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Abstract: The purpose of this study is to explain and identify the conflicting
meanings in Arabic. It refers to the Muqabalah Theory in Balaghah, and At-Tadzat
in Semantics using Ali Al-Khouli’s opinion, there are also different patterns of
sentence contradiction, which justifies the importance of this study. The data were
obtained from AL-Qur'an Surah Al-Baqarah. This research employs a descriptive
qualitative method. In Balaghah At-Taqabuly or Al-Muqabalah is a sequence of
contradictory meanings; while in the Semantics, it is called At-Tadzat which
literally means Antonym. In line with the At-Taqabuly or Al-Muqabalah, it has no
special division. But in semantics, there is a difference between the old meaning
and the new meaning. In the old meaning, At-Tadzat is interpreted as a different
word but has the same meaning, and conversely Ali Al-Khouli interpreted AtTadzat as 2 opposing words which are the understanding of At-Tadzat in a new
meaning. At -Tadzat is divided into 9 parts: 1) Al-Had, 2) Al-'Aks, 3) Al-Mutadarrij,
4) Al-Imtidadi, 5) Al-'Amudy, 6) Al-Juz'i, 7) Al -Dairi, 8) Al-Rutbi, 9) Al-Intisab. In
this study only found 5 types of At-Tadzat namely Al-Had, 2) Al-'Aks, 3) AlMutadarrij, 4) Al-Imtidadi, 5) Al-'Amudy. The study found 10 syntactic patterns of
meaning opposition of the Surah of Al-Baqarah, Ism Maushul, Idhofah, Jar Majrur,
Anwa 'Al -otal, Maf'ul bih, Ism Inna, Na't wa Man'ut, At-Tamyiiz, Al-Hal, and
Muabtada wa Khabar.
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المقدمة

القرآن جبمال أسلوبه و معانيه ،مل
يكشف كثري من أسرار ما فيه من القرآن،

خصوصا عن أسلوب مجله .ومن ظواهر
األسلوب الداللية البارزة يف القرآن الكرمي،
ومن أوجه الفنّية يف بالغته ،ظاهرة التقابل.
فقد اعتمد كبريا يف التقابل ،و من وسائل
الكثرية جعله وسيلة لتوضيح املعاين.
التقل دراسة يف مجالية أسلوب القرآن
ّ
على متمكنني اللغة خصوصا متمكنني اللغة
العربية .واإلطار النظري الذي استخدمهم
أيضا متنوعون ،أحده عن مجال أسلوب
القرآن هو علم البالغة .يف علم البالغة
ثالثة أقسام :الذي يدرس عن إبراز املعىن
الواحد يف صور خمتلفة وتراكيب متفاوتة يف
كل مقتضى احلال
وضوح الداللة مع مطابقة ّ
يسمى بعلم البيان ،مث الذي يبحث عن
املعىن أي أصول وقواعد يعرف هبا كيفية
مطابقة الكالم ملقتضى احلال وهو علم
املعاين ،األخري هو علم البديع تزيني األلفاظ
أو املعاين بألوان بديعة من اجلمال اللفظي
أو املعنوي .فأحد من موضوع علم البديع
هو املقابلة أو التقابل أن يؤتى مبعنيني

متوافقني أو أكثر ،مث يؤتى مبا يقابل ذلك
على الرتتيب.
وللتقابل أنواع عديدة من اللفظ وصور
خمتلفة من التعبري وردت يف دراسات
القدامى واحملدثني ،غري َّ
أن احلديث عن
التقابل وأنواعه يقودنا إىل احلديث عن أمساء
وتراكيب ملفاهيم تكاد تصب يف جمرى
واحد ،فهي مجيعا –بالرغم من فروقها
الداللية  -تتحدث عن اجتماع شيئني أو
مفهومني متقابلني كاألبيض واألسود ،واحلق
والباطل ،واألول واآلخر.
أن األساليب املتقابلة يف الصور
وقصرا وقد تتساوى
القرآنية قد ختتلف ا
طوال ا
طوال
فيما بينها ،ينشأ اختالف بني أسلوبني ا
وقصرا حسب مراعاة مايناسب موضع
ا
السورة والسياق الذي يعرضان فيه .ومل
يكتفي القرآن الكرمي يف وضع اللفظ مبراعاة
السياق الذي وردت فيه بل راعى مجيع
املواضع اليت وردت فيها اللفظ ونظر إليها
نظرة واحدة شاملة يف القرآن الكرمي كله،
فنرى التعبري منس اقا متناس اقا مع غريه من
التعبريات كأنه لوحة فنية واحدة متكملة.
وهناك علم أخر يدرس عن املعىن وهو
كعلم الداللة .قال عمر ( )8991يف كتابه
ألاسلوب التقابلي في سورة البقرة وداللته
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علم الداللة "يعرف بعض علماء اللغة بأن
علم الداللة هو دراسة املعىن أو علم الذي
يدرس عن املعىن أو الفرع الذي يدرس

تتكون امسا امسا واجلملة حتت اخلط الثانية
تتكون من امسان مفعوالن لتعبري أن هناك
شيئني يقابل بعضه عن اآلخر جبانب نفهمه

الشروط الواجب ليوافر الرمز حىت قادرا على
محل املعىن" .وأحد من موضوع علم الداللة
هو التضاد أي األضدد عند علماء اللغة

من جهة املعىن لكن وجود األوزان املتفرقة
كذلك.
فتأسيسا على ما سبق كان من أبرز

احملدثني التضاد هو وجود لفظني خيتلفان
نطقا و يتضدان معىن.
على املخطوط نعرف أن يف سورة
البقرة يشرح عن املؤمن والكافر .وغري هذا

أساليب هو التقابل ،وأيضا من طرق
للوضوح واجلمال .فاخرتت الباحثة املوضوع
"األسلوب التقابلي يف سورة البقرة وداللته".
وهذا البحث يراد به كشف عن التقابل

يبحث عن الثواب ملن عمل ما أمر اهلل
والعقاب ملن ينكره .إذ حبثنا بدراسة علم
البالغة فهو يدل على دراسة علم البديع

دالليا وبالغيا ،يتضمن عن سياقته املختلفة،
أشكاله املتنوعة.

احملسنات املعنوية باملوضوع املقابلة أو
التقابل .ومن جهة علم الداللة يدل يف
الدراسة التضاد.
ُوجد اآليات التقابلية يف سورة البقرة

اإلطار النظري

ليس فقط يقابل كلمة كلمة املثال :احلي
واملوت ،املؤمن والكافر ،بل وجدت الباحثة
بعض من أسلوبه متفرقة املثال :قَا َل يٓا َد ُم
اَنٓبِئ ُهم بِاَمسَاۤ ِٕى ِهم ٓ فَلَ َّمآ اَنٓبَاَ ُهم
ال اَ َمل اَقُل لَّ ُكم اِ ِينْٓ اَعلَ ُم
بِاَمسَاۤ ِٕى ِهمٓ قَ َ
السمو ِت َواالَر ِ
ضٓ َواَعلَ ُم َما تُب ُدو َن
ب َّ
َغي َ
َوَما ُكنتُم تَكتُ ُمو َن ،اجلملة حتت اخلط األوىل
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يعرف بعض علماء اللغة بأن علم
الداللة هو دراسة املعىن أو علم الذي
يدرس عن املعىن أو الفرع الذي يدرس
الشروط الواجب ليوافر الرمز حىت قادرا
على محل املعىن .وقال اجلرجاين":كون
الشيء حبالة يلزم من العلم به العلم
بشيء آخر ،والشيء األول هو الدال،
والثاين املدلول

ألاسلوب التقابلي في سورة البقرة وداللته

احدى مشكالت يف علم الداللة
هي تعدد املعىن كاملشرتك اللفظ،
الرتادف ،والتضاد .اهتم الباحثة هنا يف
مشكلة تعدد املعىن على التضاد .عند
علماء اللغة احملدثني التضاد هو وجود
لفظني خيتلفان نطقا و يتضدان معىن،
رأي علي اخلويل أن للتضاد تسعة أنواع:
التضاد احلد (املثال :حي – ميت )،
التضاد العكسي (املثال :باع –
املتدرج (املثال :سهل
اشرتى) ،التضاد ّ
– صعب) ،التضاد العمودي (مشال –
شرق ،مشال – غرب) ،التضاد
االمتدادي (املثال :فوق – حتت)،
التضاد اجلزئي (املثال :غالف –
الدائري
التضاد
كتب)،
(املثال:السبت ،األحد ،اإلثنان،
الثالثاء ،األربعاء ،اخلميس ،اجلمعة) ،
الرتيب(املثال :العميد ،نائب
التضاد ُّ
العميد األول الثاين الثالث) ،التضاد
االنتسايب(املثال :موز برتقال تفاحة).

نستمر إىل األسلوب ،نشأ علم
مث
ّ
األسلوب يف بداية القرن 8991م
بالتطور الذي حلق الدراسات اللغوية يف
القرن املاضى ،مما جيعل من الضروري
إلقاء نظرة خاطفة على هذا التطور،
ملعرفة أهم مراحل ومكوناته ،والعوامل
الفاعلة فيه ،مما أدى إىل مولد علم
األسلوب .لألسلوب ثالثة أنواع:
األسلوب العلمى ،األسلوب األدىب،
األسلوب اخلطاىب .وههنا استخدمت
الباحثة األسلوب األديب وهو يف علم
البالغة.
وينقسم البالغة إىل ثالثة أقسام :
علم البيان ،وعلم املعاين ،وعلم البديع.
بل الباحثة سريكز حبثه يف علم الديع
على باب "املقابلة\التقابلي" .املقابلة
هو أن يؤتى مبعنيني متوافقني أو أكثر،
مث يؤتى مبا يقابل ذلك على الرتتيب.
فمن التعريف السابقة عن معىن
األسلوب و التقابل ،استنبط الباحثة
بأن أسلوب التقابلى هو املعىن املصو
ألاسلوب التقابلي في سورة البقرة وداللته
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يف ألفاظ املقابلة ،أو طريقة التعبري عن
األلفاظ التقابلية.
واختارت الباحثة سورة البقرة لينال
البيانات عن التضاد واملقابلة فيه.
منهجية البحث

ينقسم منهج البحث قسمني
عاما ومها منهج البحث الكمي
والبحث النوعي أو الكيفي .كان هذا
البحث حبثا نوعيا الذي من أهم مساته
أنه ال يتناول بياناته عن طريقة معاجلة
رقمية إحصائية .وأما من حيث نوعه
فهذا البحث من نوع البحث التحليل
التقابلي وخاصة من ناحية األسلوب
التقابلي يف سورة البقرة وبالغته.
 .أما مصادر بيانات هذا البحث
هي من الكلمات والنصوص يف يف
سورة البقرة.
النتائج
 .1األسلوب التقابلي في سورة البقرة
وداللته
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يف البيان السابق ظهر نظريتني يف
ميدان علم البالغة يف علم البديع على باب
املقابلة و على نظرة علم الداللة يف باب
التضاد.
وهنا حتليل األسلوب التقابلي يف
بعض سورة البقرة:
 .1الَّ ِذين يُؤِمنُو َن بِالغَي ِ
ب َويُِقي ُمو َن
َ
ِ
ِ
الصلوَة َوممَّا َرَزق ن ُهم يُنف ُقو َن()3
َّ
ِ
ِ
ك َوَما
َوالَّذي َن يُؤِمنُو َن ِمبَا اُن ِزَل الَي َ
ِ
ك ۚ َوبِاال ِخَرةِ ُهم
اُن ِزَل ِمن قَبل َ
ۤ
ِ
ك َعلى ُه ادى ِمن
يُوقنُو َن( )4اُول ِٕى َ
ۤ
ك ُه ُم
َّرِهبِم ۚ َواُول ِٕى َ
ال ُمفلِ ُحو َن( )5اِ َّن الَّ ِذي َن َك َف ُروا
َس َواۤءٌ َعلَي ِهم ءَاَن َذرتَ ُهم اَم َمل
ِ
ِ
تُنذرُهم َال يُؤمنُو َن(َ )9ختَ َم اللّهُ
َعلى قُلُوهبِِم َو َعلى َمسعِ ِهم ۚ
صا ِرِهم ِغ َش َاوةٌ َّوََلُم
َو َعلى اَب َ
اب َع ِظي ٌم()7
َع َذ ٌ
هناك لفظني التقابلني الَّ ِذي َن
يُؤِمنُو َن يقابل ب اِ َّن الَّ ِذي َن َك َف ُروا،
ۤ
ك ُه ُم ال ُمفلِ ُحو َن يقابل
مث جاء اُول ِٕى َ
اب َع ِظي ٌم .فبني املؤمن
ب ََلُم َع َذ ٌ
والكافر دالة على التضاد احلاد.
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ني يَ َدي َها
 .2فَ َج َعلن َها نَ َك ااال لِ َما بَ َ
ِ
ِ
ني
َوَما َخل َف َها َوَموعظَ اة لِل ُمتَّق َ
()99
األسلوب املتقابلى واحد بني لفظ لِ َما
يدل
ني يَ َدي َها يقابل ب َوَما َخل َف َها ،وهذا ّ
بَ َ
على التضاد االمتدادي.
أوزان ألاسلوب التقابلي في سورة
البقرة
يف مرور حتليل البيانات وجد
الباحثة شيء أخر هو عن األوزان األسلوب
التقابلي يف سورة البقرة .وجدت الكلمة
املتضادة يشمل على األوزان املتنوعة ،منهم:
اسم موصول ،اإلضافة ،جر جمرور ،أنواع
اجلملة ،مفعول به ،اسم إن ،نعت ومنعوت،
التمييز ،احلال ،املبتدأ واخلرب.
أحدها اسم موصول فوجد الباحثة
تركيب اسم موصول يف األية الثالثة "الَّ ِذي َن
يُؤِمنُو َن" يقابل ب "اِ َّن الَّ ِذي َن َك َف ُروا".

ويف األية مائتني أربعة وستّني
" َكالَّ ِذي يُن ِف ُق َمالَه ِرئَاۤءَ الن ِ
َّاس" يقابل ب
"ومثل الَّ ِذين ي ن ِف ُقو َن اَموا ََلم ابتِغَاۤء مرض ِ
ات
َ ُُ َ َ َ
َ ََ ُ َ ُ
اللّ ِه" يف األية مائتني مخسة وستّني على
تركيب اإلضافة.

وكذلك وجدت األسلوب التقابلي
املتفرقة ،كرتكيب مفعول به يقابل باسم أن،
كما يف األية الرابعة وعشرين "فَاِن َّمل تَف َعلُوا
َّار" يقابل ب "اَ َّن ََلُم
َولَن تَف َعلُوا فَاتَّ ُقوا الن َ
َجنّت ََت ِري ِمن َحتتِ َها االَن ه ُر " يف األية
اخلامسة وعشرين.

االختتام

بعد أن حبثت الباحثة عميقا عن
هذا املوضوع ،أذخذت الباحثة االستنباط.
وجدت الباحثة األسلوب التقابلي يف صورة
البقرة أي املقابلة يف الدراسة البالغية .ويف
علم الداللة نعرفه ب التضاد.
للتضاد عند علي اخلويل تسعة
أنواع :التضاد احلاد ،التضاد العكس ،التضاد
املتدرج ،التضاد االمتدادي ،التضاد
العمودي ،التضاد اجلزئي ،التضاد الدائري،
التضاد الرتيب ،التضاد االنتسايب .لكن يف
سورة البقرة وجدت الباحثة إال مخسة أنواع
وهو التضاد احلاد ،التضاد العكس ،التضاد
املتدرج ،التضاد العمودي ،التضاد
االمتدادي ،التضاد اجلزئي ،التضاد الرتيب،
التضاد االنتسايب .وأما يف سورة البقرة كذلك
وجدت الباحثة أوزان تركيب الكلمة املتفرقة
ألاسلوب التقابلي في سورة البقرة وداللته
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بني كلمتني مقابلتني ،منها :صلة موصول،
مفعول به ،جر وجمرور ،اإلإضافة ،مبتدأ
وخرب ،أنواع اجلملة ،احلال ،متييز ،إسم إن،
نعت ومنعوت.
المراجع والمصادر

أمحد اَلامشي ،جواهر البالغة يف
املعاين والبيان والبديع ،ضبط وتدقيق

وتوثيق د .يوسف املصميلي ،بريوت:
املكتبة العصرية8999 ،م.
أمحد خمتار عمر ،علم الداللة ،قاهرة:
مكتبة لسان العرب ،طبعة اخلامسة
.8991
دَ .تاين عمر2184 ،م ،بني مفهوم

التضاد والطباق عند اللغويني
والبالغيني ،جامعة إبراهيم بدماصي

بابنغدا نيجرييا ،مالم جملة الدراسات

اللغوية ،العدد  .88عرب يف -82
.23.32 89-82
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صالح الفضل ،علم األسلوب مبادئه
وإجرائته( ،قاهرة :دار الشروق،

8991م.
عبد الرمحن النجدي ،فواصل اآلية
القرآنية دراسة بالغية داللية ،قاهرة:
مكتبة اآلداب2111 ،م.
على اجلارم ومصطفى أمني ،البالغة
الواضحة البيان.املعاىن.البديع ،قاهرة:
دار املعارف8999 ،م.
حممد أمحد قاسم وحمي الدين ديب،
علوم البالغة (البديع والبيان واملعاين)،
لبانان :املؤسسة احلديث للكتاب،
الطبعة األول2113،م.
حممد صاحل شريف عسكري،
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