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  الملخص
يتناول هذا املقـال موضـوع التقابـل الـداليل يف اجلـزء الثالثـني مـن القـرآن الكـرمي مـن 

أّن  مبــاخــالل أبعــاده الوظيفيــة، وتناســبه مــع الســياقات املختلفــة الــيت أحاطــت بــه؛ 
هلدايـــة النـــاس، وأّن اهلدايـــة تتطلـــب تنويـــع اخلطـــاب،  منـــزل مـــن اهللا القـــرآن الكـــرمي

ـــــة، وفقـــــاً ملقتضـــــيات أحـــــوال املخـــــاطبني، والظـــــروف  واســـــتخدام األســـــاليب البياني
وملا كان اسلوب التقابـل الـداليل نوعـاً مـن األسـاليب البيانيـة، ولـه القـدح .الزمكانية

تعـويًال علـى قـول  والـدور الفّعـال يف عـرض املفـاهيم؛ األوىف يف التأثري على املتلقـي،
ونظــراً الســتخدامه يف أغلــب الســور املباركــة » األشــياء تُعــرف بأضــدادها«احملققــني 

جــاء هــذا البحــث ليكشــف عــن مــدى اســتخدامه يف اجلــزء الثالثــني، وتناســبه مــع 
 سـتخدمة،ولإلجابـة علـى األسـئلة املتعلقـة بأنواعـه امل السياقات اليت اشتملت عليه؛

أّن هـــذا : ومـــن النتـــائج الـــيت أفرزهـــا البحـــث. وتناســـبه الســـياقي، ومعطياتـــه الدالليـــة
اجلــزء املبــارك، قــد اشــتمل علــى التقابــل الــداليل، و احتــوى علــى عــدد مــن أنواعــه،  

 لـــه بـــل اللفظيـــة الصـــورة علـــی يقـــف ال الـــداليل التقابـــل أّن مجـــال ىلإكمـــا خّلـــص 
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 معرفـة إىل اإلنسـان حاجـة مع يتناسب األسلوب هذا النص و أنّ  يف املعنوية قيمته
 أمــام خمتلفتــني بصــورتني األمــر يعــرض الــداليل التقابــل ألن صــورها، بــأجلى احلقــائق
أيضــا تشــري نتــائج .ذلــك يف وافــر ســهم الســياقي للتناســب وكــان ، والبصــرية البصــر

 أهدافـه لـه الـنص بنـاء مـن جـزء وإمنـا لذاتـه جتريـديا فنـا ليس التقابل هذا البحث أنّ 
 و الصـــور خللـــق وظّـــف حيـــث القـــرآين الـــنص يف ســـّيما ال و فاعليتـــه و دالالتـــه و

  .املتلقي اغراء و املعاين تداعي و املوسيقی
القـــرآن الکـــرمي؛ اجلـــزء الثالثـــون؛ التقابـــل الـــداليل؛ التناســـب : الكلمـــات الرئيســـة

  .السياقي
 

  المقدمة .۱
معرفــة مضــمون القــرآن، وفهــم معانيــه فهمــا جيِّــدا  یإلــإنّــه ممــا ال شــّک فيــه بأّننــا لــن جنــد ســبيالً 

 - وســيظلّ –والقــرآن الکــرمي کــان . صــحيحا إّال بعــد معرفــة معــاين مفرداتــه ومجلــه لغويــاً وبالغيــاً 
البيــــــاين واجلمــــــال االديب بابعــــــاده املختلفــــــة، ومهمــــــا توالــــــت  معينــــــاً ال ينضــــــب أبــــــداً لإلعجــــــاز

نـــزٍر  یال تصـــل إّال إلـــ أغـــواره لغتـــه و بالغتـــه، الدراســـات البالغيـــة و تعاضـــدت اجلهـــود يف ســـرب
  .يسٍري منه

التقابـــل أســـلوب يف التعبـــري يقـــوم علـــى مبـــدأ إقامـــة تضـــاّد بـــني األلفـــاظ واملعـــاين واألفكـــار  إنَّ 
و يعـد مـن األسـاليب البـارزة الـيت جيـيء االعتمـاد .. .والصور حتقيقـاً لغايـات بالغيـة وقـيم فكريـة 

و بعُد فهو من أکثـر البـين انتشـاراً . ز و هيمنة فائقة على املتلقيوله حضور ممي، عليها عن قصد
ه ال خيلــو منــه ميکــن القــول بأنَّــ یيف اخلطــاب األديب بصــورة عامــة، فضــال عــن القــرآن الكــرمي، حتــ

  )۳۵۴: ۱۹۹۷عبداملطلب، .(سياقه التقابل إلنتاج الداللة نص أديب رفيع، يوظف يف
مى ار خمتلفـــة مـــن التعبـــري وردت يف دراســـات القـــدوللتقابـــل أنـــواع عديـــدة مـــن اللفـــظ وصـــو 

ىل احلـديث عـن أمسـاء وتراكيـب ملفـاهيم إاحلديث عـن التقابـل وأنواعـه يقودنـا  واحملدثني، غري أنَّ 
تتحــدث عـن اجتمــاع  - بـالرغم مــن فروقهـا الدالليـة–تكـاد تصـب يف جمــرى واحـد، فهـي مجيعــا 

  . ق والباطل، واألول واآلخرشيئني أو مفهومني متقابلني كاألبيض واألسود، واحل
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ـــ َّ عنـــد هـــدف واحـــد، أال وهـــو الكشـــف  یا مجيعـــا أيضـــاً تلتقـــوال نعـــدو احلقيقـــة إذا قلنـــا أ
هـذا االسـلوب  والبيان عن أمور باتت خفيـة علـى األبصـار والبصـائر ؛ كمـا ال نبـالغ اذا قلنـا أنَّ 

كــان واليــزال الســيف القــاطع بانواعــه املختلفــة  » التقابــل الــداليل« البيــاين البــديع الــذي نــدعوه 
الــذي يشــهره األدب الرفيــع ومنهــا األدب القــرآين ، وهــو أرفعهــا، كلمــا احتــدمت معــارك اهلــدى 
والضالل واحلق والباطل؛ ملـا لـه مـن فاعليـة عاليـة يف إجـالء احلقـائق وتثبيـت احلقـوق خاصـة إذا 

القـــرآن الكـــرمي  بـــار أنَّ باعت.أمعـــن النظـــر يف تناســـب الســـياقات الـــيت احتـــوت التقـــابالت الدالليـــة
يتنـــاغم مـــع  - وهـــو الســـبب األهـــم–هـــذا االســـلوب البيـــاين الســـاطع  بعضـــه يفســـر بعضـــاً؛ وألنَّ 

ــــــاجلى صــــــورها، وأوضــــــح معانيهــــــا  ــــــة احلقــــــائق ب الفطــــــرة البشــــــرية الســــــليمة العطشــــــى اىل معرف
ة، فـــالفطرة البشـــرية النقيـــة، تـــوُد اإلنصـــات اىل كـــل لغـــة وصـــوت جيلـــي هلـــا احلقيقـــ. ومصـــاديقها

  . ويهب هلا الوضوح
وألجــل هــذا أحــَب االنســان ضــوَء الشــمس ونــوَر الصــباح و الليلــَة املقمــرة الــيت تبــّدد الظــالم 
وتزيح اخلفاء؛ وألجل هذا أيضـاً جنـد يف  القـرآن الكرمي،كتـاب اهللا العزيـز، عنايـة بالغـة باسـلوب 

القــرآن اجمليــد تكفــل  ، ألنَّ التقابــل الــداليل، حيــث تكــاد أْن ال ختلــو منــه ســورة مــن ســوره املباركــة
دايــة البشــرية، منــذ بــزغ فجــر االســالم اىل قيــام الســاعة، وحــىت يــرث اهللا األرض ومــن عليهــا، 

وتاسيســـاً علـــى هـــذه الرؤيـــة الواضـــحة وقـــع . فكانـــت العنايـــة بكـــل اســـلوب نـــاجع وطريقـــة مثلـــى
  .رمياالختيار منا لدراسة التقابل الداليل يف اجلزء الثالثني من القرآن الك

مبحـــث التقابـــل الـــداليل لـــدى البـــاحثني، باهتمـــام بـــالغ،  یحظـــ - حســـب علمنـــا –وهلـــذا 
وهـذه املقالـة . وبصورة خاصة يف القرآن الكرمي، وظهـرت حولـه دراسـات قيمـة؛ جـديرة بالتقـدير

جهد متواضع يراد به الكشف عن التقابـل الـداليل يف اجلـزء الثالثـني، ضـمن سـياقتها املختلفـة، 
  . ومعرفة جانب من مجالياته الت توظيفه، ومعطياته،أنواعه وجما یآملني أن نقف يف ثناياه عل

الســــؤالني التحليلــــي، معاجلــــة  –وحتــــاول هــــذه الدراســــة، باالعتمــــاد علــــى املــــنهج الوصــــفي 
  : التاليني
   کيف تتسبب التقابالت املستخدمة التناسب السياقي يف اجلزء؟ .۱
  معطيات التقابل وفاعليته يف اجلزء؟ هوما .۲
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حوهلــــا هــــذالبحث هــــي أّن التقابــــل الــــداليل لــــه دور هــــام يف اجيــــاد  الفرضــــية الــــيت يتمحــــور
التناسب السـياقي يف اجلـزء األخـري و أيضـا للتقابـل الـداليل فاعليتـه اخلاصـة بـه کخلـق التصـوير، 

  .واملوسيقی، تداعي املعاين و اغراء املخاطب
کشــف أنــواع ويتنــاول البحــث التقابــل يف اجلــز الثالثــني مــن القــرآن الکــرمي، ويهــدف إلــی ال

التقابل فيه و معرفة التناسب السياقي يف تقابالت اجلـزء و يسـعی إلـی اإلطـالع علـی معطيـات 
  .التقابل و فاعليته يف اجلزء

  
  خلفية البحث .۲

ظهـــرت حبـــوث قيمـــة حـــول التقابـــل الــــداليل يف جمـــاالت عديـــدة مـــن نصـــوص االدب العــــريب، 
ى؛ غــري أّن هــذه البحــوث القيمــة مل تفــرد وخاصــة يف ســور القــرآن الكــرمي، باعتبــاره الــنص األمســ

  : للسياق وتناسبه جانباً خاصاً به، فكان منها  كتب ومقاالت
  : الكتب

التقابـل الـداليل يف القـرآن الكـرمي، تـأليف منـال صـالح الـدين الصـفار؛ والتقابـل اجلمــايل يف 
ـــا  اليل يف القـــرآن التقابـــل الـــد«الــنص القـــرآين، للـــدكتور حســـني مجعـــة، ورســالة ماجســـتري، عنوا

ا مــرمي زارع يف جامعــة اخلــوارزمي بطهــران ســنة » ) االجــزاء العشــر االخــرية منوذجــاً (الكــرمي  أعــد
  . ش.ه ۱۳۹۴

  :الرسائل
التقابـــل يف «أمــا مــن الرســائل الــيت تطرقـــت إلــی التقابــل يف القــرآن فهـــي رســالة حتــت عنــوان

الـب عمـاري عـز الـدين و بإشـراف بقلـم الط »- دراسـة اسـلوبية- الربع األخري مـن القـرآن الکـرمي
  .الدکتور حجيج معمر يف جامعةاحلاج خلضر باتنة

  :أما املقاالت فهي
، للـــدكتور يـــونس عبـــد مـــرزوك، نشـــرته جملـــة جامعـــة »التقابـــل اللفظـــي يف القـــرآن الكـــرمي «- 

  . األنبار بالعراق
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 دهـام اخلطـاب،مقالـة للكاتبـة أمسـاء سـعود أ »التقابل املکاين األخروي يف سورة الواقعة« - 
  .م۲۰۰۷طبعت يف جملة آداب الرافدين 

بقلــــم جميــــد حممــــدي بايزيــــدي » التقابــــل يف الصــــحيفة الســــجادية وأثــــره يف األنســــجام« - 
ا، بايران خريف    .۱۳۹۲وزميليه، نشرته جملة دراسات يف اللغة العربية وآدا

اللغـوي و  ینـاملع یصـلب املوضـوع، مـن املناسـب أن نلقـي الضـوء علـ یوقبل  أن ندخل إلـ
  :اإلصطالحي للتقابل الداليل

  
  مفهوم التقابل .۳

 في اللغة ۱.۳

 ).۵/۱۷۹۷ج:۱۴۰۴جوهري، (» املواجهة  والتقابل مثله: املقابلة« 
 یإخوانـاً َعلَـ« :يف وصـف أهـل اجلنّـة یورد منه يف القرآن الكرمي باملعىن اللغوي يف قوله تعـال

  ). ۴۷: احلجر(» ُسُرٍر متقابلني
آخــر هــو  یال قبــل هلــم، و يف معنــ: الطاقــة، تقــول: و الِقَبــل« ): هـــ ۱۷۵ت(اخلليــل يقــول 

  ). ۱۶۶/ ۵ج: الفراهيدي، بالتا(» لقيته قبالً أي مواجهة: التلقاء، تقول
وقابــــل الشــــيء « ):هـــــ۴۵۸ت(ويف احملکــــم و احملــــيط األعظــــم يف اللغــــة يقــــول ابــــن ســــيده 

: ۲۰۰۰املرسـي، (» اسـتقبل بعضـهم بعضـا: لقـومو تقابـل ا... عارضه: وقباال بالشيء مقابلة،
  ).۶/۴۲۹ج

» وهو قبالک وقبالتـک أي جتاهـک. املواجهة، و التقابل مثله: املقابلة«:و يف لسان العرب
يف » التقابـــل«کلمـــة   یيتبـــني بـــأّن معنـــ ممـــا تقـــدم عرضـــه،). ۱۱/۵۴۰ج: ۱۹۹۷ابـــن منظـــور،(

  .إطاره العام هو املواجهة
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  في اإلصطالح ۲.۳
 یيف األسلوب مبعنيـني أو أکثـر، مثّ يـؤت یأن يؤت: أو املقابلة يف إصطالح علماء البالغة التقابل

ويدل علـى ذلـك أيضـاً وزن . طاقات التضاد الداليل یالرتتيب، موفراً أقص یمبا يقابل ذلک عل
  : ويف ذلك يقولون. التفاعل الذي يدل على املشاركة بني اثنني

  )هـ۳۹۵ت(أبو هالل العسکري - أ
جهـــــة املوافقـــــة أو  یو اللفـــــظ علــــ یهـــــو إيــــراد الکـــــالم، مثّ مقابلتـــــه مبثلــــه يف املعنـــــ«قابلــــة امل

  ).۳۳۷: ۱۹۸۶العسکري، (» املخالفة
  ):هـ۶۲۶ت(سراج الدين الّسکاکي - ب

وهي أن جتمع بـني شـيئني « ): مفتاح العلوم(ويعترب املقابلة من احملسنات املعنوية، فقال يف 
  ).۱۷۹: السکاکي، بالتا(»مامتوافقني أو أکثر وبني ضديه

  ):هـ۷۳۹(اخلطيب القزويين - ج
مبعنيــــني متــــوافقني أو معــــان  یأن يــــؤت«:وقــــد أدخلهــــا يف عمــــوم املطابقــــة و عّرفهــــا بقولــــه

القــزويين، (» الرتتيــب و املــراد بــالتوافق خــالف التقابــل یمتوافقــة مثّ مبــا يقابلهــا أو يقابلهــا علــ
  ).۱۹۳: بالتا
  :ابن رشيق القريواين - د

مــا جيــب فيعطــي أول الکــالم  یو أصــلها ترتيــب الکــالم علــ«: عــرف القــريواين املقابلــة بقولــه
مــا يليــق بــه أوالً و آخــره مــا يليــق بــه آخــراً، ويــأيت يف املوافــق مبــا يوافقــه و يف املخــالف مبــا خيالفــه 

القــــريواين، (» وأکثــــر مــــا جتــــيء املقابلــــة يف األضــــداد فــــإذا جــــاوز الطبــــاق ضــــدين کــــان مقابلــــة
  ).  ۵/ ۲ج: ۱۹۷۲

  : والتقابل عند احملدثني
إّن أســلوب التقابــل کمــا رأينــاه عنــد القــدماء مل خيــرج عنــدهم عــن إطــار الطبــاق و املقابلــة، 

ّـــه کـــل  «: واىل ذلـــك يـــذهب مجـــع مـــن احملـــدثني، مـــنهم الـــدکتور أمحـــد اجلنـــايب الـــذي يعرفـــه بأن
  ).۵۰: ۱۹۸۹العبيدي، (» یالذي حتمله األخر  یکلمتني حتمل إحدامها عکس املعن
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قــدمي لوجــود مضــامينه، عنــد . فهــو مصــطلح قــدمي، جديــد» التقابــل الــداليل«أمــا مصــطلح 
 .یاملختصني؛ وجديد، لتعريفه ورسم حدوده عند احملدثني من خالل وجـوده يف اللغـات األخـر 

، حيـث إّن دراسة التقابل من الناحية الداللية، ظهرت أّول مرة يف العصر احلديث عند الغـربيني
من أهم احملاوالت املبکـرة يف هـذا اجملـال، تبعتهـا ) ۱۹۳۲(للتقابل سنة» أوجدن« تعترب دراسة 

أبـــو خضـــر، (مّهـــدت الطريـــق ليـــدرس اللغويـــون العـــرب هـــذه الظـــاهرة،  یدراســـات غربيـــة أخـــر 
۲۰۰۴ :۳.(  

م يف هـــذا اجملـــال بعنـــوان یو کانـــت أولـــ ا و فيهـــ» ظـــاهرة التقابـــل يف علـــم الداللـــة« دراســـا
حيــــث » التقابــــل«أّن لــــه الريــــادة يف وضــــع مصــــطلح » أمحــــد نصــــيف اجلنــــايب«يؤّکــــد صــــاحبها 

بعد قراءة يف کتب الداللة العربية القدميـة و احلديثـة، مل أجـد أحـداً حبـث ظـاهرة التقابـل «:يقول
إّن مصـــطلح التقابـــل هـــو مـــن : وأســـتطيع أن أقـــول مطمئنـــاً . يف أي کتـــاب مـــن الکتـــب الدالليـــة

و التقابــل يعتــرب يف الدراســات الدالليــة احلديثــة ظــاهرة . )۵: ايب، نفــس املصــدراجلنــ(» وضــعي
  )۱۲: املصدر نفسه(» مستقلة کالرتادف و غريها

والــذي خنلــص إليــه مـــن هــذا کلّــه أّن مـــا مسّــي بطبــاق الســـلب ال يــدخل يف مفهــوم املقابلـــة 
  ).۱۷: اجلنايب، بالتا(

  
  الداللة .۴

، أّمــا يف اللغــة semanticsعلــم الداللَــة أطلقــت عليــه عــدة أمســاء يف اللغــة اإلجنليزيــة أشــهرها هــي 
  ).۲۰۹: ۱۹۸۸امحد خمتار، ( یالعربية فبعضهم يسميه علم الداللة، وبعضهم يسميه علم املعن

ذلــک الفــرع مــن علــم اللغــة الــذي « أو » یالعلــم الــذي يــدرس املعنــ« ه ويعرفــه بعضــهم بأنَّــ
 یذلــک الفــرع الــذي يــدرس الشــروط الواجــب توافرهــا يف الرمــز حتــ«أو » یيتنــاول نظريــة املعنــ
  ).۱۱: ۱۹۸۸امحد خمتار، (» یمحل املعن یيکون قادرا عل

کـون الشـيء حبيـث يلـزم مـن العلـم بـه العلـم بشـيء آخـر، «أما الداللة عنـد البالغيـني، فهـو
  .)۴: بالتا التفتازاين،(» واألّول الدالُّ و الثاين املدلول
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  ثالثين، في رحاب التناسب السياقيالتقابل الداللي في الجزء ال .۵
  التقابل اإلصطالحي ۱.۵

 یوجود لفظتني حتمل إحـدامها معـىن ضـد املعنـ: ويراد به التقابل أو املقابلة عند البالغيني و هو
  .یالذي حتمله األخر 

  :و من أمثلة هذا التقابل يف اجلزء الثالثني هي
  )۳:الفجر(» الشَّْفِع َواْلَوْترِ وَ  «. ۱

مثلـــه، يقابلـــه الـــوتر و هـــو يف  یالشـــفُع ضـــمُّ الشـــيء إلـــ. »الشـــفع و الـــوتر«مت التقابـــل بـــني 
ــا ُمرَکبــاتٌ . العــدد خــالُف الّشــفعِ  ّ الراغــب األصــفهاين، .(قيــل الشــفعُ  املخلوقــاُت ِمــن حيــث إ

ن کـــلِّ َوجـــٍه، وقيـــَل الشـــفُع يـــوم والـــوتُر هـــو اهللاُ مـــن حيـــث إّن لـــه الَوحـــَدَة ِمـــ) ۴۵۷/ ۱ج: دت
  ).۴۵۷/ ۱ج: الراغب األصفهاين، دت(النحر من حيث إنَّ له نظرياً يليه، والوتر يوم عرفة 

ا السـورة املباركـة، حيـث مشلـت  فالتناسب والتناسق حمسوس بني األقسام املختلفـة الـيت بـدا
، إذ ال شـيئ يف الوجـود اّال شـفع مث القسم بالشـفع والـوتر) والفجر، ولياٍل عشرْ (الزمان الثابت 

، وهــذه كلهــا تستحضــر قــدرة اخلــالق اجلبــار )والليــل إذا يســر(أو وتــر، مث القســم بــالزمن املتحــرك 
مث أنَّ هذه األقسام اليت كادت أْن تشمل كل شيئ تتناسب مـع السـؤال التـايل  - جلًّ جالله –
ـــ) هـــل يف ذلـــك قســـٌم لـــذي حجـــر( ئ املخاطـــب لتقبـــل وهـــذا التناســـب نفســـه، هـــو الـــذي يهي

ا سورة الفجر   . املعطيات العظيمة اليت زخرت 
  )۱۳:الليل(» َوِإنَّ لََنا َلآلِخرََة َواألُوَىل « .۲

حينما نتأمل يف هذه اآلية الشريفة جند التقدمي والتأخري بني العناصـر املتقابلـة، ونسـأل ألي 
وفقـــاً ) اآلخـــرة( یتقـــدم علـــجيـــب أن ) یاألولـــ(؟ مـــع أَن یاألولـــ یســـبب قـــّدم لفـــظ اآلخـــرة علـــ

  .للرتِتب الزمين
التقدمي والتأخري من جمـاالت السـرب البالغـي يف معـاين النحـو، وأّمـا توظيـف هـذا النـوع مـن و 

هـــا أن يکـــون التقــــدمي ألجـــل العنايــــة املقابلـــة يف القـــرآن الکــــرمي، فألســـباب ســـياقية عديــــدة؛ أمهّ 
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الــذي يســتدعي ذلــک، طلبــاً للتناســب بــني باملقــّدم واإلهتمــام بــه، أو أن يکــون مراعــاة للمقــام 
  .اللفظ واملعىن

وقــد بلــغ القــرآن الکــرمي يف هــذا الفــن الــذروة يف وضــع الکلمــات الوضــع الــذي تســتحقه يف 
ـــا املناســـب ومل يکتـــف القـــرآن الکـــرمي يف وضـــع اللفظـــة مبراعـــاة . التعبـــري حبيـــث تســـتقر يف مکا

وردت فيهـــا اللفظـــة ونظـــر إليهـــا نظـــرة  الســـياق الـــذي وردت فيـــه بـــل راعـــي مجيـــع املواضـــع الـــيت
ه واحــدة شــاملة يف القــرآن الکــرمي کلــه فنــري التعبــري منســقا متناســقا مــع ِغــريه مــن التعبــريات کأنَّــ

  )۵۳: ۲۰۰۶السامرائي ، (.لوحة فنية واحدة مکتملة متکاملة
ــ«یعلــ» اآلخــرة«وقــد مت تقــدمي  ــا تتناســب وقولــه تعــاىل» یاألول ــا فَأَ «: يف هــذه اآليــة؛ أل مَّ

ــرُُه لِْلُيْســَرى ــا   «: وقولــه تعــاىل) ۷- ۵:الليــل(» َمــْن أَْعَطــى َواتـََّقــى  َوَصــدََّق بِاحلُْْســَىن  َفَسنُـَيسِّ َوأَمَّ
ـــرُُه لِْلُعْســـَرى ـــَل َواْســـتَـْغَىن  وََكـــذََّب بِاحلُْْســـَىن  َفَسنُـَيسِّ  ی، ذلـــک أن املعطـــ)۱۰- ۷:الليـــل(» َمـــْن خبَِ

إّن : لنا اآلخرة، والبخيل املسـتغين يريـد الـدنيا، فيقـول اهللا لـه إنَّ :هيريد اآلخرة فيقول اهللا ل یاملتق
وقــّدم ... وليســلک ســبيل طاعتــه یفمــن أرادمهــا أو أراد إحــدامها فليطلبهمــا منــه تعــال. لنــا الــدنيا

ـــر » ... یواتـَّقـــ یفأّمـــا َمـــن أعطـــ  «: لتقـــدم طالبهـــا، و هـــو قولـــه) اآلخـــرة( لتـــأخر ) یاألولـــ(وأخَّ
  ).۱۳۸/ ۱ج: ۲۰۰۲السامرائي، (» ... یو أّما َمن خبَِل واستغنَ «: هطالبها و هو قول

  .)٥: اإلنفطار( » َعِلَمْت نـَْفٌس َما َقدََّمْت َوَأخََّرتْ  «. ۳
  .»قّدمت و أّخرت «یوقع التقابل االصطالحي بني فعل

  :والشواهد اليت مرت من تقابل التضاد، و من خصائصه هي
يتضــمن تأكيــد اآلخــر، و كــذلك تأكيــد أحــدمها يتضــمن  أن نفــي أحــد األزواج املتضــادة) أ

  .نفي اآلخر
يقــــــــوم علــــــــى ثنائيــــــــة التضــــــــاد؛ فهــــــــو يقــــــــع بــــــــني طــــــــرفني نقيضــــــــني فقــــــــط، ال يقابــــــــل ) ب
  ).۱۱۰- ۹۵: ۱۹۸۰الينز،(بثالث
  ).۱۳- ۱۲: التکوير(» َوِإَذا اْجلَنَُّة أُْزلَِفتْ . َوِإَذا اجلَِْحيُم ُسعَِّرتْ  « .٤
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ــــة« بــــني کلمــــيتالتقابــــل يف اآليــــة وقــــع  ــــُه »اجلحــــيم واجلّن ــــاِر ومن ، اجلحمــــُة شــــّدُة تــــأّجج الّن
ة  احلديقـة ذات النخـل و الشـجر و البسـتان و دار النعـيم يف اجلنَّ ). ۱۰۲\۴االزهري (اجلحيمُ 
  .)۹۶الراغب االصفهاين (اآلخرة 

طريـــق التضـــاد املعنـــوي دون  یکمـــا نشـــاهد يف اآليـــة الشـــريفة، بنيـــة التقابـــل فيهـــا تکـــون علـــ
مــن جهــة التضــاد يف  یاللفظــي، و هــو يتشــکل مــن کلمتــني، حبيــث تقابــل فيــه إحــدامها األخــر 

، و »اجلحـــيم«الطـــرف األول مـــن التقابـــل يف اآليـــة الکرميـــة  کمـــا ذکرنـــا هـــو کلمـــة  إنَّ . یاملعنـــ
، والعالقـــة الـــيت نلحظهـــا بينهمـــا هـــي عالقـــة التنـــافر و »األرض«الطـــرف الثـــاين منـــه هـــو کلمـــة 

  .ضادليست عالقة الت
َتشــــکَل بنــــاء التقابــــل يف هــــذه اآليــــة مــــن مقــــابلني و ســــياقني، فــــالطرف األول مــــن التقابــــل 

السـياق األول الـذي  –» اجلنّـة« يناسـب کلمـة –والطـرف الثـاين منـه » اجلحيم«يناسب کلمة 
  .»أُزلَِفت«، والسياق الثاين »ُسّعرت «ضمَّ كلمة 

  .)٧:یاألعل( »اجلَْْهَر َوَما َخيَْفى ِإالَّ َما َشاَء اللَُّه إِنَُّه يـَْعَلمُ  « .٥
فعـٌل،  ی، و فـاجلهر اسـٌم و خيفـیيف اآلية الشريفة، متَّ التقابل بني اجلهر و ما خيف یکما نر 

واجلهــر . موصـولة، ويـؤوَّل باملصــدر فيکـون تقـديره يعلــم اجلهـَر و املخفـي یقبـل خيفــ» مـا«لکـن 
الراغــــب االصــــفهاين، نفــــس (يف اللغــــة، يقــــال لظهــــور الشــــيء بــــإفراط حاّســــة البصــــر والســــمع 

  ). ۲۰۸/ ۱ج:املصدر
  ).289: المصدر نفسه(خَفي الشيء، خُفيةً استَتَر، والخفاء ما يستتر به: والخفي يقال

الـداللي المنطـوي    ي، يكون في المعنيبأنّ الخالف بين كلمتي الجهر و يخف و جديرٌ بالذكر
ـ    ياإلنسان يخف. في اإلسم و الفعل الـذي فـي    يدائماً أعماله من اآلخرين و الـدوام هـو المعن

  . وجمالية هذا التقابل تظهر في تناسبه مع الفطرة البشرية التي فطرها الخالق العالم.الجملة الفعلية
  .)۱۳:یاألعل(» ال َميُوُت ِفيَها َوال َحيَْياُمثَّ « .٦
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والتقابل بني احلياة و املوت ميثـل عالقـة » یميوت و حيي« یَمتَّ التقابل اإلصطالحي بني فعل
دالليـــة، و مـــن جانـــب آخـــر ميثـــل آصـــرة وجوديـــة، حمسوســـة لـــدى املخاطـــب األشـــقى الـــذي ال 

  .يتعظ
  ).۶:الشرح(» ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً  « .٧

ومجاليتــه .الفــرج  یَمتَّ التقابــل بــني العســر و هــو ضــنک العــيش و الســري هــو ضــّد العســر مبعنــ
وفاعليتــه تظهـــر يف تناســـبه مـــع طبيعـــة األنســـان، الــذي يتـــأرجح بـــني العســـر واليســـر،مدة عمـــره، 
شــاء أم أىب؛ ليكــون هــذا التقابــل الــذي يعــده اليســر بعــد العســر بلســماً، ملــا يعــاين مــن تبــاريح 

ه مـن لــدن اخلـالق القــادر اصـة إذا كــان هـذا الوعـد صــادقاً، وهـو صـادق ال حمالــة؛ ألنـَّالعسـر؛ خ
  . وهلذا كان القرآن الكرمي شفاًء للصدور وذكراً ُمَطمئناً للنفوس. العالم
  ).۷:یالضح(» َوَوَجَدَك َضاالًّ فـََهَدى «. ۸

ُل عــن الطّريــق املســتقيم ، الضــالُل الُعــُدو »یضــاّالً و هــد« يف اآليــة الشــريفة، مت التقابــل بــني
ويقــال الضــالُل لکــّل عــدوٍل عــن املــنهج َعمــداً کــاَن أو ســهواً، يســرياً کــان أو  . و ُيضــاّدُه اهلدايــة

والضــالل ميثــل عالقــة  یالتقابــل بــني اهلــد). ۲۹۷: الراغــب االصــفهاين، نفــس املصــدر(کثــرياً 
  .داللية و آصرة اميانية

  ).۱۲- ۱۱: الطارق(»  َألْرِض َذاِت الصَّدْعِ َوالسََّماِء َذاِت الرَّْجِع  َوا « .٩
لکـن بنيـة التقابـل فيهـا التضـاد » السـماء و األرض«يف هذه اآلية الشـريفة التقابـل وقـع بـني 

مـن  یاملعنوي دون اللفظي، و هو تقابل يتشکل من کلمتـني، حبيـث تقابـل فيـه إحـدامها األخـر 
ـــا أنَّـــه يتیجهـــة التضـــاد يف املعنـــ  یشـــکل مـــن تضـــاد إحـــد الکلمتـــني مـــع معنـــ، وهـــذا التقابـــل إمَّ

ومــع تــدقيق النظــر يف اآليــة املــذکورة جنــد . مــن تضــاد معنيــي الکلمتــني معــا ، أویالکلمــة األخــر 
الطــرف األول  کمــا ذکرنــا آنفــا، إنَّ . اجلمــع بــني معنيــي الکلمتــني یأّن التقابــل فيهــا القــائم علــ

، »األرض«الثـــاين منـــه هـــو کلمـــةو الطـــرف » الســـماء«مـــن التقابـــل يف اآليـــة الکرميـــة هـــو کلمـــة
والعالقــة الــيت نلحظهــا بينهمــا هــي عالقــة التنــافر وليســت عالقــة التضــاد، وهــذه األخــرية حتــدث 

والتناســب يف اآليــة . »حتــت« هــو الکلمــة الثانيــة یومعنــ »فــوق«الــذي هــو یبــني الکلمــة األولــ
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فكــل منهمــا الزم لــدورة املباركــة قــائم بــني الســماء الــيت منهــا الرجــع، واألرض الــيت منهــا الصــدع، 
م . احليــاة، واملشــهد املتقابــل جيســد للعيــان آيــة مــن آيــات اهللا للنــاس، كــي يــزدادوا ميانــاً مــع إميــا

  .ه كتاب هدايةوهذا هو من مجلة عطاء تقابالت القرآن الكرمي؛ ألنَّ 
» َمْن َخفَّْت َمَوازِينُـُه  فَأُمُّـُه َهاِويَـةٌ َوأَمَّا   فََأمَّا َمْن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه  فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة رَاِضَيٍة « .١٠

  ).۹- ۶:القارعة(
َخّفـاً   َخفَّ خيَِفُّ . ِضدُّ الثـَِّقِل و الرُُّجوِح، يكون يف اجلسم و العقِل و العملِ : اخلَفَُّة و اخلِّفةُ 

  خلَُفـافيف اجلسـم، و ا  اخلَِفيـفُ : ، بالضـم و قيـل و ُخفـافٌ   صـار َخِفيفـاً، فهـو َخِفيـفٌ : و ِخفَّةً 
  ).۹/۷۹ج: ابن منظور(يف التـََّوقُّد و الذكاء

يف اآليــــة الشـــريفة ّمت التقابــــل . قلـــة األعمــــال الصـــاحلة یمعنـــا خـــّف يف هــــذه اآليـــة إشــــارة إلـــ
 ، ويتشـــکل بنـــاء التقابـــل يف هـــذه اآليـــة مـــن مقـــابلني و ســـياقني، حبيـــث أنَّ »خّفـــت وثقلـــت«بـــني

إنَّ الطـرف األول مـن . املقابل األول تبعه السياق األول و بعده املقابل الثـاين تبعـه السـياق الثـاين
–» خّفــت«وبينــه و بــني الطــرف الثــاين منــه مناســبة کلمــة» ثقلــت« التقابــل هــو يناســب کلمــة
  .»أُمُُّه َهاوِيَةٌ فَ «، وينتهي البناء بالسياق الثاين»فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة رَاِضَيةٍ «: السياق األول الذي هو

و ايـراد التقابـل هنــا يف اآليـات املـذکورة مل يکــن اعتباطيـا إمنــا کـان عـن درايــة و علـم مــن اهللا 
ثقلـت و « سـبيل املثـال التقابـل بـني  یعلـ. املـراد یملا هلذا األسلوب من أثر يف بيان املعنـ یتعال

طاعــة اهللا وشــرائعه  هم، بــأنَّ ، وهــو تنبيــه القــوم وحتــذير یلــه أثــر ملحــوظ يف ايصــال املعنــ» خّفــت
  .تستعقب بالنعم الدائمة و العيشة الراضية، و أّن معصيته يعقبها عقاب و عذاب

و إنَّ قيمــــة التقابــــل البالغيــــة مــــن هــــذا النــــوع ال تعــــين االکتفــــاء مبجــــرد اإلتيــــان بلفظــــني 
الـذي يشـارکه يع ، و إمنا القيمة البالغية تکمـن يف اإلتيـان بنـوع مـن أنـواع البـدیمتقابلني معن

  .البهجة و الرونق
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  تقابل الجملة ۲.۵
عالقـــات  یيتحـــّدد هـــذا التقابـــل مـــن خـــالل مقابلـــة عناصـــر بنائيـــة لغويـــة، و تراتيـــب تعتمـــد علـــ

منطقيــة تقــع يف إطــاري التضــاد أو املخالفــة، و هــذه العالقــات بطبيعــة احلــال ال تقــف وحــدها 
فاعليــة يف البنيــة التقابليــة و إمنــا يضــاف إليهــا رصــيد کبــري مــن املعــاين و املــدلوالت الــيت تنتجهــا 

  .)۴۷: عبداملطلب، بالتا(عناصر البنية التقابلية
إبــــراز املواقــــف املتعاکســــة،  یفاعليــــة، و قــــدرة کبــــرية علــــهلــــذا الــــنمط مــــن التقابــــل الــــدالّيل 

و ) الــــدالالت(واملتناقضــــة مــــن خــــالل دالالت اجلمــــل و الرتاکيــــب الناجتــــة عــــن املــــادة اللغويــــة 
املعنوي أو املضـمون العـام، وهـذه الـدالالت الناجتـة ليسـت هـي املعـاين الـيت  یاملنبثقة من املستو 

القرعــان، (منــا هــي املعــاين العميقــة املختفيــة وراءه للســياق، وإ یالســطح یيکشــف عنهــا املســتو 
  ).۱۰: بالتا

ـــة والفکريـــة والقـــيم الدين اإلســـالمية  يـــةغالبـــا مـــا يقـــع هـــذا النـــوع يف نطـــاق اجلوانـــب العقيدي
  .ومايضاّدها ويقابلها من قيم جاهلية ضالّة

  :و من هذا القبيل، جاء يف اآليات التالية
  )۲- ۱:الليل( » النَّهاِر ِإذا َجتَلَّى وَ .  َو اللَّْيِل ِإذا يـَْغشى« .۱

والنهار حني يتجلى ويظهـر، فيظهـر يف جتليـه  . الليل حني يغشى البسيطة، ويغمرها وخيفيها
و مها آنان متقابالن يف دورة الفلـك، و متقـابالن يف الصـورة، ومتقـابالن يف . ء ويسفر كل شي

و يف هـذه اآليـات البينـات ) ۳۹۲۱/   ۶ ج: هــ۱۴۱۲قطـب (اخلصائص، ومتقـابالن يف اآلثـار
لـــيس اجلمـــال بـــني مطابقـــة الليـــل والنهـــار بـــل اجلمـــال و القيمـــة الفنيـــة تکمـــن يف غشـــيان الليـــل 

االول مــن مشوليــة و تناســب يف غشــيان العيــون، الــذي  یالنهــار، و مــا حيمــل املعنــ یمقابــل جتلــ
ـار جي یالنعاس فـإل یيؤدي إل  یلـو الظلمـة ويـدعو إلـالنـوم، مقابـل اجنـالء هـذا الليـل و انـبالج 

    ).۱۷۹/ ۱۳ج: ۱۹۹۰الرازي، .(احلرکة واحلياة یالعمل و يدفع إل
ـــاَر َلِفــــي َجِحــــيٍم   .ِإنَّ األَبـْـــرَاَر َلِفــــي نَعِــــيمٍ   « .٢ التقابــــل بــــني ) ۱۴- ۱۳:االنفطـــار(» َوِإنَّ اْلُفجَّ
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ـاَر َلِفـي َجِحـيمٍ «و»  ِإنَّ األَبـْـرَاَر َلِفـي نَعِـيمٍ «مجليت  ه قابـل بـني األبـرار بأنـَّ. وواضـحٌ بـنيِّ » ِإنَّ اْلُفجَّ
  .و النعيم و الفجار واجلحيم

من األساليب القرآنية املندرجة حتـت مسـمى بـاب التقابـل هـو أسـلوب الرتغيـب والرتهيـب، 
أســــلوب الرتغيــــب والرتهيــــب واضــــح يف اآليتــــني فبعــــد أن ذكــــر . وهــــو أســــلوب بــــارز يف القــــرآن

  .الفّجار أتبع ذلك بذكر مصريسبحانه مصري األبرار يوم القيامة، 
ـرُُه لِْلُيْسـَرى  « .٣ َوأَمَّـا َمـْن خبَِـَل َواْسـتَـْغَىن    فََأمَّا َمْن أَْعطَـى َواتـََّقـى  َوَصـدََّق بِاحلُْْسـَىن  َفَسنُـَيسِّ

  .)١٠- ٥:الليل(» وََكذََّب بِاحلُْْسَىن  َفَسنُـَيسِّرُُه لِْلُعْسَرى
البخــل : الرتتِــب یمبــا يقابلهــا علــ یديق، واليســر، مث أتــأوالً باإلعطــاء، واإلتقــاء، والتصــ یأتــ

  .واالستغناء، والتکذيب والعسر
، زهــد فيمــا عنــد اهللا فلــم يراقبــه، »اســتغين« یأن معنــ: لالتقــاء» االســتغناء«  و وجــه مقابلــة
مبتـــاع الـــدنيا عـــن اجلّنـــة فلـــم يتـــق اهللا يف عملـــه، فيکـــون اإلســـتغناء  یاســـتغن: ومل يتقـــه، أو معنـــاه

املقابلــة قـــد ترتکـــب مـــن  أنَّ  یويف هــذا دليـــل علـــ. مســـتلزماً لعـــدم االتقــاء املقابـــل لالتقـــاء حينئــذ
الطبـاق و قـد ترتکـب ممــا هـو ملحـق بالطبــاق  کمـا هنـا يف املقابلـة االتقــاء باالسـتغناء، فهـو مــن 

    ).۱۷۲: ۱۹۹۷غريب عّالم، (قبيل امللحق بالطباق 
َوأَمَّـا ِإَذا َمـا ابـْـَتالُه   . ُه رَبـُُّه فََأْكَرَمـُه َونـَعََّمـُه فـَيَـُقـوُل َريبِّ َأْكـَرَمنِ فََأمَّـا اِإلنَسـاُن ِإَذا َمـا ابـْـَتال« .٤

 .)١٦- ١٥: الفجر(» فـََقَدَر َعَلْيِه رِْزقَُه فـَيَـُقوُل َريبِّ أََهاَننِ 
َذا َمـا فََأمَّـا اِإلنَسـاُن إِ «متَّ التقابل بني اجلملتني املقابلني و الطرف األول من التقابل هو مجلـة

وبسـط لـه  ،أي اإلنسان إذا مـا اختـربه ربـه بالنعمـة» ابـَْتالُه رَبُُّه فََأْكَرَمُه َونـَعََّمُه فـَيَـُقوُل َريبِّ َأْكَرَمنِ 
  .ريب أكرمن: يقول ،فيظن أن ذلك لكرامته عند ربه ،وجعله يف أطيب عيش ،رزقه

َما ابـَْتالُه فـََقَدَر َعَلْيِه رِْزَقُه فـَيَـُقـوُل َوأَمَّا ِإَذا «و هو مجلة یو الطرف الثاين يقابل ذلک املعن
ريب : فيقـول ،فيظن أن ذلك هلوانه علـى اهللا ،فضيَّق عليه رزقه ،أي إذا ما اختربه» َريبِّ َأَهاَننِ 

  .أهانن
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َهـا أُْولَئِـَك ُهـْم ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَـاِب َواْلُمْشـرِِكَني ِيف نَـاِر َجَهـنََّم َخالِـِديَن ِفي « .٥
ُر اْلَربِيَّةِ   َشرُّ اْلَربِيَّةِ    .)٧- ٦: البينة(» ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت أُْولَِئَك ُهْم َخيـْ

و املشــرکني و الــذين صــّدقوا  یوقــع التقابــل بــني الفــريقني الــذين کفــروا مــن اليهــود و النصــار 
ِإنَّ الَّــِذيَن َكَفــُروا «يف الطــرف األول مــن املقابلــة »کفــروا  و شــرّ «کلمــيت  إنَّ . اهللا و اتبعــوا الرســول

يقـابالن کلمـيت »  ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكَني ِيف نَاِر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أُْولَِئَك ُهْم َشرُّ اْلَربِيَّةِ 
ُر اْلَربِيَّةِ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعمِ  «يف الطرف الثاين» آمنوا و خري«   .»ُلوا الصَّاِحلَاِت أُْولَِئَك ُهْم َخيـْ

لقــد کــان التقابــل العقــدي احملــور األســاس و املوضــوع األکثــر أمهيــة بــني موضــوعات املقابلــة 
 یاحلد الفاصل بني الکفر و الشـرک مـن ناحيـة و بـني اإلميـان و احلـق و اهلـد«القرآنية و لوضع

  ).۱۱۵: ۱۹۸۵محدة، (» یمن ناحية أخر 
وأمجـــل مـــا يف املقابلـــة مـــن قيمـــة بالغيـــة، حتقيـــق مـــا ينتظـــره الســـامع عنـــدما ينتهـــي الطـــرف   

  .نشاهدها يف اآليات املذکورة کما. األول من املقابلة
  
  اعلية التقابل في الجزء الثالثينف .٦

مـــــع أّن التقابـــــل يف مـــــذهب أغلـــــب القـــــدماء حمّســـــن بـــــديعّي، غـــــري أّن املتأّمـــــل يف ِدالالتـــــه و 
اته الكثرية يرى أّن لـه أغراضـاً أبعـد مـن ذلـك، فهـو فـّن بالغـّي، وطريقـة يف أداء املعـىن إستخدام

  :و فاعليته أّمهها هي له آثاره وقَيمته
  

  تقابل الصور: التقابل و التصوير ۱.۶
يعترب التصوير يف اللغة وجه من أوجه مجاهلا، وهـذا النـوع مـن التعبـري عرفـه العـرب منـذ اجلاهليـة، 

لبيئة الطبيعية اليت عاشوها، ولدرجة الثقافـة الـيت حصـلوها، ولواقـع احلالـة االجتماعيـة ويبدو أن ل
م مـــن  فيمـــا بيـــنهم، أثـــر مباشـــر يف عـــدم اعتمـــادهم التصـــوير قاعـــدة للتعبـــري ويف عـــدم إســـتفاد

  )۲۳: ۱۹۸۸اخلالدي، .(اخلصائص الفنّية الذاتّية للغة العربية
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کرمي وجه مـن وجـوه مجالـه فهـو أيضـا وجـه آخـر يضـاف وکما أنَّ التصوير الفين يف القرآن ال
عـن اآلفـاق الـيت » التصـوير الفـين يف القـرآن«يتحّدث سيد قطب يف کتابه . وجوهه املعجزة یإل

جيب الوصول إليها يف دراسة هذا التصوير، منه تلک املقابالت الدقيقة بـني الصـور الـيت ترمسهـا 
  .الصورة األخرية ليقابلها بالصورة املنظورة التعبريات حيث يعمل اخليال يف إستحضار هذه

ــــ ــــة وال ســــيما تلــــک الــــيت تتکــــئ عل ــــرتبط التقابــــل الصــــوري باألســــاليب البالغي تقنيــــات  یي
ة، واإلســـتعارة، واجملـــاز، و الکنايـــة، فتعمـــل علـــ وتنشـــيط اخليـــال،  یتوســـيع أفـــق التلّقـــ یاملشـــا

ـــاً، فضـــالً عـــن خاصـــية الرتکيـــب الـــيت جتلـــو العالقـــة بـــني الّضـــدين  وشـــحن الصـــورة و رفـــدها فني
بشـــکل أعمـــق عـــرب عمليـــة التقابـــل الصـــورّي الـــذي يعـــّد قـــوة خالقـــة داخـــل النســـيج التصـــويري، 

عاکسـة والسيما من خالل إندغام املتنافرات واملتناقضات، ومتحورها حول األطـراف املتقابلـة املت
  ).۳۴۸: عبداملنعم، بالتا(وثراًء  ليجعل الصورة أکثر عمقاً 

ـــر، (صـــورة مغـــايرة  یيف احلقيقـــة تقابـــل الصـــور هـــو مـــا يشـــکل جبملتـــني تـــدلُّ أحـــدمها علـــ
ـــا، فکثـــرياً مـــا يکـــون التقابـــل هـــو  یلقـــد تعـــّددت الصـــور الـــيت أدَّ ) ۵۵۳: ۲۰۰۷ التقابـــل بيا

  .العنصر األساسي يف بناء الصورة
َهـْل « :حيـث يقـول یيف قولـه تعـال یأنَّ أمجـل مـا قيـل يف هـذا النـوع مـن التقابـل يتجلّـ يبدو

ُتْسـَقى ِمـْن َعـْنيٍ . َتْصـَلى نَـاراً َحاِميَـةً . َعاِملَـٌة نَاِصـَبةٌ . ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ .  أَتَاَك َحِديُث اْلَغاِشَية
ِلَسـْعِيَها . ُوُجـوٌه يـَْوَمئِـٍذ نَاِعَمـةٌ . ال ُيْسِمُن َوال يـُْغِين ِمْن ُجوعٍ  .لَْيَس َهلُْم طََعاٌم ِإالَّ ِمْن َضرِيعٍ . آنَِيةٍ 

َوَأْكــَواٌب . ِفيَهــا ُســُرٌر َمْرفُوَعــةٌ . ِفيَهــا َعــْنيٌ َجارِيَــةٌ . ال َتْســَمُع ِفيَهــا الِغيَــةً . ِيف َجنَّــٍة َعالِيَــةٍ . رَاِضــَيةٌ 
  .)١٦- ١:الغاشية( »َمْبثُوثٌَة  َوَمنَارُِق َمْصُفوَفٌة  َوَزرَاِيبُّ . َمْوُضوَعةٌ 

يف هـــذا التقابـــل اليظهـــر التقابـــل مـــن خـــالل مفـــردة معينـــة، بـــل تظهـــر مـــن خـــالل التقابـــل 
: يقـول سـيد قطـب. الرتکيب الذي ينتج صورة حمّددة املالمح کما نراه يف هـذه اآليـات الشـريفة

بعـــد أن  یإّن اهللا تعـــال .إّن هـــذه اآليـــات منـــوذج للعـــذاب احلّســـي والنعـــيم املـــادي، متقـــابلني معـــاً 
، أخـذ يصـوِّر شـيئاً مـن مشـاهدها، مشـهد أهـل »َهْل أَتَاَك َحـِديُث اْلَغاِشـَية«افتتح السورة بقوله

 یالنعيم و مشهد أهل العـذاب، وهـو يعّجـل مبشـهد العـذاب قبـل مشـهد النعـيم؛ فهـو أقـرب إلـ
  ).۳۸۹۶/ ۶ج: قطب، نفس املصدر(وظلِّها » الغاشية«جو 
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لعــذاب، فلهــم يومئــذ وجــوه خاشــعة ذليلــة متعبــة مرهقــة؛ عملــت ونصــبت فلــم فأمَّــا أهــل ا
عاملـة «حتمد العمل ومل ترض العاقبة، ومل جتد إّال اخلسارة ،فزادت مضضـاً وإرهاقـاً وتعبـاً، فهـي 

ووجدتــه يف الــدنيا . عملــت لِغــري اهللا، وتعبــت لــدنياها، مثّ وجــدت عاقبــة العمــل والکــدّ » ناصــبة
العـــذاب، وهـــي تواجـــه النهايـــة مواجهـــة  یجدتـــه يف اآلخـــرة ســـواداً يـــؤدي إلـــوو . شـــقوة لِغـــري زاد

املصـــدر (وتـــذوقها وتعانيهـــا ) تصـــلي نـــاراً حاميـــةً (الـــذليل املرهـــق، ومـــع هـــذا الـــُذل والرهـــق واألمل
  ).۳۸۹۶:نفسه

وجـــوه تـــنعم مبـــا جتـــد، . یويفـــيض منهـــا الرضـــ. وجـــوه يبـــدو فيهـــا النعـــيم«و يف اجلهـــة املقابلـــة 
ـذا الشـعور الروحـي الرفيـع. لتوحتمد مبا عم ومـن مث يقـدم . .. فوجـدت عقبـاه خـرياً، وتسـتمع 

ما اجلنة مـن رخـاء ومتـاع، مثّ يصـف اجلنـة و مناعمهـا املتاحـة  یالقرآن هذا اللون من السعادة عل
  )۳۸۹۷: املصدر نفسه.(وللعلو يف احلس وإيقاع خاص) ..يف جّنٍة عاليةٍ  (هلؤالء السعداء

َوأَمَّـا . َويَنَقلِـُب ِإَىل أَْهلِـِه َمْسـُروراً . َفَسْوَف ُحيَاَسـُب ِحَسـاباً َيِسـرياً . وِيتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنهِ أَمَّا َمْن أُ «
ـــرِهِ  َـــُه َورَاَء َظْه ـــْن أُوِيتَ ِكَتاب ـــوراً . َم ـــِه َمْســـُروراً . َوَيْصـــَلى َســـِعرياً .َفَســـْوَف يَـــْدُعو ثـُُب  »إِنَّـــُه َكـــاَن ِيف أَْهِل

  .)١٣- ٧: اإلنشقاق(
يف هــذه اآليــات تتقابــل صــورتان حاضــرتان، صـــورة الفــائز الــذي حيمــل کتابــه بيمينــه، وهـــو 
فرحــان، تقابلهــا صــورة اخلاســر الــذي أويت کتابــه مــن وراء ظهــره، و هــو مشــاعر النــدم واحلســرة 

 أخــذ الکتـاب بــاليمني و بالشـمال ومـن وراء الظهــر قـد يکــون حقيقـة ماديــة، و. أحاطـت عليـه
ـــاً علـــ إصـــطالحات اللغـــة العربيـــة مـــن تعبـــريهم عـــن وجهـــة اخلـــري  یقـــد يکـــون متثـــيالً لغويّـــاً جاري

وسـواء کـان هـذا أو ذاک فاملـدلول واحـد، ... باليمني ووجهة الشّر بالشمال أو من وراء الظهر
  ) .۶/۳۸۶۷ج: قطب، نفس املصدر(وهو ال يستدعي جدالً يضيع فيه جالل املوقف 

والـــذي هـــو مشـــهد النـــاجي يف ذلـــک اليـــوم العصـــيب  املشـــهد األول، تبـــدأ اآليـــات بتصـــوير
وبعــدها تنتقــل لتصــوير مــا يقابلــه، وهــو مشــهد ذلــک  .اهلــه يف اجلنــة یلــإوهــو مســرور ويرجــع 

  .العذاب یاخلاسر املتحسر، وهو عرف أنّه مؤاخذ بسيئاته و أّن مصريه إل
صــور  یثــر متميــز يف الداللــة علــإّن القيمــة الفنيــة للمقابلــة تکمــن فيمــا حيدثــه التضــاد مــن أ

ذهنيــة ونفســية متعاکســة يــوازن فيمــا بينهــا عقــل القــارئ و وجدانــه فيتبــني مــا هــو حســن منهــا و 
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ــا نــر ) ۴۴۳: ۱۹۸۲مطلــوب، (.يفصــله عــن ضــده يف هــذه اآليــات خيلــق القــرآن الکــرمي  یفإنّن
ــا األديــب نقــل فکرتــه وعا قرائــه أو  یطفتــه إلــصــورة أدبيــًة مجيلــًة وهــي کــّل الوســائل الــيت حيــاول 

  .)۲۴۲: ۱۹۶۴الشايب، (سامعيه 
  
  التقابل و اإلغراء ۲.۶

) ۵۵۸:  ــر، نفــس املصــدر(تتــداعي الــدالالت متقابلــة، مثــرية يف الــنفس صــورة الشــي وضــدَّه 
ميکــن أن . حينمــا نتأّمــل يف القــرآن الکــرمي، جنــد شــواهد کثــرية تطــابق مــع هــذا النــوع مــن التقابــل

نـَْيا  فَِإنَّ اجلَِْحيَم ِهـَي اْلَمـْأَوى َ«: ینعترب قوله تعال َوأَمَّـا َمـْن َخـاَف   أَمَّا َمْن طََغى  َوآثـََر اْحلََياَة الدُّ
مــن هــذا  )٤١- ٣٧: النازعــات( »َمَقــاَم رَبِّــِه َونـََهــى الــنـَّْفَس َعــْن اْهلـَـَوى  َفــِإنَّ اْجلَنَّــَة ِهــَي اْلَمــْأَوى

 یأمـر اهللا وفّضـلوا احليـاة الـدنيا علـ یلذين متـّردوا علـفالتقابل يف هذه اآليات وقعت بني ا. النوع
ــوا الــنفس عــن اهلــو  فقــد صــرّح . ومصــري کــل مجاعــة مــنهم ومــأواهم یاآلخــرة، والــذين آمنــوا و

. الــذين آمنـــوا واتّقـــوا اهللا هـــي اجلنـــة یالــذين طغـــوا هـــي اجلحـــيم ومـــأو  یالقــرآن الکـــرمي بـــأنَّ مـــأو 
فدرجات املؤمنني غري أمکنة الکافرين وهکذا تتداعي املعاين التقابلية بوضع قيم الـدنيا کّلهـا يف 

  .جانب اآلخرة یميزان اهللا إل
ــه لإلنســان تلــك هــي حرّيــة اإلنتصــار علــى هــوى . و هنالــك حرّيــة إنســانية تليــق بتكــرمي الّل

ا يف توازن تثبت معه حرّيـة اإلختيـار والتقـدير النفس و اإلنطالق من أس ر الشهوة، والتصرف 
وهنالك حرّية حيوانيـة، هـي هزميـة اإلنسـان أمـام هـواه، و عبوديتـه لشـهوته، وإنفـالت . اإلنساين

ــا إّال خملــوق مهــزوم اإلنســانية مســتعبد يلــبس عبوديتــه . الزمــام مــن إرادتــه وهــي حرّيــة ال يهتــف 
يــأ للحيــاة الرفيعــة الطليقــة يف جنــة ! ريّــةرداًء زائفــاً مــن احل إن األول هــو الــذي ارتفــع وارتقــى و 

ــــدر . املـــأوى يـــأ للحيــــاة يف درك اجلحـــيم حيــــث  أمــــا اآلخـــر فهــــو الـــذي ارتكــــس وانــــتكس و
وهــذه ! و احلجــارة - مــن هــذا الصــنف - إنســانيته، ويرتــد شــيئا توقــد بــه النــار الــيت وقودهــا النــاس

لالرتكـاس واالرتقـاء يف ميـزان هـذا الـدين الـذي يـزن حقيقـة األشـياء وتلك هـي املصـري الطبيعـي 
  .)۳۸۱۹/ ۶ج:قطب، نفس املصدر(
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مصـري اإلنسـان و حيـذره و يـذکره  یيف احلقيقة يف هـذا التقابـل بـني الفئتـني، يفّصـل اهللا تعـال
  .السعادة یإل یيثري مهم اإلنسان بأن خيتار سبيالً مستقيماً يؤد. من عواقب أمره

ل يف الــنص القــرآين يقــع بــني معانيــه کمــا يقــع بــني ألفاظــه، وهــو بــني األلفــاظ يزيــده لــّذًة التقابــ
 یوإثارًة وبني املعاين يزيدها قّوًة ووضـوحاً، کمـا يضـفي عليهـا روعـًة ومجـاالً، فحـازم القرطـاجين يـر 

ات واملتضادات وما جر «أنَّ  حتريکـا  جمرامهـا یللنفوس يف تقارن املتماثالت و تشافعها و املتشا
ني  یمقتضـ یوإيالعا باالنفعال إلـ الکـالم ألن تناصـر احلسـن يف املستحسـنني املتمـاثلني واملتشـا

ومــا کــان . وکــذلک حــال القــبح. أمکــن مــن الــنفس موقعــا مــن ســنوح ذلــک هلــا يف شــيء واحــد
ولـــذلک أيضـــا مثـــول احلســـن إزاء القبـــيح أو . أملـــک للـــنفس وأمکـــن منهـــا فهـــو أشـــّد حتريکـــا هلـــا

. إزاء احلسن مما يزيد غبطة بالواحد وختليـا عـن اآلخـر لتبـني حـال الضـد بـاملثول إزاء ضـده القبيح
  ).۴۵- ۴۴: ۱۹۸۱القرطاجين، (» فلذلک کان موقع املعاين املتقابالت من النفس عجيباً 

  
  یالتقابل و الموسيق ۳.۶

يکــون  یتــإنَّ علــم الداللــة هــو ذلــک الفــرع الــذي يــدرس الشــروط الواجــب توافرهــا يف الرمــز ح
، کمــا يعــين علــم الداللــة أيضــاً بالبنيــة الدالليــة لّلغــة مــن حيــث العالقــات یمحــل املعنــ یقــادراً علــ

الرتابطيــة ومــن مث يوجــد نــوعني مــن علــم الداللــة  يّتصــالن ببعضــهما إتصــاالً وثيقــاً، فنــوع يتعّلــق 
ذلک، فــإنَّ بعــض فــإذا کــان ذلــک کــ. هــذه البنيــة یبالبنيــة التکوينيــة الدالليــة، وآخــر يتعلــق مبعنــ

الــذي  یمــن حيــث اإليقــاع و التنغــيم الصــويت و املوســيق یتوظيــف املعنــ یاحملســنات قائمــة علــ
التقابـــل و التـــوازي  یينـــتج هـــذه احملســـنات يف اجلملـــة الفنيـــة شـــعراً ونثـــراً، معتمـــدة يف ذلـــک علـــ

ريه املعنوي عن طريق التضـاد بـني االلفـاظ و اجلمـل، ومـا ينـتج عـن ذلـک مـن أخيلـة وصـور شـع
مصـــحوبة بـــالتوزيع و التنســـيق الصـــويت واللفظـــي االيقـــاعي فيکـــون التحســـني حتســـيناً يف اللفـــظ 

فلــذلک يلعــب التقابــل دوراً هامــاً يف إحــداث نــوع ) ۵۰: ۱۹۹۹حســن الشــيخ، .(معــاً  یواملعنــ
نـوع مـن اإليقـاع  یإلـ یحنو معني فتؤد یمن التوازي الذي تتّم أجزاء کل مجلة يف هذا البناء عل

  .تکوين التعبري کّله یجم الذي يساعد علاملنس
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والتقابل بأثره اإليقاعي ال يأيت وحـده، بـل يـأيت متضـافراً مـع إيقـاع التشـابه، فيولّـدان أثـراً قويـاً 
فــــإنَّ للنفــــوس يف تقــــارن «: بقولــــه) هـــــ۶۸۴ت(يف الــــنفس، وقــــد أشــــار إليهمــــا حــــازم القرطــــاجين

ات و  جمراهـا حتريکـاً و إيالعـا باإلنفعـال  یاملتضادات ومـا جـر املتماثالت و تشافعهما و املتشا
ني أمکن من النفس  یمقتض یإل الکالم؛ ألّن تناصر احلسن يف املستحسنني املتماثلني و املتشا

موقعـــاً مـــن ســـنوح ذلـــک هلـــا يف شـــيء واحـــٍد، وکـــذلک مثـــول احلســـن إزاء القبـــيح أو القبـــيح إزاء 
ا عـن اآلخـر لتبيـني حـال الضـد بـاملثول إزاء ضـده، فلـذلک  احلسن ممّا يزيـد غبطـة بالواحـد و ختلّيـ

  ).۴۵- ۴۴: ۲۰۰۷القرطاجين، (» ...کان موقع املعاين املتقابالت من النفس عجيباً 
ــاَر َلِفــي «  یجنــد التقابــل يف ســورة اإلنفطــار مثــل قولــه تعــال ِإنَّ األَبــراَر لِفــي نَعــيٍم و ِإنَّ الُفجَّ

التقابــــل، صــــفة الرتصــــيع ويظهــــر  یيــــات إضــــافة إلــــوقــــد محلــــت هــــذه اآل) ۱۴- ۱۳(» َجحــــيمٍ 
ــــ«اإلنســــجام يف هــــاتني اآليتــــني مــــن خــــالل  الصــــوت  یتتبــــع األصــــوات يف مواقعهــــا، والنظــــر إل

ومقابالتــــه، فيبــــدو يف اآليــــة الکلمــــات القصــــرية  وبعــــض الکلمــــات الطويلــــة، کمــــا تتمثــــل فيهــــا 
ــــوازن ومعهــــا احلرکــــات الطويلــــة، ونالحــــظ يف ذلــــک نوعــــاً  ةاحلرکــــات القصــــري  عثمــــان، (»مــــن الت

۲۰۰۱ :۱۰(.  
و مــن الســمات الواضــحة للغــة القرآنيــة هــي تکــرار القالــب الصــويت للتعبــري الــذي توضــع فيــه 

للـنفس، وهـذا  قريبـة ةاأللفاظ يف نظام دقيق حبيث جند يف تکرار هذه القوالب لـألذن لـّذة ومتعـ
ومــن  .)۱۶۵: ۲۰۰۳ة، مجعــ(التکــرار جيعلــه ســريع العلــوق بالقلــب، ســهالً يف حفظــه وتــرداده 

ـــــاَر َلِفـــــي َجحـــــيمٍ «: مثلهـــــا هـــــذه اآليـــــات القرآنيـــــة التاليـــــة » ِإنَّ األَبـــــراَر لِفـــــي نَعـــــيٍم و ِإنَّ الُفجَّ
  )۱۴- ۱۳:االنفطار(

إّن هلا أثراً عميقاً يف وجدان «:يتحدث کمال عبد أمحد غنيم عن النغمة املوسيقية فيقول
 یإجـــواء جديـــدة، و قـــدرة فائقـــة علـــ یقلهـــم إلـــالنـــاس، ودوراً عظيمـــاً يف إثـــارة مشـــاعرهم، ون

الـــيت تنســـاب إنغامهـــا  یخماطبـــة إرواحهـــم وعقـــوهلم، حيـــث تکمـــن هـــذه اخلاصـــية يف املوســـيق
بأحلــان ذات داللــة تــوقظ إحســـاس املتلقــي وختلــق لديــة مالمـــح عــامل الــنص، وتشــعره باملتعـــة 

» داخليــةتــأثريات  الفنيــة الــيت يتــذوقها مــن خــالل جتــاوب الــنغم مــع الفکــرة، ومــا لــذلک مــن
  ).۳۰۳: ۲۰۰۴أمحد غنيم، (
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  التقابل و تداعي المعاني ۳.۶
لتـــداعي املعـــاين أســـباب و عوامـــل عـــّدة، مـــن أّمههـــا التقابـــل، ألّن التقابـــل ال ينفـــّک مـــن داللـــة 

يف الـذهن  یمـن تـداعي املعـاين، ألنَّ فيـه إستحضـار صـورة املعنـتزام وداللة اإللتزام ال تنفکُّ اإلل
بغري اللفـظ املوضـوع لـه، وهـذا هـو تـداعي املعـاين، ومـن روعـة أثـر تـداعي املعـاين يف التقابـل هـو 

 یلــــإ یاملخاطــــب قبــــل ســــريه بلفظــــه املوضــــوع لــــه مثّ أعــــادة املعنــــ یمــــن املــــتکلم إلــــ یســــري املعنــــ
  .املخاطب باللفظ املوضوع له

ينتظــره الســامع عنــدما ينتهــي الطــرف ومــن أمجــل مــا يف املقابلــة مــن قيمــة بالغيــة ،حتقيــق مــا 
يتوقــع ) ۱۰:نبــأ(» و جعلنــا الليــل لباســاً « : یســبيل املثــال يف قولــه تعــال یاألول مــن املقابلــة فعلــ

وتــــؤدي )  ۱۱:نبــــأ(» وجعلنــــا النهــــار معاشــــاً «القــــارئ أو الســــامع أن يکــــون يف مقابــــل ذلــــک 
قــادرة علــى خماطبــة قــوى الــنفس املقابلــة دورا كبــريا يف األســلوب القــرآين، فهــي مــن األســاليب ال

مجيعهــا، وذلــك بتحريــك قــوة العقــل، وتنشــيط قــوة الشــعور، وتفعيــل غريــزة حــّب االســتطالع، 
وذلــك لتلبيــة حاجــات الــنفس املتطلعــة دائمــا إىل املتعــة الوجدانيــة، والنكتــة العقليــة، والراغبــة يف 

 .األسلوب اجلميل، واملعىن العميق
تضــفي مجــاال فنّيــا  - و خباصــة أســلوب التصــوير - األســاليبو املقابلــة بإنســجامها مــع بقيــة 

خاّصـــا علـــى التعبـــري، ومنشـــأ هـــذا اجلمـــال وجـــود الصـــور املتقابلـــة، واأللـــوان املتباينـــة، والنمـــاذج 
البشـــرية املختلفـــة، واحلقـــائق الدينيــــة املتناقضـــة، وغـــري ذلـــك مــــن األشـــياء املتضـــادة يف طبائعهــــا 

  .وأشكاهلا
إّمنا هي تداعي املعاين، فالضـد أو املقابـل جيلـب إىل    باق واملقابلةإّن سّر بالغة كل من الط

فــإذا كتــب األديــب أو نطــق، أحــد املتســاندين وقــع مقابلــة يف ذهــن .. الــذهن ضــده، أو مقابلــه 
ــذا يتحــول متلقــي األدب إىل مرســل لــه التقابــل   متلقــي يف األدب، قبــل أن يقــرأه أو يســمعه، و

، یالـذهن مـن أيـة عالقـة أخـر  ی املعاين، بل و رمبا کانت أقرب إلـيف الواقع نوع من العالقة بني
الـذهن، فعالقــة الضـَدية مـن أوضــح  یإلـ یمــن املعـاين، يـدعو ضـد هــذا املعنـ یفمجـّرد ذکـر معنـ

  .)۲۰۷: ۲۰۰۳أنس، (األشياء يف تداعي املعاين 
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اة مقصـودة للتـأثري جيعل اجلمال الفـين أد« يف احلقيقة إّن القرآن الکرمي يف تقابالته اجلمالية 
  ).۱۴۱: ۱۹۶۶قطب، (» الوجداين فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة اجلمال الفنية

  
  نظرة إحصائية .۷

ـــه باحـــث يف أي جمـــال مـــن جمـــاالت  مبـــا أّن علـــم اإلحصـــاء علـــم تطبيقـــي ال يکـــاد يســـتغين عن
وهــو يســاعد يف ودالالت نتائجــه ميکــن أن تفيــد يف إيضــاح وتأکيــد کثــري مــن الظــواهر . احليــاة

فلــذلک يف ضــوء دراســـتنا للجــزء الثالثـــني  إســتنتاج عالقــات ودوال تغيـــب عــن املالحظــة عـــادة
 :نورد  املقابالت املستعملة يف اجلدول اآلتية

 مقابلة إثنين بإثنين النبأ 10-11 1

 مقابلة إثنين بإثنين النازعات 29 1

 مقابلة إثنين بإثنين عبس 5-10،38-41 2

 مقابلة إثنين بإثنين تكوير 12-13،17-18 2

 مقابلة إثنين بإثنين انفطار 13-14 1

 مقابلة إثنين بإثنين مطففين 18و2-3،7 2

 مقابلة ثالثة بثالثة انشقاق 7-13 1

 مقابلة إثنين بإثنين بروج 10-18 1

 المقابلة ثالثة بثالثة غاشيه 2-10 1

 مقابلة إثنين بإثنين فجر 15-16 1

 مقابلة إثنين بإثنين بلد 17-19 1

 مقابلة إثنين بإثنين شمس 9-10 1

 مقابلة إثنين بإثنين ليل 1-2  1

 مقابلة أربعة بأربعة = 5-10 1

 مقابلة إثنين بإثنين بينه 6-7 1

 مقابلة إثنين بإثنين زلزله 7-8 1

 مقابلة إثنين بإثنين قارعه 6-8 1
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  1  37  نبأ  التقابل اإلصطالحي

  2  25،46  نازعات  اإلصطالحيالتقابل 

  1  22-21  عبس  التقابل اإلصطالحي

  1  5  انفطار  التقابل اإلصطالحي

  1  13 بروج التقابل اإلصطالحي
  1  12-11 طارق التقابل اإلصطالحي
  1  13 ياعل التقابل اإلصطالحي
  1 7 = التقابل اإلصطالحي
  1 3 فجر التقابل اإلصطالحي
  2  3،13 ليل التقابل اإلصطالحي
  1 4 يضح التقابل اإلصطالحي
  2  5،6 شرح التقابل اإلصطالحي
  1 2 قريش التقابل اإلصطالحي
  1 6 الناس التقابل اإلصطالحي

  
الحظنـــا مـــن خـــالل إحصـــاؤنا للمقابلـــة، إّن املقابلـــة اإلصـــطالحي وردت يف اجلـــزء الثالثـــني 

  .مرة بينما اّن تقابل اجلملة ورد عشرين مرة ۱۷
هـــذا  یفنـــا بـــديعيا خالصـــا لـــه تـــأثريه اخلـــاص املتميـــز، ويتجلّـــ) التقابـــل اإلصـــطالحي(للطبـــاق

التــأثري يف أنّــه جيمعــه بــني األضــداد خيلــق صــوراً ذهنيــة متعاکســة يــوازن فيمــا بينهمــا عقــل القــارئ 
ووجدانـــه فيتبـــني مـــا هـــو حســـن منهـــا و يفصـــله عـــن ضـــده، ومـــن هنـــا فـــإن هـــذا الفـــن البـــديعي 

الشـعور آثـاراً عميقـة  ه معرضاً للمعاين الذهنية والنفسية والعقلية املتنافرة فترتک يفيستوي حبد ذات
ا املوازن املقارن   .)۴۴۳: ۱۹۸۲مطلوب،(بأسلو

ذا الفن البديعي قد أضاف بصمة بالغيـة بديعيـة ذات طـابع لـه تـأثريه اخلـاص يف اجلـزء  و 
صـوراً متعاکسـة هلـا آثـار يف ذهنيـة القـارئ الثالثني من القرآن الکـرمي، کمـا اسـتطاع أن خيلـق لنـا 

  .ونفسيته ووجدانه
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لقــد کــان التقابــل العقــدي احملــور األســاس واملوضــوع األکثــر أمهيــة بــني موضــوعات املقابلــة 
وضع احلد الفاصل بـني الکفـر والشـرک مـن ناحيـة وبـني اإلميـان «القرآنية وبالغتها إمنا تکون يف

  ).۱۱۵۰: ۱۹۸۵محدة، (»یمن ناحية أخر  یواحلق واهلد
ذا توثّقت العالقة بني الداللـة و البالغـة جيمعهمـا الرتکيـب و التوليـد والـنص، فـإن کـان  و 

بابـــاً مـــن أبـــواب البـــديع وحمّســـناً معنويـــاً عنـــد البالغيـــني القـــدماء، فإنّـــه عنـــد ) الطبـــاق و املقابلـــة(
يل، وال يقــف مجــال الــدالليني أحــد أنــواع نظريــة العالقــات، وإبــداع مــن إبــداعات التوليــد الــدال

الصــورة اللفظيــة؛ بــل لــه قيمتــه املعنويــة يف الــنص، حيــث جتــد تلــک احلرکــة  یالتقابــل الــداليل علــ
العقليـــة العنيفـــة يف نظـــم مـــن املفـــردات و اجلمـــل املتقابلـــة، تتقـــارب مثّ تتباعـــد يف عـــرض حرکـــي 

  .ة مجيلةقوة إدراک العقل للشيء بضده، فأنتج بذلک قوالب لفظي یسريع ومتميز بين عل
  
  النتائج .۸

  :و تشري نتائج هذا البحث الی النقاط التالية
إنَّ مــن أبــرز املعطيــات العظيمــة الــيت جتلــت مــن خــالل توظيــف التقــابالت الدالليــة يف جــزء 
الثالثــني، تثبيــت املفــاهيم واألفكــار، الــيت اشــتملت عليهــا التقــابالت بانواعهــا املختلفــة، ومحلتهــا 

صـــد وأهـــداف إرشـــادية، وعقديـــة؛ تلـــك املقاصـــد الـــيت قـــدمتها الســـور اآليـــات املباركـــة مـــن مقا
وتناســـب املعـــاين، ومـــن خـــالل الطبـــاق واملقـــابالت، مبـــا يتناســـب  ظبأطبـــاق مـــن مجاليـــات اللفـــ

  .- عزَّ امسه  –واإلعجاز البياين لكتاب اهللا العزيز 
کمـــا کـــان إّن أســـلوب التقابـــل عنـــد القـــدماء مل خيـــرج عنـــدهم عـــن إطـــار الطبـــاق واملقابلـــة،  

م إلو  .الغرض من وضعه حتسني الکالم هذا األسلوب، مل يـأتوا جبديـد  یإّن املعاصرين يف نظر
 .حبث أصحاب هذه الوجهة یوفکرة التحسني واحملسن البديعي هي املسيطرة عل

إنَّ دراسة التقابل من الناحية الداللية کان أول ظهـور هلـا يف العصـر احلـديث عنـد الغـربيني، 
 .وِغريهاالدراسات الداللية احلديثة ظاهرة داللية مستقلة کالرتادف  يعترب يفوالتقابل 
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التقابـــل مل يکـــن أســـلوباً زخرفيـــاً، زائـــداً، بـــل جـــاء ألغـــراض دالليـــة، منســـجماً مـــع الســـياق  
ـذا  یيـؤد. النصي، غري أجنـيب وال دخيـل عليـه التقابـل دوراً كبـرياً يف خلـق املشـاهد والتصـوير و

يســاعد التقابــل يف  وأيضــا .لغــاً يف املتلقــي ألنَّــه يوصــل مفــاهيم القــرآن بصــورة جمســدةيــؤثّر أثــراً با
  .یحداث نوع من التوازي الذي ينتنج نوعاً من اإليقاع واملوسيقا

  
  المصادر و المراجع

  القرآن الکرمي
  .دار املسرية: ، بريوت۳بنشره إغناطيوس کراتشفوفسکي، ط  ی، اعتنکتاب البديع). م۱۹۸۲(ابن املعتز
: ، اإلسـکندرية۱، حتقيـق حممـد مصـطفي أبـو شـارب، طالبديع يف علـم البـديع). م۲۰۰۳( ی، حييیابن معط

  .دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر
  .دار صادر: ، بريوتلسان العرب). م۱۹۹۷(ابن منظور

  .۱ط ذيب الغة، دار إحياء الرتاث العريب،بريوت، ).ق. ه ۱۴۲۱(األزهري ، حممد بن أمحد،
ـــة). م۲۰۰۴(أبـــو خضـــر، ســـعيد جـــرب حممـــد  ـــة و االجنليزي ـــة يف العربي عـــامل : ، األردن۱، طالتقـــابالت الداللي

  .الکتب احلديث
  .عامل الکتب: ، القاهرةعلم الداللة). م۱۹۸۸(امحد خمتار،عمر

  .منشورات ناظرين:، قم ين يف شعر أمحد مطرعناصر االبداع الف). م۲۰۰۴(أمحد غنيم، کمال
  .، مکتبة االجنلو املصريةيف اللهجات العربية). م۲۰۰۳(أنس، ابراهيم

  .مکتبة لبنان ناشرون: ، لبنان۱، طعلم لغة النص). م۱۹۹۷(حبريي، سعيد حسن
  .املالينيدار العلم : ، بريوت۳، حتقيق أمحد عبدالغفور عطار، ط الصحاح). ق.هـ۱۴۰۴(اجلوهري 

  .کلية اآلداب: ، اجلامعة املستنصريةظاهرة التقابل يف علم الداللة). بالتا(اجلنايب، امحد نصيف
  .مکتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية: ، مصر۱، طالبديع و التوازي). م۱۹۹۹(حسن الشيخ، عبدالواحد

ــــة األرب). م۱۹۸۷(احلمــــوي ابــــن حجــــة ــــة األدب وغاي ــــة  :، شــــرح عصــــام شــــعيتو، بــــريوتخزان دار و مکتب
  .اهلالل

  . شرکة الشهاب: ، اجلزائرنظرية التصوير الفين عند سيد قطب.). م۱۹۸۸(اخلالدي ،صالح عبد الفتاح 
  .دار الفکر: ، دمشق۲، طعلم الداللة العريب). م۱۹۹۶(الداية، فايز
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: ائـــر، اجلز ۴ديـــب البغـــا، ط ی، ضـــبط وختـــريج و تعليـــق مصـــطفخمتـــار الصـــحاح). م۱۹۹۰(الـــرازي، أبـــو بکـــر
  .یداراهلد

  .بريوت، دارالکتب العلمية: ۱، طالتفسري الکبري). م۱۹۹۰(الرازي، حممد بن عمر بن احلسني بن علي
  . دار القلم: ، بريوت۱، طمفردات ألفاظ القرآن). بالتا(الراغب االصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد

  .دار عمار :، عمان۴، طالتعبري القرآين). م۲۰۰۶(السامرائي ،فاضل صاحل
  .جامعة الشارقة: ، اإلمارات العربية املتحدةطريق التفسري البياين یعل). م۲۰۰۲(السامرائي، فاضل صاحل
  .دار الکتب العلمية: ، بريوت مفتاح العلوم). بالتا(السکاکي ،أبويعقوب

  .مکتبة النهضة املصرية: ، القاهرة۷، طأصول النقد األديب) .م۱۹۶۴(الشايب، أمحد
ــــــد الواحــــــد حســــــنالشــــــيخ،  ــــــرتاث العــــــريب دراســــــة تطبيقيــــــة). م۱۹۹۹(عب ــــــة يف ال ، ۱، طالعالقــــــات الداللي

  .مکتبة اإلشعاع: اإلسکندرية
، اجلامعــة املستنصــرية  ظــاهرة التقابــل الــداليل يف اللغــة العربيــة). م۱۹۸۹(العبيــدي ،عبــد الکــرمي حممــد حــافظ 

  .کلية اآلداب
ـــة والشـــعرکتـــاب الصـــناعتني ا. )م۱۹۸۶(العســـکري، ابـــوهالل ـــقلکتاب علـــي حممـــد البجـــاوي و حممـــد  ، حتقي

  .منشورات املکتبة العصرية: أبوالفضل إبراهيم، بريوت
  .منشــــــــــأة املعــــــــــارف: ، االســــــــــکندريةفلســــــــــفة البالغيــــــــــة بــــــــــني التقنيــــــــــة و التطــــــــــور). بالتــــــــــا(عيــــــــــد، رجــــــــــاء

الـوطن : ، القـاهرةیلـ، الطبعـة األو )دراسـة يف اللغـة و األدب(العالمة و العالمية). بالتا(عبداملطلب، حممد
  .العريب للنشر و التوزيع

: مکتبــة لبنــان ناشــرون، لــو جنمــان: ، بــريوت۱، طیالبالغةالعربيــة قــراءة أخــر ). م۱۹۹۷(عبــداملطلب، حممــد
  . الشرکة املصرية العاملية للنشر

  .منشورات جامعة قار يونس: ، بنغازيدراسات يف البالغية العربية). م۱۹۹۷(غريب عّالم، عبدالعاطي
  .مطبعة النجاح اجلديدة: ، نيامياللغة والّدين واهلوية). م۲۰۰۰(ِغريي،عبدالعلي الود،

، حتقيـــق مهـــدي املخزومـــي و إبـــراهيم کتـــاب العـــني). بالتـــا(الفراهيـــدي، أبـــو عبـــد الرمحـــان اخلليـــل بـــن أمحـــد
  .السامرائي، دار مکتبة اهلالل

  .جامعة يرموک: ، األردنالتقابل الداليل). بالتا(القرعان، فايز عارف
،  ۲منهاج البلغاء و سراج األدباء، تقدمي وحتقيق حممـد احلبيـب ابـن اخلوجـة، ط). م۱۹۸۱(القرطاجين، حازم

  .دار الغرب اإلسالمي: بريوت
: ، بـريوت۳به وراجعـه عمـاد بسـيوين زغلـول، ط ی، اعتناإليضاح يف علوم البالغية). بالتا(القزويين، اخلطيب 

  .مؤسسة الکتب الثقافية
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، حتقيـق حممـد حمـي الـدين العمدة يف حماسـن الشـعر و أدبـه و نقـده). م۱۹۷۲(القريواين، أبو احلسن بن رشيق
  .دار اجليل: ، بريوت۴عبداحلميد، ط

  .دار الشروق: ، بريوت۱۷، ط يف ظالل القرآن، )ق.هـ۱۴۱۲(قطب، سيد 
  .، القاهرةالتصوير الفين يف القرآن الکرمي). م۱۹۶۶(قطب، سيد

، حتقيــق عبــد احلميــد احملکــم و احملــيط األعظــم).  م۲۰۰۰(املرســي، أبــو احلســني علــي بــن إمساعيــل بــن ســيدة 
  .دارالکتب العلمية: هنداوي، بريوت

جممـع اللغـة / حامـد عبـد القـادر ـ حممـد النجـار، املعجـم الوسـيط  حتقيـق / الزيـات، أمحـد / مصـطفى إبـراهيم 
  .العربية، دت
  .معهد اإلمناء العريب: ، بغداد۲، طالبالغية العربية املعاين و البيان و البديع). م۱۹۸۰(مطلوب، أمحد 
  .مطبعة اجملمع العلمي العراقي: ، العراقمعجم املصطلحات البالغية و تطورها). م۱۹۸۷(مطلوب، امحد 
لتعلــيم وزارة ا:  ، اجلمهوريــة العراقيــة۱، طالبالغــة و التطبيــق). م۱۹۸۲(البصــر، کامــل حســن /مطلــوب، أمحــد

  .العايل والبحث العلمي
ــة أصــــوله ومباحثــــه يف الــــرتاث العــــريب). م۲۰۰۱(منقــــور، عبــــداجلليل ـــــم الداللـــ منشــــورات احتــــاد : ، دمشــــقعلـ
  .الکتاب العرب

  .كلية اآلداب: جميد املاشطة وآخرون ، جامعة البصرة: ، ترمجةعلم الداللة). م۱۹۸۰(الينز، جون 
دار : ، أربــد األردن۱، تقــدمي علــي احلمــد، طتطبيقــي يف الــرتاث العــريبعلــم الداللــة ال). م۲۰۰۷(ــر، هــادي

  .األمل للنشر و التوزيع
  :المقاالت و الرسائل

، احتـــاد الکتـــاب العـــرب، العـــدد جملـــة موقـــف األديباإليقـــاع يف القصـــة القرآنيـــة ، ). م۲۰۰۳(مجعـــة، ابـــراهيم 
۳۷۹.  

  .۹عجــــــــــازه، اجمللــــــــــة الثقافيــــــــــة، العــــــــــددالقــــــــــرآن الکــــــــــرمي و اســــــــــتمرارية إ). م۱۹۸۵(محــــــــــدة، حممــــــــــد علــــــــــي
ـــداملنعم ياســـني، وســـن  ـــة االدآب، ). م۲۰۰۹(عب ـــة کلي ـــة التقابـــل الصـــوري بـــني املـــؤمن و الکافر،جمل ثنائي

  .۳۵۱- ۳۳۳،صص۹۱بغداد، العدد جامعة
ظواهر أسلوبية و فنية يف سورة النحـل، جامعـة النجـاح الوطنيـة، ).م۲۰۰۱(عثمان، أسامة عبد املالک إبراهيم

  .، ماجستريرسالة


