بطلب الدنـيا(و

قيل أليب دؤاد : حدثين األسدي قال: "وقوله. )فال جتعله صديقاً يف سريرتك(وبني ) عدواً يف عالنيتك
   6".أهنتها بكراميت كما أكرمتـها ـواين  :أهنتها يا أبا دؤاد فقال: األيادي وبنته تسوس دابته 

  ]من البسيط: [وقال زهري: " جنـد قولهومن أمثلـة مـا استشهـد به من  الشعر      
  7."ليـثٌ بِعثَّـر يصطـاد الرجالَ إذا             ما اللّـيثُ كذَّب عن أقرانه صدقَــا

  ] من الكامل:[يقول الفرزدق: " وقولـه أيضا. و الشاعر يف البيت، يكون قد قابل بني الكذب الصدق
  .8"م              الَ يغـدرون ولَا يفُــونَ لـجـارِقبـح اإللـه بين كُليبٍ إنهــ       

                                                
 .املصدر السابق، نفس الصفحة  -1
 .37: ص ،املصدر نفسه  -2

  . املصدر نفسه ، نفس الصفحة 3-
   . 36: ص،املصدر نفسه  -4
 .37: ص ،املصدر نفسه  -5
 .38:، صاملصدر نفسه  -6

   .77 : بن أيب سلمى ،صاملصدر نفسه ، نفس الصفحة ، والبيت من  ديوان زهري 7-
 .360:، دط ،دت، ص1كرم البستاين، دار صادر،بريوت، ج:والبيت يف ديوان الفرزدق، حتقيق وشرح. 39:،صاملصدر نفسه  - 8
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  ".ال يفون " و " ال يغدرون " حيث قابـل بني 
  ]من الطويل: [وقـال أبو متّـام

  .1"هلَم مرتلٌ قد كان بالبِيض كَاملها             فصيـح املغاين مث أصبـح أعجمـا       
  ".   أصبح أعجـما : " ، وقوله"فصيح املعاين ...انك: " واملقابلـة يف البيت بني قوله 

ما أشبـه الباقي : وقال عبد اهللا بن عبد احلميد يف تعزيـة: " وأمـا من كالم احملدثيـن، قولـه     
يف  الطرف  األول " الباقي " ، فهو قد قابل بني 2"الذي ينتظر الفناء باملاضي الذي أتى الفنـاء عليـه 

أتى " و   " ينتظـر الفناء " يف طرفـه الثاين منـه، وباملثل قابـل بني " املاضي "  من التركيب، وبني
من طلب اآلخرة طلبته الدنيا حىت توفّر رزقه منها، : وقال سهل بن هارون: " ، وقولـه"الفنـاء عليه 

  .    3"ومن طلب الدنيا طلبه املوت حىت يخرجه منـها 
شعره و  - عة من األمثلة موضحا ا ما يعاب من التقابـل يف الكالم مث هو بعد ذلك يـورد جممو     

لبعض احملدثيـن، وهو من عجيب هذا الباب يف الـرداءة : " فأمـا األول فقد ذكر منـه    -نثـره 
  ]: من الكامل[ 

     4"وجعلت مالك دونَ عرضك جنـةً         إذْ عـرض غريك ال يقيه بقـوة        
، "ال يقيه بقوة : " وبني املعىن يف قوله" جنـة " ومن فساد املقابلة يف هذا البيت أن الشاعر قد قابل بني 
  .    وهو تقابل ال يصلح ال من جهة املوافقـة وال املخالفـة

: وقال كاتب تامش وامسه شجاع يف دعائـه: " وأمـا الثاين، فذكر منه شاهدا واحـدا يتمثل يف قوله 
 رحـمت ـمارح 5"يا رب          . 

  :  )هـ337ت( قدامـة بن جعفـر  -ب
ليسهم  مـا يف تطوير " نقد النثـر" و" نقد الشعـر" من أوائـل النقاد العرب، يأيت بكتابيـه      

وت ، حيث تكلم عنها يف باب نع6" من أوائل من تكلموا عن املقابلة" وهو يعد أيضا . البالغة العربية
                                                

 ،01ط وت،لبناين،بريال إيليا احلاوي، دار الكتاب: ، ضبط معانيه وشروحه وأكملهاديوان أيب متام موجود يف شرحوالبيت . 41:، صاملصدر السابق  -1
  .  541: ص  ،1981

 .40: ، صاملصدر نفسه  -2
  .45/46:، صاملصدر نفسه  -3
 .47: ، صاملصدر نفسه  -4
 .، نفس الصفحةاملصدر نفسه  -5
 .65:البديع ، صعلم عبد العزيز عتيق،  -6
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املعاين، وهو يربط صحة املعاين وفسادهـا بصحة املقابلـة وفسادها، و جاء ذلك يف موضعني من 
وهي أن يصنع الشاعـر : " ، يقول يف املوضع األول متحدثا عن صحة املقابلـة "نقد الشعر" كتابـه 

ويف املخالف مبا  معاين يريد التوفيـق بني بعضها وبعض، أو املخالفـة، فيأيت يف املوافق مبا يوافـق
خيالف على الصحة، أو يشرط شروطا ويعدد أحواال يف أحد املعنيني، فيجب أن يأيت مبا يوافقه مبثل الذي 

  ]من الطويل:  [ ومثل قول اآلخر...شرطه وعدده، ويف ما خيالف بضد ذلك، 
  .يـام طوالٌ أَمرتتقَاصرنَ  واحلَولَيـن يل مث إنـه         أَتت بعـد أ           

أن املقابلة تقوم على مراعاة املناسبة " ، ونفهم من ذلك 1"بالطول واملـرارة: فقابـل القصر واحلالوة
بني الكلمات، مع مراعاة معىن املواجهة املستمدة من املعىن اللغوي للمقابلة، وهذه املناسبة إما أن تكون 

  .2"بالتوافق، أو التضاد، أو قريبا منهما
  : ومن األمثلـة اليت أوردهـا قدامة أيضا متثيال منه لصحة املقابلـة وجودـا قولـه      

  ]من الكامل:  [و مثلـه قول اآلخـر"  
  .3"وإذا حديثٌ سـاءين مل أكتئب            وإذا حديثٌ سـرين مل آشـر

ئاب األشر، وهذه املعاين يف فقد جعـل بإزاء سرين سـاءين، وبإزاء االكت:"ويعلق على ذلك قائـال 
  .4"غايـة صحة التقابـل

ومن كان حافظا ملا ذكرنا من : " ويف املوضع الثاين، حني يتكلم عن فساد املقابالت، حيث يقول     
صحة املقابالت يف باب النعوت ظهرت له احلال يف فسادها كثيـرا، وهو أن يضع الشاعر معىن يريد أن 

املوافقة أو املخالفة فيكون أحد املعنيني ال خيالف اآلخر و ال يوافقـه، مثال يقابله بآخر إما على جهة 
  ]من اخلفيف:  [ذلك قول أيب علي القرشي

ودثُ اجلُنغَيا وينالد نيز تمشَسٍ            أَن دارِ من عبيرِ األخيخ 5"يا ابن. 
        . 6"لقوله زين الدنيا وال مضادا وذلك عيب فليس قوله وغيث اجلنود موافقا: " ويعلـق على ذلك

  

                                                
 .133:ص قدامة بن جعفر، نقد الشعر، -1
  .32:  ، صمىن علي سليمان الساحلي ، التضاد يف النقد األديب - 2
  .134: ص قدامة بن جعفر، نقد الشعر، -3

  . نفس الصفحة  ،املصدر نفسه  4-
  . 201/202 :، صاملصدر نفسه  -5
  .202:املصدر نفسه ، ص -6
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   ): هـ  037ت (احلسن بن بشر اآلمدي  -ج    
" هو أبو القاسم احلسن بن بشر اآلمدي، له مصنفات خمتلفة يف اللغة والشعر، ويعترب مؤلفـه       

لكتاب ببيان أن يف الشعر ونراه يستهل ا"من أهم مؤلفاته،  -أبو متام والبحتري - " املوازنة  بني الطائيني
مذهبني متقابلني خيتلفان من حيث صنعه ونقده، أما املذهب األول فمذهب املطبوعني الذين ال يتكلفون 

وأما املذهب الثاين فمذهب . يف صنع الشعر، بل يرسلون أنفسهم على سجيتها، وميثلهم البحتري
                                   1."تاج إىل شرح واستنباط، وميثلهم أبو متاماملتكلفني الذين يبعدون يف معانيهم ويغمضون فيها حىت حت

وما علمت أن أحدا فعل هذا غري :" ويتعرض اآلمدي الختالف البالغيني يف تسمية الطباق، قائال     
ة، فإين أيب الفرج، فإنه وإن كان هذا اللقب يصح ملوافقته معىن امللقَّبـات، وكانت األلفاظ غري حمظور

مل أكـن أحب له أن خيالف من تقدمه مثل أيب العبـاس عبد اهللا بن املعتز وغريه ممن تكلـم يف هذه 
مث، ويف تعريفه له، يأيت على ذكر . 2"األنواع وألف فيـها، إذ قد سبقوه إىل اللقب وكفوه املئونـة 

العرب؛ وهو أكثر وأوجد يف ورأى الطائي الطباق يف أشعار : " التقابل، فيقـول يف موضع من كتابه
فهذا حقيقة الطباق،  إمنـا هو مقابلة الشيء ملثله، ...كالمها من التجنيس، وهو مقابلة احلرف بضده 

  ]من البسيط:  [مطابقيـن؛ ومنه قول زهيـر  -إذا تقابال - قـدره، فسموا املتضادين  الذي هو على
  .3ليثُ كَذَب عن أَقرانِه صدقَاليثٌ بعثَّـر يصطَاد الرجال إذا         ما ال

ـًا" صـدقا"وبني قوله " كـذب"فطابق بني قوله         ]من البسيط:  [وقول طفيل الغنوي يصف فرس
  4يصانُ وهو ليومِ الـروعِ مبـذُول

ويف موضع آخـر، حينما يشري إىل ما يقارب . 5" "مبـذول"وبني قـوله " يصان"فطابق بني قوله     
  لعلـه يعين مبا يقارب الضد " ، وهو 6"مقابلـة احلرف بضده أو ما يقارب الضد : وهو: "الضد فيقول

  .         7"هـو ما ال يقع بالتضـاد يف اللفظ وإمنـا يف املعىن
                                                

  .128:شوقي ضيف، البالغة تطور وتاريخ، ص -1
  .لبنان، د ط، د ت/ حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العلمية بريوت:ليق، حتقيق وتعأيب متام والبحتريشعر اآلمدي، املوازنة بني أبو القاسم احلسن بن بشر  -2

   .258: ص     
   .77:ص ديوان  زهري بن أيب سلمى،  -3
ة، طبعة اية القرن، البيت يف بغية اإليضاح لعبد املتعال الصعيدي،مكتبة اآلداب، القاهـر. بِساهمِ الوجه ملَْ تقْطَع أَباجِلُه :والبيت أوله، طفيل الغنوي - 4

  .06: ص، 4م، ج1999/هـ1420

    .  255، 254: ، صأيب متام والبحتريشعر اآلمدي، املوازنة بني أبو القاسم احلسن بن بشر  -5 
  .254: صاملصدر نفسه ،  - 6
 .38:م، ص2006،  1د ، طعامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، إرب التقابل والتماثل يف القرآن الكرمي ، فايز عارف القرعان، -7
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  ):  هـ388ت(أبـو علي حممد احلامتي  -د
، وهو يف 1)ما ورد يف املقابلةأحسن ( حتت باب   )) حلية احملاضرة((تكلم عن املقابلـة يف كتابه      

، ملا استحسن "قدامة بن جعفر" ذلك ميثل هلـا مبا استحسنه غريه منها، فيذكر منهم على سبيل املثال 
  ] من الطويل:  [املقابلة يف قـول الشاعـر

  فَيـا عجبا كيف اتفقْنـا فناصح           وفـي، ومطوي على الغلِّ غـادر؟           
     2"جعل بإزاء ناصـح مطويا على الغل، وبإزاء وفـي، غـادراً : " ول احلامتي يف ذلك ويقـ
    ):هـ395ت(أبو هالل العسكري  -هـ
     إيـراد  الكالم، مث مقابلتـه مبثلـه يف املعىن : املقابلة: " املقابلـة يف كتاب الصناعتني بقولهف عر

ما قاله بأا  - مع التمثيل -ويوضح أبو هالل العسكري  ،3"واللفـظ على جهة املوافقة أو املخالفة 
، 4"فأما ما كان منها يف املعىن، فهو مقابلة الفعل بالفعـل : " مقابلة الكالم مبثله يف املعىن واللفظ، فيقول

ـــة  بِما ظَلَم{ :، وميثل لذلك من القرآن الكرمي، بقول اهللا تعاىل 4" اوِيـخ م وتُهـيب  كلــويعلق على  5}ـــــوا فَت

را ومكَرنَا ـروا مكْـــــومكَ{ :وبقوله تعاىل . 6..."فخواء بيوم، وخراا مقابلة لظلمهم: " على ذلك بقوله
فاملكر من اهللا تعاىل العذاب، جعله اهللا عز وجل مقابلة ملكرهم بأنبيائه وأهـل : " ، ويقول 7}مكْـرا 

  .8"طاعتـه 
  ]من الطويل: [الشعر، قول تأبط شـراوممـا مثل به من  

ركااَألو ـانجطفي باهلع كما هز           طفَـهبه يف ندوة احلي ع 9.أهـز  

                                                
  . 37: مىن سليمان الساحلي، التضاد يف النقد األديب، ص: أبو علي حممد احلامتي، حلية احملاضرة ، نقال عن -1
 . ، نفس الصفحة نفسهاملصدر  -2
  . 337: أبو هالل العسكري ، كتاب الصناعتني، ص -3
 .، نفس الصفحةنفسهاملصدر  -4

  .54: النمل ، اآلية  -5
   .337:أبو هالل العسكري ، كتاب الصناعتني، ص - 6
  .   52:، اآليةالنمل -7
 .337:أبو هالل العسكري ، كتاب الصناعتني، ص -8
 .37: م، ص2002/هـ1422، 01عبد املنعم أمحد صاحل، دار اجليل، بريوت، ط: أبو متام حبيب بن أوس الطائي، ديوان احلماسة ، حتقيق -9
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  .،وهذا من باب اجلزاء"هز عطفي " وبني الفعل " أهز عطفه " والشاعر يف هذا البيت يقابل بني الفعل   
فإن أهل الرأي :" عر ومن النثر، ومن هذا األخري أورد قوهلموأما ما كان منها باأللفاظ، فيمثل هلا من الش

والنصح ال يساويهم ذو األفـن والغش، وليس من مجع إىل الكفايـة األمانـة، كمن أضاف إىل 
، وهذا املثـال فيه إشارة من أيب هالل العسكري إىل تقابل التخالف، وهذا ما 1"العجـز اخليانـة 

وقد طابق مجاعـة من املتقدمـني بالشيء وخالفه  : "حني يقـول يشيـر إليه أيضا يف موضع آخر
  ]من الكامل:  [على التقريب، ال على احلقيقـة وذلك كقول احلطيئـة

فَعنـا يحيدلَا مو ـرضا يمتش           عدت الكَلَامِ فَلَم ارأَطْر ذْتأَخ2.و  
  .  3..."وجه التقريبواهلجاء ضد املديح فذكر الشتم على     

  ): هـ456ت(احلسن بن رشيق القريواين  -و
بابـا تكلم فيه عن   )) العمدة يف صناعة الشعـر وآدابه ونقده (( أفـرد ابن رشيق يف كتابـه     

املقابلة، باإليضاح والتحليل، وهـو فيه يذكر حدها، حيث يضعـها بني التقسيم والطبـاق، ويعرفها 
وأصلـها ترتيب الكـالم على ما جيب؛ فيعـطي أول الكالم ما يليق بـه ... : "بعد ذلك فيقـول

  . 4"أوال، وآخره ما يليـق به آخرا، ويأيت يف املوافق مبا يوافقـه، ويف املخالف مبا خيالفـه
لعلـه حني جعل املقابلـة بني التقسيم، والطباق، قد أحس بأن طبيعة كل من " وابن رشيـق     

على املقابلة، حيث يعول املتكلم يف التقسيم على وضع أقسام  الشيء  –يف الغالب  - د القسمني، تعتم
  .5"الذي يتحدث عنه، متقابلة يف كالمـه 

وهو أيضا يقارن بينها وبني الطبـاق، ونفهـم من كالمه يف ذلك أن الفرق بينهما يكمن يف      
وأكثر : " فهو مقابلـة، يقول يف ذلك العـدد، فما كان دون الضدين فهو طبـاق، وما جتـاوزمها،

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

  فيا عجبـا كيف اتفقنا؛ فناصـح           وفـي، ومطوي على الغلِّ غـادر؟
                                                

 .338: ، كتاب الصناعتني، ص أبو هالل العسكري -1
  .212: ، ص1998، 02.حنا نصر احلتي،دار الكتاب العريب،بريوت،ط: ديوان احلطيئة برواية وشرح ابن السكيت، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه -2

  نواحيه ، الواحدة  طرة   : وأطرار الكالم     

  .     315/316: الل العسكري ، كتاب الصناعتني، صأبو ه -3
 .13: ، ص2:ابن رشيق القريواين، العمدة، ج -4

  .41-40:، ص مىن علي سليمان الساحلي،التضاد يف النقد األديب -5
 
 



  .دثنيأسلوب التقابل عند القدماء واحمل                    /               الفصـل األول              

  40

  وفاء بالغل والغدر، وهكذا جيب أن تكون املقابلـة الصحيحة، لكن قدامـةفقابل بني النصح وال     
وهذه املقابلة اليت ال يراعى فيها الترتيب بني املتقابالت، . 1..."مل يبال بالتقدمي والتأخري يف هذا الباب،

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

 موالقَـد الكَـف رِيـدـا تم علُـهف2و  
ألن الكف من اليد مبرتلة القدم من الرجل، فبينهما مناسبة وليست مضادة، :"وكان تعليقه على ذلك     

ــفَ{:ولو طلبت املضادة لكان الرأس أو الناصية أوىل،كما قال تعاىل امويـي واألقْــــــداصـو ذُ بالنـ4"  3}خ.  
قـول اهللا : " وميثل للمقابلـة اجليدة مبجموعة من الشواهـد مع التعليق عليها، فمن القرآن الكـرمي 

ــــوا فيه  و لتَبتَومــــن ر{ :تعـاىل كُنـتَسل  ـــار هـالن ــلَ و الَّيـ لَ لَكُمعج  هتمحفَضْل نغُــــوا مفقابـل الليـل 5}ــه ،
بالسكون، والنهـار بابتغاء الفضل، وجعل بعض املفسرين اللّيل والنهـار مبعىن الزمان، واألول 

  .     6"أعجـب يل 
  ]من الكامل:  [ومن جيد املقابلـة قول بكر بن النطاح احلنفي : " ومن الشعر يقول

ةاودللع ـدأُوقي وأُذْك ـادزِن ـارنغًى وو ارـنِ نيارى           نـروالق  
  ]من الطويل:  [وكذلك قولـه

  لباسي حسـام أَو إِزار معصفَـر           ودرع حديـد أَو قَميص مخلـق
  .  7"كذا رويناهإال أنه لو كان اإلزار رداء كان أجود، ال سيما والسيف يسمى رداء، ولكنا ه     

وأعد حملسنهم جنة وثوابا، وملسيئهم نارا  ((كالم إبراهيم بن هالل الصايب " ومما استشهد به من املنثـور 
  .    8"))وعقـابا

                                                
 .13: ، ص2:ابن رشيق القريواين، العمدة، ج -1
.  . .    ،  ل للنشر والطباعة والتوزيع ، القاهرة،ديوان املتنيب ، دار اجلي رِجـالَه في الركْضِ رِجـلٌ واليدان يـد:وصدر البيت.14:، ص نفسهاملصدر  -2
 .332:م ، ص2005/هـ1426، )ط.د(
  .40: الرمحان، اآلية -3
 .14: ص،2:جابن رشيق القريواين، العمدة،  -4
 .73: القصص، اآلية -5
  .15: ص،2:جة، ابن رشيق القريواين، العمد -6
  .، نفس الصفحة  املصدر نفسه -7
  .16:، صاملصدر نفسه  -8
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وهو بعد أن فصل يف اجليد من املقابالت، يأيت على ذكر عيوـا ممثال لذلك بأبيات من الشعر، مع      
  ] من الوافر:  [ ومما عابه اجلرجاين على ابن املعتـز: " لهالتعليق عليها ، نذكر منها قـو

ودـلِ اخلُداخلَج نم ترما احكَم           اررمانِـبِه احوي جف ـاضي1.ب  
     2..."ألن اخلدود متوسطة وليست جوانب؛ فهذا من سوء املقابلـة،     

   ]من الطويل:  [قـال أبو نواس: " وقولـه أيضا
  3أَرى الفَضـلَ للدنيا والدينِ جامعـا           كَما السهم فيه الفُوق والريش و النصلُ

  . 4"فزاد يف املقابلـة قسما؛ ألنه قابـل اثنني بثالثـة     
افقـا كما ما ليس خمالفا وال مو" مث عرض بعد ذلك لنوع آخر من املقابلة  مساه املوازنة اليت هي عنده 

ومن أملح ما رويناه يف املوازنـة : " ، ويقـول ممثال لذلك5"شرطوا إال يف الـوزن واالزدواج فقـط 
  ]  من البسيط:  [املوازنـة وتعديل األقسام مما جيب أن خنتم به هذا الباب قول ذي الرمـة

  6بِه طـرب؟أستحدثَ الركب عن أشياعهم خربا           أَم راجع القَلْب من أَطْرا
موازن  ))عن أشياعهم خربا((وقوله  ))أم راجع القلب(( موازن لقـوله  ))أستحدث الركب(( ألن قوله     

موازن  ))أشياعهم((وعن موازن ملـن، و ))لقلبل((مـوازن  ))الركب((، وكذلك ))من أطرابه طرب((لقوله 
  .      7")) طرب(( موازن لـ ))خربا((و ))أطرابـه((لـ 

  ):هـ466ت(ابن سنان اخلفاجي  -ز
، والذي تكلّم فيه عن الفصاحة وما تضمنته من فنون البيان والبديع، ))سر الفصاحة(( اشتهر بكتابه     

  فأما املخالف وهو الذي يقـرب : " ومما تكلم عنه من فنون البديع؛ الطباق، وذكر منه املخالف، يقول
  ] يلمن الطو:  [من التضاد، فكقـول أيب متـام 

ـرضسٍ خدنمن س يهى           هلا الليلُ إِلَّا وا فما أَتـرمح تاملو يابى ثرد8ت  
      

                                                
 . 188:م، ص1980/ هـ1400ط، .دار بريوت للطباعة والنشر، د ،بن املعتزاديوان  -1
 .16:،ص2:ابن رشيق القريواين، العمدة، ج - 2
  .23:هـ ، ص1301:مطبعة مجعة الفنـون ، دون طبعة ،  سنة  ديوان أيب نواس، -3
  .16:ص،2:جة، ابن رشيق القريواين، العمد -4
  .17:، صاملصدر نفسه  -5
 . 280:لبنان، د ط، د ت، ص/عمر فاروق الطباع، دار األرقم ، بريوت: شرحها وضبط نصوصها وقدم هلا ،أبو زيد القرشي، مجهرة أشعار العرب -6
 .18:ص،2:جة، ابن رشيق القريواين، العمد -7
   . 671:ص، ديوان أيب متام إيليا احلاوي، شرح -8
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      1"فإن احلمر واخلضر من املخالف، وبعض الناس جيعل هذا من املطابق  
عنيني مضادا أن يكون أحد امل:"... ويشري أيضا للتضـاد املعنوي، وهذا ما نفهمه من قـوله عن الطباق

  ] من البسيط:  [قول أيب الطيب...ومما يستحسن من املطابق...لآلخر أو قريبا من املضاد
  2أَزورهم وسـواد اللَّيلِ يشفَـع لي           وأَنثَنِي وبياض الصـبحِ يغـرِي بِي

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

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

  .       3"ومطابق غري حمض  فالليل والصبح عنده من بيت املتنيب طباق غري حمض 
ـّا يذكـر املقابلة و الطباق ، يبدو أنه ال يفرق بينهما، وخيتار استعمال مصطلح الطباق، يقول : وهو مل

  .  4"ميع باملطابـق على أن الذي أختـاره تسمية اجل" 
  ):هـ626ت(سراج الدين السكاكي  - ح

  سبق وأن ذُكر يف املبحث السابق أن السكاكي كان من أعيـان رجال البالغـة يف القرن السابع      
وقد كان ما انتهى إليه يف ذلك وليد اكتساب وجمهود " ، >> مفتاح العلوم <<اهلجري وذلك بكتابه 
ستطاع أن خيرج من اطالعه على أعمال رجال البالغة املتقدمني عليه مبلخص ملا ذايت، وتفصيل ذلك أنه ا

نثروه يف كتبهم من آراء أضاف إليها ما عن له شخصيا من أفكار، مث صاغ ذلك كله صياغة حمكمة 
  . 5"استعان فيها بقدرته املنطقية يف التعليل والتحديد والتقسيم والتفريع و التشعيب 

وهي أن : " تكلم عن املقابلـة جيعلـها من احملسنات املعنويـة، ويف تعريفها يقولوهو حني ي     
  جتمـع بني شيئني متوافقيـن أو أكثر وبني ضديهما، مث إذا شـرطت هنا شرطًا، شرطت هنـاك ضده 

يسرى، وأَما من بخلَ واستَغْنى، وكَذَّب فَأَما من أَعطَى واتَّقَى، وصدقَ بِاحلُسنى، فَسنيسره للْ{ : كقوله عز وعال
  ، ملّـا جعل التيسري مشتركا بني اإلعطاء واالتقاء والتصديق، جعل ضده،6}بِاحلُسنى، فَسنيسره للْعسرى 

                                                
  . 195: م، ص2006/هـ1427، 01:داود غطاشة الشوابكة، دار الفكر، األردن، ط: وخرج شعره اعتىن به بن سنان اخلفاجي،سر الفصاحة،ا -1
  حيضهم علي: يغري يب . 448:ديوان املتنيب، ص -2
 .191/193 :ابن سنان اخلفاجي، سر الفصاحة ، ص -3
 .191 :، صاملصدر نفسه   -4
 .32: ص ،علم البديععبد العزيز عتيق،  -5
   ). 10-5( :الليل، اآليات -6
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  .  1"وهو التعسري ، مشتركا بني أضداد تلك وهي املنع و االستغناء و التكذيب 
عن الطبـاق يف  المه أنه وضع التضـاد شرطا يف حصول املقابلة، وجعلها ختتلفوما يستنتج من ك    
  خيتص وهذا معناه أن الطباق .املتقابلني، حيث جيب أن يجمع فيها بني شيئني فأكثر وبني ضديهما عدد

  .باملفردات بينما ختتـص املقابلة بالتركيب
  ):    هـ637ت(ضياء الدين بن األثري  -ط

، ومما سبقت اإلشارة إليـه، أنّ >>املثل السائـر يف أدب الكاتب والشاعـر <<تابـه اشتهر بك     
الكتاب عبارة عن مقدمـة ومقالتني، وأن البديـع جاء مبحـثًا من مباحث علم البيان، تعددت أنواعه 

حدث عن يت" اللفظيـة يف املقالة األوىل، وأنواعـه املعنوية يف املقالـة الثانية، ويف هذه األخرية 
الطباق وصحة التقسيم وترتيب التفسيـر، ويتوسع : التناسب بني املعـاين ويقسمه أقساما ثالثـة، هي

يف معىن الطبـاق فيجعله يشمل املقابلـة واملشاكلـة واملؤاخاة بني املعـاين، وأراد بترتيب التفسري ما 
             2"يشمل اللف والنشـر

بلـة على وجهيـن؛ وجه تكون فيه بالتضـاد، ووجه تكون فيه بغري وابن األثري يرى املقا     
األليـق من حيث املعىن أن يسـمى هذا النوع املقابلـة، ألنه ال خيلو : " التضـاد، يقـول يف ذلك

  .3"احلال فيه من وجهني، إمـا أن يقابل الشيء بضده، أو يقابل مبا ليس بضده، وليس لنا وجه ثالث
وهو مقابلة الشيء بضده كالسواد والبياض وما جرى جمرامها فإنه :"...جه األول فيقول عنهفأما الو     

أما املقابلة يف  أحدمها مقابلة يف اللفظ واملعىن، واآلخـر مقابلة يف املعىن دون اللفظ،: ينقسم قسمني
فقابل بني الضحك والبكاء، والقليل  4}وا كَثيـراـــــــوا قَليـلًا ولْيبكُـــــفَلْيضْحكُ{ : اللفظ واملعىن فكقوله تعاىل

فمما جاء منه قول املقنع الكندي من : وأما املقابلـة يف املعىن دون اللفظ يف األضداد...والقليل والكثري
  ]من الطويل:  [شعراء احلماسـة

         الإِنْ قَلَّّ مىن               وي غل ـعابتي إِنْ تالـلَّ مج مأُكَلِّفهم رِفْـدالَه َي لَم.  
  تتابع يل غىن مبعىن قوله كثر مايل، فهو إذا مقابلـة من جهة املعىن ال من جهة اللفظ، ألن: فقولـه    

  حقيقة األضداد اللفظيـة إمنا هي يف املفردات من األلفاظ حنو قام وقعد وحل وعقد وقلّ وكثر فإذا ترك

                                                
  179:السكاكي ، مفتاح العلوم، ص أبو يعقوب1- 

  .332:شوقي ضيف، البالغة تطور وتاريخ ، ص -2
  .  244:، ص02:ضياء الدين بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ج -3
  .  83:التوبة، اآلية -4
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  . 1"لفظ مركب كان ذلك مقابلة معنوية ال لفظية، فاعـرف ذلكاملفرد من األلفاظ وتوصل إىل مقابلته 
أن يكون مثال، فالضرب األول : أن ال يكون مثال، واآلخر: أحدمها: " وأما الوجه الثاين فيه ضربان     

ما كان بني املقابِـل واملقابـل نوع مناسبة وتقارب، كقول قريط بن : األول: يتفرع إىل فرعني
  ]طمن البسي:[أنيف

   2يجزونَ من ظُلْمِ أَهلِ الظُّلمِ مغفـرةً          ومن إِساَءة أَهلِ السوِء إِحسـانا           
فقابـل الظلم باملغفرة، وليس ضـدا هلا، وإمنا هو ضد العـدل، إال أنه ملا كانت املغفرة قريبة من      

ما كان بني املقابـل واملقابـل به بعد، : النوع الثاين . ..العدل، حسنت املقابلـة بينها وبني الظلم
وذلك مما ال حيسن استعماله كقول أم النحيف وهو سعد بن قرط وقد تزوج امرأة كانت ته عنها 

  ]من الطويل:  [ فقالت من أبيات تذمها فيهـا
         ـرتا                سوفَـهرلَّ صع اما األيبِه صربـرِتمعتسمِ ماحا يف جمي بِه  
ـُـه                 مبذمومة األخالقِ واسعة احلــرِ             3فَكم من كَرِميٍ قَد مناه إَهل

فقوهلا مبذمومة اخلالق واسعة احلـر من املقابلة البعيدة، بل األوىل أن كانت قالت بضيقة األخالق      
وفايز عارف القرعان يرى أن هذا النوع من التقابل هو من  . 4..."تصح املقابلـةواسعة احلـر، حىت 

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

املؤاخـاة  <<: رق إىل نوع آخر من أنواع التقابـل، يضيفه إىل هذا الوجه، مسـاهمث، هـو يتط     
ومما يتصل ذا الضـرب ضرب من الكالم يسمى : " ، فهو يقول>>بيـن املعاين وبني املبـاين

 املؤاخـاة بني املعاين وبني املباين، وكان ينبغي أن نعقـد له بابا مفردا، لكنا ملّـا رأيناه ينظـر إىل
  .التقابـل من وجه وصلناه بـه

أما املؤاخاة بني املعاين فهو أن يـذكر املعىن مع أخيه، ال مع األجنيب، مثاله أن تذكر وصفا من      
األوصاف وتقرنه مبا يقرب منه ويلتئـم به، فإن ذكرتـه مع ما يبعـد منه كان قدحا من الصناعة، 

  ]البسيطمن :  [وإن كان جائـزا، فمن ذلك قول الكميت

                                                
 . 245/251:، ص02:جضياء الدين بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،  -1

 .   29: أبو متام، ديوان احلماسة، ص -2

  .631: املصدر السابق، ص -3
  .251/252:، ص02:ضياء الدين بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ج 4 -

  .85:فايز عارف القرعان، التقابل والتماثل يف القرآن الكرمي، ص -5
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           نبا الدلّ والشيهلَ فكَامإِنْ تــةٌ             وعافاِء رلْيبالع نائـلْ ظَغه أَم.  
  وأمـا ...يذكر مع اللمس وما أشبهـه ***، وما أشبهـه، والشنب**يذكر مع الغنـج *فإن الـدلّ     

:                لفاظ، فمن ذلك قول أيب متام يف وصف الرماحاملؤاخـاة بني املباين فإنه يتعلـق مبباين األ
  ]من البسيط[

  .1مثَقََّفَـات سلَبن العرب سمرتهـا  والروم زرقَتها والعاشق القَضفَـا             
ـروم، مث قال وهذا البيت من أبيات أيب متـام األفراد، غري أن فيه نظرا، وهو قولـه العرب، وال     

العاشق ، ولو صح أن يقـول العشاق لكـان أحسن، إذ كانت األوصاف جتري على ج واحد، 
  .2"وكذلك قولـه مسرـا وزرقتهـا، مث قال القضفا، وكان ينبغي أن يقول قضغـها أو دقتـها 

:  الت من حيث املعىنومـا يستشف من كالم ابن األثري أنـه يقصد باملؤاخاة املالءمـة بني املتقاب     
  ). مسـرا ، زرقتـها( و ) العـرب، الـروم : ( ، ومن حيث املبنـى)الدلّ ، الشنب ( 

يتطـرق بعد ذلك إىل الضرب الثاين من مقابلـة الشيء مبا ليس بضـده، وهو مقابلة الشيء مثله،      
: لـه وهو يتفرع إىل فرعنيالضرب الثاين يف مقابلـة الشيء مث: " وهو عنـده أيضا نوعان، يقول
ــوا اَ { :كقوله تعاىل: النوع األول. واآلخر مقابلـة اجلملة باجلملة. أحدمها مقابلـة املفرد باملفرد نَسـ

ـــم هـيسكَ{: ، وكقولـه3}فَنمكْــــووا مكَــــــرما وكْــــرنَا ما ـــــر5..." 4}ـر  .  
اعلم أنه إذا كانت اجلملة من الكلمة مستقبلـة قوبلت مبستقبلـة، : " نـهوأما النـوع الثاين فيقول ع

وإن كانت ماضيـة قوبلت مباضيـة، ورمبا قوبلت باملستقبلـة، واملستقبلـة باملاضيـة، إذ كانت 
اهتَديت   نِى نَفْسي، و إِعلَ  ـلُّـــما أَضـت  فَإِنَّـن ضَلَلْـاقُــــل { :إحدامها يف معىن األخرى، فمن ذلك قوله تعاىل 

                                                
.  

 .  أظهرت جرأة عليه يف تلطف كأا ختالفه وما ا خالف: ، ودلت املرأة على زوجهاتغنج وتلوى: د لـالً:الدل * 

  .  الـدالل: والغناج: الغنـج **
 ***نبالش :نِشكان أبيض األسنان حسنها : الرجل ب. 

 . 371:صشرح ديوان أيب متام،  -1

  . 252/254: ، ص02:،جضياء الدين بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر -2

 .   67:التوبة، اآلية -3

    .52:النمل، اآلية -4

 . 256:، ص02:ضياء الدين بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ج -5
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ــ ا يـفَبِمي َوحرب فإن هذا تقابـل من جهة املعىن، ولو كان التقابـل من جهة اللفـظ لقال وإن  1}ى  إِيل
  .2"اهتديت فإنما أهتـدي هلا 

  : ومن خالل ما مت عرضه، ميكن أن نلخص ما قاله ابن األثيـر عن التقابـل باملخطط التـايل   
  

  
  ): هـ684ت (أبو احلسن حازم القرطاجين  -ي

عن املقارنة بني املعاين، وجعل بعضها  >> منهاج البلغاء وسراج األدباء<<وهـو يتكلم يف كتابه      
بـين حازم القرطاجين فهمـه للمقابلة على أسـاسٍ من التضـاد املعنوي، وهو يف ذلك يبإزاء بعض، 

إذا أردت أن تقـارن بني املعاين وجتعـل بعضها بإزاء بعض " ق بينـها وبني الطباق، وأنت ال يفر
وتناظر بينـها فانظر مأخـذا ميكنك معـه أن تكون املعىن الواحد وتوقعـه يف حيزيـن، فيكون له يف 

                                                
   .50:سبأ، اآلية 1-
  .257: ، ص02:ضياء الدين بن األثري، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ج -2
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من اقتران  كليهما فائـدة، فتناظر بني موقـع املعىن يف هذا احليـز وموقعه يف احليز اآلخـر فيكون
  .1..."أو مأخـذًا يصلح فيـه اقتران املعىن مبضـادة فيكون هذا مطابقة أو مقابلـة...التماثل،

مث، هـو يف موضع آخر يتكلم عن املطابقـة و جيعل املقابلة سببا يف حدوثها ، وذلك حني      
ـة الشيء مبا يتنـزل مقابل: " يقسمها  إىل حمضـة وغري حمضـة، مث يقسم هذه األخرية بدورها إىل

  .منه مرتلـة الضد  وإىل مقابلة الشيء مبا خيالفــه
  ]من الكامل:  [فأمـا ما تنـزل مرتلة الضد فمثل قول الشريف     

  .2أَبكي ويبِسـم، والدجى ما بيننـا          حتى أَضـاَء بثَغـرِه، ودموعـي              
  .لتبسـم مرتلة الضحك يف املطابقـةفتنـزل ا     
  ]من الوافر:  [وأمـا املخالف فهو مقارنـة الشيء مبا يقرب من مضاده كقول عمرو بن كلثـوم     

  .4" 3بِأنـا نورِد الرايـات بِيضـا          ونصدرهن حمـرا قَد روِينا                 
  .، من حيث إما ليستا متقابلتني بالضد)بيـضا ومحـرا ( هو بني اللفظتني واملخالف يف قول الشاعر  

يأيت بعـد ذلك للحديث عن املقابلـة وجيعلها أعم من الطباق، كما جيعل املوافقة بني املعـاين      
يطابق وإنـما تكون املقابلـة يف الكالم بالتوفيق بني املعاين اليت : " شرطا يف حدوثها، يقـول يف ذلك

بعضها بعضا واجلمـع بني املعنيني اللذين تكـون بينهما نسبة تقتضي ألحدمها أن يذكـر مع اآلخر 
من جهة ما بينهما من تبايـن أو تقارب، على صفة من الوضع تالئـم ا عبارة أحد املعنيني عبارة 

  . 5"اآلخر كما الءم كال املعنيني يف ذلك صاحبـه
مقابلة : ذكر نوعني منها ممثال لكل نوع بأبيات من الشعـر، والنوعان مهاوعـن أنواعها جنـده ي     

التضاد، ومقابلـة التخالف، وهو يف ذلك ال يشتـرط اتفاق املعنيني املتقابلني يف طريف الكالم يف الرتبة، 
  ]من الوافر:   [وإن وقع كـان أحسـن، واستشهد عن عدم توفر الشرط ببيتيـن من الشعر مهـا

  أَسرناهـم وأَنعمنا  علَيهِـم          وسقْينا دمـاَءهم  الترابـا                   
  .                  فَما صربوا لضربٍ عند حربٍ          ولَا أَدوا لحسنِ يد ثَوابـا                   

                                                
.  
 . 14/15:، منهاج البلغاء وسراج األدباء، صحازم القرطاجين -1
  .       593:م، ص1935/هـ1415، 01:يوسف شكري فرحات، دار اجليل، بريوت، الد األول، ط: ديوان الشريف الرضي، شرح -2
  .   119:أبو زيد القرشي، مجهرة أشعار العرب، ص -3
 .49: حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص -4
  .52:، صاملصدر نفسه  -5
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يت األول مبا يف عجـز الثاين، وما يف عجز األول مبا يف قابـل ما يف صدر الب:" وذلك أنـه     
  . 1"صـدر الثاين 

: وهو أيضا يتكلم عن  الصحيح من املقابالت، وعن الفاسد منهـا، ممثال أيضا لكل منهـما، يقول     
شكَـرتك يد نالتها خصاصةٌ بعد نعمة، وال : ومن صحيح املقابلـة يف النثر قول هند بنت النعمـان " 

  ]من اخلفيف :  [ومن فساد املقابلة قول أيب عدي... ملكتـك يـد نالت ثروةً بعـد فَاقَة 
              جـودثُ الونيا وغيالد زين مشس          أنت يارِ من عبدخريِ األخ يا ابن  

   .2"ألن غيث اجلود ليس مقابال لزين الدنيا من طريق املقاربـة وال التضـاد      
  ):  هـ739( جالل الدين اخلطيب القزويين  -ك

وقد دوت شهـرة " ، )هـ666(القاضي حممد جالل الدين اخلطيب القزويين، ولد باملوصل سنـة     
اخلطيب يف عصره وبعد عصره بصنعه تلخيصا دقيقـا واضحـا للقسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم 

وأمثالـه ممن خلصـوه قبلـه وبعده، إذ كان حسن  للسكاكي، حبيث غطى على بدر الدين ابن مالك
العبارة، واضـح الداللة، دقيـق اإلشارة، وعمد إىل كل ما يف املفتـاح من تعقيد فأخلى تلخيصه منه 
إال قليال، وناقش السكاكي يف غري موضع، وطرح بعض تعريفاته امللتويـة، ووضع مكاا تعريفات أكثر 

  .           3"دقـة ووضـوحا
، فصل فيه ما أمجله يف التلخيص، >> اإليضاح يف علوم البالغة <<: ألّـف بعد ذلك كتابا آخر، مساه     

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

، وهو ال يشترط يف هذا التقابـل 4"يقابلها أو يقابلها على الترتيب واملراد بالتوافـق خالف التقابـل
  . 5التناسب بني املتقابليـن

يـأيت بعد ذلك على ذكـر أنواعها مع التمثيـل لكل نـوع منـها، وهو يبنـي تقسيمه هلـا      
  مقابلـة اثنني باثنني، و ثالثـة بثالثـة، وأربعـة بأربعـة، : فهي عنده يف ذلك على عدد املتقابليـن،

                                                
  
  .53:املصدر السابق، ص -1

  .55:املصدر نفسه، ص -2

  .335/336:شوقي ضيف، البالغة تطور وتاريخ، ص -3

   .193:اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، ص -4

  .12:ص، 4عبد املتعال الصعيدي، بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح، ج:ينظر -5
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ومخسـة خبمسـة، ليصل بعدها إىل ذكر أمثلة عن اللطيف واجليد منهـا، وخيتم حديثه عنها بإعادة 
  .   ذكـر ما قالـه السكاكي يف تعريفـها

  )  :هـ745(حيي بن محزة العلوي اليمين  -ل
عن كل من الطباق  >>الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجازكتاب <<يتكلم يف      

واملقابلة، وهو من خالل ما فهمه من األصل اللغوي هلما، يفضل أن يطلق املصطلح الثاين على 
وزعموا أنه يسمى طباقا من غري اشتقاق، واألجود تلقيبه باملقابلـة، ألن "األول،ألنه يرى أنه أجود منه، 

دين يتقابالن، كالسواد والبياض، واحلركة والسكون، وغري ذلك من األضداد من غري حاجة إىل الض
أي  1}سبع سماوات طباقًا{:تلقيبه بالطباق واملطابقة،ألما يشعران بالتماثل بدليل قوله تعاىل

                .           2"متساويات
األول هو مقابلة الشيء  :سام املقابلـة فجعلها أضربـا أربعـةولقد تطـرق يف كتابه أيضا إىل أق     

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

من جهة لفظه ومعناه ومثالـه : الضرب األول يف مقابلـة الشيء بضده: " األول فقال عنهفأمـا      
ـــاء واملُنكَـرِ والبغْياْإِن اَ ي{ :قولـه تعاىل شـنِ الفَحهى ع نـبى ويي القُرذ انِ وإيتَــاءلِ واِإلحسـد بالعـ ر 3}مـ 

ية ما أحسن تأليفـه وأعجب تصريفه، فلقد جمع فيه بني فانظـر إىل هذا التقابل العجيب يف هذه اآل
مقابالت ثالث، األوىل منها مأمور ا والثالث التوابـع منهي عنها، مث هي فيما بينها متقابلة 

ـوالكَيال تَ{:ومن ذلك قوله تعاىل ...أيضا ا فَاتَكُ اسـلَى مـــعحلَا تَفْرو ا آتَاكُـــمــــوا بِمابل الفرح باحلزن فق 4}م
  . 5"إىل غري ذلك من اآليات الدالة على األضـداد 

يف مقابلة الشيء بضده من جهة معناه دون لفظه، ومثاله قولـه :" وأما الثّـاين عنده فهو    
م ومن  يللْا رِد اُ  أَن  يهديه يشرح  صدره يفَمن  {:تعاىل لَاسي  أَن ارِدرِجقًا حضَي هردلْ صعجي  يهدي :فقوله  6}ضِّلَه

                                                
  .03: امللك، اآلية  -1

 .  378:،ص2ج.م1980/هـ1400لبنان، د ط،/حيي بن محزة العلوي، كتاب الطراز، دار الكتب العلمية، بريوت -2

   .90:النحل، اآلية  -3

 .22:احلديد، اآلية  -4
 . 378/379:،ص2حيي بن محزة العلوي، كتاب الطراز، ج -5

 .126: األنعام ، اآلية  -6



  .دثنيأسلوب التقابل عند القدماء واحمل                    /               الفصـل األول              

  50

جيعل صدره ضيقا حرجا من : يشرح صدره مع قوله: يهدي ويضل من باب الطباق اللفظي، وقوله:
 1"يشرح يوسعه باإلميان ويفسحه بالنور حىت يطابق قوله ضيقا حرجا : الطباق املعنوي، ألن املعىن بقوله

.  
يف مقابلة الشيء مبا خيالفه من غري مضادة، وذلك يأيت على وجهني، الوجه  "وأما الضرب الثالث،     

ــداء {: وهكذا قوله تعاىل... األول منهما أن يكون أحدمها خمالفا لآلخر، خال أن بينهما مناسبة، أَشـ
 مــه نـيب اءمحلَى الكُفَّارِ  راللّني، خال أنه ملا  فإن الرمحـة ليست ضدا للشدة، وإمنـا ضد الشدة ،2}ع

الوجه الثاين ماال يكون ...كانت الرمحة من مسببات اللني، حسنت املطابقة بينهما،وكانت املقابلة الئقة
  ]من الطويل: [بينهما مقاربة وبينهما بعد ال يتقاربان، وال مناسبة بينهما، ومثاله ما قاله أبو الطيب املتنيب

           ينطْلُبِ الدت نمـرِمٍلجـاَءةَ مإِس بٍ أَوحم ورـرـا         سبِه رِد3ـا إِذَا مل ت  
فاملقابلة الصحيحة أن تكون بني حمب ومبغض، ال بني حمب وجمرم، فإن بني احملب وارم تباعدا      

  .4"كبريا، فإنـه ليس كل من أجرم إليك فهو مبغض لك 
وذلك يكون على : ب الرابـع املقابلة للشيء مبا مياثلـهالضر: " وأما عن الرابـع، فقـال     

  سيئَـةٌ سيئَـة ـــزاؤا وج{ :الوجه األول منهما مقابلة املفرد باملفرد، وهذا كقولـه تعاىل: وجهيـن
ر اُ واُ ـروا ومكَــومكَـ{: مقابلـة اجلملة باجلملة وهذا كقولـه تعاىل: ،الوجـه الثاين...5}هاـــمثْلُ

املَاكـ ر يــــــخوقد تكون اجلملتان ماضيتيـن، أو مضارعتيـن، أو تكون األوىل مضارعة والثانية ... 6}رِين
والثانية ماضية، وبالعكس من هذا، وأمثلة ذلك موجـودة يف القرآن كثرية فهذا ما أردنا ذكره يف 

  . 7"املقابلـة 
  :            بلـة من أنواع باملخطط التـايلوميكن توضيح ما خص به العلـوي املقا     

                                                
  .383:، ص 2جحيي بن محزة العلوي، كتاب الطراز، -1

      .29 :الفتح، اآلية -2

 . مساءة جمرم: ويف الديوان.  462:ديوان املتنيب، ص -3

 .384/385/386: حيي بن محزة العلوي، كتاب الطراز، ص  -4

  .37:الشورى ، اآلية -5

 .53:آل عمران، اآلية  -6

  .386/387/388: ، ص2حيي بن محزة العلوي، كتاب الطراز،ج -7
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  ): هـ794(بدر الدين حممد الزركشي  - م

، حيث >>الربهان يف علوم القران<<فصل الزركشي بني الطباق واملقابلة حني حتدث عنهما يف كتابه      
وهي ذكر الشيء مع ما : " لة يقولجنده قد خص كال منهما مببحث خاص، وهو يف تعريفـه للمقاب

، كاملقابلة واملضاربة، وهي قريبة >>املفاعلة<<يوازيه يف بعض صفاته، وخيالفه يف بعضها، وهي من باب 
، وما نستنتجه من هذا التعريف هو أنه مل جيعل املقابلة قائمة فقط على اجلمع بني 1"من الطبـاق

صل أيضا من اجلمع بني الكلمات اليت تتماثل يف بعض الكلمات اليت ختتلف فيما بينها، وإمنا هي حت
الصفات وختتلف يف بعضها، وعلى هذا األساس وضع الزركشي للمقابلة ثالثة أنواع، اعتمد يف تبيينها 

واخلاليف أمتها يف . نظيـري، ونقيضي، وخاليف: "التمثيـلَ هلا من القرآن الكرمي، واألنواع عنده هي
  .2"يل، والنقيضي ثانيها، والنظريي ثالثـهاالتشكيك، وألزمها بالتأو

          :مثال مقابلة النظريين، مقابلة السنـة والنـوم يف قوله تعاىل: "فأما النوع األول، فيقول عنه     
}ذُهلَا تَاخ  م وــــةٌ  وَ لَا نــــ نـما مجيعا من باب الرقاد املقابـل باليقظـة3}س4"؛ أل.  

                                                
  .458: ، دت،ص2، ط3لبنان، ج/حممد أبو الفضل إبراهيم ، دار املعرفة،بريوت:، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق  الزركشي -1

 .املصدر نفسه، نفس الصفحة -2
 .254:البقرة، اآلية -3
 459:الزركشي ، الربهان يف علوم القرآن، ص -4

  املقابلـة
  

بلة الشيء مبا         مقابلة الشيء                                                مقابلة الشيء بضده           مقابلة الشيء بضده      مقا
  .خيالفه من غيـر           مبثلـه.      يف املعىن دون اللفظ.             يف اللفظ واملعىن

  .مضــادة                                                           
  مقابلة       مقابلة                                                                                    

  املتخالفان بينهما       املتخالفان ليس    املفرد        اجلملة                                        
  ينهما مناسبة     باملفرد       باجلملةب.             مناسبة                                            
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  ، ويعلق على ذلك1}ودـــــقُر مها واظًقَيأَ مهبسحتَو{:نوع الثاين، فمن أمثلته عنده قولـه تعاىلوأما ال     
وهذه هي مقابلة النقيضني أيضا، مث السنة والنوم بانفرادمها متقابالن يف باب النظريين : " قائال

  . 2"وجمموعهما يقابالن النقيض الذي هو اليقظـة 
ومثال مقابلـة اخلالفيـن، مقابلة الشر بالرشد يف قوله : " النوع الثالث فيقـولوأما عن      
ـو{:تعاىل أُرِيإِنــ ر رِي أَشـبِهِــا لَا نَد ادأَر م ، فقابل الشر بالرشد؛ ومها 3}م رشداـــم ربهـــد بِمن في األَرضِ أَ

واخلري الذي خيرجه لفظ الشر ضمنا نظري الرشد قطعا،  خالفيان، وضد الرشد الغي، وضد الشر اخلري،
نطقان : والغي الذي خيرجه لفظ الرشد ضمنا نظري الشر قطعا حصل من هذا الشكل أربعة ألفاظ

  .            4"وضمنان؛ فكان ما رباعيـان 
       

  
  

cc 
        

                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .18:الكهف، اآلية -1
  .459: الربهان يف علوم القرآن، ص الزركشي، -2
 .10اجلن، اآلية   -3
  .459: الربهان يف علوم القرآن، ص الزركشي، -4
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    :ن عند احملدثيـ لـوب التقابـأسل-3
     الطباق واملقابلة (وبعد عرض التقابـل يف مفهوم القدمـاء، والذي مل خيرج عندهم عن إطار  هإن( ،

عن غرض التحسيـن، فإنه ومن متـام البحث أن أعرض  - يف نظرهم -كما أنه مل خيرج يف وضعـه
هذا اال تكثر كثـرة  لنظرة احملدثيـن واملعاصريـن هلذه الظاهرة، مع اإلشارة إىل أن دراساـم يف

يصعب حصرها، وهم يف كل ذلك كانـوا بني حمافظ ينظر للتقابـل على أنه وجه من وجوه 
التحسيـن، وبني خمرج له من هذه الدائـرة، ويرى أنه من املقومات األساسية للبناء الفين يف النص 

ات اليت متثل كل واحدة منها أن نشري لبعض هذه الدراس -على سبيل املثال ال احلصر -األديب، وميكن 
اجتاها من االجتاهني، ونشري هنا إىل أنه ال ميكن االعتماد يف عرضها على التسلسل التارخيي هلا وذلك 

  .لصعوبـة التأريخ ألصحاا، وإمنا عرضها سيكون على حسب األفكـار اليت حتويـها
ضاد من أهم أمناط التقابل، فإنه من هذا، وملا كان املعىن قد ال يتضح إال بذكـر ضده، وكان الت   

       .          الضرورة مبكان أن أعرض لنظرة بعض الدالليني للتضاد، وملا مسي أيضا بالتقابـل الداليل
  :اجتاهـات احملدثيـن يف دراسة التقابـل-أ
  :اه األولـالجتا

هـد ذاا اليت استشهـد ا أصحابه مل يأتوا باجلديد، فهم يكررون العبارات ويعيدون ذكر الشوا     
فكرة التحسني واحملسن البديعي هي املسيطرة على حبث " القدماء يف حديثهم عن التقابل ، كما أن 

أصحاب هذه الوجهـة للطباق، أو التضاد، فقد اكتفى كثري من الدارسني بترداد نصوص القدماء، 
   .          1"وإعادة مالحظام، دون تعليق أو جتديد يذكر 

ملىن علي سليمان الساحلي من الدراسات اجلادة اليت  >>التضاد يف النقد األديب  <<وتعترب الدراسة   
تعرض هلذا االختالف يف وجهة نظر الدارسيـن للتقابل، فهي تذكر من كانت هلم نظرة تقليدية 

الصبغ  << كتابهأمحد إبراهيم موسى يف: خبصوصه، وكان تناوهلم له ال خيرج عن دائرة القدمي، ومنهم 
علم <<، وعبد العزيز عتيق يف >>علوم البالغة  <<، وأيضا أمحـد املراغي يف >>البديعي يف اللغة العربية

وتذكر أيضا ما قاله حممد  2... ".وهذه احملسنات يقصد ا حتسني الكالم : " ، حيث يقول >>البديع

                                                
 .236:مىن علي سليمان الساحلي، التضاد يف النقد األديب،  ص -1

 .58:عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص -2
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، و أن هذه النظرة يتفق معها ما يـراه 1."..الطباق جمرد مقابالت بني املعـاين"... منـدور من أن 
لـون من التلوين البيـاين، وأداة لتجميل " عباس بيومي عجـالن، من أن فنون البديـع عامة هي 

  .     2"الكالم، ومنط من أمنـاط الصنعة 
  : اه الثّـاينـاالجت
البديعية خارج دائرة باحملسنات  - كما سبقت اإلشارة إىل ذلك –اجتاه كان االهتمام فيه  وهو     

التحسني، وتشري هنا مىن علي سليمان الساحلي يف دراستها السالفة الذكر إىل جمموعة من الدارسني 
الذي رفض تسميتها باحملسنات، وعنـده  أن      >>رجاء عيـد  << ترى أم ميثلون هذا االجتاه، منهم

ية، تقسيم مردود، واالصطالح نفسه تقسيم البالغيني ملا عرف باحملسنات إىل لفظية ومعنو"...
، كما أن الطبـاق عنده ما هو إال جزء من البنية الكلية للنص، وال ميكن 3..."ال نطمئن إليه ))حمسنات((

الذي يقول خبصوص  >> أمحد مطلـوب <<ومنهم أيضا . اقتطاعه والنظر إليه على أنه قائم بذاتـه
ا تعتمد على األضداد، واملتناقضات، ولذلك فهي ليست واملطابقة من مقومات التعبري، أل:" املطابقة

يطرح فكرة  >>قصي سامل علوان  <<، وتذكر أيضا أن 4..."حمسنا، وإمنا هي وسيلة من وسائل التعبيـر
تقسيم الطبـاق إىل لفظي ومعنوي، وينظر إليه على أنه أيضا وسيلة من الوسائل الناجحة يف التعبيـر، 

يطرح فكرة التحسني ، ويدعـو إىل عدم االهتمام بالزينة والزخرف ألن  >>علي شلفوح  <<وهذا 
الطبـاق  >>عبد اهللا الطيب  <<ومن جهتـه جيعل . الذهنية ال تؤمن بالشكليات والطالء والبهـرج
جيعلـه نوعا من أنواع   >>مصطفى السعدين  << عنصرا هاما من عناصر االنسجام يف النص، و

  .ابلـة عنصران بنائيـاناملفارقـة، فهو و املق
وإن من أسباب حتول نظرة الدارسني املعاصرين للطباق واملقابلـة خارج دائرة التحسني حسب ما      

جعل بعض "تراه مىن علي سليمان الساحلي أن ذلك يرجع إىل تيـار البنيويـة احلديث، هذا الذي 
ليه يف التحليل، منطلقني يف ذلك من عده الباحثيـن يعيدون النظر يف التضاد، فيميلون إىل االعتماد ع

                                                
   51:م، ص2004ط، .والتوزيع، دحممد مندور، النقد املنهجي عند العرب ومنهج البحث يف األدب واللغة،ضة مصر للطباعة والنشر  -1

 . 237:مىن علي سليمان الساحلي، التضاد يف النقد األديب،  ص: عباس بيومي عجالن، عناصر اإلبداع يف شعر األعشى، نقال عن -2

 .216:ت، ص.ط، د.رجاء عيد، فلسفة البالغة بني التقنية والتطور، منشأة املعارف، اإلسكندرية، د -3
 .288م، ص1980، 02: غة العربية املعاين والبيان والبديع، معهد اإلمناء العريب، بغداد، طأمحد مطلوب، البال -4
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على استخراج عناصرها  –يف استنطاق لغة النص   –فهم يعولون " وبالتايل  1"جزءا من بنيـة النص
  . 2"املتضادة واملتشاـة، مث تصنيفها وحتليلها يف ضوء عالقات التضاد واالتفاق 

يف استقراءه للثنائيات                       >>كمال أبو ديب  <<ومن الذين استفادوا من هذا النهج يف أحباثهـم جند      
وتوظيف هذه الثنائيات سلكه  ،>> جدلية اخلفاء والتجلي دراسات بنيوية يف الشعر <<الضدية يف كتابه 

يف  >>مدحت اجليار  <<وسلكـه أيضا   >>تفسري الشعر بالشعر <<مقالـه  يف  >>عبد اهللا الغذامي  <<
  . >> قصيـدة املنفى <<كتابه 
وذلك يف  >>فايز عارف القرعان <<ومن الدراسات املعاصرة أيضا ملوضوع التقابـل، دراسة       

تقوم على الكشف عن عالقاا " ، ودراسته للتقابالت  >>التقابـل والتماثل يف القرآن الكرمي <<كتابه  
ا اجلماليـة والتعبرييـة، وإظهار مدى التجاوريـة اخلاصة والعامة يف السياق؛ وذلك إلظهار قيمه

،كما أا تكشف عن البنية األسلوبية 3"إسهامها يف تشكيل املعىن ضمن الصياغة الكلية للجملة والنص 
، وميكن التمثيـل )مستوى العبارة واملستوى الذهين : ( اليت تشكلت فيها من خالل مستويني خمتلفني 

  :  لذلك باملخطط التايل

                    
وذلك أن املتقابليـن يف مستوى العبارة يشكالن نقطة احلضور : " ...ويف هذا اخلصوص يقول    

وعند إظهار التقابل ...بالنسبة للقارئ، ويف املقابل يتشكل تقابل جديـد يف الذهن يشكل نقطة الغياب،

                                                
 . 248:مىن علي سليمان الساحلي، التضاد يف النقد األديب، ص -1
 .املرجع نفسه، نفس الصفحة -2
 .01:فايز عارف القرعان، التقابل والتماثل يف القرآن الكرمي، ص -3

  أفـقي                                                           
  .مستوى العبـارة                   اللفـظ األول                         اللفـظ الثـاين

  
  تضاد     عمودي        تضاد       عمودي                                           
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ابل التضاد، حبيث يكون لكل طرف من املتقابلني ضد الذهين ملستوى الغياب تظهر صورة أخرى لتق
  .1..."خمتزن يف الذاكرة، فيتشكل تقابـل ذهين مماثل ملا يف العبارة، ويكون متضادا باللفظ واملعىن

حينما يتكلم عن  >>حممد عبد املطلب <<و هذا التحرك للتقابل بني املستوييـن السابقني هو ما يراه     
أخرى للبالغة العربية، وهو يعرب عن مستوى العبارة باملستوى الشكلي احملسوس، أو  التقابل يف قراءة لـه

املستوى الصياغي وهو الدائرة الثانيـة اليت يتحرك فيها التقابل، وعن املستوى الذهين باملستوى الباطين 
ال بالتعامل خفية ال ميكن الوصول إليها إ" أو املعىن الذهين، أو الدائـرة األوىل، وهذه األخيـرة 

حقيقة إن الفصل بني الدائرتني عملية غري مقبولة، بل عملية غري منطقية، . التحليلي مع الدائـرة الثانية
 لكن هذا الفصل أمر حتتمه طبيعة التحرك التحليلي، ألن هذا التحرك يبدأ من منطقة السطـح الصياغي

هذا ميكن الوصول إىل الدائرة األوىل وكشف عالقـاا التكوينيـة، وحتديد نظامها الشكلي، مث من 
ينطلق بعدها ليتكلم عن التناسب بني املتقابالت،هذا الذي يعترب من . 2..."لكشف أبعادها عند املبدع

اخلصائص اجلمالية لإليقـاع، وهذا التناسب إن انعدم على مستوى السطح فإنه موجود على املستوى 
  ]    من الرجز:   [يـمالذهين، وتوضيحا لذلك يورد قول حافظ إبراه

.                             العلْم يف البأْساِء مزنـةُ رحمـة               واجلَهلُ يف النعماِء سوطُ عذَابِ           
نلحظ كثافة التقابل يف أربعة أزواج قد ال يكون بني مفرداا تناسب على : " ويعلق عليه قائـال    
توى السطح، لكن العمق يربط بينها على التناسب، حيث يقوم اإلنتاج الداليل يف البيت على فائدة مس

  .3..."العلم ومضرة اجلهـل
وإن كانت الدراستان األوىل والثانيـة قد أمهلتا النظرة اجلمالية للتقابـل، والثالثة مل تركز عليها     

التقابل  <<يف دراسته له، وذلك بكتابه   >>عـةحسني مج<<كثيـرا، فإن هذا اجلانب هو ما عناه 
رؤيته اجلمالية باالستناد للنظريات اجلمالية القدمية واحلديثة ، "، وهو سيقدم >>اجلمايل يف النص القرآين 

بعد غربلتها بعني متيقظة وخربة بالغية و مجاليـة متميزة، تستمد من التراث النقدي العريب أدواته 
، 4"جلديد رحيقه ال قشوره، الستعادة املشهد البالغي واجلمايل يف النص القرآين وجتربته، وتأخذ من ا

ل، ويف أساسيات القراءة اجلمالية، ـحبث يف ماهية التجربة اجلمالية ومفهوم التقابوهو بعد أن يكون قد 

                                                
 .114/115:املرجع السابق، ص -1
 . 349:، ص1997، 01ط -لوجنمان -، الشركة املصرية العاملية للنشر - قراءة أخرى –حممد عبد املطلب، البالغة العربية  -2
 .356/357:املرجع نفسه، ص -3
 : حممد عرب، مقاييس اجلمال واجلالل يف التقابل اجلمايل، املوقع -4

Http://www.awu-dam.org/mokif adaby/419/mokf419-038.htm. 

http://www.awu-dam.org/mokif
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اجلمالية  اطـ، ويف أمن)الضحى ( ل اجلمايل وآلياته، ويف التقابل اجلمايل يف سورة ـويف أشكال التقاب
صعوبة " ، يدرك ة اإليقاعـالتارخيية والزمانية والذهنية والعاطفية واللغوية، والفنية واملعمارية، ويف مجالي

القراءة اجلمالية للقرآن، وهي قراءات لصعوبتها، واختالف اآلراء و األذواق بشأا ال يظهر منها على 
   .    1"الساحة الفكرية إال النادر والقليـل 

  
        :ل يف الدراسات الدالليةـالتقاب -ب

 جاء فيما سبق ذكره أن التضاد من األمناط اهلامة للتقابل، وهذا النمط هو ما تكلم عنه احملدثـون    
من أصحاب الدراسات الداللية كون أن املعىن قد ال يتضح إال بذكر ضده، وقبل أن نعرض آلرائهم 

  :ـواع التضاد وهي على النحو التايلجيدر أيضا التفرقة بني أن" حوله فإنـه 
وهي عبارة عن لفظني خيتلفان نطقا ويتضادان يف املعىن، وهو شبيه بالطباق اإلجيايب : املتخالفات -   

  ...  مثل ضيق، واسع) أ(ليست ) ب(كما أن ) ب(فإنه ليس ) أ(عند البالغيني، فإذا كان شيء ما 
  )    رجل،امرأة: (ائي القائم على العالقة التعاكسية، وذلك مثلوهو ما يعرف بالتضاد الثن:املتعاكسات -   

  .، والعكس صحيح)ب(فهو ) أ(أي أن الشيء إذا مل يكن 
زوج، : (وهي اليت تظهر فيها العالقة التبادلية بني األلفاظ وذلك مثل: ةـاملتضادات العالئقي -   

  ) ...يشتري،يبيع(، )زوجة
املشترك اللفظي أو التضاد املشترك، وفيه جتد اللفظة الواحدة تقع  الذي هو أحد أنواع: التضـاد -   

                   2)."جلل(و ) جـون(على شيئني ضدين كلفظة 
وهذا النوع األخري سبقت اإلشارة إىل أن القدماء تناولوه يف دراسام، وكانوا فيها بني مثبت له     

حملدثني من أصحاب الدراسات الداللية يكادون يتفقون يف ومنكر، و ما ينبغي اإلشارة إليه هنا هو أن ا
وعلى الرغم من وجود " نظرم له،كونه اللفظ الواحد الذي يستعمل يف معنيني متضاديـن، ومع ذلك 

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

                                                
   .، نفس املوقعنفسه املرجع -1
 . 79/80:م،ص1999/هـ01،1419عبد الواحد حسن الشيخ،العالقات الداللية والتراث البالغي العريب،مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر والتوزيع،ط-2
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وهم يف ذلك سلكوا الطريق اليت سلكها القدمـاء قبلهم، فهم أيضا بني مضيق هلا . 1"إال بضعة أسطـر
  .     وبني منكـر وغري معترف ا، وبني النظرتيـن سلك بعضهم طريق التوفيـق

نكتفي ذا القدر يف احلديث : " يف استعماله فعلى رأسهم إبراهيم أنيس، حيث يقول فأما من يضيق    
وحني حنلل أمثلة . عن األضداد ألن ما روي عنها من الشواهد يعوز أكثره النصوص الصرحية القوية

ا التضاد  يف اللغة العربية ونستعرضها مجيعا، مث حنذف منها ما يدل على التكلف والتعسف يف اختياره
  ومثل هذا .اللغة يف كل يتضح لنا أن ليس بينها ما يفيد التضاد مبعناه العلمي الدقيق إال حنو عشرين كلمة

  املقدار الضئيل من كلمات اللغـة ال يستحق عناية أكثر من هذا السيما وأن مصري كلمات التضاد إىل
  .                         2...   "االنقراض من اللغة،

إننا لنتحدى الذين : " ينكرها وال يعترف ا فمنهم عبد الفتاح بدوي، والذي يقول وأما من    
يزعمون أن يف اللغة أضدادا، ونباهلهم جبميع كلمات اللغة العربية أن يأتونا بلفظ واحد له معنيان 

  .     3"فليس يف اللغة تضـاد  –ولن يفعلوا  –متقابالن بوضع واحد، فإن مل يفعلوا 
من كان مذهبه التوفيق بينهما، فمنهم عبد الواحد وايف حيث رأى أن كال الفريقني قد تنكب وأما     

جادة القصد فيما ذهب إليه، فمن التعسف إنكار التضاد مهما كان قليال أو نادرا، كما أنه ليس بالكثرة 
  .   4"اليت ذهب إليها الفريق الثاين املثبت للتضاد 

حية الداللية كان أول ظهور هلا يف العصر احلديث عند الغربيني، حيث تعترب إن دراسة التقابل من النا    
من أهم احملاوالت املبكرة يف هذا اال، تبعتها دراسات غربية ) 1932(للتقابل سنة  >>أوجدن<<دراسة 

، وكانت أوىل الدراسات هلم يف هذا اال 5أخرى مهدت الطريق ليدرس اللغويون العرب هذه الظاهرة
أن له الريادة  >>أمحد نصيف اجلنايب<<، وفيها يؤكد صاحبها >>ظاهرة التقابل يف علم الداللة  <<عنوان ب

بعد قراءة يف كتب الداللة العربية القدمية واحلديثة،مل أجد أحدا :"، حيث يقول"التقابل"يف وضع مصطلح 
إن مصطلح التقابل هو :مطمئناوأستطيع أن أقول . حبث ظاهرة التقابل يف أي كتاب من الكتب الداللية

                                                
  . 191:علم الداللـة، ص ،أمحد خمتار عمر -1
  .215: م، ص1974، 06:جنلو مصرية، القاهرة، طمكتبة األ ، يف اللهجات العربية،إبراهيم  أنيس -2
  . 192: أمحد خمتار عمر، علم الداللة ، ص: ، نقال عن303:، ص2الفتاح بدوي، األضداد ،جعبد   -3
 .                        194: ، د ت، ص08:عبد الواحد وايف، فقه اللغة، دار ضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ط  -4
  .وما بعدها 03:ص.م2004/هـ1425، 1:د جرب حممد أبو خضر،التقابالت الداللية يف العربية واالجنليزية،عامل الكتب احلديث،األردن،طسعي:ينظر -5
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غري أن األمانة العلمية حتتم علي أن أشري إىل أن نفرا من الدالليني املعاصرين قد حبثوه ...من وضعي
  .                 1..."بشكل من األشكال، يتفق ومعطيات لغتهـم

:         دف وغريها، ومعناهوالتقابل يعترب يف الدراسات الداللية احلديثـة ظاهرة داللية مستقلة كالترا    
، وهذا االنعكاس يف املعىن بني  2"وجود لفظتني حتمل كل منهما عكس املعىن الذي حتمله األخرى " 

  :اللفظتني املختلفتني تربطه عالقات دالليـة متنوعة متكن من رصدها علماء الداللة، وهذه العالقات هي
ني بعالقة التبايـن يكون مقابلها غري قابل للتعدد أو كل لفظة من اللفظتني املتقابلت: التبايـن -   

  ).ذكر،أنثى(، ) ميت، حي: ( التنويع، مثل
  التدرج : التقابل بني اللفظتني بواسطة هذه العالقة تضبطه جمموعة من اخلصائص منها : التضـاد -   

،  ) طويل، قصري(لك والنسبية، وأنه توجد بينهما منطقة وسط و لكن ال  ميكن حتديدها بدقة، ومثال ذ
  ...،)سهل، صعب(، ) سريع،بطيء(

  :وهي عالقة رئيسية تنضوي حتتها جمموعة من العالقات الفرعية األخرى، منها: العالقة االجتاهية -   
فوق، (،)مشال ،جنوب:(تكون اللفظتان فيه دالتني على اجتاهني متعاكسني، مثل: التقابل االجتاهي -
  ...،)أمام، خلف(، )حتت

متثل فيه اللفظة األوىل النقطة القصوى يف اجتاه معني ، ومتثل اللفظة املقابلة هلا : التقابل االمتدادي -
  )...الرأس، أمخص القدم( ، )قمة ، قاع: ( النقطة القصوى املناظرة هلا يف االجتاه اآلخر، ومثـال ذلك

  )... احملدب، املقعر( ،) الوادي التلـة،: (ومن أمثلتـه التناظـر بني األزواج: التقابل التناظري -
، )دنا، بعد: (اللفظتان تدالن على احلركـة والتغري يف اجتاهني متقابلني، ومنها: التقابل االنعكاسي -
  )...دخل،خرج(، )صعد، هبط(
خادم، (،)دائـن، مدين: (تكون فيه اللفظتان املتقابلتان تعربان عن كيانيـن، ومثاله: التقابل العكسي -

    3...،)خمدوم
  :وبعد هذا العرض خنلص إىل النتائج التالية     
  :بالنسبة لعلم البديع، أسجل النتائج التالية -1    

                                                
 . 05: أمحد نصيف اجلنايب، ظاهرة التقابل يف علم الداللة ،نقال عن سعيد جرب حممد أبو خضر، التقابالت الداللية يف العربية واالجنليزية ،ص -1
 .12: املرجع نفسه، ص -2
  .وما بعدها 15:سعيد جرب حممد أبو خضر، التقابالت الداللية يف العربية واالجنليزية ، ص:ينظر -3
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اين والبيان، وبقي كانت مباحثه ممتزجة مع مباحث املعع علما مستقال بذاته، وإمنا مل يظهر البدي -أ      
ما يعترب ابن املعتز أول مـن خـص البـديع    احلال على ما هو عليه إىل ما بعد القرن السابع اهلجري، ك

 " .البديع " بدراسة جادة ومستقلة، وذلك يف كتابه 
 :ميكن متييز مرحلتني مرت ما دراسة البديـع - ب 

متتد إىل ايـة القرن السابع اهلجري، وهي مرحلة تناول فيها البالغيون علم البديع  :املرحلـة األوىل
       .    أنواعا كثرية، وأسهبوا يف شرحها والتمثيل هلا بنوع من التوسع، حيث ذكروا له

  :وميكن أن منيـز فيها اجتاهيـن رن السابع اهلجري،ـبداية الق عتبدأ م :املرحلـة الثانية
سلك أصحابه سبيل :  الثـاينويستخدمون مصطلح البديع مبا هو عليه من توسع، بقي أصحابه  :األول

   .التحديد والتخصيص
  : نسبة ألسلوب التقابل، ميكن حصر النتائج املتوصل إليها فيما يليبال - 2    

التقابـل ال يقوم أساسا على عالقة التضاد وحدها، وإمنا قد تنضوي حتته جمموعة من العالقات  -أ      
  .األخرى كالتماثل واخلالف

  .من يف عدد املتقابالتمن العلماء من اجتهد يف وضع احلدود بني الطباق واملقابلة ، واليت تك - ب     
       .التقابل مفهوم عام يندرج حتته كل من الطباق واملقابلـة  -ج    

 :احملدثون درسوا التقابل ، و هم يف ذلك قسمان   -2       
انطلق أصحابه يف :لقسم الثايناوأصحابه مل يأتوا باجلديد، وأخذوا يكررون القدمي، : القسم األول

  .خلفته الدراسات اللغوية احلديثة،حيث نظروا للتقابل خارج دائرة التحسني ن مبادراستهم له وهم متأثرو
cc
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     :ةـتوطئ
 بعـد إـاء الفصل األول و الذي مت فيه عرض نظرة كل من القدماء واحملدثني ألسلوب التقابـل،      

  . حيث تبيـن من خالله أمهية هذا اللون البالغي يف الدراسات البالغية واألسلوبية
يكون الغرض األمسى من دراسة ومبا أن النص القـرآين ميثل حقال خصبا للدراسات األسلوبية، فس     

أسلوب التقابل يف هذا الفصل هو حماولـة الكشف عن البنيات التركيبية املختلفـة لكـل منـط مـن     
أمنـاطـه، وتبييـن دور السياق يف عمليات التشكيل اليت تكونت من خالهلا هذه البنيات، وتطبيـق 

لك ألجل حماولـة التأكيـد علـى أن   كل ذلك على هذا النص، وبالتحديد على الربع األخري منه، وذ
أسلوب التقابـل من أبرز الظواهر األسلوبيـة يف القرآن الكرمي، وأيضا من أجل تأكيـد مـا قالــه    

حيث احتدت من حيـث تعـددت،   ... أن القـرآن كله وارد عليها" أحدهم خبصوص املقابلـة من 
شكل املسدس أخرى، وعلى شكل واتصلت من حيث انفصلت؛ وأا قد ترد على شكل املربع تارة، و
  . 1"املثلث، إىل غري ذلك من التشكيالت العجيبـة، والترتيبات البديعـة 

ولقد متت اإلشارة يف الفصل السابق أيضا إىل أن بعض البالغيني القدماء اجتهــوا يف حتديـدهم        
: ، فكـان عنـدهم   ألنواع التقابل اجتاها شكليا حيث عمدوا  إىل إحصـاء عدد عناصره يف كل مثال

تقابـل اثنيـن باثنيـن، وثالثـة بثالثـة، وأربعـة بأربعـة، ومخسـة خبمسـة، وستـة بستـة، 
وبعضهم اآلخر عمد يف حتديد أنواعه إىل النظر يف طبيعته، فهو عندهم تقابـل قائم على التضاد اللفظي 

   .اخل...ل حقيقي وآخر جمازيبخالف، وآخر قائم على املثل، وتقاوتقابل قائم على الت أو املعنوي،
وأما احملدثون فلم يبتعـدوا يف ذلك عما ذكره قبلهم األقدمون، وما أضافوه هو أن عملوا على حصـر   

  : وترتيب هذه األنواع ضمن إطاريـن واسعيـن
  .يكون التقابل فيه بني لفظيـن، وهذا هو النمط البسيط: اإلطار األول -
فيه بني لفظ واحد ومجلة، أو مجلة ومجلة أخرى، أو بني جمموعة من  يكون التقابل: اإلطار الثاين -

.               اجلمل من جهة وجمموعة من اجلمل من جهة أخرى، إن على الترتيب أو بدونه،وهذا هو النمط املركب
 >>الطراز<<ألنواع املقابلـة يف كتابه  >>العلوي<<ومن خالل هذين اإلطارين، وما قد وضعه      
  :     تحدد  بنية كل نوع من األنواع اليت تندرج ضمن كل منهما، وذلك على الشكل التايلت

  .بنية تقابل التضاد اللفظي واملعنوي - :   للتقابل البنية البسيطة -
  .بنية تقابل التضاد املعنوي دون اللفظي -                        

                                                
  . 458/459: ، ص3الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج -1
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  .بنية تقابل التخالف -                       
  .بنية تقابل التماثل -                       
  .بنية تقابل التضاد املعنوي -: البنية املركبة للتقابل -

  .                 بنية تقابل التماثل -                          
مي، هذا  بقي أن أشري إىل أنين أحصيت أربعمائة وثالثة ومثانني تقابال يف الربع األخري من القرآن الكر     

العدد موزع على أنواع التقابل املختلفة، وأن دراسة كل نوع من هذه األنواع يف هذا الفصل سـتطعم  
بعمل إحصاءات تبني نسبة توارده يف هذا الربع، مع ذكر النماذج القرآنية اليت متثلـه يف جدول خـاص  

  .        بـه
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  : للتقابـل البنية البسيطة -1
وهو منط يكون التقابـل فيه بني مفردين، وهو كثري يف القرآن الكـرمي، وال تكاد ختلو سورة منه،      

هذا العدد جاء . ولقد بلـغ عدده يف الربع األخيـر من القرآن الكرمي ثالمثائـة وواحد وستيـن تقابال
  :موزعا على صـوره املختلفـة، وذلك كما يلي

  : واملعنوي تقابـل التضـاد اللفظيبنية  -أ
ــــو   {:اللفظتني من جهة التضـاد يف اللفظ واملعىن، وذلك كقولـه تعاىل ل فيه بنيـيكون التقاب      هـ

ا  يقُــولُ  لَه  كُن  فَيكُ ا فَإِنَّمـرفَــإِذَا قَضَى أَم يــتميــيِي و حـي يـــ الـذ مييـت <<و >>حييي<<حيث قابل بني ،1}ون < ،
وهذا التقابـل يكون من جهة احلقيقة كاآلية السالفة الذكر، ويكون مـن  . ومعىنضادان لفظا ومها مت

ــرِين       { :جهة ااز،كقولـه تعاىل لَـى الكَافـلُ عالقَــو ــق حـيا و يـح كَـان ن مـ رـذ تُنـا     {"و، 2}ل يـح كَـان ن أي }مـ  
ب  اإلميان عن الضحاك، وفيه استعارة مصرحة بتشبيه عاقال كما أخرج ذلك ابن جرير والبهيقي يف شع

ا ثَم {، وكقوله 3"العقل باحلياة أو مؤمنا بقرينة مقابلته بالكافرين  أَمــ  ــــ وبتَحفَاس ماهنيد فَهـ لَـى   ـودى ع مـوا الع
ذَتْهى  فَأَخـاُهلد      ونب كْسـا كَـانُوا ي ذَابِ اهلُـونِ  بِمـ قَةُ العـاعص كناية عن الضاللة اليت تقابل "  العمى" ، ولفظة 4}م

أي فاختاروا الضاللة على اهلدى فالظاهر يف أنه بني هلم الطريقـان  :" ، جاء يف التفسري "اهلدى" لفظة 
أي أعلمنـاهم اهلـدى مـن    : فاختاروا أحدمها، وصرح ابن زيد بذلك فقد حكي عنـه أنـه قـال   

لْ   {:من جهة اإلجياب والسلب، كقولــه تعـاىل   كما يكون منه أيضا، ما هو، 5..."الضالل، قُــــلْ هـ
ـــون     لَمـعلَـا  ي  يــــنالذ و  ـون لَمـعي  يـنتَــوِي الذسلَـى     {:، أو من جهة األمر والنهي، كقوله تعاىل6}يــاكَ  ع لْنـعج ثُـم

ـــها ولَا تَـشرِيعة  من االَ رِ فَاتَّبِعـمأَ  تَّبِــعــون لَمـعلَا  ي  ينالذ  اءـو 7}هـ.  

                                                
  .68 :اآلية غافر،  -1
  .69: يس، اآلية  -2
  علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية،: سري القرآن العظيم والسبع املثاين، ضبطه وصححهأبو الفضل شهاب الدين األلوسي، روح املعاين يف تف -3

 .     48:م،  ص1994/هـ1415، 01:لبنان، الد الثاين عشر، ط/بريوت      

 .16: ، اآليةفصلت  -4
  . 365: ، صرالد الثاين عش األلوسي، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، -5
     .10: الزمر ، اآلية   -6
 .17: اجلاثية،  اآلية  -7
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إن عدد تقابالت التضاد اللفظي واملعنوي بلغت يف الربع األخري من القرآن الكرمي مائـة وسـبعة        
وثالثني تقابال، موزعة ضمن قوالب خمتلفة كان للسياق دور أساسي يف تشكيلـها، حيـث إن بنيـة   

ومن هنا فإن ربط التقابالت املتضـادة  " السياق الذي تـرد فيه، التقابل ال ميكن حتديدها إال من خالل 
بالسياق، من األمهية مبكان، ويضل العمل النقدي ناقصا إذا تناول صاحبه تقابـل التضـاد دون ربطـه    

، كما أن من شأن التقابـل أن يأيت ليعزز الداللـة يف السياق الذي يرد فيـه، ويف هـذا   1"بالسياق 
  :موعة من النماذج، نوضحها على الشكل التـايلاخلصوص ميكن رصد جم

  :  وذج األولـالنم -
فيه مندجما مع السيـاق الذي ورد فيه، ولقد بلـغ عدد تقابالت هذا النموذج يف  التقابـل يكون     

  .الربع األخري من القرآن الكرمي ثالثـة وعشريـن تقابال
س ما قَدمت وأَخرت علمت نَ{ :ومن أمثلته، قول اهللا عز وجلّ       ةرآلخـ ا لَـــ نلَ نإِو{ :ه أيضـا ، وقول 2}فْ

3}ىولَاالُو.    
  :   وذج الثاينـالنم -

. التقابل فيه يكون سابقا للسياق، فالتقابـل هو املدخل والسياق هو املنتـهى يف بناء هذا النموذج     
  .ولقد بلغ عدد تقابالته واحـدا وثالثيـن تقابال

وا      قَالَـت اال { :ومن أمثلته يف الربع األخري من القرآن الكرمي، قول اهللا عز وجلّ       نـتُوم ا قُـلْ لَــم نـآم ابر عـ
لَكــوخدملَاَّ يا ونلَمقُولُوا أَس ي قُلُوبِكُــنف انإميــلِ الم   لَـا ي ولَهسرو وا ايعتُط إِنتْكُول  ن مـ كُ ــــمالمــــ أَعغَفُ   م ا ئًا إِن ي ــــ شـ ور

 يمحاالَقَ{ :، فاملدخل يف هذه اآلية هو التقابل يف قوله تعاىل 4}ر ــالَت ابرا قُـلْ   ع نـآم    وا  لَــم نـحيث }تُوم ،

ان ـــــ لِ الإميــــ نا وملَـاَّ يدخ ــــ أَسلَموا ـــ ولُـــن قُـــــ ولَك{ ، واملنتهى هو السيـاق)مل تومنوا (و ) آمنا ( بني  املواجهة
ئًا إِن اـــم من أَعمالكُـــــلتْكُورسولَه لَا ي  وإِن تُطيعوا ا م ــــفي قُلُوبِكُ يش يــغَفُ  محر ــــــور م{.  

                                                
  .123: فايز عارف القرعان، التقابل والتماثل يف القرآن الكرمي، ص  -1

  .05:االنفطار، اآليـة   -2
  .13:الليل، اآليـة  -3
  .14:، اآلية احلجرات  -4
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ه     كَـان    لَـو   آمنوا  للَّذين  فَرواــذين كوقَالَ الَّ{:ومن أمثلة هذا النموذج أيضا، قول اهللا تعاىل     قُونَا إِلَيـب ا سـ ا مـر يـخ 
 إِذْ لَمو  وا بِـهتَدهي    ذَا إِفْـك هـ قُولُوني ي  فَســـــــ قَد قَـالَ  {: إن التقابل يف هذه اآلية الكرمية هو يف قوله تعاىل .1}مو
فَسيقُولُون  يهتَدوا بِه وإِذْ لَم  خيرا ما سبقُونَا إِلَيه كَان   لَو{ولقد جاء مسبوقا بالسياق  ، }آمنوا  للَّذين     فَرواــالَّذين ك

ذَا إِفْكي  هـــــقَد م{.  
  :   وذج الثالثـالنم
تقـابالت هـذا    يكون فيه السياق سابقا للتقابل، فالسياق هو املدخل والتقابل هو املنتهى، وعدد     

النموذج هو تسعـة عشـر تقابال من جمموع تقابالت التضاد اللفظي يف الربع األخـري مـن القـرآن    
  . الكرمي
ا يس  م ــــ ا نَعلَـــ إِنّ م ــــ هــقَول زِنْك ـــ فَلَـا يح { : ومن أمثلتـه قول اهللا تعاىل      ـــ مـ ونر مـــــ ونلعــــ ا يحيـث  2}ـون ،

. }ـونــــ ا يعلنـــــ رون ومــم ما يســا نَعلَــإِنّ {: ، وانتهت بالتقابل} همــزِنْك قَولــفَلَا يح{ :ت اآلية بالسيـاق بدأ

ه   لَمقْت  ينادون  روا ـكَفَ ذين لَا  إِن {:ومنه أيضا قول اهللا عز وجل  ن مقْتكُ   اللـَّ مـ ر ـــــ أَكْبـكُ  مــــ أَنفُسم    نوعإِلَـى   إِذْ تُـد
يف اآلية الكرمية، جاء مسبوقا بالسـياق   }فَتَكْفُـرون   انِ ــمياإِلَى الْ إِذْ تُدعون {فالتقابل .3}فَتَكْفُرون  انِ ــمياِالْ

  .}مـــأَنفُسكُ  مــــأَكْبر من مقْتكُ ه اللَّ لَمقْت  ينادون  روا ـكَفَ ذين الَ  إِن {: :املتمثل يف قوله تعاىل
  :  وذج الرابعـالنم
التقابـل سياقني خمتلفني، حيث يكون السياق األول هو املدخل والسـياق   يتوسطيف هذا النموذج      

وبلغ عدد التقابالت هلذا النموذج يف الربع األخـري مـن   . الثاين هو املخـرج، ويكون بينهما التقابـل
  .لقرآن الكرمي ستـة وثالثيـن تقابالًا

ك  إِن { :ومن أمثلة هذا النمـوذج يف الربع األخري من القرآن الكرمي، قول اهللا عز وجلّ       بـلَ    رعـــ ي م
ك تَقُ طَائفَـةٌ من الَّذين معـــاليـــوم أَدنَى من ثُلُثَيِ  أَنـَّ و ه ثُلُثـو ه فـص نلِ و قَ كي ُاـورد  ـــاليـالنــلَ ولع ارــــهفَت م وهص تُح لََّن أَنـــ اب

                                                
 .10:األحقاف، اآلية -1

  .75: يس، اآليـة -2

  .09: ، اآليةغافر  - 3
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ــهار   {فالتقابـل . 1}مــــــعلَيكُ النـــــلَ و اليـ رقَــدي ُاجاء يف هذه اآلية الكرمية حمصورا بـني السـياق   } و

ـــك { األول ـــم أَنَّ ــذين  معــك     إِن ربــك  يعلَـ ــن  الَّ ـــةٌ  م طَائفَ و  ـــه ثُلُثو ـــه فص نـــلِ  و ــ ــيِ  اليـ ــن ثُلُثَ نَــى مأَد ـــوم ــياق  }تَقُـ والس

صوه فَتـــاب علَيكُــم{الثاين تُح لََّن  أَن  ـم لـع{ .  

ؤلَاء تُدعون تُم آنته {:ومنه أيضا قوله تعاىل      قُوا   هتُنفنكُلفَم بِيلِ اللَّهي سن ـــفمخَلُ وبن يخَلْ م مبخَ يبا ين ــفَإِنَّملُ ع
هنَّفْس   اللَّهو يالْغَن   أَنتُماء وإِن  الْفُقَرا  ولَّوكُ  تَتَورا غَيملْ قَودتَبســـيم  كُ  ثُمثَالَكُـــلَا يــونُوا أَمية الكرميةففي هذه اآل .2}م:  

ؤلَاء تُدعون تُم آنته { اىلـهو قوله تع :السياق األول - نكُ  هفَم بِيلِ اللَّهي سقُوا فتُنفن ـــلمخَلُ وبن يخَلْ م مبا  يفَإِنَّم  

  .}  لُ عن نَّفْسهــيبخَ                 

   . }الْفُقَراء وأَنتُم   يالْغَن واللَّه {: هو قوله تعاىل: التقابـل  -

   .}مــونُوا أَمثَالَكُـــلَا يكُ  ثُم  مـــيستَبدلْ قَوما غَيركُ  تَتَولَّوا  وإِن{: هو قوله تعاىل: السياق الثاين -
     :وذج اخلامسـالنم 

، حبيث يكون الطرف األول يتكون بناء أسلوب التقابل يف هذا النموذج من طرفني للتقابل وسياقني     
من التقابل يتبعه السياق األول، مث الطرف الثاين يتبعـه السياق الثاين، ولقد بلغ عدد املتقابالت يف هذا 

  .النموذج ستـة تقابـالت
ه ــــآمن  والذين{: ومن أمثلة ذلك، قول اهللا عز وجـلّ      لـسرو ـوا بِا  كئ د   والشهداء  يقُـون هم الصد أُولَ نـع
ك  ـوا ــوكَذَّب روا ــــكَفَـ والذين   مـــم ونُورهــم أَجرهـــم لَهـــربهِ ئـ ا أُولَ نـاتبِآي اجلَح ابح3}مِ ــــــيـــأَص .  

ـوا { : إن الطرف األول من التقابل يتحدد يف قوله تعاىل نـلتضـاد مع الطرف الثـاين  واقع با ، وهو}آم

ئ{عنه، حبيث يفصل بينهما السياق األول والذي هو بعيد ، }كَفَـروا {    داء ـــــــك هم الصديقُـون والشهــأُولَ
  يـاق الثاين       املقابل األول وهو بالطبع خيتلف عن الس زاءـجميثل الذي } مــم ونُورهــــم أَجرهـــم لَهــعند ربهِ

 } ك ئـ   .الذي ميثل بدوره جزاء املقابـل الثاين }مِ ــــــيـــأَصحاب اجلَح أُولَ
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  : وذج السادسـالنم
عكس النموذج السابق، حبيث يتشكل بنـاؤه من السياق األول فاملقابـل األول مث السـياق    وهو     

  .ت من جمموع تقابالت التضاد اللفظيالثاين فاملقابـل الثاين، وهو ميثـل ثالثـة تقابال
زَّت قُلُـوب الذيــن لَـا ي    ــــ ـر اُ وحـــ وإِذَا ذُكـ{: ومن أمثلته قول اهللا تعاىل       مأَ اشـ هـ  وـدإِذَا ذُكو ةـر باآلخـ ون نــــــ م ر
ن دونـ ـــالذي مـ ــــ نإِذَاهـ ــــــ هشتَبسي ـــــــ م ون{: قد ورد السياق األول ممثال يف قولـه تعاىلول.  1}رإِذَا ذُكــــ و ـر

حو ُــــ اه{: تاله بعد ذلك املقابل األول وهو قولـه تعاىل }ـد  زَّت مأَ الذي  اق الثاينـ، ومث السي}اشـ

  . }رون ــــــيستَبش {: ه تعاىليف قولـ  فاملقابل الثاين} هـــن من دونــــر الذيــــوإِذَا ذُكـ{: هو قوله تعاىل
وإذا تأملنا اآلية الكرمية جند أن السياق األول يبني حالة هؤالء الذين ال يؤمنـون باآلخرة، وهو يف      

وقد بولــغ يف  " عالقـة تنافر مع السياق الثاين الذي يبني من جهتـه حالتهم حينما يذكر غري اهللا، 
الغاية فيهـما فإن االستبشار أن ميتأل القلب سرورا حىت ينبسط له بشـرة بيان حاهلم القبيحة حيث بني 

  .2"الوجـه، واإلمشئزاز أن ميتأل غيضا وغما ينقبض عنه أدمي الوجه كما يشاهد يف وجه العابس احملزون 
  :بعوذج الساـالنم
قابـل األول مندجما يتشكل بناء التقابل يف هذا النموذج من تقابلني وسياقني أيضا، حبيث يكون امل     

ويوجد وفق هذا النموذج يف الربع األخري من . مع السياق األول، واملقابل الثاين مندجما مع السياق الثاين
  .القرآن الكرمي عشـرة تقابالت

ك الْ  {: ومثاله قول اهللا تعاىل      لـنُه ياأَلَملـــــ و ن.    مهنُتْـبِع رِياالْثُـمــــــ خياالْ{الطرف األول إن  .3} نلـــــ ون{ 
عـن   } نــــــ خرِياالْ{، كما ال ميكن فصل املقابل الثاين }لكـــ أَلَـم نُه  {ال ميكن فصله عن السياق األول 

  . }مــــثُم نُتْبِعه{السياق الثاين 
   :وذج الثامن ـالنم 

  ومن ثالث سياقات) واملقابـل الثايناملقابـل األول ( بناء التقابل يف هذا النموذج يتشكل من      
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، حبيث يكون املقابل األول مندجما مـع السـياق   )السياق األول والسياق الثاين والسياق الثالث(خمتلفة 
وعدد تقـابالت هـذا   . األول، واملقابل الثاين مندجما مع السياق الثاين، وينتهي البناء بالسيـاق الثالث

  .ن الكرمي تسعـة تقابالتالنموذج يف الربع األخري من القرآ
لِ الْفَـتْحِ   ...{ : ومن أمثلتـه، قول اهللا تعاىل       ن قَبـ مـ أَنفَق ننكُم متَوِي مسـ     لَا يجرد ظَـمأَع ك ئـ ن  وقَاتَـلَ أُولَ ةً مـ

بِري  وكُلا وعد اللَّه الْحسنى واللَّه بِما ذين أَنفَقُوا من بعد وقَاتَلُواال خـ لُونمقبل " لقد بدأ البناء باملقابل األول .  1}تَع "

لِ الْفَـتْحِ   لَ{: مندجما مع السياق األول يف قوله تعاىل ن قَبـ مـ أَنفَق ننكُم متَوِي مسقَاتَـلَ  ا يوبعده املقابل الثاين }و ،

ئـ {: مندمج أيضا مع السياق الثاين يف قولـه تعـاىل  " بعـد "  ن الـ    ك أَأُولَ ةً مـ جـرد ظَـمع    د عـن ب أَنفَقُـوا مـ ينذ
  .}وكُلا وعد اللَّه الْحسنى واللَّه بِما تَعملُون خبِري{الثالث  السياقبوانتهى ،   }اوقَاتَلُو
إن النماذج اليت تشكلت يف إطارها تقابالت التضاد اللفظي واملعنوي متضافـرة مـع السـياق يف        
  : نص القرآين من أجل إنتاج الداللة، ميكن متثيل جمموعها ونسبها باجلدول التايلال
  
  

  النسبة   اموع     النمــوذج  الرقم
  .النمــوذج األول  01

  .السياق/ التقابل 
23  17.69%  

  . النمــوذج الثاين  02
  . السياق+ التقابل 

31  22.62%  

  .النمــوذج الثالث  03
  .التقابل + السياق 

19  13.86%  

  .النمــوذج الرابع  04
  .2السياق + التقابل+ 1السياق

36  26.27%  

  .النمــوذج اخلامس  05
 2املقابل + 1السياق +1املقابل 

06  04.37%  
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  .2السياق + 
 

  .النمــوذج السادس  06
السياق +  1املقابل + 1السياق 

 .2املقابل + 2

03  02.18%  

  .النمــوذج السابع   07
 2املقابل + 1ياق الس/ 1املقابل

  .2السياق / 

10  07.29%  

  .النمــوذج الثامن   08
 2املقابل + 1السياق / 1املقابل

  .3السياق +  2السياق / 

09  06.56%  

  %100  137 :امـــوع   
             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 .الربع األخري من القرآن الكرمي البىن األسلوبية ألمناط التقابل يف  /       الفصـل الثـاين      

 71

  :  املعنـوي دون اللفظي تقابـل التضـادبنية  -ب
يث تقابـل فيه إحدامها األخرى من جهة التضاد يف املعـىن ،  وهو تقابل يتشكل من كلمتيـن، حب     

ومن خالل تتبع أمثلته يف الربـع  . ولقد بلغ جمموع التقابالت وفـق هذا اإلطار مائـة ومثانيـن تقابال
األخري من القرآن الكرمي، تبني أن هذا التقابل إما أنه يتشكل من تضـاد إحدى الكلمتني مـع معـىن   

  . و من تضاد معنيـي الكلمتيـن معاالكلمة األخرى، أ
مانِ     { ِ: فمن أمثلـة التقابل األول، قوله عز وجلّ      صـ خ  قَالُــــوا لَـا تَخَــــف  مهنم  فَفَــزِع داولَى دلُـــوا عخإذْ د

طْ  و طلَا تُشو ا بِاحلَــقنـــنيكُم  بضٍ  فَاحعلَى با عضُنعـغَـى ب بـ  اطر الصـ اءـــو نَا إِلَى سـدإن التقابـل يف اآليـة  . 1}اه

لَـا  {: من جهة، وبـني قولـه تعـاىل   " فخاف " أي ، }فَفَـــزِع {:الكرمية واقع بني معىن قوله تعـاىل
كما نالحظ تقابل قائـم على النفي ة أخرى وهوـهجمن } تَخَـــف.  

ـد اِ   ـــــ إِن كَـ  أَرأَيتُــم  لَـــ قُ{ : ومن أمثلتـه أيضا قوله تعاىل      نـع ن مـ تُم  انكَفَــرو    هِ بِــهشــــ و   ن مـ داه شـ ي   د نـب
هــإَسرائي ثْلـلَى ملَ ع  ــفَآمن  تَكْباســـ وتُمر   إِن هالَ ي َي القَـــ ايـــــ دمالظَّال م ــــ و ـ . 2}ن ة والتقابـل واقع هنا بني كلم

}ــآم{كلمة  ومرادف} نتَكْبــاستُما بكلمة  " كفرمت " الذي هو } رآمن  "  بالنظر إىل اقتـرا   ."  

  .3} ونــــــم تُرحمـــــــم لَعلَّكُــــم وما خلْفَكُــــم اتَّقُوا ما بين أَيديكُـــــقيلَ لَه وإِذَا {:ومنه أيضا قول اهللا عز وجل     
ممن بينِ أَيد{ والتقابل املعنوي واقع هنا بني معىن {  وبني" من أمامكم " الذي هو }  يكــلْفَ امخ كُـــــــم {     

ر لَكُم { :ومن أمثلـة التقابل الثاين القائم على اجلمع بني معنيـي الكلمتني قول اهللا عز وجلّ       وسخـَّ
ه إِن في ذَلك لَآيوات وما في األَرضِ جميعـا ماـــــــما في السم قَـــــ نـل تَفَكـَّـــــ اتمٍ ي ــــــ وونإن الطرف األول مـن  . 4}ر

والعالقة ،  }األَرضِ{، والطرف الثاين منه هو كلمة } اواتــــــــ السم{  التقابل يف اآلية الكرمية هو كلمة
ي عالقة التنافر وليست عالقـة التضاد، وهذه األخرية إمنا حتدث بني معىن الكلمة اليت نلحظها بينهما ه

  ".     حتت " ومعىن الكلمة الثانية الذي هو " فوق " األوىل الذي هو 
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إن تتبع أمثلة هذا النوع من التقابل يف الربع األخري من القرآن الكرمي بني أا كثرية، وأما من حيث      
  : وبيـة لكل منها وعالقة ذلك بالسياق، فقد مت رصد مناذج خمتلفة ، هي كما يليالبنيـة األسل

  : النمـوذج األول 
  ه التقابـل مع السياق، حبيث ال ميكن فصلهما عن بعضهما البعض، ولقديتداخل فيهذا النموذج      

  . بلغت تقابالتـه سبعة عشـر تقابال من جمموع تقابالت التضاد املعنوي
 ،1} رِينــــ فًا ومثَلًـا للْآخ ـــــ سلَ فَجعلْناهم{:من أمثلته يف الربع األخري من القرآن الكرمي، قول اهللا تعاىلو     

، والطرفان ال ميكن "اآلخـرين " ، والطرف الثاين منه هو  " سلـفًا " فالطرف األول من التقابل هو 
  . فصلهما عن السيـاق

  :  النمـوذج الثاين
أيت فيه التقابـل متبوعا بالسياق، ولقد بلغ جمموع تقابالت هذا النموذج يف الربع األخـري مـن   ي     

  .      القرآن الكرمي تسعـة وستيـن تقابـالً
ن خلْفهِـم سدا فَأَغْشيناهم{ : ومن أمثلته، قول اهللا تعاىل      مـا ود سـ يهِـمدنِ أَي يـب نا ملْـنعجو  ونرص بلَا ي م2}فَه   

ـنِ أَيديهِــم   {ففي هذه اآلية الكرميـة وقع التقابل يف بداية اآلية الكرميـة، وهو بني مرادف  يـب ن الذي } مـ

ن خلْفهِ{، وبني"من أمامهم"هو  ـمـ{ ذلك السياق الذي هو ، تاله بعد}ماهنيـفَأَغْشفَه ـمص بلَا ي ـم ونر{.   

اة   م ــنَحن أَولياؤكُ{ :قوله عز وجلّ  ومنه أيضا      يـي الْح فـ    ي الْآخ فـا ونْيلَكُـــ الـدو ةـــــ ر    كُم تَهِي أَنفُسـ ا تَشـ ا مـ يهـف م 
  : ، ففي هذه اآلية الكرمية جنـد3} ونــم فيها ما تَدعـــولَكُ
  ".اآلخرة " وبني " األوىل "  الذي هو " الدنيا " عىن التضاد املعنوي الواقع بني م: التقابـل  -
  .}ونــم فيها ما تَدعـــولَكُ م فيها ما تَشتَهِي أَنفُسكُمــــولَكُ{: قوله تعاىل: السيـاق  -

  :    النمـوذج الثالث
لقـد بلغ عدده يف وهو عكس النموذج السابق، أي أنه يكون مبدوءا بالسيـاق يتبعه التقابـل، و     

  .  الربع األخري من القرآن الكرمي ثالثـة وعشريـن تقابال
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راهيم    { : ومن أمثلة هذا النموذج قول اهللا عز وجـل       إِبـا و ا نُوحـلْن سـأَر لَقَـدي ذُ   و ا فـ لْنـعجو  و بـا الن هِمـتيءر ة
تَدهم مهنفَم تَابالْكو   مهن مـ ريكَـثو  قُون مـن  " مهتد " إن التقابل واقع يف هذه اآلية الكرمية بني كلمة  .1}فَاسـ

من جهة أخرى، ولقد جاء هذا التقابـل  " فاسقون " اليت هي من معاين " ضالون " جهة، وبني كلمة  
  .}تَابــــوالْك ة ءا في ذُريتهِما النبووجعلْن  ولَقَد أَرسلْنا نُوحا وإِبراهيم{  :مسبوقا بالسياق املتمثل يف قوله تعاىل

، ويف هذه  2}راقــــ شايسبحن بِالْعشي والْإِنَّا سخَّرنَا الِْجبالَ معه { :ومن أمثلته أيضا، قول اهللا عز وجلّ      
  : اآلية الكرمية جنـد

    .}خَّرنَا الِْجبالَ معه يسبحنإِنَّا س{ : :املتمثل يف قوله تعاىل: السيـاق -
" الـذي هـو   " اإلشـراق  " ومرادف كلمة " العشي" التضاد املعنوي واقع بني كلمة : التقابـل  -

  ". اإلبكار
  :   النمـوذج الرابع  

 وهو الذي يتوسط فيه التقابل سياقيـن، ولقد بلغ عدد املتقابالت وفق هذا النموذج يف الربع األخري     
  .من القرآن الكرمي واحدا وأربعيـن تقابالً

اء        { : ومن أمثلتـه قول اهللا عز وجلّ       شـ ن ا مـ ي اَألرضِ إِلـَّ فـ ن مـو اتاوم ي السـ فـ نم ق عـص خ في الصورِ فَ نُفـو
رى فَإِذَ أُخـ يـهف خ نَفـ ثُم ُا   ا   ـام يـق ـم ظُـ هـنـــ ي ونورِ   { فالسياق األول يف هذه اآليـة هو .3}ر ي الصـ فـ ـخ نُفـو{ ،

رى فَإِذَاهــثُم نَف{الثاين هو  والسياق أُخـ يـهف ـــخـم  يـــ ق ظُـ ـامنـــ ي ونوالتقابل الواقع بينهما يتشـكل مـن   }ر ،

  ". حتت " لذي هو ا }األَرضِ{، ومرادف كلمة " فوق " الذي هو } السماوات{مرادف كلمة 

     الْقَولُ  قُرنَاء فَزينوا لَهم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم وحق علَيهِم وقَيضْنا لَهم{: ومن هذا النموذج أيضا، قوله تعاىل     
 الْجِن نهِم ملن قَبم لَتخ مٍ قَدي أُمالْإِنسِ فو  مرِين انُوا كَ  إِنَّهاسويف هذه اآلية الكرمية، جند ما يلي. 4}َ خ :  

  .}قُرنَاء وقَيضْنا لَهم{:  قوله تعاىل: السياق األول  -
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  .}مـــــم وما خلْفَهــــفَزينوا لَهم ما بين أَيديهِ{: قوله تعاىل : التقابل  -

  }َخاسرِين كَانُوا   إِنَّهم  والْإِنسِ في أُممٍ قَد خلَت من قَبلهِم من الْجِن  الْقَولُ يهِموحق علَ{:قوله تعاىل:السياق الثاين -
  :  النمـوذج اخلامس

يتشكل بناء التقابـل يف هذا النموذج من مقابلني وسياقني، حبيث يكون املقابل األول يتبعه السياق      
ين يتبعه السياق الثاين، ولقد بلـغ عدده يف الربع األخري من القـرآن الكـرمي   األول، وبعده املقابل الثا

  . عشـرة تقابالت
ـا ملَوسع    { :ومثال هذا البناء، قـول اهللا تعـاىل        ـد وإِنـَّ يـا بِأَياهـن يـنب اءم الســــ و ون.    ـم عـا فَناهـن شـفَر ضاألَرو 

  ونـد اء { األول من التقابل هو مرادف كلمة  إن الطرف. 1}املَاهـم ه وبني الطرف الثاين منه وبين} السـ

ن{:السياق األول الذي هو -}األَرض{مرادف كلمة  – يـنب ـــ  عسـا ملَو ـد وإِنـَّ يـا بِأَيــــــ اهوينتهي البناء }ون ،

دون فَ{بالسياق الثاين  املَاهـ م عـا فَناهن شـر{ .  

عِ اللَّه ورسولَه وم ...{:ثاله أيضا، قول اهللا عز وجل وم      طنُن يا الْأَنْههتن تَحرِي متَج اتنج لْهخــدلَّ  ارتَون يمو
ينُعا أَلذَابع هاــــذِّبويف هذه اآلية الكرمية جند ما يلي. 2}م :  

  }عِــــــطـــي { :قول اهللا تعاىل : املقابـل األول  -
  .    }ارــرِي من تَحتها الْأَنْهــــدخلْه جنات تَجنُ{: قوله تعاىل :السيـاق األول  - 

   .        }ولَّــــــيتَ {: قوله تعاىل :  ل الثاينـاملقاب  -

    .}ماــــعذِّبه عذَابا أَلينُ{: قوله تعاىل : السيـاق الثاين  -
  :ادسالنمـوذج الس 

يتشكل بناء التقابل يف هذا النموذج من مقابلني وسياقني أيضا، حبيث يكون املقابل األول منـدجما        
  مع  السياق األول، واملقابـل الثاين مندجما مع السياق الثاين، وعدده يف الربع األخري من القرآن لكـرمي 

  .اثنـا عشر تقابـال 
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اء َ   .ره ـــأَماتَه فَأَقْب ثُم {: ومثاله، قول اهللا تعاىل      إِذَا شـ اثُـمــــــ نشهففي هذا البناء جند املقابل األول        .  1} ر

 } رهــــــ نشاَ{مندجما مع السياق األول، حبيث ال ميكن فصله عنه ، ومثله أيضا املقابل الثـاين } هــأَماتَ{
  . الذي ورد فيه سياقالالذي ال ميكن فصله عن 

  :  بعنمـوذج الساال
ومن ثالث سـياقات  ) املقابل األول واملقابل الثاين( البناء يف هذا النموذج من طريف التقابل شكل تي     

، حبيث يكون املقابل األول مندجما مـع السـياق   )السياق األول والسياق الثاين والسياق الثالث(خمتلفة 
ولقد بلغ عدد تقـابالت  . وينتهي البناء بالسيـاق الثالث األول، واملقابل الثاين مندجما مع السياق الثاين،

  .هذا النموذج يف الربع األخري من القرآن الكرمي مثانيـة تقابالت
ث{ :ومن أمثلة هذا البنـاء، قول اهللا تعاىل      رح رِيـدي كَـان نمو ه ثـري حف لَـه نَزِد ةر اآلخـ ث ر حـ رِيـدي كَـان نم   
ها ومالَـه في اآلخــــالدن نـم ها نُـوتيـبٍ ــــيص ث  { ، فالسياق األول هو2}رة من نَ ـر حـ رِيــدي كَـان نجـاء  وقـد  } م

ـرة {مرافقا للمقابل األول  ا { ادفمـر الذي هو " األوىل"  ، واملقابل الثاين هو}اآلخـنْــيوضـد  } الد

}ةر {  السياق الثاين، وقد جاء }اآلخـ      ث ر حـ رِيــدي كَــان ن مـمرافقا له، لينتهي السياق بعد ذلك بقوله } و

صيـبٍ  { :تعاىل رة من نَ ي اآلخـف الَـهمو{.  
إن املالحظ لبناء هذا التقابـل، جيد أنه خبالف عالقة التضاد املعنوي  اليت تربط بني طريف التقابل ،      

ة تنافـر تربط بني السياق األول والسياق الثاين من حيث ربطهما بطـريف التقابـل،    فإنه تتشكل عالق
ذلك أن حرث اآلخرة يعود بالفوز والنجاة لصاحبه، بينما حرث الدنيا متاع زائـل، وهذا مـا جيعـل   
  . السياق الثاين يف عالقة تواصل مع السيـاق الثالث، فالذي يعمل ألجل الدنـيا ال حظ له يف اآلخرة

كما يكون السياق األول يف عالقة تضاد مع السياق الثالث كون أن الذي يكون حرثه لآلخرة البد وأن 
  . يكون له نصيب فيها

إن النماذج اليت تشكلت يف إطارها تقابالت التضاد املعنوي متضافرة مع السياق يف النص القـرآين       
  : جلدول التايلمن أجل إنتاج الداللة، ميكن متثيل جمموعها ونسبها با
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    :تقــابل التخـالفبنية  - ج
ولقد بلغت تقابالت . وهو تقابـل قائم بني كلمتني، حبيث ختالف إحدامها األخرى من غري تضاد     

  .هذا النوع من التقابل يف الربع األخري من القرآن الكرمي ثالثـة وثالثيـن تقابال
ـم        { : ومن أمثلة هذا التقابـل، قول اهللا تعاىل       ظَالـو ن سـحا مـتِّهِم ذُرِيـ ـن مــاق و حـى إِسلــعو ـه لَيـا عكْـنار بـو

 بِيـنم ه فْسـن{قائم بني الكلمتني  إن التقابل يف هذه اآلية  1}لـ مسـحــظَ{و  }نـــ الوالعالقة بينهما  }ـم ،
  ).منصف(أو ) عادل(هو ) ظـامل(، وضد )مسيء( هو ) حمسن(ليست عالقة التضاد، حيث أن ضد 

إن النماذج اليت تشكلت يف إطارها تقابالت التخالف متضافـرة مع السياق يف النص القرآين،  ال      
  : خترج عما مت ذكره من مناذج للتقابالت السابقة، حيث ميكن حتديدها كما يلي

  : النمـوذج األول
ال ميكن فصلهما عن بعضهما، ولقد بلغ جممـوع   هو الذي يندمج فيه التقابـل مع السياق حبيث     

  .           هذه التقابالت مثانيـة تقابالت
ق لِّلسائـ  أَموالهِـم  وفي{ : ومن أمثلتـه قول اهللا عز وجلّ       لِــــ حـ  و ومِ ــــ املْحـيف هـذه   إن التقابل. 2}ر

، والعالقة بينهما هي االختالف ال التضاد ذلك أن ضد ) احملروم( و ) السائل ( اآلية واقـع بني كلميت 
، مع اإلشارة إىل تناسبهما يف املعىن ذلك أن )املوهوب ( هو ) احملروم ( ، وضد )ايب ( هو ) السائل(

  .  كال منهما يعرب عن احلاجـة
  :   النمـوذج الثـاين

موعه يف الربع األخري من القـرآن الكــرمي   التقابل، وجممتبوعا ب  هذا النموذجيف  اقـالسييكون          
  .   سبعـة تقابالت

هــــالَ أَنــــقَ{ : ومن أمثلتـه، قول اهللا تعاىل      نـم ر يـنَ  ا خ ن ي مـ لَقْتَـنـــخلَقْتَـهخـارٍ و  ني ط نوالتقابل يف .  3}م

  الَ أَنَا ــــقَـ{ :لسياق املتمثل يف قولـه تعاىل، مسبوقا با)طيـن( و ) نار(هذه اآلية واقع بني الكلمتني 
 يـــخر ه نـم{،  

  :    النمـوذج الثالث
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، وجمموعـه يف الربع األخري من القرآن الكـرمي مثانيــة   ل سياقنيـوهو الذي يتوسط فيه التقاب     
  . تقابـالت

ميـ{:ومن أمثلته قول اهللا تعاىل      ثُهـعبي م ــو  ُيـ  اماـــجع  ـم ئُهـ ا عملُــوا    فَينبِّ بِمـ  ُا ـاه صـ أَح  لَـى ك   وع ُاو ـوه نَسـ لِّ ـــ
وه{: لقد جاء التقابل يف هذه اآليـة يف قوله تعاىل. 1} دــشيء شهِيـ نَسـو ُا اه صـ حمصـورا بـني    }أَح

م{السياق األول  ثُهـعبي م و يـ  ُا  ماجيـع م ئُهـ   . } واُ علَى كُلِّ شيء شهِيـد{والسياق الثاين  }بِما عملُـوا  فَينبِّ
  : النمـوذج الرابع

من مقابلني وسياقني حبيث يكون املقابـل األول مندجما مع السيـاق األول، واملقابل  يتكون أيضا     
لنموذج يف الربع األخري من القرآن الكرمي سبعــة  ويوجد وفق هذا ا. الثاين مندجما مع السيـاق الثاين

  .تقابـالت
ـن  ــــ لَتَـرونّ ثُـم   .ــم ـلَتَـرون اجلَحي{ :ومثالـه قول اهللا تعاىل      يـا عـني   ه قـ اليـ.  ثُـم    أَلُــنيـــم     لَتُسعنِ الن عـ ـذ ئـ مو2}ي .

، واملقابل }لَتَــرون اجلَحيـــم  {  :ا مع السياق األول يف قوله تعاىلمندجم" اجلحيم " حيث جند املقابل األول 

ذ عنِ لَتُسأَلُـن  م ـثُ {:مندجما مع السياق الثاين يف قوله أيضا" النعيم " الثاين  ئـ مويــم  يعالن{ .  
  :   النمـوذج اخلامس

املقابـل األول منـدجما  : ترتيب فيه كما يليات خمتلفة، و يكون السياقثالث  مقابلني ويتكون من      
مع السياق األول وبعده املقابـل الثاين مندجما مع السياق الثـاين، وينتهي البناء بالسياق الثالث، وقـد  

  .أحصيت وفق هذا النموذج يف الربع األخري من القرآن الكرمي ثالثـة تقابالت
س ـــفَ{:ومن أمثلته قوله تعاىل      إِذَا م اال اه لْنـوإِذَا خ انَا ثُم عـد ضُـر ان ةً  نْسـ مـعن ّـا قَــالَ إِنّ  م ـنـمـ ــ يتُــهلْ   ا أُوتلَـى عمٍ ـــ ع 

 يلْ ه بـ تْنـةٌ ــف و ــــلَك مهأَكْثَـر الَ ن  لَمعــيفاملقابل األول هو كلمة   .3}ون ) منـدمج مـع السـياق    ) ضـر           
س ـــفَ { إِذَا م ـانَا  اال عـد ضُــر َ ان مندمج أيضا مع السياق الذي )  ةـنعم( ل الثاين هو كلمة ـواملقاب ،}نْسـ
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اه  {ورد فيه، والذي هو  لْنـوإِذَا خ ةً  ثُم مـعن ا قَـم الَ إِنّـــنـمـ ــ يتُــهلْ   ا أُوتلَـى علسياق الثالثبا وينتهي البناء،  }مٍـــ ع 
} يلْ ه بـ تْنـةٌ ــف و ــــلَك مهأَكْثَـر الَ ن  لَمعــيون{.         

إن النماذج اليت تشكلت يف إطارها تقابالت التخالف متضافرة مع السياق يف النص القرآين من أجل      
  : إنتاج الداللة، ميكن متثيل جمموعها ونسبها باجلدول التايل
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     :ماثــلتقــابل التبنية  -د
وهو تقابل يتكون من كلمتني إحدامها متاثـل األخرى لفظا أو معـىن، وقد جعل ابـن رشـيق        

أن تكـون  : منها املماثلـة، وهـي  : التجنيس ضروب كثرية: " يقولاملماثلـة ضرب من التجنيس، 
، والعلـوي يضع بعد ذلك ضابطا هلذه املماثلة بأن جيعلها مقتصرة 1... "اللفظة واحدة باختالف املعىن

فضابط املماثلة أن كل كالم كان مفتقرا إىل اجلواب، فإن جوابـه  " على الكالم الذي يفتقر إىل جواب 
  . ، وهذا الضابط هو الذي سأعتمـد عليه يف حتديد تقابالت التماثل2" يكون مماثـال

بلغ جمموعه يف الربع األخري من القـرآن الكـرمي    -ما ذكره العلوي  –إن التقابل وفق هذا اإلطار      
  . أحـد عشـر تقابالً

ـ  {: ومن أمثلتـه قول اهللا تعاىل      ا أَيـ يــيـا الذـــ ه تَن ـوا إِن نـآم نكُـــ صرص ني َوا اكُ ـــــ ـرامأَقْد ـت ثَبـ يـو ـــــ م 3}م .

ص{فالطرف األول من التقابل هو  واـــ تَنكُ{والطرف الثاين هو  }ـررص نـــــ يوهذا األخري هو جزاء  }م ،
القران ومن خالل رصد اآليات القرآنية يف الربع األخري من . حتمي ال يتحقق إال بتحقق الطرف األول

الكرمي   أمكن حتديد النماذج اليت تشكلت يف إطارها تقابالت التخالف متضافـرة مع السياق يف النص 
  : القرآين، وذلك كما يلي

  :   النمــوذج األول
يكون التقابـل فيه مندجما مع السياق، ولقد أحصيت منه يف الربع األخري مـن القـرآن الكـرمي          

  .تقابليـن اثنيـن
إن املقابل األول يف هـذه  . 4}انـــحسـاانِ إِلَّا الـــحسزاء االــــهلْ جـ{:من أمثلتـه قول اهللا عز وجلو     

، واملقابالن يف سياق واحـد، حبيـث ال   }انـــحساال{ويواجهه املقابل الثاين  }انِـــحسالا{اآلية هو 
  . ميكن فصلهما عنه 

  : النمــوذج الثاين
  .  يت فيه التقابل متبوعا بالسياق، وبلـغ عدده يف الربع األخري من القرآن الكرمي أربعـة تقابالتيأ     

                                                
 . 265: ، ص1وآدابه ، ونقده، جابن رشيق القريواين ، العمدة يف حماسن الشعر،  -1

 .387:، ص2حيي بن محزة العلوي، كتاب الطراز، ج -2

 .08:، اآلية حممــد -3

 .59: ان ، اآلية ـالرمح -4



 .الربع األخري من القرآن الكرمي البىن األسلوبية ألمناط التقابل يف  /       الفصـل الثـاين      

 81

  وا اَ ــــــونُـوا كَالذيـن نَســـــولَا تَكُ{  :ومن أمثلته يف الربع األخري من القرآن الكـرمي، قول اهللا تعاىل      
َ َ م اهـأفأَنْسئ م أُولَ هـقُــــنْفَسالفَاس م هـ ــــــ ك{حيث جاء التقابـل  . 1}ون   ـم هـأَنْفَس ـم اهـفَأَنْس َـوا ا متبوعـا  } نَسـ

ئ{بالسياق  م الفَاسقُــــأُولَ هـ ـــــكون{،   
  :  النمــوذج الثالث 

رمي تقـابال  يكون فيه السياق أوال و التقابل ثانيا، وقد وجدت منه يف الربـع األخري من القرآن الك     
  .  واحـدا 

ي أَكن  ـوقَالُ{ :وهذا التقابـل يتمثل يف قول اهللا تعاىل       ا فـ نــــ وا قُلُوبونَ  ةعا تَد مــــ م  ه قْ   ا إِلَيـا و نـي آذَان فـوـــ و ن   ر َمـ           
نيبا وننيــــب ك ابجلْ  حمفَاع  لُااما عــــ نَّنالتقابل يف هذه اآلية الكرمية يتمثل يف قـول اهللا تعـاىل  إن . 2}ون :

ي أَكن ـــ وا قُلُوبـــوقَالُ{ ، وقد سبق بالسياق }ونـــنَّنا عاملُا فَاعملْ{ ا فــــ نة  عا تَد مــــ م  ه ـ   ونَا إِلَيـي آذَان فـقـْ ـوا ون  ـن مـو ر 
نيبا وننيــــب ك ابجح { .  

  :  رابعمــوذج الالن  
  .يتوسط فيه التقابـل سياقيـن، وبلغ عدده يف الربع األخري من القرآن الكرمي أربعـة تقابالت     

زَقَكُـ لَـهم  وإِذَا قيلَ { : ومن أمثلته قول اهللا عز وجل   ا رمقُـوا مـــأَنْف م ُا       يــنلَّذوا لكَفَــر يــنقَــالَ الذ نـوــــ آم  ـم ا أَنُطْعـ
ن لَّ مـشي ـــو ُا ـاء  ه مـطْع ـن لَّـَ   َ{حيث جنـد التقابـل   . 3}ـنٍ ــــــــ مبِي ضَلَالٍ  إِلَّا في  نْتُـم اََ  إِن أَ مـ ـم أنُطْعـشي ــــ و ُا ـاء 

 ـه مـطْع ا   لَــهم   وإِذَا قيـلَ  { يسبقه السياق األول ،  }أَ مـقُــوا مزَقَكُـ أَنْف ــــ ر م ُا       يــنلَّذوا لكَفَــر يــنقَــالَ الذ نـواــــ آم{ ، 
  .  }ـنٍ ـــــــمبِي ضَلَالٍ  إِلَّا في   نْتُـم اََ  إِن{ويعقبه السياق الثاين 

إن النماذج اليت تشكلت يف إطارها تقابالت التماثل متضافرة مع السياق يف النص القرآين من أجل      
  : نتاج الداللة، ميكن متثيل جمموعها ونسبها باجلدول التايلإ
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  النسبة   اموع     النمــوذج  الرقم
  .النمــوذج األول  01

  .السياق/ التقابل 
02  18.18% 

  . النمــوذج الثاين  02
  .السياق+ التقابل 

04  36.36% 

  .النمــوذج الثالث  03
  التقابل + السياق 

01  09.09% 

  .ج الرابعالنمــوذ  04
 2السياق + التقابل+ 1السياق 

04  36.36% 

  %100   11 :امـــوع   
وبعد هذا العرض ألنـواع التقابل البسيط، وللنمـاذج اليت متثـل البناءات املختلفة اليت تشـكل       

إىل وضع فيها التقابل متضافرا مع السياق من أجل إنتاج الداللة يف الربع األخري من القرآن الكرمي، أصل 
  : جدول أبني من خالله جمموع ونسبة وجود كل نوع من هذه األنواع، وذلك كما يلي 

    
  النسبة   اموع    نوع التقابـل  الرقم
 %37.95  137  .تقابل التضاد اللفظي واملعنوي  01

 %51.28  180  تقابل التضاد املعنوي دون اللفظي  02

  %09.14  33  .تقابل التخالف  03
  %03.04  11  .تماثلتقابل ال  04
  %100  361  امـــوع  

  
إن ما ميكن أن أسجله من خالل هذا اجلدول هو غلبة استعمال تقابل التضاد املعنوي دون اللفظـي       

على غريه من األنواع، ولعل السبب يف ذلك هو مالءمة هذا النوع الستيعاب املعاين املختلفة اليت تعـرب  
اليت عاجلها القرآن الكرمي، كما أسجل أيضا ارتفاع نسبة االعتماد علـى  بدورها عن املواضيع املختلفة 

تقابل التضاد اللفظي واملعنوي، وهذا ما يبني أيضا أمهية هذا النوع يف إحداث العالقات البنائية داخـل  
  .    النص القـرآين
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    :للتقابل البنية املركبة -2
كون من تقابل التضاد املعنوي الذي يكون فيه التقابل سبقت اإلشارة إىل أن منط التقابل املركب يت     

بني الكلمة من جهة والتركيب من جهة أخرى، أو من تركيبني متقابلني، ومن التماثل الذي جياور فيـه  
  .تركيب تركيبا آخر مماثال له إما يف اللفظ أو املعىن 

لكرمي مائة واثنني وعشرين تقـابال،  ولقد بلغت تقابالت النمط املركب يف الربع األخري من القرآن ا     
  :       موزعة على أنواعـه املختلفة، وذلك كما يلي

  : ويـاد املعنـل التضـتقاب بنية -أ
  : بلغ فيه جمموع التقابالت مثانيـة وسبعني تقابال، وهذا التقابـل نوعان     

  :  النـوع األول
  :ن، ومنيـز فيه بناءيـبني اللفظ  املفرد والتركيب     

ا  ــــ قَالُـ{ : أوال يتبعها التركيب، ومن أمثلته قول اهللا تعاىل ة املفردةـتأيت فيه اللفظ:  ناء األولـالب وا مـ
ا أَنْــــإِلَّا بش ــمأَنْتُ مـا وثْلُـنـم لَـــرـز إِن ءي شـ ن مـ ن مـحإِلَّا تَكْــنْتُـاََ الر ـون  ــــم بــ   .ذ بـلـُ   قَالُــوا رسرلَم كُــمـا إِلَي . 1}ونــــ نا يعلَــم  إِنـَّ

ونــــتَكْ{إن التقابل يقع يف هذه اآلية بني الكلمة  بـلـُ    {، والتركيب  }ذسرلَم كُــمـا إِلَي ـنا يعلَــم  إِنـَّ بـــــ رون{ ،
  ). صادقون ( الذي هو مبعىن 

يث يكون فيه التركيب أوال بعده اللفظ املفرد، ومن أمثلته، حب ول،األ وهو مقلوب البناء  :ناء الثاينـالب
ـا يستَــوِي االَ  {:قول اهللا عز وجـل  مـيـ وص البى وـم ـــــ عــا          .ر يــلًا مـقَل ـيء سـلَـا الـمو اتحال لُـوا الصـمعوا و نـآم ينالـذو

الحات {يقع التقابل يف هذه اآلية بني التركيب  . 2}رون ـيتَذَكـَّ لُوا الصـمعوا ونآم ينالذالذي هو مبعـىن  } و
  .من جهة أخـرى) املسيء ( احملسـن من جهة، واللفظ املفرد 

  :    النـوع الثـاين
رة {:بني التركيب والتركيب، ومن أمثلتـه قول اهللا تعاىل      فـسم ذ ئـ مـوي وه جـو  . ةر شـتَبسكَـةٌ مضَـاح.  

  جوـــوا غَبه لَـيـع ذ ئـ مـوي ـــــوهةقُ  .  ـر هــــتَـر ةا قَـتَـر{ :هو التركيب إن الطرف األول من التقابل. 3}ـه  وه جـو      
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ذ ئـ مـوي فـســــم ةكَـ .رـضَـاحشـتَبســـــ ةٌ مةلتركيـب  ، والطرف الثاين هـو ا )املؤمنون ( مرادفـه  الذي}  ر: 
}جوـ   ـــو ا َغبــه لَـيـع ـذ ئـ مـوي ــوه ةر.    ةا قَـتَــرقُــه هـوما جيمـع املـرادفني هـو    )الكفار ( والذي مرادفه  }تَـر ،
  .اللفظي ادـالتض
وأما عن النماذج اليت تشكلت يف إطارها تقابالت النمط املركب متضافـرة مع السياق يف الـنص       

  : ن حتديدها فيما يلـيالقرآين، فيمك
  :النمـوذج األول

وهو النموذج الذي يكون فيه التقابل مندجما مع السياق، ويوجد منه يف الربع األخري مـن القـرآن        
  . الكرمي سبعـة عشـر تقابالً

ه كَ ان ــكَ  نـأَفَم{ :تعاىلومنه، قول اهللا       بـر ن مـ ة نـ يـ لَى بــعزُيـ ن م مـ هـاءو وا أَهـ عـ بـ ه واتـَّ لـمع وء سـ لَـه 1}ن  .  
  : النمـوذج الثـاين

  .يأيت فيه التقابل متبوعا بالسياق، ولقد بلغ عدده ثالثـة عشـر تقابال     
ده كَـفَرتُـم وإِ{ :ومن أمثلته، قول اهللا تعاىل      حـو ُا ي عـإِذَا د ه ركْ بِـه تُـذَلكُـم بِأَنـَّ شـ يـ نو   ـي لـالع ِ كْــموا فَـالْـح نـ مـ

ـركْ بِــه تـُ       { : :فالتقابل يف قوله تعـاىل  .2}الـكَـبِـيــر  شـ يـ إِنو تُــمكَـفَر هـد حـو ُا ـي عـإِذَا د ـه ـوا وذَلكُــم بِأَنـَّ نـ مـ{، 
ي الـكَـبِـيـرفَـالْـحكْـم ِ {: والسياق يف قوله تعاىل لـالع{.  

  :النمـوذج الثالث
هو مقلوب النموذج السابق، حبيث يأيت فيه السياق متبوعا بالتقابل، ومنه يف الربع األخري من القرآن      

  .الكرمي اثنـا عشـر تقابال 
تَ...{: ومن أمثلته، قول اهللا عز وجل      ذَا كـ هـّــــوقٌ لد صـ مـ ـابانًا ع ـسـ ا لـبِـيـرظَـلَم يـنالذ رذ ىــتُـنـر شـ بــوا و  

يـن نـ سـ حـلْـميـن{: الكرمية هو التقابل يف اآليـة. 3}ل نـ سـ حـلْـمى لر شـ بـوا و ظَـلَمـ يـنالذ رذ تُـنـ جاء ولقد ،}لـ   

ربِ{ متبوعا بالسياق انًا عـ سـ قٌ لـد صـ مـ تَـاب ذَا كـ هـاوـي{.   
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اة ال     { ِ: ومنه أيضا، قول اهللا تعاىل      ي احلَيـ ـوا فـ نـآم ينالـذا ولَنــسر ر صـ ناالَ   إنَّا لَن قُــومي م و يــا و نْيـدــــ ش ادإن . 1}ـه

ـا {  الذي هو مرادف" األوىل " التقابل يف اآلية الكرمية بني  نْيـالد اةـ " اآلخرة "  وبني ،}احلَي ذي هـو  ال

م يقُــــي{ َمرادف للتركيب االَو ـومـش اد{ ِولقد جاء السياق ، }هنآم ينالذا ولَنـسر ر صـ نأوال وجـاء  }  واـإنَّا لَن

ـا يف { "التقابل تاليا له تبيينا حلقيقته، فاهللا عز وجلّ ينصر رسله واملؤمنني نْيـالد اةباحلجـة والظفـر    }احلَي
، وال يقدح يف ذلك ما قد يتفق للكفرة من صور الغلبة امتحانا إذ العربة إمنا …هلم من الكفرة واالنتقام

م يقُــوم  {هي بالعواقب وغالب األمر، وقد تقدم متام الكالم يف ذلك فتذكر و يـاالَ و  ادـه أي ويوم القيامة }شـ
واآلخرين وشهادة اإلشهاد للرسـل   عرب عنه بذلك لإلشعار بكيفية النصرة وأا تكون عند مجع األولني

  .    2"بالتبليغ وعلى الكفرة بالتكذيب 
  : النمـوذج الرابع

  .يتوسط فيه التقابل سياقني، ولقد بلغ عـدده يف الربع األخري من القرآن الكرمي سبعة عشر تقابال     
س اُ بِـكَ{ :ومن أمثلتـه قول اهللا تعاىل  ــأَلَيـيو هدب عـ فُـونَــــافــخَـو    ـن مـ الَــهفَـم ُـلْ ا ضْلـي ن مـو ه ونـد ن مـ يـنبِالذ ك

د ا هـ يـ ن مـو اد لٍّ أَ هـ ضـم ن مـ الَـه فَمـ ُ ٍقَـام ي انْـتـزِيـزٍ ذ بِـعـ ُا س {إن التقابـل . 3}لَيـاد هـ ن مـ الَـهفَـم ُلْ ا ضْلـي ن مـو 
 د هـ يـ ن مـلٍّو ضـم ن مـ الَـه فَمـ ُبِـكَ{  جاء حمصورا بني السياق األول} ا ُا س ــأَلَيـيو هدب عـ فُـونَــــافــخَـو  يــنبِالذ ك
ه ونـد ن قَـامٍ  أَ{والسياق الثاين  ،}مـ ي انْـتـزِيـزٍ ذ بِـعـ ُا س لَيـ{.  

  : النمـوذج اخلامس 
بناء التقابل يف هذا النموذج يتكون من مقابلني وسياقني، حبيث يكون املقابل األول يتبعه السـياق       

  . األول، واملقابل الثاين يتبعه السياق الثاين، وعدده يف الربع األخري من القرآن الكرمي عشـرة تقابالت
   وابــم الْأَبــــجنات عدنٍ مفَتَّحةً لَّه . آبٍ ــن لَحسن مـللْمتَّقي وإِن هذَا ذكْر{ :ومثال هذا البناء، قول اهللا تعاىل     

ئي . تَّكيـمف ــــنونعدا يا بِفَاك  هيهفابٍ ـــرشو ةريكَث ةالطَّ .ه اترقَاص مهندعــو ابأَتْر فمِ .ر ويل وندا تُوعذَا مابِا هسلْح.  
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زْق  ن نَّفَـاد    ــــإِن هذَا لَرِ مـ ا لَـها من.  إِنذَا و هـ   م ر لَشـ ني اغ صلَ   .آبٍ ــــ للطـَّ ي من هـــــ ج   اد هـالْم س ذَا  . ونَها فَبِـئْ هـ    يم مـح ذُوقُوه فَلْيـ
ْزواج ــــر من شكْلــوآخ .وغَساقٌ     .1}ارِـــإِنَّهم صالُوا الن هِملَا مرحبا بِ م ـــــوج مقْتَحم معكُـــذَا فَــــه  .ه أَ

ني لَحسن م{:إن املقابل األول يف هذا البناء هو قول اهللا تعاىل تَّقلْمل آبٍــــإِن. ةً لَّهفَتَّحنٍ مدع اتنـج ابوالْـأَب م { 
ني فيها يدعون فيها بِفَاكهة كَثرية وشرابٍ متَّك {ويتبعه السياق  ذَا {: واملقابـل الثاين هو قوله تعاىل  ، }...ئه

إِنو م رلَش ني لطَّاغآبٍــل. هالْم س ئْ صلَونَها فَبِ ي منهـــــج ذَا{ويتبعه السياق  }اداقٌ هغَسو يممح ذُوقُوهفَلْي{.  

الَهم     ـفــالذين كَـ{: ومثاله أيضا، قول اهللا تعاىل     مـأَضَــلَّ أَع ِبِيــلِ اس ـن وا عـد صـوا ولُــوا     . رمعـوا و نـ آمـ يــنالذو
ا نُـزلَ وا بِمـ نـ آمـو ات حـال لَى   الصـ عـ  وهو د مـحـــاحلَ م ـق ن هِ  مـ بـــر ــكَـ م م هـن عـ ر ئَاتهِـم  فـَّ يـ ـ  سـب لَــحأَصــوـــ الَه وجند  .2}م
  : يف هذا البناء، ما يلي

ن سبِيـلِ اِـفــالذين كَـ{: قول اهللا تعاىل: املقابـل األول - وا عـد صـوا ور{.  

  . }م ـــأَضَـلَّ أَعمالَه{: قول اهللا تعاىل : السيـاق األول -

ا نُـزلَ{: قول اهللا تعاىل: املقابـل الثاين  - وا بِمـ نـ آمـو ات حـال لُـوا الصـمعوا و نـ آمـ يـنالذلَى   و عـ د مـحم{.  

م ــكَـ{: قول اهللا تعاىل: السيـاق الثاين - هـن عـ ر ئَاتهِـم  فـَّ يـ سـ بـ لَـحأَصــوــالَه م{.  
  : سالنمـوذج الساد

من مقابلني و سياقني، حبيث يكون املقابل األول مندجما مع السياق األول واملقابـل الثـاين    يتكون     
  . وقد بلغت التقابالت وفق هذا النموذج تسعـة تقابالت. مندجما مع السياق الثاين

ئذ نَّاض{: ومن أمثلته، قول اهللا تعاىل      موي وهجـــو ةر. هبإِلَى رـــا نَاظ ةر.  اسب ذ ئـ موي وهجوـــــ و ةلَ    .ر فْعـأَن ي تَظُـن
ا فَاقــبِهة3}ر.  
صدى  .نى ــأَما منِ استَغْ{:ومنه أيضا قول اهللا تعاىل        .وأَما من جاءكَ يسعى .ىــك أَلَّا يزكّـوما علَي .فَأَنت لَه تَ

  .1 } ىــنه تَلَهـــع فَأَنت .شى وهو يخْ 
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إن النماذج اليت تشكلت يف إطارها تقابالت التضاد املعنوي للنمط املركب، متضافرة مع السياق يف      
  : النص القرآين من أجل إنتاج الداللة، ميكن متثيل جمموعها ونسبها باجلدول التايل

  
  النسبة   اموع     النمــوذج  الرقم
  .مــوذج األولالن  01

  .السياق/ التقابل 
17  21.79% 

  . النمــوذج الثاين  02
  . السياق+ التقابل 

13  16.66% 

  .النمــوذج الثالث  03
  .التقابل + السياق 

12  15.38% 

  .النمــوذج الرابع  04
  .2السياق + التقابل+ 1السياق

17  21.79% 

  .النمــوذج اخلامس  05
 2املقابل + 1السياق +1املقابل 

  .2السياق + 
 

10  12.82% 

  .النمــوذج السادس  06
/ 2املقابل +1السياق/1املقابل

 2السياق 

09  11.53% 

  %100    78 :امـــوع   
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  : ل التماثـلـتقاببنية  -ب 
كان التماثل يف النمط البسيط يتكون من كلمتني تتماثالن لفظا ومعىن، فإنه يف النمط املركـب   اذإ     

  . ن من تركيبني، إما أما يتماثالن لفظا ومعىن، أو أما يتماثالن معىن فقطيتكو
، والتقابـل 1} نـــميـالظَّال انُوا هم ــن كــــولَك م ــوما ظَلَمناه{ :فأما األول، فمثالـه قول اهللا عز وجل      

  .أما يتماثالن لفظا ومعىن واملالحظ ،} نـــميـالظَّال انُوا هم ــن كــــولَك {و  } م ــوما ظَلَمناه {هنا بني 

ه كَانَـت تَّ   {:وأما الثـاين، فمثاله قول اهللا عز وجـل       ك بِأَنـَّ يهِاذَلـــــ تم لُهسا     ـــــ رونَند هـي ر شـفَقَـالُوا أَب ات نـيم بِالْب
ي حمي ال روا وتَولَّوا واستَغْنىـــفَكَفَ َغنـ اللَّهو إن تقابل التماثل يقع يف هذه اآلية الكرمية بني معىن قوله . 2}دـــــ لَّه

وا ــــ فَكَفَ{ :تعاىل تَغْنى {: يتمثل يف أم استغنوا عن اتـباع رسلهم، و قوله تعاىلوالذي  ،}روا وتَولـَّ اسـو 
ستغىن اهللا عنهـمأنه ملا استغىن هؤالء عن اتباع الرسل، ا أي، }اللَّه .             

  . ولقد بلغ جمموع التقابالت املتماثلـة يف الربع األخري من القرآن الكرمي أربعـة وأربعيـن تقابال
وأما من عن الصور املختلفة لبناء هذا التقابل من حيث عالقاا بالسياقات اليت ترد فيهـا، فقـد مت        

  : التوصل إىل وضع النماذج التاليـة
  :لنمـوذج األولا

  .اثنا عشر تقابال يكون فيه التقابل مندجما مع السياق، ويوجد منه يف الربع األخري من القرآن الكرمي     
دهنون    {: ومن هذا النموذج، قول اهللا تعاىل فَيـ نهتُـد وا لَـودإن التماثل يف هذه اآلية الكرمية واقع .  3} و

  .و االثنان ال ميكن فصلهما عن السياق الذي وردا فيـه ،} فَيدهنون{ و  }ودوا لَو تُدهن{بني 
  : النمـوذج الثـاين

  .التقابل فيه يأيت متبوعا بالسياق، ولقد بلغ عدده يف الربع األخري من القرآن الكرمي عشرة تقابالت      
ئَةًــمن عم{: ومن أمثلته، قول اهللا تعـاىل يلَ س  جى فَلَا يا زثْلَهإِلَّا م اللَ صمع نمــــو ن ذَكَرٍ أَوا ماُحم وهونثَى ونم  
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 كئ زَقُ  ونـــــيدخلُ فَأُولَ رةَ ينــــالْجابٍ     ون سـرِ ح ا بِغَيـ يهـتعـاىل  التقابل يف هذه اآلية الكرمية يتمثل يف قوله. 1}ف :

}مع نئَةًــم يى فَلَ  لَ سزجا ا يثْلَه{وقد جاء متبوعا بالسياق ، }إِلَّا ماللَ صمع نمــــو ن ذَكَرٍ أَوا ماُحم وهونثَى ونم 
 كئ زَقُ  ونـــــيدخلُ فَأُولَ رةَ ينــــالْجابٍ  ونسرِ حا بِغَييهف{.  

  :النمـوذج الثالث
  .تبوعا بالتقابل، ومنه يف الربع األخري من القرآن الكرمي تسعة تقابالتيف هذا النموذج يأيت السياق م     

ب{:ومن أمثلته، قول اهللا عز وجل ير بِه ص بنَّتَر راعش قُولُوني م ني   .الْمنونِ أَ صـ بتَرالْم ن كُـم مـعوا فَإِنِّي مص ب2}قُلْ تَر .

م ي{ يبدأ بناء هذا النموذج بالسياق ب أَ يـر بِه ص بنَّتَر راعش ـ  قُولُوننوا فَـإِنِّي    {وينتهي بالتقابل ، }ونِـالْم صـ بقُـلْ تَر
نيـــــمعكُ ص بتَرالْم نم م{.     

  : النمـوذج الرابع
  . يتوسط فيه التقابل سياقيـن، ولقد بلغ عـدده أيضا تسعـة تقابالت     

ا قَ   الَ موسى ــإِذْ قَو{:ومن أمثلته، قول اهللا تعاىل يـ ه مـقَومِ ـــ ل و  م تُ  لـ كُ     ــــوإِلَي ه ولُ اللـَّ سـي ر ون أَنـِّ لَمـقَـد تَّعي وـــ ُذونَن ا  م فَلَمـ 
زَاغَ ـــزَاغُ م الْفَاسقيـــلَا يهدي الْقَ  م واللَّهــــقُلُوبه  اللَّه وا أَ ــــــولكرمية ما يليجند يف هذه اآلية ا. 3}ن :  

مِ ــلقَومه يا قَ الَ موسى ــوإِذْ قَ{:قول اهللا تعاىل: السياق األول - و متُ  لكُوإِلَي ولُ اللَّهسأَنِّي ر ونلَمقَد تَّعي وــُذونَن م{ .  

زَاغَ ـــزَاغُ فَلَما{: قول اهللا تعاىل: التقابـل -   .   }مــــقُلُوبه  اللَّه وا أَ

م الْفَاسقيـــلَا يهدي الْقَ  واللَّه{: قول اهللا تعاىل: السياق الثاين - ــــــون{.  
  : النمـوذج اخلامس

يتكون بناء التقابـل يف هذا النموذج من مقابلني وسياقني، حبيث يكون املقابل األول يتبعه السياق      
  . وعدده يف الربع األخري من القرآن الكـرمي أربعـة تقابالت األول، واملقابل الثاين يتبعه السياق الثاين،

ئن لَّم تَنتَهــــوا إِنَّا تَطَيرنَا بِكُـــقَالُ{: ومثال هذا البناء، قول اهللا تعاىل        منا عذَاب مــم ولَيمسنكُـــوا لَنرجمنكُـم لَ
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 يمكُــــقَالُ .أَلرـــوا طَائكُ معـــمن ذُكّ مأَئتُمـــرِفُ   رسم م قَـو لْ أَنـتُمــــــ با  ــــ قَالُ{يبدأ بناء النموذج باملقابل األول. 1}ون وا إِنـَّ
ئن لَّم تَنتَه{يتبعه السياق األول  }مــــتَطَيرنَا بِكُ يم    مـــ م ولَيمسنكُـــوا لَنرجمنكُـلَ أَلـ ذَاب ا عـ نـوينتهي باملقابل  ، }م

م مسرِفُ{يتبعه السياق الثاين  }رتُمـــأَئن ذُكّ مـــم معكُـــوا طَائركُــــقَالُ{الثاين  قَو لْ أَنتُمـــــبون{.  
إن النماذج اليت تشكلت يف إطارها تقابالت التماثل للنمط املركب، متضافرة مع السياق يف النص      

  : ل إنتاج الداللة، ميكن متثيل جمموعها ونسبها باجلدول التايلالقرآين من أج
  

  النسبة   اموع     النمــوذج  الرقم
  .النمــوذج األول  01

  .السياق/ التقابل 
12  27.27% 

  . النمــوذج الثاين  02
  . السياق+ التقابل 

10  22.72% 

  .النمــوذج الثالث  03
  .التقابل + السياق 

09  20.45% 

  .ــوذج الرابعالنم  04
  .2السياق + التقابل+ 1السياق

09  20.45% 

  .النمــوذج اخلامس  05
 2املقابل + 1السياق +1املقابل 

  .2السياق + 
 

04  09.09% 

  %100    44 :امـــوع   
      
 نأيت اآلن إىل تبييـن ااميع والنسب اليت شغلتها أنواع التقابل بالنسبة للنمط املركب، وذلك مـن      

  : خالل اجلدول التايل
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  النسبة   اموع     نوع التقابـل  الرقم
 %63.93  78  .تقابل التضاد املعنوي  01

  %36.06  44  .تقابل التماثل  02
  %100  122  امـــوع  

  
إن ما أسجله من خالل هذا اجلدول بالنسبة الستعمال التقابل املركب يف الربع األخري من القـرآن       

لبـة استعمال تقابل التضاد املعنوي أيضا، غري أنه سجل تراجعا ملحوظـا باملقارنـة مـع    الكرمي هو غ
استعماله يف النمـط البسيط، أين وجدت جمموعه مائة وواحدا وسبعني تقابال، ولعل ذلك يرجـع إىل  

التقابـل طبيعة بنائـه، حيث جند أنه باإلضافة إىل التقابل بني التركيب والتركيب، يعتمد فيه أيضا على 
بني املفرد والتركيب، وهذه الطبيعة التركيبية وال شك أقل تأثريا  يف نفس املتلقي من الطبيعة التركيبيـة  

  . لتقابل التضاد املعنوي للنمط البسيط
كما أسجل من خالل هذا اجلدول أيضا ارتفاع نسبة استعمال تقابل التماثل ولعل ذلـك يـرتبط        

  .         عبها مثل هذا النوع باملقارنة مع نسبة استعمالـه يف النمط البسيطمبدى قوة التأثري اليت يل
الوصول إىل حتديد نوع التقابل الذي اعتمد عليه أكثر من غريه يف الربع األخري من القرآن الكرمي ،      

  : يسوقين إىل وضع اجلدول التـايل
       

  النسبة   اموع     نوع التقابـل  الرقم
 %28.36  137  ل التضاد اللفظي واملعنويتقاب  01

 %53.41  258  .تقابل التضاد املعنوي  02

  %06.83  33  تقابل التخالف  03
  %11.38  55  .تقابل التماثل  04
  %100  483  امـــوع  

  
إن النتيجة املستفادة من هذا اجلدول، تتمثل يف غلبة تقابل التضاد املعنوي على غريه من األنـواع،       
أمهية التضاد املعنوي يف معاجلة املوضوعات القرآنية املختلفة من جهة، وعن " يتأكد لنا مرة أخرى  وهنا 
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قدرة هذا التقابل على الكشف عن هذه املوضوعات، ألن التقابل املعنوي يسمح بإعطاء حركة واسـعة  
  .  1"للمعىن داخل اآليات 

بة املرتفعة يف استعمال تقابل التضاد اللفظـي  كما ميكن أن أسجل من خالل هذا اجلدول أيضا، النس    
ولعل ذلك يعود إىل طبيعة تركيبه  –التخالف والتماثل  –واملعنوي مقارنة مع نسبيت النوعني املتبقييـن 

السهلـة اليت يتلقاهـا املتلقي ويتأثـر ا بسرعـة، وهذا ما ال جنده يف الطبيعة التركيبيـة لتقـابلي   
  .ن يستغرق فهمهما والتأثـر ما وقتا أطولالتخالف والتماثل اللذي

  
  
  

    cc

                                                
 .209: كرمي ، صالتقابل والتماثل يف القرآن ال فايز عارف القرعان، -1
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   :توطئـة  -
من دراسة البىن األسلوبية املختلفة ألنواع التقابل، و تطبيـق  -يف الفصل الثـاين  -وبعد االنتهاء      

هذه الدراسة على الربع األخري من القرآن الكرمي، تبيـن أن هذا األخري يكثر يف نظمه من استخدام هذا 
ة، و كونه أيضا يعترب أداة فنية األسلوب،كونه يعطي حركية أوسع للمعىن داخل اآليات القرآنية من جه

  .للبيان، جتد فيها املعاين معرضا للوضوح واجلمال، وتتأثر ا النفوس مبا جتده فيها من راحة واطمئنان
وملا كان لألسلوب وظيفة مجالية عند اجلماليني، ووظيفة بالغية عند البالغيني، ووظيفة أسلوبية عند      

هل للبالغة اية قصوى تنتهي إليها؟ : هي ية بالغية طرحها البالغيون،األسلوبيني، فلعل أهم قضية مجال
واإلجابة على ذلك تتمثل يف أن كل اآلداب ليس هلا سقف انتهاء، أما البالغة العربية فلها هـذا األفـق   

  .            الذي تنتهي إليه وهو بالغة القرآن ومجاله 
ه اجلمالية اليت يضفيـها أسلوب التقابل على اآليـات  كل ذلك يسوقين يف هذا الفصل ألن أبني هذ    

القرآنية، مع اإلشارة إىل أن كالم اهللا عز وجل كله مجيـل، وال تتفاضل آيات القرآن الكرمي بعضها عن 
جميلٌ : "-صلى اهللا عليه وسلم –بعض يف الروعة واجلمال، وهو سبحانه وتعاىل كما أخرب عنه رسوله 

  ... ، ويكفي يف مجالـه أن كل مجال ظاهر وباطن يف الدنيا واآلخرة فمن آثار صنعته1"يحب اجلَمـالَ 
وإنـه ملن الضرورة مبكان أن تكون بداية هذا الفصل هي احلديث عن اجلمالية القرآنية بشكل عام،      

ا إىل ألتطرق بعـده . حول هذه الظاهرة -القدمـاء واحملدثني  –وبعده إىل ذكر آراء بعض الدارسني 
احلديث عن التناسب البياين يف القرآن الكرمي كونه من أجلِّ أوجه اجلمال فيـه، وحىت يقودين ذلك ألن 
أحتدث عن مجالية التقابل وصوره يف الربع األخري من القرآن الكرمي، حيث يعترب  وجهـا مـن أوجـه    

  .   التناسب املعنوي يف البيان القـرآين
  
  
  
  
  
  

                                                
  م، كتاب اإلميان، 2001/هـ1422، 01:هيثم خليفة الطعيمي، املكتبة العصرية، بريوت، ط: بو احلسن مسلم، صحيح مسلم، اعتىن به وراجعهأ -1

    .54:باب حترمي الكرب وبيانه، ص      
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  : اجلماليـة القرآنيـة -1
  :مفهومـها ومظاهـرها -أ

إن حماولة حتديد مفهـوم كامل وشامل للجمال هلو من الصعوبة مبكان، وذلك ملـا قـد يواجـه         
الباحث من تراكم لآلراء واختالف للمواقف حول هذه املسألة، هذا االختالف الذي قد يكـون مرده 

  . 1إما إىل اختـالف األذواقإما إىل الشيء احملكوم عليه باجلمال، و: إىل أمريـن أساسني
كما أن اجلمالية كعلم له أصولـه وقواعده، دف إىل التمييز بني اجلميل والقبيح، وهي يف ذلك تدعو 

  .  2إىل حمبة الفنون بصفة خاصة وإىل الطبيعة بصفة عامـة
فسـي  والشعـور باجلمال يعلله علماء النفس بعلل كـثرية، فبعضـهم يرجعـه إىل التـأثري الن    "      

والبعض اآلخر يرجعه إىل ما حتدثه ألوان اجلمال من األثر ...السيكولوجي الذي حتدثه ألوان اخليال فينا،
يف النفس من ذكريات ومسرات وأشجان عميقة من تداعي املعاين يف العقل، وآخرون منـهم ينفـون   

ألوان اجلمال موقفا عقليـا   ارتباط الفن باجلمال ألنه مرتبط بالتعبري عن االنفعاالت، وآخرون يقفون حنو
          3"نقـديا أكثر منه انفعاليـا

وليس هناك من شك يف أن الظاهرة اجلمالية يف القرآن الكرمي هلي أرفع وأجل مـن أن خيتلـف يف        
الذي حتدى العرب بيانـا،  ) اإلعجاز البياين ( ربانية املصدر تتوج ...فالظاهرة القرآنية " شأا اثنـان، 

  .الناس شريعة ونظاما، وهي تتحدى اجلماليني يف روائعه ومجالياته وجاللياته وحتدى
  : إن دراسة اجلمالية يف القرآن ذات جوانب متشابكة     

  .فهي منطلق ووجود حضاري ألقدس وأعظم سجل حضاري يف الوجود -
  .دبية والفنية الرائعةوهي اجتاه أديب وفين رائد يغين املوضوعات الكونية واإلهلية بأى الصور األ -
  وهي منحى تربـوي يليب حاجات اإلنسان اجلمالية ويصيغه بالشخصية املسلمة على منط جامع  -
  . 4"وفريد  متميـز   

ولعل بالغة القرآن الكـرمي هي أول ما عرفه العرب من وجوه إعجازه املختلفة، وهــم أهـل        
إىل مرتلة مهمـة من احلس النقدي، وإىل مسـتويات  البالغة واحلكمـة، عرفوا ذلك أيضا وقد وصلوا 

عالية من الفهم اجلمايل، هذا املستوى هو الذي جعلهم حيتارون يف ماهية القرآن الكـرمي، فهـو لـيس   
                                                

    .وما بعدها 17:م، ص2009دط،  ملطبوعات اجلامعية،اجلزائر،،ديوان ا-مصطفى ناصف أمنوذجا –كريب رمضان، فلسفة اجلمال يف النقد األديب:ينظر -1

  .63: املرجع نفسه، ص: ينظر - 2

   .45:حممد عبد املنعم خفاجي، ص: عليقدالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين ، شرح وت :من مقدمة  -3

 .07 -06: م، ص1991/هـ1412، 01:ية ، طالسعود -نذير محدان ، الظاهرة اجلمالية يف القرآن الكرمي، دار املنايرة، جدة -4
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بالشعر ألنه خال من اخليال الذي يضفي على الشعر اجلمال والروعة، كما أنه ال يشبه سجـع الكهان 
و سجعهم، وهذا ما جعلهم يتساءلون عن مصدر قوة هـذا الكـالم    والعرب على دراية تامة بزمزمتهم

وسبب تأثيـره الكبري على قلوب العرب وعقوهلـم، وهم بصدد التفكري عن رأي موحد يـردون بـه   
، وهذا ما حـاول اإلجابة عنه الوليـد بن -صلى اهللا عليه وسلم  –الوحي، وجياون به دعوة الرسول 

. نقول كاهن: قالـوا" ... ذلك الزمـان، حينما اجتمع له نفر من قريش، املغرية أحد أحكم العرب يف
. فنقول جمنـون : قالوا. الكاهن وال سجعه *ال واهللا ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة: قال
قول فن: قالوا. ما هو مبجنـون، لقد رأينا اجلنـون وعرفناه، فما هو خبنقه وال ختاجله، وال وسوسته: قال
ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه، ومقبوضه ومبسوطه، فما هـو     : قال. شاعر
ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هـو بنفـثهم وال   : قال. فنقول ساحر: قالوا. بالشعر
، وإن **ن أصله لعـذقواهللا إن لقوله حلالوة، وإ: فما تقول أنت يا أبا عبد مشس ؟ قال: قالوا. عقدهم

، وما أنتم بقائلني من هذا شيئا إال عرف أنه باطـل، وإن أقرب القول فيـه ألن تقولـوا   ***فرعه جلناة
.                                                  1"ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بني املرء وأخيه، وبني املرء وزوجته، وبني املرء وعشريتـه 

بسماعـه القرآن الكرمي، ودخوله اإلسالم بعـد   -رضي اهللا عنه –كما أن تأثر عمر بن اخلطاب      
هذا الذي جعل بعد ذلـك  . ذلك، هلو من الشواهد الدامغة على مدى تأثري الكلمـة القرآنية يف النفوس

ب، فقدموا للدراسات البالغية القرآنية ما مل تقدمـه  علماء البالغة يتلقون هذه الكلمة بكثري من االجنذا
  .        أي دراسات أخرى على مر التاريخ

    :اجتاه البالغيني يف دراسة اجلمالية يف القرآن الكرمي -ب
) البالغة(من القدماء من يرد اجلمال " اجته البالغيـون يف تناول هذه الظاهرة اجتاهات خمتلفة، فإن       

له إىل الكلمة مفـردة، ومنهم من يرده إىل نظام التأليف وحده، ومل ير القيمة اجلماليــة  ك) الفصاحة(
والداللية إال فيه، ال مبعزل عنه،كاإلمام عبد القاهـر اجلرجاين الذي أبدع نظريته املوسومة بنظريــة     

  . 2) "النظم( 

                                                
 .كالم خفي ال يسمع : الزمزمة * 

 .النحلة: العذق، بالفتح ** 
  .ما جيىن : اجلناة  *** 

   .69، 68: عبد السالم هارون، ذيب سرية ابن هشام، شركة الشهاب، اجلزائر، د ط، د ت، ص -1

   :ع على االنترنتـاملوق.  2002رب، دمشق، ـ، منشورات احتاد الكتاب الع)ية نقديةدراسة مجالية بالغ( ة ـحسني مجعة، يف مجالية الكلم - 2
          http://www.awu –dam.org        

http://www.awu
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جلميل ال تعود فقط للجرجـاين وإمنـا   وال شك يف أن إرجاع مجالية القرآن الكرمي إىل مزية النظم ا     
ويتجه التفكري يف النظم القرآين عنـد  " من أوائل من ألفوا يف نظم القرآن ) هـ255ت( يعترب اجلاحظ 

  : يف اجتاهني كبريين) فضال عن قضايا البيان العامة(اجلاحظ، 
  ...       د السكاكيعن" البيان " و " املعاين " التركيب النحوي والداليل الذي يستوعب مادة  -   
. وقد يستخف الناس ألفاظا ويستعملوا وغريها أحق بذلك منها: " املعجم واملقـام، قال يف ذلك -   

أال ترى اهللا تبارك وتعاىل مل يذكر يف القرآن اجلوع إال يف موضع العقاب أو يف موضع الفقـر املـدقع   
وع يف حال القدرة والسالمة، وكذلك املطر، ويذكرون اجل *والناس ال يذكرون السغب. والعجز الظاهر

  والعامة وأكثر اخلاصة ال يفصلون بني ذكر املطر . ألنك ال جتد القرآن يلفظ به إال يف موضع االنتقام
  .2"  1..."و بني ذكر الغيث

ـ 386ت( وإذا كان اجلاحظ جيعل اهلدف من النظم هو البيان واإلفهام، فإن أبا احلسن الرماين      )  هـ
هو يتحدث عن إعجاز القرآن الكرمي، يرى أنه ليس كل من أبلغ مراده بليغا، فكل الناس يتساوون يف و

وليست البالغة إفهام املعىن، ألنه قد يفهم املعىن متكلمان أحدمها بليغ واآلخر عي؛ وال البالغة " ذلك؛ 
وإمنـا  . ستكره ونافر متكلفأيضا بتحقيق اللفظ على املعىن، ألنه قد حيقق اللفظ على املعىن وهو غث م

، ومن هنا فإن الكالم عنده حسن وقبيح،   3"البالغة إيصال املعىن إىل القلب يف أحسن صورة من اللفظ
مث قال . فالقبيح كالتخليط واحملال الذي ال يتضح به معىن، واحلسن هو الكالم املبني عن معان واضحة" 

فيه البالغة من مجال التعبري وروعة األداء وكأمنا يلتقي إن حسن البيان على مراتب، فأعالها ما اكتملت 
عنده حسن البيان مبا مساه التالؤم، مما جيمع يف أسلوبه بني مجال التأليف وإحكام التعبري وجودة اللفـظ  

  .      4..."وصفائه واستواء تقاسيمه
ـ          الـتالؤم،  : ة هـي والرماين تعرض للتناسب حني تكلم عن ثالثة أقسـام من أقسـام البالغـ

نقيض التنافر، والتالؤم تعديل احلروف يف التأليف، والتأليف على " والفواصل، والتجانس، فالتالؤم هو 
  والقرآن الكرمي عنده يف . 5"متنافر، ومتالئم يف الطبقة الوسطى، ومتالئم يف الطبقة العليا :   ثالثة أوجه

                                                
  شـدة اجلوع: السغب * 
  .20:، ص1اجلاحظ، البيان والتبيني ، ج -1

  . 158 -157: م ، ص1999د ط ، ، -املغرب  –، أفريقيا للشرق )أصوهلا وامتداداا(حممد العمري، البالغة العربية  -2

    .75:، د ت، ص3:حممد خلف اهللا أمحد و حممد زغلول سالم، دار املعارف، مصر، ط: ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، حققها وعلق عليها الرماين،  -3

  .107:شوقي ضيف، البالغة تطور وتاريخ، ص -4

 .94: صثالث رسائل يف إعجاز القرآن، الرماين،  -5
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  . الطبقـة العليا من التـالؤم
  .1..."حروف متشاكلة يف املقاطع، توجب حسن إفهام املعـاين: " ل فهيوأما الفواص     
، 2"جتانس البالغة هو بيان بأنواع الكالم الذي جيمعه أصل واحد يف اللغـة : " وعن التجانس يقول     

ـن  { : تقع يف اجلـزاء، كقوله تعـاىل " مزاوجـة ومناسبـة، فأما املزواجة، فهي : وهو عنده نوعان فَمـ
تَدكُاعلَيــى ع ه لَيـوا عتَـدفَاع تدور يف فنون املعاين اليت ترجع إىل أصل واحد" وأما املناسبة، فهي . 4" 3}م .

م { : فمن ذلك قوله تعاىل هـقُلُوب ُا فر فُـوا صـرص فجونس باالنصراف عن الذكر صرف القلـب   5}ثُم انْ
                   6... "ن الشيءعن اخلري، واألصل فيه واحد وهو الذهاب ع

على أجناس خمتلفة ، ) هـ388ت( ، فهو عند اخلطايب )حسن وقبيح(وملا كان الكالم عند الرماين      
فمنها البليغ الرصني اجلزل، ومنها الفصيح القريب السهل، ومنها اجلائز الطلق الرسل، وهذه أقسـام  " 

  .  7"ملذموم، الذي ال يوجد يف القرآن شيء منه البتة الكالم الفاضل احملمود دون النوع اهلجني ا
لفظ حامل، ومعىن به قائم، ورباط هلمـا  : وهذا الكالم الذي ذكره اخلطايب قائم عنده على ثالثة أسس

وإذا تأملـت  : " ناظم، ومقومات الكالم هذه جاءت يف القرآن الكرمي باعتباره كالما، يقول يف ذلـك 
ه يف غاية الشرف والفضيلة، حىت ال ترى شيئا من األلفـاظ أفصـح وال   القرآن وجدت هذه األمور من

أجزل وال أعذب من ألفاظه، وال ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تالؤما وتشاكال من نظمه، وأما املعاين 
فال خفاء على ذي عقل أا هي اليت تشهد هلا العقول بالتقـدم يف أبواا والترقي إىل أعلـى درجـات   

  .  8"نعوا وصفاا الفضـل من 
  : ولقد توصل اخلطايب إىل تبييـن مجالية أسلوب القرآن وتفوقـه بعد عرضه لثالث مقدمات، هي     

  . أن إعجازه ليس خارج النص بل واقع فيـه: املقدمة األوىل -
  اخلطايب ببيانرمبا انفرد " وهنا . أورد رأي القائلني بإعجازه من جهة البالغة والنظم: املقدمة الثانية  - 
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:      وهي لذة القلب والنفس بسماعه، وفعاليته ما عند تالوتـه، يقـول  : وجه مجايل من املعجزة القرآنية
وذلـك  : قلت يف إعجاز القرآن وجها آخر، ذهب عنه الناس فال يكاد يعرفه إال الشاذ من آحـادهم  ((

لقرآن منظوما وال منثورا، إذا قرع السمع صنيعه بالقلوب وتأثريه يف النفوس، فإنك ال تسمع كالما غري ا
خلص له إىل القلب من اللذة واحلالوة يف حال، ومن الروعة واملهابة يف أخرى، ما خيلص منـه إليـه،   
تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور، حىت إذا أخذت حظها منه عادت مرتاعة قد عراها الوجيـب  

لود، وترتعج له القلوب، حيول بـني الـنفس وبـني    والقلق، وتغشاها اخلوف والفرق، تقشعر منه اجل
))...مضمراا، وعقائدها الراسخة فيها

1 "2             
  : هي عجز املناوئني له عن اإلتيان مبثله لبالغته وأسلوبه، ولقد أرجع اخلطايب ذلك إىل: املقدمة الثالثة -

  . عدم إحاطتهم مبعجم األلفاظ كلية باعتبارها حوامل املعاين -    
  . عدم إدراكهم جلميع املعاين احملمولة على تلك األلفاظ -    
عدم استفائهم معرفة وجوه النظم اليت تأتلف ا هذه املقومات، فهم حىت وإن كانوا يسـتعملوا   -    

ا فإم مل يصلوا يف ذلك إىل احلد الذي بلغه القرآن الكرمي، ألا مرتبطة بصفة العلم، وال ميكنهم أن يصلو
وقد توجد هذه الفضائل الثالث على التفـرق يف أنـواع   : " إىل علم اهللا تعاىل، يقول اخلطايب يف ذلك

الكالم، فأما أن توجد جمموعة يف نوع واحد منه، فلم توجد إال يف كالم العليم القدير الذي أحاط بكل 
  .     3"شيء علما، وأحصى كل شيء عددا 

ليضع نظريتـه يف   –اجلاحظ والرماين  –قد أفاد من جهود سابقيه و) هـ403ت( ويأيت الباقالين      
فيتحـدث  " على تفسريها، وبيان ما فيها من الروعة واجلمال،  ))إعجاز القرآن  ((النظم، ويأيت يف كتابه 

عن نظم القرآن ويقول إنه خمالف للمألوف من كالم العرب، وله أسلوب يتميز به يبـاين أسـاليبهم يف   
ون واملنثور بضربيه من السجع والترسل، وهو أسلوب فريد، تطرد فيه البالغة اطرادا يشمل الكالم املوز

ويتسع يف شرح فكرته، مقررا أن الذكر احلكيم ال تتفاوت آيه وال تتباين، . مجيع آياته دون أي تفاوت
د خبالف كالم الفصحاء، فإنه يتفاوت ويتخالف من موضوع إىل موضوع، ومن أجل ذلك كان النقـا 

كما يقول ...يالحظون على الشعراء تقصريهم يف بعض املوضوعات وأم حيسنون يف بعضها دون بعض
إنه يتفوق على كالم البشر يف إجيازه وإطنابه وصوره البيانية والتعبريية، ومن متام ذلك فيه دقـة وضـعه   
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مما يكشف عن روعته أن الكلمة و. األمساء واأللفاظ ملعانيه اليت مل تكن متداولة بني العرب وال مألوفة هلم
  .                   1"منه إذا ذكرت يف تضاعيف كالم تتألق بني جاراا تألـقا

وبعد الباقالين، ويف خضم  الصراع القائم بني أنصار اللفظ وأنصار املعىن، يتألق اإلمام عبد القـاهر       
قبله أن يتناوهلا ذه الصورة الواضحة، منطلقا اجلرجاين بوضعه لنظرية متكاملة يف النظم مل يتح ألحد من 

وميكن أن ننظر إىل مدى مجال النظم عند اإلمام عبد القـاهر  . فيها من استحالة الفصل بني اللفظ واملعىن
  : اجلرجاين من زاويتيـن

إىل لقد نبـه اجلرجاين إىل أن املزية يف كالم البلغـاء ال تنصـرف   : اللفـظ يف عالقته باللفـظ -     
اللفظ من حيث هو لفظ مفرد مستقل، ولكن من حيث وظيفته وموضعه يف النسق، فليس للفظة يف حال 
انفرادها من فضل أو ميـزة على لفظة أخرى، ال يف جرسها وال يف داللتها قبل دخوهلا يف سياق معني 

أن  -هـد وإن ج -وهل يقـع يف وهـم   : " يقول يف ذلك. يسمح لنا باحلكم على مجـاهلا أو قبحـه
تتفاضل الكلمتان املفردتان من غري أن ينظر إىل مكان تقعان فيه، من التأليف والنظم بأكثر من أن تكون 
هذه مألوفة مستعملة وتلك غريبة وحشية؟ أو أن تكون حروف هذه أخف، وامتزاجها أحسـن، وممـا   

اا من النظم، وحسـن  هذه اللفظة فصيحة، إال وهو يعترب مك: يكد اللسان أبعد؟ وهل جتد أحدا يقول
                        2"مالءمة معناها ملعاين جاراا، وفضل مؤانستها ألخواا؟ 

عاب عبد القاهر اجلرجاين على أنصار اللفظ إغفاهلم لعنصر املعـىن،  : اللفـظ يف عالقته باملعـىن -    
دون أن  –يف ذاا  –ظه حيث ظل هؤالء جيهدون أنفسهم يف الكشف عن حسن الكالم يف جودة ألفا

وإذا كـان  : " ينتبهوا إىل ما للفظ من عالقة وطيدة باملعىن، وهو ما بدا له مساسا بقضية اإلعجاز، يقول
  هذا كذلك فينبغي أن ينظر إىل الكلمة قبل دخوهلا يف التأليف وقبل أن تصري إىل الصورة اليت ا يكون 

  وتؤدي يف اجلملة معىن من املعاين اليت ال سبيل إىل إفادا . باالكلم إخبارا أو أمرا ويا واستخبارا وتعج
  .           3"إال بضم كلمة إىل كلمة، وبناء لفظة إىل لفظـة 

  ))دالئل اإلعجـاز   ((و  ))أسرار البالغة  ((إن نظرة متفحصة ملا كتبه عبد القاهر اجلرجاين يف كتابيه      
  : تبني على أن اجلمال عنده

  انبهاري قام على البديع الرائع، يف النظم واللفظة اجلميلة الرائقة، واالتساق وااللتئام والنظـام... -" 
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  .املبهر للعقول والبيان
  .  وخصائص مجالية أخرى يف طول نفسـه ومد بيانـه -
  . 1"ولذة النفس بسماعه وتالوته من قبل أن يصنف هذا اجلمال إىل علوم البالغة املعروفـة -

قد كان ملا كتبه القدماء يف هذا املوضوع أثر كبري يف الباحثني احملدثني الذين شـغلوا أنفسـهم   ول     
مصطفي صادق الرافعي الذي حني  يتحدث : بدراسة األسلوب القرآين، وأقتصر هنا على أن أذكر منهم

حدها، وال عن سر إعجاز القرآن الكرمي، ال يرجع املزية يف ذلك  ال لألصوات وحدها، وال للحروف و
حروف هي مـن األصـوات،   : والكـالم بالطبع يتركب من ثالثة" لأللفاظ وحدها، وإمنا م مجيعا، 

وقد رأينا سر اإلعجاز يف نظم القرآن يتنـاول هـذه   . وكلمات هي من احلروف، ومجل هي من الكلم
صفته من الكـالم  كلها حبيث خرجت من مجيعها تلك الطريقـة املعجزة اليت قامت به، فليس لنا بد يف 

  .   2"يف ثالثتـها مجيـعا
:    ولعل الرافعي يعد من أوائل من حتدث عن األلفاظ وحسن تأليفها يف النظم القرآين، يقول عنـها      

ولو تدبرت ألفاظ القرآن يف نظمها، لرأيت حركاا الصرفية واللغوية جتري يف الوضـع والتركيـب   " 
أمر الفصاحة فيهيئ بعضها لبعض، ويساند بعضا، ولن جتدها إال  جمرى احلروف أنفسها فيما هي له من

مؤتلفة مع أصوات احلروف، مساوقة هلا يف النظم املوسيقي، حىت إن احلركة رمبا كانت ثقيلة يف نفسـها  
لسبب من أسباب الثقل أيها كان، فال تعذب وال تساغ ورمبا كانت أوكس النصيبني يف حظ الكالم من 

إذا هي استعملت يف القرآن رأيت هلا شأنا عجيبـا، ورأيـت أصـوات األحـرف     احلرف واحلركة، ف
واحلركات اليت قبلها قد امتهدت هلا طريقا يف اللسان، واكتنفها بضروب من النغم املوسـيقي حـىت إذا   

  .   3..."خرجت فيه كانت أعذب شيء وأرقه، وجاءت متمكنة يف موضعها،
التصويـر الفين ((للفكـر اجلمايل يف أدبنا العريب احلديث مبؤلفه  ويعترب سيد قطب من  الذين نظّروا     

  هذه النظريـة اجلمالية اليت اكتشفها" ، حيث وضع نظرية التصوير الفين يف القرآن الكرمي، ))يف القرآن
يف إدراك اجلمال الفين يف القرآن، علـى   -واألخرية -سيـد يف أسلوب القرآن، تعتبـر املرحلة الثالثة 
  داد التاريخ اإلسالمي، حيث سجل فيها سيد قطب القواعد العامة هلذا اال الفين املعجز، والسماتامت
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  .1..."املوحـدة له
. التصوير هو األداة املفضلة يف أسلوب القرآن: " يوضح سيد قطب ما يقصده بالتصوير الفين، قائال      

واحلالة النفسية، وعن احلادث احملسـوس، واملشـهد    فهو يعرب بالصورة احملسة املتخيلة عن املعين الذهين،
مث يرتقي بالصورة الـيت يرمسهـا فيمنحهـا احليـاة     . املنظور، وعن النموذج اإلنساين والطبيعة البشرية

فهو تصـوير  : " ، ويتوسع بعدها أكثر يف هذا املفهوم، حيث يقول2..."الشاخصة، أو احلركة املتجددة
وكثريا . ير بالتخييل؛ كما أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون يف التمثيلباللون، وتصوير باحلركة، وتصو

ما يشترك الوصف، واحلوار، وجرس الكلمات، ونغم العبارات، وموسيقى السياق، يف إبراز صورة مـن  
  .                     3"الصور، تتمالها العني واألذن، واحلس واخليال، والفكر والوجدان

للنظرية اجلمالية عند سيد قطب، يبني صالح عبد الفتاح اخلالدي أن تذوق اجلمال الفين  ويف دراسته     
  : يف القرآن الكرمي مـر  بثالث مراحل، نوجزها فيما يلي

حباستهم الفنية مجالـه الفـين    االعرب الذين تلقوا القرآن الكرمي، تذوقو: مرحلة التذوق الفطري: أوال" 
  ...باشر على قلوم وحتسسوا أثر سلطانه العجيب على نفوسهمالساحر، وأحسوا تأثريه امل

عندما أقبل املفسرون واألدباء واملتكلمـون علـى القـرآن    : مرحلة إدراك مواضع اجلمال املتفرقة: ثانيا
  ...الكرمي، يدرسونه ويفسرونه ويتذوقون مجاله، وكان هذا بعد منتصف القرن الثاين اهلجري

وهي املرحلة اليت جاءت متأخرة، ومل تتم إال : ئص العامة للجمال الفين القرآينمرحلة إدراك اخلصا: ثالثا
يف العصر احلديث، حيث أدرك سيد قطب اخلصائص العامة للجمال الفين يف القرآن، باكتشافه القاعدة 

  .    4)..."نظرية التصوير الفين ( العامة والطريقة املوحدة يف التعبري القرآين، وهي 
ا تبني يف هذا العرض أن  البالغيني قد عدوا التناسب من أوجه اجلمال يف القـرآن الكـرمي،   وبعدم     

  .      فسيكون احلديث يف املبحث القادم عن مجالية هذا التناسب
  

cc 
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  : ة التناسب يف القرآن الكرميـمجالي -2 
اصر الكالم، أو السورة من يدل على الربط احلسن بني عنمصطلح بالغي  أو املناسبـة إن التناسب     

أساس من أسس مجال التعبري اللغوي، وإذا وقع موقعه الالزم، ومل يكن غاية مقصودة، بل " القرآن، وهو 
  .        1"جاء عفوا، ومل يكن له تأثري سليب على املعاين، زاد من مجال التعبري وبالغته 

  : ريفه، فيقولعن تع ))اإلتقان يف علوم القرآن  (( ويتكلم صاحب      
املشاكلة أو املقاربـة، ومرجعها يف اآليات وحنوها إىل معىن رابط بينها، عام أو : املناسبة يف اللغة"      

خاص، عقلي أو حسي أو خيايل أو غري ذلك من أنواع العالقات أو التالزم الذهين، كالسبب واملسبب، 
  .2"والعلة واملعلول، والنظريين والضدين، وحنـوه

جعل أجزاء الكالم بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى : " وأما عن فائدتـه يف القرآن الكرمي، فهي     
  . 3..."بذلك االرتباط، ويصري التأليف حاله حال البناء احملكم املتالئم األجزاء،

لبالغيون القدماء، بداية من نظرات الصحابة والتابعني، إىل ما بذله األدباء وا -ولقد كان للدارسني       
جهود تذكـر يف هذا اال، وإن كانت تتسم بالقلة  -وعلماء اإلعجاز القرآين، وصوال إىل احملدثيـن 

  .4بن عبد السالم نعند املفسرين لدقته، و يوجد من القدماء حىت من أنكر وجوده أمثال الشيخ عز الدي
ممـا يـدخل يف بـاب     -ات لذلك،أما عن معرفة الصحابة هلذا املبدأ وإحساسهم به، فمن اإلشار     

قد بادر أحد الصحابة حني نزل أول اآلية إىل ختمها ا، قبل أن " أنه  -املناسبة بني أول اآلية وآخـرها
أملى علـي رسـول اهللا      : يسمع آخرها؛ فأخرج ابن أيب حامت من طريق الشعيب، عن زيد بن ثابت، قال

خلْــقًا  { : إىل قولـه  5}ن طيـنٍ قَـد خلَقْنا الانْسان من سلَالَـة مولَ{ : هذه اآليـة –صلى اهللا عليه وسلم  –
 ر { : قال معاذ بن جبل. }آخـ يـن قـ اخلَالـ ن سـأَح ُكَ اارفَـتَـب{.     
  :        مم ضحكت يا رسول اهللا؟ قال: ، فقال له معـاذ–صلى اهللا عليه وسلم  -فضحك رسول اهللا      

  . (( "6ا ختمت  ((

                                                
  .13: ، صـرآنأمحد أبو زيد، التناسب البياين يف الق -1

  .262: ، ص03:جالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ج -2
 .املصدر نفسه، نفس الصفحة -3
  .261: املصدر نفسه، ص: ينظر -4

  .12 :، اآليةاملومنون -5
 .242:، ص03:جالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ج -6
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وأما عن األدباء فمن أشهر من تناول مبدأ التناسب بالشرح والتحليل جند ابن سنان اخلفاجي، الذي      
أشار إىل غلبة الذوق األديب يف إيثار الكالم املتناسب الذي تتناسب ألفاظه وتتعدد فقراته، كما جعله من  

جي قد ذكر مصطلح التناسب صراحة، فـإن علمـاء   وإن كان ابن سنان اخلفا. 1أسس فصاحة الكالم
  البيان كاجلاحظ وقدامه بن جعفر وأبو هالل العسكري يف تناوهلم له مل يصرحوا به، وإمنا ذكـروا لـه 
  .مصطلحات أخرى مقاربة له، كاملوازنة، واملشاكلة والتالؤم، والتوافق، والتشابه، واالئتالف، وغريها

  .     2اسب لفظي، وآخر معنوي، كان باتفاق من ذكرت منهم كما أن تقسيم التناسب إىل تن
غية والنقديـة  فأفاد من اجلميع يف نظرته البال) ـه684ت(جاء حازم القرطاجين  وبعد كل هؤالء     

، وما كان يبني إدراكه لقيمة التناسـب   )منهاج البلغاء(أبدع نظرية التناسب يف كتابه و ،  للشعر العريب
ويف . كان يعده عنصرا بارزا من عناصر اجلمال يف املرئيـات واملسـموعات  " لية، هو أنه البيانية واجلما

ائتالف حـروف  : موسيقى الشعر، وجممل ما ذكره أن التناسب يف الصياغة اللفظية، يقع على أحناء منها
يف  الكلمة بعضها مع بعض، وائتالف مجلة كلمة مع مجلة كلمة تالصقها، واستعمال الكلمات املؤتلفـة 

مقدار االستعمال، ومنها أن تتناسب بعض صفاا، مثل أن تكون إحداها مشتقة مـن األخـرى، وأن   
  .تتماثل أوزان الكلم، وأن تتوازن مقاطعها، وأن تكون كل كلمة قوية الطلب ملا يليها

وحتدث حازم عن التناسب بني املعاين، وأشار إىل أن أوجهه كثرية يعز حصـرها، وبـني قيمتـه         
إن املعاين منها ما يتطالب حبسب : " جلمالية، السيما حني ينضاف إليها مجال التناسب يف العبارة، فقالا

اإلسناد خاصة، ومنها ما يتطالب حبسب اإلسناد وحبسب انتساب بعض املعاين إىل بعـض يف أنفسـها،   
                            4" 3..."بكوا أمثاال أو أشباها أو أضدادا، أو متقاربات من األمثال واألضداد

وأما بالنسبة لعلماء اإلعجاز، فقد اتفقوا مجيعا على أن التناسب وجه من أوجـه إعجـاز القـرآن         
الكرمي، غري أم اختلفوا يف أن منهم من أعطى األمهية للتناسب اللفظي ومنهم من أوالهـا للتناسـب   

اين، وأبو بكر الباقالين، وعبد القاهر اجلرجاين، وما جتدر وجند من هؤالء العلماء أبو احلسن الرم. املعنوي
اإلشارة إليه يف هذا املقام هو أن عبد القاهر اجلرجاين كان من الذين اهتموا بالتناسب املعنوي، بينما ال 

  .5جيعل للتناسب اللفظي والصويت أي قيمة يف إعجاز القرآن

                                                
  .وما بعدها 15:، صـرآنأمحد أبو زيد، التناسب البياين يف الق: ينظر -1
  .وما بعدها 18:، صنفسهاملرجع : ينظر -2

  . 44:حازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، ص -3

 .21:، صـرآنأمحد أبو زيد، التناسب البياين يف الق  -4

 .26-25: ، صنفسه املرجع: ينظر  -5
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راسات البالغية والقرآنية القدمية، فقد كان كذلك يف وإذا كان التناسب مل ينل حظه األوفر يف الد     
الدراسات احلديثـة، حيث مل خيصه الدارسون احملدثون بالدراسة، وإمنا كان حديثهم عنه يف ثنايا تناوهلم 
لدراسة إعجاز القرآن، أو دراسة خصائصه البالغية واألسلوبيـة، ومن الذين ميكن أن يشار إليهم ذا 

  ))إعجاز القرآن والبالغة النبوية ((و  ))تاريخ آداب العرب(( دق الرافعي بكتابيـه مصطفى صا: اخلصوص
  .  ))التصوير الفين يف القـرآن ((و سيد قطب بكتابـه 

عن موضوع  )) إعجاز القرآن والبالغة النبوية ((جند مصطفى صادق الرافعي، وهو يتحدث يف كتابه      
ملبدأ التناسب مربزا قيمته اجلمالية املتمثلـة يف تركيـب األصـوات    اإلعجاز يف القرآن الكرمي، يتطرق 

أما ألفاظ هذا الكتاب الكرمي، فهـي كيفمـا أدرـا    " وتالؤمها وتناسب األلفاظ وحسن ائتالفـها، 
وكيفما تأملتها وأين اعترضتها من مصادرها أو مواردها ومن أي جهة وافقتها، فإنك ال تصيب هلـا يف  

ة احلاضرة، واحلالوة البادية، واالنسجام العذب، وتراها تتساير إىل غايـة واحـدة،   نفسك ما دون اللذ
وتسنح يف معرض واحد، وال مينعها اختالف حروفها وتباين معانيها وتعدد مواقعها من أن تكون جوهرا 

جاز وحسبك ذا اعتبارا يف إع: " ومما قالـه يف باب احلروف وأصواا. 1..."واحدا يف الطبع والصقل
النظم املوسيقي يف القرآن الكرمي، وأنه مما ال يتعلق به أحد، وال ينفق على دلك الوجه الذي هو فيـه إال  
فيه، لترتيب حروفه باعتبار من أصواا وخمارجها، ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية يف اهلمـس  

  . 2"...واجلهر، والشدة والرخاوة والتفخيم والترقيق، والتفشي والتكرير
عـن   -وبإشارة سـريعة -فقد بدأ حديثه   ))التصوير الفين يف القـرآن ((وأما سيد قطب يف كتابه      

  :   التناسب يف النظم القرآين بذكر جهود من سبقه يف الكشف عن أوجهه املختلفة، واليت منها
يبلـغ يف الفصـاحة   ذلك التنسيق يف تأليف العبارات، بتخري األلفاظ، مث نظمها يف نسق خاص،  -"    

  ...أرقى درجاا، وقد أكثروا من القول يف هذا اللون، وبلغوا غاية مداه
 ومع أن هذه . ومنها ذلك اإليقاع املوسيقي الناشئ من ختري األلفاظ ونظمها يف نسق خاص -

  ... فإن حديثهم عنها مل يتجاوز ذلك اإليقاع الظاهري...الظاهرة واضحة جد الوضوح يف القرآن،
 كأن يعرب..ا تلك النكت البالغية اليت تنبه إليها الكثريون؛ من التعقيبات املتفقة مع السياق،ومنه -

  . يف مواضع التأليه والتعظيم )) اهللا ((بينما يعرب بلفظ ....يف مواضع التربية والتعليم،  )) الرب ((بلفظ   
  لتناسب يف االنتقال من غرضومنها ذلك التسلسل املعنوي بني األغراض يف سيـاق اآليات، وا -    

                                                
 .191: ص ادق الرافعي ، إعجاز القرآن والبالغة النبوية،ص مصطفى  -1

  .172: ، صنفسهاملرجع   -2
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  ... وبعضهم يتمحل هلذا التناسق متحال ال ضرورة له. إىل غـرض    
ولعل أعلى نوع من التناسق تنبهوا إليه هو هذا التناسق النفسي بني اخلطوات املتدرجة يف بعـض   -    

  . 1..."النصوص واخلطوات النفسية اليت تصاحبها
  لسابقني إىل التصوير الفين يف القرآن الكـرمي، فقد مضى سيد قطبوملا مل يشر أحد من هؤالء ا     

يعرض ألوان التناسق هلذا التصوير وميثل هلا من آيات الذكر احلكيم، كما صورها على أا قمم شـاخمة،  
  :  وهذه األلوان هي. وآفاق متدرجة، وإمتام دراستها يستوجب االنتقال إليها خطوة خطوة

يتناسق فيها التعبري مع احلالة املراد تصويرها؛ فيساعد على إكمال معـامل السـورة   املواضع اليت  -"    
، فقد  2}نْعام والنار مثْوى لَهم  كُلُ االاكُلُون كَما تَاوالَّذين كَفَروا يتَمتَّعون وي{: ومن هذا النحو...احلسية أو املعنوية

م يأكلون ويتمتعون غافلني عن اجلزاء الذي ينتظرهم، كما تأكل إ: رسم هلم ذا التشبيه صورة دقيقة
  .النعام ومترح، غافلة عن شفرة القصاب، أو غافلة عما سوى الطعام والشراب

ال مبجرد املسـاعدة علـى    –برسم صورة شاخصة  –ال عبارة كاملة  –وقد يستقل لفظ واحد  -    
وإِن { : وتقرأ...التصوير، أبعد من اخلطوة األوىل،وهذه خطوة أخرى يف تناسق  -إكمال معامل صورة 

ن لَّ ـــــ منكُ لَمـ ئـ ـم . خاصـة  ))ليبطِّـئن (( فترتسم صورة التبطئة يف جرس العبارة كلها، ويف جرس  3} نـيبطِّ
         ...وإن اللسان ليكاد يتعثر، وهو يتخبط فيها، حىت يصل ببطء إىل ايتها 

والتقابل طريقة من طرق التصوير ( ملقابالت الدقيقة بني الصور اليت ترمسها التعبريات وهناك تلك ا -    
والتعبري القرآين يكثر من استخدامها يف تنسيق صوره اليت يرمسها باأللفـاظ  . وطريقة من طرق التلحني

  ).على حنو دقيـق 

ث ته خلْق السماوات واالآَيا ومن{ : من ذلك هاتان الصورتان السريعتان للبث واجلمع يف قوله      ا بمضِ ور
 نا ميهِمفهِمعملَى جع وهو ةابد  يرقَـد اءشفصورة بث الدواب، وصورة مجعها، تلتقيان يف سطر، بينما  4} إِذَا ي

  .    واحدة بعد األخرى: اخليال نفسه يكاد يستغرق مدى أطول يف تصورمها

                                                
 . 73- 72 :، صسيد قطب، التصوير الفين يف القرآن، -1
  . 13: حممد، اآلية -2
  .71: النساء، اآلية -3
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إحـدامها  : ك نوع من التقابل، ال بني صورتني حاضرتني كما هو احلال هنا، بل بني صورتنيوهنا -    
حيث يعمل اخليال يف استحضار هذه الصورة األخرية ليقابلها . حاضرة اآلن، واألخرى ماضية يف الزمان

  . بالصورة املنظورة
صسان من نُطْفَة فَنْخلَق اال{ :من ذلك      خ وإِذَا هم ـــبِييم فالصورة احلاضرة هنا هي صورة اإلنسان 1}ن ،  

  .    2..."والصورة املاضية هي صورة النطفة احلقرية، وبني الصورتني مسافة بعيدة )) اخلصيم املبني (( 
وال  –إن ما مت ذكره خبصوص مبدأ التناسب باعتباره من الصور اجلمالية يف القرآن الكرمي، يسوقين      
ن أتطرق إىل الصور اجلمالية للتقابل يف الربع األخري من القرآن الكرمي كونه من أهم أوجـه  أل –شك 

  . التناسب فيه
  
  

cc 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 04: النحل، اآلية -1
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  :ل يف الربع األخري من القرآن الكرميـمجالية التقاب -3 
  : ةـاين املتقابلـتناسب املع -أ

د أنه مبين على مبدأ التقابل بني األشياء، فهـو  ما جال املرء بناظريه يف هذا الكون الفسيح، وج اذإ     
يء   { : ماثـل يف الطبيعة، ويف مجيع الكائنات احلية من إنسان ونبات وحيوان، يقول اهللا تعاىل كُـلِّ شـ نمو

  .1}م تَّذَّكَــرون ـــخلَقْـنا زَوجينِ لَعلَكُ
يقع بني ألفاظه، وهو بني األلفاظ يزيـدها لـذة  والتقابـل  يف النص القرآين يقع بني معانيه كما      

وإثارة، وبني املعاين يزيدها قـوة ووضوحا، كما يضفي عليها روعة ومجاال، فحازم القرطاجين  يـرى  
للنفوس يف تقارن املتماثالت وتشافعـها واملتشاات واملتضادات وما جرى جمرامها حتريكا وإيالعا " أن 

م ألن تناصر احلسن يف املستحسنني املتماثلني واملتشاني أمكـن من الـنفس  باالنفعال إىل مقتضى الكال
وما كان أملك للنفس وأمكن منها فهو . وكذلك حال القبح. موقعا من سنوح ذلك هلا يف شيء واحد

وكذلك أيضا مثول احلسن إزاء القبيح أو القبيح إزاء احلسن مما يزيد غبطة بالواحـد . أشد حتـريكا هلا
فلذلك كان موقـع املعاين املتقابالت من النفس . ليا عن اآلخر لتبني حال الضد باملثـول إزاء ضدهوخت

  . 2"عجيبـا
، ال تكاد ختلو سورة منـه، ومن عجيب ما توصل إليه ممن خـص  القرآن الكرميوالتقابل كثري يف      

املتقابلة متساوية يف عدد ورودهـا   نفسه بتتبع اإلعجاز العددي يف القرآن الكـرمي، أن وجد أنّ األلفاظ
  :  فيه سواء كانت منفردة أو جمتمعة، ومن أمثلة ذلك أنـه

  رغم...مرة 150وتكررت اآلخرة نفس العدد أي ...مرة 150تكررت الدنيا يف القرآن الكرمي  -"    
  ...     آية  50أما مل جيتمعا يف أكثر من حوايل 

شيطان وعدد مرات ورود لفظ املالئكة يف القرآن الكرمي، فقـد  تساوى عدد مرات ورود لفظ ال -    
  ...  مرة أيضا 68وتكرر لفظ املالئكة ...مرة  68تكرر لفظ الشيطان 

  .3..."ونفس العدد قد تكرر به لفظ املوت...مرة  71تكرر لفظ احلياة يف القرآن الكرمي  -     
  العام على التقابـل، ومنها يف الربع األخري مـنكما أن هناك سورا قرآنية كاملة تقوم يف بنائها     

                                                
 .49:الذاريات، اآلية -1
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الزمر، الذاريات، الطور، الرمحان، الواقعة، احلاقة، القيامة، اإلنسان، الغاشية، الشـمس،  : القرآن الكرمي
  .  وبناء التقابل يف هذه السور خيتلف من سـورة ألخرى. الليل، الضحى، الكوثر

ة الواقعة اليت تتشكل يف بنائها العام من مشهدين متقـابلني؛  السور املتوسطة الطول، جند سورفمن      
مشهد أهل النعيم ومشهد أهل العذاب، واهللا عز وجل يفتتح السورة ذين املشهدين، وخيتمهـا مـا،   

ويف املشهدين أيضا تتقابـل املعـاين   . وهذا حىت يربط آخر السورة بأوهلا، وحيفظ التناسب بني طرفيها
  .حة مراعاة أيضا للتناسب بني أجزائها كلهااجلزئية بصورة واض

ئك الْمقَربون  .والسابِقُون السابِقُون  {: السورة بقول اهللا عز وجلتبدأ       ني     .في جنات النعيمِ. أُولَ لالْـأَو ن ةٌ مـ ثُلـَّ
. رِينالْآخ نيلٌ مقَلو .  ضُونَةورٍ مرلَى ستَّ .عيمتَقَابِلا مهلَيع ني ئ ــك ن . هِملَيع طُوفي ونخَلَّدم انــبِأَكْ .وِلْدارِيقأَبابٍ وو . 

ني عن مكَأْسٍ منزِفُ . ولَا يا وهنع ونعدص ـــلَا ي ون. فَاكـــوونرتَخَيا يمم ةه . تَهشا يمرٍ ممِ طَيلَحــــوثَـالِ     .ونكَأَم  ني عـ ور حـو
ا  ــوأَصحاب الْيمي.إِلَّا قيلًا سلَاما سلَاما .تَأْثيما  وا ولَاـــلَا يسمعون فيها لَغْ .ون ــــجزاء بِما كَانُوا يعملُ .الْمكْنونِ ؤِـــؤلــاللُّ نِ مـ

ابحأَص ني مخْ .الْيرٍ مدي سفضُود. نضُودطَلْحٍ م و. وددملٍّ مظكُ .وساء ممفَاك.وبٍ ـــووـــ ةريكَـث ةلَـا    .هو ة قْطُوعـا م  لـَّ
وعنمــــمة. فُوعرشٍ مفُــرـــــوة. أْنَاهــــإِنَّــا أَنش ــاء نإِنش. نــاهلْنعكَ   فَجاـــــأَبــا  .ارابــا أَتْر برــ .ع لِّأَصني مــي ــ .حابِ الْ ــنـثُلَّ ةٌ م 
ن الْـآخرِين  ــوثُلَّ .نـالْأَولي وهذا املشهد هو عرض ألهل النعيـم، يقابله بعد ذلك مشهد أهل العذاب  .1}ةٌ مـ

ارِد   .ومٍوظلٍّ من يحم .في سمومٍ وحميمٍ .الشمالِ  ما أَصحاب .وأَصحاب الشمالِ{ :يف قوله تعاىل ا بـ  .رِيمٍ ـــ ولَـا كَ  لـَّ
صرون .نــإِنَّهم كَانُوا قَبلَ ذَلك متْرفي كَانُوا ييمِ وظالْع نثلَى الْحا .عابا تُركُنا وتْنذَا مأَئ قُولُونكَانُوا يا وظَامعو ا   وثُـونعبا لَم  .نـَّ

ني والْآخرِين لَمجموعون إِن قُلْ .ونــأَو آباؤنَا الْأَولُ للُومٍ .الْأَوعمٍ م وي يقَاتإِلَى م .  ونكَـذِّبالْم ون الُّ ن    .ثُم إِنَّكُم أَيها الضـَّ مـ لُونلَـآك
ومٍ ؤون منها الْبطُ. شجرٍ من زَقُّ الـفَميمِ .ونمالْح نم هلَيع ونارِبا .فَشفَشـــرِبالْهِيمِ ون بري .ش ملُهذَا نُزهينِـــالد م 2}و.  

ن    { :وختتـم السورة أيضا بعرض نفس املشهدين، فعن أهل النعيم يقـول اهللا تعـاىل        مـ ا إِن كَـان فَأَمـ
ني ني  بِوأَما إِن كَان من أَصحا .نَعيمٍ تان وجنـفَروح وريح .الْمقَربِ مالْي.  لَاملّ فَسـك  ني مابِ الْيحأَص نوعن أهل   . 3}م  
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ني  وأَما إِن كَان من{ :العذاب، يقول ني الضَّالِّ صليةُ جحيمٍ .فَنزلٌ من حميمٍ  .الْمكَذِّبِ   . 1}وتَ
ام من مشهدين خمتلفني، كل مشهد ومن قصار السور، جند سورة الشمس اليت  تتشكل يف بنائها الع     

  . تتقابل أجزاؤه يف تناسق يذهب باأللباب
فاملشهد األول يعرب عن مظاهر الطبيعة املختلفة، يف الشمس والقمر، والنهار و الليـل، والسـماء        

سِ وضُـحاها  { :واألرض، يقول اهللا تعـاىل  م الشـا   .و رِ إِذَا تَلَاهـ الْقَمـارِ إِذَ  .و هـالنا و لَّاهـا  . ا جاه غْشـلِ إِذَا ي اللَّيـو. 
  . 2}والْأَرضِ وما طَحاها .والسماء وما بناها

واملشهد الثاين تعبيـر عن النفس البشرية يف حاالا املختلفة، يف ارتقائهـا بالطاعـة واحنـدارها         
سٍ وما سواها{: باملعصية، يقول اهللا تعاىل ا    قَـد  .واهاـــ ورها وتَقْـــ لْهمها فُجفَأَ .ونَفْ ن زَكَّاهـ مـ ن     .أَفْلَـح مـ اب خـ قَـدو

ساـــــد3}اه .  
واملشهدان يتناسبان من حيث إن كليهما تعبري عن احلركة والتغري من حال إىل حـال، فمظـاهر        

ارتقاء حنو الطاعـة والتزكيـة ،   الطبيعة بني ارتفاع وهبوط، وبني ظهور واختفاء، والنفس البشرية بني 
  . ونزول حنو املعصية والفجور

ومما ينبغي اإلشارة إليه يف هذا املقام، أن املشاهد املتقابلة يف الصور القرآنية قد ختتلف طوال وقصـرا       
واالختالف بني املشهدين طوال وقصرا ناشئ عن مراعاة ما يناسب موضوع " وقد تتساوى فيما بينها، 

فقد يكون اجلو السائد يف السورة كلها جـو الرضـا والرمحـة و    . والسياق الذي يعرضان فيهالسورة 
اللطف، فيقتضي ذلك أن يكون مشهد النعيم أطول، وقد يكون اجلو العام يف السورة جـو الغضـب   

  .                 4"والشدة، فيكون التطويل يف مشهد العذاب أنسب له 
  :  بل يف الربع األخري من القرآن الكرميالصور اجلمالية للتقا من -ب 
ملا كان التقابل بني األلفاظ، أو املعاين، أو املوضوعات، يشكل يف القرآن الكرمي وجها مـن أوجـه       

اجلمال فيه، وبعد تتبع ما توصل إليه بعض من أهل الرباعة و البيان، أمكنين ذلك أن أقف علـى صـور   
      :       ن القرآن الكرمي، أعرضها فيما يليمجالية للتقابل يف الربع األخري م
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  : مراعاة الفاصلة القرآنية: أوال
الفاصلة هي كلمة آخر اآلية، كقافية الشعر وقرينة السجع، وهي تقع عند االستراحة باخلطـاب؛       

   :، ما يتعلق منها بأسلوب التقابل، ما يلي1مراعاا جمموعة من األحكاميف لتحسني الكالم ا، و
تقدمي أحد طريف التقابل عن اآلخر مع أن األول متقدم يف الزمان عن الثاين، وذلك كي تناسـب   -    

ه  { : اآلية اآليات األخرى يف الفاصلة، ومن ذلك يف الربع اخلري من القرآن الكرمي، قول اهللا عز وجلّ فَللـَّ
ـرة واُألولَـى    ا آيـات السـور،   مر) األوىل( عن ) اآلخرة( ، حيث قدم 2}اآلخـ اعاة للفاصلة اليت انتهت

د ف{ : ، كقوله تعاىل)اآلخرة( عن ) األوىل( ولوال مراعاة ذلك لقدمت  احلَمـ ي االُلَـهاآلخة ـــولَى و3}ـر .  
  : إيراد اجلملة اليت رد ا ما قبلها على غري وجه املطابقة يف االمسية أو الفعلية -    

زَّت قُلُوب ــوإِذَا ذُك{:اىلفمن ذلك، قول اهللا تع ؤمنون بـاآلخرة   الذين  ر اُ وحده اشمأَ لَا ي إِذَا ذُكـــ و    ه ونـد ن مـ ينالـذ ر
 مإِذَاه شتَبســـيون{ :، وإمنـا قابلـه بقولـه   )استبشـرت (و ) امشأزت(حيث مل يقابل بني  ،4}ر  م إِذَاهـ 

ونرشتَبسعاة للفاصلـةمرا }ي .  

م {: ، وقولـه أيضـا  5}نـــالظَّالمي  ن كَانُوا همــــولَك  وما ظَلَمناهم{: ومنه قول اهللا تعاىل  را ــــ برماََ أَ ا   وا أَمـ فَإِنـَّ
رِمبـــم6}ون.  

  :  التقـدمي والتأخيـر:ثانيـا
، أيضا من مباحث علم املعـاين يف البالغـة   مبحث من مباحث علم النحو كما أنهالتقدمي والتأخري      

باب كـثري الفوائـد، جـم    " و ،وهو مظهر من مظاهر البالغة العربية وسر من أسرار مجاهلا وإبداعها
احملاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، ال يزال يفتـر لك عن بديعـة، ويفضي بك إىل لطيفة، وال تزال 

  موقعه، مث تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم  ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك
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                   1"فيه شيء وحول اللفظ من مكان إىل مكان
وأما عن التقدمي والتأخري بني العناصر املتقابلـة يف القرآن الكرمي، فاألسباب عديدة؛ أمها أن يكون      

  .أو أن يكون مراعاة للمقـام الذي يستدعي ذلك التقدمي ألجل العناية باملقدم واالهتمام به أكثر،
و القرآن الكرمي يوظف هذه الظاهرة بكثرة، فهو يقدم لفظة على أخرى يف مقام ويؤخرها عنها يف      

مقام آخر، ومثال ذلك، أن جنده يقدم السماء على األرض يف مقام، ويقدم األرض على السماء يف مقام 
مقام، ويقدم اجلن على اإلنس يف مقام آخر، وهكذا أيضـا بالنسـبة   آخر، ويقدم اإلنس على اجلن يف 

  . ملتقابالت أخرى مثل احلي وامليت، الدنيا واآلخرة، وغريها
إن ما يهم يف هذا املبحث هو عدم االكتفاء بذكر أن األهم هو األوىل بالتقدمي، وإمنا تبيني أوجـه       

لتقدمي والتأخري فن رفيع يعرفه أهل البصـر بـالتعبري   ا" احلسن يف تقدمي لفظة مرة وتأخريها أخرى، و 
  .والذين أوتوا حظا من معرفة مواقع الكالم وليس ادعاء يدعى أو كلمة تقال

الذروة يف وضع الكلمـات الوضـع الـذي     -كما يف غريه –وقد بلغ القرآن الكرمي يف هذا الفن      
يكتف القرآن الكرمي يف وضع اللفظـة مبراعـاة    ومل. تستحقه يف التعبري حبيث تستقر يف مكاا املناسب

السياق الذي وردت فيه بل راعى مجيع املواضع اليت وردت فيها اللفظة ونظر إليها نظـرة واحدة شاملة 
فنرى التعبري منسقا متناسقا مع غريه من التعبريات كأنه لوحـة فنيـة واحـدة   . يف القرآن الكرمي كله

  .       2"مكتملة متكاملـة 
يف سورة الناس، مع أننـا  ) الناس ( على لفظة ) اجلِّنـة ( وما منثل به يف هذا املقام، هو تقدمي لفظة      

:          وهذا ما بينه فاضل السامرائي يف تفسريه البياين لسورة الناس، إذ يقـول . جند العكس يف سورة أخرى
  ومل قدم اجلنة على الناس؟: وقد تقول" 

  :    لتقدمي عدة أسبابواجلواب أن هلذا ا
. وأم األصل يف الوسوسة حىت أن الوسواس من أمساء الشـيطان . منها أن اجلنة هم املعتدون على الناس

  . وقد تكون وسوسة اإلنسي لإلنسي بسبب وسوسة الشيطان ودفعه
 يءلْنا لكُـلِّ نبـِ  ذَلك جعوكَ{ :ومل إذن قدم يف آية أخرى شياطني اإلنس علي شياطني اجلن، فقال: وقد تقول

ني اال عدوا اطيشمضُهعي بوحي الْجِننسِ و فرضٍ زُخعإِلَى ب ونفْتَرا يمو مهفَذَر لُوها فَعم كباء رش لَوا وورلِ ُغر3}الْقَو  .  
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  جلن، ذلك أن سياق اآليات يف أن املقام يف األنعام يقتضي تقدمي شياطني اإلنس على شياطني ا: واجلواب
  ). 116 – 106انظر اآليات ( كفرة اإلنس ومشركيهم ال يف اجلن والشياطني 

ـدوا   لك جعلْـنا لكُلِّ نَبِـيءوكَـذَ{ :ولقد جاء يف اآلية      والعداوة لألنبياء وحماربتهم ظاهرة يف اإلنس }عـ .
  .جلنفعداوة األنبياء أظهر يف اإلنس منها يف ا

واالفتراء على اهللا ظاهر لنا يف اإلنس فناسب تقدمي اإلنس على اجلن،  }فَذَرهم وما يفْتَرون{: مث قال     
  .           1"واهللا أعلـم 

جمتمعتني يف الربع األخـري  ) األرض ( و ) السماء ( أن اهللا عز وجل ذكر لفظيت : ومن األمثلة أيضا     
علـى        ) السـماء  ( ستة وسبعني موضعا، منها اثنان وسبعون موضعا تقدمت فيه  من القرآن الكرمي يف

، ويبقى السياق الـذي تـرد     )السماء ( على ) األرض ( ، وأربعة مواضع فقط تقدمت فيها )األرض ( 
  . فيه اآليات من بني أهم األسباب هلذا التقدمي

ا يل   ...{:قول اهللا تعاىل ) السماء ( لى ع) األرض ( ومن بني املواضع اليت تقدمت فيها       مـ لَـمعــــ ي ج
صري ونــــأَين ما كُنتُم واللَّه بِما تَعملُ  مــــفيها وهو معكُ  رجـــاء وما يعــالسم زِلُ منــــــمنها وما ين رج ــفي الْأَرضِ وما يخْ 2}ب .

  ،  )ما يوجل ( ومل يقل } جـــيعلَم ما يل {قال" يان ومجال التناسب يف هذه اآلية الكرمية، أنه فمن روعة الب

     }  رجـــما يع{، وقال )ما يرتل ( ومل يقل  }زِلُــــــما ين{، وقال) ما يخرج(  ومل يقل }رجــما يخْ{لوقا
ألن الفـرد يعلم يف العادة ما يفعله هو ولكنه جيهل مـا مل   ، وهذا أدل على العلم)ما يعرج ( ومل يقل 

يفعلـه هو، أما ربنا فقد أخرب عن نفسه أنه يعلم ما يلـج وما خيرج وما يرتل وما يعــرج، وهـذا      
  .أدلّ على العلـم

 وقدم ما يلج يف األرض على ما خيرج منها، وقدم ما يرتل من السماء على ما يعرج فيها، فقدم مـا      
يرتل وما يلج وأخر ما خيـرج وما يعـرج، ذلك أن كثريا مما يرتل من السماء قد يلـج يف األرض مث 
خيرج بعد ذلك من األرض ما خيـرج بسببه أو بغريه من األسباب كالنباتات والينابيع وغريها، فالولوج 

  ...قد يكون سببا للخـروج
  أَين ما  مــــوهو معكُ{م على أهل األرض وهو قوله وبدأ باألرض وأخر السماء ألن السياق يف الكال     
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صري ونــــكُنتُم واللَّه بِما تَعملُ      1"وهي مسكنهم  }ب.  
، فهي قد تقدم عنها ملناسبة فواصل اآلي يف السورة، )األوىل(عن ) اآلخرة(ومنها أيضا تقدمي لفظة      

:       م العتبارات أخرى منها مناسبة السياق الذي تردان فيه، ومن ذلكوهذا ما متت اإلشارة إليه، وقد تقد
  يف هذه اآلية، وذلك) األوىل ( عن ) اآلخرة ( ، وقد مت تقدمي 2} ولَىاُرة والْـــوإِن لَنا لَلْآخ{:قول اهللا تعاىل

نى  وصدقَ بِا .فَأَما من أَعطَى واتَّقَى { : مرتبطة بقوله" ألا   سـى  . لْحر سـلْيل هر سـينا  { : ، وقوله 3} فَس أَمـو
نى   .من بخلَ واستَغْنى  سـبِالْح كَـذَّبى  .  ور سـلْعل هر سـينذلك أن املعطي املتقي يريد اآلخرة فيقول اهللا 4} فَس ،

فمن أرادمها أو أراد إحدامها . لنا الدنيا إن: إن لنا اآلخرة، والبخيل املستغين يريد الدنيا، فيقول اهللا له: له
ن أَعطَـى    { : وقدم اآلخرة لتقدم طالبها، وهو قولـه  ... فليطلبهما منه تعاىل وليسلك سبيل طاعته ا مـ فَأَمـ

    .5"} ...وأَما من بخلَ واستَغْنى{  :وأخر األوىل لتأخر طالبها وهو قوله }...واتَّقَى
    :ذفالذكـر واحلـ: ثالثـا

ويف ، مبحث من مباحث علم النحو كما أنه أيضا من مباحث علم املعاين يف البالغةأيضا احلذف و     
  . هذا األسلوب من الدقة واجلمال ما جعل علماء البالغة يتحدثون عنه مبينني سر مجاله يف موقعه

يقول عنه عبـد  ويف ذلك ، االًـد املعىن مجـوتزي، هاـو احلذف من العناصر اليت تزين اللغة وتقوي     
ـ ، هو باب دقيق املسلك، لطيف املأخذ، عجيـب األمـر  ): " هـ 471ت (القاهر اجلرجاين  ه ـشبي

وجتدك ، د لإلفادةـأزي ،والصمت عن اإلفادة، أفصح من الذكر ،رى به ترك الذكرـفانك ت، بالسحر
 فما من اسـم ..."  :يقول عنه أيضا، و 6" نـإذا مل تبما تكون بيانا  وأمت، قـانطق ما تكون إذا مل تنط

وحذف يف احلال ينبغي أن حيذف فيها إال وأنـت جتـد    .أو فعل جتده قد حذف مث أصيب به موضعه
  . 7"ق بهـنس من النطآوترى إضماره يف النفس أوىل و ،ه هناك أحسن من ذكرهـحذف
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ن القرآن الكرمي، قـول اهللا  يف الربع األخري م -الذكر واحلذف   –ومن األمثلة عن مجال هذا الفن      
ـرون  . فَتَـولَّ عنهم حتَّى حيـنٍ{ : تعاىل يف سورة الصافات صـ بي فو فَسـ م هـرص أَبوقوله يف موضع آخـر  1}و ،

رون. وتَـولَّ عنهم حتَّى حيـنٍ{ : من نفس السورة صـ بي فوفَس ْ رص أَبهم  (( ريفاهللا عز وجل ذكر الضم. 2}و (( 
  . يف اآلية األوىل ومل يذكره معها يف اآلية الثانيـة) أبصر ( مع 

وسبب ذلك أن األوىل كانت بسبب نزول العذاب م يوم بدر وما حل م مـن قتــل   : قالوا"      
وأسر، فلما تضمنت املعركة ما تضمنت من قتل صناديد قريش وأسرهم، وشـفاء صـدور املـؤمنني،    

  ). هموأبصر: (قـال
وأما الثانية فكانت يف يوم فتح مكة، وليس فيه قتل وال أسر، وإمنا هو هدايـة ورمحة، مث إن فـتح       

. ألنه ليس خمتصا بأهل مكة كما كان يف بدر) وأبصر : ( مكة كان فتحا جلزيرة العرب ولذا أطلق فقال
، وملا كـان  )أبصرهم (  :فلما كانت وقعة بدر خاصة بأهل مكة وقد حل عليهم العذاب وحدهم قال

                       3) "وأبصر : ( الفتح ليس فيه قتل مجاعة وال أسر وكان أثره عاما أطلق فقال
:  ومعناه كمن احلب ، وهو يف اللغةحتباكالايكون مرتبطا بالتقابـل يسمى  هناك قسم من احلذفو     

   .4"...ن أثر الصنعة يف الثوبـوحتسي ،الشد واإلحكام" 
 ،ك الذي معناه الشـد واألحكـام  احلب نمأخذ هذه التسمية م" ني، فإن أما يف اصطالح البالغيو     

وشده وإحكامه حبيث مينـع   ثوبما بني خيوطه من ال فحبك الثوب سد ،وحتسني أثر الصنعة يف الثوب
  .عنه اخللل مع احلسن والرونق

فلما أدركها الناقد البصري  ،اخليوط منشبهت بالفرج وبيان أخذه منه أن مواضع احلذف من الكالم      
فسـد   ،مانعا من خلل يطرقه ،كان حابكا له، فوضع احملذوف مواضعه ،بصوغه املاهر يف نظمه وحوكه

  .5" قـبتقديره ما حيصل به اخللل مع ما أكسبه من احلسن والرون
يف الكالم متقابـالن، وحيذف مـن   أن جيتمع: " وأما إذا ارتبـط االحتباك بالتقابل، فمعىن ذلك     

  علفتـها تبنا، : علفتها تبنا وماء باردا ، أي: كل واحد منهما مقابلـه، لداللة اآلخر عليه، كقوله
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  .     1"وسقيتها ماء بـاردا 
فيحذف من ، فيه بالتضاد األلفاظل ـ، هو الذي تتقابو االحتباك الذي يكـون فيه التقابل بالضد     

ويدل ما ذكـر  ، ذف من الثاين ما يدل عليه ضده يف األول ـوحي، ل عليه ضده يف الثاين دـاألول ما ي
  . ذفـعلى ما ح

ق الْقَـولُ      ذِـتُنلـ {: من أمثلـة ذلك يف الربع األخري من القرآن الكرمي، قول اهللا تعاىل      حـياً و يـح ن كَـان مـ ر
رِينلَى الْكَافشبه الكافرين باألمواتواملؤمنني باألحياء، الكرمي  القرآن، شبه ذه اآلية الكرميةفي هف .2}ع.   

  : ذكرت فيه أقوال} من كَان حياً{وقوله "      
وقيل أن املقصود به من كان عاقال . منها أن املقصود به من كان حي القلب حي البصرية فينتفع باإلنذار

كان مؤمنا، ألن اإلميـان حياة، ومن كان مؤمنـا   وقيل إن املقصود به من. متأمال ألن الغافـل كامليت
      3..."كان حـيا

  فوقع بذلك حذف من ،صراحة ومل يصرح مبوم أو موت قلومفقد ورد )  الكافرين (ظ ـلفوأما 
وحذف ، )الكافرون ( ملا دل عليه ضده  ) اإلميان( حذف أنه مت أي  ، ج عنه االحتباكـاألول والثاين نت

  :، كما يلياآلية الكرميةيف  تقديرالوعليه يكون ، )  حـيا (  ملا دل عليه ضده )ميـتا ( 
  ). وحيق القول على ميت القلب من الكافرين، لينذر من كان حي القلب من املؤمنني( 

ن ازا مرسالً ألـوجيوز أن تكون جم، ة استعارة تصرحيية بنيت على تشبيه اإلميان باحلياة ـويف اآلي     
 وجـلّ  باعتبار ما كان يف علمـه عـز  ) اًيـح(مع ) كان(وايء بـ ، ن سبب للحياة األبدية اـاألمي

  . 4هـلتحققه وحصول
مِ ما لي{:ومنها أيضا، قول اهللا تعـاىل      ا قَويوكُ وعـأَدم  جي إِلَـى  ــإِلَى النونَنعتَدو اةالن حيث يقابـل  5}ارِـــ ،
و قومه ـبني موقفني متضادين، موقف مؤمن آل فرعون الذي يدع الكرمية اآلية يف هذه وتعاىل سبحانه

ه بدعوتـه  ـإىل اإلميان باهللا الذي يوجب هلم النجاة من النار ودخول اجلنة، وموقف قومه الذين يقابلون
  . يوجب اهلالك واخلسران يف الداريـنإىل الكفر والشرك الذي 
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ـ  ، ففي األوىل ذكر النجاة املالزمة لإلميان، نـيومل تأت املقابلة تامة بني اجلملت    ه  ـوحـذف عاقبت
وكلٌ من احملذوف يدل على املـذكور  ، ه وهو الكفرـوحذف سبب، ويف الثانية ذكر النار، ةـوهي اجلن

وهو كـذلك  ، ر املسبب لدخول النارـفهم مل يدعوه إىل النار إمنا دعوه إىل الشرك والكف، يف اجلملتني 
ة ـاآلي رـوعلى هذا يكون تقدي، فحصل بذلك احتباك، ان باهللا الذي يدخلهم اجلنةـدعاهم إىل اإلمي

بالشرك  اهلالك إىل وتدعونين اجلنة مايل أدعوكم إىل النجاة من النار باإلميان ودخول يا قوم( :رميةـالك
  .) ول النارـوالكفر ودخ

 قـول  هذا النوع من التقابل، ي، مثال آخر عن مجـال اليمني وأصحاب الشمالويف ذكر أصحاب      
ب حس .ابه بِيمينه ــتَـا من أُوتي كـــفَأَم {: تعاىلاهللا  اسحي فويـــفَسسوراً  .راً ـــاباً يرسم هلإِلَى أَه ب نقَليو. أَموــ نا م 

ك يتـأُوتــــابه  اء ظَهرـــو رِه.  فوفَس عدـــيوراً ـــو ثُب. وييلّصعكَ .راً ـــــى س ـــــإِنَّه ي  انف لــــأَهسم وراًـــــه1}ر .  
وهذه اآليات مناسبة ملا مت ذكره قبلها من أن اإلنسان جيهـد ويعمل ملالقاة ربه، وأنه سيالقيه ويلقـى  

الــــرب إِلَى  كَادح  ك ــــإِنَّ ان ـــسنْالها اـــا أَيـي{جزاء عمله،  حاً فَمكَد يكــقأي أنت يا ابن آدم جاهد . " 2}... ه
  . 3"مث تالقي ربك فيكافئك على عملك، إن كان خريا فخري، وإن كان شرا فشر...وجمد بأعمالك

ل أمره بل يسه، ـه افيعرض اهللا له ذنوبه وال حياسب، ة أعماله بيمينهـمن يعطى صحيف الناس فمن     
:   -صلى اهللا عليه وسـلم   –قال رسول اهللا: قالت ،عن عائشة" ح ـكما ورد يف الصحي،ويتجاوز عنه

)) اميالْق موي بوسح نـمذِّبع وجـلّ  أليس قد قال اهللا: فقلت ،)) ة ـ  { :عزا   فَساب سـح ب اسـحي فو
       ، 4")) بذِّمن نوقش الْحساب يوم القيامة ع ،ما ذَاك الْعرضإِن ،لَيس ذَاك الْحساب : ((؟ فقال}يسريا
وإِىل من يأخذ كتابه بيمينه، ومن يأخذ كتابـه   ،ذكر تعاىل انقسام الناس إِىل سعداء وأشقياء" ولقد      

ه    {بشماله فقال  ينـمبِي ه تَابـك ي أُوتـ ن ا مـأعماله بيمينه، وهذه عالمة السعادة  أي فأما من أعطي كتاب }فَأَم

ب حسابا يسريا{ اسحي فوتجـاوز   ً،أي فسوف يكون حسابه سهالً هينا }فَسجازى على حسناته، ويي

رورا  { .عن سيئاته، وهذا هو العرض كما جاء يف احلديث الصحيح سـم ه لـإِلَى أَه ب نقَليأي ويرجع إِىل  }و
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رِه     { ...تهجاً مسروراً مبا أعطاه اهللا من الفضل والكرامةأهله يف اجلنة مب ظَهـ اءرو ه تَابـك ي أُوتـ ن ا مـ أَمـأي  }و

ورا   {وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله من وراء ظهره، وهذه عالمة الشـقاوة   و ثُبـعد يـ فو أي  }فَسـ
   :  ذا التفسري يكون تقدير اآلية، كما بليوبعد ه. 1..."يصيح بالويل والثبور، ويتمىن اهلالك واملوت

  ...فسوف حياسب حساباً يسرياً  فأما من أويت كتابه بيمينه من أمامه
  ...ـورا  وأما من أويت كتابه بشماله من وراء ظهره فسوف يدعو ثب

      .يطولويف هذا القدر من األمثلة كفاية، فإن اهلدف هنا هو التمثيل وليس االستقصاء، فإن االستقصاء    
  :  ل صورتني فنيتيـنـتقاب: رابعا
يعترب التصوير يف اللغة وجه من أوجه مجالـها، وهذا النوع من التعبري عرفه العـرب يف اجلاهليـة        

ويبدو أن للبيئة " واإلسالم، ، وما خلفوه من أشعـار يشهد على أم استخدموه دون أن يكثروا منه، 
ة الثقافة اليت حصلوها، ولواقع احلالة االجتماعيـة فيما بينهم، أثر مباشر الطبيعيـة اليت عاشوها، ولدرج

  .2"يف عدم اعتمادهم التصوير قاعدة للتعبري ويف عدم استفادم من اخلصائص الفنية الذاتية للغة العربية 
إىل  وكما أن التصويـر الفين  يف القرآن الكرمي وجه من وجوه مجاله، فهو أيضا وجه آخر يضاف     

، وبعده ))عباس حممود العقاد  ((وجوهه املعجـزة، ومن أوائل من تنبه له وكتب عنه يف العصر احلديث 
))التصوير الفين يف القرآن  ((الذي يعد واضع نظرية التصوير الفين بكتابه  ))سيد قطب  ((

3.  
التصوير الفـين يف   ((لقد متت اإلشارة يف مبحث سابق من هذا الفصل إىل أن سيد قطب يف كتابه      

حتدث عن اآلفاق اليت جيب الوصول إليها يف دراسة هذا التصوير، ومنها تلك املقابالت الدقيقة  ))القرآن 
تقابل بني صـورتني حاضـرتني،   : بني الصـور اليت ترمسها التعبريات، واليت يكون التقابل فيها نوعان

حيث يعمل اخليال يف استحضار . اضية يف الزمانإحدامها حاضرة اآلن، واألخرى م: وتقابل بني صورتني
  .هذه الصورة األخرية ليقابلها بالصورة املنظورة

  : صورتني حاضرتيـنبني تقابل ال -
  األمثلة اليت ضرا اهللا عز وجل  منالتصوير ذه املقابلة يكثر يف مشاهد القيامة ويوم احلساب، وو 

ؤوا كتَابِي ولُ ـــفَيقُ ه ــبِيمين ه ــكتَاب وتيأُ ا منـفَأَم{ : يف ذلك، قوله تعـاىل اقْر م اؤـــه ه.  نتإِنِّي ظَن ــأَنِّي ملَاق  
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ا أَ  ــكُلُ .ةٌ ــــقُطُوفُها داني. ة ـــفي جنة عالي .ة ــفَهو في عيشة راضي.ه ـــحسابِي يئًـا بِمـنوا هبراشلَفْتُوا وامِ  ـــ س ي الْأَيـ فـ م 
يــالْخَال ة.  ن ا مـأَمتَاب  وك ي أُوتـ ـــالمبِش قُـــ هفَي تَابِي   ــــ هك أُوت ي لَـم تَنـا لَي ــــ ولُ يـابِي   . هسا ح رِ مـأَد لَـمــــ و ه.     ا كَانَـت تَهـا لَي يـ
يى .ةَ ـــالْقَاضا أَغْني مالي منـــع ه. يهلْطَاني سنع ــــلَك 1}ه .   

ويف هذه اآليات تتقابل صورتان حاضرتان، صورة الفائز الذين حيمل كتابه بيمينــه، وعالمـات        
الفرحة والزهو بادية على وجهه، تقابلـها صورة اخلاسر الذين حيمل كتباه بشمالـه، ومشاعر احلسرة 

وقد  ،ةـ وبالشمال ومن وراء الظهر قد يكون حقيقة ماديوأخذ الكتاب باليمني" والندم تفطر قلبـه،  
ر باليمني ووجهـة  ـيكون متثيال لغويا جاريا على اصطالحات اللغة العربية من تعبريهم عن وجهة اخلي

وهو ال يسـتدعي جـدال    ،وسواء كان هذا أو ذاك فاملدلول واحد ...الشر بالشمال أو من وراء الظهر
  .2! " الل املوقفـيضيع فيه ج

وهو ينطلق  ،هو مشهد الناجي يف ذلك اليوم العصيب" تبدأ اآليات بتصوير املشهد األول، والذي       
ؤوا   {فيهتـف   ،وتغلبه على لسـانه  ،متأل الفرحة جواحنه ،بني اجلموع احلاشدة ،يف فرحة غامرة اقْـر م اؤ هـ

ة راضي   {...من النعيم،مث يعلن على رؤوس األشهاد ما أعد هلذا الناجي .. .}هـــكتَابِي يشـي ع فـ وـــ فَه ي   .ة فـ
امِ ــوا واشربوا هنيئًا بِما أَسلَفْتُــكُلُ .ةٌ ــــقُطُوفُها داني. ة ـــجنة عالي ي الْأَيـف م يـــ الْخَالمـع   ،وهذا اللون من النعيم ..}ة

ا أَسلَفْتُ   ـــ كُلُ{ :باخلطاب وقولهرمي يف االلتفات إىل أهله ـهذا اللون من التك يئًـا بِمـنوا هبر اشـامِ  ـــ وا و ي الْأَيـ فـ م 
يــالْخَال3..."}ة.   

 }هـــ ه بِشمالــوأَما من أُوتي كتَاب{" وبعدها تنتقل لتصوير ما يقابله، وهو مشهد ذلك اخلاسر املتحسر،       
وقفـة   ،فيقف يف هذا املعرض احلافـل احلاشـد   ،العذاب مصريه وأن إىل ،ذ بسيئاتهـوعرف أنه مؤاخ

   أَْغنى ما .يا لَيتَها كَانَت الْقَاضيةَ  .ولَم أَدرِ ما حسابِيه  . هـولُ يا لَيتَني لَم أُوت كتَابِيـــفَيقُ{..املتحسر الكسري الكئيب
  ..}ه ــــهلَك عني سلْطَاني .ه ـــعني مالي
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والسياق يطيل عرض هذه الوقفـة   .وهلجة بائسة ،ونغمة يائسة ،وحسرة مديدة ،وهي وقفة طويلة      
وذلك من  !وأن هذا التفجع والتحسر سيمضي بال غاية ،تنتهي إىل اية ل إىل السامع أا الـحىت ليخي

نفسي الذي يريـد أن يتركـه يف   وفق اإلحياء ال ،وتقصري بعضها ،عجائب العرض يف إطالة بعض املواقف
ومـن مث يطـول    .وهنا يراد طبع موقف احلسرة وإحياء الفجيعة من وراء هذا املشهد احلسـري  .النفوس
ومل يـدر مـا    ،ومل يؤت كتابه ،ويتمىن ذلك البائس أنه مل يأت هذا املوقف .يف تنغيم وتفصيل ،ويطول
 ..اليت تنهي وجوده أصال فال يعود بعدها شيئا ،كما يتمىن أن لو كانت هذه القارعة هي القاضية؛ حسابه

  ..}ه ــــهلَك عني سلْطَاني .ه ـــعني مالي ما أَغْنى{ :ه مما كان يعتز به أو جيمعهـمث يتحسر أن ال شيء نافع
   1..."فال املال أغىن أو نفع وال السلطان بقي أو دفع

لك املشهد الذي يصور أهل اجلنة وما يلقونـه مـن نعـيم،   ومن الصور احلاضرة أيضا للمقابلة، ذ     
ديث     {: وأهل النار مع ما حيسونه من خوف، وما جيدونه من عذاب، وذلك يف قوله تعـاىل  لْ أَتَـاكَ حـ هـ

يــالْغَاشة. جــوعاشخ ذئ موي ةٌ ــوه .بلَةٌ نَّاصامةٌ ــع. ياما حلَى نَارص ام   . ة ـــقَى من عينٍ آنيتُس .ةً ــتَ طَعـ م لَهـ س ي ن     لـَّ ا مـ إِلـَّ
ن ج   .عٍ ــــضَرِي ي مـ غْنـلَا يو نمسوعٍ ــــ لَا ي . وه جـو   منَّاع ذ ئـ موةٌ ــــ ي.  ياضا ريِهع سـةٌ ـــــ ل.   يالع ة نـي ج ـــــ فـ ا    . ة يهـف ع م ا تَسـ لـَّ
صفُوفَ .ةٌ ـــوأَكْواب موضُوع. ةٌ ــــفيها سرر مرفُوع .ةٌ ــــعين جارِيفيها  .ةً ــــلَاغي ارِقُ منَمثُوثَ  .ةٌ ـــ وبم ابِـيَزر 2}ةٌ ـــــ و .

  . 3وهذه اآليات منوذج للعذاب احلسي والنعيم املادي، متقابلني معا
ديث الْغَاشي  {: فاهللا عز وجل بعد أن افتتح السورة بقوله     لْ أَتَاكَ حــــ هأخذ يصـور شـيئا مـن     ،}ة 

؛ يعجل مبشهد العذاب قبل مشهد النعـيم " ها، مشهد أهل النعيم ومشهـد أهل العذاب، و هو مشاهد
  .4.. "وظلها )) الغاشية ((فهو أقرب إىل جو 

بت فلم حتمد العمـل  عملت ونص؛ يومئذ وجوه خاشعة ذليلة متعبة مرهقة" فأما أهل العذاب، فهم      
 ..}ةٌـــ عاملَـةٌ نَّاصب {فهي ،فزادت مضضا وإرهاقا وتعبا ،ومل جتد إال الوبال واخلسارة ،ومل ترض العاقبة
مث  .وتعبـت لـدنياها وألطماعهـا   . والدهاألعملت لنفسها و .ونصبت يف غري سبيله ،عملت لغري اهللا
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ووجدته يف اآلخـرة سـوادا يـؤدي إىل     . زادوجدته يف الدنيا شقوة لغري .وجدت عاقبة العمل والكد
ومع هـذا الـذل والرهـق     !وهي تواجه النهاية مواجهة الذليل املرهق املتعوس اخلائب الرجاء ،العذاب

صلَى نَارا حامي{: العذاب واألمل   . 1"وتذوقها وتعانيها } ةًــتَ
وحتمد ما  ،وجوه تنعم مبا جتد .ها الرضىويفيض من .وجوه يبدو فيها النعيم" ...ويف اجلهة املقابلة،      
شعور الرضى عن عملها حـني   .ع ذا الشعور الروحي الرفيعـوتستمت ،فوجدت عقباه خريا .عملت

ـ ـرآن هذا اللون من السعادة على ما يف اجلنـومن مث يقدم الق... رى رضى اهللا عنهاـت اء ـة من رخ
ة عالي  {:داءـالسعة ومناعمها املتاحة هلؤالء ـمث يصف اجلن ،ومتاع نـي ج ـــــ فـوللعلو يف احلـس  ... ،}ة
  .اصـإيقاع خ

ع فيها لَاغي{     ملَّا تَس وهذه  ...ويطلق هذا التعبري جوا من السكون واهلدوء والسالم واالطمئنان ..}ةًـــــ
 الصورة الـيت  جتيء يف .مث جتيء املناعم اليت تشبع احلس واحلواس...وهذه وحدها سعادة  .وحدها نعيم

             !مما ال يعرفه إال من يذوقه.وهي يف اجلنة مكيفة وفق ما ترتقي إليه نفوس أهل اجلنة. ميلك البشر تصورها
    }   ارِيج ني ا عـ يهـمجال احلركة  .وهو جيمع إىل الري اجلمال .الينبوع املتدفق :والعني اجلارية ..}ةٌـــــ ف

وهو متعـة للنظـر   ! اجلاري جياوب احلس باحليوية وبالروح اليت تنتفض وتنبض والتدفق واجلريان واملاء
  .2" الذي يتسرب إىل أعماق احلس ،والنفس من هذا اجلانب اخلفي

  : ةحاضرماضية وصورتني بني تقابل ال - 
  ))سـيد قطـب    ((لقد متت اإلشارة إىل هذا النوع من التصوير يف مبحث سابق، على أنه يعترب عند      

  .األفق الرابع من آفاق التناسق الفين يف القرآن الكرمي
حيـث  . إحدامها حاضرة اآلن، واألخرى ماضية يف الزمـان : بني صورتيـن"وهذا التقابل يكون      

  . 3"يعمل اخليال يف استحضار هذه الصورة األخرية ليقابلها بالصورة املنظورة 
اف مهِي  ع كُـلَّ ـــ ولَـا تُط {:اىلفمن هذا النوع من التقابـل، قول اهللا تع      ازٍ  .نٍــــ حلـَّ مـي     هماء بِن شـاعٍ   .مٍ ـــ م نـم

تَدعرِ مي لِّلْخَيي .مٍ ــأَثزَن كذَل دعتُلٍّ بمٍ ـــع. نبالٍ وذَا م ـــأَن كَانني . هلَيا قَ  إِذَا تُتْلَى عاتُنـــآيرياطا الَ أَسيلْأَوـــل ن.مسنــــس ه  

                                                
  . املرجع السابق، نفس الصفحة -1
 .3897:املرجع نفسه، ص -2

  .82: سيد قطب، التصوير الفين يف القرآن، ص - 3



  .ميمجالية أسلوب التقابل يف الربع األخري من القرآن الكر        /    .      الفصل الثالث

 122

طُ لَى الْخُر1}ومِ ـــع .  
، وصورة هذا الفاسد املتكرب يف الـدنيا تقابلـها   2الوليد بن املغرية يف نزلت هذه اآليات وقد قيل إن     

  .صورة ذلك الذليل احلقري الذي حلقـه العار يف اآلخرة
  ..صفات كلها ذميميصفه هنا بتسع  "فأما عن صورته يف الدنيا فالقرآن      
وال  ،وهو مهني ال حيترم نفسه... وال يكثر احللف إال إنسان غري صادق .كثري احللف ..فهو حالف     

 ارة يف حضورهم أو يف غيبتهم سواءيهمز الناس ويعيبهم بالقول واإلش ..وهو مهاز ...حيترم الناس قوله 
وهو منـاع  ... ويذهب مبودام ،ويقطع صالم ،وهو مشاء بنميم ميشي بني الناس مبا يفسد قلوم... 
متجاوز  ..وهو معتد ...ولقد كان مينع اإلميان وهو مجاع اخلري .مينع اخلري عن نفسه وعن غريه ..للخري

مث هو معتد على النيب ص وعلى املسلمني وعلى أهله وعشريته الذين يصدهم عن  .للحق والعدل إطالقا
 ..}مـــ أَثي{.يرتكب املعاصي حىت حيق عليه الوصف الثابـت  ..أثيموهو  ...اهلدى ومينعهم من الدين

وهي لفظة تعرب جبرسها وظلـها   ..}تُـلٍّ ع{وهو بعد هذا كله ...بدون حتديد لنوع اآلثام اليت يرتكبها
ال تبلغها جمموعة ألفاظ وصفات فقد يقال إن العتل هو  ،عن جمموعة من الصفات وجمموعة من السمات

وهـو   ...إنه الفظ يف طبعه اللئـيم يف نفسـه  وإنه األكول الشروب وإنه الشره املنوع والغليظ اجلايف 
ومـن معانيـه    .أو أن نسبه فيهم ظنني ،والزنيم من معانيه اللصيق يف القوم ال نسب له فيهم ...مـزني

  ...الذي اشتهر وعرف بني الناس بلؤمه وخبثه وكثرة شروره
إِذَا تُتْلَى علَيه آياتُنا  . نيـــأَن كَان ذَا مالٍ وبن {...مبوقفه من آيات اهللا ـةمث يعقب على هذه الصفات الذاتي     

اطري الْأَولي  ــــ قَالَ أَسـاستهزاء بآياته وسـخرية  ؛ وما أقبح ما جيزي إنسان نعمة اهللا عليه باملال والبنني ..}ن
  .3..." مـمن وصف ذمي ما مر وهذه وحدها تعدل كل ..هـواعتداء على دين ،من رسوله

طُ{ وأما صورته يف اآلخرة، فتكون      لَى الْخُرع همسنمن معاين اخلرطوم طـرف أنـف   " ، و }ومِ ــــ س
  بومسه على اخلرطوم حيوي نوعني منوالتهديد !... ولعله هو املقصود هنا كناية عن أنفه.. اخلرتير الربي

  4!"والثاين جعل أنفه خرطوما كخرطوم اخلرتير ..ا يوسم العبدالوسم كم لاألو ..اإلذالل والتحقري
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م{:ومنه أيضا، قول اهللا تعاىل يف سورة اهلمزة       ع مالًا وعدده  .زة ــويلٌ لِّكُلِّ همزة لُّ مي جالَّذ .سحي أَن ب
ع .دة ـــنَار اللَّه الْموق .ةُ ـــوما أَدراكَ ما الْحطَم.  ةـــكَلَّا لَينبذَن في الْحطَم .ده ـــمالَه أَخلَ ي تَطَّلالَّت  ةدئ إِنَّها علَيهِم  .علَى الْأَفْ

ومـــص ةد. مم دمي عـــف ةد1}د .  
ين خمتلفني، فهو ويف هذه السورة يصور لنا اهللا عز وجل، هذا الشخص اللئيـم صغري النفس مبشهد     

 وعدده، صورة هـذا املتعـايل   مجع ماالالذي و، مزهمويل بالناس أهزي زة اللمزة الذيـاهلم" يف الدنيا 
اليت حتطم كل ما يلقى إليها، فتحطم كربيـاءه   }ةــــ الْحطَم {يفالساخر، تقابلها صورة املنبوذ، واملنبوذ 

ع ت{وقوته وجاهه، وهي النار  ذي ينبعث منه اهلمز واللمز، وخيفـى فيـه التعـاظم    على فؤاده، ال} طَّلـ
هذه احلطمة مقفلة عليه ال ينقذه منها أحد، وال يسأل : وتكملة لصورة املنبـوذ احملطم املهمل. والكربياء

  . 2"عنه فيها أحـد 
ني .ادا ـإِن جهنم كَانَت مرص{: ومن هذا التقابل أيضا، قول اهللا عز وجل      لْطَّاغآب لمقَ .ا ـــا أَحيهف ني ا ــــ لَابِثاب

. لَا شا ودرا بيهف ذُوقُوناــلَّا يابر . غَسا ويمماء وِفَ .اقًا ـــإِلَّا حزكَـانُوا   .اقًا ــج م إِنَّهـ   سح ون جـرا ـــــ لَـا يا    .اب نـاتوا بِآيكَـذَّبو
اــــك3}ذَّاب.  

ـ " ، هذه اليت هي عذاب الكفار يف النارعاىل لنا يف هذه اآليات مشهد من يصور اهللا ت       ،مـمعدة هل
وهم يردون هذا املـآب   !وكأمنا كانوا يف رحلة يف األرض مث آبوا إىل مأواهم األصيل .مهيأة الستقباهلم

مث يستثين فإذا االسـتثناء   ..}راباــلَّا يذُوقُون فيها بردا ولَا ش{:لإلقامة الطويلة املتجددة أحقابا بعد أحقاب

وإال  !إال املاء الساخن يشوي احللوق والبطون فهذا هـو الـربد   ..}اقًاـــإِلَّا حميما وغَس{..أمر وأدهى
  . 4..."فهذا هو الشراب .الغساق الذي يغسق من أجساد احملروقني ويسيل

  وال.}ذَّاباــــوكَذَّبوا بِآياتنا ك .ابا ــــلَا يرجون حس كَانُوا إِنَّهم{: " هذه صورم احلاضـرة، وأما املاضية     
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  .1" وجرس اللفظ فيه شدة توحي بشدة التكذيب وشدة اإلصرار عليه..يتوقعون مآبا
وأخيـرا، ومن خالل ما مت عرضه يف هذا الفصل، يتبني بأن األسرار اجلمالية ألسـلوب التقابـل        

احي، وأن كل ما مت عرضه يبقى ضئيال أمام عظمة لغتنـا ومجاهلا، خاصة إذا ما تعلق األمـر متعددة املن
صلَ  ه ثُمـآَياتُ  تـأُحكم  ابـكتَ{بالقرآن الكـرمي، كالم اهللا عز وجلّ، فهو     .2}رٍــمٍ خبِيـت من لَدن حكيـفُ
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 ومدارسة أقـوال العلمـاء العـارفني    ،رمي، وتفسرياته العظيمةـيف عامل القرآن الكبعد هذه الرحلة     
وحوار أمهات كتب البالغـة،   ،التقابلبكتاب اهللا العزيز، وحتليل اآليات القرآنية اليت برزت فيها ظاهرة 

  :أعرضها فيما يلي نتائجما توصلت إليه من قدم أل توخرجايته،  إىلقد وصلت بالبحث ها 
، "املواجهة " التقابـل ال خيرج يف إطاره العام عن معىن  أنعلى  العربية اتفاق أصحاب املعاجم -1     

 ."الطاقـة " كما أنه قد يتعدى ذلك إىل معىن 
الوقوف على مفهوم مصطلح التقابـل  اقتضى  التطرق إىل مصطلحات أخرى تشري إىل نفس  -2     

   .  الطباق، والتكافؤ، والتضاد، والتخالف، والتناقض: ات هياملفهوم وحتديدها بدقة، هذه املصطلح
ملا كان التقابل من ألوان البديع، فقد عمدت لدراسة هذا األخري، وقد بـني التقصـي يف    و  -3     

   :     املوروث البالغي العريب القـدمي، ما يلي

،  " البديع" ستقلة، وذلك يف كتابه أن ابن املعتز يعتبـر أول من خص البديع بدراسة جادة وم -أ        
  .ولقد ألفـه بدافع الرد على من قال بأن البديـع فن حمدث

مل يظهر البديـع علما مستقال بذاته، وإمنا كانت مباحثه ممتزجة مع مباحث املعاين والبيـان، -ب       
 .وبقي احلـال على ما هو عليه إىل ما بعد القرن السابـع اهلجري

 :ن أميز بني مرحلتني مرت ما دراسـة البديـعميكـن أ - ج  
متتد إىل ايـة القرن السابع اهلجـري، وهي مرحلة تناول فيها البالغيون علم البديع  :املرحلـة األوىل

       .    بنوع من التوسع، حيث ذكروا له أنواعا كثرية، وأسهبوا يف شرحها والتمثيل هلا
  :وميكن أن منيـز فيها اجتاهيـن رن السابع اهلجري،ـالقبداية  عتبدأ م :املرحلـة الثانية

االجتاه ابن    يستخدمون مصطلح البديع مبا هو عليه من توسع، وخري من ميثل هذابقي أصحابه  :األول
   .أيب األصبع املصري

  .سلك أصحابه سبيل التحديد والتخصيص، وخري من ميثلـه السكاكي:  والثـاين
ي، وبعد تتبع جهود البالغيني القدامى ودراستهم للتقابل، أمكن الوصول إىل يف التقصي النظر -4     

  : جمموعة من النتائج، أحصرها فيما يلي
أن التقابـل ال يقوم أساسا على عالقة التضاد وحدها، وإمنا قد تنضوي حتته جمموعة من  -أ      

  .العالقات األخرى كالتماثل واخلـالف
هد يف وضع احلدود بني الطباق واملقابلة ، واليت تكمن يف عدد املتقابالت، من العلماء من اجت - ب     

فالطباق يكـون بني اثنني، وما جتاوز ذلك كان مقابلـة، أو أن الطباق يكون يف األلفاظ املفردة 
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من رأى أنـه حيسن أن يطلق لفظ املقابلة  -العلوي مثال  -غري أن منهم . واملقابلة تكون يف التأليف
  .الطبـاقعلى 
ما خلصت إليه أيضا، هو أن التقابل مفهوم عام يندرج حتته كل من الطباق واملقابلة، فالطباق  - ج     

قائم أساسا على تقابل اللفظ مع اللفظ، أو تقابل اللفظ مع التركيب، واملقابلة قائمة على تقابل التركيب           
       .بالتركيب   

 :لتقابل ، و هم يف ذلك قسمان احملدثون درسوا ا  -5       
أمحد إبراهيم موسى، وأمحد : أصحابه مل يأتوا باجلديد، وأخذوا يكررون القدمي، ومنهم: م األولـالقس

  .املراغي، وعبد العزيز عتيق
انطلق أصحابه يف دراستهم له وهم متأثرون مبا خلفته الدراسات اللغوية احلديثة، حيث  :القسـم الثاين
رجاء عيد، وأمحد : خارج دائرة التحسني، أذكر منهم هنا على سبيل التمثيل ال احلصر نظروا للتقابل

  .      مطلوب، وقصي سامل علوان
عملية اإلحصاء بينت أن عدد املتقابالت يف الربع األخري من القرآن الكرمي بلغ أربعمائـة  -6     

   .تقابال، موزعة على أنواعه املختلفـة) 483(وثالثة ومثانني 
 :منطني واسعني مهايف  ينحسر التقابل من خالل عرض اآليات وكالم العلماء عليها تبني أن -7     

النمط البسيط والنمط املركب، ولقد كان العمل بعد ذلك يف البحث عن البنيات املختلفة املشكلة لكل 
  :  نوع من أنواع هذين النمطني، ولقد كان ما يلي

ثالمثائة وواحدا وستني : عدده وفقها بلغ وقدون التقابل فيها بني مفردين، يك: البنية البسيطة للتقابل
   : تقابال، موزعة على أنواعه املختلفة، وذلك كما يلي) 361(

  .تقابال) 137(مائـة وسبعة وثالثني  :التقابل وفقها بلغ عدد:واملعنوي تقابل التضاد اللفظيبنية  -      
  .تقابال) 180(مائـة ومثانيـن : بلغ عدد التقابل وفقها :دون اللفظي  يتقابل التضاد املعنوبنية  -      
  .تقابال) 33(ثالثة وثالثني : بلغ عدد التقابل وفقها:  بنية تقابل التخالـف -      
  .تقابال) 11(أحد عشر : بلغ عدد التقابل وفقها:  بنية تقابل التماثـل  -      

فيها بني مفردة من جهة وتركيب من جهة أخرى، أو من تقابل  التقابل كوني: ة للتقابلاملركببنية ال
تقابال، ) 122(مائة واثنني وعشرين : تركيبني، ولقد بلغ عدده وفقها يف الربع األخري من القرآن الكرمي

   : موزعة على نوعني خمتلفني، وذلك كما يلي
  .تقابال) 78( نية وسبعيـن مثا: بلغ العدد وفق هذه البنية  :تقابل التضاد املعنويبنية  -      
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  .تقابال) 44(أربعة وأربعيـن : بلغ عدد التقابل وفقها:  بنية تقابل التماثـل  -      
%  53.41سجلت غلبة تقابل التضاد املعنوي دون اللفظي على غريه من األنواع، وذلك بنسبة -8     

ـة املوضوعات القرآنية املختلفة كونه يعطي حركة من جمموع التقابالت الكلية، وهذا يبني أمهية هذا النوع يف معاجل
   .  واسعة للمعىن داخل اآليـات

، واهلدف الذي يرمي إليه يف الكالم التقابل ومجالـه،هذا البحث إظهار بالغة  ت يفحاول -9      
  .أنـه من أهم أوجه التناسب البياين يف القرآن الكرمي منطلقاً من 

، ومن ذلك الصـور  ون البالغية فيما بينها ترابطاً وثيقاًـترابط الفنلبحث ت يف هذا اظهرأ – 10      
  . أسلوب التقدمي والتأخري، ومع أسلوب احلذف مع  هذا األخري اجلمالية للتقابل  اليت أظهرها تواشج

 - أن املقابالت الدقيقة بني الصور اليت ترمسها التعبريات يف القرآن الكـرمي  حاولت أن أبني - 11      
هـي مـن    -من اآلفاق اليت جيب الوصول إليها يف دراسة التصوير الفين " سيد قطب " واليت هي عند 

   .أوجه اجلمال فيه، مطبقا ذلك على آيات قرآنية من  الربع  األخري منه
  : دـوبع     
اية ملن وأن يكون فيه الكف ه،ه فيـة هذا البحث آملُ أن أكون قد وفّقْت فيما بسطتـفإين يف خامت  

  .هـه اخلري كلَّوعسى أن يكون يف ذلك كلِّ)  يف القرآن الكرميالتقابل  (والدراية مبوضوع  ةأراد اإلحاط
 
  



  

 

  
  

المصــلخ  



  

 

 
 

، ظفـر بعناية الباحثيـن واحتل مرتلـة واضـحة يف   للغة العربية الكرميةمبحث هام من مباحث ا      
ظهورها، مبا القـاه من اعتناء علماء البالغة واللغـة واألدب بـه قـدميا     الدراسات القرآنية منذ أول

هـذه   -وحديثا، وهو بالنسبة للمعـاين من أبرز أساليب نظمها، ومن أهم طرق البيان اليت جتد فيهـا  
   .    معرضا للوضوح واجلمال -املعاين 
ة اليت يقوم عليهـا  ـوفهم اآللي، ري البالغة والتفس اآلراء ألهلفقامت هذه الدراسة على مجع هذه       

 والكشف عن بنياته املختلفة اليت تتشكل متضافـرة مع السياق الذي ترد فيه   ،األساليبهذا النوع من 
أسلوب التقابـل يف الربع األخري من القـرآن  (  الدراسةفكانت ، على القران الكرمي يكون التطبيق و

رمي عن قصد ليكتمل عقد املنفعـة  ـللتطبيق يف القرآن الك يوكان اختيار ،)دراسة أسلوبية : الكرمي 
  .األسلوبة بأنواع هذا ـولإلحاط، رميـبربكة هذا الكتاب الك

  . وها خامتة ـوتتلفصل متهيدي  فصول يسبقها يف ثالثـةوقد اقتضت خطة الدراسة أن تكون       
مث ، غة واالصطالح والعالقة بينـهما  يف اللالفصل التمهيدي  حتديد مفهوم األسلوب تناولت يف        

مفهوم التقابل يف اللغة واالصطالح والعالقة بينهـما أيضا، وبعدها عمدت إىل تبيني الفرق بني مصطلح 
الطباق، والتكافؤ، والتضـاد، والتخـالف،   : التقابل ومصطلحات أخرى تتداخل معه يف املفهوم، وهي

  .نف هذا التداخـل من غمـوضوالتناقض، وكان الغـرض من ذلك إزالة ما يكت
 تطرقت يف بسطت فيها هذا املوضوع بأن اليت  لثالثـةمث جاءت بعد ذلك فصول الرسالة ا      

للحديث عن ارتباط التقابل بالدراسات البالغية والنقدية عند املتقدمني، وبينت نظرم  الفصـل األول
رواد أضاءوا هذا اجلانب من جوانب البالغة إليه من خالل مؤلفام املختلفة، فقد برز منهم أعالم 

املتعددة، اقتصرت يف هذه الدراسة على البارزين منهم، وحاولت أن أكشف املواطن اليت تلتقي فيها 
  .    دراساـم حوله، وكيف تتضافر مجيعا  ألجل الوصول إىل حتديد مفهوم دقيق له 

املختلفة للتقابل وبينـت دور السـياق    ةسلوبيفقد عرضت فيه البـنيات األ الفصـل الثاينوأما       
والعالقات التجاوريـة يف تشكيلها ، وتأثري كل ذلك على املعىن ، كما عملت علـى الكشـف عـن    

  .  األنواع اليت تندرج ضمنها هذه البنيات وتصنيفها مستعينا يف فهمها بكتب تفسيـر القرآن الكرمي
ر مجـال أسلوب التقابل كلـون بديعي يكثر توارده يف حاولت أن أظهر س الفصـل الثالثويف       

القرآنية بشكل عام، و منتقال بعد ذلك إىل ذكر آراء القرآن الكرمي، مبتدءا باإلشارة إىل مفهوم اجلمالية 



  

 

بعدها تطرقت للحديث عن التناسب . بعض الدارسني من القدمـاء واحملدثني حول هذه الظاهـرة
كونه من أوجه مجالـه، وحىت وصلت بذلك للحديث عن مجالية التقابـل البياين يف القرآن الكرمي 

دون أن أخرج طبعا عن . وصوره، باعتباره أيضا وجها من أوجه التناسب املعنوي يف البيان القـرآين
  .إطار املدونة احملددة سلـفا 

  .ذه الرحلـة اليت عرضت فيها أهم النتائج املتوصل إليها من ه اخلامتـةو بذلك وصلت إىل      
      

 

  
  
  
  
  



  

 

  
  

Résumé.  
Est un thème très important dans la langue arabe, qui a l'efficacité qui 

sert à influencer les chercheurs pour le donner une grande statut claire dans 
les étude du Coran juste après leur énergence, ce dernier est le le plus 
dominant par rapport au style employ é, et la seule ressourse qui contient  
ces significations, bain pour la clarté et la beauté.                                          
    Cette étude est constituée par la réunion de ces points de vue des gens 
qui ont la chance d'interpréter en appayant sur la rhétorique, et la 
compréhension du mécanisme qui sert faciliter ce genre de style à évoluer  
et la décoverte de ses diverses structure. Lapplication est toujours sur le 
Coran. L'étude était ( Le style du contrast dans le dernier qaurt du 
Coran – étude stylistique-) .                                                                          
    Notre chois, l'application sur le Coran est insisté pour obtenire l'interet 
religieux et la compréhènsion de ce style.                                                      
    Le plan de cette a m'obligé de tracer trois chapitres, qui commence par 
une introduction puis une conclusinon finale.                                                 
    La premiere chapitre est introduite par la détarmination de définire le 
style dans la langue et la terminologie et la relation entre celles-ci puis la 
signification du contrast dans la langue et la terminologie, la relation aussi 
qui le reunit, après ce pas l'insistance a montré la différence entre le 
constratet des autre terme ( notions) communs, comme; l'ontonyme, le 
contraduction,...                                                                                               
    L'objectif de ce travail est décoverter l'obscurité dans cette communauté. 
Les trois chapitres qui dévloppent ce thème expliquent les contenus pris 
étapes par étapes.                                                                                            
    Dans le premier chapitre, la relation entre entre le contrast et la nouvelle 
étude critique, ces point de vue représente leurs divers travaux, depuis ces 
travaux, on est des savants qui ont enrichi le domaine de rhétorique, meme 
on essayons de découvrire la dimensions communés entre eux (entre les 
chercheures) et comment les chercheures ont-ils élaboré un travail pour 
arriver de détèrminer une notion régueureuse à cette étude?                          
   Le deuxième chapitre, on a présenté les déverses structures stylistiques d' 
opposition, on a aussi montré le role de la formulation et la relation voisine 
dans sa constitution, l'influence de tout ce la à la singification, on a 



  

 

travaillé aussi pour découvrir les genre qui sont à l'origine les derniers 
structures, cette élaboration   a pris  le coran pour mieux trouver une inter-  
Prétation unique.                                                           
    La beauté est le secret découvert dans le troisième chapitre , la beouté 
du stule d'oppositions existe beaucoup dans le Coran , le début est la 
définition de la beauté dans le Coran d'une façon générale, et après le 
rappel de qulques anciens et nouveaux qui donnaient l' importance de ce 
phénomène (étude stylistique dans le Coran).                                                 
    Après, on a ouvert les parethèses pour parler de cette équivalence dans 
le Coran parce qu'elle est la face la plus claire, juste après, l'arriver de la 
beauté d'opposition et ces genre, celui aussi est une façon singificative de 
cette équivalence dans le Coran, et on est toujoure dans le meme contexte  
précédent.                                                                                                       
    A la fin, l'arrivée à la conclusins, on a exposé tous les résultats 
importante qu' on a les découvert dans cette ettape.                                        
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1: 
  

  الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآليـــــة
ـــون{   لَمـلَا يع ن لَكـ و ـــــاء فَهـالس مه م البقرة   } أَلَا إِنَّهـ  

  
12  24  

اة يا {  يـاصِ حص لَكُم يف القوتَتَّقُــــون لَّكُماب لَع 28  178  } أُويل األَلْبـ  

} ه لَيـوا عتَـدفَاع كُــملَيى عتَدنِ اع 93  193  }فَمـ  

 }م وــــةٌ  وَ لَا نــــ نـس  ذُه46  254  }لَا تَاْخ  

 }تبا اكْتَس ا مــه لَيـعو تبا  كَسا م10  285  }لَه  

ــــــاء تُوتي املُ{  تَشـ  ن مـم  املُلْك  ــزِع تَنـو ـاء تَشـ  نم  آل عمران   }لْك  
  

26  09  

 }ـــــرِين املَاكـ ر يـخ ُاو ُا كَــرموا وكَــرم45  53  }و  

ئـم لَمن لَّــــوإِن منكُ {   101  71  النساء  }نـيبطِّ

 }ا النــو نِ فَلَا تَخْشـــــــــو شـاخو    املائدة  }ــاس  
  

46  09  

 } كي   نَفْســـا  ف مـ لَـــــــمي  و َال  أَعي نَفْســــــا ف مـ  لَـــــم09  118  }تَع  

ني اال عدوا ءوكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نبِي{ اطيشمضُهعي بوحي الْجِننسِ و 
ء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما آالْقَولِ غُرورا ولَو ش زُخرفإِلَى بعضٍ 
ونفْتَري{  

  األنعام 
  

113  107  

تًـا فَأَحيينـــاُه {  يـم  كَان  ن مـ09  123  }أَو  

 }  نمم و لَاسلْال  هردص  حرشي هيدهي  أَن  ُا رِدي  نلْ فَمعجي  ضِّلَهي  أَن رِدي
  }صدره ضَيقًا حرِجا

126  44  

ـي  قَـــــــومي  {  ـي  فـ لُفْنـ14  142  األعراف  }اخ  
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ـــم{  هـيسفَن َــوا ا التوبة  }نَسـ  
  

67  40  

ـــريا {  كُــوا  كَثـب لْيـ يلًا وكُــوا قَلضْح11  83  }فَلْي  
38  

} ثُم م هـقُلُوب ُا فر فُـوا صـرص   93  128  }انْ

صلَ  ه ثُمـآَياتُ  تـحكماُ  ابـكتَ {   119  01  هود  }رٍــمٍ خبِيـدن حكيت من لَّـفُ

 } بِــــه  رهج نملَ  والقَـــــــو رأَس  نكُم منم اءــو 09  11  الرعد  }سـ  

 }انًا عوإِخيــــنتَقَــابِلرٍ  مر 06  47  احلجر  }لَى  سـ  

}اال لَقبِينْخم يمصخ وفَإِذَا ه نُطْفَة نم انـــسالنحل  }ن  
  

04  102  

هى عنِ {  نـى ويبي القُرذ انِ وإيتَــاءلِ واِإلحسـد بالعـ ر يامـ َا إِن
ـــاء واملُنكَـرِ والبغْي شـالفَح{  

90  44  

 }قُـــــــودر مهقَاظًا وأَي مهبستَحالكهف  }و  
  

18  10  
46  

  13  83  مرمي  }ويكُــــونُون علَيهِم ضدا{

  98  12  املؤمنون  }ولَقَـد خلَقْنا الانْسان من سلَالَـة من طيـنٍ {

 }هـــلَ  و الن ـلَ  الَّيـ عـالذِّي  ج  ـو هـلْفَــــةً وخ 14  62  الفرقان  }ــــار  

  النمل  }ومكَــــروا مكْــرا ومكَرنَا مكْـرا{ 
  

52  33  
40  

ــــوا{  ا ظَلَمــــة  بِم اوِيـخ م وتُهـيب  كلــ33  54  } فَت  

ـــرة{ اآلخـي اُألولَى وف د احلَمـ القصص  }لَـه  
  

70  106  

  35  73  }جعلَ لَكُم الَّيلَ و النهار  لتَسكُنوا فيه و لتَبتَغُوا من فَضْلهمن رحمته و{

قُْـــل إِن ضَلَلْت فَإِنَّما أَضلُّ علَى نَفْسي،  و إِنِ اهتَديت فَبِــــمـا يوحى  {
 يرب إِيل{  

  40/41  50  سبأ
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 }دنِ أَي يـب نا ملْـنعجلَا و مفَه ماهنيا فَأَغْشدس هِـملْفخ ن مـا ود سـ يهِـم
ونرص بي{  

  يس
  

08  67  

 } اََنْتُـــم إِن ءي شـ ن مـ ن مـحلَ الرا أَنْـــز مـا وثْلُـنـم ــــر شـإِلَّا ب ا أَنْتُــمقَالُــــوا م
ون  بـإِلَّا تَكْــــذ. قَالُـوا رلُــــونسرلَم كُـما إِلَي نا يعلَـم  إِنـَّ بـ{  

14/15  78  

ئن لَّم تَنتَهـوا إِنَّا تَطَيرنَا بِكُـــقَالُ{   منا عذَاب مــم ولَيمسنكُـــوا لَنرجمنكُـم لَ
 يمكُــقَالُ .أَلركُـــوا طَائعم ـــمن ذُكّ مأَئتُمـــلْ  ررِفُاَبسم مقَو ــنتُمون{  

17/18  84/85  

  66  44  }ونــم تُرحمـــم لَعلَّكُـم وما خلْفَكُــم اتَّقُوا ما بين أَيديكُـــقيلَ لَه وإِذَا{ 

روا للَّذيـن  وإِذَا قيلَ  لَـهم  أَنْفقُـوا مما رزَقَكُــــم  اُ  قَـالَ الذيـن كَفَـ{ 
ه  إِن  اََنْتُـم  إِلَّا في  ضَلَالٍ  مبِيــــنٍ مـطْع ـــاء اُ  أَ شـي لَّو ن مـ م ـــوا أَنُطْعـ نـآم{  

46  76  

 }ـرِين لَى الكَافـلُ عالقَـو ـق حـيا ويح كَان نم رـذ تُنـ59  69  }ل  
111  

 }  ـزِنْك حـفَلَا يـــون نـلعـــا ي مـو  ونـر سـا يم  لَـــما نَعإِنّــ  ــم هـلــ61  75  }قَو  

} هفْسنل ـــم ظَالـو ــن سـحا متِّهِمذُرِي نماق وحلَى إِسعو ــه لَيـا عكْناربو
بِيــــــنم{  

  الصافات
  

113  72  

} تَّى حح مهنلَّ عيـنٍفَتَـو .ونر صـ بي فوفَس م هـرص أَب110  174/175  }و  

رون. وتَـولَّ عنهم حتَّى حيـنٍ { صـ بي فوفَس ْ رصأَب110  178/179  }و  

  ص  }راقـــشاإِنَّا سخَّرنَا الِْجبالَ معه يسبحن بِالْعشي والْ{ 
  

17  68  

ِ }لُوا عخا إذْ دضُنعغَى بانِ بمص خ  قَالُـوا لَا تَخَف  مهنم  فَفَزِع داولَى د
اطرالص اءونَا إِلَى سداهطْ  و طلَا تُشو ا بِاحلَقننيكُم  بضٍ  فَاحعلَى بع{  

21  66  

 }هكْري ذَا ذتَّقلْمل إِنـوم نسلَح آبٍ ــن ....  ـــا فَذَــــه مقْتَحم جو
  }ارِـــإِنَّهم صالُوا الن لَا مرحبا بِهِم م ـــــمعكُ

48/58  80/81  
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 }نيط نم  لَقْتَـهخنَـــارٍ و ن ي مـ لَقْتَـنـخ  ه نـم ر يـا خ72  75  }قَـــــالَ أَنـــ  

ـ{  لَمـعي  يـنتَــوِي الذسلْ يــون قُـــلْ ه لَمـعلَا  ي  يـــنالذ و  الزمر  }ون  
  

10  59  

 } ُلْ ا ضْلـي ن مـو هوند ن مـ يـنبِالذ فُـونَـكـخَـو يـو هدب عـ بِـكَـاف ُا س أَلَيـ
س اُ بِعزِيـزٍ  لٍّ أَلَيـضم نم الَـهفَم ُا دهي نمو اده نم الَهقَامٍ فَم ي انْتـذ{  

35  80  

رة وإِذَا {  باآلخـ وننوملَا ي يـنالذ قُلُوب زَّت ـــده اشمأَ حـو ُا ـــر إِذَا ذُكـو
ونـــــر شـتَبسي ـــــم إِذَاهـ ـــه ونـد نم يـــنالذ ــــر ذُكـ{  

42  63  
106  

ان ضُ{  نْسـاال  س ا فَـــإِذَا ممـا قَـالَ إِنّـ ّـنـةً  م مـعن  اه لْنـوإِذَا خ انَا ثُم عـد ـر
ـون لَمـعالَ  ي  مهأَكْثَـر ـــن لَكـ ــةٌ  و تْنـف  يلْ ه لْــمٍ  بـلَى عع  يتُـهأُوت{  

46  73  

 }مو اتاومي السف نم ق عـص خ في الصورِ فَ نُفـو اءش نضِ إِلَّا مي االََرف ن
ونظُـــرني  ام يـق م ى فَإِذَ ا  هـر أُخـ يـهف خ نَفـ ثُم ُا{  

65  68  

} ا  إِن ينوا ـكَفَ لَّذر  نوادني  قْتلَم  كُ اللَّهقْتن مم رــــأَكْبكُ  مـــأَنفُسإِذْ   م
 نوعِإِلَى الْ تُداانِ ــمي ونفَتَكْفُر{  

  غافر
  

09  61  

وا {  نـ مـتُـو كْ بِـهر شـ يـ إِنو تُـمكَـفَر هد حـو ُا ي عـإِذَا د ه ذَلكُـم بِأَنـَّ
ي الـكَـبِـيـر لـالع ِ كْـمفَـالْـح{.  

11  79  

 }مع نئَةًــميى   لَ سزجفَلَا ي ثْلَهاإِلَّا م اللَ صمع نمــــو ن ذَكَرٍ أَوا منثَى اُح
م وهوونم  كئ زَقُ  ونـــــيدخلُ فَأُولَ رةَ ينــــالْجابٍ  ونسرِ حا بِغَييهف{  

40  83/84  

} يا لمِ م ا قَويوكُ وعـأَدم جي إِلَى ــإِلَى النونَنعتَدو ارِاةـ 111  41  }النـ  

ِ }ادـــه األَشـ قُـومي مويا و نْيـالد اةي احلَيوا ف نـآم ينالذا ولَنـسر ر صـ ن80  51  }انَّا لَن  

}يـــــرص البى وم تَـوِي االَعـسا ي مـلَا  .وو اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالذو
ا يتَذَ يـلًا مـقَل يء سـالـم ونـر   }كـَّ

57/58  78  
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 } كُونفَي  كُن قُولُ  لَها  ي ا فَإِنَّمـرفَإِذَا قَضَى أَم يتمييِي و حـي يالـذ  و 59  68  }هـ  

بيننا  َمن  ر وــوفي آذَاننا وقْ ا إِلَيه ــمما تَدعونَ ةــوا قُلُوبنا في أَكنـوقَالُ{ 
نيبــــو ك ابجلْ   حمفَاع لُااما عـــنَّنون{  

  فصلت
  

04  76  

 } م ذَتْهـى  فَأَخلَى اُهلدى عموا الع بـتَحفَاس ماهنيدفَه ــود ا ثَمـأَمو
 ونبكْسا كَانُوا يذَابِ اهلُونِ  بِمقَةُ العاعص{  

16  59  

 }ما لَهضْنقَينَاء فَ وقُرهِملَيع قحو ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم موا لَهنيلُ  زالْقَو     
 الْجِن نهِم ملن قَبم لَتخ مٍ قَدي أُما فِوسِنْال  مرِين كَانُوا   إِنَّهاسَخ{.  

24  68  

م فيها ما تَشتَهِي ــــرة ولَكُــي الْآخالدنْيا وف  في الْحياة م ــنَحن أَولياؤكُ{ 
كُملَكُ أَنفُســـوعا تَدا ميهف ــمون{  

30  67  

 } ث رح رِيـدي كَـان نمو ه ثـري حف لَـه نَزِد ةر اآلخـ ث ر حـ رِيـدي كَـان نم  
ها ومالَـه في ا نـم ها نُـوتي نــــيـبٍالدنَص نم ةـــر آلخـ{  

  الشورى
  

18  70  

ث فيهِما من دابة وهو علَى ومن آَياته خلْق السماوات واالَ{  ا بمضِ ور
هِمعمج يرقَد اءشإِذَا ي{  

27  101  

  45  37  }وجـــز اؤا سيئَـة  سيئَـةٌ  مثْلُـــها {

 }عفَجماهلَ لْنــــسلْآخثَلًا لمـــفًا والزخرف  }رِين  
  

56  67  

 }اهنا ظَلَممــو م لَكن كــــوــ مانُوا ه يـالظَّالـــم83  76  }ن  
106  

} م   106  79  }ونـــفَإِنَّا مبرِم وا أَمراـــبرماَ أَ

 }اومـــــــي السا فم لَكُم ر ه إِن في وسخـَّ ّنـا ميعـمضِ جي األَرا فمو ات
ونـــــر مٍ يتَفَكـَّ قَــــول ـــات لَآيـ كذَل{  

  اجلاثية
  

12  66  

واء الذين لَا  { ع  أَهـ ة من االَمرِ فَاتَّبِعها ولَا تَتَّبِ رِيعـلَى شاكَ علْنعج 59  17ثُم  
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ون لَمـعي{  
ـــلِقُــ{  سـالر نـا م بِدعـ تا كُناألحقاف  }ـــلْ م  

  
08  19  

قُلَ أَرأَيتُم  إِن كَان من عند اِ  وكَفَرتُم  بِه  وشهِد شاهد من  بني { 
نيإَسرائيلَ علَى مثْله  فَآمن  واستَكْبرتُم  إِن  اَ الَ يهدي القَوم الظَّ مال{  

09  66  

 وإِذْ لَم  خيرا ما سبقُونَا إِلَيه كَان   لَو  آمنوا  للَّذين  فَرواــوقَالَ الَّذين ك{
وا بِهتَدهي ذَا إِفْكه قُولُونيي  فَســـــقَد م{  

10  61  

ن سبِيلِ اِ أَضَلَّ أَ{ وا عـدصوا وكَفَر ينالذ  مالَهموا . عنآم ينالذو
 كَفَّر  همبر  نم  احلَق  وهو دمحلَى  ملَ عا نُزوا بِمنآمو اتحاللُوا الصمعو

مالَهب لَحأَصو  هِمئَات ي سـ مهنع{  

  حممد
  

01/02  81  

 }ــر صـ تَن وا إِن نـآم يـــنا الذـه ا أَيـيكُــــمامأَقْد ت ثَبـ يـو كُــــمرص ني َ75  08  }وا ا  

  101  13  }نْعام والنار مثْوى لَهم  كُلُ االاكُلُون كَما تَاوالَّذين كَفَروا يتَمتَّعون وي{

}مع وءس لَه نزُي نكَم هبر نم ةنيلَى بع  كَان  نمأَفَمهاءووا أَهعاتَّبو ه79  15  }ل  

 }آنته تُم نوعلَاء تُدؤ ن   همخَلُ وبن ينكُم مفَم بِيلِ اللَّهي سقُوا فتُنفخَلْ لبي 
هن نَّفْسخَلُ عبا يفَإِنَّم   اللَّهو يالْغَن   أَنتُماء وإِن الْفُقَرا  ولَّوتَتَو  تَبسا يملْ قَود

كُمرغَي  ثُم  ثَالَكُمكُونُوا أَملَا ي{  

39  62  

 } ولَهسرو عِ اللَّهطن يمونُدا الْأَنْههتن تَحرِي متَج اتنج لْهــخلَّ  ارتَون يمو
هذِّبي نُعا أَلذَاباــــعم.  

  الفتح
  

17  69  

ــهمأشداء علَى الكُفَّارِ  {  نـيب اءمح45  29  }ر  

الَ يلتْكُم مّن ...قَالَت االَعراب آمنا قُلْ لَم تُومنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا { 
يمحر غَفُور ا ئًا إِن يش  كُمالمأَع {  

  60  14  احلجرات
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 } ـــلِ  و ائـلِّلس ق حـ  هِـمالوي  أَمفومِوـــر الذاريات  }املْحـ  
  

19  72  

}ونعسإِنَّا ملَوو ديا بِأَياهنينب اءمالسو.  معا فَناهنشفَر ضاألَرو
ونداملَاه {  

47/48  69  

}ونتَّذَّكَــر لَكُـــمنِ لَعيجا زَولَقْـنخ ءيكُلِّ ش نم103  49  }و  

}ش قُولُوني م بأَ ير بِه ص بنَّتَر رونِ اعنالْم. نكُم معوا فَإِنِّي مص بقُلْ تَر
ني ص بتَرالْم{  

  84  28/29  الطور

رة واُألولَى { اآلخـ لَّهالنجم  }فَل  
  

25  106  

ــا{  يـ أَحـ و  ـات ـو َ أَمـ هـ  هأَنّــ 10  43  }و  

}  كأَضْح وه  ــه ـات  و َأَحيـاوأَنـَّ و َ أَمـه  ــــه   11  42/43  }وأَبكَى، وأَنـَّ

} محلَّــالرع الْقُـــن ـــــمآنلَ.  رــــــخالْإِنس ــــق ان لَّمـــــعيالْب ــــهالرمحان  }ان  
  

  أ  01/02

ـواصي واألقْــــــدام{  ذُ بالنـــوخ 35  40  }فَيـ  

}لْ جـهـــان سـاحــانِ إِلَّا ال سـحاال اء75  59  }ــــز  

} ابِقُونالس ابِقُونالسو.  ونبقَرالْم كئ ...  في جنات النعيم. أُولَ
طَلْحٍ  .في سدرٍ مخْضُود .الْيمني نِ ما أَصحابــأَصحاب الْيميو و

نضُودـثُلَّ .. . مني ةٌ ملـالْأَوثُلَّ .نــورِينالْآخ نةٌ م {.  

  الواقعة
  

12/42  104  

 ...في سمومٍ وحميمٍ .الشمالِ  ما أَصحاب .وأَصحاب الشمالِ{ 
ارِبـــفَشالْهِيمِ ون بري .ش ملُهذَا نُزهينِـــالد م و{.  

43/59  104  

} نم ا إِن كَانفَأَم ني وأَما إِن كَان  .نَعيمٍ تان وجنـفَروح وريح . الْمقَربِ
ني  من أَصحابِ مالْي.  لَاملّ فَسـك  حأَص نـمني مابِ الْي{  

91/94  104  

}نم ا إِن كَانأَمو ني صليةُ. فَنزلٌ من حميمٍ.الْمكَذِّبِني الضَّالِّ   105  95/97  }جحيمٍ وتَ
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}...  جخْرا يمضِ وي الْأَرف جلا يم لَمعي ننزِلُ ما يما وهنا  مماء ومالس  
جرعي  كُمعم وها ويهف  لُونما تَعبِم اللَّهو ا كُنتُمم نأَي ريص ب{  

  احلديد
  

04  108  

}ننكُم متَوِي مسلِ الْفَتْحِ لَا ين قَبم أَنفَق  كئ الَّذين أَنفَقُوا  ...وقَاتَلَ أُولَ
  }وكُلا وعد اللَّه الْحسنى واللَّه بِما تَعملُون خبِري من بعد وقَاتَلُوا

10  64  

}الشو  يقُوندالص مه كئ هداء عند ربهِم لَهم والَّذين آمنوا بِاِ  ورسله أُولَ
ك  أَصحاب اجلَحيمِ  ئـ اأُولَ نـاتوا  بِآي كَذَّبـوا وكَفَر ينالذو  مهنُورو مهرأَج{  

18  62  

 }ا آتَاكُــــمــوا بِم حـلَا تَفْرو ا فَاتَكُـــملَى ما عوتَاس الكَي44  22  }ل  

}لْنسأَر و َلَقَديماهرإِبا وو ا نُوحبا النهِمتيي ذُرا فلْنعجوء تَابالْكو ة
تَدهم مهنفَم قُونفَاس مهنم ريكَثو{  

25  68  

وه وا{  نَسـ و  ُا اه صـ لُـوا  أَحما عبِم م ئُهـ م  اُ  جميــــعا فَينبِّ ثُهـعبي م ـو يـ ُ
 هِيـــدش ءيلِّ شلَى كــع{  

  73  06  اادلة

 }قُونالفَاس م هـ كئ   76  19  احلشر  }ولَا تَكُونُوا كَالذين نَسوا اَ َ فأَنْساهم َأنْفَسهم أُولَ

ي رسولُ اللَّه ُذونَني وقَد تَّعلَمون أَنِّـوتُ  لم لقَومه يا قَومِ  الَ موسى ــوإِذْ قَ{
زَاغَ ـزَاغُ فَلَما م ــإِلَيكُ   }نـوم الْفَاسقيـــلَا يهدي الْقَ  م واللَّهــــقُلُوبه  اللَّه وا أَ

  84  05  الصف

روا ـــفَم بِالْبينات فَقَالُوا أَبشر يهدونَنا فَكَــــرسلُه مـــتيهِاذَلك بِأَنَّه كَانَت تَّ{
  }دــــاللَّه واللَّه غَني حمي وتَولَّوا واستَغْنى

  83  06  التغابن

ع سماوات طباقًا{ ب44  03  امللك  }س  

}وننهدفَي نهتُد وا لَودالقلم  }و  
  

09  83  

ع كُلَّ{ لَا تُطو هِنيم لَّافازٍ .حميمٍ     هماء بِنشم. متَدعرِ ماعٍ لِّلْخَييمٍ   نأَث
... هلَيإِذَا تُتْلَى ع  رياطا قَالَ أَساتُنا آي ني لطُومِ.لْأَو لَى الْخُرع همسنس{  

10/16  116  
117  
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}نا مفَأَم يأُوت  هتَابقُولُ كفَي هينمبِي تَابِيهوا كؤ اقْر ماؤه... نا مأَمو 
تَابِيهك أُوت ي لَمتَنا لَيقُولُ يفَي هالمبِش هتَابك يأُوت... {  

  113  18/29  احلاقة
114  

ــم رشدا{ هـبر بِهِـــم ادأَر م ر أُرِيــد بِمن في األَرضِ أَ رِي أَشـا لَا نَد   47  10  اجلن  }وإِنـَّ

 } أَنَّك لَمعي كبر  إِن ينالَّذ نفَةٌ مطَائ و هثُلُثو هفص نلِ وثُلُثَيِ الي ننَى مأَد تَقُوم
كُملَيع فَتَاب وهص تُح لََّن أَن ملع ارهالنلَ والي  رقَدي ُاو  كعم{  

  61/62  18  املزمل

}نَّاض ذئ موي وهجـــو ةر .ا نَاظهبـــإِلَى ر ةر. اسب ذئ موي وهجوــــو ةر. 
ا فَاقلَ بِهفْعأَن ي ــتَظُنةر{  

  81  21/23  القيامة

  63  16/17  املرسالت  }نـــــخرِياثُم نُتْبِعهم الْ .ن ــــولياأَلَم نُهلك الْ{

}صرم كَانَت منهج ا ـإِناد. ني لْطَّاغآب لماء وِفَ ...ا ـــزاقًا ــج.  مإِنَّه
  }ذَّاباــــوكَذَّبوا بِآياتنا ك .ابا ــــلَا يرجون حس كَانُوا

  118  21/28  النبأ

صدى  .نى ــأَما منِ استَغْ{ وأَما من  .ىــك أَلَّا يزكّـوما علَي. فَأَنت لَه تَ
  }ىــنه تَلَهـــع فَأَنت .خْشى وهو ي .جاءكَ يسعى

  عبس
  

06/10  81/82  

} فَأَقْب اتَهأَم ـــثُم هاء َ .رإِذَا ش اثُمـــــنشه70  21/22   }ر  

} ةر فـسم ذ ئـ مـوي وه جـو  . ةر شـتَبسكَـةٌ ما .  ضَـاحه لَـيـع ذ ئـ مـوي ــوه جـوو
ـــــر غَبـ  ة.  ةا قَـتَـرقُــــه هـتَـر{  

38/41  78  

}ترأَخو تما قَدم س   60  05  االنفطار  } علمت نَفْ

}ـيا أَيا اـــهالـــنس ــــإِنَّ ان ك  حإِلَى  كَاد بــــرال حاً فَمكَد يكــقاالنشقاق  }ه  
  

06  112  

}هتَابك يأُوت نا مفَأَم  هينمرياً  .بِيساباً يسح ب اسحي فوا  ...فَسأَمو
 نم هتابك يأُوت  رِهاء ظَهرو. فووراً فَسو ثُبعدي.ويرياًلّصعى س. ..{  

07/13  112  

}يالْغَاش يثدلْ أَتَاكَ حــهة. جــوعاشخ ذئ موي ةٌ ــوه...  رر115  01/16  الغاشيةس  
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صفُوفَ .ةٌ ـوأَكْواب موضُوع. ةٌ ــــوعمرفُ ارِقُ منَمثُوثَ .ةٌ ـوبم ابِيزَرةٌــــو{  

سِ وضُحاها{ مالشا .ورِ إِذَا تَلَاهالْقَما .ولَّاهارِ إِذَا جهالنلِ إِذَا . واللَّيو
  }والْأَرضِ وما طَحاها .والسماء وما بناها .يغْشاها

  الشمس 
  

01/06  105  

سٍ وما سواها{  .أَفْلَح من زَكَّاها قَد .واهاــورها وتَقْــفَأَلْهمها فُج .ونَفْ
سن دم ابخ قَداـــــواه{  

07/10  105  

 }نقَ بِاحلُسدصقَى،  واتّــ طَـى   وأَع  نا م ى ، فَأَمـرسلْيل هرسينى ، فَس
رى سـلْعل هرسينى  فَسنسبِالْح  ى  و َكَذَّبتَغْناسلَ و خـب نا م أَمـو {  

  الليل
  

05/10  11  
37  
109  

آلخرة واُالولَى{   60  13    }وإِن لَنــا لَ
109  

  15  03  الشرح  }الـذي أَنْقـض ظَهرك{ 

}نولَتَر  يمني. اجلَحقالي نيا عنَّهولَتَر  يم.ثُمعنِ النع ذئ موي أَلُنلَتُس 773  06/08  التكاثر  }ثُم  

}ةزم ع مالًا وعدده .ويلٌ لِّكُلِّ همزة لُّ مي جالَّذ... ةددمم دمي ع118  01/09  اهلمزة  }ف  
  

  
  
  



  

 145

2- :  
  
  
  الصفحة  طـــرف احلـــديث

  12  ))شاتان مكَافئتـان  ((
  28  ))  إِنكُم لَتكْثُرونَ عند الفَـزعِ وتقلُّـونَ عنـد الطَّمعِ ((
  89  )) جميـلٌ يحب اجلَمـالَ ... ((
))  ذِّبع ـةاميالْق موي بوسح ن112  ... ))م  
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3   
    

  الصفحة  البحر العروضي  البيت الشعـري
  حـرف البـاء

  36  البسيط  أستحدثَ الركب عن أشياعهم خربا   أَم راجع القَلْب من أَطْرابِه طرب؟
اضيبثَنِي وأَني       ول  فَـعشلِ ياللَّي ادووس مهوررِي  بِي أَزغحِ يب37  البسيط  الص  

نـبا الدلّ والشيهلَ فكَامإِنْ تــةٌ        وعافاِء  رلْيبالع نائلْ ظَغه 40  البسيط  أَم  
  42  الوافر  سرناهـم و أَنعمـنا  علَيهِـم         وسقْينـا دمـاَءهـم  الترابـاَأ

ـَة         و اجلَهلُ يف النعماِء سوطُ عذَابِالعلْم يف البأْ   51  الرجز  ساِء مزنةُ رحمـ
  حـرف التـاء

تأيـامٍ طوال أمـر يل مث إنـه         أتت بعد 31  الطويل  تقاصـرن واحلولني  
  حـرف الـدال

  31  اخلفيف  وديا ابن خري األخيارِ من عبد مشس         أنت زين الدنيا وغيثُ اجلنـ
ـادزِن ارغًى و نو ـارنِ نيارى          نـروالق ةاودللع دأُوق ي و35  الكامل  أُذْك  
ودلِ اخلُداخلَج نم ترما احكَم        ارـرمانبِـه احوي جف ـاضي36  الوافر  ب  

  38  الطويل  وإِنْ قَلَّّ مالي لَمَ أُكَلِّفهم رِفْـدا         لَهم جلَّ مالي إِنْ  تتابع  لي غىن
جـودثُ الونيا وغيالد زين مشس        أنت يارِ من عبدخريِ األخ 43  اخلفيف  يا ابن  

    حـرف الـراء 
 ـقبهبين كُليبٍ إن اإلله ـحرون ودغالَ ي            م جفُونَ ل29  لكاملا  ارِـلَا ي  

  31  الكامل  وإذا حديثٌ ساءين مل  أكتئب             وإذا حديـثٌ سرين مل أشـر
  33  الطويل  فَيـا عجبا كيف اتفقْنا فناصح            ويفّ، ومطوي على الغلِّ غادر؟

34  
نمن س يهى      هلا الليلُ إِلَّا وا فما أَترمح تاملو يابى ثردترضسٍ خ36  الطويل  د  

  39  الطويل  تربص بِها األيام علَّ صروفَـها        سترمي بِها يف جاحمِ مستعمـرِ
  حـرف العيـن
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فَـعنـا يحيدلَا مو رضا يمتش           عدت  الكَلَامِ فَلَم ارأَطْر ذْتأَخ34  الكامل  و  
ي وكـيأَبوعمدو  ،رِهاَء بثَغى أَضـا           حتننيا بوالدجى م،ِسمب42  الكامل  ي  

  حـرف الـفاء
  40  البسيط  مثَقََّفَات سلَبن العرب سمرتها             والروم زرقَتها والعاشق القَصفَا

   حـرف القاف
  09  البسيط  إذا         ما كذَّب الليثُ عن أقرانِه صدقَاليث بِعثَّـر يصطاد الرجالَ، 

29  
32  

  35  الطويل  لباسي حسام أَو إِزار معصفَـر          ودرع حديد أَو قَميص مخلـق
  حـرف الكاف

ركااَألو انجطفي باهلع كما هز         طفَـهبـه يف ندوة احلي ع 33  يلالطو  أهز  
  حـرف الـالم

  32  البسيط  يصانُ وهو ليومِ الروعِ مبـذُول.............................         
  أَرى الفَضـلَ للدنيا والدينِ جامـعا 

  كَما السهم فيه الفُوق والريش و النصـلُ                                
  36  الطويل

  رف امليـمحـ
  30  الطويل   ح املغاين مث أصبح أعجماـفصي   ها    ـهلَم مرتلٌ قد كان بالبِيض كَامل

        ...............................مو القَـد الكَف رِيدا تم علُهف35  البسيط  و  
حم وررـَا       س   45  الطويل  بٍ أَو إِساَءةَ مجـرِمٍلمن تطْلُبِ الدنيا إِذَا مل  ترِد بِه

  حـرف النـون
  39  البسيط  يجزونَ من ظُلْمِ أَهلِ الظُّلمِ مغفرةً       ومن إِساَءة أَهلِ السوِء إِحسـانا
  42  الوافر  بِأنـا نـورِد الرايـات  بِيضـا        وَ نصدرهن حمـرا قَد روِيـنا

  حـرف الواو
  30  الكامل  وجعلت مالك دونَ عرضك جنةً        إذْ  عرض غريك ال يقيه بقـوه

  حـرف اليـاء
 اكا وهكْرِ املقابلة استمـع         طبـاقًا حوته  فارتقب منه  آتي07  الطويل  يف ذ  
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    رة،            ـش عن نافع املدين، دار اللطائف للنشر والتوزيع، القاهة ورـ، بروايرميـرآن الكـالق        

  م  2006، 01:ط                                           
  

  :    املصـادر: أوال
 :قـحتقيق وتعلية بني شعر أيب متام والبحتري، ـ، املوازن ) أبو القاسم احلسن بن بشر( دي ـاآلم -1

  .لبنان، د ط، د ت/ بد احلميد، املكتبة العلمية بريوتع حمي الدين

   لبنان، /علي فاعور، دار الكتب العلمية ، بريوت:، شرحه وقدم له  ـهديوان ) زهري( بن أيب سلمى ا - 2
  . م2003/ هـ1424، 03:ط      

الشيخ كامل  :حققه وعلق عليه، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،  ) ضياء الدين ( بن األثريا -3
  .م1998/ هـ1419، 01:لبنان، ط/حممد حممد عويضة، دار الكتب العلمية، بريوت

  دار  حممد اإلسكندراين، :ة ابن خلدون، ضبط وشرح وتقدميـمقدم، ) عبد الرمحان( ابن خلدون  -4  
    .م2005 - 1425 د ط، لبنان،/ الكتاب العريب، بريوت      

  م ـإبراهي:، مجهرة اللغة، علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه )احلسني أبو بكر حممد بن( بن دريد ا -5
  .م2005 -ـه1423، 01:طالقاهرة،  .لبنان، /مشس الدين، دار الكتب العلمية، بريوت      

  ، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ،حققه،وفصله،وعلق على حواشيه حممد ) احلسن(ابن رشيق  - 6
   .2006، 1حلميد ، دار الطالئع للنشر والتوزيع، طحمي الدين عبد ا      

  عبد احلميد  :قـم واحمليط األعظم، حتقيـ، احملك) أبو احلسن علي بن إمساعيل املرسي ( ابن سيده   -7
  .م2000ط، .هنداوي،دار الكتب العلمية، بريوت،د      

   ن أبو عمرو، دار ـشهاب الدي:هـم املقاييس يف اللغة، حققـ، معج) أبو احلسني أمحد( بن فارس ا -8
     .ت.ط، د.بريوت، لبنان، د ،الفكر      

  وس ،ـإغناطي :ارسـع، اعتىن بنشره وتعليق املقدمة والفهـ،كتاب البدي ) عبد اهللا( ز ـابن املعت -9
  .م1982/ هـ1402 ،03: ط دار املسرية، بريوت، فسكي، وـكراتشق      
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  .م1980/ ـه1400ط، .انـه ، دار بريوت للطباعة والنشر، د، ديو)عبد اهللا ( ابن املعتز  -10
  دار الوفاء  حممد مصطفى أبو شارب، :، البديع يف علم البديع، حتقيق ودراسة)حيي ( ابن معطي  -11

  .م2003، 1لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط      
  ، 6صـادر، بريوت ، طدار  ان العرب،ـ، لس )أبو الفضل مجال الدين بن حممد(ور ـبن منظا -12

 .م1997 - هـ1417      
ع ـكمال مصطفى، مكتبة اخلاجني للطب: حتقيقر، ـ، نقد الشع)قدامة بن جعفر ( رج ـأبو الف -13

  .، د ت03:والنشر والتوزيع، ط
  .هـ 1301، د طة الفنـون ، ـ، مطبعة مجعـهديوان، نواس أبو - 14
  : ، حققها وعلق عليها ) اين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاين الرم(  ثالث رسائل يف إعجاز القرآن -15

    .75:، د ت، ص3:حممد خلف اهللا أمحد و حممد زغلول سالم، دار املعارف، مصر، ط     
  ياء ـعبد السالم هارون، دار إح :وان، حتقيقـ،كتاب احلي )أبو عثمان عمرو بن حبر ( اجلاحظ  -16

      .م1969/هـ1388، 03:التراث العريب، ط      
  ة،ـدرويش جويدي، املكتبة العصري: ، البيان والتبيني، حتقيق) أبو عثمان عمرو بن حبر ( اجلاحظ -17

   .م2001/هـ1422ط،  بريوت، د      
  الكتب  دار عبد احلميد هنداوي ،: أسرار البالغة يف علم البيان،حتقيق ،) عبد القاهر( اين ـاجلرج -18

                 .م2001،  1لبنان، ط/ريوتب العلمية،      
  و ـحممد أب:ه، حتقيق وشرح ـ، الوساطة بني املتنيب وخصوم ) علي بن عبد العزيز(  اينـاجلرج -19

  م 1966 -هـ1376، 4الفضل إبراهيم، علي حممد البجاوي ، مطبعة عيسى البايب احلليب ، ط      
  ر الدين تونسي،ـنص: اب التعريفات، حققه وعلق عليه، كت) علي احلسيين احلنفي( اجلرجـاين  - 20

  .م2007، 1شركة القدس للتصدير،القاهـرة، ط     
  نا نصر ـح: برواية وشرح ابن السكيت، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه ـه،ديوان، ةـاحلطيئ -21

 . م1998، 02:احلتي،دار الكتاب العريب،بريوت،ط      
  الل، ـعصام شعيتو، دار ومكتبة اهل: خزانة األدب وغاية األرب، شرح،  ) ابن حجة(  احلموي  -22

     .م1987، 01:بريوت، ط      
   .م1980/هـ 1400، 03:ر، طـ، معجم األدباء، دار الفك ) ياقوت( احلموي   -23
داود غطاشة الشوابكة، دار الفكر، : اعتىن به وخرج شعره،سر الفصاحة،  ) ابن سنان( اخلفاجي  -24
    .م2006/هـ1427، 01:ردن، طاأل
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  غا، ــمصطفى ديب الب: ضبط وختريج وتعليق اح،ـ، خمتار الصح) حممد بن أيب بكر(  الرازي -25
  .م1990، 04:اهلدى، عني مليلة ، اجلزائر، طدار       
  ر حممد أبو الفضل إبراهيم ، دا:، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق  )بدر الدين حممد (  الزركشي -26

  .ت ، د2لبنان، ط/بريوت املعرفة،      
  يوسف شكري فرحات، دار اجليل، بريوت، الد األول، : ، شرحـهديوان، ) الشريف( الرضي  -27

         .م1935/هـ1415، 01:ط      
  ر ـاف ، دار الفكر للطباعة والنشـ، الكش )أبو القاسم جـار اهللا حممود بن عمر (  الزخمشري - 28

  . م  1977 - هـ1397، 1ط ،التوزيعو      
  مـاألستاذ عبد الرحي: ، أساس البالغة، حتقيق)بن عمر حممود أبو القاسم جـار اهللا (الزخمشري  -29

  .ت د ط،.لبنان، د -حممود، دار املعرفة، بريوت      
  .د ت ، د طلبنان، /، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، بريوت  )أبو يعقوب(السكاكي  -30
  ة ـطه عبد الرؤوف سعيد، املكتب:رآن، حققهـ، اإلتقان يف علوم الق ) جالل الدين( السيوطي  -31

  .توفيقية ، القاهرة، د ط، د ت ال      
  د البجاوي، دار ـعلي حمم: حتقيق ، معترك األقران يف إعجاز القرآن،) جالل الدين( السيوطي  -32

  .ت د ط، الفكر العريب، د      
  عبد املنعم أمحد صاحل، دار اجليل، : ، ديوان احلماسة ، حتقيق ) أبو متام حبيب بن أوس(  ائيالط -33

  .م2002/هـ1422، 01بريوت، ط      
    إيليا احلاوي، دار : ، ضبط معانيه وشروحه وأكملها ـهديوان ) أبو متام حبيب بن أوس( الطائي  -34

    ،01الكتاب اللبناين،بريوت، ط      
  حسني، مكتبة اآلداب  عبد القادر: هـر يف علم التفسري، حققـ، اإلكسي ) سليمان(  ويف ـطال -35

 .م1977، 1ومطبعتها، القاهرة، ط      
  ،ان، د طـلبن/ة، بريوتـراز، دار الكتب العلميـ، كتاب الط ) حيي بن محزة ( ويـالعل -36

 .م1980/هـ1400     
 علي حممد البجاوي و حممد : حتقيقناعتني، الكتابة والشعر، ، كتاب الص ) أبو هالل( العسكري  -37

  .م1986/هـ1406ط، د بريوت،  /صيدا ،منشورات املكتبة العصرية، أبو الفضل إبراهيم
   مهدي املخزومي وإبراهيم : ،كتاب العني، حتقيق ) أبو عبد الرمحان اخلليل بن أمحد( الفراهيدي  -38

  . ت د ط، د الل،السامرائي،دار ومكتبة اهل      
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  .ت د ط ، دكرم البستاين، دار صادر،بريوت، :ح، حتقيق وشر ـهديوان ،الفرزدق -39
  مكتب حتقيق التراث يف : القاموس احمليط، حتقيق ، )جمد الدين حممد ابن يعقوب( يالفريوز آباد -40

  .م1996/ هـ 1416، 05:مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة،بريوت، ط     
   حممد احلبيب ابن اخلوجة، : ، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تقدمي وحتقيق ) حازم( جين القرطا -41
     .م1981، 02 لبنان، ط  -دار الغرب اإلسالمي ،بريوت     
  عمر فاروق : ، مجهرة أشعار العرب، شرحها وضبط نصوصها وقدم هلا ) أبو زيد(  رشي ـالق -42

    . لبنان، د ط، د ت/تالطباع، دار األرقم ، بريو      
  عماد بسيوين زغلول، مؤسسة :،اإليضاح يف علوم البالغة،اعتىن به وراجعه ) اخلطيب(  القزويين  -43

  .، د ت03:لبنان ،ط/الكتب الثقافية، بريوت       
   .حممد فؤاد عبد الباقي،د ط، د ت: القزويين، سنن ابن ماجة، دار الكتاب املصري، القاهرة،حققه -44
  عزة حسن ، دار طاالس : ، كتاب األضداد يف كالم العرب، عين بتحقيقه)أبو الطيب ( اللغوي  -45

  .م1996، 02:للدراسات والترمجة والنشر، ط      
  ، )ط.د(ديوان ، دار اجليل للنشر والطباعة والتوزيع ، القاهرة ،   )أبو الطيب (  املتنيب -46

   م 2005/هـ1426      
  د الشيخ، ـفري: ، شرح ديوان احلماسة أليب متام، علق عليه ووضع هوامشه ) أبو علي( املرزوقي  -47
   .م2003/ هـ 1424، 01:لبنان، ، ط/ دار الكتب العلمية، بريوت      

   ة، ـهيثم خليفة الطعيمي، املكتبة العصري: ، صحيح مسلم، اعتىن به وراجعه)أبو احلسن  ( مسلم -48
  .م2001/هـ1422، 01:بريوت، ط      

 :املـراجـع: انيـثا
    ، التناسب البياين يف القرآن، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، )أمحد ( أبو زيـد  -49

  .م1992مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، د ط ،      
  احلديث ،عامل الكتب  زية،التقابالت الداللية يف العربية واالجنلي ،) سعيد جرب حممد( و خضر ـأب -50

  .م2004/هـ1425، 01:ط األردن،      
  .م1974، 06:لو مصرية، القاهـرة، ط، يف اللهجات العربية، مكتبة األجن) مـإبراهي ( سـأني -51
  م والسبع املثاين، ـاين يف تفسري القرآن العظيـ، روح املع) أبو الفضل شهاب الدين( وسي ـاألل -52

  هـ 1415 ،01:لبنان، ط/بريوت علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية،: ضبطه وصححه      
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        .م1994/      
   دى ـ،دار اهل)بني التأصيل والتنظري والتطبيق(ة الدرس األسلويب ـاستراتيجي ،) رـمعم( حجيج  -53

  .م2007هـ1428د ط،  للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة،      
  عامل الكتب،  -دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب –، األصول ) مامـت(   انـحس -54

  .م 2000/هـ1420القاهرة، د ط،       
  ، 01:السعودية ، ط - ، الظاهرة اجلمالية يف القرآن الكرمي، دار املنايرة، جدة ) رـنذي( دان ـمح -55

 .م1991/هـ1412     
   اجلزائر، ظرية التصوير الفين عند سيد قطب، شركة الشهاب،، ن) صالح عبد الفتاح( دي ـاخلال -56

  .م1988د ط،      
  ،ديوان املطبوعات - مصطفى ناصف أمنوذجا –، فلسفة اجلمال يف النقد األديب ) كريب( رمضان  -57

    .م2009اجلامعية،اجلزائر، د ط،      
  املهندس الشيخ :، راجعه وعلق عليه، إعجاز القرآن والبالغة النبوية ) صطفى صادقم( عي ـالراف -58

 .م2004.هـ  1425، 01:زياد محدان، مؤسسة الكتب الثقافية،بريوت لبنان ،ط     
  ازي، ـبنغ منشورات جامعة قار يونس، التضاد يف النقد األديب، ،) مىن علي سليمان( الساحلي  -59

  .م1996د ط،       
  .م2006/هـ1427، 04:عمار، عمـان، طآين، دار ، التعبري القر ) فاضل صاحل( السامرائي  -60
  ، على طريق التفسري البياين، جامعة الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة،   ) فاضل صاحل(  السامرائي -61

 .م2002/هـ1423د ط،      
  ة ،العالقات الداللية والتراث البالغي العريب،مكتبة اإلشعاع للطباع) عبد الواحد حسن( خ ـالشي - 62

  .م1999/هـ1419 ،01:والنشر والتوزيع،ط      
   هـ01،1421:لبنان، ط/ وت، صفوة التفاسري، دار الكتب العلمية، بري ) حممد علي( الصابوين  -63

  .م1999/       
   ـه1420 اح ،مكتبة اآلداب، القاهرة، طبعة اية القرن،ـبغية اإليض ،) عبد املتعال( الصعيدي  -64

  .م 1999/      
  . د ت. 06:رة ، طـارف، القاهـة تطور وتاريخ، دار املعـ، البالغ ) شوقي( ف ـضي -65
  وء ـ، التفكري األسلويب رؤية معاصرة يف التراث النقدي والبالغي يف ض) سامي حممد( ة ـعبابن -66

  .م2007، 01:طاألردن، /  الكتب احلديث، إربـدعلم األسلوب احلديث، عامل      
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  .م1994، 01:، البالغة واألسلوبية، دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط ) دـحمم( ب ـطلعبد امل -67
  ،    رـ، الشركة املصرية العاملية للنش -قراءة أخرى –ة ـ، البالغة العربي ) حممد( ب ـعبد املطل -68

 .م1997، 01ط ،لوجنمان      
 .م 2004/هـ1424ية، القاهرة، د ط، ، علم البديع، دار اآلفاق العرب ) عبد العزيز( ق ـعتي -69
  .م1998، 05:ديث، األردن، طـة ، عامل الكتب احلـ، علم الدالل) ارـأمحد خمت( ر ـعم -70
    .م1999، د ط، ، املغرب، أفريقيا للشرق)أصوهلا وامتداداا(، البالغة العربية  ) حممد( العمري  -71
  .ة والتطور، منشأة املعارف، اإلسكندرية، د ط، د ت، فلسفة البالغة بني التقني)رجـاء ( عيـد  -72
  / هـ1397لشرعية الرابعة، ، يف ظالل القرآن، دار الشروق، بريوت، الطبعة ا ) دـسي( قطب  -73

 .م1977      
  .ر الفين يف القرآن، دار الشروق، بريوت، د ط، د تـ، التصوي ) دـسي( ب ـقط -74
  ل والتماثل يف القرآن الكرمي ، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، ، التقاب)فايز عارف( القرعان  -75

  .م2006 ،01:إربد ، ط      
  ة ـدار النهضة العربية للطباع -دراسة مقارنة –، التضاد يف ضوء اللغات السامية  ) رحبي ( كمال-76

  .1975، 01:والنشر، بريوت، ط      
  رة، ـر العريب، القاهـوء أساليب القرآن الكرمي، دار الفك، البديع يف ض ) عبد الفتاح( ن ـالشي -77

  . م2001/هـ1422ط، .د      
   ،02:، البالغة العربية املعاين والبيان والبديع، معهد اإلمناء العريب، بغداد، ط) دـأمح( وب ـمطل -78

 .م1980      
  ضة مصر  دب واللغة،ج البحث يف األـ، النقد املنهجي عند العرب ومنه) دـحمم( دور ـمن -79

  . م2004 ط،.للطباعة والنشر والتوزيع، د     
  . م1986، 28:يف اللغة واألعالم ، دار املشرق، بريوت، طد ـملنجا -80
      ر، ـ، اإلعجاز العددي للقرآن الكرمي، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائ ) عبد الرزاق( ل ـنوف -81

 .م1989د ط،       
   .ر، د ط، د تـ، ذيب سرية ابن هشام، شركة الشهاب، اجلزائ)عبد السالم ( ن اروـه -82
                        .،  د ت08:قاهرة، ط، فقه اللغة، دار ضة مصر للطباعة والنشر، ال) دـعبد الواح( وايف  -83
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  : املواقع االلكترونيـة: ثالثـا
، منشورات احتاد الكتاب )دراسة مجالية بالغية نقدية(، يف مجالية الكلمـة   ) حسني(  ةـمجع -84

   : املوقـع.  2002العـرب، دمشق، 
http://www.awu –dam.org  

 : عـ، مقاييس اجلمال واجلالل يف التقابل اجلمايل، املوق ) حممد( رب ـع -85
Http://www.awu-dam.org/mokif adaby/419/mokf419-038.htm. 
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