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بإشراف:
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نيسان ٕٕٕٓ -

تأييد المشرف وموافقتو
بأن ىذا البحث الموسوم بـ(المقابمة وظيفتيا واجراءاتيا  -دراسة تطبيقية في جزء
أؤيد ّ

"عم") لمطالبة (إميان جالل حممد) في المرحمة الرابعة ،قسم المغة العربية ،كمية المغات ،قد
أنجز وكتب تحت إشرافي ،ونظ اًر لتوافر الشروط المطموبة فيو ،أوافق أن يقدم بشكمو
الحالي ،وأرشحو لممناقشة ،مع التقدير.

التوقيع:
االسم :م .م .كوناي أحمد عمي
التاريخٕٕٕٓ /ٗ /ٕٔ :

بسم هللا الرحمن الرحيم
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وَمَنِ َيعِنَلِ مِثِقالَ ذَرَّةٍ َشرًّا َيرَهُ]
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ٖٔ – ٕٔ

الخاتمة
قائمة المصادر والمراجع
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المقدمـــة
الحمدهلل المتفرد بالخمق يصطفي من يشاء ويختار لو األسماء الحسنى والبقاء واإلقتدار ،والصالة
والسالم عمى حبيبو المصطفى المختار المتوج بالحمّة والوقار ،وآلو األطيار وأصحابو األخيار ومن تبعيم
بإحسان إلى يوم القرار.
وبعد.....
فإن المغة العربية من المغات العالمية الميمة،فضال عن أنيا لغة القرآن الكريم ،وىي لغة جديرة
بالعناية واإلىتمام لفيم النصوص الشرعية واستنباط مكوناتيا البالغية،واساليب البالغية بمختمف أنواعيا
تعد سمة من سمات االعجاز الذي نزل بو القرآن الكريم .وبما أن ىذه المغة مكونة من مستويات مختمفة
واليسع البحث الخوض في تمك المستويات كميا ،وكان حبي لمقرآن الكريم ولمادة البالغة ،ىو ما دفعني
أن أختار ىذا الموضوع {المقابمة وظيفتيا واجراءاتيا دراسة تطبيقية في جزء عم} موضوعاً لبحث التخرج.
وييدف ىذا البحث إلى كشف ىذه المواضع التي وردت عمى اسموب المقابمة في ىذه الجزء من القرآن
الكريم ،وبيان وظيفتيا و دالالتيا المختمفة في كل موضع من خالل تفسير اآليات الكريمة وبيان األحوال
المختمفة التي تتضمنيا اآليات.
ويتألف ىذا البحث من تمييد ومبحثين والنتائج ،فالتمييد يتناول تعريف المقابمة لغة واصطالحاً
ومايتعمق بمفيوم الم قابمة ،والمبحث األول تطرق إلى أنواع المقابمة أما المبحث الثاني فقد احتوى عمى
التطبيقات في جزء عم ،وقد اعتمد البحث عمى مصادر ميمة ،منيا (مفتاح العموم لمسكاكي ونقد الشعر
لقدامة بن جعفر وكتاب الصناعتين ألبي ىالل العسكري وغيرىا من المصادر) وكذلك اعتمد عمى بعض
المراجع منيا( :البالغة العربية لعبدالرحمن بن حسن الدمشقي ،والبالغة الصافية في المعاني والبيان
والبديع لحسن اسماعيل عبدالرزاق).
وقد واجيت عدة صعوبات منيا :ضيق الوقت وصعوبة فيم تمك المصادر ،وتحميل اآليات
القرآنية عمى غرارىا والغوص في جمال درره مما تطمب مراجعة مصادر متنوعة والنظر.

الباحثة
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التمييد
المقابمة لغة:
يندرج ىذا الفن ويدرس تحت باب عمم البديع "ىو العمم الذي تُ ْع ِرف بو المحسنات الجمالية المعنوية
المفظية المنثورة ،الَّتي لم تُْم َح ْق بعمم المعاني ،وال بعمم البيان".
و ّ
فالمحسنات الجمالية
المعنوية :ىي ما يشتمل عميو الكالم من زينات جمالية معنوية قد يكون بيا أحياناً
ّ
تحسين وتزيين في المفظ أيضاً ولكن تبعاً ال أصالة.
ٌ

لفظية ،قد يكون بيا تحسين
المفظية :ىي ما يشتمل عميو الكالم من زينات
أما المحسنات الجمالية
جمالية ّ
ّ
ّ
وتزيين في المعنى أيضاً ،ولكن تبعاً ال أصالة.

حدىا ورسميا.
والمقابمة نوع من أنواع عمم البديع،وينبغي التعرف عمى مفيوميا المغوي قبل االطالع عمى ّ
والمقابمة في لغة العرب تعرض ليا عمماء المغة باعتبار الجذر المغوي ومايشتق منو،فقد جاء عند ابن
اح ٌد ِ
الالم أَصل و ِ
َّ
الشي ِء لِ َّ
يح تَ ُد ُّل َكمِموُ ُكمُّيا َعمَى مواجي ِة َّ
مشي ِء"(ابن فارس،
فارس ":اْلقَ ُ
صح ٌ
َ
َُ َ َ
َ
ُ
اء َو ُ ْ ٌ َ
اف َواْل َب ُ
ْ
ْ
ٖٜٜٔه ٜٜٔٚ -م.)٘ٔ /٘ ،
وعند ابن سيده"من قابل الشيء بالشيء مقابمة وقباال أي عارضو ،فمقابمة الكتاب بالكتاب وقبالو
ِ
الشيء َي ْقبِ ُل قَْبالً وأَ ْقَب َل َعمَْي ِو
بو :معارضتو"(ابن سيدهٕٔٗٔ ،ه ٕٓٓٓ -م .)ٕٜٗ /ٙ ،وقيل" :قََب َل عمى
ِ
َخ َذ ِف ِ
جاىو .وقابمَو ُمقابمَةً :واجيَو" (الزبيدي،
يو .وأَ ْقَبْمتُو
بوج ِيو :إِذا لَ ِزَمو وأ َ
الشيء :جعمتُو َيمي قُبالَتَو أَي تُ َ
َ
َ
ٖٓ.)ٕٜٔ /

ٍ
ِ
شيء قمت :قابمتُو بِ ِو"(األزىريٕٓٓٔ ،م)ٔٗٓ /ٜ ،
ت َش ْيئا إِلَى
ضم ْم َ
وقال األزىري أن المقابمة ":إذا َ
(االستِ ْقبال) ِ
ِ
ِ
َّ
ض ُّد ِاال ْستِ ْد َب ِار(الرازئٖٜٜ ،ه ٜٜٔٚ -م)ٕٗٙ ،
فاْل ُمقَ َابمَةُ اْل ُم َو َ
اجيَةَُ .و(التقَ ُاب ُل) م ْثمُوَُ .و ْ َ ُ
وتقابل الموضعان إذا كان أحدىما حيال اآلخر وقبالتو ،وكأنو في الحقيقة أقبل كل واحد منيما عمى
صاحبو وشابيو في التقابل (الصولئٖٗٔ ،ه.)ٕٔٓ،
ومما تقدم يتبين لنا ان المعنى المغوي لممقابمة ال يخرج عن إطاره العام وىو المواجية مع اإلشارة
إلى أن بعضيم قد اعتبره معارضة كما اشرنا اليو في قول ابن سيده.

2

التعريف االصطالحي:
تُعد المقابمة نوعاً من أنواع المحسنات البديعية المعنوية ،ويعتبر قدامة بن جعفر من أوائل عمماء
البالغة الذين أشاروا إلى مفيوم المقابمة وتعريفو وقد جاء في كتابو نقد الشعر" صنع الشاعر معاني يريد
التوفيق بين بعضيا وبعض ،أو المخالفة ،فيأتي في الموافق بما يوافق ،وفي المخالف بما يخالف عمى
الصحة ،أو يشرط شروطاً ،ويعدد أحواالً في أحد المعنيين ،فيجب أن يأتي فيما يوافقو بمثل الذي شرطو
وعدده ،وفيما يخالف بأضداد ذلك"(جعفرٖٕٔٓ ،ه ،)ٗٚ ،وعمى ىذا يتبين أن ىذا النوع عنده يشتمل
نوعين من المحسنات المعنوية وىو مراعاة النظير والمقابمة بينما المقابمة عند جميور البالغيين تعم ما
متناسبا وما كان منيا عمى غير التناسب.
كان من المعاني
ً
قال أبو ىالل العسكري" :المقابمة :إيراد الكالم ،ثم مقابمتو بمثمو فى المعنى والمفظ عمى جية الموافقة أو
المخالفة"(العسكرئٜٗٔ ،ه .)ٖٖٚ ،والمقابمة عنده تنقسم عمى قسمين :فأما ما كان منيا فى المعنى
فيومقابمة الفعل بالفعل؛ مثالو قول هللا تعالى{ :فَتِْم َك ُبُيوتُيُ ْم ِ
خاوَيةً بِما ظَمَ ُموا}( َّ
النمل ،)ٕ٘ :فخواء بيوتيم
الرقاع:
وخرابيا بالعذاب مقابمة لظمميم .وأما ما كان منيا باأللفاظ ،فمثل قول عدى بن ّ
يدى وسادىا
ولقد ثنيت يد الفتاة وسادة  ...لى جاعال إحدى ّ
(العسكرئٜٗٔ ،ه)ٖٖٚ ،
وقد تابع ابن األثير أبا ىالل العسكري في تقسيم المقابمة حيث أشار بقولو "أنو ال يخمو الحال فيو
من وجيين :إما أن يقابل الشيء بضده ،أو يقابل المعنى بما ليس بضده ،وليس لنا وجو ثالث .فأما
األول -وىو مقابمة الشيء بضده كالسواد والبياض ،وما جرى مجراىما -فإنو ينقسم قسمين :أحدىما مقابمة
ض َح ُكوْا
في المفظ والمعنى ،واآلخر مقابمة في دون المفظ .أما المقابمة في المفظ والمعنى فكقولو تعالىَ { :فْم َي ْ

َقِميالً َوْل َي ْب ُكوْا َكثِياً}(التَوبة )ٕٛ :فقابل بين الضحك والبكاء والقميل والكثير ،وكذلك قولو تعالى{ :لِ َكيال تَْأ َسوا
آتاكم}(الحديد( )ٕٖ :ابن األثير.)ٕٙ٘ /ٕ ،
َعمى َما فاَتَ ُك ْم ْوال تَ ْف َرُحوا بِ َما ُ
أما ابن الرشيق القيرواني فقال" :المقابمة مواجية المفظ بما يستحقو في الحكم ،وىي تتصرف في

أنواع كثيرة ،وأصميا ترتيب الكالم عمى ما يجب؛ فيعطي أول الكالم ما يميق بو أوالً ،وآخره ما يميق بو
آخ اًر ،ويأتي في الموافق بما يوافقو ،وفي المخالف بما يخالفو وأكثر ما تجئ المقابمة في األضداد ،فإذا
جاوز الطباق ضدين كان مقابمة مثال ما أنشده قدامة لبعض الشعراء ،وىو:
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عجباً كيف اتفقنا؛ فناصح  ...وفي ،ومطوي عمى الغل غادر؟
فقابل بين النصح والوفاء بالغل والغدر ،وىكذا يجب أن تكون المقابمة الصحيحة"(.القيروانئٗٓٔ ،ه -
ٜٔٔٛم.)ٔ٘ /ٕ ،
وعرفيا السكاكي فقال" :أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وبين ضدييما ثم إذا شرط ىنا شرطت
ىناك ضده" (السكاكئٗٓٚ ،ه ٜٔٛٚ -م.)ٕٗٗ ،
ويتبين لنا من التعاريف أن المقابمة تتحقق عندما يأتي المتكمم بمعنيين متوافقين أو أكثر ليس
بينيما تضاد ثم يأتي بما يوافق ذلك عمى الترتيب.
التقابل والطباق:
لقد أكسب المقابمة تسميات ومصطمحات متعددة منيا :المطابقة والتطبيق والتكافؤ والتضاد ...فجاء التقابل
عند البالغيين إما ضمن الطباق أو بشكل مستقل عنو (صالحٖٔٗٙ ،ه ٕٓٔ٘ -م.)ٖٔ ،
َّ
ض ِع َشي ٍء مبس ٍ
اف أَصل ص ِحيح و ِ
وط َعمَى
قال ابن فارس(" :طَ َب َ
اح ٌدَ ،و ُى َو َي ُد ُّل َعمَى َو ْ
ْ َْ ُ
اء َواْلقَ ُ ْ ٌ َ ٌ َ
اء َواْل َب ُ
ق) الط ُ
الشيء َعمَى َّ
ت َّ
ط َابقَا.
ول :أَ ْ
ق لِمثَّانِي ؛ َوقَ ْد تَ َ
الش ْي ِء ،فَ ْاأل ََّو ُل طََب ٌ
ِم ْثمِ ِو َحتَّى ُي َغ ِطَّيوُِ .م ْن َذلِ َك الطََّب ُ
ط َب ْق ُ
ق .تَقُ ُ
َْ
ِ ِ
ق َّ
اس َعمَى َك َذاَ ،كأ َّ
صمَ َح.
َو ِم ْن َى َذا قَ ْولُيُ ْم :أَ ْ
َن أَ ْق َوالَيُ ْم تَ َس َاو ْ
ط َب َ
َح ُد ُى َما ط ْبقًا ل ْْل َخ ِر لَ َ
ت َحتَّى لَ ْو ُ
الن ُ
صّيِ َر أ َ

الِ ،في قَ ْولِ ِو تَ َعالَى{ :لَتَْرَكُب َّن طَ َبقًا َع ْن طََب ٍ
ق} (االنشقاق( ")ٜٔ :ابن فارسٖٜٜٔ ،ه -
َوالطََّب ُ
ق :اْل َح ُ

ٜٜٔٚم.)ٖٜٗ /ٖ ،

وقال الزمخشري" :وافق شن طبقو" :غطاءه .ووضع الطبق عمى الحب وىو قناعو ،وأطبقت الحب والحقّة
ونحوىما ،وأطبقت الرحى إذا وضعت الطبق األعمى عمى األسفل .وطابق الغطاء اإلناء ،وانطبق عميو
وتطبق .ويقال :لو تطبقت السماء عمى األرض ما فعمت .والسموات طباق :طبقة فوق طبقة أو طبق فوق
طبق .وطبق العنق :أصاب المفصل فأبانيا .وسيف مطبق .وحقيقة التطبيق :إصابة الطبق وىو موصل
ما بين العظمين.
وقد جعل بعض عمماء البالغة ىذا المون -المقابمة  -من المحسنات البديعية فناً مستقال بذاتو
كما أشار اليو قدامة بن جعفر ،ولكن اختمط عند بعضيم مع الطباق فقد اعتبروه نوعا من الطباق ،وأنيا
داخمة فيو ،فالخطيب القزويني يذكر ىذا المون بعد فراغو من الطباق وأقسامو بقولو :ودخل في المطابقة
ما ُيخص باسم المقابمة ،وكذلك فَ َعل غيره من المتأخرين ،وحجتيم أن ىذا المون قائم عمى الجمع بين
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معنيين متقابمين في الجممة؛ أي :عمى وجو مخصوص دون آخر ،إذ ليس التقابل بين كل اثنين من
المعاني (مناىج جامعة المدينة العالمية ،)ٖٜ٘ ،وانما كانت المقابمة أخص من الطباق ،ألن المقابمة
قابل ذلِ َك عمى سبيل الترتيب)(الدمشقئٗٔٙ ،ه ٜٜٔٙ -م،
فييا(يؤتى َ
بمعن ْيين فأ ْكثر ،ثَُّم ُي ْؤتَى بما ُي ُ
ٕ).

وقد تابعيم د .حسن عمى أن المقابمة من الطباق (عبدالرزاقٕٓٓٙ ،م ،)ٕٙٓ ،ويأتي الفرق بين
المقابمة والمطابقة من وجيين :أحدىما أن المقابمة ال تكون إال بالجمع بين ضدين فذين ،والمقابمة تكون
غالباً بالجمع بين أربعة أضداد :ضدان في صدر الكالم ،وضدان في عجزه ،وتبمغ إلى الجمع بين عشرة
أضداد :خمسة في الصدر ،وخمسة في العجز .والثاني أن المطابقة ال تكون إال باألضداد ،والمقابمة تكون
باألضداد وبغير األضداد(البغدادي.)ٜٔٚ ،
والمقابمة عند السكاكي والخطيب ىو نفس األساس الذي يقوم عميو الطباق وىو التضاد في
المعاني .وغاية ما في األمر ،أن التضاد في الطباق يقوم بين معنيين متضادين فقط ،أما في المقابمة فإن
التضاد يكون بأكثر من ذلك ،وىنا ينفرد التقابل بخصوصية ىي أن المعاني المجتمعة قبل التقابل ال بد
المحدثين(مناىج جامعة المدينة
أن تكون متوافقة ،وىذا النوع طباق صريح عند كثير من القدماء و َ

العالمية.)ٖٜٚ ،

ومن المصطمحات المتواردة عمى المقابمة والتي استعمميا عمماء البالغة (المطابقة والتطبيق
والتضاد والتكافؤ) ،قال العموي(( :وىذا النوع من عمم البديع متفق عمى صحة معناه وعمى تسميتو بالتضاد
والتكافؤ ،وانما وقع الخالف فى تسميتو بالطباق والمطابقة والتطبيق ،فأكثر عمماء البيان عمى تمقيبو بما
ذكرناه ،إال قدامة الكاتب ،فإنو قال لقب المطابقة يميق بالتجنيس ،ألنيا مأخوذة من مطابقة الفرس والبعير
لوضع رجمو مكان يده عند السير ،وليس ىذا منو ،وزعموا أنو يسمى طباقا من غير اشتقاق ،واألجود
تمقيبو بالمقابمة ،ألن الضدين يتقابالن ،كالسواد والبياض ،والحركة والسكون ،وغير ذلك من األضداد من

غير حاجة إلى تمقيبو بالطباق والمطابقة ،ألنيما يشعران بالتماثل بدليل قولو تعالى{ :سبع سماو ٍ
ات ِطباقاً}
َْ َ َ

(نوح ،)ٔ٘ :أي متساويات ،ومنو طابقت النعل ،أى جعمتو طاقات مترادفات ،فإذن األخمق تمقيب ىذا

جواب البالغة ونقّادىا البصير والمييمن عمى
النوع بما ذكرناه من المقابمة ،وال يمقب بالطباق كما قالو ّ
معانييا الخبير قدامة ابن جعفر الكاتب فإذا تميدت ىذه القاعدة فمنذكر كيفية التقابل فى الكالم ،ألن
الشىء ربما قوبل بضده لفظا ،وربما قوبل بضده من جية المعنى ،وتارة يقابل بمخالفو ،ومرة يقابل بما
باّللٕٖٔٗ ،ه.)ٜٔٚ / ٕ ،
يماثمو (المؤيد َّ
5

ويمحظ مما سبق أن معظم العمماء والباحثين اتفقوا عمى أن مفيوم الطباق ىو الجمع بين الشيء
فرق وفريق جمع ،كل منيم أدرك منو ماأدرك ،
وضده  ،واختمفوا في التفرقة بينو وبين التقابل ،ففريق ّ
إن الطباق ىو ركيزة أساسية من الركائز
ويمكننا القول :إن التقابل يعتمد عمى الطباق ،لتشكيل الصور ،إذ ّ

التي تؤسس ظاىرة التقابل(صالحٖٔٗٙ ،ه ٕٓٔ٘ -م.)ٔٗ ،

6

المبحث االول
أنواع المقابمة في البالغة العربية

7

المبحث االول
أنواع المقابمة في البالغة العربية
بحثت المقابمة عند عمماء المصطمح المغوي باعتبارات متنوعة،فقد ذىب بعض عمماء المصطمح
إلى تقسيم المقابمة تقسيما منطقيا باعتبار التقابل الوجودي،أي الموجود في الحياة،،فجعميا عمى أربعة
أنواع:
أوال :تقابل النقيضين:أو مايسمى بالسمب وااليجاب ،بحيث يقتضي لذاتو حمل أحدىما عمى حمل اآلخر،
ِ
فتقابل ِْ
ُخ َرى سمبية مثل :زيد
يجاب َو َّ
السمبَ :كون النسبتين متقابمتين بِ َح ْي ُ
اىما إيجابية َو ْاأل ْ
اإل َ
ث يكون إ ْح َد َ
إِ ْن َسان َوزيد لَ ْي َس بِِإ ْن َسان.
ثانيا :تقَابل اْل َع َدم والممكةَ :كون َّ
ضوع قَابل لموجودي
الش ْي َئ ْي ِن بِ َح ْي ُ
َحدىما عدم اآلخر َعن َم ْو ُ
ث يكون أ َ
صيرا.
صر فَِإن اْل َعمى عدم اْل َب َ
كالعمى َواْل َب َ
صر َع َّما من َشأْنو أَن يكون َب ً
ثالثاً :تقَابل التضادَ :كون َّ
ث َال يكون تعقل كل ِم ْنيُ َما بِاْل ِق َي ِ
اس إِلَى اآلخر
الش ْي َئ ْي ِن الوجوديين ُمتَقَابمين بِ َح ْي ُ

ينيما َغ َاية اْلبعد َواْلخالف كالسواد َواْل َب َياض أَوال كالحمرة والسواد َوُيقَال لَيما الضدان
َس َواء َك َ
ان َب َ
ِ
ينيما َغ َاية اْلبعد َواْلخالف ويسميان بالضدين الحقيقي.
المشيوريانَ .وقد ْ
يشتَرط في الضدين أَن يكون َب َ
ابعا :تقَابل التضايفَ :كون َّ
النِ ْس َب ِة إِلَى اآلخر
الش ْي َئ ْي ِن الوجوديين ُمتَقَابمين بِ َح ْي ُ
ث يكون تعقل كل ِم ْنيُ َما بِ ّ
رً
احد من ِجية و ِ
احد ِفي زمان و ِ
اعتِبار وجودىما ِفي اْل َخ ِارج ِفي محل و ِ
اح َدة عمى
كاألبوة والبنوة المتقابمتين بِ ْ َ
َ
َ َ
َ َ
َ
ِ
م ْذ َىب من قَ ِ
ينيما
ال بعدميما ُمطمقًا التقابل َب َ
ال ب ُو ُجود اإلضافات في اْل َخ ِارج َوأما عمى َم ْذ َىب من قَ َ
َ
َ
اعتَِبار اتصاف اْلمحل بيما ِفي اْل َخ ِارج.ين كالسواد َواْل َب َياض(نكرئٕٗٔ ،ه ٕٓٓٓ -م.)ٕٖٓ /ٔ ،
بِ ْ
وقد ذكر الخطيب القزويني أنواع المقابمة عند البالغيين:
وىذا التقسيم ىو المشيور عند عمماء البالغة(المطول لمتفتازاني ،عروس األفراح لمسبكي)
ي ،وَن ِق ِ
اع المقابمة بطريقة أخرى فذكر أنيا "ثَ َالثَةٌَ :ن ِظ ِ
يض ّّيَ ،و ِخ َال ِف ّّي.
أما صاحب البرىان فقد ذكر أ َْن َو ِ
ير ّّ َ
والشك في أن ىذه األنواع الثالثة متفاوتة في وضوح وجو المقابمة فييا:
ِ
ال ُمقَ َابمَ ِة
 -1التقبال النظيري :مثَ ُ
ِ
ِ
يعا ِم ْن
نوم}(البقرة )ٕ٘٘ :ألََّنيُ َما َجم ً

ِ
َّ ِ
الس َن ِة َو َّ
ْخ ُذهُ ِس َنةٌ وال
الن ْوِم ِفي قَ ْولِ ِو تَ َعالَىَ :
{ال تَأ ُ
النظ َيرْي ِن ُمقَ َابمَةُ ّ
ب ِ
ظ ِة.
اب ُّ
الرقَ ِاد اْل ُمقَ َاب ِل بِاْل َيقَ َ
َ
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ود }(الكيف ،)ٔٛ:وىِذ ِه ِىي مقَابمَةُ َّ ِ
ضا ثَُّم
 -2التقابل النقيضيَ { :وتَ ْح َسُبيُ ْم أ َْيقَاظًا َو ُى ْم ُرقُ ٌ
ََ
يض ْي ِن أ َْي ً
النق َ
َ ُ َ
وع ِيما يقابالن َّ ِ
اب َّ ِ
ِ
ِ
الس َنةُ والنَّوم بِ ْان ِفرِاد ِىما متَقَابِ َال ِن ِفي ب ِ
ظةُ.
يض الَِّذي ُى َو اْل َيقَ َ
النق َ
َ
النظ َيرْي ِن َو َم ْج ُم َ
ّ َ ُْ َ َ ُ
ِِ
الش ِر بِ َّ ِ ِ
ِ ِ
َّ
ِ
يد
{وأََّنا َال َن ْد ِري أ َ
َشّّر أ ُِر َ
ال ُمقَ َابمَة اْلخ َالفَ ْي ِن ُمقَ َابمَةُ ّ
 -3التقابل الخالفيَ :ومثَ ُ
الر َشد في قَ ْولو تَ َعالَىَ :
الش َّر بِ َّ ِ
َّان و ِ
ِ ِ
ِ ِ
ض أَم أَر َاد بِ ِيم رُّبيم ر َشداً}(الجن ،)ٔٓ:فَقَابل َّ
الر َشِد اْل َغ ُّي
ض ُّد َّ
ْ َ ُْ َ
ب َم ْن في ْاأل َْر ِ ْ َ
ََ
الر َشد َو ُى َما خ َالفي ِ َ
َِّ
الش ِر ِ
ِ
َّ
َّ
الر َشِد
ط ًعا َواْل َغ ُّي الَِّذي ُي ْخ ِرُجوُ لَ ْفظُ َّ
ض ْمًنا َن ِظ ُير َّ
الر َشِد قَ ْ
َوض ُّد الش ِّر اْل َخ ْي ُر َواْل َخ ْي ُر الذي ُي ْخ ِرُجوُ لَ ْفظُ ّ
ان فَ َكان بِ ِيما رب ِ
ان و ِ
الش ْك ِل أَربعةُ أَْلفَ ٍ
ِ
ِ
صل ِم ْن َى َذا َّ
َّ
اعَّي ِ
ض ْم َن ِ
ان.
اظ ُن ْ
َْ َ
َ َ َُ
ض ْمًنا َنظ ُير الش ِّر قطعا َح َ َ
طقَ ِ َ
الش ْكل ُّ ِ
ِ
ُّ
و َى َذا َّ
ضوُ ُمفَ َّسٌر م ْث ُل َما َذ َك ْرَناهُ َوقَ ْد َي ِرُد َو ُكموُ
الرَباع ُّي يقع في تفسيره عمىوجوه فَقَ ْد َي ِرُد َوَب ْع ُ
ُ
َ
ِ
ِ َّ
ق وَال َّ
ب َوتَ َولَّى }(القيامة )ٖٕ - ٖٔ:فقابل {صدق}
ص َّد َ َ َ
ُمفَ َّسٌرَ ،كقَ ْولِو تَ َعالَى { :فَ َال َ
صمى َولَك ْن َكذ َ
بـ[كذب] و {صمى} الَِّذي ُى َو أَ ْقَب َل بِـ {تَ َولَّى}.
ِ
{ال يسمع ِ
يال َسالَماً َسالَماً} (الواقعة ،)ٕ٘ :المغو في الحثيثة
يما إِ َّال ِق ً
قَ ْولُوَُ ُ َ ْ َ َ :
ون فييَا لَ ْغ ًوا َوَال تَأْث ً
ِ ِ َّ ِ
اْلم ْن َك ِرة والتَّأْثِيم ِفي اْلحيثِي ِ
َّة َّ ِ ِ َّ
يم َم ْن َشأُ التَّ َكب ُِّر َو َم ْب َدأُ َد َر َجاتِ ِو فَ َال
َْ
الناك َرة َوالم ْغ ُو َم ْن َشأُ اْل ُم ْن َك ِر َو َم ْب َدأُ َد َر َجاتو َوالتأْث ُ
ُ َ َ ُ
ف اْلم ْكر ِ
ن ِكير إِ َّال بعد من َك ٍر وَال ِ
ات و ِ
اعتِقَ ِاد تَأْثِ ٍيم وم ْن َشأُ المَّ ْغ ِو ِفي أ ََّو ِل طَر ِ
آخ ُرهُ ِفي
اد إِ ْن َك ٍار إِ َّال َب ْع َد ْ
َ ْ َ ُْ َ ْ
َ ُ َ
اعتقَ َ
َ
َ َ
ََ
وى َ

ف اْلمحظُور ِ
َ ِ
ات َو َم ْب َدِأ
ط َر َ ْ َ

التَّأْثِ ِيم.

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اء َوَن ْح ُن ُن َسّبِ ُح بِ َح ْمِد َك َوُنقَِّد ُس
ك ّ
َو ِم ْن َذل َك أ َْي ً
ضا قَ ْولُوُ تَ َعالَى{ :أَتَ ْج َع ُل فييَا َم ْن ُي ْفس ُد فييَا َوَي ْسف ُ
الد َم َ
ِ
ِ
الدم ِ
لَ َك}(البقرة )ٖٓ:فَقَ َابل ِْ
اء بِالتَّ ْقِد ِ
يس(الزركشئٖٚٙ ،ه ٜٔ٘ٚ -م/ٖ ،
اد بِالتَّ ْسبِ ِ
اإل ْف َس َ
يح َواْل َح ْمد َو َس ْف َك ّ َ
َ
.)ٗ٘ٛ

يل والنَّ ِق ِ
ِ َّ ِ ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ ِ
الن ِظ ِ
يض ُّي ثَانِييَا َو َّ
ي ثَالِثُيَا".
ير ُّ
فيتبين مما تقدم أن والتقابل اْلخ َالف ُّي أَتَ ُّميَا في الت ْشكيك َوأَْل َزُميَا بالتأْو َ
وذكر الزركشي أن بعضاً من عمماء البالغةَ قَ َّسم اْل ُمقَ َابمَةَ باعتبار آخر وذلك بالنظر إلى اقتران

المقابل ،فقد يكون مايقترن بالمفظ األول رديفا لو وقد يكون منفردا عنو من غير لف ونشر مرتب ،وعمى
كل حال فقد جعل ىذا النوع أربعة أنواع:

ٍ ِ َّ ِ
ِ
َّ ِ
ِِ
أَح ُد َىا :أ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ
اسا َو َج َعْم َنا
ْ
َ
{و َج َعْم َنا المْي َل ل َب ً
َن َيأْت َي ب ُك ّل َواحد م َن اْل ُمقَ َّد َمات َم َع قَ ِر َينة م َن الث َوانيَ ،كقَ ْولو تَ َعالَىَ :
اشا}(النبأ.)ٔٔ - ٔٓ :
يار َم َع ً
َ
الن َ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
{و ِم ْن َر ْح َمتِ ِو َج َع َل لَ ُك ُم المَّْي َل َو َّ
النيَ َار
والثانية :أن يأتي بجميع الث َواني ُم َرت َبةً م ْن أ ََّوليَاَ ،ك َما قَ َ
ال تَ َعالَىَ :
لِتَس ُكُنوا ِف ِ
ضمِ ِو}(القصص.)ٖٚ :
يو َولِتَْبتَ ُغوا ِم ْن فَ ْ
ْ
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ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َع َمالُيُ ْم ِفي ُّ
ك
ت َو ُى َو َك ِافٌر فَأُولَئ َك َحبِطَ ْ
{و َم ْن َي ْرتَد ْد ِم ْن ُك ْم َع ْن دين ِو فََي ُم ْ
ت أْ
الد ْن َيا َو ْاآلخ َرِة َوأُولَئ َ
َو َك َذل َكَ :
ِ
ِ
اب َّ
ون}(البقرة( )ٕٔٚ:الزركشئٖٚٙ ،ه ٜٔ٘ٚ -م.)ٗ٘ٛ /ٖ ،
الن ِار ُى ْم فييَا َخال ُد َ
أ ْ
َص َح ُ
ِ
يع الثَّوانِي مرتَّبةً ِمن ِ
ِ ِ
الص ْد ِر،
آخ ِرَىاَ ،وُي َس َّمى َرَّد اْل َع ُج ِز َعمَى َّ
َن َيأْتِي بِ َج ِم ِ
الثَّالِ ُ
َُ َ ْ
ث :أ ْ
يع اْل ُمقَ َّد َمات ثَُّم ب َجم ِ َ
َ
َكفَرتُم بعد إِ ِ
ض وجوه وتَسوُّد وجوه فَأ َّ َِّ
ِ
اب
اس َوَّد ْ
ت ُو ُج ُ
{ي ْوَم تَْب َي ُّ ُ ُ ٌ َ ْ َ ُ ُ ٌ
َما الذ َ
ين ْ
يمان ُك ْم فَ ُذوقُوا اْل َع َذ َ
َكقَ ْولِو تَ َعالَىَ :
وىيُ ْم أ َ ْ ْ َ ْ َ َ
بِما ُكنتُم تَ ْكفُرون وأ َّ َِّ
ت وجوىيم فَِفي رحم ِة َِّ
ين ْاب َي َّ
اّلل ىم فييا خالدون}(آل عمران.)ٔٓٚ – ٔٓٙ :
َما الذ َ
ض ْ ُ ُ ُ ُْ
ََْ
َ ْْ ُ َ َ
طةً َغ ْي َر ُم َرتََّب ٍة ،وُي َس َّمى المَّ َّ
فَ ،كقَ ْوِل ِو تَ َعالَى:
ثَُّم بِ َج ِم ِ
يع الثََّوانِي ُم ْختَمِ َ
َ
آمنوا معو متَى نصر َِّ
ص َر هللا قريب}(البقرة )ٕٔٗ :فنسبة
اّلل أ ََال إِ َّن َن ْ
َُ َ َ ُ َ َ ْ ُ

الرِبع :أَن يأْتِي بِج ِمي ِع اْلمقَ َّدم ِ
ات
َّا ُ ْ َ َ َ
ُ َ
َِّ
َّ
ين
ول َّ
ول َوالذ َ
الرُس ُ
{وُزْل ِزلُوا َحتى َيقُ َ
َ
قولو{ :متى نصر هللا} إِلَى قَولِ ِوَِّ :
الرسول} إِلَى {أ ََال إِ َّن نصر َِّ
ِ ِ ِ
يب}
{والذ َ
اّلل قَ ِر ٌ
آمُنوا} َكن ْس َبة قَ ْولِوَ :
َ َْ
ول َّ ُ ُ
{يقُ ُ
ين َ
ْ
َ
ص ُد َر ِ
ِأل َّ
ان َع ْن ُمتََبايَِن ْي ِن(الزركشئٖٚٙ ،ه ٜٔ٘ٚ -م.)ٗ٘ٛ /ٖ ،
َن اْلقَ ْولَ ْي ِن اْل ُمتََبايَِن ْي ِن َي ْ
أما صاحب كتاب الطراز فقد قسم المقابمة عمى شكل أضرب ناظ ار إلى المقابمة باعتبار المفظ والمعنى:
الضرب األول :فى مقابمة الشىء بضده من جية لفظو ومعناه:

ِيتاء ِذي اْلقُربى وي ْنيى ع ِن اْلفَح ِ
سان وا ِ
اّلل َيأ ِ ِ ِ
ِ
شاء َواْل ُم ْن َك ِر
َ
ْ
ْ
ََ
ومثالو قولو تعالى{ :إ َّن ََّ ُ
ْم ُر باْل َع ْدل َو ْاإل ْح ِ َ
َواْل َب ْغ ِي}(النحل )ٜٓ :فانظر إلى ىذا التقابل العجيب فى ىذه اآلية ما أحسن تأليفو وأعجب تصريفو ،فمقد
جمع فيو بين مقابالت ثالث ،األولى منيا مأمور بيا والثالث التوابع منيى عنيا ،ثم ىى فيما بينيا متقابمة

يال َوْل َي ْب ُكوا َكثِي اًر}(التَوبة.)ٕٛ:
ض َح ُكوا َقمِ ً
أيضا ،ومن ذلك قولو تعالىَ { :فْم َي ْ
ِ
ْس ْوا
فيذا وما شاكمو فيو مقابمتان ،الضحك بالبكاء ،والقميل بالكثير ،ومن ذلك قولو تعالى {:ل َك ْيال تَأ َ
آتاك ْم}(الحديد )ٕٖ :فقابل الفرح بالحزن إلى غير ذلك من اآليات الدالة عمى
َعمى ما فاتَ ُك ْم َوال تَ ْف َرُحوا بِما ُ

األضداد.

الضرب الثاني :فى مقابمة الشىء بضده من جية معناه دون لفظو:
الم وم ْن ي ِرْد أ ْ ِ َّ
َن ييِديو ي ْشرح ص ْدره لِ ْ ِ ِ
ومثالو قولو تعالى{ :فَ َم ْن ُي ِرِد َّ
ضّيِقاً
ص ْد َرهُ َ
اّللُ أ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ
َن ُيضموُ َي ْج َع ْل َ
ْل ْس َ َ ُ
َح َرجاً} (األنعام ،)ٕٔ٘ :فقولو ييدى ويضل من باب الطباق المفظي ،وقولو يشرح صدره مع قولو يجعل
صدره ضيقا حرجا من الطباق المعنوى ،ألن المعنى بقولو يشرح يوسعو باإليمان ويفسحو بالنور حتى

ِ
يطابق قولو ضيقا حرجا وىكذا قولو تعالى{ :فَأ َّ
ص َّد َ
َما َم ْن أ ْ
ق بِاْل ُح ْسنى ( )ٙفَ َسُن َي ّس ُرهُ
َعطى َواتَّقى (٘) َو َ
ِ
َّ
ب بِاْل ُح ْسنى ( )ٜفَ َسُن َي ِّس ُرهُ ِلْم ُع ْسرى (ٓٔ)}[الميل]ٔٓ -٘ :
لِْمُي ْسرى (َ )ٚوأ َّ
َما َم ْن َبخ َل َو ْ
استَ ْغنى (َ )ٛو َكذ َ
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فقولو كذب وصدق ،وقولو اليسرى والعسرى من باب الطباق المفظى ،وقولو أعطى مع قولو بخل ،فإنما
ىو من الطباق المعنوى ،ألن المعنى فى أعطى ،كرم ،ليطابق «بخل» فى معناه دون لفظو.
الضرب الثالث :في مقابمة الشىء بما يخالفو من غير مضادة:
وذلك يأتي عمى وجيين ،الوجو األول منيما أن يكون أحدىما مخالفا لْلخر ،خال أن بينيما مناسبة ،وىذا
صبك م ِ
ِ
ِ
ص َيبةٌ} (التوبة )٘ٓ :فالمصيبة مخالفة لمحسنة
نحو قولو تعالى{ :إِ ْن تُص ْب َك َح َس َنةٌ تَ ُس ْؤ ُى ْم َوا ْ
ِن تُ ْ َ ُ
من غير مضادة ،إال أن المصيبة ال تقارب الحسنة ،وانما تقارب السيئة ،ألن كل مصيبة سيئة ،وليس كل
ِ
َّ
ماء
اء َعمَى اْل ُكف ِار ُر َح ُ
سيئة مصيبة ،فالتقارب بينيما من جية العموم والخصوص ،وىكذا قولو تعالى{ :أَش َّد ُ
ضدا لمشدة ،وانما ضد الشدة المين ،خال أنو لما كانت الرحمة من
َب ْي َنيُ ْم} (الفتح )ٕٜ :فإن الرحمة ليست ّ
مسببات المين ،حسنت المطابقة بينيما .وكانت المقابمة الئقة ومن ىذا ما قالو بعض الشعراء:
يجزون من ظمم أىل الظمم مغفرة  ...ومن إساءة أىل السوء إحسانا
باّللٕٖٔٗ ،ه)ٕٓٔ-ٜٔٚ /ٕ ،
(المؤيد َّ
فقابل الظمم بالمغفرة ،وليس ضدا ليا ،وانما ضده العدل ،إال أنو لما كانت المغفرة قريبة من العدل من
جية أن العدل إنصاف الغير بما يجب لو أو يستحق عميو أو ترك ما ال يستحق عميو ،والعفو ىو المغفرة
وىو الصفح والتجاوز ،وىو أعظم أنواع العدل وأعالىا حسنت المطابقة أيضا.
الوجو الثانى ما ال يكون بينيما مقاربة وبينيما بعد ،ال يتقاربان ،وال مناسبة بينيما،ومثالو ما قالو أبو
الطيب المتنبى:
محب أو إساءة مجرم
لمن تطمب الدنيا إذا لم ترد بيا  ...سرور
ّ
فالمقابمة الصحيحة أن تكون بين محب ومبغض ،ال بين محب ومجرم ،فإن بين المحب والمجرم تباعدا
كبيرا ،فإنو ليس كل من أجرم إليك فيو مبغض لك ،ومما يجرى ىذا المجرى ما قالو بعض الشعراء:
فكم من كريم قد مناه إليو  ...بمذمومة األخالق واسعة الين
بضيقة
فقولو :بمذمومة األخالق واسعة الين ،من باب المقابمة البعيدة التى ال مناسبة فييا وكان األخمق ( ّ

األخالق واسعة الين).
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الضرب الرابع :المقابمة لمشىء بما يماثمو وذلك يكون عمى وجيين:
اء َسّيَِئ ٍة َسّيَِئةٌ ِم ْثمُيا} [الشورى]ٗٓ :
الوجو األول :منيما مقابمة المفرد بالمفرد،وىذا كقولو تعالىَ { :و َجز ُ
وقولو تعالى{ :والَِّذين َكسبوا َّ ِ ِ
اء َسّيَِئ ٍة بِ ِم ْثمِيا} [يونس.]ٕٚ :
َ َ َُ
السّيئات َجز ُ
ِ
ين} [آل
اّللُ َو َّ
الوجو الثاني :مقابمة الجممة بالجممة ،وىذا كقولو تعالىَ { :و َم َك ُروا َو َم َك َر َّ
اّللُ َخ ْي ُر اْلماك ِر َ
ت فَِإنَّما
ضمَْم ُ
عمران ]٘ٗ :وقولو تعالىَ { :و َم َك ُروا َم ْك اًر َو َم َك ْرنا َم ْك اًر} (النمل )٘ٓ :وقولو تعالىُ { :ق ْل إِ ْن َ

أ ِ
باّلل،
َض ُّل َعمى َن ْف ِسي}[سبأ ]٘ٓ :والجمل الشرطية مترددة بين عدىا فى باب المفرد والجممة(المؤيد َّ
ٖٕٗٔه.)ٕٕٓ /ٕ ،
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المبحث الثاني
التطبيقات في (جزء عم)
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المبحث الثاني
التطبيقات في (جزء عم)
يعد البحث في التطبيقات اإلنجازية لممفاىيم النظرية من أىم ما ينجز في الدراسات األكاديمية
،وقد جاء ىذا المبحث لبيان صحة البحث النظري في ما أنجزناه في المبحث األول ،وقد كثر ورود
المقابمة في القرآن الكريم بصورة عامة وفي جزء عم بصورة خاصة،بل فييا سورة كاممة يغمب عمى
اسموبيا التقابل وىي سورة الميل(ابراىيمٖٕٔٗ ،ه ٕٓٔٔ -م ،)ٖٜ٘ ،وىذه طريقة في النظم تستحق
البحث لوحدىا،إذ إن ورود سورة كاممة عمى طريقة فن بديعي ىو المقابمة متضمن خصائص تركيبية يدل
عمى أىمية ىذا الفن البالغي .واختمف تقسيم عمماء البالغة ألنواع المقابمة باعتبارات مختمفة ،وجرى نيج
البحث في استقراء اآليات وتحميميا عمى ضوء تقسيم المقابمة باعتبار عدد األطراف ،وجدير بالذكر أن
أكثر التقسيمات في كتب البالغة وعموم القرأن تبدأ من مقابمة اثنين باثنين وتنتيي بمقابمة ستة بستة :أما
جدا،عمى ماذكره السيوطي(السيوطئٖٜٗ ،ه ٜٔٚٗ -م)ٖٕٚ /ٖ ،
المقابمة لواحد بواحد ،فذلك قميل ّ
و(السيوطئٗٓٛ ،ه ٜٔٛٛ -م )ٖٔٙ /ٔ ،ولكن استقراء آيات جزء عم المبارك أظير لنا وجود مقابمة

كممة بكممة ،وليذا سنبدأ بمقابمة الواحد بالواحد فيو غير قميل في القرآن كما ذكر السيوطي رحمو هللا بل
ىو كثير الورود.

أوالً :مقابمة واحد بواحد:
َِّ
ِ
الن ِ
ين إِ َذا ا ْكتَالُوا َعمَى َّ
ون} (المطففين:
وى ْم أ َْو َوَزُن ُ
ون (ٕ) َوِا َذا َكالُ ُ
وى ْم ُي ْخس ُر َ
اس َي ْستَ ْوفُ َ
 - 1قولو تعالى{ :الذ َ
ٕ – ٖ).
فالمقابمة وردت في ىذا النص بين (يستوفون ويخسرون) وىي مقابمة احادية ،أتت عمى أحسن
وجو وأنظمو؛ أي :إذا كان الكيل من جية غيرىم  ..استوفوه ،واذا كان الكيل من جيتيم  ..أخسروه ،سواء
أيضا بذلك ،والذي يدلك عمى أن الضمير ال
باشروه ،أو ال ،فالضمير ال يدل عمى مباشرة ،وال إشعار ً
يعطي مباشرة الفعل ،أن لك أن تقول :األمراء ىم الذين يقيمون الحدود ال السوقة ،لست تعني أنيم

يباشرون ذلك بأنفسيم ،وانما معناه :أن فعل ذلك من جيتيم خاصة .ومنيا :االكتفاء في قولو{ :إِ َذا
ا ْكتَالُوا}؛ ألنو حذف االتزان لعممو من االكتيال ؛ألن مقتضى المقابمة أن يقال :الذين إذا اكتالوا ،أو اتزنوا
عمى الناس يستوفون(الشافعيٕٓٓٚ ،م .)ٕ٘ٗٓ /ٖٔ ،والمطفف الذي ال يوفي الكيل يقال إناء طفان إذا
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لم يكن ممموءا وقال الزجاج إنما قيل مطفف ألنو ال يكاد يسرق في الميزان والمكيال إال الشيء الطفيف
وانما أخذ من طف الشيء وىو جانبو(.ابن الجوزئٕٕٗ ،ه.)ٕ٘ /ٜ ،
ِ
ِ
ٍ
قال َذ َّرٍة َش ِّار َي َرهُ} (الزلزلة.)ٛ – ٚ :
قال َذ َّرة َخ ْي اًر َي َرهُ َو َم ْن َي ْع َم ْل مثْ َ
 - 2قولو تعالى { :فَ َم ْن َي ْع َم ْل مثْ َ
ِ
قال َذ َّرٍة َخ ْي اًر
وردت المقابمة واحدا بواحد بين (الشر والخير) وىذا من نوع التضاد .فَ َم ْن َي ْع َم ْل مثْ َ
من كافر يرى ثوابو في نفسو وأىمو ومالو وولده حتى يخرج من الدنيا وليس لو عند هللا خيرَ ،و َم ْن َي ْع َم ْل

ِ
قال َذ َّ ٍرة َش ِّار من مؤمن يرى عقوبتو في الدنيا في نفسو وأىمو ومالو وولده حتى يخرج من الدنيا ،وليس لو
مثْ َ
ِ
ِ
ٍ
قال
قال َذ َّرة َخ ْي اًر َي َرهُ َو َم ْن َي ْع َم ْل مثْ َ
عند هللا شر(الثعمبئٕٕٗ ،ه ٕٕٓٓ -م .)ٕٙ٘ /ٔٓ ،فَ َم ْن َي ْع َم ْل مثْ َ
َذ َّرٍة َش ِّار َي َرهُ تفصيل لُِي َرْوا ولذلك قرئ ( ُي َرهُ) بالضم ،وق أر ىشام بإسكان الياء ولعل حسنة الكافر وسيئة
المجتنب عن الكبائر تؤثران في نقص الثواب والعقاب .وقيل اآلية مشروطة بعدم اإلحباط والمغفرة ،أو من

َشتاتاً ،وال َذ َّرٍة النممة الصغيرة أو اليباء(البيضاوي،
األولى مخصوصة بالسعداء والثانية باألشقياء لقولو أ ْ
ٔٗٔٛه.)ٖٖٓ /٘ ،
ِ
ِ َِّ
ِ
َم ِة }(البمد.)ٜٔ-ٔٛ :
حاب اْل َم ْي َم َنة َوالذ َ
ين َكفَُروا بِآياتنا ُى ْم أ ْ
 - 3قولو تعالى{ :أُولئ َك أ ْ
َص ُ
َص ُ
حاب اْل َم ْشأ َ
ِ
ِ
َم ِة مقابمة واحد بواحد .الميمنة
اب اْل َم ْي َم َنة و أ ْ
فقد وردت المقابمة بين :أُولَئ َك أ ْ
َص َح ُ
َص َح ُ
اب اْل َم ْشأ َ
عميين .قرئ :موصدة،
والمشأمة :اليمين والشمال .أو اليمن والشؤم ،أي :الميامين عمى أنفسيم والمشائيم
ّ

بالواو واليمزة ،من وصدت الباب وآصدتو :إذا أطبقتو وأغمقتو(الزمخشري.)ٚ٘ٚ /ٗ :

اليمن
فالميمنة ليا ثالثة دالالت :أصحاب جية اليمين ،الذين ُيؤتون صحائفيم بأيمانيم ،أصحاب ُ

والخير والبركة ألنيم أفاضوا عمى أنفسيم (ليقتحموا العقبة) وعمى غيرىم (إطعام اليتامى والمساكين وفك
الرقبة) .والمشئمة أيضاً تحتمل ثالثة دالالت ىي:أصحاب جية الشمال (أصحاب النار األشقياء) الذين

اليمن .إذن أصحاب الميمنة تختمف عن أصحاب اليمين
ُيؤتون صحائفيم بشماليم من الشؤم وىو ضد ُ

اليمن عمى غيرىم (فك رقبة ،إطعام في
أعم والميمنة جمعت عدة معاني وجاء في آخر اآليات ذكر ُ
ألنيا ّ
يوم ذي مسغبة) فكان أولى أن يستخدم لفظ (الميمنة) بدل اليمين.واالممسة البيانية في استخدام (ىم) مع
أصحاب المشئمة دون أصحاب الميمنة في قولو تعالى :ىم أصحاب المشئمة (ىم) مع الكفار أما
أصحاب الميمنة لم يذكر معيم (ىم) ألنو لو قال ىم أصحاب الميمنة لكان أصحاب الميمنة حص اًر عمى
ىؤالء الذين ذكرىم في اآليات السابقة ولكن أصحاب الميمنة أكثر من ىؤالء  .الذين يتواصون بالصبر
ويتواصون بالمرحمة ىؤالء فقط أصحاب الميمنة وىذا غير صحيح ألن رأس األمر اإليمان باهلل وىؤالء
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إذن من أصحاب الميمنة وليسوا أصحاب الميمنة حص اًر فال يصح القصر ىنا أبداً بمعنى أن من عداىم
ليسوا من أصحاب الميمنة( .عدم القصر ىو السبيل الصحيح الذي ال يصح غيره ىنا) .أما الذين كفروا
ىو أصحاب المشئمة حص اًر .ىنا القصر في أصحاب المشئمة ىو السبيل الصحيح الذي ال يصح غيره
(السامرائئٕٖٗ ،ه ٕٖٓٓ -م.)ٕٖ٘ ،
ون ما
ون ما أ ْ
 - 4قولو تعالى{ :ال أ ْ
َعُب ُد َوال أَنا عابِ ٌد ما َع َب ْدتُّ ْم َوال أ َْنتُ ْم عابِ ُد َ
ون َوال أ َْنتُ ْم عابِ ُد َ
َعُب ُد ما تَ ْعُب ُد َ
َعُب ُد}(الكافرون.)٘-ٕ :
أْ
المقابمة بين ٍ
َعُب ُد} أي في
كل من الجممتين األوليين َ
ون َمآ أ ْ
{ال أ ْ
{وَال أَنتُ ْم َعابِ ُد َ
َعُب ُد َما تَ ْعُب ُد َ
ون} َ
ِ
ُّ
{وَال
{وَال أ ََنآ َعاب ٌد َّما َع َبدت ْم} َ
الحال،مقابمة واحد بواحد والمقابمة بالضمير والمقابمة بين الجممتين األخريين َ
َعُب ُد} أي في االستقبال ،وفي ىذه المقابمة نفي لعبادة األصنام في الحال واالستقبال
ون َمآ أ ْ
أَنتُ ْم َعابِ ُد َ
ٌ
(الصابونئٗٔٚ ،ه ٜٜٔٚ -م.)٘ٛٛ /ٖ ،
فقد وردت مقابمة في النص واحد بواحد وبالضمير .ويمحظ أن النص يتراءى فيو تك ار ار لمتأكيد،
فالجممة الثالثة المنفية عمى ما في البحر توكيد لألولى عمى وجيو أبمغ السمية المؤكدة ،والرابعة توكيد
الفراء وقال :إن القرآن نزل بمغة العرب ومن عادتيم تكرار
لمثانية وىو الذي اختاره الطيبي وذىب إليو ّ

الكالم لمتأكيد واإلفيام ،فيقول المجيب :بمى بمى والممتنع ال ال(اآللوسي .)ٗٛٙ /ٔ٘ ،فالمقابمة طريفة في
ىذا النص ىي المقابمة الزمنية مقابمة الزمان الحال بالزمن المستقبل (مجموع اآليتين الاأعبد ..ماأعبد)
ب( وال أنا عابد ...ماأعبد) بالزمان المستقبل أي في االستقبال.
ثانيا :مقابمة اثنين باثنين:
 - 1كقولو تعالى{ :إِ َّن ْاأل َْبرَار لَِفي َن ِع ٍيم َوا َّ
َّار لَِفي َج ِح ٍيم} (االنفطار.)ٔٗ-ٖٔ :
ِن اْلفُج َ

فقد قابل األبرار بالفجار ،والنعيم بالجحيم وفيو أيضاً من المحسنات البديعية ما يسمى بالترصيع
(الصابونئٗٔٚ ،ه ٜٜٔٚ -م .)٘ٓٗ /ٖ ،يريد أولياءه المطيعين في الدنيا لفي نعيم الجنة في
اآلخرة(الواحدئٗٔ٘ ،ه .)ٖٛ /ٗ ،و(األبرار) :جمع بر وىو الذي قد اطرد بره عموما فيرونو في
طاعتو إياه ،وبر أبويو وبر الناس في دفع ضره عنيم وجمب ما استطاع الخير إلييم ،وبر الحيوان وغير
ذلك في أن لم يفسد شيئا منيا عبثا ولغير منفعة مباحة ،و (الفجار) :الكفار (ابن عطيةٕٕٔٗ ،ه/٘ ،
 .)ٗٗٚفالمقابمة في ىذا النص تفيد المقايسة والمقارنة الموصمة إلى االقتناع بفضل األبرار والسعي إلى
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النعيم مقارنة بسوء الفجار وتجنب طريق الجحيم.فنمحظ ىنا مقابمة الذات مع الذات (األبرار /الفجار)
والصفة مع الصفة (النعيم /الجحيم) ،فإن النعيم صفة الجنة والجحيم صفة النار.
 -2قولو تعالىَ { :و َج َعْم َنا المَّْي َل لِباساً َو َج َعْم َنا َّ
يار َمعاشاً] (النبأ.)ٔٔ-ٔٓ:
الن َ
حيث ورد اسموب المقابمة في ىذا النص بشكل ثنائي فقد قابل الزمان مع الزمان والصفة
(ممبوس)التي جاءت عمى صيغة المصدر(لباس) بالصفة(معاش) إذ قصد بيا صيغة المفعول التي جاءت
َّ ِ
ساتر بظممتو ستر المباس من
ًا
اسا}
عمى صيغة المصدر أيضا معاش(مفعل).فقولو َ {:و َج َعْم َنا المْي َل ل َب ً
{و َج َعْم َنا َّ
اشا} المعاش :العيش ،وكل شيء يعاش بو فيو معاش ،والمعنى :وجعمنا النيار
النيَ َار َم َع ً
الثوبَ .
مبتغى معاش ،أو مطمب معاش ،قال عطاء ،عن ابن عباس :يريد :تبتغون فيو من فضل ربكم ،وما قسم

بك ِل و ٍ
احد ِم َن
لكم فيو من رزقو(النيسابوريٕٓٔٓ ،م )ٕٗٔ /ٗ ،ويمحظ في ىذا النص أن المقابمة وردت ُ ّ َ
المقَ َّدم ِ
ات َم َع قَ ِر َينة ِم َن الثََّوانِي(الزركشئٖٚٙ ،ه ٜٔ٘ٚ -م .)ٗٙٓ /ٖ ،ومن خالل التقابل بين
َ
الصورتين ،تظير فوائد الميل المظمم في الراحة والسكون ،والنيار المبصر في العمل والمعاش باإلضافة
إلى معرفة الزمن الضروري لحياة اإلنسان الدينية والدنيوية(الراغبٕٕٔٗ ،ه ٕٓٓٔ -م.)ٕٔٙ ،
ِ
ِ
ٍِ ِ
)وُو ُجوهٌ َي ْو َمئٍِذ َعمَ ْييا َغ َب َرةٌ (ٓٗ) تَْرَىقُيا
 - 3قولو تعالىُ { :و ُجوهٌ َي ْو َمئذ ُم ْسف َرةٌ ( )ٖٛضاح َكةٌ ُم ْستَْبش َرةٌ (َ ٖٜ
ٍِ ِ
اب (إِ َذا)  ،أ ِ
الص َّ
قَتََرةٌ}(عبسَّ .)ٗٔ - ٖٛ :
اس
اء ِت َّ
اخةُ َك َ
ان النَّ ُ
جممَةُ :و ُجوهٌ َي ْو َمئذ ُم ْسف َرةٌ َج َو ُ
إن ْ
ْ
َي إ َذا َج َ
ِ
ِ
ف وجوىيم مس ِفرةٌ و ِ
ِ
ِ
َى ِل َّ
َى ِل
ص ْن ٌ
الن ِع ِيم َعمَى ُو ُجوِه أ ْ
وىيُ ْم ُم ْغ َب َّرةٌَ .وقُ ّد َم ُى َنا ذ ْك ُر ُو ُجوِه أ ْ
ف ُو ُج ُ
ص ْنفَْي ِن ص ْن ٌ ُ ُ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ

اْل َج ِحيم (التونسي )ٖٔٚ /ٖٔ ،فيي تشرق لما تصير إليو من النعيم  ،وتسود وجوه من أجل ماتصير إليو
من العذاب .ففي ىذا النص ورد المقابمة المطيفة بين السعداء واألشقياء {وجوه يومئٍِذ ُّمس ِفرةٌ ض ِ
اح َكةٌ
ْ َ َ
ُ ُ ٌ َْ َ
ِ
{وُو ُجوهٌ َي ْو َمئٍِذ َعمَ ْييَا َغ َب َرةٌ تَْرَىقُيَا قَتََرة (الصابونئٗٔٚ ،ه ٜٜٔٚ -م.)ٜٗٚ /ٖ ،
ُّم ْستَْبش َرةٌ} قابميا بقولو َ
ويمحظ أن المقابمة جاءت عمى شكل صورة تركيبية في (ترىقيا قترة) مقابمة (لضاحكة مستبشرة) .ووىذا ما

فالغ َبرةَ والقَتََرة في مقابمة الضحك واالستبشار(النعمانئٜٗٔ ،ه ٜٜٔٛ -م/٘ ،
ا
أشارليو المفسرون َ
ٗ٘ٗ).

َّ
ِ
ِ
َّار لَِفي ِس ِّج ٍ
تاب الفُج ِ
وم}
اك ما ِس ِّج ٌ
ين (َ )ٚوما أ َْدر َ
ين ( )ٛك ٌ
 - 4قولو تعالىَ { :كال إِ َّن ك َ
تاب َم ْرقُ ٌ
َّ
ِِ
ِ ِِ
ِ
ُّون
اك ما عمّي َ
تاب ْاأل َْبرِار لَفي عمّّيِ َ
ين (َ )ٔٛوما أ َْدر َ
(المطففين ،)ٜ - ٚ :وبين قولو تعالىَ { :كال إِ َّن ك َ
ِ
وم }(المطففين.)ٕٓ-ٔٛ:
()ٜٔك ٌ
تاب َم ْرقُ ٌ
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حيث ورد المقابمة بين حال الفجار واألبرار(الصابونئٗٔٚ ،ه ٜٜٔٚ -م )ٜ٘ٓ /ٖ ،وذكر
سيد قطب " :إنيم ال يظنون أنيم مبعوثون ليوم عظيم ..فالقرآن يردعيم عن ىذا ويزجرىم ،ويؤكد أن ليم
كتابا تحصى فيو أعماليم ..ويحدد موضعو زيادة في التوكيد .ويوعدىم بالويل في ذلك اليوم الذي يعرض
فيو كتابيم المرقوم والفجار ىم المتجاوزون لمحد في المعصية واإلثم .والمفظ يوحي بذاتو بيذا المعنى.
وكتابيم ىو سجل أعماليم .وال ندري نحن ماىيتو ولم نكمف ىذا .وىو غيب ال نعرف عنو إال بمقدار ما
يخبرنا عنو صاحبو وال زيادة -فيناك سجل ألعمال الفجار يقول القرآن :إنو في سجين (سيد قطب،
ٕٔٗٔه.)ٖٛ٘ٚ /ٙ ،
وأشار احد المفسرين أن المقابمة حصل بين وعيد الفجار بوعد األبرار ومن عادة القرآن تعقيب
فالتعرض لنعيم األبرار إدماج اقتضتو المناسبة وان كان
اإلنذار بالتبشير والعكس ألن الناس راىب وراغب
ُ
المقام من أول السورة مقام إنذار .ويكون المتكمم بالوعد والوعيد واحداً وجَّو كالمو لمفجار الذين ال يظنون
أنيم مبعوثون  ،وأعقبو بتوجيو كالم لألبرار الذين ىم بضد ذلك  ،فتكون ىذه اآليات معترضة متصمة
بحرف الردع عمى أوضح الوجيين المتقدمين فيو(التونسي.)ٕٖٓ /ٖٓ،
ثالثاً :المقابمة ثالثة بثالثة:
َما َم ْن
 -1قولو تعالى{ :فَأ َّ
ام َرّبِ ِو َوَنيَى َّ
الن ْف َس
َخ َ
اف َمقَ َ

طَ َغى (َ )ٖٚوآثََر اْل َح َياةَ ُّ
َما َم ْن
الد ْن َيا ( )ٖٛفِإ َّن الج ِح
يم ِىي اْل َمأ َْوى (َ )ٖٜوأ َّ
َ َْ َ َ
َع ِن اْليَ َوى (ٓٗ) فَِإ َّن اْل َجَّنةَ ِىي اْل َمأ َْوى} (النازعات.)ٗٔ-ٖٚ :
َ

َما
وردت المقابمة بين {فَأ َّ

ام َرّبِ ِو َوَنيَى النفس َع ِن
َخ َ
اف َمقَ َ
ٕ )ٜٗثالثة بثالثة.

َما َم ْن
{وأ َّ
َمن طغى َوآثََر الحياة الدنيا فإن الجحيم ىي المأوى} وبين َ
اليوى فَِإ َّن اْل َجَّنةَ ِىي اْل َمأ َْوى } (الصابونئٗٔٚ ،ه ٜٜٔٚ -م/ٖ ،
َ

طغى معناه :تجاوز الحدود التي ينبغي لْلنسان أن يقف عندىا بأن كفر وآثر الحياة الدنيا عمى اآلخرة
َ

قام َرّبِ ِو ىو القيامة ،وانما المراد مقامو بين
لتكذيبو باآلخرة .واْل َمأْوى والمسكن حيث يأوي المرء ويالزمَ ،
وم َ
يدي ربو ،فأضاف المقام إلى هللا عز وجل من حيث بين يديو وفي ذلك تفخيم لممقام وتعظيم ليولو
وموقعو من النفوس ،قال ابن عباس :المعنى خافو عند المعصية فانتيى عنيا ،واْليَوى :ىو شيوات النفس
وما جرى مجراىا ،وأكثر استعمالو إنما ىو في غير المحمود ،قال سيل التستري :ال يسمم من اليوى إال

األنبياء وبعض الصديقين ،وقال بعض الحكماء :إذا أردت الصواب فانظر ىواك فخالفو ،وقال الفضيل:
اع ِة } اآلية نزلت بسبب أن قريشا كانت
ون َك َع ِن َّ
أفضل األعمال خالف اليوى ،وقولو تعالىَ {:ي ْسَئمُ َ
الس َ
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تمح في البعث عن وقت الساعة التي كان رسول هللا صمى هللا عميو وسمم يخبرىم بيا ويتوعدىم بيا ويكثر
َّان ُم ْرساىا معناه :متى ثبوتيا ووقت رسوىا أي ثبوتيا كأنو يسر إلى غاية ما ثم يقف كما
من ذلك ،و :أَي َ

تفعل السفينة التي ترسو .وق أر أبو عبد الرحمن السممي( :إيان) بكسر األلف(ابن عطيةٕٕٔٗ ،ه/٘ ،

ٖ٘ٗ).
ِ
الق ِ
اإل ْنسان إَِّنك َك ِادح إِلَى ربِك َك ْدحا فَم ِ
ف
يو فَأ َّ
َما َم ْن أُوتِ َي ِكتَ َابوُ بَِي ِمين ِو فَ َس ْو َ
{يأَيُّيَا ِ َ ُ َ
ٌ
 -2قولو تعالىَ :
َّ َ ً ُ
ِ ِ
يحاسب ِحسابا ي ِس ا ِ
صمَى
ف َي ْد ُعو ثُُب ًا
َىمِ ِو َم ْس ُر ًا
ور َوأ َّ
اء ظَ ْي ِرِه فَ َس ْو َ
ب إِلَى أ ْ
ور َوَي ْ
ير َوَي ْن َقم ُ
َُ َ ُ َ ً َ ً
َما َم ْن أُوت َي كتَ َابوُ َوَر َ
ظ َّن أَن لَن يحور بمَى إِ َّن ربَّو َكان بِ ِو ب ِ
ير }(االنشقاق.)ٔ٘ - ٙ :
ص ًا
َىمِ ِو َم ْس ُر ًا
َس ِع ًا
ان ِفي أ ْ
ير إَِّنوُ َك َ
َ ُ َ َ
ور إَِّنوُ َ ْ ْ َ ُ َ َ
وردت المقابمة في ىذا النص مقابمة بين صورتين :صورة المؤمن الكادح المجتيد في عممو
المستيقن بمقاء ربو في اآلخرة  ،ولقاء ىذا الكدح مدونا في كتابو –فيو يقضي حياتو في كدح ونصب
ومراقبة هللا في كل قول وعمل ومن ثم يأتي كتابو بيمينو  ،ويحاسب حسابا سيالً ىينا .ثم يمقى أىمو
وصحبو وىو مسرور مبتيج  .ويقابل ذلك صورة ىذا الذي قضى حياتو الدنيوية في الميو والمعب مسرو ار،
ظاناً أنو لن يرجع الى ربو ،فإذا بو يحور  ،ويعطى كتابو بشمالو من وراء ظيره وقد غمت يمينو إلى عنقو
وىو يصرخ  :ياثبوراه فقد تحقق أنو ال محالة ىالك ومصمى في سعير جينم.
وباإلضافة إلى المقابمة في الصورة الكمية  ،والمشيد العام لكال الفريقين  ،فإن ىناك مقابالت
جزئية في داخل اإلطار العام لممشيد تمثل النسيج الحي لمصورة الكمية  ،وىذا النسيج الذي يعطييا
التماسك والترابط ،ويضفي عمييا لمسات من الجمال الفني المعبر والمؤثر ،وىذه المقابمة نممحيا بين
إعطاء الكتاب باليمين واعطائو من وراء الظير ،وبين الحساب اليسير والسرور في مقابل الثبور
واالصطالء بالسعير ،وبين سرور الكافر في الدنيا وشقائو في اآلخرة وشقاء المؤمن وكدحو في الدنيا
وسروره في اآلخرة(ابراىيمٖٕٔٗ ،ه ٕٓٔٔ -م.)ٕٕٔ ،
ار ِ
ِ
ِ
ٍِ ِ
حام َيةً (ٗ)تُ ْسقى ِم ْن َع ْي ٍن آنَِي ٍة
صمى َن ًا
 - 3قولو تعالىُ { :و ُجوهٌ َي ْو َمئذ خاش َعةٌ (ٕ) عاممَةٌ ناص َبةٌ (ٖ) تَ ْ
يع ( )ٙال يس ِمن وال ي ْغنِي ِمن جوٍع ( )ٚوجوه يومئٍِذ ِ
َّ ِ
ناع َمةٌ (ِ )ٛل َس ْعيِيا
ض ِر ٍ
(٘) لَ ْي َس لَيُ ْم َ
عام إِال م ْن َ
ْ ُ
ُْ ُ َ ُ
ط ٌ
ُ ُ ٌ َْ َ
)في جنَّ ٍة عالِي ٍة (ٓٔ) ال تَسمع ِفييا ِ
اضيةٌ (ِ ٜ
ِ
الغ َيةً (ٔٔ) ِفييا َع ْي ٌن ِ
جارَيةٌ (ٕٔ)}(الغاشية.)ٕٔ-ٕ :
َ
َ
ر َ
َُْ
ٍِ ِ
اعمةٌ ’ لِّسعيِيا ر ِ
اض َيةٌ} قابل بينيا وبين
َْ َ َ
{و ُجوهٌ َي ْو َمئذ نَّ َ
المقابمة بين وجوه األبرار ووجوه الفجار ُ
اممَةٌ َّن ِ
اشعةٌ’ ع ِ
ٍِ ِ
اص َبة} (الصابونئٗٔٚ ،ه ٜٜٔٚ -م .)ٕ٘ٚ /ٖ ،أي (ناعمة
{و ُجوهٌ َي ْو َمئذ َخ َ َ
سابقتيا ُ
مقابل خاشعة ،لسعييا راضية مقابل عاممة ناصبة وتصمى نا اًر حامية )مقابل (في جنة عالية) حيث قابل
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صورة تركيبية بصورة تركيبية ،فالوجوه كناية عن أصحابيا  ،إذ يكنى بالوجو عن الذات فقد وردت"
المقابمة النفسية بين الكافرين والمؤمنين ،فيذا النص نموذج لمعذاب الحسي والنعيم المادي ،فينا تقابل في
جو العذاب وجو النعيم ،وفي كل جزئية من الجزئيات ىنا وىناك"(سيد قطب .)ٜٛ ،ويتجمى لنا في ىذا
النص ِّ
أن المقابمة تمتاز باالطناب في وصف المالمح والمقابمة واضحة وظاىرة بين الوجوه الخاشعة
الذليمة المرىقة،والوجوه الرقيقة الناعمة الراضية عن سعييا ،وبين النار الحامية تصمى ىذه الوجوه بمظاىا،
وتقمق أصحابيا بصخبيا وزفيرىا ،والجنة العالية بيوائيا الرطيب وىدوئيا الذي ينسجم مع ىدوء أصحابيا
ورضاىم .وبين شراب الكافرين حيث يسقون من عين بمغت أناىا وغايتيا في الح اررة  ،ويطعمون الضريع
المر المنتن الذي ال يسمن وال يغني من جوع .وشراب المؤمنين الطيب الرطيب المستخرج من عين عذبة
 ،ماؤىا جار يتجدد ومقدم في أقداح من فضة يجدونيا أنى شاءوا معدة لمشراب الطيور(ابراىيمٖٕٔٗ ،ه
 ٕٔٔٓم.)ٕٜٔ ،رابعا :مقابمة أربعة بأربعة:
ِ
استَ ْغ َنى
ق بِاْل ُح ْس َنى فَ َسُن َي ِّس ُرهُ لِْمُي ْس َرى َوأ َّ
 - 1قولو تعالى{ :فَأ َّ
ص َّد َ
َما َم ْن أ ْ
َما َم ْن َبخ َل َو ْ
َعطَى َواتَّقَى َو َ
َّ
ب بِاْل ُح ْس َنى فَ َسُن َي ِّس ُرهُ لِْم ُع ْس َرى } (الميل.)ٔٓ - ٘ :
َو َكذ َ
وردت المقابمة في ىذا النص اربعة بأربعة  :اعطى مقابل ِ
بخ َل ،واتقى مقابل استغنى ،وك ّذب

ق ونيسره لميسرى مقابل نيسره لمعسرى .وقد حذف مفعول (أعطى) ومفعول (اتقى) ،ومفعول
صد َ
مقابل ّ

ذكر ىذه األحداث دون متعمقاتيا ،وكذلك متعمقات البخل
( ّ
صدق) المجرور بـ (عمى) ،ألن الغرض ُ
واالستغناء ،وقولو تعالى{ :فَ َسُن َي ِّس ُرهُ لمعسرى} إما من باب المقابمة لقولو {فَ َسُن َي ِّس ُرهُ لميسرى} واما نيسرهُ:
بمعنى نييئو ،والتييئة تكون في العسر واليسر(النعمانئٜٗٔ ،ه ٜٜٔٛ -م .)ٖٚٔ /ٕٓ ،إن سعي

الناس مختمف ومتقابل في دوافعو وطريقتو ونتيجتو  ،فالمخاطبون جميعاً من ذكر وانثى ينقسمون إلى
نموذجين متباينين أشج التباين ،نموذج يعطي الجيد والنفس والمال وكل شيء ،ويتقي هللا ويخشاه فيتبع
أوامره ويجتنب نواىيو ويصدق بالعقيدة الحسنى ،ولذلك يسره هللا لميسرى والسيولة والنجاة .وفي مقابل ذلك
نجد النموذج الثاني الذي يبخل بنفسو ومالو وعرقو ويستغنى عن ىدى هللا ونوره معت اًز بما لديو من مال أو
جاه ويكذب بالعقيدة ومايتبعيا(ابراىيمٖٕٔٗ ،ه ٕٓٔٔ -م.)ٖٙٓ،
َخ َرَج
َش ُّد َخْمقًا أَِم َّ
 - 2قولو تعالى{ :أَأ َْنتُ ْم أ َ
ش لَْيمَيَا َوأ ْ
اىا (َ )ٕٛوأ ْ
َغطَ َ
اىا (َ )ٕٚرفَ َع َس ْم َكيَا فَ َس َّو َ
اء َب َن َ
الس َم ُ
ضحاىا ( )ٕٜو ْاألَرض بعد َذلِك دحاىا (ٖٓ) أ ْ ِ
اىا}( .النازعات.)ٖٓ-ٕٚ:
اء َىا َو َم ْرَع َ
َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ
َُ َ
َخ َرَج م ْنيَا َم َ
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َخ َرَج
ش لَْيمَيَا َوأ ْ
اىا َوأ ْ
َغطَ َ
اىا َرفَ َع َس ْم َكيَا فَ َس َّو َ
وردت التقابل في ىذا النص بين قولو{ :السمآء َب َن َ
ِ
ِ
اىا}) أربعة بأربعة مع المخالفة بين
اىا أ ْ
آء َىا َو َم ْرَع َ
اىا} وبين {واألرض َب ْع َد َذل َك َد َح َ
ض َح َ
ُ
َخ َرَج م ْنيَا َم َ
ال اْل ِك َسائِ ُّي واْلفََّراء و َّ
ماء َبناىا
َّاج :تَ َّم اْل َك َال ُم ِع ْن َد قَ ْوِل ِو:أَِم َّ
الزج ُ
أغطش وأخرج َ
َيَ :س ْقفَيَا .قَ َ
،رفَ َع َس ْم َكيا أ ْ
الس ُ
َ ُ َ
ِ
ف الَّتِي ،و ِم ْثل ى َذا اْلح ْذ ِ
السم ِ
ِ ِ ِ ِ
ف َجائٌِزَ .و َم ْع َنى
اءَ ،والتَّ ْقِد ُير :أَِم َّ
اىا ،فَ َح َذ َ
َ ُ َ
اء الَّتي َب َن َ
َ
ألََّنوُ م ْن صمَة َّ َ
الس َم ُ
َّ ِ
ِ
اج
ت ِفييَا َوَال ْ
او َ
اع ِو َج َ
اْل َخْمق ُم َع َّدلَةَ الش ْكل َال تَفَ ُ
جعمَو م ِْ
اّللُ،
ط َشوُ َّ
َغ َ
الَ :غ َ
ش المَّْي ُل َوأ ْ
طَ
ظم ًماُ ،يقَ ُ
ََ ُ ُ

فَ َس َّواىا فَ َج َعمَيَا ُم ْستَِوَيةَ
ُّ
ي:
اْل َغ ْ
طُ
ش :الظْم َمةُ ،أَ ْ
ان .قَال َّ ِ
َغطَ ِ
ط َشى َال َي ْيتَِد َي ِ
ش،
ام َأرَةٌ َغ ْ
َصمُوُ ِم َن ْاأل ْ
َوَرُج ٌل أ ْ
شَ ،و ُى َو الَِّذي ِفي َع ْينِ ِو َع َم ٌ
َغطَ ٌ
بَ :وأ ْ
الراغ ُ
ش َو ْ
َ
السم ِ
ِ
ِ
اء ِأل َّ َّ
ون بِ ُغر ِ
َض َ َّ ِ
وب
َو ِم ْنوُ فَ َالةٌ َغ ْ
،والتَّ َغاطُ ُ
ش :التَّ َعاميَ .وأ َ
َن المْي َل َي ُك ُ ُ
اف المْي َل إلَى َّ َ
ط َشى َال ُي ْيتَ َدى فييَا َ
ضيء بِِإض ِ
َخرج ضحاىا أَي :أَبرَز َنيارىا اْلم ِ
الشمس مضافَةٌ إِلَى َّ ِ
َّ
الش ْم ِ
وعبر
الس َماء َوأ ْ َ َ ُ
س َو َّ ْ ُ ُ َ
اءة الشمسّ ،
ْ َْ
َََ ُ
َ َ َ
ور َّ
الش ْم ِ
ظيَ َر بِظُيُ ِ
سَ ،وِىي
عن النيار بالضحى ألنو أشرف أوقاتو وأطيبيا ،وأضافو إلى السماء ألنو َي ْ
َ
ق َّ ِ
ِ
م ْنسوبةٌ إِلَى َّ ِ
َيَ :ب ْع َد َخْم ِ
اىاَ :ب َسطَيَاَ ،و َى َذا َي ُد ُّل َعمَى
الس َماءَ ،و َم ْع َنى َد َح َ
الس َماء َو ْاأل َْر َ
َ ُ َ
ض َب ْع َد ذل َك َدحاىا أ ْ
السم ِ
ض َب ْع َد َخْم ِ
ق ْاألَْر ِ
أ َّ
اء(ابن اليمام.)ٗ٘ٙ /٘ ،
َن َخْم َ
ق َّ َ

ش لَْيمَيا
َغ َ
وق َوأ ْ
ور َوَال ُشقُ َ
طَ
َوَال فُطُ َ
اّللُ،
ظمَ َموُ َّ
ظمَ َم المَّْي ُل َوأَ ْ
ال :أَ ْ
َك َما ُيقَ ُ

وبيذا يتبين لنا أن المقابمة اسموب فني بديع حيث أنيا تناثر في جميع أجزاء القرآن ،وتجمت في
جميع المواقف والمشاىد والصور ،كما تبين لنا ورودىا في تجسيد عنصر الصراع وابراز التفاوت النفسي
والعقمي  ،ويجدر االشارة أن ورود المقابمة من نوع اثنين باثنين كانت اكثر من باقي األنواع حيث وردت
اثنى عشرة مرة.أما واحد بواحد فقد جاء ثالث مرات في ىذا الجزء .والنوع الثالث أي ثالثة بثالثة ورد
ثالث مرات أيضا ،والنوع الرابع مرتين فقط.
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الخاتمة
ٔ -لقد أكتسب المقابمة تسميات ومصطمحات متعددة منيا  :المطابقة والتطبيق والتكافؤ والتضاد...فجاء
التقابل عند البالغيين إما ضمن الطباق أو بشكل مستقل عنو.
ٕ -لم يتفق عمماء البالغة عمى تقسيم واحد ألنواع المقابمة منيم من قسم المقابمة عمى شكل أضرب
ناظ ار إلى المقابمة باعتبار المفظ والمعنى ومنيم من قسميا تقسيما المقابمة تقسيما منطقيا باعتبار التقابل
الوجودي،أي الموجود في الحياة.
ٖ  -إن أكثر التقسيمات في كتب البالغة وعموم القرأن تبدأ من مقابمة اثنين باثنين وتنتيي بمقابمة ستة
جدا،عمى ماذكره السيوطي(السيوطئٖٜٗ ،ه ٜٔٚٗ -م،
بستة ،أما المقابمة لواحد بواحد ،فذلك قميل ّ
ٖ )ٖٕٚ /ولكن استقراء آيات جزء عم المبارك أظير لنا وجود مقابمة كممة بكممة (واحد بواحد) ،فيو
غير قميل في القرآن كما ذكر السيوطي رحمو هللا بل ىو كثير الورود.
ٗ  -ورود المقابمة من نوع اثنين باثنين كانت اكثر من باقي األنواع حيث ورد اثنى عشرة مرة .أما واحد
بواحد فقد جاء ثالث مرات في ىذا الجزء .والنوع الثالث أي ثالثة بثالثة ورد ثالث مرات أيضا ،والنوع
الرابع مرتين فقط.
٘  -لم يرد النوع الخامس والسادس أي (خمسة بخمسة وستة وبستة) في جزء عم.
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المصادر والمراجع
 ابراىيم ،كمال عبدالعزيز ،اسموب المقابمة في القرآن الكريم  -دراسة فنية بالغية مقارنة ،طٔ،
الدار الثقافية لمنشرٖٕٔٗ ،ه ٕٓٔٔ -م.
 ابن األثير ،ضياء الدين بن األثير ،نصر هللا بن محمد(تٖٙٚ:ىـ) ،المثل السائر في أدب
الكاتب والشاعر ،المحقق :أحمد الحوفي ،و بدوي طبانة ،الفجالة – القاىرة :دار نيضة مصر
لمطباعة والنشر والتوزيع.
 ابن الجوزي ،جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن عمي بن محمد الجوزي (تٜ٘ٚ :ه) ،زاد
المسير في عمم التفسير ،المحقق :عبد الرزاق الميدي ،طٔ ،بيروت :دار الكتاب العربي،
ٕٕٗٔه.
 ابن سيده ،أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده المرسي (تٗ٘ٛ :ه) ،المحكم والمحيط
األعظم ،المحقق :عبدالحميد ىنداوي ،طٔ ،بيروت :دار الكتب العمميةٕٔٗٔ ،ه ٕٓٓٓ -م.
 ابن عاشور ،محمد الطاىر بن محمد بن محمد الطاىر بن عاشور التونسي(تٖٜٖٔ :ه)،
التحرير والتنوير ،تونس :الدار التونسية لمنشرٜٔٛٗ ،م.
 ابن عطية ،أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي
(تٕ٘ٗ:ه) ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،المحقق :عبدالسالم عبدالشافي محمد،
طٔ ،بيروت :دار الكتب العمميةٕٕٔٗ ،ه.
 ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي(تٖٜ٘:ه) ،معجم مقاييس المغة،
المحقق :عبدالسالم محمد ىارون ،دار الفكرٖٜٜٔ ،ه ٜٜٔٚ -م.
 ابن اليمام ،كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن اليمام(تٛٙٔ :ه) ،فتح
القدير ،دار الفكر.
 األزىري ،محمد بن أحمد بن األزىري اليروي(تٖٚٓ :ه) ،تيذيب المغة ،المحقق :محمد عوض
مرعب ،طٔ ،بيروت :دار إحياء التراث العربيٕٓٓٔ ،م.
 اآللوسي ،أبي الفضل شياب الدين السيد محمود اآللوسي البغدادي(تٕٔٚٓ:ه) ،روح المعاني
في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،بيروت :دار إحياء التراث العربي.

23

 البغدادي ،عبدالعظيم بن الواحد بن ظافر ابن أبي األصبع العدواني البغدادي ،تحرير التحبير في
صناعة الشعر والنثر وبيان اعجاز القران الكريم ،الجميورية العربية المتحدة  -المجمس األعمى
لمشئون اإلسالمية :لجنة إحياء التراث اإلسالمي.
 البيضاوي ،ناصر الدين أبو سعيد عبدهللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي(تٙٛ٘:ه)،
أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،المحقق :محمد عبدالرحمن المرعشمي ،طٔ ،بيروت :دار إحياء
التراث العربئٗٔٛ ،ه.
 الثعمبي ،أحمد بن محمد بن إبراىيم الثعمبي ،أبو إسحاق(تٕٗٚ :ه) ،الكشف والبيان عن تفسير
القرآن ،تحقيق :اإلمام أبي محمد بن عاشور ،طٔ ،بيروت  -لبنان :دار إحياء التراث العربي،
ٕٕٗٔه ٕٕٓٓ -م.
 جعفر ،قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي ،أبو الفرج(تٖٖٚ :ه) ،نقد الشعر ،طٔ،
قسطنطينية :مطبعة الجوائبٖٕٔٓ ،ه.
 الدمشقي ،عبدالرحمن بن حسن َح َبَّن َكة الميداني الدمشقي (تٕٔٗ٘ :ه) ،البالغة العربية ،طٔ،
دمشق :دار القمم ،بيروت :الدار الشاميةٔٗٔٙ ،ه ٜٜٔٙ -م.

 الرازي ،محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي( ،ت ،)ٕٚٔ:مختار الصحاح ،تحقيق :محمود
خاطر ،بيروت :مكتبة لبنان ناشرونٔٗٔ٘ ،هٜٜٔ٘ -م.
 الراغب ،عبدالسالم أحمد ،وظيفة الصورة الفنية في القرآن ،طٔ ،حمب :فصمت لمدراسات والترجمة
والنشرٕٕٔٗ ،ه ٕٓٓٔ -م.
َّ 
عبدالرزاق الحسيني(تٕٔٓ٘ :ه) ،تاج العروس من جواىر
محمد بن
محمد بن
الزبيدي،
ّ
ّ
ّ
القاموس ،المحقق :مجموعة من المحققين ،دار اليداية.

 الزركشي ،أبو عبدهللا بد ارلدين محمد بن عبدهللا بن بيادر الزركشي(تٜٚٗ :ه) ،البرىان في
عموم القرآن ،المحقق :محمد أبو الفضل إبراىيم ،طٔ ،بيروت – لبنان :دار إحياء الكتب العربية،
ٖٔٚٙه ٜٔ٘ٚ -م.
 الزمخشري ،أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي(تٖ٘ٛ :ه) ،الكشاف ،تحقيق:
عبدالرزاق الميدي ،بيروت :دار إحياء التراث العربي.
 السامرائي ،فاضل بن صالح بن ميدي بن خميل البدري السامرائي ،لمسات بيانية في نصوص
من التنزيل ،طٖ ،عمان – األردن :دار عمار لمنشر والتوزيعٕٖٔٗ ،ه ٕٖٓٓ -م.
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 السكاكي ،يوسف بن أبي بكر بن محمد بن عمي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب(ت:
ٕٙٙه) ،مفتاح العموم ،طٕ ،بيروت – لبنان :دار الكتب العمميةٔٗٓٚ ،ه ٜٔٛٚ -م.
 سيد قطب ،إبراىيم حسين الشاربي(تٖٔٛ٘ :ه) ،في ظالل القرآن ،ط ،ٔٚبيروت ،القاىرة :دار
الشروقٕٔٗٔ ،ه.
 سيد قطب ،إبراىيم حسين الشاربي ،التصور الفني في القرآن ،ط ،ٔٚدار الشروق.
 السيوطي ،عبدالرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي(تٜٔٔ:ه) ،اإلتقان في عموم القرآن،
المحقق :محمد أبو الفضل إبراىيم ،الييئة المصرية العامة لمكتابٖٜٔٗ ،ه ٜٔٚٗ -م.
 السيوطي ،عبدالرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي(تٜٔٔ :ه) ،معترك األقران في
سمى (إعجاز القرآن ومعترك األقران) ،بيروت – لبنان :دار الكتب العممية،
وي َّ
إعجاز القرآنُ ،
ٔٗٓٛه ٜٔٛٛ -م.

 الشافعي ،محمد األمين عبد هللا األرمي العموي اليرري الشافعي ،تفسير حدائق الروح والريحان،
ٕٓٓٚم.
 الصابوني ،محمد عمي ،صفوة التفاسير ،طٔ ،القاىرة :دار الصابوني لمطباعة والنشر والتوزيع،
ٔٗٔٚه ٜٜٔٚ -م.
 صالح ،زيار جالل ،التقابل النصي في آيات النعيم والجحيم في القرآن الكريم(رسالة ماجستير)،
جامعة صالح الدين – كمية المغاتٖٔٗٙ ،ه ٕٓٔ٘ -م.
 الصولي ،أبو بكر محمد بن يحيى الصولي(تٖٖ٘ :ه) ،أدب الكتاب ،مصر :المطبعة السمفية،
بغداد :المكتبة العربيةٖٔٗٔ ،ه.
 عبدالرزاق ،حسن إسماعيل ،البالغة الصافية في المعاني والبيان والبديع ،القاىرة :المكتبة
األزىرية لمتراثٕٓٓٙ ،م.
 العسكري ،أبو ىالل الحسن بن عبدهللا بن سيل بن سعيد بن يحيى بن ميران
العسكري(تٖٜ٘:ه) ،الصناعتين ،المحقق :عمي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراىيم،
بيروت :المكتبة العنصريةٜٔٗٔ ،ه.
 القيرواني ،أبو عمى الحسن بن رشيق القيرواني األزدي(تٖٗٙ:ه) ،العمدة ،المحقق :محمد
محيي الدين عبد الحميد ،ط٘ ،دار الجيلٔٗٓٔ ،ه ٜٔٛٔ -م.
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باّلل(ت:
باّلل ،يحيى بن حمزة بن عمي بن إبراىيم ،الحسيني
العموي الطالبي الممقب بالمؤيد َّ
 المؤيد َّ
ّ
٘ٗٚه) ،الطراز ألسرار البالغة وعموم حقائق اإلعجاز ،طٔ ،بيروت :المكتبة العنصرية،
ٖٕٗٔه.
 مناىج جامعة المدينة العالمية ،البالغة ،البيان ،البديع ،بكالوريوس ،جامعة المدينة العالمية.
 النعماني ،أبو حفص سراج الدين عمر بن عمي بن عادل الحنبمي الدمشقي النعماني(ت:
٘ٚٚىـ) ،المباب في عموم الكتاب ،المحقق :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ عمي محمد
معوض ،طٔ ،بيروت – لبنان :دار الكتب العمميةٜٔٗٔ ،ه ٜٜٔٛ -م.
 نكري ،القاضي عبدالنبي بن عبدالرسول األحمد نكري(ت :قٕٔه) ،دستور العمماء = جامع
العموم في اصطالحات الفنون ،طٔ ،بيروت – لبنان :دار الكتب العمميةٕٔٗٔ ،ه ٕٓٓٓ -م.
 النيسابوري ،نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (تٛ٘ٓ :ه) ،غرائب
القرآن ورغائب الفرقان ،المحقق :الشيخ زكريا عميرات ،طٔ ،بيروت :دار الكتب العممية،
ٔٗٔٙه.
 النيسابوري ،عمي بن أحمد الواحدي النيسابوري أبو الحسن ،الوسيط في تفسير القرآن المجيد ،دار
الكتب العمميةٕٓٔٓ ،م.
 الواحدي ،عمي بن أحمد أبو الحسن(تٗٙٛ :ه) ،الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تحقيق:
صفوان عدنان داوودي ،دمشق :دار القمم ،بيروت :الدار الشامية ٘ٔٗٔه.
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