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 ملدص

القرآف بحر ُلّجي غاص في أعماقو الکثیركف، كركضة نضرة قطؼ مف ثمارىا المكلعكف، كکتب       
حكلو المفسركف كالباحثكف ما ال یعّد كال یحصی مف الدراسات البالغیة كاألدبیة كالعممیة. كلقد سعد بنا 

 الحظ كغرنا في كاحدة مف ىذه الدراسات كىي دراسة المفارقة.
ف مجمكعة الدراسات الداللیة، كىي عمؿ فكرم كلیست عماَل عاطفیان أك أثران شعریان. تعّد المفارقة م      

كلقد اعتمد األدب العربي في بناء نسیجو عمى عنصر المفارقة، ككّظفيا كثیر مف كبار الشعراء في 
ىا شعرىـ حتى لـ تسمـ قصیدة مف قصائدىـ إاّل كُضربت بطرؼ مف أطراؼ المفارقة. كلعبت المفارقة دكر 

 في النثر أیضان. 
فمقد اختار المفارقة لمدراسة، ال في الشعر أك النثر بؿ في أسمى نصٍّ ُعرَؼ كحّبذ تطبیقيا  ،أما ىذا البحث      

، فمذلؾ جاء فیو شرح لنشأتيا، كبیاف بمنيج بنيويعمى سكرة التكبة، كقاـ باستخراج صكر المفارقة منيا 
بیف المجمكعات كذلک لسیاقيا الخاص في المقارنة  ؛سورة التوبةفي مفاىیميا، كتطبیؽ أقساميا كتحمیميا 

المفارقة بیاف جمالیات النّص القرآني المعجز، كیعكد الدكر الفاعؿ فیو إلى  تستيدفالمذکكرة في السكرة؛ 
 كذلؾ لما یتركو مف أثر مممكس في ذىف المتمقي. ؛التقابؿ
یمکف اإلشارة إلی استخراج صكر المفارقة مف إحدل  ،ثكمف أىـّ النتائج التي تكّصؿ إلیيا البح      

عشرة آیة مف سكرة التكبة كتبكیبيا تحت عناكینيا الخاصة كتحمیميا، عممان بأّف التأكید في جّؿ البحكث 
 .مف ىذه السكرة 34ك 3إّنما كاف عمى اآلیتیف

Abstract 

      Irony is one of the text coherent factors and semantics researches’ subsets. It has 

made a balance in life and sees life and society from a philosophical aspect of view, 

therefore the reflection of this view returns to the literature. 

      Irony is not the language of soul, rather it is the language of wisdom and wit and 

thought function. This function is not emerged from poetry or affection.  

Arabic literature enjoys irony in its texture. If anybody happens to dig out in the 

grounds of irony and rhetoric practices amongst great works of poetry, comes to know 

that it is the amendment language of poetry having the deepest affection over times and 

counts as poets’ arm. 

      The current paper studies and tries to accommodate irony in Towbe sura – as one of 

the suras of Quran enjoying the richest texts- following explaining its origins and theoretical 

principles by structural approach. This sura is chosen due to its long text besides Allah’s 
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caustic tone which is full of threats. Note that as contrast plays an important role in 

irony and text cohesion. This study tries to represent substantial and efficient role of 

contrast in Quranic texts, emphasizing the fact that there are no contradictions in the 

Holy Book, and finds irony in Quranic contrasts meticulously. Due to the significant 

effect that contrast has on the text, the most prominent achievement of the study is to:  

1- Attain 12 verses of Towbe sura which contain ironical pictures. It is always referred 

to these verses besides some other verses from Al- dokhan and Ensheqaqsuras in 

various books. 

2- Categorizing these verses according to their type and adding another section named 

contrast irony to the classification by Muhammad Al-abd, to whom the base work 

about irony refers. 

      It is important to know that every contrast does not contain irony. 

Key words: irony, contrast, contradiction, towbe sura 
 

 .املقدمة

ّنما التاریخیان تفرد لـ یكف أثران سیادة البیاف القرآني في الماضي كنسقو الم        زاؿ في  ، كعمالن فنیان استنفذ أغراضو كا 
الساحة النص المتفرد المطرد في سمك التعبیر، كعمؽ الداللة، كقكة اإلثارة كالتأثیر كما كاف غنیان بمعطیاتو، كىك یتعامؿ 

 .(ٔ)افسة أك تصؿ ذركتو محاكلةمع أحدث النظریات األدبیة الحدیثة ال تسجنو أك تقیده نظریة، كال تعجزه من
ذا سما التعبیر القرآني إلى حد الیممؾ البشر الكصكؿ إلیو، فإف ذلؾ الیمنع مف التعرؼ عمى أسرار سمك ىذا التعبیر،         كا 

جمالیة، مراتبيا الكتممس جمالیاتو في أنساقو التعبیریة األخرل. كالّنص القرآني ىك المقیاس الذم تقاس عمیو مزایا الكالـ في 
 كىك أساس الحركیة اإلبداعیة الثقافیة في المجتمع العربي اإلسالمي، كینبكعيا كمدار رحاىا. 

بمعنى أّف ( Double Audience) صیغة مف التعبیر تفترض مف المخاطب ازدكاجیة االستماع (Irony) كالمفارقة       
 یة، كمف ناحیة أخرل فإّنو یدرؾ أّف ىذا المنطكؽالمخاطب یدرؾ في المعنى المنطكؽ معنى عرفیا یكمف فیو مف ناح

(Utterance ) یرمى إلى معنى آخر یحدده المكقؼ التبمیغي، كىك معنى مناقض عادة ليذا المعنى العرفي الحرفي. بناء
في  ةفاعم؛ كىي أداة أسمكبیة (ٕ)عمى ىذا تبدك المفارقة نكعا مف التضاد بیف المعنى المباشر لممنطكؽ كالمعنى غیر المباشر

 .(ٖ)بنیة المفارقة جزءان مف بنیة نصیة أكبر ِبَعد  تنمیة قكل التماسؾ الداللي لمنص، كذلؾ 
 كتعرض المفارقة طریقة مف طرائؽ استخداـ المغة في السیاؽ النصي، كالسیاؽ الخارج عف النّص، كتنعقد بنیة الداللة       

لحرفیة األكلیة لممنطكؽ: لفظا أك مجمكعة لفظیة أك عبارة أك جممة في خطاب المفارقة عمى عالقة التضاد بیف الداللة ا
 .(ٗ)أك مافكؽ الجممة، كبیف داللتو المحكلة التي یرثيا السیاؽ بنكعیو السابقیف

تعرض المفارقة القرآنیة بأنماطيا المختمفة أسمكبا مف أسالیب إنتاج الداللة المغكیة في النّص القرآني. حیث إّنيا        
 بریات الظكاىر الداللیة التي یعمؿ عمیو في تشخیص مالمح اإلعجاز المغكم.مف ك
 .ىذا ماتكصؿ إلیو مف رمى دراسة المفارقة في النصكص األدبیة المختمفة       

 

 : البحث ةيأٍن
 صكرذكرت فیيا  عممان بأّف كؿ ما جاء مف اآلیات التي ،٘()كذلؾ اتكاءن عمى ما بینو العبد ؛عمد الكثیر إلى بیاف المفارقة -1
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 المفارقة أعیدت مراران كتكراران في الكتب كالمقاالت دكف ذكر مستجد فیيا.
أما الجدید في ىذه الكرقة البحثیة فيك استخراج المفارقة مف مجمكع اآلیات لسكرة التكبة؛ إذ البحث عف المفارقة یعّد  -2

 مف نكعو أیضان.مف ضمف الدراسات الجدیدة كالبحث عنيا في ىذه السكرة یعد جدیدان 
عمما بأّف كؿ  ،ىذا البحث بعد تمحیص طكیؿ یسعى لتكصیؿ صكر المفارقة في التقابالت المكجكدة في سكرة التكبة -3

 الیحمؿ في طیاتو المفارقة.  تقابؿ
 تراصيا ككحدتيا حیث استيدؼ البحث تبییف إبداع المفارقة في ،تكمف أىمیة ىذا البحث في قراءة جدیدة لسكرة التكبة -4

 مف أجؿ استخراج جمالیات النص القرآني. ؛المفارقة كاحدة مف األسالیب المتعددة التي تـّ تكظیفيا د، كتعلمكضكعیةا
 .فمف الجمیؿ أف تدرس الجمالیات في سكرة ال ینظر إلیيا بمنظار الجماؿ

 
 : الدراسات السابقة

كّؿ تأكید كب .(ٙ)لؾ ما یتفرع عنيا مف سخریة كتيكـ كتممیحبما في ذ ،المفارقة فّف بالغي تمعب دكران في الحیاة العادیة       
لـ یعرفو بمغاء العرب كلـ یعرفو بمغاء الغرب عمى ىذا النحك مف التحدید الحدیث لو، كعدـ شیكع ىذه المفظة لغة كمصطمحا 

بدكرىا شیئا مف ممت في التراث العربي ال یعني عدـ كجكد ألفاظ أخرل كانت تقـك مقاميا، فقد استعممت مصطمحات أخرل ح
 مثؿ: التعریض، التشكیؿ، التيكـ، المتشابيات، تجاىؿ العارؼ، تأكید الذـّ بما یشبو المدح، تأكید ،دالالت مصطمح المفارقة

 .(ٚ)المدح بما یشبو الذـّ 
 محاكالت الجدیدةلـ تعرؼ قدیمان محاكالت في مجاؿ ىذا البحث باسمو الجدید كتقاسیمو، كلكّف ال -کما سبؽ- العربیةك        

فمقد مثمت نبیمة  ،بدأت تظير عمى الساحة ركیدان ركیدان؛ حیث طرؽ مف خالليا الباحثكف أبكاب القّص العربي كالشعر
كلقد استمدت الفكرة  ،كحدیثان  ( لممفارقة بالعدید مف النصكص الشعریة المختارة مف الشعر العربي قدیمان ـ1891إبراىیـ )

( مصطمح المفارقة في الكعي العربي بالبحث في جذكر المصطمح ـ1891ف؛ كتناكلت سیزا قاسـ )األساس مما كتبو الغربیك 
بكصؼ المفارقة مصطمحان لفظیا ن كىك عندىا شكؿ مف أشكاؿ القكؿ یساؽ فیو معنى ما في حیف یقصد منو معنى آخر 

تبة العربیة ىك ترجمة عبد الكاحد لؤلؤة غالبان ما یككف مخالفان لممعنى السطحي الظاىر. أّما مف أىـ ما قدـ إلى المك
 كالكعي بيا. كجكدىا( لكتاب دم سي میكیؾ المفارقة كصفاتيا في مكسكعة المصطمح النقدم كیبدأ بالبحث عف ـ1882)

ة ( كتابا یعالج فیو مفارقة األحداث كالمفارقات الزمكانیة، مبینان أّف المفارقات الزمكانیـ2001) ثـّ قدـ سعید شكقي       
ت الزماف كالمكاف مع السیاؽ المسرحي، كمف ثـّ قّدـ محّمد العبد اءىي تمؾ المفارقات الناتجو مف التنافر في بنا

( كتابا درس فیو المفارقة في األسمكب القرآني مستعینا في ذلؾ بنظریة تحمیؿ الخطاب شارحان النظریة حیث ـ2008)
لتطبیؽ كالتحمیؿ كالتفسیر في لغة المفارقة، فإذا كانت المفارقة ظاىرة ىي الدعامة األىـّ كاألنسب، التي یستند إلیيا ا

سیاقیة في أكلیاتيا، فإّف تحمیؿ الخطاب في جكىره، طریقة مف طرؽ النظر إلى المغة مف حیث ىي نّص في سیاؽ، كقاـ 
شعریة ىذا الشاعر  ( ببحث كىك قراءة في دیكاف لمحمد صبحي نصر بیف فیو أفّ ـ2009عبد العزیز جاب اهلل )أسامة 

كلقد  ،تتركز عمى حّدة المفارقة التي یصير بيا ىمـك اإلنساف كیكزع مفارقتو الشعریة بیف االندىاشات كالتعجب كالسخریة
( بدراسة المفارقة دراسة بالغیة تحمیمیة كاتخذ مف شعر المتنبي أنمكذجان. كلقد استجمى مقاؿ حمید ـ2010) قاـ إبراىیـ كامؿ
 المفارقات القرآنیة ،( المالمح الجمالیة لممفارقات القرآنیة، كالتي تصكر الكفار في مكاقفيـ المختمفةـ2012عباس زاده )
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ىذه المقالة أدبیة بحتة ىادفة تعد صیاغة لغكیة قائمة عمى التناقض بیف المعنى الظاىرم كالمعنى الخفي كما المقصكدة في 
 آیات معيكد بيا جاءت في سكابقيا مف المقاالت كالبحكث. مف أمثمة في سكرة التكبة، فيي  ذكر في المقاؿ

 ،كاستخراجيا ،قامت بتسمیط األضكاء عمى الصكر الجدیدة لممفارقة ،كىذه الدراسة بصفتيا عمؿ لـ یسبؽ لباحث القیاـ بو       
التقابؿ إلى األقساـ  ةفت مفارقالكحدة المكضكعیة في السكرة المذككرة، كما أضا عیف الحسبافآخذة ب ،كتحمیميا ،ياأنكاعكبیاف 

 المحددة مؤكدة عمى أف كؿ تقابؿ الیحتكم عمى المفارقة.
 

 : الدراسة إشكالية 
لقد تطرقت الدراسات إلى صكر المفارقة في النصكص المنظكمة كالمنثكرة كلقد تفحص الكتّاب كالباحثكف المفارقة في        

تعمد باحث أك كاتب لمتعمؽ في سكرة كاحدة كسكرة التكبة التي تعد مف  قؿَّ أفْ لكف ثنایا اآلیات المختمفة مف السكر المختمفة، ك 
 .لذا لـ یکف في متناكؿ أیدینا مانرید كما استخرجناه مف اآلیات کاف نتیجة سعي دؤكب في ىذا المضمار ؛طكاؿ السكر

 

 : أسئلة البحث
 كیؼ تؤدم المفارقة دكرىا في تكصیؿ الغرض المطمكب منيا؟ 
  ر المفارقة في إبراز جمالیات اآلیات؟ما دك 
 كیؼ یمكف لصكر المفارقة في اآلیات أف تككف أنمكذجان ألكبر عدد مف النصكص؟ 

 

 : ميَج الدراسة
كىك التحمیؿ الداخمي لكحدة کمّیة ما كالعناصر كالعالقات التي  (Structuralism) نيج ىذا البحث المنيج البنیكم       

م کؿ یتکكف مف ظكاىر متماثمة یتكقؼ کؿ منيا عمی ما عداه كال یمکف أف یکتب ماىیتو إاّل بفضؿ یقـك عمیيا ىذا الکؿ، أ
كتحمیؿ كتطبیؽ الستقصاء صكرىا كقاـ البحث بدراسة  ؛كاختار مكضكع المفارقة كکانت سكرة التكبة مضماران  ،عالقتو بما عداه
 قساميا عمى آیات سكرة التكبة.أالمفارقة حسب 

 

 : خطة البحث
 .دراسة الكحدة المكضكعیة في سكرة التكبة المطمب األول:
 .دراسة المفارقة المطمب الثاني:
 .التعریض أك الکنایة أك التمكیح كالتيکـ المطمب الثالث:
 .المفارقة أنكاع المطمب الرابع:
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 .يف سورة التوبة املوضوعيةالوحدة : املطلب األول
خیرتیف مدنیة إاّل اآلیتیف األتبرئ منو( كىي مف السكر ال :أم ،التكبة، البراءة، المقشقشة )التي تقشقش مف النفاؽ       

تشّد آیات ىذه السكرة إلی  ،سكرة التكبة مف طكاؿ السكر د، كليا مقكمات السكر المدنیة بما تضمو مف أحکاـ، تعٛ()فمکیتاف
بعض أكاصر نسقيا كنظميا فآیاتيا ال تکاد تتجزء عف بعضيا، فيي ترتبط ببعض کسمسمة شدیدة االستحکاـ تبدأ السكرة 

براءة مف المشرکیف كتستثني مف مجمكعة المشرکیف الذیف لـ ینقضكا العيد، یأمر تعالی المسممیف بإتماـ العيد، كقتؿ بإعالف ال
، كتشیر اآلیة إلی انسالخ الشير كىك إتمامو کامالن، كتستثني اآلیة مف یطمب اإلجارة منيـ  المشرکیف بعد إتماـ األشير الحـر

مف اشتقاؽ اآلؿ  :ليان، كقرئ إیالء، كقیؿإالیرقبكف في المسممیف إالن كال ذمة كقیؿ )إاّلن(: فيـ  ،ثـ تعكد اآلیة لكصؼ المشرکیف
رغـ ذلک  ،(ٜ)ألّف القرابة عقدت بیف الرجمیف ماال یعقده المیثاؽ ؛لکؿ عيد كمیثاؽ آؿ، كسمیت بو القرابة :بمعنی الحمؼ، كقیؿ

یتاء الز   ؛کاة، فإذا نقضكا العيد، فعمی المسممیف قتاليـ، كیؤکد القرآف عمی أئمتيـیترک ليـ المجاؿ لمتكبة بشرط إقامة الصالة كا 
ّف النصر حمیؼ المؤمنیف، كفي   إذ ىـ رأس الفتنة كىـ الذیف ىّمكا بإخراج الرسكؿ كتؤکد اآلیة عمی عدـ الخكؼ منيـ، كا 

إلی أّف الجياد في سبیؿ الّمو كتستمر اآلیات حتی تصؿ  ،ذلک راحة نفسیة ليـ حیث یشفي صدكرىـ كیذىب غیظ قمكبيـ
ألّف ىؤالء یبشرىـ الّمو برحمة منو كرضكاف كجنات خالدیف فیيا، كیرسـ خط نيج لمذیف آمنكا: كىك أال یتخذكا  ؛أعظـ درجة

 نزؿ الّمو سکینتو عمی رسكلو كالمؤمنیف كأنزؿ جنكدان لـأغیر الّمو كرسكلو كلیان كمؤکدا عمی نصر المؤمنیف، أما یـك حنیف ف
یركىا، كیعكد الحدیث إلی المشرکیف الذیف ىـ نجس، كتجـز اآلیة بعدـ دخكليـ المسجد الحراـ بعد عاميـ ىذا، كتؤکد اآلیة 
التي تمیيا مرة أخری عمی قتاؿ المشرکیف كأخذ الجزیة منيـ، ثـ تتطرؽ اآلیات إلی بیاف مكقؼ أىؿ الکتاب مف التكحید، 

فُتذکر  ،ؿ كکیؼ یصدكف عف دیف الّمو. ترتبط اآلیة الخامسة كالثالثكف باآلیات األكلیكکیؼ یأکؿ أكلئک أمكاؿ الناس بالباط
ألّنيـ کانكا أصحاب غارات  ؾكذل ؛تأخیر حرمة شير إلی شير آخر كبیاف النسيء )كىك ،كاألشير الحـر ،بعدة األشير

زیادة في  د، كىذا یع(ٓٔ)آخر( ان مکانو شير فإذا جاء الشير الحراـ كىـ محاربكف شّؽ عمیيـ ترک المحاربة كیحرمكف  ،كحركب
ثـ تأمر المؤمنیف  ،رضالکفر. ثـ تتفرع اآلیات لتعاتب أكالن الذیف إذا قیؿ ليـ انفركا إلی الجياد تثاقمكا كکأّنيـ قد شّدكا إلی األ

ف بیف الخركج إلی الجياد، كالسفر كتعاتبيـ اآلیة التي تمیيا كتقار  ،بالخركج إلی الجياد خفافان ك ثقاالن كالجياد باألمكاؿ كاألنفس
یستأذنكف الرسكؿ لمخركج إلی الجياد بؿ الذیف  فمك کاف سفران التبعكا الرسكؿ، كتمیز اآلیة بینيـ كبیف المؤمنیف حقان فيؤالء ال

لّمو کره كىؤالء في ریبة مف أمرىـ، كلكکاف ليؤالء رغبة في الخركج ألعدكا لو العدة، كلکف ا  الیؤمنكف یستأذنكف الرسكؿ
 كیقكلكف ىك أذف كاآلیة تمدحو  خركجيـ، كتستمر اآلیات في بیاف أحكاليـ حتی تصؿ إلی اآلیة التي تبیف أذآىـ لمرسكؿ

أال یعممكف أّف مف  ،، كتكعد الذیف یؤذكنو بأّف ليـ عذابا ألیما، كیحمفكف بالّمو لکي یرضكکـ كالّمو كرسكلو أحؽ بأف یرضكىما
ّف الّمو لعنـ كليـ عذاب مقیـ یحادد الّمو كرسكلو  فإّف لو نار جينـ خالدان فیيا، كمف ثـ تبیف اآلیة أكصافيـ كما كعدىـ الّمو، كا 

فأكلئک لـ یظمميـ الّمو  ،کالذیف مف قبميـ حبطت أعماليـ، فعند اإلشارة إلی الذیف مف قبميـ تبیف اآلیة التي تمیيا األمـ السابقة
بؿ ىذه اآلیات اآلیات التي تصؼ المؤمنیف كتبیف ما كعدىـ الّمو مف جنات تجرم مف تحتيا كلکف کانكا أنفسيـ یظممكف. كتقا

بأّف یجاىد الکفار كالمنافقیف كتشرح اآلیات مجمكعاتيـ، كتستمر اآلیات لتبیف أّف  األنيار كرضكاف مف الّمو؛ ثـّ یؤمر النبي 
الذیف أعّد الّمو ليـ جنات تجرم مف تحتيا األنيار ككعدىـ بالفكز الرسكؿ كالذیف جاىدكا معو بأمكاليـ كأنفسيـ، ىـ المفمحكف 

كتكضح اآلیة بعدىا أّنو لیس عمی المرضی كالضعفاء  ،كمجمكعة أخری طمبت الخركج كىـ المعّذركف ،العظیـ كىك الخمكد فیيا
مميـ بو، كلکف الحرج عمی الذیف كالذیف الیجدكف ما ینفقكف حرج كال عمی الذیف یطمبكف مف الرسكؿ أف یشارکكا فال یجد مایح
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یستأذنكف كىـ أغنیاء فمقد طبع عمی قمكبيـ كبعدىا یقدمكف اعتذارىـ، كیحمفكف حتی ترضكا عنيـ، أما المجمكعة األخری: 
 )الدعاء مف اهلل عمی األعراب فيـ أشّد کفران كنفاقان، كىـ فرؽ مختمفة فمنيـ مف یتربص بالمؤمنیف الدكائر عمیيـ دائرة السكء

كمنيـ مف یؤمف بالّمو كالیـك ، (ٔٔ)فال یحتاج إلی تمني ما یرید( يءیعجزه ش ألّنو ال ؛خمقو: تکكیف كتقدیر مشكب بإىانة
كأعّد ليـ جنات )عقب ذکر  كالذیف  ،كالذیف اتبعكىـ بإحساف ،اآلخر، كمنيـ السابقكف األكلكف مف المجاىدیف كاألنصار

ینيا في ذلک بذکر القدكة الصالحة كالمثؿ الکامؿ في اإلیماف كالفضائؿ كالنصرة في الفرؽ المتمبسة بالنقائص عمی تفاكت ب
لیحتذم طالب الصالح حذكىـ، كلئال یخمك تقسیـ القبائؿ الساکنو بالمدینة كحكالیيا كبكادیيا عف ذکر أفضؿ األقساـ  ؛سبیؿ اهلل

مرة أخری عمی نفاؽ األعراب مف أىؿ المدینة الذیف ىـ َمَردكا  كُتؤکد اآلیات، (ٕٔ)كتنكیييا بو كبيذا تـ استقراء الفرؽ كأحكاليا(
حیث خمطكا عمالن صالحان كآخر سیئان یرجكف أف یتكب الّمو  ،عمی النفاؽ، كىناک مجمكعة أخری ىـ الذیف اعترفكا بذنكبيـ

تسائؿ اآلیة ألـ یعممكا حیث إّف صالتو سکف ليـ كت ؛فتطمب اآلیة مف الرسكؿ أف یأخذ منيـ الصدقات كیصمي عمیيـ ،عمیيـ
أّف الّمو یقبؿ التكبة عف عباده كیأخذ الصدقات كتطمب منيـ العمؿ )فقؿ إعممكا(، كىناک مجمكعة أخری ىـ المرجكف ألمر 
ما یتكب عمیيـ، كمجمكعة أخری ىـ الذیف اتخذكا مسجدان ضراران مع أّنيـ یحمفكف لکنيـ کاذبكف، كتؤکد  الّمو الذیف إّما یعذبيـ كا 

یة عمی عدـ اإلقامة في ذلک المسجد ك تدعك إلی اإلقامة في المسجد الذم أسس بنیانو عمی التقكی، كتقارف اآلیة بیف اآل
ألّف الّمو اشتری مف المؤمنیف أنفسيـ كأمكاليـ ككىب  ؛المسجدیف، كتنبو اآلیات إلی أمر ميـ حیث تشبو الجياد بصفقة رابحة

التائبون  فيم كلقد ذکر ذلک في التكراة كاإلنجیؿ كالقرآف كیبشرىـ بيذا الفكز العظیـ. مقابميا الجنة كىذا كعد عمی الّمو حؽ
كتقابؿ ىذه  العابدون الحامدون السائحون الراکعون اآلمرون بالمعروف والناىون عن المنکر والحافظون لحدود الّمو

شرکين والمنافقين والمخمفين والقاعدين الم المجمكعة المکكنة مف تسعة عناصر تمک المجمكعات التي عدتيا اآلیات مف
 ،كعددىا تسعة أیضان وأولي الطول والماردين عمی النفاق والمرجين ألمر الّمو والمتخذي مسجدا ضرارًا والذين اعترفوا بذنبيم 

يء، كأف الّمو كتکرر اآلیات بعد ذلک لفظ االستبعاد )ماکاف( في آیات متكالیات في نكع مف العتاب، كتمیيا أّف لّمو ُممک کؿ ش
)ما کاف( أیضان ػثـ تشیر اآلیة التي تمیيا إلی الثالثة الذیف خمفكا ثـ تابكا ثـ تعاتب اآلیة أىؿ المدینة كتبدأ ب ،تاب عمی المؤمنیف

بيا كکذلک اآلیة التي تمیيا، ثـ تعكد اآلیات مف حیث بدأت )یا أیيا الذیف آمنكا قاتمكا الکفار( كعندما تنزؿ اآلیات فریؽ یؤمف 
 كفریؽ تزیدىـ رجسان إلی رجسيـ كىذه فتنة ليـ كىـ ال یتكبكف كعندما تنزؿ سكرة ینصرفكف، ثـ تصؼ اآلیة التي تمیيا الرسكؿ

  ،رغـ حدة لحف السكرة بأّنو عزیز عمیو مایصیب المؤمنیف كبيـ رؤكؼ رحیـ، كرؤكؼ رحیـ مف صفات الّمو تبارک كتعالی
ثـ تختـ السكرة "بحسبي الّمو" كتؤکد أف ال إلو إاّل ىك فتؤکد عمی أساس  ،دة حبو لممؤمنیفلبیاف ش ،أطمقتا عمی الرسكؿ ىنا

( آیة رّبما 128الدیف كىك التكحید ذاکرة الّمو رب العرش العظیـ كفیيا بیاف لمقدرة اإلليیة. نری أّف ىذه السكرة مع شمكليا عمی )
مع الغكر في تماسک بنائيا كالتعمؽ في نسقيا نالحظ أكاصر  كلکف ،یالحظ تالیيا شیئان مف عدـ االنسجاـ دكف تعمؽ

كتقسیـ ىؤالء الذیف لـ یمبكا نداء الجياد  ،حیث تدكر اآلیات حكؿ عدـ خركج بعض إلی الجياد ؛االنسجاـ فیيا كاضحة جمیة
ف ككعدىـ بالجنة؛ كبیاف عاقبة کؿ منيـ. كتفضیؿ المجاىدیف عمی القاعدی ،كتبییف خصاؿ کؿ مجمكعة منيـ ،إلی مجمكعات

یربطيا بما قبميا كما بعدىا شيء یزید مف  ىتکاد اآلیات تنفصؿ عف بعضيا حت نالحظ انسجاـ اآلیات في خط متصؿ ال
تماسک النص القرآني. لقد بینت سكرة التكبة في إطارىا مجمكعات خاصة قابمتيا مجمكعات أخری کانت اليدؼ كالغایة مف 

حیث رسـ القرآف بيذه السكرة صكران  ؛ة كاضحا جمیان ككحدتيا المكضكعیة ترسـ ىذا اليدؼالسكرة، كبيذا یصبح ىدؼ السكر 
تبقی خالدة في األذىاف ليؤالء؛ إذ سكرة التكبة مف أكاخر السكر فمقد بینت صكران لممشرکیف، كالمنافقیف، كالقاعدیف، كالمخمفیف، 
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إلعالء کممة الحؽ كالجياد في  ؛کاف اليدؼ مف السكرة الخركج ،ان كأكلي الطكؿ، ك... تنطبؽ عمیيـ في األجیاؿ القادمة، كأخیر 
 سبیؿ الّمو دكف أم عذر كتبریر، كقتاؿ الکفار كالمنافقیف.

 

 .املفارقة: املطلب الثاىي
يء شىك المباینة، كماداـ المعنى المغكم یحمؿ داللة التضاد كاالنحراؼ مف  :( كالفرؽفرقَ : ترتد إلى الجذر )المفارقة في المغة
 .(ٖٔ)فیكجد اتفاؽ بیف معناىا القدیـ كالحدیث ،إلى شيء آخر

كمنيـ مف یجعؿ التفرؽ لألبداف  ،خالؼ الجمع؛ فرقو یفرقو تفریقان كالتفریؽ كاالفتراؽ سكاء :كیعرفيا ابف منظكر بقكلو: الفرؽ       
 .(ٗٔ)باینو :كفرؽ الشيء ،كاالفتراؽ في الكالـ

 .(٘ٔ)سفكرد: التعبیر عف المعنى بنقیضوكأكالمفارقة كفقا لقامكس        
 إّف معنى المفارقة ارتبط أكثر ما ارتبط بالتناقض الظاىرم أك الضدیة الظاىریة التي تتكلد في ذىف المتمقي حاؿ سماعو       

 .(ٙٔ)مفارقة ما
ّنما  لیس بكاؼ عمى اإلطالؽ أف تعرؼ المفارقة بأّنيا الكالـ الذم یقكؿ»تقكؿ نبیمة إبراىیـ:         شیئا كیعني غیره. كا 

ىي لعبة لغكیة ماىرة كذكیة بیف طرفیف، صانع المفارقة كقارئيا عمى نحك یقدـ فیو صانع المفارقة النّص بطریقة تستثیر 
 .(ٚٔ)«القارئ كتدعكه إلى رفضو بمعناه الحرفي، كذلؾ لصالح المعنى الخفي الذم غالبا ما یككف المعنى الضدّ 

في البنیة الدرامیة المتمیزة لذاتيا.  مكجكدیفبأنيا ذلؾ التصارع بیف معنییف  :(ironyیعرؼ ) األفكارمعجم تاريخ إّف        
سكاء في عمقو بدایة المعنى األكؿ ىك الظاىر الذم یقدـ نفسو بكصفو حقیقة كاضحة كلكف عندما ینكشؼ سیاؽ ىذا المعنى، 

 .(ٛٔ)معوأك في زمنو فإنو یفاجئنا بالكشؼ عف معنى آخر متصارعان 
لذلؾ تعّد شكالن مف األشكاؿ البالغیة  ؛المفارقة قد تككف تعبیرا انتقادیا یعرض لمحا سمبیا في مبالغة فیيكف مف شأنو       

التي تشبو االستعارة في ثنائیة الداللة أك تعبیر بالغي یرتكز إلى العالقة الذىنیة بیف األلفاظ أكثر مّما یعتمد عمى العالمة 
كیمیة، أك قد تككف عبارة لطیفة؛ إذ یقاؿ مثال: ىذه لیست فكرة غبیة، كفیيا إشارة إلى الذكاء كالقدرة كلك قاؿ: النغمیة التش

كیككف ىذا التعبیر ىذه لیست فكرة ذكیة، كأف كضع الذكاء في مكضع الغباء عالمة لمتخفیؼ أك التيكیف مف شأف الغباء، 
 .(ٜٔ)تممیحا لطیفا تيكمیان 

السخریة، أّف المفارقة ترتبط بكثیر مف أشكاؿ التعبیر الفني، فيي تعّد خمیطان مف فف اليجاء، كفّف  ،األمر تعقیدان كمّما یزید        
كلكف عندما تحتاج كفف العبث، كالتيكـ كالتمكیح كالتعریض ككّؿ فف مف ىذه الفنكف لو استقاللیتو كخصائصو التي یتحدد بيا، 

 لیؤدم مع غیره دكرا جدیدا. ؛لفنكف فإّف كال منيا یبتعد عف استقاللیتوالمفارقة إلى قدر مف كؿ فف مف ىذه ا
 

 .هتَكأو التلويح وال الكيايةالتعريض أو : املطلب الثالث
 .(ٕٓ)مف عّرض ُیعّرض: کالـ لو كجياف مف صدؽ كکذب أك ظاىر كباطفالتعريض لغة: 

ـ عف نيجو إلى عرض منو كجانب، كاستعمؿ في أف : إمالة الكال(ٕٔ)ق.ؽ(1210: كىك عند اآللكسي )تلتعريض إصطالحاً كا
لیدّؿ بذلؾ عف شيء آخر لـ یذكر في الكالـ. كالفرؽ بیف  ؛یذكر شیئان مقصكدان في الجممة بمفظو الحقیقي، أكالمجازم، أكالكنائي

 وكثير الرماد )لطكیؿ القامة(، طويل النجادأف نذكر الشيء بغیر لفظو المكضكع لو كقكلؾ  :الكنايةالكنایة كالتعریض، 
 كما یقكؿ المحتاج لممحتاج إلیو: جئتؾ ألسمـّ عمیؾ كألنظر ،أف تذكر شیئان تدّؿ بو عمى شيء لـ تذكره :)لممضیاؼ(، كالتعریض
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 إلى كجيؾ. 
 .(ٕٕ)مف لّكَح بمعنی غّیر؛ لّكحو الحر أم غّیره؛ الَح بمعنی ظيرَ التمويح لغة: 

، كیسّمى التمكیحالداللة عمى معنى عف طاصطالحاً:  والتمويح  ألّف المتكمـ یمكح منو لمسامع ما یریده، عمى نحك ؛ریؽ المفيـك
قاُلوا َأ أَْنَت َفَعْمَت ىذا ِبآِلَيِتنا يا ِإْبراىيُم * قاَل َبْل َفَعَمُو َكبيُرُىْم ىذا َفاسألوُىْم ِإْن كاُنوا  :ما جاء في اآلیة الكریمة

 .[: األنبیاءٖٙ-ٕٙ]َيْنِطُقونَ 
قامة الحجة مف عجز كبیر األصناـ عف الفعؿ        ( عمى سبیؿ االستيزاء كا  ـْ بذلؾ  مستدالن  ،إّف غرض إبراىیـ )َفاْسأُلكُى

(، نسبة الفعؿ الصادر عنو إلى الصنـ، فداللة ىذا الكالـ عجز كبیر ـْ  بعدـ إجابتيـ إذا سئمكا كلـ یرد بقكلو )َبْؿ َفَعَمُو َكبیُرُى
 الحقیقة.األصناـ عف الفعؿ بطریقة 

 لقد كقع السؤاؿ في اآلیة الكریمة عف الفاعؿ ال عف الفعؿ كمع كؿ ذلؾ صدر الجكاب بالفعؿ، بالرغـ مف أّنيـ لـ یستفيمكا       
أف ینسب  عف كسر األصناـ بؿ كاف عف الشخص الكاسر ليا. إّف في التعریض َمخمصان عف الكذب، كلـ یكف قصده 

مف التبكیت، كىك لیحصؿ غرضو  ؛یقة، بؿ قصد إثبات الفعؿ لنفسو عف طریؽ التعریضالفعؿ الصادر منو إلى الصنـ حق
 في ذلؾ مثبت معترؼ لنفسو بالفعؿ، كلیس ىذا مف الكذب في شيء.

نسب الفعؿ إلى كبیر األصناـ المتخذة  [: األنبیاءٖٙ]َبْل َفَعَمُو َكبيُرُىْم ىذا ، نحك)لفظ یستعمؿ تمكیحا بغیره)التعريض: ك
ة، كأنو غضب أف تعبد الصغار معو، تمكیحا لعابدىا بأنيا التصمح أف تككف آلية، لما یعممكف إذا نظركا بعقكليـ مف آلي

نالحظ أّنيا قریبة جدان مف المفارقة ففي الحدیث عف . (ٖٕ)عجز كبیرىا عف ذلؾ الفعؿ، كاإللو الیككف عاجزا، فيك حقیقة أبدا
القدرة عند اآللية كفي الحقیقة ال كجكد ليا عندىـ كبیاف ضعفيـ؛ إذ الضعؼ سمب نرل أّف المفارقة كامنة في  إبراىیـ 

أك بعضيـ لبعض،  :لأللكىیة عنيـ. كىنا أخذت المكعظة مأخذىا، كعمؿ التنبیو مفعكلو فرجعكا إلى أنفسيـ أم إلى القـك قاؿ
عبدكف ىذه األصناـ التي التقدر عمى رفع العدكعف إّنكـ أّیيا القـك أنتـ الظالمكف ألنفسكـ حیث ت :تفكركا في أنفسيـ فقالكا

ظيار مف فعؿ الكسر بيا. كیخاطبكف إبراىیـ  لقد عممت ما ىؤالء ینطقكف فكیؼ نسأليـ. :نفسيا، كحتى عمى النطؽ كا 
 .االستيزاء كاالستخفاؼالتيکم لغة: 

مر كتيّكـ بنا: زرم عمینا كعبث بنا. كتيّكـ لو یعنیو الذم یتعّرض لمناس بشّره، كقد تيّكـ عمى األ المتقّحـ عمى ما ال       
اشتد كىّكمو: غّناه. كالتيّكـ: التكّبر كالمتيّكـ: المتكّبر، كىك أیضا الذم یتيّدـ عمیؾ مف الغیظ كالحمؽ. كتيّكـ عمیو إذا 

 .(ٕٗ)غضبو. كالتيّكـ: التبختر بطرا. كالتيّكـ: السیؿ الذم ال یطاؽ
المستخدمة عنو بالکممات  المكصكؼالکالـ یکكف المعنی المقصكد منو عکس المعنی  : شکؿ مف أشکاؿالتيکم اصطالحاً 

 کي تتضمف إدانة أك تحقیران  ؛كغالبان ما یأخذ المعنی أشکاؿ اليجاء أك االستيزاء الذم تستخدـ فیو تعبیرات ىادئة ممتبسة
 في شأف شخص أك مكضكع أك کمیيما معان.

اْلَعزيُز ُذْق ِإنََّك أَْنَت إخراج الكالـ عمى ضد مقتضى الحاؿ، كقكلو تعالى: » :ـ بأّنو( التيك184 یعرؼ الزركشي )ت       
ف أغفؿ عنصر الضدیة المالـز ،مف حّد المفارقة في بحكث المعاصریف شدیدان  فتراه یقترب اقترابان  [: الدخاف48]اْلَكريم  . (ٕ٘)«كا 
مى اليزء كالتكّبر كالشعكر باألفضمیة، أكثر مف ذلؾ فيك یمّثؿ أقصى التيكـ یشترؾ مع السخریة في ككنيما یداّلف ع       

تدمیر لمذات درجات السخریة، إّف المتيكـ یسعى لتصكیر المتيكـ في أبشع المظاىر التي یمكف أف نتصّكره فیيا. فالتيكـ 
 عمى النفس.  ككیانو كىك أقبح مف السخریة كأمّر منيا بؿ كأشّد كقعان 
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بشرت الرجؿ، كأبشرتو، كبّشرتو أخبرتو بخبر ساّر  [: آؿ عمراف21]َفَبشِّْرُىْم ِبَعذاٍب أليمتعبیر القرآني كجاء في ال       
: (ٕٛ)عف الراغب (ٕٚ). ینقؿ المنجد(ٕٙ)كذلؾ أّف النفس إذا سّرت انتشر الّدـ فیيا انتشار الماء في النير ؛بسط بشرة كجيو

. إّف البشارة تكحي بالخیر، كتبعث األمؿ كالسركر ثـّ ذكر النقیض في إثرىا أبشرت لقد جاءت عمى سبیؿ التيكـ كاالستيزاء
األسالیب في كىك العذاب؛ إذ یؤدم إلى ارتكاس نفسي كفي ىذا مزاكجة بیف العذاب الجسمي كالنفسي )كىذا مف خصائص 

 .(ٜٕ)التعبیر( كىك خركج عف المألكؼ في داللة المفظ
بكاسطة  كینتقؿ أیضان  ،(Intonatioكالتنغیـ ) ،Stress)خالؿ أنماط محددة مف النبر )كیمكف أف تنقؿ المفارقة مف        

 ،(Tone of Voice) كطریقة األداء كنغمة الصكت ،(Rhythmاإلیقاع ) :( مثؿParalinguistics) كسائؿ فكؽ لغكیة
 .(ٖٓ)كنحكذلؾ ،(Loudenessكعمك الصكت )

. المفارقة البنائیة 3. المفارقة المفظیة 2. مفارقة النغمة 1رئیسة ثالثة ىي:  تحدد دراسات المفارقة الحدیثة أشكاال       
 كیدلنا النّص القرآني عمى تكفیر حاالت أخرل ىي مفارقة الحكایة أك اإلیياـ، مفارقة اإللماع، مفارقة المفيـك أك التصكر،

دراما الشعریة، كیذكر مف تقاسیميا المفارقات . یدرس الدكتكر سعید شكقي بناء المفارقة في ال(ٖٔ)مفارقة السمكؾ الحركي
المفارقة الصكتیة ىي نفسيا مفارقة النغمة، أما عمى المستكل  دالمغكیة عمى المستكیات الصكتي كالمفظي كالتركیبي؛ إذ تع

لو في أصؿ المفظي فیستند فیو إلى مفيـك المفارقة المفظیة عند محمد العبد كىك انتقاؿ المفظ مف حقمو الداللي المعركؼ 
الستعماؿ المغكم القرآني الخاص عالقة داللیة جدیدة مع احیث یقیـ مع لفظ آخر داخؿ  ،االستخداـ إلى حقؿ داللي آخر

نكع التضاد، أك التخالؼ لغایة انتقادیة، كیقسـ شكقي مفارقات األداء عمى المستكل الصكتي إلى مفارقة تضاد األلفاظ 
مع ، تضاّد بیف ثنائیات لفظیة، تضاّد بیف أكثر مف لفظ، كمفارقة تضاد المفظ بعضيا مع بعض: التضاّد بیف لفظیف

 السیاؽ؛ كأما مفارقات األداء عمى المستكل التركیبي، فیقسميا إلى مفارقة المقابمة كأقساميا.
 

 .املفارقة أىواع: املطلب الرابع
 :(Irony of tone) مفارقة النغمة(   1

بنغمة تيكمیة یعّكؿ عمیو في إظيار التعارض أك التضاد، بیف ظاىر المنطكؽ  -ى الكمیةعم–تعني بأداء المنطكؽ       
كباطنو، كبیف سطحو كعمقو، بحیث تقتمع ىذه النغمة التيكمیة محتكل ذلؾ الظاىر لمصمحة الباطف المضاد. كمفارقة 

إلى أّف ىناؾ نكعا آخر مف  (Lee ch) ( الذم یبدك ذّما في ثكب المدح، كیشیر لیشSarcasmالنغمة نكع مف التيكـ )
 . (ٕٖ)مفارقة النغمة ىك تكجیو إىانة في كیاسة أك أدب

َسواِء اْلَجحيِم*ثُمَّ ُصبُّوا َفْوَق َرْأِسِو ِمْن   ُخُذوُه َفاْعِتُموُه إلى :كنالحظ كجكد ىذا المكف مف المفارقة في قكلو تعالى       
ما تستطیع  إذ ىي خطاب ألبي جيؿ حیف قاؿ لمنبي  ،[: الدخاف41-48]َعزيُز اْلَكريمُ َعذاِب اْلَحميِم * ُذْق ِإنََّك َأْنَت الْ 

مف شيء فمقد عممت أّني أمنع أىؿ البطحاء كأنا العزیز الكریـ، كالداللة ىي الذلیؿ الحقیر،  -أم ربؾ–لي أنت كال صاحبؾ 
ذ عدنا إلى اآلیة نراىا تتخذ ىذا التعبیر قناعا یخفى كراءه معنى  آخر مستكر كغیر مباشر. كا 

بّد  إّف العالقة الداللیة بیف عممیة الذكؽ كنكع الشيء الذم أمر بذكقو )عذاب الحمیـ( ىي عالقة تؤكد معنى اإلىانة، ال       
ألّنو یككف عف "صب" العف  ؛إذف مف مناسبة طعـ العذاب باستخداـ )ذؽ( كمف ناحیة أخرل أّف ما أمر بذكقو كثیر كفیر

مف ربط الصّب" یككف دفعة كاحدة بینما یككف السكب متتابعا. كلننظر إلى تطكر داللة )ذؽ( المعجمیة: إّنو نكع "سكب" ك"
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 .(ٖٖ)المعنى المعجمي بالداللة االجتماعیة التي تظير مف استخدامات متعددة ليذا المفظ، في حقؿ االستعماؿ المغكم الیكمي
حیث یستعمؿ في اختبار طعـ األشیاء ذات الطعـ، كتقاؿ عند الثقة مف الطعـ،  إّف اختیار الفعؿ )ذؽ( دكف مرادفاتو،       

الثقة مف الطعـ إّف )ذؽ( تأتي مف  :ألّنو نار تتمظی، كالفت لنظر ىنا قمنا ؛یذاؽ أصالن  كىذه سخریة بالغة، فإّف ما یقدـ إلیو ال
يذه المادة دكف شؾ، كسیككف أثر ىذا التيكـ بالغا إّف جكفؾ سیمأل ب :أم ،كالتي یمیيا أكؿ تمؾ المادة حتما بعد تذكقيا

یقاؿ إال في المحاسف الكبیرة كمف ینفؽ ماال في تجيیز جیش في سبیؿ اهلل. ككذلؾ العزة حالة مانعة  لكعممنا أّف الكـر ال
و مف العزة لإلنساف أف یغمب، فمعاني الكرامة كالعزة عمى ىذا النحك، مّما لـ یعرؼ لو سبیؿ عند أبي جيؿ؛ إذ لیس ل

 كالكرامة أّم نصیب.
 

 :(Verbal Ironyالمفارقة المفظية )(   2
عف قكة العالقة بیف المفارقة كالمجاز. المفارقة المفظیة في أبسط تعریؼ ليا شكؿ مف أشكاؿ  تكشؼ المفارقة المفظیة       

 أنكاعحّي الظاىر. یدلنا ىذا النكع مف القكؿ، یساؽ فیو معنى ما، في حیف یقصد منو معنى آخر یخالؼ غالبا المعنى السط
المفارقة في الخطاب القرآني أف نجعمو كفقا لتغییر مجاؿ االستعماؿ المفظي إلى الضد تيكما، بمعنى انتقاؿ المفظ مف حقمو 
الداللي المعركؼ لو في أصؿ االستخداـ إلى حقؿ داللي آخر بحیث یقیـ مع لفظ آخر داخؿ االستعماؿ المغكم القرآني 

َوَبشِِّر الَّذيَن  :كالبشرل بالعذاب في قكلو؛ (ٖٗ)لخاص عالقة داللیة جدیدة مف نكع التضاد أك التخالؼ، لغایة انتقادیةا
المفارقي كضعت تككف كذلؾ إال بخبر ساّر، كلكنيا في االستخداـ  كالمعركؼ أف البشرل ال [،: التكبة3]َكَفُروا ِبَعذاٍب أليمٍ 

 معيا في الداللة. مع ألفاظ تتضاد أك تتناقض
 

 :(Sustained Ironyالمفارقة البنائية )(   3
ىي تدعیـ بنیة الداللة في النّص كتأكیدىا، كمف أجؿ ذلؾ عرفت باسـ المفارقة المدّعمة كالمعّضدة )بكسر العیف        

كتعتمد عمى كشؼ كالضاد المضعفتیف( فیترؾ لإلنساف تحمیميا كاستنباط أبعادىا الفمسفیة ككشؼ خیكط تعارضيا، 
 التعارض بیف المعنى الظاىر كالخفي.

نما الداللة ترشد لذلؾ، لقد جاء في سكرة نكح  إّف ظاىر المفظ في ىذا النكع مف المفارقة ال        ِممَّا یدّؿ عمى التضاد كا 
ألّف  ؛فالمفارقة بیف المفظیف )أغرقكا كنارا( [: نكح22]صاراً َخطيئاِتِيْم ُأْغِرُقوا َفُأْدِخُموا نارًا َفَمْم َيِجُدوا َلُيْم ِمْن ُدوِن المَِّو أَنْ 

َقاُلوا َيا ُشَعْيُب اإلغراؽ یرجع إلى الماء؛ إذ ال سبیؿ لمنجاة مف الغرؽ. لقد بینت آیات القرآف بعضا مف مكاقؼ السخریة نحك: 
حیث یجب  [: ىكد91]ِشيدُ الرَّ  اْلَحِميمُ  أَلَْنتَ  ِإنَّكَ  ۖ  َعَل ِفي َأْمَواِلَنا َما َنَشاُء َأَصاَلُتَك تَْأُمُرَك َأْن َنْتُرَك َما َيْعُبُد آَباُؤَنا َأْو َأْن َنفْ 

ىؿ مدیف أااللتفات إلى ىمزة االستفياـ في )أَصمكُتؾ تأُمرؾ( كما یقكؿ الزركشي: حیث تبیف اآلیة سخریتيـ، كاستيزاءىـ؛ إّف 
ال یبغكف معناىما الحقیقي كلكنيـ  ،ذا الكصؼ كیتصؼ بيذه الصفاتعندما یصفكنو بالحمیـ الرشید یعممكف أّنو یستحؽ ى

 . (ٖ٘)كاليدؼ نقیض ذلؾ
كتعتمد عمى معرفة قصد المؤلؼ الساخر الذم ىك مف نصیب المستمع، كلكّنو مجيكؿ عند المتكمـ. كظیفتيا تدعیـ بنیة        

ص القرآني أف یجعؿ النص القرآني لممتكمـ متكممان آخر ینزؿ إّف مف مظاىر المفارقة البنائیة في الن الداللة في النص كتأكیدىا.
بغیره تيكمان، فیصیر ىذا التيكـ ذاتو كقد انقمب إلى تيكـ بالمتكمـ األكؿ نفسو، كىذا التيكـ یخفى عف المتكمـ أك یجيمو لكنو 

أن ّنفَعَل في أموالِنا ك ما يعبُد آباُؤنا أو َقاُلوا ياُشَعيُب َأصموُتك تَأُمرك أن َنترُ مدرؾ لقارئ النص. كما جاء في سكرة ىكد: 



 آفريً زارع وىدا قياسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و8201/ٍ 1431، (3)، ع (14)اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج 

 
ٖٗٔ 

 كما جاء في المذككر أعاله؛ كعند تفسیر المفارقة نمفت النظر إلى ما جاء في (ٖٙ)[: ىكد91]ما َنشاء إنك ألنَت الَحميُم الرَّشيدُ 
  :اآلیة مف القكاعد النحكیة

  .)إف( : كجكد حرؼ التأكیدأولً 
  .: كجكد كاؼ الخطابثانياً 
كالمفيـك ىك نفي  ،: كجكد ضمیر الفصؿ )أنَت( كىك مف عالئـ الحصر حیث یؤكدكف عمى بیاف تمؾ الصفتیف لشعیبثالثاً 

  .الصفتیف عنو
: التأكید با)الالـ(، كخامسان: تعریؼ الخبر كالنعت بأؿ الجنسیة )بقصد المبالغة في الخبر( كبيذا الشكؿ في ظاىر الكالـ ورابعاً 

 . إّف بیاف المعاني بكممات كجیزة ىي مف أكجو اإلعجاز القرآني. (ٖٚ)عكس ذلؾ تمامان  رفع شأف المخاطب كفحكاه
 

 :(Opacity Ironyمفارقة الحكاية أو اإلييام )(   ٗ
إّف المفظ الذم تختاره المفارقة لو معنیاف: أحدىما قریب تكىـ بو المفارقة بصحة المعتقد كاآلخر بعید تنقض بو المفارقة        

 لتثبت ضده تماما.  ؛تقد كتنفیوىذا المع
مجاكزة معنى  -في ىذه الحاؿ-إّف طریؽ اإلیياـ في المفارقة، یأخذ مف المعاني السابقة خط المعنى المجازم، كىك        

 المنطكؽ إلى ضده أك نقیضو، كلقد جاء في التراث العربي المدح المراد بو التيكـ كالسخریة.
سواءٌ ِمنكم ّمن َأَسرَّ القوَل وَمن َجَيَر ِبِو َوَمن ىو ُمسَتخف بالميِل َوَسارٌب بالّنياِر* لُو  :لقد جاء في الذكر الحكیـ       

تبدأ المفارقة مف كممة )المعقبات( یقكؿ الراغب:  [: الرعد10-11]ُمَعَقباٌت ِمن بيَن يديِو َوِمن َخمِفِو يحفُظوَنُو ِمن أمِر الّموِ 
حیث یظّف اإلنساف أّف ىذه المالئكة تحفظو مف أمر الّمو، تتعاقب المالئكة  ،(ٖٛ)المعقبات: المالئكة التي تتعاقب لیالن كنياران 
عزميـ یمیف  ّف المالئكة الحیث تككف الداللة فیو عمى الحدكث كالتجدد مبینان أ ،لحفظو؛ أّما الفعؿ فمقد جاء بصیغة المضارع

في المحافظة عنو، كفي ىذا التفصیؿ بیاف ليذه المفارقة؛ إّف اإلیياـ المكجكد في ىذه الحقیقة یكحي بأّف المفارقة قادرة عمى 
المَُّو  َقْد َيْعَممُ : حزاب فمقد قاَؿ تعالىإذ لیس ىناؾ قدرة تحفظو مف أمر الّمو. أّما في سكرة األ، إیصاؿ معنى التيكـ بكضكح

ْخَواِنِيْم َىُممَّ ِإَلْيَنا  ِقيَن ِمْنُكْم َواْلَقاِئِميَن إلِ تتشكؿ المفارقة ىنا مف )قد(،  [: األحزاب19]َقِمياًل  ِإلَّ  اْلَبْأَس  َيْأُتونَ  َوَل  ۖ  اْلُمَعوِّ
حیث إّف الّمو  ؛لمتيكـ ؛یة جاءتككما نعمـ أّف مجيء الفعؿ المضارع مع قد یفید التقمیؿ؛ إّف االستفادة مف )قد( في ىذه اآل

 یعمـ حقیقتيـ كال یخفى عمى الّمو شيء.
 

 :(Innuendo Ironyمفارقة اإللماع )(   5
جؿ الحط مف شأنو، كتحقیره كتحدث المفارقة في أمف  ؛في الحقیقة إماءة بشكؿ غیر مباشر إلى شخص أك شيء       

بیاف ذكائو فالقصد مف  خران فالقصد مف الكالـ حمقو الأح ذكیان متفيـ نقیض مایطرح مف الكالـ مثالن: عندما نقكؿ أصب
 بیاف الكالـ نقیضو.

نحبو ما، كنحف ال  إّف اإللماع ىك إماءة تصّكب إلى شيء ما، كیظير ذلؾ المفيـك في قكلنا إلنساف اّدعى شیئان  :قمنا       
ار؟ فظاىر ىذا الكالـ سؤاؿ یتطمب مف المتمقي أك كنرفضو، فنقكؿ ليذا اإلنساف: متى كاف ىذا األمر؟ أفي لیؿ أـ ني

یقدر ، كىك في الكقت نفسو إماءة إلى الكشؼ عف كذب ادعائو إذا لـ أـ نياران  المخاطب أف یبیف فیو الكقت، ىؿ كاف لیالن 
 .(ٜٖ)عمى ذكره



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املفارقة ومفارقة التقابل يف الوحدة املوضوعية

ٍ /2018و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج )14(، ع )3(، 1431 

 

ٗٔٗ 

مستقیـ كغیر المستقیـ في الكاقع حیث یظير التضاّد بیف المعنى ال ،كفي القرآف حاالت المفارقة قریبة في مجاؿ اإللماع       
حیث  [: األنفاؿ22]ُيْؤِمُنونَ  إنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد المَِّو الَّذيَن َكَفُروا َفُيْم لىك التضاّد كالقصد ىك التيكـ كما في قكلو تعالى: 

آخر قمت عنو ىذه الكممة إلى حقؿ داللي إّف التضاّد القائـ بیف المعنى المباشر المعركؼ لمّدكاب، كالمعنى غیر المباشر الذم ن
یطمؽ  . لقد جاء في تعبیر سید قطب: إّف )الدكاب( تطمؽ عمى الحیكاف، مع أّف ىذا المصطمح(ٓٗ)یبدك مضادان لو كىك )الحیكاف(

( تجسید حاالتيـ كتكصیفيـ ب)الّصـ البكـألنو یدّب عمى األرض، كلكف التعبیر بيذا المصطمح ثـ  ؛عمى اإلنساف أیضان 
 .(ٔٗ)ألّنيـ الیعقمكف ؛ترسـ صكرة لمذیف الیؤمنكف

 

 :(Conceptionمفارقة المفيوم أو التصور )(   ٙ
إلدراؾ تمؾ المعاني أك تككینيا، كالتصكر یعني  ؛كیطمؽ عمى المعاني المجردة فتدؿ عمى عممیة عقمیة یقـك بيا الفيـ       

التصكر العقمي فإنيا تشیر إلى عممیة  visualinationراكيا. أما لفظة صیاغة المفاىیـ كالمعاني الكمیة مثمما ینطكم عمى إد
 .(ٕٗ)أك تككیف صكرة عقمیة كاضحة لشكؿ األشیاء

 حیث یظير اإلنساف نبمو كیعمؿ عمالن  ،فتقـك المفارقة عمى التبایف بیف القكؿ كالفعؿ یككف التناقض بیف السمكؾ كالقكؿ       
. المقابمة بیف 2 ،. بیاف المفيـك بشكؿ صریح1عمى غیر الحّؽ، كتأتي بيذه الصكر: لذلؾ كیأتي باحتجاج جاد  مخالفان 

 .. المقابمة بیف كالمیف4 ،. االستفياـ التعجبي كاإلنكارم3 ،سمككیف
إّف هلل المّف عمیيـ إذ ىداىـ  [: الحجرات11]َيُمنُّوَن عميك َأْن َأْسَمُموا :: ففي قكلو تعالىبيان المفيوم بشكل صريح -1

 [: الكاقعة91]َأَفِبيَذا اْلَحديِث َأْنُتْم ُمْدِىُنونَ  :إلى اإلیماف، إّف المنة هلل بالفعؿ كمنيـ بإسالميـ قكال فقط. كقكلو تعالى
الیمكف إزالتو أك في حؽ ضعیؼ الیمكف إقامتو، فیحتاج المداىف إلى أّنو یترؾ  مإّف المداىنة إّنما تككف في باطؿ قك 

 .(ٖٗ)الباطؿ. فأّما الحؽ الذم قاـ بو كؿ حؽ، فكیؼ یداىف عمیو بعض الحؽ كیمتـز بعض
ِ َوُهَى َمَعُهمْ : : ففي قكلو تعالىالمقابمة بين سموكين -2 إّف  [: النساء109]يَْستَْخفُىَن ِمَن النَّاِس َوََل يَْستَْخفُىَن ِمَن َّللاَّ

مف حیث إنيـ یخفكف عیكبيـ  ؛بشمكؿ عاـ كتكحي المفردة ؛كىي أعـّ مف)الستر( ك)الحجاب( ،كممة االستخفاء عامة
 األرضیف.لیبعدكا بغض الناس عنيـ، كلقد تناسكا أّف الّمو جّؿ كعال الیخفى عمیو شيء في السمكات كال في  ؛الناس

ي َمْن َيشاُء ول َألْم َتَر إلى الَّذيَن ُيَزكُّوَن َأْنُفَسُيْم َبِل المَُّو ُيَزكِّ  :: كفي قكلو تعالىالستفيام التعجبي أو اإلنكاري -3
كصارت معمـك أّف اليمزة إذا دخمت عمى )رأیت( امتنع أف تككف مف رؤیة البصر أك القمب،  [: النساء48]ُيْظَمُموَن َفتيالً 

 .(ٗٗ)بمعنى )أخبرني(
ذا دخمت اليمزة عمیو، أفادت معنییف اثنیف، الثاني: التعجب مف األمر العظیـ، كىك  كقد دخمت اليمزة عمى )لـ( كا 

 كالتزكیة بالقكؿ في أف یمدح [: الشمس8]َقْد َأْفَمَح َمْن َزكَّاىاىنا تزكیتيـ أنفسيـ بأنفسيـ، كالتزكیة في العمؿ ممدكح 
اإلنساف نفسو مذمـك كجاء االستفياـ اإلنكارم في تزكیتيـ ألنفسيـ مع أّنيا بعیدة عنيـ كقبیحة منيـ حیث یزكي 

 اإلنساف نفسو بنفسو.
َذا ِقيَل َلُيْم آِمُنوا َكَما آَمَن النَّاُس لقد قاؿ تعالى:  لكىك أف یطابؽ بیف الكالمیف لتفنید الّدعك بين كالمين: المقابمة   -ٗ َواِ 

َذا ِقيَل َلُيْم َل تُْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َقاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمصْ ، : البقرة[13]َقاُلوا أَُنْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَياءُ   .[: البقرة11]ِمُحونَ َواِ 
إّف المفارقة تظير عند قیاس الكالـ معان؛ إّف الذیف یّدعكف أّف اإلیماف سفو كأّف مف یؤمف بالّمو یككف مف السفياء؛        

 ترجع المفارقة ىنا إلى السفو الذم ىك نقیض لمحكمة كیقاؿ لمجاىؿ: السفیو، كتظير المفارقة في تقابؿ الكالمیف فيـ ال
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اآلیة فالسفیو عندىـ مف آمف كىذا خالؼ ألصؿ الكاقع كنقیض لو، أما في  ،حتى ال یككنكا مف السفياء ؛في اإلیمافیرغبكف 
 حیث یؤمركف بعدـ الفساد كىـ یّدعكف االصالح. ،فعند قیاس الكالمیف معان تبرز المفارقة كاضحة جمیة ،التالیة

 

 :(Kinesics Ironyمفارقة السموك الحركي )(   7
ترسـ ىذه المفارقة صكرا لمسمكؾ الحركي لمف تقع منو أك عمیو عناصرىا كمككناتيا، كىي حركة عضكیة أك حركة        

 جسمیة عامة تبرز فیيا عناصر خاصة مثیرة لمغرابة كالسخریة. كیستخدـ اصطالح السمكؾ الحركي بمعنى المظاىر المختمفة
 (.Non- Vocalلمسمكؾ التبمیغي غیر المفظي )

 إّف ىذا النكع مف المفارقة، یبنى عمى رسـ السمكؾ الحركي الغریب في دكافعو كمسبباتو. كیكظؼ بینكنة االستجابات       
 .(٘ٗ)كمناقضاتيا لممثیرات في إنتاج الداللة التيكمیة االنتقادیة في قالب الینفؾ عف التصكیر الحركي الكنائي

واِعِق َحَذَر اْلَمْوت  ْم فييْجَعُموَن َأصاِبَعيُ كذلؾ في قكلو تعالى:         إّف المفارقة  :أقكؿ [: البقرة18]آذاِنِيْم ِمَن الصَّ
حیث یككف عمميـ ال شيء أماـ عظمة المكت، فالمفارقة التيكمیة تأتي في قیاس نكع  ،ىذه اآلیة ترجع إلى عمؿ الكفارفي 

ركة عضكیة كجسمیة یقـك بيا الكفار مثیرة عمؿ الكفار مقابؿ الحذر مف المكت. ففي ىذا العمؿ سمكؾ حركي غریب؛ ح
-[31* ثُمَّ َذَىَب إلى أىِمِو يَتمّطیى* َولكن كَذَب وَتَولّ ىَفال َصّدَق َول صمّ : مف المكت. یقكؿ تعالى خكفان  ؛لمغرابة كالسخریة

ذىب إلى أىمو   النبي التمطي سمكؾ حركي كىك المشي بتبختر كتكبر كىذه اآلیة تقصد أبا جيؿ بعد أف كّذبَ  [: القیامة33
كالخیالء كالتبختر كميا مف جيؿ   یتبختر. المفارقة تأتي مف السمكؾ الحركي؛ إّف عدـ التصدیؽ كترؾ الصالة كترؾ النبي

 .المفارقة في ىذا السمكؾعماؿ الترفع مف شأف اإلنساف بؿ تحط منو فال داعي لمتبختر؛ كتكمف ألّف ىذه األ ؛أبي جيؿ
قاـ  كلقد ذكرنا سابقا أّف ىذا البحث ،المفارقة مف الدراسات الداللیة، كالتقابؿ قسـ مف أقساـ التطكر الداللي دراسة دتع       

 بإضافة مفارقة التقابؿ إلی أقساـ التقابؿ المعيكدة في الكتب كالبحكث.
 

 .التقابل: املطلب اخلامس
 بؿ كالُقُبُؿ نقیض الُدبُر كالُدُبُر... كالمقابمة: المكاجية، كالتقابؿ: المكاجية بیف شیئیف، یقاؿ: َقبؿ نقیض َبعد، كالقُ لغة التقابل

 .(ٙٗ)مثمو. التقابؿ في أصؿ المغة المكاجية
ألّنيا نكع مف التقابؿ. أكثر ما تجيء المقابمة في األضداد فإذا جاكز الطباؽ ضدیف كاف  ؛كجكد عالقة ضدیة: اصطالحاً 

 لتقابؿ الداللي اصطالحا بأّنو: كّؿ كممتیف تحمؿ أحدىما عكس المعنى الذم تحمموا (ٚٗ)مقابمة؛ عرؼ الدكتكر أحمد الجانبي
 .(ٛٗ)التناقض كالتضاد، بؿ كاالختالؼ أیضا أنكاعاألخرل كالمقابمة تككف باألضداد كغیرىا یشمؿ كّؿ 

 
 .التقابل أىواع: املطلب السادس

  .، نحك: قبؿ كبعدلظرفيا . 1
  .حك: ميتد، فاسؽ: ىك تقابؿ الصفات، نالوصفي . 2
  .: مثال بیف فعمیف یحیي كیمیتالصطالحي . 3
 َيْعَمُم ما َيِمُج ِفي اأْلَْرِض وما َيْخُرُج ِمْنيا وما َيْنِزُل ِمَن السَّماِء وما َيْعُرُج فيياتقابؿ سیاؽ النصكص، نحك: الجممة:    .4

  .[: سبأ2]
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 .(ٜٗ)ىرتاف طبیعیتاف(التقابؿ بیف المیؿ كالنيار )ظا: نحكالصورة،   . 2
َيْوَمِئٍذ ُوُجوٌه قكلو تعالى:  :التقابؿ بیف صكرتیف حاضرتیف أك بیف صكرة حاضرة كأخرل ما فیو؛ مثاؿ الحالة األكلی       
 .[: الغاشیة9]ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ناِعَمةٌ ؛ إذ قابميا في الصكرة نفسيا [: الغاشیة2]خاِشَعة
ْنساَن ِمْن ُنْطَفٍة َفِإذا ىو َخصيٌم ُمبينقكلو تعالى:  :كمثاؿ الحالة الثانیة        ىي المفارقة العجیبة  [: النحؿ4]َخَمَق اإلِْ

 .(ٓ٘)بیف ما في اإلنساف منشأه الحقیر كالصكرة الحاضرة جحكده كتعالیو
ك... كلذلؾ إّف الطبیعة كميا صكر متقابمة، أرض كسماء، خصب كجدب، مرتفعات كمنخفضات، صالبة كلیكنة        

 تنكعت صكر التقابؿ في القرآف حتى ینجمي الفرؽ كاضحان بیف الصكرتیف.
التقابؿ نتاجان كاعیان لمغة، كمنيجان عقمیان فكریان فيك كسیمة لإلیجاز كاختزاؿ المغة كىك أیضان منشعب كمتفرع ال  دكیع       

 .(ٔ٘)الجمؿ كالسیاقات كالنصكص یقؼ عند تقابؿ المفردتیف كما یری القدماء بؿ تجاكزىا إلى تقابؿ
 

 .شرح مفارقة التقابل: املطلب السابع
، كمف أبرز ما تمكف اإلشارة         التقابؿ ال یعني الّضد، بؿ ىك انتقاؿ مف صكرة إلى صكرة تقابميا في المعنى كالمفيـك

تقابمو، كالمفارقة فیو تكمف كراء السككف ، فالمیؿ لیس بّضٍد لمنيار بؿ صكرة أخرل الميل والنيارإلیو الصكرة التقابمیة بیف 
إّف التقابؿ یختزؿ المغة كیكجز  :، كلقد قمناالموت والحياةكاليدكء في المیؿ كالحركة كالسعي كالعمؿ كالكدح في النيار، أك 

 تنقؿ صكرة أدبیة اختِزلت في كممتیف. في الكالـ. فاالستفادة منو
عممان بأّف كؿ تقابؿ  ،فارقة التقابؿ تحت ىذا العنكاف كثیرة یجب تقصیياإّف اآلیات التي تّضـ بیف دفتیيا م       

 فیجب البحث في مفيـك اآلیات كما ترمي إلیو.  ،الینطكم عمى المفارقة
 

 .بياٌ مفارقة التقابل يف سورة التوبة: املطلب الثامً
        َاْلُمْشِرِكينَ  َبرَاَءٌة مَِّن اهلل َوَرُسوِلِو إلى الَِّذيَن َعاَىدتُّم مِّن[ٔ :]جاء التقابؿ في الجممة أم(البراءة كالعيد). التكبة ،: 
 تقابؿ نصكص بعبارة أخری العبارتاف متقابمتاف. فیيا

        إلييْم َعْيَدُىْم إلى ُمدَِّتِيْم  اْ إلَّ الَِّذيَن َعاَىدتُّم مَِّن اْلُمْشِرِكيَن ثُمَّ َلْم َينُقُصوُكْم َشْيًئا َوَلْم ُيَظاِىُروْا عميكْم َأَحًدا َفَأِتمُّو
 .بینيما التقابؿ االصطالحي (فأتمكاك ینقصككـ ) التكبة[: ٗ]ِإنَّ اهلل ُيِحبُّ اْلُمتَِّقينَ 

        ُُدوْا َلُيْم ُكلَّ َمْرَصٍد َفِإن تَاُبوْا َفِإَذا انَسَمَخ اأَلْشُيُر اْلُحُرُم َفاْقُتُموْا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجدتُُّموُىْم َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم َواْقع
الَة َوآَتُوْا الزََّكاَة َفَخمُّوْا َسِبيَمُيْم ِإنَّ اهلل َغُفوٌر رَِّحيمٌ    .الحيطبینيما التقابؿ االص (فخمكاك أحصركىـ ) [التكبة :٘]َوَأَقاُموْا الصَّ

        َْن َنَكثُوا أَْيَماَنُيْم ِمْن َبْعِد َعْيِدِىْم و  ]التكبة:َيْنَتُيونَ  َلَعمَُّيمْ  َلُيمْ  أَْيَمانَ  َل  ِإنَُّيمْ  ۖ  َطَعُنوا ِفي ِديِنُكْم َفَقاِتُموا أَِئمََّة اْلُكْفِر َواِ 
 بینيما تقابؿ الجممة تقابؿ سیاؽ النصكص. (عيدىـك نكثكا األیماف ) .[ٕٔ

        َيَماِن َيا أَيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َل َتتَِّخُذوا آَباَءُكْم و ْخَواَنُكْم َأْوِلَياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَمى اإلِْ  َفُأولََِٰئكَ  ِمْنُكمْ  َيَتَولَُّيمْ  َوَمنْ  ۖ  اِ 
 .بینيما التقابؿ االصطالحي (اإلیمافك لكفر ا) [ٖٕ]التكبة: الظَّاِلُمونَ  ُىمُ 

       ْدِبِرينَ  َضاَقْت عميكُم اأَلْرُض ِبَما َرُحَبْت ثُمَّ َولَّْيُتم    .بینيما التقابؿ االصطالحي (رحبتك ضاقت ) [ٕ٘]التكبة: مُّ
       ْن ِخْفُتْم َعْيَمًة َفَسْوَف ُيْغِنيُكُم اهلل ِمن َفْضِمِو ِإن َشاء ِإنَّ اهلل عميٌم َحِكيمٌ إ :التقابؿ بینيما )عیمة كیغنیكـ(  .[ٕٛ]التكبة

 .االصطالحي
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        َمْ ُيَحرُِّموَنُو َعاًما لُِّيَواِطُؤوْا ِعدََّة َما َحرََّم اهلل َفُيِحمُّوْا َما َحرََّم اهلل ُزيَِّن َلُيْم ُسوُء َأْعَماِليِ ُيِحمُّوَنُو َعاًما و :التكبة[ٖٚ]، 
 .بینيما التقابؿ االصطالحي (یحّمكاك حّرـَ )

        َِفُروا ِفي َسِبيِل المَِّو اثَّاَقْمُتْم ِإَلى اأْلَْرِض َأَرِضيُتْم ِباْلَحَياِة الدُّْنَيا ِمَن اآْلِخَرِة ا أَيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انْ ي
 .التقابؿ االصطالحي (انفركا كاثاقمتـ)بیف  [39]التكبة: َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّْنَيا ِفي اآْلِخَرِة ِإلَّ َقِميلٌ 

       لَِّذيَن َكَفُروْا السُّْفَمي َوَكِمَمُة اهلل ِىَي اْلعميا َواهلل َعِزيٌز َحِكيمٌ َوَجَعَل َكِمَمَة ا :تقابؿ سیاؽ النصكص، كأیضان  [ٓٗ]التكبة
 .(العمیا كالسفمي)التقابؿ الظرفي بیف 

        ْاْنِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقاًل َوَجاِىُدوا ِبَأْمَواِلُكم :نيما التقابؿ الكصفيبی (خفافان كثقاالن ) [ٔٗ]التكبة. 
        ِباْلُمتَِّقينَ  َعِميمٌ  َوالمَّوُ  ۖ  َل َيْستَْأِذُنَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآْلِخِر َأْن ُيَجاِىُدوا ِبَأْمَواِلِيْم َوأَْنُفِسِيْم :التكبة[ٗٗ]. 
        َِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآْلِخِر َواْرَتاَبْت ُقُموُبُيْم َفُيْم ِفي َرْيِبِيْم َيَتَردَُّدونَ  ِإنََّما َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن َل ُيْؤِمُنون :تتقابؿ  [٘ٗ]التكبة

 اآلیتاف نصان.
        ََوَلِكن َكرَِه اهلل انِبَعاَثُيْم َفثَبََّطُيْم َوِقيَل اْقُعُدوْا َمَع اْلَقاِعِديناالصطالحينيما التقابؿ بی (انبعاثيـ كثّبطيـ) [ٙٗ: ]التكبة. 
       ن ُتِصْبَك ُمِصيَبٌة َيُقوُلوْا َقْد َأَخْذَنا َأْمَرَنا  .[ٓ٘]التكبة: إن ُتِصْبَك َحَسَنٌة َتُسْؤُىْم َواِ 
تقابؿ سیاؽ  :بیف الجممتیف الشرطیتیف تقابؿ )أم (تصبؾ مصیبة یقكلكا قد أخذنا أمرناك إف تصبؾ حسنة تسؤىـ )       

 .النصكص(
        َُقْل أَنِفُقوْا َطْوًعا أو َكْرًىا لَّن ُيتََقبََّل ِمنُكْم ِإنَُّكْم ُكنتُْم َقْوًما َفاِسِقين :االصطالحيبینيما التقابؿ  (كرىان ك طكعان ). [ٖ٘]التكبة. 

        ُوْا ُمْؤِمِنينَ َيْحِمُفوَن ِباهلل َلُكْم ِلُيْرُضوُكْم َواهلل َوَرُسوُلُو َأَحقُّ َأن ُيْرُضوُه ِإن َكان :التكبة[ٕٙ]. 
 َِظيمُ َأَلْم َيْعَمُموْا َأنَُّو َمن ُيَحاِدِد اهلل َوَرُسوَلُو َفَأنَّ َلُو َناَر َجَينََّم َخاِلًدا ِفيَيا َذِلَك اْلِخْزُي اْلع :یرضككـ یحادد  .[ٖٙ]التكبة

 .بینيما التقابؿ االصطالحي
       َبْعَد ِإيَماِنُكمْ  َل َتْعَتِذُروْا َقْد َكَفْرُتم:یمانكـك كفرتـ ) [ٙٙ ]التكبة  .بینيما التقابؿ االصطالحي (ا 
        َِيْأُمُروَن ِباْلُمنَكِر َوَيْنيوَن َعِن اْلَمْعُروف :بینيما تقابؿ  (ینيكف عف المنكرك یأمركف بالمعركؼ ) [ٔٚ]ك [ٚٙ]التكبة

 .التقابؿ الكصفي (المنكر كالمعركؼ)سیاؽ الجممة، كبیف 
        ََحِبَطْت َأْعَماُلُيْم ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوأوَلِئَك ُىُم اْلَخاِسُرون :بینيما تقابؿ الصكرة (اآلخرةك الدنیا ) [ٜٙ]التكبة. 
        ََمَساِكَن َطيَِّبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَوانٌ َوَعَد اهلل اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَيا اأَلْنَياُر َخاِلِديَن ِفيَيا و 

 ِىَي َحْسُبُيمْ َوَعَد اهلل اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر َناَر َجَينََّم َخاِلِديَن ِفيَيا  ،[ٕٚ]التكبة: مَِّن اهلل َأْكَبُر َذِلَك ىو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
ِقيمٌ َوَلَعَنُيُم اهلل َوَلُيْم عَ   .)تقابؿ سیاؽ النصكص( أم نجد التقابؿ النصي بیف اآلیتیف [ٛٙ]التكبة: َذاٌب مُّ

        ليًما ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرةِ أُيَعذِّْبُيُم اهلل َعَذاًبا :الدنیا اآلخرة بینيما تقابؿ الصكرة ،[ٗٚ]التكبة. 
        ًا َجَزاء ِبَما َكاُنوْا َيْكِسُبونَ َفْمَيْضَحُكوْا َقِمياًل َوْلَيْبُكوْا َكِثير :في اآلیة تقابؿ  (فمیضحككا قمیالن كلیبككا كثیران ) [ٕٛ]التكبة

 .التقابؿ الكصفي (قمیالن ككثیران )الجممة )تقابؿ النصكص( كنرل بیف 
       َوآَخُروَن اْعَتَرُفوْا ِبُذُنوِبِيْم َخَمُطوْا َعَماًل َصاِلًحا َوآَخَر َسيًِّئا بینيما التقابؿ الكصفي (سیئان ك صالحان ) [ٕٓٔبة: ]التك. 
        َِن اْلُمنَكِر َواْلَحاِفُظونَ التَّاِئُبوَن اْلَعاِبُدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اآلِمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوالنَّاىوَن ع 

 المنكر)بینيما التقابؿ الكصفي كبیف  (الناىكف عف المنكرك اآلمركف بالمعركؼ ). [ٕٔٔبة: ]التك ِلُحُدوِد اهلل َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنينَ 
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ٗٔٛ 

 .التقابؿ الكصفي (كالمعركؼ
       َما َكاَن اهلل ِلُيِضلَّ َقْوًما َبْعَد ِإْذ َىَداُىْم حتى ُيَبيَِّن َلُيم مَّا َيتَُّقوَن ِإنَّ اهلل ِبُكلِّ َشْيٍء عميمٌ ك :لیضّؿ ) .[٘ٔٔ]التكبة

 .بینيما التقابؿ االصطالحي (َىداُىـك 
        ُِإنَّ اهلل َلُو ُمْمُك السََّماواِت َواأَلْرِض ُيْحِيي َوُيِميت :بینيما التقابؿ االصطالحي (یمیتك یحیي ) [ٙٔٔ]التكبة. 
        َُبْت َوَضاَقْت عمييم أَنُفُسُيْم َوَظنُّوْا َأن لَّ َمْمَجَأ ِمَن اهلل عمى الثَّالَثِة الَِّذيَن ُخمُِّفوْا حتى ِإَذا َضاَقْت عمييم اأَلْرُض ِبَما َرح

ال )االصطالحي كبیف بینيما التقابؿ  (ضاَقتك َرُحَبت ). [ٛٔٔ]التكبة: ِإلَّ إليو ثُمَّ تَاَب عمييم ِلَيُتوُبوْا ِإنَّ اهلل ىو التَّوَّاُب الرَِّحيم
 .التقابؿ الظرفي (ممجأ مف اهلل إاّل إلیو

        ََن َما َكاُنوْا َيْعَمُمونَ َوَل ُينِفُقوَن َنَفَقًة َصِغيَرًة َوَل َكِبيَرًة َوَل َيْقَطُعوَن َواِدًيا ِإلَّ ُكِتَب َلُيْم ِلَيْجِزَيُيُم اهلل َأْحس :التكبة[
 بینيما التقابؿ الكصفي (كبیرةك صغیرة ). [ٕٔٔ

        ََذا َما أُنِزَلْت ُسوَرٌة ف ِشُرون* ِمْنُيم مَّن َيُقوُل َأيُُّكْم َزاَدْتُو َىِذِه ِإيَماًنا َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوْا َفَزاَدْتُيْم ِإيَماًنا َوُىْم َيْسَتبْ َواِ 
نجد التقابؿ النصي في . [ٕ٘ٔكٕٗٔ]التكبة: َوَأمَّا الَِّذيَن ِفي ُقُموِبِيم مََّرٌض َفَزاَدْتُيْم ِرْجًسا إلى ِرْجِسِيْم َوَماُتوْا َوُىْم َكاِفُرونَ 

 .ىاتیف اآلیتیف أم بیف اآلیتیف تقابؿ الجممة
لقد جاء تقابؿ الجممة أك تقابؿ سیاؽ النصكص عشر مرات في نسؽ سكرة التكبة، كجاء التقابؿ االصطالحي  ،كما یالحظ       
كالتقابؿ سمة بارزة  الظرفي مرتیف.عشرة مرة، كالتقابؿ الكصفي ثماني مرات، كتقابؿ الصكرة مرة كاحدة، كالتقابؿ خمس 

یحرص عمیو األسمكب القرآني. كالمقصكد بيا التقابؿ بیف الصكرة الكمیة بما ىي عمیو مف نسؽ خاص، كبما فیيا مف إیقاع 
مكسیقي، كانفعاؿ نفسي، كبیف ما یقابميا في صكرة كمیة أخرل، كىي عمى النقیض تمامان. كالصكرة األدبیة في النص القرآني 

ُعنیت عنایة كبیرة بيذه المقابمة الكاضحة القكیة كىذه  ،كعان منيا لمغرض الدیني الذم مف أجمو كانت آیات اهلل البیناتخض
التقابؿ أحد  دیع. (ٕ٘)حتى تنضج الصكرة بارزة المعالـ قكیة األثر ،المقارنة العمیقة الدقیقة التي تنتقؿ مف الجزئیات إلى الكمیات

یككف الركیزة األساسیة في الداللة عمى اإلقناع كالتأثیر إلى جانب الدكر الفعاؿ في اإلیضاح في  حیث ؛الجمالیات لسكرة التكبة
سكرة التكبة یبرز المقابمة كالمقارنة بشكؿ أكضح، كالصكرة فیو كاضحة المعالـ قكیة  يكالتقابؿ بیف سیاؽ الجمؿ ف ،ىذه السكرة

یجاد سماتيا تكشؼ دراسة التقابؿ في ىذه السكرة دال ،األثر لیا عف طبیعة العالقة بیف األلفاظ المتقابمة في محاكلة لتفسیرىا كا 
لیؤدم دكره الفاعؿ في  ؛سكرة التكبة تكظیفان منيجیان قكیان في بعبارة أخرل تـ تكظیؼ التقابؿ  ،المختمفة كما تختزنو مف قیـ داللیة

لُتحدث شبكة داللیة مؤثرة  ؛ة عمى مستكی النّص في السكرة ىذهاإلبالغ؛ إذ تأتي األلفاظ المتقابمة مقتربة كمتباعدة كمصاحب
 القرآني.محدثا التكازف في النّص  ،في استحكاـ النّص كتكطید قكة المعنى كترسیخو في ذىف المتمقي

 

 .حتليلَااملفارقة يف سورة التوبة و  أىواع تطبيق: املطلب التاسع
        إلى الَِّذيَن َعاَىدتُّمَبَراَءٌة مَِّن المَِّو َوَرُسوِلِو :التكبة[ٔ]. 
( حیث نرل التبایف بیف سمككیف البراءة مف العيد كالعيد؛ فالبراءة مف العيد ىي نقض لمعيد.         )مفارقة المفيـك
       َوَبشِِّر الَِّذيَن َكَفُروْا ِبَعَذاٍب أليم :قمو الداللي المعركؼ إلى جاءت )المفارقة المفظیة( إذ ینتقؿ الكالـ مف ح ،[ٖ]التكبة

حیث یقیـ عالقة داللیة جدیدة فیيا تقابؿ؛ إذ إّف البشارة ال تككف بالعذاب بؿ تككف بالخبر المفرح السار،  ،حقؿ داللي آخر
 كىذا ،لقد جاءتيـ البشرل بالعذاب األلیـ فمقد انتقمت الداللة إلى حقؿ داللي آخر كأقامت مع العذاب عالقة بنیت عمى التقابؿ
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 مایرمى إلیو في المفارقة.
        ُْيْرُضوَنُكم ِبَأْفَواِىِيْم َوَتْأَبي ُقُموُبُيم :إّف )مفارقة التقابؿ( تبنی عمى المقابمة، فالرضی سمكؾ یقابمو اإلباء،  [ٛ]التكبة

 المفارقة كأبرزىا. أنكاعكمفارقة التقابؿ مف أظير 
        ِيالً اْشَتَرْوا ِبآَياِت اهلل ثََمًنا َقم :جاء فیيا )مفارقة الحكایة أك اإلیياـ( حیث إّف اإلیياـ یتجمى فیو المعنى  [ٜ]التكبة

ىك الخسارة ال الشراء الذم یرمي إلیو  :حیث المقصكد ،القریب كلكف المعنى البعید ىك المقصكد، فیتجمى المفيـك المفارقي
 المنافقیف لـ یعیركا آیات اهلل ما تستحقو مف أىمیة.لمداللة عمى أف  ؛المعنى الظاىرم. كجاءت اآلیة بصیغة الماضي

       َوَضاَقْت عميكُم اأَلْرُض ِبَما َرُحَبت :كثر المفارقات استخدامان في أفي اآلیة )مفارقة التقابؿ( كىذه المفارقة  [ٕ٘]التكبة
ابؿ بیف ضیؽ األرض كرحبيا كما ینتج كقد بنیت المفارقة عمى التق ؛ىذه السكرة لما یحممو التقابؿ مف اختزاؿ في المعاني

داللة تكصمنا  ؛مف مفيكميما كالمعنی: التجدكف مكضعان تستصمحكنو ليربکـ، كنجاتکـ لفرط الرعب فکأنيا ضاقت عمیکـ
 .كاسعة رحبة كرغـ ذلؾ ضاقت عمى المنافقیف. فجاءت المفارقة بیف الضیؽ كالرحب متقابمةأف األرض اآلیة إلى 

       َزَل اهلل َسِكيَنَتُو عمى َرُسوِلوِ ثُمَّ أَن :فیيا )مفارقة بنائیة( حیث ترشد داللة اآلیة إلى المفيـك البعید كىذا ما  [ٕٙ]التكبة
یكصؿ المتمقي إلى مایقابميا في المعنى كىك االضطراب  سكينتوالمفيـك المفارقي لكممة أخرل بعبارة ؛ یفيـ مف ظاىر اآلیة ال

اآلیة في مفيكميا فتبیف  ؛كالیظير ىذا في الكىمة األكلی دكف إمعاف نظر كتّدبر، ّما صفكؼ المسممیفكالرعب المذاف كانا قد ع
 المفارقي أّف إنزاؿ السكینة جاء بعد ذلؾ الخكؼ.

        ُْيِريُدوَن َأن ُيْطِفُؤوْا ُنوَر اهلل ِبَأْفَواِىِيم :ث تشیر إلى أصغر نجد في ىذه اآلیة )مفارقة السمكؾ الحركي( حی [ٕٖ]التكبة
یرمكف إلى ىدؼ ال تصؿ إلیو إذ ىـ  ؛-جّؿ كعال-عضك في أبداف المشركیف كىك أفكاىيـ مبینة صغرىـ أماـ عظمة اهلل 

 ال شيء أماميا.كبنیت المفارقة ىنا بیف عظمة اليدایة اإلليیة كككنيـ ، قدرتيـ فكیؼ بأفكاىيـ! فیالحظ كجكد التيكـ في اآلیة
        ََة َوَل ُينِفُقوَنَيا ِفي َسِبيِل اهلل َفَبشِّْرُىم ِبَعَذاٍب أليم َيْكِنُزون جاء فیيا )مفارقة التقابؿ(  [ٖٗ]التكبة: الذََّىَب َواْلِفضَّ

المشرككف یجمعكف ؛ إذ مف أجؿ اإلنفاؽ لكّف اآلیة تشیر إلى خالؼ ذلؾ ؛حیث یمكف اإلشارة إلى أف جمع الماؿ یككف
 فأل ؛اآلیة بالمفيـك المفارقي بغرض اآلیة. ك)َبش ْرُىـ ِبَعَذاٍب ألیـ( ىذه اآلیة تحمؿ مفارقة لفظیة الماؿ دكف إنفاقو، فتكحي

 البشارة تستعمؿ لألخبارة السارة ال لمعذاب األلیـ كالتيكـ مشيكد فیيا.
        ََفُذوُقوْا َما ُكنتُْم َتْكِنُزون :الذكؽ یستعمؿ  ذإ؛ آلیة، كالتيكـ مشيكد فیيالقد جاءت )مفارقة النغمة( في ىذه ا [ٖ٘]التكبة

حیث ال یمكف لإلنساف أف یذكؽ الماؿ كالذىب  ،لمطعاـ كالشراب لكفّ اآلیة تشیر إلى تذكؽ ما یكنزكف عمى سبیؿ التيكـ
المفارقي جاء ـك كالفضة، كتككف المفارقة في عدـ التمذذ بما یّدخره اإلنساف فیككف ما یكنزه كباالن عمیو عامالن في عذابو. فالمفي

 في أكجز صكة تختزؿ الكثیر مف المعاني فیيا، كىذا ما تبغیو كترمي إلیو صكر المفارقة.
       ا ِمَن اآْلِخَرةِ ُتْم ِباْلَحَياِة الدُّْنيَ َيا أَيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي َسِبيِل اهلل اثَّاَقْمُتْم ِإَلى اأْلَْرِض َأَرِضي 

ْنَيا ِفي اآْلِخَرِة ِإلَّ َقِميلٌ  عادة باالنطالؽ  في ىذه اآلیة، فالنفیر یکكف جاءت مفارقة التقابؿ [39]التكبة: َفَما َمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ
معنی المیؿ كعّدم لكف اثاقمتـ کممة تكصؿ ثقؿ الحرکة كکأّنيـ ُشّدكا إلی األرض بثبات كضّمف  ،السریع كالحرکة المتكاصمة

. كالمفارقة الکامنة طمب ترک الدنیا خالفا لمیميـ إلی الدنیا كشيكاتيا، جاءت لفظة (ٖ٘)كالمعنی: ِممتـ إلی الدنیا كشيكاتيا، لیإب
ع كم ؛حدة المفظةلما بانت كلك جاء الفعؿ تثاقمتـ كکاف الزما ، إلیضاح مدی تعمقيـ بالحیاة الدنیا كجاء الفعؿ متعدیا ؛اثاقمتـ

 اختیار ىذه المفظة كصؿ الغرض المطمكب منيا كأصبحت عمادا لبیاف المفارقة ىنا.
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ٕٗٓ 

       َفاَل ُتْعِجْبَك َأْمَواُلُيْم َوَل أولُدُىْم ِإنََّما ُيِريُد اهلل ِلُيَعذَِّبُيم ِبَيا ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا :لقد تكررت اآلیة باختالؼ  [٘٘]التكبة
 جاء فیيا )مفارقة المفيـك أك التصكر( إّف األمكاؿ كاألكالد زینة الحیاة الدنیا كىذا تعبیر قرآني، كلكف اآلیة (٘ٛ) في اآلیةقمیؿ 

 تكحي بغیر ذلؾ، فيذه الزینة ستككف كباالن عمیيـ. فالمتكقع ىك المذة مف ىذه النعمة ال العذاب.
        ُينَ دِ اعِ القَ  عَ كن مَ ا نَ نَ ر وا ذَ اْستَْأَذَنَك أوُلوْا الطَّْوِل ِمْنُيْم وقال :فیيا )مفارقة المفيـك أك التصكر( حیث تكحي  [ٙٛ]التكبة

فالمتكقع مساندة مفردة "أكلكا الّطكؿ" بداللة تشیر إلى االستطاعة كالتمكف المادم، كتأتي المفارقة في االختالؼ في ردة فعميـ، 
 تیف: اقتدارىـ المادم كعدـ المساندة.ىؤالء المسممیف ال طمب القعكد كالتعمؿ. كالمفارقة بیف حال

التأمؿ في محتكل المفارقة في سكرة التكبة كما تتضمنو مف مفاىیـ ترشد إلى ىذه المفارقات التي بیّناىا، كلقد شاىدنا        
النّص مجمكعة مف المفارقات ضمف إطار السكرة دعتنا إلى التأمؿ في ماتتضمنو مف دالالت عممان بأف اإلكثار منيا یجعؿ 

في نسقو كسیاقو خفي الداللة الیشّد المتمقي إلیو ككأنو مجمكعة أحاجي تثیر الممؿ في المتمقي، كالقرآف الكریـ بما أنو معجز 
 نرل فیو التكازف المطمكب فیما یعرضو مف سحر بیانو. 

 
  .اخلامتة

  إلیو المفارقة في النّص.تحتاج المفارقة بصكرة عامة إلى ذىف متقد كمتألؽ حتى یتسنى لو إدراؾ ماتيدؼ 
  أىـّ ما تكصؿ إلیو البحث أكال: إیضاح مفارقة التقابؿ في السكرة فمك عّرجنا عمی الكحدة المكضكعیة لمسكرة لكجدنا

كىي تقابالت  ،أنيا تقابؿ بیف الفئات المختمفة التي جاء ذکرىا في السكرة كجاء تفصیالن بيا في الكحدة المكضكعیة
: إّف أکبر عدد مف المفارقات یعكد إلی مفارقة التقابؿ ثانیان  .اإلشارة الیيا كالتعریؼ بيا بیف تسع مجمكعات تـّ 

 حیث کاف محكران ميمان في سكرة التكبة.
 .البحث حكؿ المفارقة بحث جدید في الدراسات القرآنیة فمـ یكف ىناؾ كتب تساعد عمى كشؼ المفارقة في الحقؿ القرآني 

 كىذا یعني أّف العمؿ في الحقؿ القرآني كاف أقؿ حظان. ،حكؿ الشعر كالركایاتككجدنا العدید مف األبحاث 
 حیث المساف العربي قد  ،ياأنكاعمف نتائج البحث في شقو التطبیقي إثباتو آللیات تنفیذ المفارقة في النص القرآني ب

 مارس المفارقة ممارسة جمیة عمى مر العصكر في شعره كنثره كحكمو كأمثالو.
 لمفارقة إلى إضافة مفارقة التقابؿ ال التضاد إلى مجمكعة أقساـ المفارقة، كبما أّف ىذه المفارقة ترشد إلى تكصمنا ا

لذلؾ فتسمیتيا بمفارقة التقابؿ عمى قدر عممنا أصح، عممان بأّف كؿ تقابؿ الیحتكم  ؛صكرة خفیة متقابمة في الداللة
 ءىا داللة تنقؿ صكرة التقابؿ تمؾ.عمى صكر المفارقة كداللتيا إاّل تمؾ التي تكمف كرا

 التقابؿ دكف أف یككف اليدؼ منيا المفارقة. نكاعىناؾ صكر كثیرة أل 
  المفارقة كاف في سكرة  أنكاععند البحث حكؿ المفارقة كجدنا أّف جمیعيا تركم أمثمة مشتركة كما تكصمنا إلیو مف

 ٖ) لتي بحثت حكؿ المفارقة أشارت إلى اآلیتیفالكتب ا كاحدة ال مف سكر شّتی، ككؿ ىذا نتیجة سعي دؤكب؛ إذ
 ( مف سكرة التكبة فقط.ٖٗك

ّف التقابؿ جاء كاضحان إحیث  ؛لقد قامت المفارقة ىنا بتكصیؿ الغرض، كقد کانت أشدّ كضكحان في مفارقة التقابؿ -
 .جمیان في الكحدة المكضكعیة لمسكرة
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ٕٗٔ 

 .إلی الذىف المتكقد تبرز جمالیة المفارقة في إیصاؿ الصكر البعیدة الکامنة -
 مف خالؿ الدراسة كالتعمؽ في فيـ الصكر الخفیة یمکف استخراج المفارقة في أکبر عدد مف النصكص. -
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