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من فكز الطاهز بن عاشىر (ت  3131هـ 3391 /م) ومصطلحاته يف

ممخص البحث:

التحزيز والتنىيز
ُ ّ
ُ
تأمالت لغىية يف املفهىم الرتاثي

يعد الطاىر بف عاشور مف كبار المفسريف الذيف تركوا أثراً بارزاً في الدراسات القرآنية ،وتجمى
ّ
القيـ (التحرير والتنوير) ،الذي بدا لنا فيو معالجاتو الجديدة ،وتحميبلتو
بصورة الفتة لمنظر في تفسيره ّ
بل عف تسخيره األدوات المعرفية التي أتاحيا لو عصر االنفتاح الداعي
المستندة إلى سعة إطبلعو ،فض ً

إلى التحرر مف عبودية التفسير التراثي.

النيرة مف فكره المغوي الثاقب التي
لذلؾ جاء ىذا البحث ليسمط الضوء عمى عدد مف الجوانب ّ
أخاذ ،وبطريقة مثالية تفوؽ بيا عمى معاصريو ،وعميو درس البحث نظرة ابف عاشور
عالجيا بأسموب ّ
إلى المفظ والسياؽ ،ومحاولة الموازنة بيف التفسير المعجمي ،والتحميؿ القرآني عنده ،ووقؼ البحث عند

كبلـ الطاىر عمى شجاعة العربية واقداميا ،وتحميؿ كبلمو تحم يبلً لغوياً مستنداً إلى نظرة ابف جني في

ىذا الموضوع ،ثـ درس البحث عدداً مف مصطمحاتو التي انماز بيا مف غيره مف المفسريف ،وىي
مصطمح( :مبتكرات القرآف أو مخترعاتو) ،ومصطمح (الفذلكة) ،ومصطمح (الرعاية عمى الفاصمة).

ثـ شرع البحث في دراسة نظرة الطاىر لمعدد في القرآف الكريـ مف المفيوـ إلى المصطمح.
ِ
سخر مف عنده أو مما صادفو في مطالعاتو مف عبارات ال تجد لنا
أف الطاىر ّ
وفي ّ
كؿ ما ُذك َر نجد ّ
أثراً في المستودع المغوي القديـ ،في محاولة منو لمتحرر مف لغة المتوف القديمة وابراز رؤية جديدة في

التفسير التراثي.

Research Summary
The research examined the theory of Ibn Ashour to the word and
context and try to balance between the lexical interpretation and
the linguistic perspective, and analysis of the Koran.
The research was stopped when Al-Tahir spoke about the courage
and the courage of the Arabs, and analyzed his words a linguistic
analysis based on the view of Ibn Janni on this subject.
Then the study studied some of its terms that distinguished from
other interpreters, namely the term "Quranic innovations" or "the
inventions". The term " Male, we find that Taher ridiculed him or
who encountered him in his readings of his words
We do not find a trace in the old language repository in an attempt
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
الحمد هلل رب العالميف ،والصبلة والسبلـ عمى سيدنا محمد وآلو الطاىريف ،وأصحابو

المياميف ،أما بعد.

المفردة
فمممفردة
ّ
المغوية دالالت متنوعة تأتي في أثناء الكبلـ الذي تُساؽ فيو ،إذ إ ّف داللة ُ
أليؽ بيا أف تُدرس في إطارىا السياقي ،بؿ يتعذر الوصوؿ إلى نتائج صحيحة بغير العودة إلى

السياؽ الذي وردت فيو الكممة ،وذلؾ؛ لسببيف:

المعجمية آخذٌ ُح َج ُزهُ ِب ُح َجز الكبلـ عمى الداللة السياقّية،
(أحدىما)ّ :
أف الكبلـ عمى الداللة ُ
عجـ ُمنتزعة مف سياقيا ،بؿ تجد ليا أمثمة متنوعة،
الم َ
إذ إّنؾ ال تجد كممة تبحث عف معناىا في ُ

المفردة إلى ما ُيسمى بػ(الداللة
ّ
تتموف داللتيا بحسب المواقؼ ،و ّ
أما ادعاء إمكانية تجريد ُ
فشكؿ مف أشكاؿ التعصب البارد إلى نُظُـ التقسيـ المساني الغربي ،إذ إّنو ػ عمى
ال ُمعجمية)؛
ٌ
عينة مف المكونات ُيمكف فصميا بالتحميؿ
تقسيـ
األغمب ػ
مثالي ،فالمغة ليست خرسانة ليا نسب ُم ّ
ٌ
ّ
أيضا عمى نحو مف األنحاء ،والتجريد يعني
عند الطمب ،بؿ ٌ
بمحيطو ،ويؤثّر فيو ً
كائف حي ،يتأثّر ُ
انتزاع اإلنسانية والعاطفة مف المغة ،وذلؾ ال يكوف ولو عمى سبيؿ االفتراض ،فقولؾ :ىذه (مفردة

وية في ُمجتمع..
تماما :ىذا كائف حي لو ُى ّ
لغوية) كقولؾ ً

عربيا ،فيو ُمفردات ببل أمثمة،
نبيا ،أو
ّ
عجما أج ّ
وّ
أما (السبب اآلخر)؛ فيو أّنؾ ال تجد ُم ً
أف لمكممات
عم ُيـ ّ
واألمثمة شكؿ مف أشكاؿ التموف السياقي ،والمعرفي ،والعاطفي ..إلخ ..و ّ
أما ز ُ
داللية ُمتعدّْدة ،تجعميا صالحة لمدخوؿ في أكثر مف سياؽ ،ولذلؾ قد يتعدّْد
أبعادا
الم عجـ
ّ
ً
في ُ

( ٔ)
سوقوف الكممات بمعانييا
معناىا في حالة اإلفراد  .فمردود لما ذكرنا؛ إذ ّ
المعجمييف ال َي ُ
إف ُ
تدؿ عمى معانييا ُمنفردة ،وأّنيا ال
أف الكممات ّ
أما زعميـ ّ
جردة مف مواقفيا ومواطف إيرادىا ،و ّ
ُم ّ
( ٕ)
فيرد ه أّنيا في الغالب ال تخرج
تخضع لمضبط والتقعيد ،واَّنما ىي معاني
المعجـ ؛ ّ
ّ
احتمالية في ُ
سوقُيا
أف إثبات الشيء ال ينفي ما عداه ،و ّ
عما ىو ُمتوقّع ،فميس ىذا بحجة ،و ّ
أف األمثمة التي َي ُ
ّ

إف أغمب ما تحتوي عميو مصادر المغة ىو تمثيؿ ُمص ّغر
المعجمي ليست بخالية مف القرائف ،بؿ ّ
ُ
أيضا ال ننكر أف يرد شيء في السياؽ القرآني لو
لما ُيمكف أف يحصؿ في الواقع ..عمى أّننا ً
أساس ُمفيد يمكف االعتماد عميو في التفريؽ بيف ما
عجمي ،وىذا
الم
الم ّْ
ٌ
فس ُر وال يراىا ُ
داللة يراىا ُ
ّ
ائف خاص في القرآف ،وسيأتي بياف ذلؾ باألمثمة في
المعجـ ،وبيف ما ىو ك ٌ
ىو كائف عاـ في ُ
قابؿ ىذه الدراسة.
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يف تىجيه مصطلح السياق :
المغوي ،إذ تنتظـ معانيو في الكبلـ عمى أنحاء
السياؽ في االصطبلح منوطٌ بأصمو
ّ
( ٖ)
صريحا عند أىؿ الصنعة مف قدماء العرب ،وتجد ما ُيشير إليو
حدا
ُمختمفة  ،لكّنؾ ال تجد لو ّ
ً
ختمِفيف في صياغتو؛
حدثوف ،فما زالوا ُم َ
الم َ
المختمفة ،و ّ
أما ُ
في أثناء مقارباتيـ لممسائؿ المغوية ُ
عتمدا
الختبلؼ مناىجيـ ،وطرؽ توزيعيـ لمبلمح المأثور ،وأكثر تمؾ الصياغات
جبلء ما كاف ُم ً
ً
عمى تحميؿ الداللة في مستويات المفظ ،والتركيب ،والنص ،ويأتي لفظ (السياؽ) في الدرس
المغوي الذي تقع
ي ( (contextالداؿ عمى "المحيطُ
المساني الحديث ُم ً
ّ
لممصطمح االنجميز ّ
قاببل ُ
المغوية ،أو غير
وية ،سواء أكانت كممة ،أو ُجممة في إطار مف العناصر
َّ
فيو الوحدة المغ ّ

المغوية"( ٗ).
َّ

وال نريد اإلطالة في إيضاح ما تبّناه فيرث مف فكرة (سياؽ الحاؿ) التي طرحيا
المغوية،
مالينوفسكي ،إذ أخذ (فيرث) عمى عاتقو تطويرىا ِلتُصِبح أكثر ُمبلءمة لمقاربة المسائؿ
ّ
أف
أف سياؽ الحاؿ عند مالينوفسكي ال يكفي بمفرده في دراسة المعنى ،ف ذىب إلى َّ
فقد رأى ّ

عجمية ،إلى
الصوتية ،و
المغوية
توص ُؿ إليو مف مجموع الوظائؼ
الم ّ
الصرفية ،و ّ
ّ
ّ
ّ
المعنى ُي ّ
النحوية ،و ُ
الداللي(( ٘))..
عوؿ عميو في إقامة صرح المعنى
جانب سياؽ الحاؿ الذي َّ
ّ
نظيرا في ثقافات الشعوب التي ال
ّ
ولعؿ في السياؽ القرآني خصوصية ال ُيمكف أف تجد ليا ً
ُي ّْ
فيضاؼ ىذا إلى مجموعة الوظائؼ
شك ُؿ القُرآف الكريـ ُجزًءا مف موروثيا الفكري المغويُ ،
المذكورة ،عند تحميؿ النص القُرآني.

أف عمماء المغة في الغرب قد تبّنوا فكرة (فيرث) ،وط ّوروىا؛ لتكوف عامة ،قابمة
ويبدو ّ
لمتطبيؽ عمى جميع أنواع المستويات ،وزاد (جوف لوينز) ،وىو أحد أتباع فيرث ،ما أسماه
التوسع في ىذا ،بتقسيمات
الثقافي  ..)cultural contextواقترح ()k.ammer
بػ(السياؽ
ّ
ّ
يتضمنُيا التقسيـ العاـ الذي ذكرناه ،إذ إّنو ال يخرج مف إطاره ،وىو عمى أربعة أشكاؿ:
أخرى
ّ
الثقافي)(  .)ٙفالعاطفة،
العاطفي) ،و(سياؽ الموقؼ) ،و(السياؽ
المغوي) ،و(السياؽ
(السياؽ
ّ
ّ
ّ
خارجية.
والموقؼ ،والثقافة ،عناصر
ّ

( )ٚ

أف التقسيـ التفصيمي لػ( )k.ammerأليؽ مف حيث التطبيؽ والمقاربة
ويرى الباحث ّ
بتحميؿ النص القُرآني ،ففي النص القرآني ،موقؼ ،وعاطفة ،وثقافة ،وموسيقى ،ومبلمح

المعجمي..
اجتماعية ،فضبل عف المعنى القُرآني الخاص الذي يفتقر إليو المعنى ُ
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غالبا ػ يعني العبلقات
الم
أما ما يذىب إليو المسانيوف الغربيوف مف ّ
عجمي ػ ً
وّ
أف السياؽ ُ
ّ
كبلمية
أقساما
نحوية ،أو
األفقية التي تعتمد عمييا الكممات بدالالتيا ،ال بوصفيا وحدات
البنيوية
َّ
َّ
ّ
ّ
ً

المعجـ العربي الزاخر
عامة( )ٛ؛ فيبدو تعري ًفا
ّ
ّ
مثاليا يتعارض مف حيث الواقع مع مضموف ُ
المعجـ بغير التمثيؿ ،وال يستقيـ التنظير إالّ بو ،ففي المغة
بالسياقات ،إذ ال يكتمؿ المعنى في ُ

ختزؿ؛
شيئا مف شيء ُمجتزأ ،أو ُم َ
المصطمح ِب َع ّده في األصؿ ً
ممح منيا ّ
أساليب حياةُ ،ي ُ
تطور ُ
( )ٜ
ولممعجـ فوائد كثيرة ،غير َم ِ
لمداللة عمى ٍ
عرفَ ِة ما ُيقابؿ الكممة مف معناىا
أمر قائـ في الذىف ُ ..
صح مف التراكيب المغوية ،وطريقة تعدية
إذا كاف مجيوال ،أو حتى
معموما ،وىو الوقوؼ عمى ما ّ
ً
المعجمات األصوؿ لـ
عدي الفعؿ (أحاؿ) بػ(إلى) ،في حيف ّ
فإف مف الناس مف ُي ّ
بعض األفعاؿّ ،
أف ُ
ِ
تأت عمى ِذ ِ
كرِه إالّ ُمقترًنا بػ(عمى) في التراكيب العالية ،فإف أردت الدقيقة المغوية ،والتركيب
السميـ؛ فعميؾ بما تداولتو العرب( ٓٔ).
المفردة ،أو
ولتسييؿ عممية فيـ ما تتركو مكونات ال سياؽ المغوي مف أثر في تغيير داللة ُ
تحميمية لعدد مف ألفاظ القرآف ،بمعانييا
مفيوـ النص الذي يحتوي عمييا ،أجرينا دراسة
ّ

المحتممة في السياؽ القُرآني ،واّنما ىي ُمحتممة في النص القرآني؛
ال ُم ّ
عجمية ،ودالالتيا الخاصة ُ
طعية في التفسير مع غياب الدليؿ.
حم ُ
ّ
اؿ وجوه ،إذ ال ق ّ
ألف القُرآف ّ
السياقية :لفظ (الدخاف)،
المعجمي ،والداللة
ّ
فمف األلفاظ الجديرة بتمثيؿ الفرؽ بيف المعنى ُ
الم عجمييف بتفسيره عمى أّنو (معروؼ) ،قاؿ الجوىري[" :دخف]ُ :دخاف
ففي المُغة يكتفي أغمب ُ
النار (معروؼ) ،والجمع دواخف ،كما قالوا عثاف وعواثف ،عمى غير قياس .)ٔٔ ("..وقاؿ ابف
يف ،ومثؿ ُد َخاف ،ودو ِ
ودو ِ
ودو ِ
اخفُ :عثاف
منظور" :دخاف النار( :معروؼ) ،وجمعو أ ْ
اخ ُ
اخف َ
َد ِخنة َ
( )12
وعو ِاثفِ َ ،
المتأخرة ببياف المعاني
المعجمات ُ
ودواخف عمى غير قياس ..إلخ .. "...وتتوسع ُ

قولُو تعاَلى:
الجوعَُ ،وِبو فَ ّْ
المحتممة لمكممة ،يقوؿ الزبيدي(تٕ٘ٓٔىػ)" :والد ُ
سَر ْ
بو ُ
الج ْد ُ
ُّخافَ :
ُ
السماءِ
ِ
خاف ُمِب ٍ
بد ٍ
وب ْيف َّ
َي ْوـ تأْتي َّ
بج ْد ٍب َبّْيفُ .
يقاؿ :إِ َّف الجائ َع َ
ماء ُ
كاف َيَرى َب ْينو َ
يف أَيَ :
الس ُ
ِ
ِ
الجوِع.)ٖٔ (".
ُدخاناً مف شدَّة ُ

قصد
وي ُ
المعجميُ ،
ولفظ (معروؼ) ػ فيما ال يخفى ػ ُمصطمح ُمتعارؼ عميو في االستعماؿ ُ
المعجـ العربي تتجاوز
بو ما ألِفَتْوُ
الناس ،بحيث ال يحتاج إلى تفصيؿ أو إيضاحّ ،
ُ
ولما كاف ُ
ألف الغاية االبتدائية مف وضعو ىو حفظ المغة مف الضياع،
المبيمة؛ ّ
وظيفتو بياف الكممات ُ
إف الفارؽ بيف عدد مواد العيف ،وعدد مواد تاج
ورصد ما يستجد عمييا مف ألفاظ ،إذ ّ
العروس ٛٓٓٓٓ:مادة ..فاألوؿ قواـ مواده ،ٗٓٓٓٓ :واآلخر قواـ مواده ،ٕٔٓٓٓٓ :وبيف
األوؿ و ِ
أف المغة ُمتحركة تتطور(  ،)14والتعبير بػ(معروؼ)
اآلخر زىاء ٓٓٓٔ عاـ ،لدليؿ عمى ّ
(أحد ُىما) :مكاني،
نسبية؛ الرتباطيا بأحد ُبعديف،
(المعرفية) مسألة
أف
ُيمكف أف ُيفيـ منو ّ
ُ
ّ
ّ
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زماني ،فالبعد المكاني ُيمكف تمثيمو باختبلؼ التسمية عمى أسماء الذوات ،كاختبلؼ
و(اآلخر):
ّ
الزماني؛
البعد
عد
البمداف العربية عمى تسمية األطعمة ،والفواكو ،فيذا ُب ٌ
أما ُ
الناس في ُ
مكاني ،و ّ
ّ
ّ
ٍ
يعد
فيمكف تمثيمو
بشيء كاف معروفًا قبؿ ألؼ عاـ ،ثـ استُغني عنو ٍ
ُ
لداع مف الدواعي ،فمـ ُ
فإف الشيء قد يندثر ،أو يتطور مع الوقت إلى شيء آخر،
معروفًا اليوـ ،فاحتيج إلى تفسيرهّ ..
عده زماني ،كما ذكرنا ،لِذلؾ؛
فتتغير تسميتو ،والناس أحرار فيما يتواضعوف عميو ،وىذا األمر ُب ُ
ّ

( )15
يتميز بالثبات في
التغير  ،فمفظ (السماء) عمى العموـ ّ
سميات مف حيث الثبات و ّ
الم ّ
تتفاوت ُ
تغير بتطاوؿ
المغة مف حيث الداللة و
التسمية ،و(الدُخاف) كذلؾ ،لـ يطرأ عمى صيغتو ومعناه ّ
ّ
لكف قد يكوف ألحد المفظيف ُبعد آخر في الداللة
األزماف ،إذ لـ تتوافر ِعّمة لتغييره أو استبدالوّ ،
يوـ تأتي السماء ِب ُد َخاف[الدخاف ]ٔٓ:إذ ال
السياقية
ّ
ّ
القرآنية ،كما في قولو تعالى :فارتقب َ

أف ثبات الداللة
مانع مف بقاء المعنى المركزي (األ صمي) مع المعنى الخاص ،ويبدو لمباحث ّ
يتجاذبو عامبلف( ،أحدىما) :داللة الكممة المركزية في الموروث المغوي ،و(اآلخر) :الزيادة التي
ُ
َّ
تبارؾ
وي ُّ
الم ّ
ُيفسرىا السياؽ الذي تَ ِرُد فيوُ ،
الم َ
تعب ُد بتبلوتوُ ،
عد العامؿ الديني ُم َمثبلً بالقرآف الكريـُ ،
المستعمؿ المغوي( .)16
بألفاظوَ ،
المفردة ػ بداللتيا ،ولفظيا ػ وثباتيا في ُ
س ًببا لحياة ُ
اد ِب ِو
وقد ال يأتي ذكر (الدخاف) لداللتو الذاتية ،بؿ ألمر تعّم ؽ بو ،قاؿ ابف عاشور" :ا ْل ُمَر ُ
( )17
آيةٌ ِم ْف ِ ِ
أيضا عمى زمف حصوؿ الدخاف،
سولو .. "..وتكمّـ ابف عاشور ً
َ
َ
بيا َر ُ
آيات المَّو أََّي َد المَّ ُو َ
يف ِم ْف ِسِني الْ َق ْح ِط ِب َم َّك َة َب ْع َد ِى ْجَرة
اب الْ ُم ْ
ش ِرِك َ
َص َ
ثـ انتيى مف ُمختمؼ األقواؿ إلى أّنو يعنيَ " :ما أ َ
ِ ِ ( )18
صمَّى اهللُ َعمَ ْي ِو َو َ َّ ِ
المعجـ ،بؿ يتعذر
النبيء ػ َ
سم َـ ػ إلَى الْ َمديَنة . ".فيذا المعنى ال يتوافر عميو ُ
أف تجد مثؿ المذكور في غيره ،فالسياؽ القرآني بما فيو مف ظروؼ ىو الذي ساعد عمى تبياف

القرآنيةُ ،مرتبطة
السيما
داللة ىذه المفظة ،وخصوصيتيا ..مف ذا؛ نقوؿّ :
ّ
إف الداللة السياقية ،و ّ
غالبا ػ
بما ُيمكف تسميتو بػ(الداللة السياقية الت
الم ّْ
ّ
فسر ػ ً
فسيرية) ،وىذا يعتمد عمى أسموب ُ
الرجؿ"(  ،)ٜٔوطريقتو في تحميؿ المعاني
عرفو (بيفوف)" :ىو ُ
وثقافتو ،فاألسموب ػ عمى ما ّ
وف أَ ْكثََر َم َع ِ
اف ٍٍ
ابف عاشورػ " ِم ْف َج ِان ِب إِ ْع َج ِازِه َي ُك ُ
آف ػ كما قاؿ ُ
المتجدّْدة في النص القُرآني ،فَالْقُْر ُ
ُ
ِ ِ ِ
ِ
ودعيا الْبمَ َغ ِ
ِم َف الْمع ِاني الْمعتَ َ ِ ِ
يع َوتَأْ ِد ٍ
يب َوتَ ْعمِ ٍيـ
ش ِر ٍ
اب تَ ْ
اء في َكَبلم ِي ْـَ .و ُى َو ل َك ْوِنو كتَ َ
ُْ
ادة الَّتي ُي ِ ُ َ ُ ُ
ََ
يو ِم َف ا ْلمع ِاني وا ْلم َق ِ
ع ِف ِ
األ ْل َفاظُِ ،في أَ َق ّْؿ َما ُي ْم ِك ُف ِم َف
اص ِد أَ ْكثَُر َما َت ْح َت ِممُ ُو ْ َ
اف َح ِقي ًقا ِبأ ْ
ود َ
َف ُي َ
َك َ
ََ
َ َ
ات ِبي ِذ ِه ِاال ْعِتبار ِ
الم َغ ِ
ِ ِ
ِ
ح ُّ
ح ِب ِو ُّ
ات؛
َس َم ُ
الم َغةُ ا ْل َو ِارُد ُى َو ِب َيا َّالتي ى َي أ ْ
س َم ُ
س ِب َما َت ْ
َ
ا ْلم ْق َد ِارِ ،ب َح َ
ََ
( ٕٓ)
يع َنو ِ
ِ
ش ِاد الَّ ِذي جاء ِأل ْ ِ ِ ِ
ِ
ص ِ
ود ِم َف ِْ
احي الْ ُي َدى".
اإل ْر َ
َجمو في َجم ِ َ
َ َ
اـ الْ َمقْ ُ
لَي ْح ُ
ص َؿ َت َم ُ
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ُّ

ُ

امل ثال ،والشجاعة:
* الل غة بني ِ
ولما كانت معاني تمؾ
المعجـ في األساس
ٌ
يرى الباحث ّ
سجؿ لؤللفاظ بمختمؼ معانيياّ ،
أف ُ
خاضع لمحضارة ،يتجنب فيو ِ
عمؿ ِ
صان ُعو ما
إنسانية ػ
األلفاظ ،في الغالب
المعجـ ٌ
اجتماعية؛ ّ
ّ
ّ
ٌ
فإف ُ
عامي أتى عمى ذكره
شيء مف رديء ،أو ُمبتذؿ ،أو
المعجـ
ُيناقض ُم ّ
ٌ
قوماتيا ،واف كاف في أثناء ُ
ّ
المثمى ،ولوال
الم
عجمي مف باب التوثيؽ؛ إالّ ّ
ُّ
دائما إلظيار المغة بصورتيا ُ
أف الحضارة تفعؿ فعميا ً
ُ
بعده
فالمعجـ ػ ّ
بالرقيُ ،
المع جـ العربي بما ال ُيمكف أف ُيحكـ معو عمى لُغة القرآف ُ
ذلؾ؛ لحفؿ ُ
إنسانيا ػ ُيحاوؿ أف ُيبقي عمى العربية بصورتيا الراقية التي نزؿ بيا القُرآف الكريـ.
نجًزا
ِّ
ُم َ

ِ
ولما كانت تمؾ الصورة
المعجـ صورة
ولِذا؛ نقوؿّ :
ّ
نمطية ُمص ّغرة لمغة المثاؿّ ،
إف لُغة ُ
تعمد إىماؿ بعض األلفاظ؛ بسبب النزعة التي
ومصغرة منيا؛ ّ
ّ
قائـ عمى ّ
فإف االحتماؿ ٌ
نمطيةُ ،
ظا يراه ُمعجمي آخر ًا
جدير
المعجمييف لف ً
ذكرناىا مف ُمحاكاة األمثؿ ،وىذا قد يكوف ً
سببا لترؾ أحد ُ

المعجمي نفسو؛ ليتفاوت بعد ذلؾ
بالذكر ،فمفيوـ (اإلىماؿ) ػ مف ىذا الباب ػ قد يخضع لقناعة ُ
الم ِ
تقاربة ،وقد يكوف بعض المفظ ِم ّما
عدد المواد
ّ
المغوية في ُمعجمات الحقبة الواحدة ،أو الحقب ُ
ال يستحؽ التسجيؿ؛ أل ّنو جار عمى ألسنة ِ
تدنية ،لذلؾ؛ ظمّت مسألة
الضعاؼ ،أو مف
الم ّ
ّ
العامية ُ

وتداخميا ،وحقيقة ما كاف يتكمّـ بو الناس فعبلً في عصر الفصاحة،
المغوية،
المستويات
ُ
ّ
تحديد ُ
ا ُّ
ُّد أىؿ الصنعة في الوقوؼ عمى حقيقة
أغمب الظف ّ
أف ترد َ
مر العصور ،و ُ
أمر َيمفو الغموض عمى ّ
ً

أحد مف السابقيف قد تكّمـ
سب ُب ُو
استبعاد ُىـ أف يكوف ٌ
ُ
ومستواهَ ،
قديماُ ،
ما كاف يتكمـ بو الناس ً
قدسة..
كائف لدييـ مف موروث
الم ّ
ّ
بغير ما ىو ٌ
العربية ُ
وتكمّـ ابف عاشور عمى شجاعة العربية ،واقداميا ،وكاف مفتوًنا بما ذكره ابف جني

أف تمؾ الشجاعة
فيـ منو ّ
(تٕ ٖٜىػ) في ىذا الباب ،لوال ّ
أف ظاىر كبلمو في ُمناسبة كاف ُي ُ
يف ا ْل َكَبلِـ ِ
مقصورة عمى (االلتفات) في القرآف ،قاؿَ" :نَرى ِم ْف أَفَ ِان ِ
ات)َ ،و ُى َو َن ْق ُؿ ا ْل َكَبلِـ ِم ْف
(اال ْلِت َف َ
آخر ِم ْنيا ،و ُىو ِبمجَّرِد ِه مع ُد ٌ ِ
َو الْ ِخطَ ِ
اب أ ِ
ؽ التَّ َكمُِّـ أ ِ
اح ِة،
َو الْ َغ ْيَب ِة إَِلى طَ ِر ٍ
َح ِد طُُر ِ
ص َ
َْ
يؽ َ َ َ َ َ ُ َ
أَ
ود م َف الْفَ َ
شاطَ َّ ِ
اعِتَب ٌار
اع َة الْ َعَرِبَّي ِة)؛ ِأل َّ
ّْد َن َ
س َّماهُ ْاب ُف ِجّْنيَ :
ض َّـ إِلَ ْي ِو ْ
َف َذلِ َؾ التَّ ْغِي َير ُي َجد ُ
السام ِع ،فَِإ َذا ا ْن َ
(ش َج َ
َو َ
ودا ِع ْن َد بمَ َغ ِ
ِ
ِ
لَ ِط ٌ ِ
ص َار ِم ْف أَفَ ِان ِ
اء الْ َعَرِب
ب ِاال ْنِتقَ َ
اف َم ْع ُد ً
يف الَْبَبل َغ ِةَ ،و َك َ
ُ
يؼ ُيَناس ُ
اؿ إِلَى َما ا ْنتُق َؿ إِلَ ْيو؛ َ
ِ َّ ِ
ِم َف َّ
اء ِم ْنوُ ِفي الْقُْر ِ
النفَ ِائ ِ
اسَب ِة ِفي ِاال ْنِتقَ ِاؿ"( ٕٔ) ،ولـ
صى َكثَْرةً َم َع دقة الْ ُمَن َ
آف َما َال ُي ْح َ
سَ ،وقَ ْد َج َ
طمؽ االتساع ،لقولو في باب شجاعة
يكف بطبيعة الحاؿ مقصود ابف جنى ىذا الحصر ،بؿ قصد ُم َ
العربية" :اعمـ أف معظـ ذلؾ إّنما ىو :الحذؼ ،والزيادة ،والتقديـ ،والتأخير ،والحمؿ عمى المعنى،
( ٕٕ)
ٍ
فاش في جميع أجناس شجاعة
أف "االتساع
والتحريؼ ، ".وذىب في مكاف آخر ،إلى ّ
( ٖٕ)
فعـ بػ(األجناس) ما ذكره مف أنواعيا.
العربية" ّ ..
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من مصطلحات الطاهز بن عاشىر:
ُ
ُ
ُ
ُ
 . 3م بتكزات الق زآن ،وم خرتعات ه:
تضمنتيا أفكار ُىـ ،عمى سبيؿ
الم ّْ
المصطمح ،توطئ ًة لفكرة ّ
ّ
فسروف أحياًنا باستعماؿ ُ
يتسمح ُ
سخر الطاىر بف عاشور مف عنده ،أو ِم ّما صادفو في ُمطالعاتو مف
االقتصاد
المغوي ،وقد ّ
ّ
عبار ٍ
لمتحرر مف لُغة المتوف
الم ستودع المغوي القديـ ،في محاولة منو
ات ال تجد ليا ًا
ُّ
أثر في ُ
تنبييوُ القارئ عمى ما أسماه
القديمة ،ومف محاوالت ابف عاشور في تجديد التفسير القرآني:
ُ

المراد بيذا النوع :ما استعممو القرآف مف األلفاظ واألساليب
(مخترعاتو) ،و ُ
بػ( ُمبتكرات القرآف) ،أو ُ
والتراكيب ِم ّما لـ يرد في كبلـ العرب قبمو ،وقد أورده الطاىر في ُمقدمتو العاشرة عمى تفسيره( ٕٗ)،
بالمراد
مرة ،ولفظ (ابتكار)
مرات ،أكثرىا ُمتعمّ ٌ
عشر ّ
(مبتكر) في تحميبلتو ثبلثيف ّ
ّ
ؽ ُ
َ
وتكرر لف ظ ُ
لكف البحث
وسمى مثبل مف أمثمة القرآف في االستعارة ،بأّنو مف ُمخترعات القرآفّ ..
المذكور آنفاًّ ،
في أصؿ ىذا االدعاء يكشؼ النقاب عف شيء رّبما لـ يمتفت إليو الم ّْ
عبر
صنؼ ،ومف ذلؾ أّنو ّ
ُ
ُ
ب أ َْوَزَارَىا(ٗ) ..فقاؿ " :واألوزار :األثقاؿ،
ض َع ا ْل َح ْر ُ
عف قولو تعالى :في سورة محمدَ  :حتَّى َت َ
الحماؿ ،أو
ووضع األوزار :تمثيؿ النتياء العمؿ ،فشبيت حالة انتياء القتاؿ بحالة وضع
ّ

( ٕ٘)
يخؿ منو شعر
لكف التعبير بوضع األ وزار لـ ُ
المسافر أثقالو ،وىذا مف ُمبتكرات القرآف" ّ ..
المعمّقة
العرب في
ّ
الجاىمية ،فقد ذكره األعشى (ميموف بف قيس بف جندؿ الوائمي) وىو شاعر ُ

ويمقّب بػ(صّناجة العرب) ،وكانت وفاتو في السنة السابعة لميجرة ،قاؿ:
المشيورةُ ،

ِ
ورا
وْ
أع َد ْد َت ل ْم َح ْرِب ْأوَزَارىا ِ ...ر َ
ماحا ط َواال َو َخ ْيبل ذُ ُك َ
عدتُيا ..استشيد الخميؿ ػ رحمو اهلل ػ في (العيف) بشعر
المعجـّ :
و(أوزار الحرب) في ُ
( )ٕٙ

تفردات القُرآف التي لـ
ينص عمى أّنيا مف ُّ
األعشى ،عمى أّنيا مف مستعمؿ كبلـ العرب ،ولـ ّ
تألفيا الناس ،بقيد لفظ الحرب ،أو بغيره ..وتبعو في ذلؾ األزىري (تٖٓٚىػ) في التيذيب( ،)ٕٚ

وأورده ابف فارس (تٖٜ٘ىػ) في المقاييس(  ..)ٕٛوذكره ابف منظور (تٔٔٚىػ) لغير ُمناسبة في
( )ٕٜ
المتقدّْميف إلى فرادة المفظ ،أو التركيب الذي ورد فيو.
أحد مف ّ
لساف العرب  ،ولـ ُي ِشر ٌ
كؿ ُ
ووضعت الحرب أَوزارىا ،أَي :انقضى أَمر الحرب ،وخفت أَثقاليا ،فمـ يبؽ قتاؿ ..و َع ْف
ودي وَنصرِاني وص ِ
اإلسَبلِـَ ،في ِ
مج ِ
اح ِب ِممَّ ٍة،
اى ٍد :أ َّ
يف إَِّال ِد َ
وف ِد ٌ
َف ا ْل َم ْعَنىَ :حتَّى َال َي ُك َ
ُ ْ
يف ِْ ْ
َُ
سم ُـ ُك ُّؿ َي ُي ِ َ ْ َ َ َ
( ٖٓ)
الشاةُ ِم َف ّْ
َوَتأْ َم ُف َّ
َي :أَثْ َقالُ َياَ .وا ْل ِو ْزُر
الذ ْئ ِب .ونحوهَ . ".وِق َ
ب أ َْوزَارىا" أ ْ
ض َع ا ْل َح ْر ُ
يؿَ " :حتَّى َت َ
الثّْ َق ُؿ( ٖٔ)..
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وتنتيي المعاني المذكورة إلى عموـ داللة اال نقضاء والفراغ مف كؿ ثقؿ ومشقّة ،إيذاًنا

ٍ
بل عف ُكتُ ِب
السَير ،فض ً
ببداية جديدة ،فالتعبير كثير الورود في مصادر األدب ،وكتب التاريخ ،و ّْ
( ٕٖ)
ابف
مرات في تفسيره.
الم ّ
وكانت إشارة ُ
تقدمة ،والمتأخرة ،فقد أورده ابف كثير عشر ّ
التفسير ُ

عاشور بوضع األوزار في القرآف الكريـ ُمتصمة بالتحميؿ الذي أورده القُرطبي (تٔٙٚىػ) في
تفسيره (الجامع ألحكاـ القرآف) ،إذ قاؿ القُرطبي" :فَمَ َّما َكاَن ِت الْي ْدَنةُ؛ وضع ِت الْحرب أَوَزارَىا ،وأ ِ
َم َف
َْ ُ ْ َ َ
َ ََ
ُ
الناس بعضيـ بعضا...إلخ ..)ٖٖ ("..وقاؿ أيضا" :وو ِ
فتح
ام ْي ِف ،ثُّـ كاف ُ
ض َعت الْ َح ْر ُ
ً ََ َ
َّ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ً
ب أ َْوَزَارَىا َن ْح َو َع َ
م ّكة .."..بمعنى :انتيت ،واستتب األمف".

( ٖٗ)

َٰ ِ
داف
ص ُ
ؼ الَْي ْوِـ ِبأََّن ُو َي ْج َع ُؿ الْ ِولْ َ
وقاؿ ُ
[المّزمؿَ ]ٔٚ:و َو ْ
ابف عاشورَ" :ي ْج َع ُؿ ٱلْ ِولْ َد َف ش ًيباُ 
ِ
اعِتب ِار ما يقَع ِف ِ
ِ
س ِرعُ ِب ِو َّ
َحَز ِ
ب
اع أ َّ
افِ ،أل ََّن ُو َ
يو ِم َف ْاأل ْ
صٌ
ش َ
َى َو ِاؿ َو ْاأل ْ
الش ْي ُ
َف الْ َي َّـ م َّما ُي ْ
ؼ لَ ُو ِب ْ َ َ َ ُ
شيباً َو ْ
ِ ِ
اىا أ ِ
ؼ َى ّْـ َذلِ َؾ الْيوِـ ِب ّْ ِ ِ ِ
ش ْع ُر ُى ْـ ِفي
يف َ
ص ُ
اف الَّ ِذ َ
يب الْ ِولْ َد ُ
فَمَ َّما أ ُِر َ
ُسن َد إِلَ ْيو َيش ُ
الشدَّة الَْبال َغة أَق َْو َ ْ
َْ
يد َو ْ
ات ا ْلقُر ِ ِ
أ ََّو ِؿ سو ِاد ِه .و َى ِذ ِه مباَل َغ ٌة ع ِجيب ٌة وِىي ِم ْف م ْب َت َكر ِ
ب؛ ِأل َّْني َل ْـ أََر َى َذا ا ْل َم ْعَنى ِفي
يما أ ْ
سُ
َُ
َح َ
ْ
َ
ََ
آف ف َ
ُ َ
َ َ َ َ
شو ِ
ت الَّ ِذي يذ َ ِ
اى ِد َّ
الن ْح ِو َو ُى َو:
َكَبلِـ ا ْل َعَرِبَ ،وأ َّ
َما ا ْلَب ْي ُ
ُ
ْك ُر في َ َ
ِ
ِ
يب ّْ
الطفْ َؿ ِم ْف قَ ْب ِؿ الْم ِش ِ
يب
يي ْـ ِب َح ْرٍب  ...تُش ُ
إِ َذ ْف َوالمَّو َن ْرِم ُ
َ
آف ،وَال يعر ُ ِ
ِ
وت لِِن ْ ِ ِ ِ
يف
ض الْ ُم َؤلّْ ِف َ
سَب ُو َب ْع ُ
فََبل ثُُب َ
ؼ قَائمُ ُوَ ،وَن َ
سَبتو إلَى َم ْف َكانُوا قَ ْب َؿ نُ ُزوؿ الْقُْر ِ َ ُ ْ َ
اؿ الْع ْيِن ُّي :لَـ أ ِ ِ ِ
ٍ
الص َّمةُ ْبف َع ْب ِد المَّ ِو
َخ َذ الْ َم ْعَنى َّ
إِلَى َح َّ
يو ِان ِوَ .وقَ ْد أ َ
سَ
َج ْدهُ في د َ
ْ
اف ْب ِف ثَاِبتَ .وقَ َ َ
ي ِفي قَ ْولِ ِو:
ش ْي ِر ُّ
الْقُ َ
شَّي ْبَنَنا ُم ْرَدا
َد َع ِاني ِم ْف َن ْج ٍد َفِإ َّف ِسِنيَن ُو َ ...ل ِع ْب َف ِبَنا ِش ًيبا َو َ
( ٖ٘)
و ُىو ِم ْف ُ ِ
َّوَل ِة ْاأل َُم ِوَّي ِة"..
ش َعَراء الد ْ
َ َ

أمر غير ُمحتكر ،بؿ شائع في ثقافات الشعوب
أف تكرار المعنى
لكف الباحث يرى ّ
ّ
اإلنساني ٌ
ّ
بحيث ال تحتاج أُمة ما إلى استعارتو مف أ ُّمة أخرى ،فورود المجاز العقمي ،أو بعض صور

ج مف حيث
س ُم ُ
االستعارة في النص القُرآني ،ال يعني بالضرورة أّنو لـ يرد إالّ في القُرآف ..بؿ َي ْ
أما احتجاج الطاىر بصور (مشيب الولداف) وورودىا في
ُّ
المتداوؿ باالبتكار ،و ّ
التصور أف ُي َ
وصؼ ُ
الموروث األدبي بصيغيا التي يستدعييا تقّمب السياؽ في الشعر بما يقتضيو الموقؼ ،أو بما

أف صورة (مشيب الولداف) المذكورة ،ولو بالمعنى،
تتطمبو القافية ،أو يستدعيو النظـ ،لدليؿ عمى ّ
المحتمؿ الكثير باالبتكار ..فإف
أمر غير ُمنكر في التراث العربي القديـ ،ليسقط بيذا تخصيص ُ
ٌ

عد ابف عاشور مجيء
أُنيطَ إلى أحد إطبلؽ (االبتكار) عمى ما ُيشبو ىذا؛ فقد يعترض عمى عدـ ّْ
ؽ )ٖٙ (مف االبتكار ،وىي في تحميؿ
س ْكَرةُ الْ َم ْو ِت ِبالْ َح ّْ
اء ْت َ
س ْكرة) ػ مثبلً ػ في قولو تعالىَ  :و َج َ
(ال َ
يؿ لِحاَل ِة ْ ِ
ابف عاشور :استعارة ألجؿ التيويؿ ..قاؿ" :وِفي َى ِذ ِه ِاال ِ
سِ
ض ِار ِْ
اف
احت َ
ست َع َارِة َت ْي ِو ٌ َ
ْ
اإل ْن َ
َ
ِ
ِ
اس ٌـ ل َما َي ْع َت ِري ِْ
ش ُع ِ
اف م ْف أََلٍـ
ؽ ِب َيا قَ ْم ُب ُوَ ..و َّ
َو ُ
سَ
ؽ ا ْل َحَيا َة الَِّتي أَلِ َف َيا َوَت َعمَّ َ
ورِه ِبأََّن ُو ُم َف ِار ُ
الس ْكَرةُْ :
اإل ْن َ
11

أِ
اخِتَبل ٍؿ
َو ْ
الس ْك ِر
ِم َف َّ

اج ي ْحجب ِم ْف إِ ْدر ِ
ِ ِ
اؾ الْ َعقْ ِؿ؛ فََي ْختَ ُّؿ ِْ
ؽ
شتَ ّّ
وبةٌَ .وِى َي ُم ْ
اإل ْدَر ُ
اؾَ ،وَي ْعتَ ِري الْ َعقْ َؿ َغ ْي ُب َ
في الْمَز ِ َ ُ ُ
َ
الس ْكَر ِ
س ُك ٍ
اف..)ٖٚ (".
ؼ َّ
ص ُ
ؽ؛ ِأل ََّن ُو ُي ْغمِ ُ
وفَ ،و ُى َو ا ْل َغ ْم ُ
اء َو ْ
ؽ ا ْل َع ْق َؿَ ،و ِم ْن ُو َج َ
ِب َف ْت ٍح َف ُ

فبل أدري لِ َـ لَ ْـ يجعؿ ابف عاشور صورة (مجيء السكرة) ػ مثبلً ػ مف االبتكار ،مع أّنيا لـ
ترد بمفظيا ،أو تركيبيا ،في كبلـ العرب ،وغير ذلؾ مف األمثمة مما ىو جدير بمصطمح االبتكار،

لكّنو لـ يذكرىا.

ؼ ِم ْف لُ َغ ِة الْ َعَرِب
صٌ
وكاف أحياًنا ينسب معنى االبتكار إلى بعض أىؿ المغة ،فيقوؿ" :فَ َي َذا َو ْ
َس َم ْع َى ِذ ِه المَّفْظَ َة إَِّال ِفي الْقُْر ِ
آف ،فَ ُي َو ِع ْن َدهُ ِم ْف
َى ِؿ المُّ َغ ِةَ .وقَ َ
ِع ْن َد ُم َحقّْ ِقي أ ْ
اؿ ْاب ُف ْاأل ْ
َعَارِب ّْي :لَ ْـ أ ْ
اشي ِة ا ْليم َذ ِان ّْي عَمى ا ْل َك َّ ِ ِ
ِ
م ْب َت َكر ِ
ِ
ِ
آف ا ْل َج ِارَي ِة َعَمى أ َ ِ ِ
ات ا ْلقُْر ِ
سَبة
شاؼ» ن ْ
َ
َساليب ا ْل َكَبلـ ا ْل َعَرِب ّْيَ ،وفي « َح َ َ َ
ُ َ
آن ًفا مع ب ْي َت ْي ِف بع َده إَِلى أُمَّي َة ْب ِف أَِبي َّ ِ
ور ِ
ْك ِ
يب َل ْـ َيقُْم ُو
َبيت ا ْلَب ْعث ا ْل َمذ ُ
الص ْمت َو ُى َو َعٌزو َغ ِر ٌ
َْ ُ
ََ َ
َ
َغ ْي ُرهُ.)ٖٛ (".
وجو قولو
وتجدر اإلشارة إلى ّ
أف ابف عاشور كاف يحتاط أحياًنا مف القطع ،باالحتماؿ ،فقد ّ
َحس ُف ِم َف المَّ ِو ِ
ِ
ِ
وف (،)ٖٔٛ
ص ْب َغ ًة َوَن ْح ُف َل ُو َعاِب ُد َ
تعالى في سورة البقرة :ص ْب َغ َة المَّو َو َم ْف أ ْ َ
وف ِم ْف م ْب َت َكر ِ
الص ْب َغ ِة َعَمى الْم ْعم ِ
ات الْقُْر ِ
َف
اسِـ ّْ
فقاؿَِ :
آفَ ،وُي ْح َت َم ُؿ أ ْ
ودَّي ِة ُي ْح َت َم ُؿ أ ْ
َف َي ُك َ
"واطَْبل ُ
ؽ ْ
ُ َ
َ ُ
وف َنصارى الْعرِب س ُّموا َذلِ َؾ الْ َغس ِؿ ِ
ت َذلِ َؾ ِم ْف َكَبل ِم ِي ْـ ِفي
ص ْب َغ ًةَ ،ولَ ْـ أ َِق ْ
ؼ َعمَى َما ُيثِْب ُ
ْ
َ
ََ
َي ُك َ َ َ
ِ
ِِ ِ
اؿَ « :و َكاَن ِت َّ
ؽ قَ ِديـ ِع ْن َد َّ
اىر َكَبلِـ َّ ِ ِ َّ ِ
ص َارى إِ َذا ُولِ َد لَ ُي ْـ
ص َارى إِ ْذ قَ َ
الن َ
الن َ
الراغب أَن ُو إطَْبل ٌ ٌ
الْ َجاىمَّيةَ ،وظَ ُ
َف َذلِ َؾ ِ
ِ
ولَ ٌد َغمسوه بع َد َّ ِ
اء م ْعم ِ
ص ْب َغ ًة لَ ُي ْـ»( .)ٖٜ
وف أ َّ
ودَّي َة َي ْز ُع ُم َ
َ ُ ُ َْ
َ
الساِب ِع في َم َ ُ
ؼ المَّ ِو ِب ِ
صفَ ِة
ب أ َّ
صَ
واحترز بمفظ (أحسب) في وصفو تعالى نفسو بالسعة ،فقاؿَ " :وأ ْ
َف َو ْ
سُ
َح َ
اس ٍع ِفي الْعرِبَّي ِة ِم ْف م ْبتَ َكر ِ
وِ
ات الْقُْر ِ
آف"( ٓٗ).
َ
ُ َ
ََ
اىمَِّي ِة) ِم ْف م ْب َت َكر ِ
َف َلفْظَ (الْج ِ
َى َؿ ّْ
ات الْقُْر ِ
ير ِم َف
الش ْرِؾ َت ْن ِف ًا
ب أ َّ
ؼ ِب ِو أ ْ
صَ
وقاؿَ " :وأ ْ
َ
سُ
آفَ ،و َ
َح َ
ُ َ
الذ ّْـ ِفي َن ْح ِو قَولِ ِو :أَفَح ْكـ الْ ِ
ات َّ
آف ِفي مقَام ِ
جاىمَِّي ِة
الْ َج ْي ِؿَ ،وَت ْرِغ ًيبا ِفي الْ ِعمِْـَ ،ولِ َذلِ َؾ َيذ ُ
ْك ُرهُ الْقُْر ُ
ْ
ُ َ
َ َ
وف [الْم ِائ َدة ]٘ٓ :وال تَبَّر ْج َف تَبُّرج الْ ِ
َحَزاب.)ٗٔ ("]ٖٖ :
جاىمَِّي ِة ا ْألُولى [ ْاأل ْ
َ َ
َ َ
َي ْبغُ َ َ
َخذ لمْعرؼ ِم ْف م ْب َت َكر ِ
َحسب ِ
َف الَْب ْي َت
ات الْقُْرآفَ ،ول َذلِؾ أُْر ّْجح أ َّ
وقاؿ في ُمناسبةَ " :وأ ْ َ ُ ْ
است َع َارة ْاأل ْ ُ ْ
ُ َ
ش ُيور:
الْ َم ْ
ِِ ِ
ِ
ُخ ِذي الْعفْو ِمّْني تَ ِ ِ
ب
يف أ ْ
س ْوَرِتي ِح َ
ضُ
َغ َ
ْ
ستَديمي َم َودَّتي َ ...وَال تَ ْنطقي في َ
َ َ
آف ،وأ َّ ِ
ي،
اسِت ْع َم َ
َس َوِد الد َ
اء بف َخ ِار َجة ا ْل َفز ِار ّ
سَب َت ُو إَِلى أ ْ
َف ن ْ
ُّؤلِ ّْيَ ،وأََّن ُو اتََّب َع ْ
ُى َو ِ َألِبي ْاأل ْ
َس َم َ
اؿ ا ْلقُْر ِ َ
الط ِائ ّْي َغ ْير ِ
أ َْو ِإَلى َح ِاتٍـ َّ
يح ٍة"( ٕٗ)..
صح َ
ُ َ
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مرات( ٖٗ) ،وكاف يعتمد
ابف عاشور بػ(أحسب) ػ غير ما ذكرنا ػ في ىذا الباب ّ
واحترز ُ
عدة ّ
َف َى َذا التَّرِكيب ِم ْف م ْب َت َكر ِ
أحياًنا عمى ما يبدو لو مف بعض التراكيب ،فيقوؿ" :والظَّ ِ
ات
اى ُر أ َّ
ْ َ
َ
ُ َ
( ٗٗ)
ا ْلقُْر ِ
آف"
بػ(لعؿ) في مناسبة أخرى ،فقاؿ" :فَمَعمَّيا ِم ْف م ْبتَ َكر ِ
ات الْقُْر ِ
آف".
وقمّؿ االحتماؿ
ّ
َ َ
ُ َ
ُ
( )ٗٙ
ؽ ِمثْمِ ِو ِفي َكَبلِـ ا ْلعرِبَ ،فَمعمَّ ُو ِم ْف م ْب َت َكر ِ
ِ
ات ا ْلقُْر ِ
آف".
س ْب َ
يب َال أ ْ
ُمناسبة أخرىَ " :و َى َذا التَّ ْرك ُ
َ
َع َي ُد َ
ُ َ
ََ
وتكرر مثؿ ىذا في مواضع أخرى( .)ٗٚ
ّ
وقد يحتاط بالشرط ،مع بياف العّمة ،فيقوؿ" :ولِ َذلِ َؾ فَي َذا المَّفْظُ إِ ْف َلـ ي ُك ْف ِم ْف م ْب َت َكراتِ
ْ َ
َ
َ
ُ َ
يؽ الدََّال َل ِة َعَمى الْم َع ِاني َّ
الْقُْر ِ
َمثَ ِاؿ
النفْ ِسَّي ِة َوقَمِ ٌ
اس ٌـ َد ِق ُ
َحَياهُ الْقُْر ُ
آف؛ َي ُك ْف ِم َّما أ ْ
يؿ َرَو ُ
آف؛ ِأل ََّن ُو ْ
اج أ ْ
َ
َذلِ َؾ ِفي المُّ َغ ِة.)ٗٛ ("..
( ٘ٗ)

وقاؿ في

ابف عاشور كبلـ العرب في توثيؽ ما يستند إليو ،إذ قاؿ:
ومع ّ
كؿ ىذا االجتياد ،لـ ُيفارؽ ُ
ت مف أساليب نظـ الكبلـ في القرآف ِم ّما ال عيد بمثميا في كبلـ العرب"(  ..)ٜٗلذلؾ َجَزَـ
تتب ْع ُ
" وقد ّ
في بعض المواضع ،بصحة ورود المفظ ،دوف السياؽ ،كالتعبير عف اإلىبلؾ بقطع الوتيف في
ؽ معمَّ ٌ ِ
نو الوِتيف [الحاقة ..]ٗٙ:قاؿ" :والْوِت َ ِ
ِ
س َّم ى
ؽ ِبو الْ َقمْ ُ
ب َوُي َ
يف :ع ْر ٌ ُ َ
َ
قولو تعالى :ثُّـ َل َقطَعنا م ُ ُ
ات ص ِ
ِ
اؿ لَ ُوَ :نير الْج ِ
النياطُ ،و ُىو الَّ ِذي ي ِ
اح ُب ُو،
س َد ِبالدَِّـَ ،ولِ َذلِ َؾ ُيقَ ُ
َ ْ
ّْ َ
سدَ ،و ُى َو إِ َذا قُط َع َم َ َ
ُْ َ َ
سقي الْ َج َ
َ َ
ور وَن ْح ِرَىا ،فَ َ ِ
ور .فَقَطْعُ الْ َوِت ِ
َو ُى َو ُيقْطَعُ ِع ْن َد َن ْح ِر الْ َج ُز ِ
ض
اب َم ْف ُيفَْر ُ
يف ِم ْف أ ْ
شَّب َو عقَ َ
َح َو ِاؿ الْ َج ُز ِ َ
( ٓ٘)
تَقَ ُّولُوُ َعمَى المَّ ِو ِب َج ُز ٍ
ور تُْن َح ُر فَ ُيقْطَعُ َوِتينُ َيا".
ط ِع ا ْل َوِت ِ
وف َع ِف ِْ
يفَ ،ف َي َذا ِم ْف
ؼ َعَمى أ َّ
اإل ْىَبل ِؾ ِب َق ْ
ابف عاشور"َ :وَل ْـ أ َِق ْ
َف ا ْل َعَر َب َكا ُنوا ُي َكُّن َ
قاؿ ُ
م ْب َت َكر ِ
ات ا ْلقُْر ِ
آف".)٘ٔ (.
ُ َ
َ َ
( . 2الفذل ك ة):

فسر ،ويعني االنتياء مف الشيء
الم ّ
الم صطمح ّ
يتـ نصاب المعنى عند ُ
لمتسبيب والعزو ،بيذا ُ
تفرقة ،كتفسير آية بآية أخرى،
الم ّْ
والفراغ منو ،ويكثر استعمالو في مواضع الربط بيف المعاني ُ
وىو ُم ّْ
األسموبية عند الطاىر ،إذ استعممو بكثرة في (التحرير والتنوير) ،ففي
ؤشر إلى الفرادة
ّ
ِ
ور ُى ْـ[الحديد ..]ٕٔ:قاؿ" :فَ ْذَل َكةٌ ِل َما
تفسير قولو تعالىَ :ي ْوَـ َتَرى ا ْل ُم ْؤ ِمِن َ
يف َوا ْل ُم ْؤ ِمنات َي ْ
سعى ُن ُ
ص ُ ِِ ِ
يب ِفيما ِب ِو َت ْح ِ
ِ
اؽ التَّ ْرِغ ِ
صَر ِفي الْفَ ْذَل َك ِة َعَمى
س َ
س ُ
يؿ َنعيـ ْاآلخَرِةَ ...واق َْت َ
وؽ َم َ
َّـ ...فَ َذل َؾ َم ُ
َ
َت َقد َ
ِ
ص ِ
ود ..إلخ"( ٕ٘)ُ .ممفّقة مف (فاء السبب) ،أو (فاء الربط)( ٖ٘) ،واسـ اإلشارة (ذلؾ)،
الْ َجان ِب الْ َمقْ ُ
إيضاح لو .."..وقد عثر الباحث
بياف لػ(ذلؾ) ،أو
ألف ..))...أوّ :
كأّنو ِقيؿ(( :فذلؾ؛ ّ
"إف (ذا) ٌ
ٌ
َّ
فكأف الطاىر قد اقتبسو منيا ،كتفسير
المتأخرة،
ّ
المصنفات ُ
عمى ما ُيشِب ُيوُ في عدد مف ُ
تقريبا ػ (روح المعاني) لآللوسي (تٕٓٔٚىػ)..
البيضاوي(ت٘ٙٛىػ) ،ومف بعده بستة قروف ػ
ً
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يذاف ًٍا بأّنو فذلكة القضية والمقصود
قاؿ البيضاوي في بعض مسائمو" :وىو فذلكة التقرير" ..و"وا ً
مف القصة.)٘ٗ ("..
وقد وردت (الفذلكة) في معجـ المعاني الجامع(" :فَذلَ َؾ) فَعمَ َؿ ..فَ ْذلَ َؾ ُيفذلِ ُؾ فَذلَ َك ًة ،فيو
ِ
فصمو؛ وىو منحوت مف فذلؾ كذا وكذا  ..فَ ْذلَ َؾ
كبلمو :أجمؿ ما ّ
ُمفذل ٌؾ ،والمفعوؿ ُمفذلَؾ ..فَذلَ َؾ َ
( ٘٘)

ولـ يعثُر

غ منوَ ( ..فذَلكة) اسـ الجمعَ :ف ْذَلكات"..
حسابا  /مقا ًالَ ..ف ْذَل َؾ
الحساب :أنياهُ و َفَر َ
َ
ً
الباحث عمى ىذا التعبير في مصادر المغة وأصوليا ،إذ لـ يذكره إسماعيؿ بف حماد الجوىري

كثير مف
(تٓٓٗ ىػ) في صحاحو ،وال ابف منظور (تٔٔٚىػ) في لسانو ،كذلؾ لـ يستعممو ٌ
سريف ،فمـ يستعممو الرازي (تٙٓٙىػ) في تفسيره الكبير (مفاتح الغيب) ،وال القرطُبي
المف ّْ
ُ
(تٔٙٚىػ) في تفسيره (الجامع ألحكاـ القرآف) ،مع أّنو م ِ
المتأخريف
عاصٌر لمبيضاوي ..ويبدو ّ
أف ُ
ُ
تسمحوا باستعماؿ (الفذلَكة) قد استعمموه عمى سبيؿ االقتصاد المغوي ،واالختصار في
ِم ّمف
َّ
ِ
ب المّْ ِ
الج ْو ِ
ساف،
ىر ُّ
نص الزبيدي(تٕ٘ٓٔىػ) عمى أّنو لفظٌ ُمخترع ..أ ْ
ي ،وصاح ُ
َى َمَمو َ
التعبير ،وقد ّ
ِ
الحاس ِب إِذا
قاؿَ :وِىي َكمِ َمةٌ ُم ْخ َتَرَعةٌ مف قُولِو أَي:
الصاغاني :أَي :أَ ْنياهُ وفََر َ
غ ِم ْن ُوَ .
قاؿَ " :وقَ َ
اؿ ّ
ِ
وكذا.)٘ٙ ("...
عد ًداَ ،
سابو :فذلِ َؾ َك َذا َ
وك َذا َ
أْ
َج َم َؿ ح َ
فنيا مع مرور الزمف ،فالفذلكة ػ اليوـ ػ بمنزلة المصطمح الداؿ عمى
عدا ّ
وأخذت العبارة ُب ً
إجماؿ المعنى في عبارة ُم وجزة بعد بسطو في عبارة طويمة.
 . 1الزعاية على الفاصلة :

وتكرر في (التحرير والتنوير) ثمانيف
تميز بو ُ
تعدية الرعاية بػ(عمى) ،تركيب ّ
ابف عاشورّ ،
( )٘ٚ
المعجمات فمـ يجده ،ولـ
ّ
مرة؛ لمتعبير عف العناية بالفاصمة في القرآف  ،وتعقَّبو الباحث في ُ
ُيؤثَْر ىذا التعبير في أغمب التفاسير ،وأورده اآللوسي في (روح المعاني) ِببل تعدية ،إذ أسماه:
(رعاية الفاصمة)(  ،)٘ٛوالذي يسترعي االىتماـ أ ّف ابف عاشور كاف يقدّْـ ذكر ِ
العمّة الببلغية عمى
ُ
شكمية ،كالعّمة الموسيقية ،فرغبتُو بإبراز اإلعجاز في التركيب القُرآني مف طريؽ
ُكؿ عّمة يراىا
ّ

المصنفات،
المعنى كانت واضحة في ُمصّنفو؛ لتوكيد ّ
أف القرآف ُمختمؼ في أنساقو عف سائر ُ
األدباء الم ّْ
تفن ُنوف مف ُمضاىاتو ببديؿ صالح مف بدائميـ،
شيئا يتم ّكف بو
حتى إّنؾ ال تجد فيو ً
ُ ُ
كأف ابف عاشور بتقديمو ِ
المعنوية في كؿ
العمّة
وفي ىذا أعمى درجات االقتدار
األسموبي ،أو ّ
ّ
ّ
الموسيقية ِب ِ
ألف أمثمة ىدر المعنى لربح
السمعية
تحميؿ ،كاف يستخؼ بالعمّة
إرجائو ليا؛ ّ
ّ
ّ
أمر و ِارٌد ِبكثرة في فّني النثر والشعر ،لكّنو غير وارد في القُرآف البتّة..
الموسيقى ٌ
الجممة المنطقي ،لكّنيا
ومف ذلؾ أف تبدو لؾ الفاصمة بييأة كممة حقيا أف ّ
تتأخر في ترتيب ُ
أف
تأتي ُمتقدّْمة لغاية معنوية ُمتعمّقة بالسياؽ ،وىذا النمط يبرز بكثرة في السور القصار ،بمعنى ّ
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معنوي يتطمّبو السياؽ ،فتقديـ الرعاية
لداع
الجمؿ
القرآنية عمى فاصمة واحدة ال يأتي إالّ ٍ
ّ
ّ
ورود ُ
ُ
عند ابف عاشور ىو تقديـ (وظيفي ػ جمالي) ،ال (جمالي ػ وظيفي) ..ومف ذلؾ أّنؾ تجد الفواصؿ

غالبا؛
سبوقتيف بالمد
تطغى عمى جو النص في سورة (ؽ) متناوبة بيف ّ
اليائي ً
الم ُ
الداؿ والجيـَ ،
ّ
أف تقديـ ما أسماه الطاىر بػ(الرعاية
ألف المد الواوي يتخمميا أحياًنا ..عمى ّ
غالبا؛ ّ
واّنما قمناً :
اف َع ِف الَْي ِم ِ
(أحد ُىما) :في :إِ ْذ َي َتمَقَّى الْ ُم َتمَقَّْي ِ
يف
عمى الفاصمة) قد ورد في موضعيف مف السورة،
ُ
ِ
ِ ِ
َو َع ِف ّْ
أف (قعيد)
ابف عاشور ّ
يد( .. )ٔٛذكر ُ
يب َعِت ٌ
الش َم ِاؿ قَ ِع ٌ
يد(َ )ٔٚما َيمْفظُ م ْف قَ ْو ٍؿ إَِّال لَ َد ْيو َرِق ٌ

ّْ
ولمراعاة الفاصمة( ،)ٜ٘
ُم ّ
قدـ عمى ُمتعمقو لتوكيد داللة اإلحاطة بجانبيو اليميف والشماؿُ ،
أف
الموسيقى؛ لتوكيد ّ
فاالنسجاـ عمى ما ترى معنوي موسيقيّ ،
قدـ فيو ابف عاشور المعنى عمى ُ
الفاصمة تقع في القرآف لخدمة المعنى في المقاـ األوؿ .بخبلؼ النسؽ األدبي (النثري ،والشعري)

وييدر المعنى ..و(اآلخر) :في السورة نفسيا:
الذي قد يؤتى فيو بشيء تتحقّ ُ
ؽ بو الموسيقىُ ،
يد( ..)ٜٔقاؿ" :وَتقْ ِديـ ِ
(م ْن ُو)
س ْكَرةُ الْ َم ْو ِت ِبالْ َح ّْ
ؽ َذلِ َؾ َما ُك ْن َت ِم ْن ُو َت ِح ُ
اء ْت َ
اآليةَ  :)ٜٔ( :و َج َ
َ ُ
( ٓ)ٙ
قدـ المعنى عمى الموسيقى
ادَ ،ولِ ّْمرَع َاي ِة عمى الفاصمة" ّ ..
يد) لِِبل ْىِت َم ِاـ ِب َما ِم ْن ُو الْ ِحَي ُ
َعمَى (تَ ِح ُ
لمغرض المذكور ...ومثمو ما جاء في سورة الذاريات :وِفي أَ ْنفُ ِس ُكـ أَ َفبل تُْب ِ
تقد َـ
وف(ٕٔ)ّ 
ص ُر َ
ْ
َ
ِ ِ ( ٔ)ٙ
ِ
(في أَ ْنفُ ِس ُك ْـ) َعَمى م َت َعمّْ ِق ِو؛ لِِبل ْىِتم ِاـ ِب َّ
ؽ أَ ْنفُ ِس ِي ْـَ ،ولِ ّْمرَع َاي ِة َعَمى ا ْل َفاصَمة. ".
ظ ِر ِفي َخ ْم ِ
الن َ
َ
ُ
ويأتي التذييؿ بما يشبو المثؿ م ِ
ناسًبا بإيقاعو مضموف اآلية الحادية والثبلثيف مف سورة
ُ
ُ
الطور :قُ ْؿ َترَّبصوا فَِإّْني مع ُكـ ِم َف ا ْلم َترّْب ِ
يف ،ومف حيث اإليذاف باالنتقاؿ مف غرض إلى
ص َ
ََ ْ
َ ُ
َُ
غرض ..)ٕٙ (.وتوحي ُموسيقى الفاصمة في اآلية الرابعة والثبلثيف مف سورة الطور :فَمَْيأْتُوا
ِ ٍ ِ ِِ
يف بوجود عبلقة معنوية مع الفاصمة في اآلية الحادية والثبلثيف
ص ِاد ِق َ
ِب َحديث مثْمو إِ ْف َكانُوا َ
فكؿ منيما في جممة بمنز ِ
التي قبميا :قُ ْؿ َترَّبصوا َفِإّْني مع ُكـ ِم َف ا ْلم َترّْب ِ
لة التَّ ْذِي ِ
يؿ ٍِ ٍِ،
يف ّ ،
ص َ
ُ
ََ ْ
َ ُ
َُ
( ٖ)ٙ
ش ُروعٌ ِفي َغَر ٍ
وفي كمتييما ما ُينبئ عف ِن َي َاية َغَر ٍ
آخَر.
ضَ ،وأ َّ
ض َ
َف َما َب ْع َدهُ ُ

المدية باأللؼ عمى سورة النجـ ،مف مبدئيا إلى منتياىا ،م ِ
إيقاعا
حدث ًة
وتطغى الفاصمة
ّ
ً
ُ
ُ
ستمر ُيشع ُر منو معنى االقتدار ،فاأللؼ قيوـ الحروؼ ورئيسيا ،وتبدأ سورة النجـ بقولو تعالى:
ُم ًا

أما مواطف القدرة
 والنجـ إذا ىوى(ٔ) وتنتيي بقولو تعالى :فاسجدوا هلل واعبدوا(ٕ ..)ٙو ّ
فيستدؿ عمييا مف فواصؿ آياتيا  :والنجـ إذا ىوى(ٔ) ،عّممو
التي توحي بيا آيات السورة؛ ُ
البكا
شديد القوى(٘)  ،ذو ِمّرٍة فاستوى( ... )ٙإلخ ..وذكر ابف عاشور ّ
أف تقديـ الضحؾ عمى ُ
اد ِة التَّ ْنِب ِ
يو َعمَى الْقُ ْدَرِة،
َض َح َؾ َوأ َْب َكى فيو امتناف ِب ِزَي َ
في اآلية الثالثة واألربعيفَ  :وأََّن ُو ُى َو أ ْ
ِ ِ ( ٗ)ٙ
ِ
بل ُيمحظ في فواصؿ آيات
انسجاما ُم
أف ىناؾ
اعاةُ ا ْل َفاصَمة
وسيقيا شام ً
عمى ّ
ً
ص َؿ ِب َذل َؾ ُمَر َ
َو َح َ
ً
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فس ُر إلى ذلؾ االنسجاـ في أثناء كبلمو عمى
الم ّْ
سورة النجـ ،تؤازرىا وحدة الموضوع ،وقد أشار ُ
ِِ
الرَع َاي ِة َعَمى
َحيا)َ ،م َع ّْ
َمات) َعَمى (أ ْ
َّـ (أ َ
اآلية الثالثة واألربعيف مف السورة ..قاؿ"َ :ول َذل َؾ قَد َ

ِ ِ
َض َح َؾ َوأ َْبكى)"( ٘.)ٙ
َّـ ِفي (أ ْ
الْفَاصَمة َك َما َتقَد َ
ولف تجد في َنظْ ْـ،

وب
فَ َد َعا َرَّب ُو أَّْني َم ْغمُ ٌ

ٍ
فعما بالشجف ،أكثر مف قولو تعالى في سورة القمر:
أو
كتابةَ ،ت ُّ
ضرًعا ُم ً
اء ِبم ٍ
السم ِ
ِ
ض
اء ُم ْن َي ِم ٍر(ٔٔ) َوفَ َّج ْرَنا ْاأل َْر َ
فَا ْن َتص ْر(ٓٔ) فَفَ َت ْحَنا أ َْب َو َ
َ
اب َّ َ

عيوًنا َفا ْل َت َقى ا ْلماء عَمى أَم ٍر َق ْد قُِدر(ٕٔ) وحم ْمَناه عَمى َذ ِ
َع ُيِنَنا
ات َأ ْل َو ٍ
س ٍر(ٖٔ) َت ْج ِري ِبأ ْ
َ ََ ُ َ
َ ُ َ
ُُ
اح َو ُد ُ
ْ
َ
ؽ
اف ُك ِفَر(ٗٔ) ..وما أجمميا فاصمة أشار إلى كمالِ َيا
الطاىر ،إذ قاؿ"َ :و َح َذ َ
ؼ ُم َت َعّْم َ
اء لِ َم ْف َك َ
َجَز ً
ُ
( )ٙٙ
اصَم ِة ،والتَّ ْق ِدير :فَا ْن َت ِ
صر لِ ْ ِئليج ِاز ولِ َّمر ْع ِي عَمى ا ْل َف ِ
ِ
ص ْرِني".
ص ْر لِي ،أ ِ
َ
َي ا ْن ُ
َ
َ َ
فَا ْن َت ْ
ُ
وتأتي موسيقى الفاصمة عمى وفؽ القرائف ُمنسجمة في اآلية الخامسة واألربعيف مف السورة

نفسيا  :وأّنو خمؽ الزوجيف الذكر واألنثى(٘ٗ) مع قولو تعالى :مف نُط َف ٍة إذا تُمنى( ،)ٗٙوقولو
أف عميو النشأةَ األخرى( .. )ٗٚإذ ليس مف االفتعاؿ تقديـ (عميو) في اآلية
تعالى بعد ذلؾ  :و ّ
ِ
ألف الباحث ال يرى ُب ًدا إالّ أف تقع (عميو) موقعيا ،فإّنؾ
السابعة واألربعيف؛ ألجؿ رعاية
الفاصمة؛ ّ
إف اقترحت بديبلً عف التقديـ بالتأخير؛ المتنع عميؾ ذلؾ ،حتى مع انتفاء شرط الحفاظ عمى

إف اآلية مف باب
ألف المعنى ال ينتظـ في اآلية بغير التقديـ ،إذ ّ
موسيقى الفاصمة أو إيقاعيا؛ ّ
التوكيد بالقصر ومعناىا أنو تعالى قصر النشأة األخرى عميو ال عمى غيره ،وىذا المعنى ال يتأتى
(إف) ،إذ لو لـ يقدمو الحتمؿ أف تكوف النشأة األخرى عميو
إالّ بتقديـ الجار والمجرور عمى اسـ ّ

وعمى غيره ،واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة ،يأتي فييا توكيد المعنى بحيث يكوف ىو الشاغؿ ،وىو

موضع االىتماـ عند الم ّْ
أف الموسيقى
صنؼ ،وفي كؿ مرة تأتي ىذه اآليات بفواصميا دال ًة عمى ّ
ُ
ؽ فرضتو طبيعة النسؽ القرآني ،وفي ذلؾ
ُمضارعة لممعنى ،إف لـ تكف مف نتاجيا ،أو مف توافُ ٍ

ونبو عميو.
تنبو الطاىر إلى ذلؾّ ،
آيةُ اإلعجاز ،وقد ّ
َ

َ

ُ

ُ

( )ٙٚ

َ

َ َ ُ
م ن امل فه ىم إىل امل صطل ح:
* ا لع ذ د ِ :
تتقاسـ الناس المعاني بصياغات ُمختمفة ،وقسطٌ كبير مف ىذه المعاني ُمرتبط بالمشاعر،
فإف لُغة القرآف أرفع منيا،
ويبقى القُرآف المثاؿ العالي لكؿ ُمتداوؿ ،فإذا كانت لُغة األدب مثاالًّ ،

المع جـ؛ فتسجيؿ لجميع ذلؾ؛ أل ّنو ُمستودعٌ ألكبر ما ُيمكف تحصيمو مف المغة ،وىو ذخيرة
وّ
أما ُ
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لكف المفيوـ اإلنساني الذي تحممو األلفاظ ،والسياقات التي تأتمؼ
لما
ينتظـ في سياقات الكبلـّ ،
ُ
المسيطر في الثقافة العربية ،وىو كذلؾ في ُك ّؿ ثقافة ،مف ذلؾ إطبلؽ الدال لة
منيا ،يبقى ىو ُ

ألف فكرة االقتصاد المغوي مف صورىا:
الحقيقية لؤلعداد ،إلرادة العموـ عمى سبيؿ المجاز؛ ّ
ّ
ختزؿ بو الكبلـ ،فالعدد في أغمب الثقافات لو
الكناية ،والمجاز ،واالستعارة ،ونحو ذلؾ ِم ّما ُي ُ
حد
ُبعداف( :حقيقي) ،و(مجازي)(  ،)ٙٛفالسبعيف ،والسبعة ،وغير ذلؾ،
أعداد قد ترقى إلى ّ
ٌ
المرتبطة بالعدد ليا ُبعد
المصطمح الداؿ عمى اإلطبلؽ والتكثير في أغمب الثقافات؛ ّ
ألف الفكرة ُ
ُ

ضيؽ ىذا المعنى في مكاف ،ليعود إلى
إنساني مشترؾ ،غير مخصوص بأمةّ ،
ابف عاشور ّ
لكف َ
إطبلقو في مكاف آخر ،فقد ابتكر تفسيره (التحرير والتنوير) بباكورة فريدة جعميا في الباب التاسع
قدمتو ،أسماىا( :باب ا ْل َم َع ِاني الَِّتي َت َت َح َّممُ َيا ُج َم ُؿ ا ْلقُْر ِ
اد ًة ِب َيا) ..إذ قاؿ لِ ُمناسبة:
مف ُم ّ
آف تُ ْع َتَب ُر ُمَر َ
ِ
ِ
ِ
س َت ْغ ِف ْر َل ُي ْـ ْ
اس َت ْغف ْر َل ُي ْـ أ َْو َال َت ْ
"ح َم َؿ قَ ْوَل ُو َت َعاَلىْ  :
َ
مرة فََم ْف َي ْغفَر اهللُ
سبعيف ّ
إف تستغفر ليـ َ
اىره أََّن ُو مس َتعم ٌؿ ِفي التَّ ِ
لَ ُيـ [التَّ ْوَبةَ ]ٛٓ:عمَى التَّ ْخِي ِ
اس َـ الْ َع َد ِد َعمَى
ير َم َع أ َّ
س ِوَيةَ ،و َح َم َؿ ْ
ْ
َف ظَ َ َ ُ
ُ ْ َْ
اس ُـ الْ َع َد ِد
السَي ِ
وف َك ْوِن ِو ِكَن َاي ًة َع ِف الْ َكثَْرِة َك َما ُى َو قَ ِريَنةُ ّْ
َدَاللَِت ِو َّ
اؽ لَ َّما َك َ
يح ِة ُد َ
َم ُر َو ْ
الص ِر َ
اف ْاأل ْ
( )ٜٙ
أف المقصود مف (السبعيف) ىو حقيقة
صالِ َح ْي ِف لِ َما َح َمَم ُي َما َعَم ْي ِو .. "...ف َق ْ
طعُ ابف عاشور ّ
َ
ناقض ُو بعد حيف ما ذىب إليو في موضع آخر مف سورة الحاقة ،قولو تعالى :ثَُّـ في
العددُ ،ي ُ
وف ِذراعاً ِ
َ ِ
ٍ
سمسمة َذر ُعيا
صفَةُ
س ْب ُع َ
سبعوف ذر ً
اعا[اآلية ،]ٖٕ:إذا قاؿَ " :و ُج ْمَمةُ َذ ْر ُعيا َ
...لِمتَّ ْي ِو ِ
س َت ْع َم ٌؿ ِفي َم ْعَنى الْ َكثَْرِة
ِسمْ ِسَم ٍة ِ
يف ِبالْ َق ِارَع ِة ...فَ َع َد ُد َّ
يؿ َعَمى الْ ُم ْ
الس ْب ِع َ
يف الْ ُم َك ّْذِب َ
ش ِرِك َ
يف ُم ْ
عمَى طَ ِريقَ ِة الْ ِكَناي ِة ِمثْ ُؿ قَولِ ِو َتعالَى :إِ ْف َت ِ
يف َمَّرةً فَمَ ْف َي ْغ ِفَر المَّ ُو لَ ُي ْـ
س ْب ِع َ
ْ
ْ
َ
َ
س َت ْغف ْر لَ ُي ْـ َ
َ
( ٓ)ٚ
[التَّ ْوَبة".]ٛٓ:
فإف أمثمة األعداد في
ويميؿ الباحث إلى إطبلؽ داللة العدد مع إمكاف الركوف إلى حقيقتوّ ،
لكف منيا ما وقر في أذىاف الناس بتعاقب
يتعيف معيا ضاِبطّ ،
ثقافات الشعوب ال ّ
حد ليا ،وال ّ

األجياؿ ،وأحياًنا يأتي األمر مصادفة ،أو مف باب المبلءمة الموسيقية التي تتطّمبيا القافية ،كذلؾ
الم ّت ِسع مع غياب القرينة المانعة ،وقد يرتبط
يصعب االعتماد عمى المعنى
الحرفي لبياف المعنى ُ
ّ
المثَؿ" :بيف
العدد بمعنى يمنع مف إرادة حقيقتو ،لقرينة تمنع ذلؾ ،فيكوف معنى قوليـ في َ

الفعمية بيف العيف واألذف( ٔ،)ٚ
الصدؽ والكذب أربعة أصابع" ليس حقيقة العدد ،بؿ المسافة
ّ
ص ُّور معنى الرقميف ()ٚ
فالعيف ،حؽ ،واألذف باطؿ ،وبينيما أدنى مسافة ..كذلؾ يصعب َت َ

المثَؿ ( )Rain before seven, fine before elevenإذا لـ تكف ُمحيطًا بما
و(ٔٔ) في َ
غيث لِما قبؿ
ُيشير إليو العدداف في سياؽ المثؿ ،والمعنى العاـ ىو" :مطر ما قبؿ يوليو (تموز) ٌ
نوفمبر(تشريف الثاني)"( ٕ.)ٚ
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أما أمثمة رعاية القافية في الثقافة العربية ،وفي ثقافات الشعوب األخرى؛ فكثيرة ،منيا
وّ
ِ
مؤجبلت ،تُقاؿ لراقع
س ًعا ّ
قوليـ )A stitch in time saves nine ( :أيُ :غرزة ُم ّ
عجمة تُ َجّْن ُبؾ ت ْ
خير مف العبلج) ،فالتسعة ُمجرد رقـ أُتي
الثوب قبؿ اتساع
ّ
الشؽ فيو ،والمعنى النيائي( :الوقاية ٌ

ألف المقصود بيا ليس
بو لمحفاظ عمى الموسيقى ..وتتفاوت داللة الرقـ في مثؿ ىذه المواضع؛ ّ
فصاعدا ..ويقولوف:
جرد التكثير ،بدءا مف االثنيف،
ً
التحديد ،بؿ ُم ّ

( )A bird in a hand is worth two in the bushعصفور باليد خير مف اثنيف طُمَقَاء،
خير مف عشرة عمى الشجرة ،ويقولوف)A cat has nine lives (:
ُ
ويساويو في موروثنا الشعبيٌ :

لمقطة تسعة أرواح ،والشائع في مروياتنا الشعبية سبعة ..)ٖٚ (.وفي معنى السبعة ماؿ ابف

س ْب ًعا
عاشور إلى االحتماؿ والترجيح ،دوف قطع ،فقاؿ في تفسير قولو تعالىَ  :وَبَن ْيَنا فَ ْوقَ ُك ْـ َ
ِ
ش ُيورةُ َب ْي َف َّ
الن ِ
اس َي ْو َمِئ ٍذ َوِىي :
ب َّ
اد ِب َّ
وز أ ْ
ادا[النبأ..." :]ٕٔ:فََي ُج ُ
َف ُيَر َ
ِش َد ً
الس ْب ِع الْ َك َواك ُ
الس ْب َعةُ الْ َم ْ َ
َ
اع بع ِ
سَ ،و ُّ
خَ ،و َّ
ض َيا
ش َت ِريَ ،والْ ِمّْري ُ
ُز َح ُؿَ ،والْ ُم ْ
س ِب ْارِتفَ ِ َ ْ
الز ْىَرةَُ ،و ُعطَ ِارُدَ ،والْقَ َم ُرَ .و َى َذا َت ْرِت ُ
يب َيا ِب َح َ
الش ْم ُ
السماو ِ
ؽ َب ْع ٍ
ات
بيا أظير؛ ِأل َّ
األظْ َي ُر؛ ِأل َّ
ضَ ...و َى َذا الْ َم ْح َم ُؿ ُى َو ْ َ
َف الْ ُم َخاطَِب َ
َف الْ ْ
فَ ْو َ
يف َال َيَر ْو َف َّ َ َ
عبَرة َ
السَّيار ِ
ِ
السَّيار ِ
ِِ
اء ا ْل َفَم ِؾ ِم ْف
َّ
ات الَِّتي ا ْك َت َ
ات َوَي ْع َي ُدوَن َيا ُد َ
ش َف َيا ُعَم َم ُ
وف َغ ْي ِرَىا م َف َّ َ
الس ْب َعَ ،وَيَر ْو َف َىذه َّ َ
َب ْع ُدَ .وِىي( :س ّتورف) ،و(نبتوف) ،و(أورانوس)َ ،وِى َي ِفي ِع ْمِـ المَّ ِو َت َعاَلى َال َم َحاَل َة؛ لِ َق ْولِ ِو :أَالّ
اس الْمع ِاني ِب َق ْد ِر أَفْي ِ
ِ
ب لِ َّمن ِ
ام ِي ْـ
ؽ [الْممؾَ ]ٔٗ:وأ َّ
َف المَّ َو َال َيقُ ُ
َي ْعَم ُـ َم ْف َخَم َ
وؿ إَِّال َحقِّا َوص ْدقًاَ ،وُي َقّْر ُ
َ
ََ َ
( ٗ)ٚ
ألف عدد الكواكب
أف
عاشور
ابف
كبلـ
فظاىر
َر ْح َم ًة ِب ِي ْـ"...
المراد بالسبعة ىو المجاز؛ ّ
ّ
ُ
( ٘)ٚ
المكتشفة اليوـ أكثر مف ذلؾ.
ُ

.....................

قافية الذراسة:
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قدمو مف تجديد ػ في إظيار ما خفي مف
ؽ ػ بما ّ
ِم ّما مضى يبدو ّ
أف ابف عاشور قد ُو ّْف َ

تفرد بذكرىا ابف جني في كتابو
أوجو العربية ،وعبقريتيا ،وشجاعتيا ..تمؾ الشجاعة التي ّ
( )ٚٙ
شيئا ال تتوافر عميو المغات األخرى ،مف حيث اتساع
الخصائص  ،آنئذ رأى في لغة القرآف ً
المغوي ،ومف حيث التعبير ،والسياؽ ،والتحميؿ،
المذىمة عمى ُمسايرة الجديد
ّ
دالالتيا ،وقدرتيا ُ
لمم عجـ؛ أل ّنو ال يوحي بما توحي بو (الداللة) ،فداللة السياؽ عمى
واّنما جعؿ الباحث (المعنى) ُ

أما في القرآف؛ فالداللة فيو ُمتسعة
المعجـ ،و ّ
العموـ أوسع؛ أل ّنيا تقودؾ إلى شيء خفي عنؾ في ُ

وبعد نظره في استنباط ما يبدو لو مف النص
الم ّْ
فسرُ ،
مف طريقيف( :أحدىما) :لو عبلقة بثقافة ُ
ِ
القرآنية،
المتجدّْد بتجدُّد الحوادث بالقرائف واألدلة ..و(اآلخر) :لو عبلقة بعاطفة العبارة
ّ
المعجز ُ
ُ
أما
المفردة
الم ّْ
ّ
القرآنية فيؾُ ،مختمؼ عف أثرىا في غيرؾ ..و ّ
فسر معيا ..فأثر ُ
وبطريقة تجاوب ُ

شجعت ابف عاشور عمى ّْ
تبني تعبيرات جديدة
بالمصطمح؛ ف ّ
إف ُجرأة العربية ىي التي ّ
فيما يتعمؽ ُ
المتأخريف ،ولـ يقتصر ابف عاشور عمى ذلؾ في تفسيره ،بؿ
الم ّْ
تقدميف ،و ُ
ال أثر ليا في تفسيرات ُ

المعجـ ،والسياؽ ،والقُرآف،
المبتكرة في التحميؿ الذي انتظمت في أثنائو ثبلث ركائزُ :
عمى طريقتو ُ
المستندة إلى سعة اطبلعو،
أما القُرآف؛ فقد بدا لنا
ُ
وّ
جديده مف ُمعالجات ابف عاشور ،وتحميبلتو ُ
التحرر مف
المعرفية التي أتاحيا لو عصر االنفتاح الداعي إلى
فضبلً عف تسخيره األدوات
ُّ
ّ

عبودية التفسير التراثي.

..................................

هىامش البحث
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( ٔ) ُينظر( :السياؽ المغوي في أساس الببلغة ،وأثره في التنوع الداللي) ،رسالة ،لمباحثة أطياؼ عبلء ياسيف،
كمية التربية ابف رشدٕٓٔٚ ،ـ ،صٓ.ٙ

المسانيات ،أحمد
( ٕ) ينظر :العربيَّة و عمـ المغة الحديث ،د .محمد محمد داود ،القاىرة ،د.ت .صٗ .ٔٛومبادئ
ّ
محمد قدور ،دار الفكر ،طٕٓٓٛ ،ٖ:ـ ،صٖ٘٘.

الداؿ عمى التتابع واالنتظاـ ،فقد ذىب اب ف فارس
( ٖ) السياؽ في المغة لف ٌ
ظ مأخوذ مف الجذر (سوؽ) ّ
وى َو َح ْد ُو َّ
السيّْقَ ُةَ :ما
س ْوقًا .و َّ
الش ْي ِءُ .يقَ ُ
احدُ ،
َص ٌؿ و ٌ
(ت٘ ٖٜىػ) إلى ّ
سوقُ ُو َ
ساقَ ُو َي ُ
اؿ َ
أف "السيف والواو والقاؼ أ ْ
ِ
ِ
ت إِلى ِ
استِ َ ِ
لييا ِم ْف ُك ّْؿ
َّو ّْ
َسقْتُوُ .و ُّ
وؽ ُم ْ
ويقَ ُ
س ُ
الس ُ
سقْ ُ
اؽ إِ َ
ابُ .
شتَقَّ ٌة م ْف ىَ َذا ،ل َما ُي َ
ص َداقَ َيا ،وأ َ
ام َأَرتي َ
ْ
اؿ ُ
يؽ م َف الد َ
ْ
ِ
الس ُ ِ
س ِ
ييا "..
ت بِ َذلِ َؾ أل َّ
اؽ .و َّ
َ
س ُ
س ّْميَ ْ
س ٌ
َس َو ٌ
اؽ َعمَ َ
اف و َغ ْي ِرهِ ،و َ
ش ْي ٍء ،و َ
الماش َي يَنْ َ
َف َ
وؽ ،إِنَّ َما ُ
الج ْم عُ ُ
اؽ لئلِ نْ َ
الج ْم عُ أ ْ
الس ْوؽ
وينظر :أساس الببلغة( ،سوؽ) ..ٗٛٗ:وجاء في (لساف العرب)َّ :
مقاييس المغة(:سوؽ)ُٖ ..ٔٔٚ/
ِ
بعضا ..لساف
َف بعضيا
المتابعة ،كأ َّ
يسوؽ ً
ُ
ساوقةُ :
الم َ
معروؼ ...انساقت وتساو َقت اإلبؿ تساوقًا إذا تتابعت ...و ُ

الحديث أحسف سياؽ ،واليؾ
سوؽ
َ
أف مف المجاز قوليـ :وىو َي ُ
يّ :
العرب( :سوؽ) ..ٔٙٙ/ٔٓ:وذكر الزمخشر ّ
ِ
سرد ِه"ُ ..ينظر :أساس
ساؽ الحديث ،وىذا الكبلـ مساقو إلى كذا ,وجئتؾ بالحديث عمى سوقِ ِو :عمى
ُي ُ
الببلغة(سوؽ)..

المصاحب لمنص الظاىر ،وىو بمنزلة الجسر
( ٗ) ويرى ىاليداي (َّ )m.haliday
أف السياؽ :ىو النص اآلخر ُ
المغوي ببيئت ِو الخارجيَّة ..ينظر في ىذا المعنى :أصوؿ النظرية السياقية الحديثة عند
المغوي الذي يربط التمثيؿ
ّ
ّ

عمماء العربية ،وأثر ىذه النظرية في التوصؿ إلى المعنى ،د .محمد سالـ صالح ،ص .ٔٛوداللة السياؽ ،لمباحث

ردة اهلل بف ردة بف ضيؼ اهلل الطمحي ،أطروحة دكتوراه ،كمية المغة العربية ػ جامعة أـ القرى ٕٔٗٗ ،ىػ ،صٖٗ.
ّ
أنموذجا ػ رسالة ماجستير ،لمباحث:
( ٘) ينظر :السياؽ في كتب التفسير ،تفسير الكشاؼ ،وتفسير ابف كثير ػ
ً
محمد الميدي الحمامي الرفاعي ،كمية اآلداب والعموـ اإلنسانيةٕٓٓ٘ ،ـ ص.ٗٚ

(  )ٙينظر :عمـ الداللة ،أحمد مختار عمر ،عالـ الكتب ،القاىرةٜٜٔٛ ،ـ ،ص.ٜٙ
أنموذجا ،صٔ.ٙ
ابي (غير) في القرآف الكريـ
ً
(  )ٚينظر :االحتكاـ إلى السياؽ في توجيو االحتماؿ اإلعر ّ
( ُ )ٛينظر :مبادئ المسانيات ،صٖ٘٘.
الفراء (ت ٕٓٚىػ) ُمناظرة
ناظر ّ
(  )ٜفي ىذا المعنى تُروى حكايات ،فحيف نزؿ الجرمي (تٕٕ٘ ىػ) إلى بغدادَ ،
فقاؿ
الفراء
َّ
ؽ" ،بِ َـ رفعوا زيداً؟َ .
زيد ُمنطمِ ٌ
لمجرمي :أخبِرني عف قوليـٌ " :
دوت شيرتُيا في األوساط ال ّ
عممية ،إذ قاؿ ّ
ّ

الفراء :فأظ ِي ْرُه .قاؿ لو
لو َ
الفراء :ما معنى االبتداء؟ .قاؿ :تعريتُو مف العوامؿ .قاؿ لو ّ
رمي :باالبتداء .قاؿ لو ّ
الج ّ
فمثّْمْ و إذاً ،فقاؿ
اء :ما رأيت كاليوـ عامبلً
الجرمي :ال يتمثَّؿَ .
يظيرَ .
الجرمي :ىذا معنى ال َ
الفر ُ
فقاؿ ّ
الفراءَ :
قاؿ لو ّ
ّ
ّ
19

فقاؿ :بالياء العائدة عمى
فقاؿ لو
"زيد ضربتُو" بِ َـ رفعوا زيداً؟َ .
يتمثّؿ!َ .
الجرمي :أخبرني عف قولِ ِيـٌ :
ال َ
يظير وال َ
ّ
الفراء :نحف ال نبالي ِمف ىذا ،فإنّا نجعؿ كؿ واحد مف
فقاؿ
زيدَ .
الجرمي :الياء اسـ ،فكيؼ يرفع االسـ؟ .فقاؿ ّ
ّ
ألف كؿ اسـ
ؽ " رافعاً لصاحبو ،فقاؿ
ؽ"؛ ّ
زيد ُمنطَمِ ٌ
الجرمي :يجوز أف يكوف كذلؾ في " ٌ
"زيد ُمنطمِ ٌ
االسميف إذا قمتُ :
ّ
أم ا الياء في "ضربتو"؛ ففي محؿ النصب ،فكيؼ ترفع االسـ؟.
ِم ُ
ني ما مرفوع في نفسو ،فجاز أف يرفع اآلخر ،و ّ

الفراء :معنى ال
الفراء :ال نرفعو بالياء ،وا ّنما رفعناه بالعائد عمى زيد ،قاؿ
َ
الجرمي :ما معنى العائد؟ .قاؿ ّ
فقاؿ ّ
ّ
الجرمي :لقد
فمثّْمو .قاؿ :ال يتمثؿ .قاؿ
الفراء :ال ُيم ِكف إظياره .قاؿ
يظير ،قاؿ
الجرميَ :
الجرمي :فأظيره .قاؿ ّ
ّ
ّ
ّ

ت منو .فُ ُح ِكي أنو ِ
وسئؿ
يؿ لو :كيؼ وجدت
الفراء بعد ذلؾ ،فَقِ َ
وقعت فيما فَ َرْر َ
ُ
الجرمي؟ .فقاؿ :وجدتُو آيةُ .
سئؿ ّ
ُ
ّ
َ
رمي ،فقيؿ لو :كيؼ وجدت الفراء؟ .فقاؿ :وجدتو شػػيطاناًاإلنصاؼ ،ٜٗ/ٔ:المسألة .٘:ونقؿ الزجاجي رواية
َ
الج ّ
ي ،قاؿ" :جاء رجؿ معتوه إلى مجمس أبي حاتـ ،فوقؼ يسمع كبلـ أبي حاتـ ،فقاؿ
أحمد بف محمد بف رستـ الطبر ّ
لو رجؿ :يا أبا حاتـ ،لـ نصبوا ما ال ينصرؼ مف األسماء في موضع الجر؟ فقاؿ :شبيوه بالفعؿ ،والفعؿ ال يدخمو

الجر .فقاؿ المعتوه :يا أبا حاتـ ،القياس عمى ما ُيرى أسيؿ أـ عمى ما يسمع؟ .فقاؿ أبو حاتـ :عمى ما يرى
ضـ بيف أنامم و ،فقاؿ أبو حاتـ :ال أدري .قاؿ :فأنت ال تحسف
أسيؿ .قاؿ المعتوه :ما يشبو ىذا؟ وأخرج يده ،وقد َّ

أف تشبّْو ىذا الذي تراه بشيء ،فكيؼ تشبو ما ال ترى بما ال ترى؟ وأخرج يده األخرى مضمومة األنامؿ كما فعؿ
تعجبيف .فقاؿ
باألخرى ،وقاؿ :يا غميظ الفطنة ،يا بعيد الذىف ،ىذا يشبو ىذا .فخجؿ أبو حاتـ ،وبقي
أصحابو ُم ّْ
ُ

أف معتوىاً جاء
األصمعي َّ
أبو حاتـ :ال تعجبوف [ىكذا وردت فتكوف عمى النفي المراد بو النيي] مف ىذا ،أخبرني
ّ
بل؟ فبقي أبو عمرو ليس عنده جواب ،فقاؿ :ال
سميت الخيؿ خي ً
إلى أبي عمرو بف العبلء ،فقاؿ :يا أبا عمرو ،لـ ُ
ّْ
نعمـ .قاؿ :الختياليا في المشي .فقاؿ أبو عمرو ألصحابو بعد ما ولّى
أدري .فقاؿ :لكني أدري .فقاؿ :عممنا ْ
المجنوف :اكتبوا الحكمة وارووىا ولو عف معتوهُ .ينظَر :مجالس العمماء ،ص.ٔٛٚ

لما أرَى َدماً بِ ِ
( ٓٔ) ُينظر :مثبل :لساف العرب( :حوؿ) :قاؿ" :ومثمو قوؿ اآلخر و ُك ْنت ِ
صاحبِو يوماً
السوء َّ
كذ ْئ ِب ُّ
َحاؿ عمى الد ِ
َّـ".ٕٜٔٗ/ٕ:
أ َ
( ٔٔ) الصحاح[ ،ٕٔٔٔ/٘ :دخف].
( ٕٔ) لساف العرب[ٖٔٗٗ/ٕ :دخف].
( ٖٔ) تاج العروس[ ،ٖ٘ٔ/ٖٗ :دخف].
معرب والدخيؿ وااللفاظ العالمية) ،د .أسامة رشيد الصفار ،دار
( ٗٔ) ينظر مقدمة الدكتور نعمة العزاوي عمى (الُ ّ

الكتب العممية ،بيروت ،صٔ.

( ٘ٔ) ُينظر في ىذا المعنى :الم عرب والدخيؿ واأللفاظ العالمية.٘ٙ/ٔ:
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( ُ )ٔٙينظر :الترادؼ ،حاكـ مالؾ الزيادي العيبي ،ط :و ازرة القافة ،بغداد .ٜٜٔٛ ،صٓ .ٙوقد يكوف المعروؼ
مر بنا اختبلؼ الناس في بعض
معروفا في مكاف ،ولو تسمية أخرى في مكاف آخر ،فيكوف الترادؼ ..وقد ّ

ألف سياقات
مسميات مأكميـ ،أو ممبسيـ ،وتجد ر اإلشارة إلى استحالة ورود لفظ في المعجـ عمى معنى واحد؛ ّ
المناسبات الحيوية كثيرة ،فيأتي المفظ في أثنائيا عمى سبيؿ المجاز لعبلقة مشابية يقتضييا
الكبلـ ُمتسعة ،و ُ

أبدا ُيشير إلى المعنى المركزي الذي نجـ منو.
الموقؼ ،لكف يبقى المعنى الجديد ً

(  )ٔٚالتحرير والتنوير ،محمد الطاىر بف عاشور ،الدار التونسية لمنشرٜٔٛٗ ،ـ.ٕٚ٘/ٕ٘:
يث
َص ُّح فِي َذلِ َؾ َحِد ُ
(  )ٔٛالمصدر نفسو .ٕٛٚ/ٕ٘:وصحح الطاىر المعنى باالستناد إلى الحديث ،فقاؿ"َ :و ْاأل َ
َع ْبِد المَّ ِو ْب ِف مسع ٍ ِ
يح الْ ُب َخ ِ
ت َعمَى َع ْبِد المَّ ِو ْب ِف
سمِ ٍـ َوأَبِي ا ُّ
ص ِح ِ
ار ّْ
س ُروؽٍ ،قَ َ
اؿَ :د َخمْ ُ
لض َحى َع ْف َم ْ
ي » َع ْف ُم ْ
ود في « َ
َ ُْ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
ِ
ّْ
س ُع ٍ
اؿ :الم ُي َّـ أَعني َعمَ ْيي ْـ
ص ْوا َعمَ ْيو ،قَ َ
اؿ :إِ َّف قُ َرْي ً
ود فَقَ َ
استَ ْع َ
سم َـ َو ْ
اهلل َعمَ ْيو َو َ
ص مى ُ
شا لَ َّما َغمَ ُبوا عمى النبيء َ
َم ْ
َخ َذتْ ُيـ سنَ ٌة أَ َكمُوا فِ َ ِ
َح ُد ىُ ْـ َي َرى َما َب ْينَوُ َوَب ْي َف
وس َ
اـ َوالْ َم ْيتَ َة ِم َف الْ َج ْيِد َحتَّى َج َع َؿ أ َ
ؼ ،فَأ َ ْ َ
س ْب ِع ُي ُ
س ْب ٍع َك َ
بِ َ
ييا الْعظَ َ

الس َما ِء
َّ
اب،
الْ َع َذ ُ

ِ
ِ
ُّخ ِ ِ
ؼ َعنْ ُي ُـ
سِ
شَ
َف ُي ْك َ
سمَّ َـ فَقِ َ
َك َي ْيئَ ِة الد َ
ض َر أ ْ
ؽ لِ ُم َ
استَ ْ
يؿ لَ ُوْ :
اهلل َعمَ ْيو َو َ
صمَّى ُ
سوؿ اهلل َ
اف م َف الْ ُجوِع فَأُت َي َر ُ
ؼ َعنْ ُي ْـ( .ينظر، :ـ .ف).
فَ َد َعا فَ ُك ِش َ

( ُ )ٜٔينظر :نحو نظرية أسموبية لسانية ،فيمي سانديرس ،ترجمة :خالد محمود جمعة ،دار الفكر ،دمشؽ،
ٕٗٗٔ ىػٕٖٓٓ ،ـ ،ص.ٕٜ

( ٕٓ) التحرير والتنوير :المقدمة التاسعة.ٜٖ/ٔ:
( ٕٔ) التحرير والتنوير.ٜٔٓ/ٔ:
( ٕٕ) الخصائص ،الييأة المصرية العامة لمكتاب ،ط.ٖٕٙ/ٕ :ٗ:
( ٖٕ) المصدر نفسو.ٜٗٗ/ٕ:
( ٕٗ) التحرير والتنوير :المقدمة العاشرة :مبتكرات القرآف.ٕٔٓ/ٔ :
( ٕ٘) المصدر نفسو.ٖٙٛ/ٔ:
(  )ٕٙديواف األعشى ،طبع القاىرة ،ص .ٜٜمف قصيدة يمدح بيا ىوذة بف عمي الحفني.
(  )ٕٚينظر :ت يذيب المغة ،تحقيؽ :محمد عوض مرعب ،دار إحياء التراث العربي ،بيروتٕٓٓٔ ،ـ.ٙٔ/٘ :
(  )ٕٛمقاييس المغة ،تحقيؽ :عبد السبلـ ىاروف ،دار الفكرٜٜٔٚ،ـ.ٔٓٛ/ٙ ،
(  )ٕٜينظر :لساف العرب.ٕٗٛٗ/ٙ ،ٖٛٓ/ٔ :
( ٖٓ) تفسير القرطبي.ٕٕٛ/ٔٙ ،
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( ٖٔ) المصدر نفسو.ٕٕٜ/ٔٙ:
( ٕٖ) يُنظر تفسير ابف كثير ..ٜٗ/ٖ ،ٗٙٓ/ٕ ،ٖٜٔ،ٖ٘ٛ/ٔ:إلخ..
( ٖٖ) تفسير القرطبي.ٕٜٔ/ٔٙ:
( ٖٗ) المصدر نفسو.٘ٛ/ٛ:
( ٖ٘) التحرير والتنوير.ٕٚ٘/ٕٜ:
(  )ٖٙؽ.ٜٔ:
(  )ٖٚالتحرير والتنوير.ٖٓٙ/ٕٙ:
(  )ٖٛالتحرير والتنوير.ٖٜٙ/ٕٜ:
(  )ٖٜالمصدر نفسو.ٖٚٗ/ٔ:
( ٓٗ) نفسو ،في تفسير سورة آؿ عمراف ،اآلياتٕٚ:ػٖ .ٕٛٗ/ٚٗ:ومثؿ ىذا في .ٕٜ٘/ٖٓ:وٖٓ.ٖٖٗ/
( ٔٗ) نفسو.ٖٔٙ/ٗ :
( ٕٗ) نفسو.ٕٕٙ/ٜ :
ات ا ْل ُقر ِ ِ
أيضا" :و ِىي ِم ْف م ْبتَ َكر ِ
ب،
سُ
يما أ ْ
َح َ
آف ف َ
ْ
ُ َ
( ٖٗ) ُينظر التحرير والتنوير .ٕٚ/ٕ٘ .ٔٗ/ٔ٘ :وقاؿ في ُمناسبة ً َ َ
ِألَنّْي َل ْـ أ ََر َى َذا ا ْل َم ْع َنى فِي َك َبل ِـ ا ْل َع َر ِب" .ٕٚ٘/ٕٜومثؿ ىذا في ٖٓ ،ٕٛ/وٖٓ.ٔٙ٘/
( ٗٗ) المصدر نفسو.ٕ٘ٓ/ٕٔ:
( ٘ٗ) نفسو.ٖٛ /ٗ:
(  )ٗٙنفسو.ٜٔٙ/ٖٔ:
( ُ )ٗٚينظر :نفسو .ٙٔ/ٜٔ:و.ٔٔٚ/ٕٜ
(  )ٗٛنفسو.ٖٜٙ/ٖٓ:
(  )ٜٗنفسو.ٕٕٔ/ٔ:
( ٓ٘) نفسو.ٔٗٙ/ٕٜ:
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أف العربية انمازت بشجاعتيا في مفارقة المعيود
( ٔ٘) نفسو ..ٔٗٙ/ٕٜ:والذي ُيفيـ مف تحميؿ ابف عاشور ّ

يتطرؽ إلى ىذا التخصيصُ ..ينظر ما
يتعرض ُ
ابف منظور في لساف العرب إلى ىذا المعنى ،ولـ ّ
المغوي ..ولـ ّ

جاء في المساف[ :وتف] .ٗٚٙٔ/ٙ
( ٕ٘) التحرير والتنوير.ٗٓٚ/ٕٚ:

متضم ًنا الفاء الواقعة في جواب الشرط؛ فممربط ،وا ف كاف
السياؽ
( ٖ٘) ىذا مرتبط بسياؽ التأويؿ ،فإف كاف
ّْ
ُ
فسببيةُ .ينظر :المعجـ الوافي في النحو العربي ،د .عمي توفيؽ الحمد،
متضم ًنا الفاء التي تكوف سببا لما بعدىا؛
ّ

ويوسؼ جميؿ الزعبي ،دار الجماىيرية لمتوزيع واإلعبلف ،ودار آفاؽ الجديدة ،طٜٜٕٔ ،ٔ:ـ ،ص ٕٔٚػ .ٕٔٛ

( ٗ٘) أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ ،لناصر الديف البيضاوي (المتوفى ٙٛ٘ :ىػ) ،تحقيؽ :محمد عبد الرحمف
أيضا :روح
وينظر ً
المرعشمي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ٔٗٔٛ ،ىػ...ٔٓٗ،ٕٔٛ ،٘ٔ/ٔ :إلخُ ...

المعاني ،لآللوسي ،تحقيؽ :عمي عبد الباري عطية ،دار الكتب العممية ،بيروت ٔٗٔ٘ ،ىػ ..ومناىؿ العرفاف،

لمزقاني ،ط :عيسى البابي الحمبي ،ط..ٖٕٙ/ٔ :ٖ:
( ٘٘) معجـ المعاني الجامع ،الشبكة العنكبوتية( :فذلؾ).
(  )٘ٙتاج العروس ،النسخة الكويتية[ :ؼ ذ ؿ ؾ] .ٕٜٖ/ٕٚ
( ُ )٘ٚينظر :التحرير والتنوير ...ٔٗٔ/ٔٓ ،ٕٛٓ/ٜ ،ٕٜ٘/ٜ ،ٖٔ٘/ٚ ،ٖٔٓ/ٚ ،ٔٓٚ/ٚ :وغير ذلؾ..
( ُ )٘ٛينظر" روح المعاني ...ٜٕ/ٔٗ ،ٜٚ/ٕٔ ،ٖٙٓ/ٔٔ ،ٖٜ٘/ٔٔ ،٘ٓ/ٔٔ ،ٕ٘ٙ/ٖ :وغير ذلؾ..
( ُ )ٜ٘ينظر :التحرير والتنوير.ٖٕٓ/ٕٙ:
( ٓ )ٙالمصدر نفسو.ٖٓٚ/ٕٙ:
( ٔ )ٙنفسو.ٖٖ٘/ٕٙ:
( ُٕ )ٙينظر :نفسو.ٖٙ/ٕٚ:
( ُٖ )ٙينظر :نفسو.ٙٚ/ٕٚ:
( ُٗ )ٙينظر :التحرير والتنوير.ٖٔٗ/ٕٚ:
( ُ٘ )ٙينظر :المصدر نفسو ،موضع اآلية  ٗٗ:مف سورة النجـ.ٔٗٗ/ٕٚ:
(  )ٙٙنفسو.ٕٔٛ/ٕٚ:
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ونبو عمييا :قولو تعالىِ (* :م ْف ُك ّْؿ فا ِك َي ٍة):
المصنّْؼ في تحريرهّ ،
(  )ٙٚمف المواضع المشابية التي ّ
تنبو إلييا ُ
جاف) م َقدَّـ َع َمى ا ْلم َب ّْي ِف لِر ْع ِي ا ْل َف ِ
وينظر :التحرير والتنوير ..]ٕٙٚ/ٕٚ:وقولو
اف لِ َ
َب َي ٌ
اص َم ِة[ .الرحمفُ ،ٕ٘:
َ
ُ
ػ(زْو ِ ُ ٌ
ؽ َذ ِل َؾ ا ْلم ِ
صير لِ ّْمر َع َاي ِة َع َمى ا ْل َف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صِ
ير
اص َم ِة َم َع إِفَ َادةِ ِاال ْى ِت َم ِاـ بِتَ َعمُّ ِ
َ
يـ (إِ َل ْيو) َع َمى ا ْل َم ُ
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التحرير والتنوير ..]ٖٓٓ/ٕٜ:وغير ذلؾ كثير.

( ُ )ٙٛينظر :األمثاؿ العالمية ػ توافؽ األلفاظ وتشاطؤ الكنايات ،دار الكتب العممية ،بيروتٕٓٔٙ،ـ ،ص .ٕٚ
(  )ٜٙالتحرير والتنوير :المقدمة التاسعة.ٜ٘/ٔ :
( ٓ )ٚالتحرير والتنوير ..ٖٔٛ/ٕٜ:في تفسير اآلية الثانية والثبلثيف مف سورة الحاقة.
كالمعاينة" ،جاء
( ٔ )ٚػ ّ
فإف السمع ال ُيضاىي ال ُمعاينة ،ولذا قاؿ الرسوؿ صمّى اهلل عميو وآلو وسمّـ" :ليس الخبر ُ

في جميرة األمثاؿ ،ٔٚ٘/ٕ ،كـ بيف الصدؽ والكذب؟ فقاؿ :كما بيف العيف واألذف ،وقاؿ ُع َمر (رض)" :مسافة مػا

عػايف" .وقػاؿ اإلمػاـ عمػي:
سػم ع بػ و ولػـ ُي َ
بيف الحؽ والباطؿ أربعػ ُة أصػابع ،الحػؽ فيمػا ُيػرى عيانػاً ،والباطػؿ فيمػا ُي َ
العاميػػة
أيػػت بعينػػي ،والباطػػؿ ،ىػػو أف تقػػوؿ :سػػمعت بػػأذني" ُينظػػر :موسػػوعة الكنايػػات
"الحػػؽ ىػػو أف تقػػوؿ :ر ُ
ّ

البغدادية ،عبود الشالجي ،دار الكتب ،بيروتٜٖٔٛ ،ـ.ٖٜ٘/ٔ:
ّ

( ٕ )ٚاألمثاؿ العالمية ،توافؽ االلفاظ ،وتشاطؤ الكنايات ،صٗٗ.
( ُٖ )ٚينظر :المصدر نفسو ،صٗ٘.
( ٗ )ٚالتحرير والتنوير.ٖٛٙ/ٔ:
( ُ٘ )ٚينظر :مف آيات اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ ،د .زغموؿ النجار ،مكتبة الشروؽ الدولية ،القاىرة ػ
كوااللمبور ػ جاكارتا ػ لوس أنجموس :طٕٕٓٔ ،ٗ:ـ.ٖ/ٖ :
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أيضا .ٜٗٗ/ٕ:وما ذكره
( ُ )ٚٙينظر :الخصائص( :باب في شجاعة العربية) ..ٖٕٙ/ٕ :وينظر مف الخصائص ً

الطاىر في التحرير والتنوير.ٔٛٓ/ٔ ،ٔٓٙ/ٔ:

املصادر واملزاجع
 أساس الببلغة ،أبو القاسـ محمود جار اهلل الزمخشري (تٖ٘ٛىػ) ،تحقيؽ :محمد باسؿ عيوف
السود ،دار الكتب العممية ،بيروتٜٜٔٛ ،ـ.

تقابمية ،د .أسامة رشيد الصفار ،دار
 األمثاؿ العالمية ،توافؽ االلفاظ وتشاطؤ الكنايات ،دراسة
ّ
الكتب العممية ،بيروتٕٓٔٙ ،ـ.
25

 اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ،أبو البركات عبد الرحمف األنباري ،تحقيؽ :محمد محي الديف عبد
الحميد ،المكتبة العصريةٕٖٓٓ ،ـ.
 أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ ،ناصر الديف البيضاوي (ت٘ٙٛىػ) ،تحقيؽ :محمد عبد الرحمف

المرعشمي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ٔٗٔٛ ،ىػ.

 تاج العروس ،النسخة الكويتية ،طبع وزارة الثقافة الكويتية ،تحقيؽ :نخبة مف المحققيف،
ٖٜٔٙػٕٔٓٓـ.
 التحرير والتنوير ،محمد الطاىر بف عاشور(تٖٖٜٔىػ ػ ٖٜٔٚـ) ،الدار التونسية لمنشر،
ٜٗٔٛـ.
 الترادؼ ،حاكـ مالؾ الزيادي العيبي ،ط :وزارة القافة ،بغدادٜٜٔٛ ،ـ.
 تفسير القرآف العظيـ ،المشيور بتفسير ابف كثير (تٗ ٚٚىػ) ،تحقيؽ :سامي بف محمد سبلمة،
دار طيبة لمنشرٜٜٜٔ ،ـ.
 تيذيب المغة ،تحقيؽ :محمد عوض مرعب ،دار إحياء التراث العربي ،بيروتٕٓٓٔ ،ـ.
 الجامع ألحكاـ القرآف ،تفسير القرطبي ،أبو عبد اهلل محمد القرطبي (تٔٙٚىػ) ،تحقيؽ :أحمد

البردوني وابراىيـ أطفيش ،دار الكتب المصرية – القاىرة ،الطبعة :الثانيةٖٔٛٗ ،ىػ ٜٔٙٗ -ـ.
 الخصائص ،أبو الفتح عثماف بف جني (تٕ ٖٜىػ) ،طبع :دار الشؤوف الثقافية ،العراؽ،
ٜٜٓٔـ.
رد ة بف ضيؼ اهلل الطمحي ،أطروحة دكتوراه ،كمية المغة العربية في
ردة اهلل بف ّ
 داللة السياؽّ ،
جامعة أـ القرى عاـ ٕٗٗٔىػ.

 دالئؿ اإلعجاز ،أبو بكر عبد القاىر الجرجاني (تٔ ٗٚىػ) ،تحقيؽ :محمد التونجي ،دار الكتاب

العربي ،بيروتٜٜٔ٘ ،ـ.

 دور الكممة في المغة ،ستيفف أولماف ،ط ،ٔ:دار غريب ،مصر.

 ديواف األعشى الكبير ،ميموف بف قيس ،طبع :القاىرة ،تحقيؽ :محمود الرضواني ،د.ت.ـ.
 روح المعاني ،لآللوسي ،تحقيؽ :عمي عبد الباري عطية ،دار الكتب العممية ،بيروتٔٗٔ٘ ،ىػ.

 السياؽ المغوي في أساس الببلغة ،وأثره في التنوع الداللي ،رسالة الباحثة أطياؼ عبلء ياسيف،
كمية التربية ابف رشدٕٓٔٚ ،ـ.

أنموذجا ػ رسالة ماجستير ،لمباحث:
 السياؽ في كتب التفسير ،الكشاؼ ،وتفسير ابف كثير ػ
ً
محمد الميدي الحمامي الرفاعي ،كمية اآلداب والعموـ اإلنسانيةٕٓٓ٘ ،ـ.
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 الصحاح (تاج المغة وصحاح العربية) ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العمـ لممبلييف،
بيروتٜٔٛٚ ،ـ.
العربية وعمـ المغة الحديث ،د .محمد محمد داود ،القاىرة ،د.ت.
َّ 
الداللية الحديثة ،حساـ البينساوي ،مكتبة زىراء الشرؽٕٓٓٚ ،ـ.
 عمـ الداللة والنظريات
َّ
 عمـ الداللة ،أحمد مختار عمر ،عالـ الكتب ،القاىرةٜٜٔٛ ،ـ.

 لساف ال عرب ،ابف منظور األفريقي (تٔٔ ٚىػ) ،تحقيؽ :عبد الو عمي الكبير ،ومحمد أحمد
حسب اهلل ،وىاشـ محمد الشاذلي ،دار المعارؼ ،القاىرة.

المسانيات ،أحمد محمد قدور ،دار الفكر ،طٕٓٓٛ ،ٖ:ـ.
 مبادئ
ّ

 مجالس العمماء ،عبد الرحمف الزجاجي (ت ٖٖٚىػ) ،تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ىاروف ،مكتبة
الخانجي ،القاىرةٜٖٔٛ ،ـ.
 معجـ المعاني الجامع ،الشبكة العنكبوتيةNet .

الم عجـ الوافي في النحو العربي ،د .عمي توفيؽ الحمد ،ويوسؼ جميؿ الزعبي ،دار الجماىيرية
ُ 
لمتوزيع واإلعبلف ،ودار آفاؽ الجديدة ،طٜٜٕٔ ،ٔ:ـ.
عرب والدخيؿ واأللفاظ العالمية ،د .أسام ة رشيد الصفار ،دار الكتب العممية ،بيروت،
الم َّ
ُ 
ٕٔٔٓـ.
 مقاييس المغة ،ابف فارس (ت٘ ٖٜىػ) ،تحقيؽ :عبد السبلـ ىاروف ،دار الفكرٜٜٔٚ ،ـ.

 مف آيات اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ ،د .زغموؿ النجار ،مكتبة الشروؽ الدولية ،القاىرة ػ
كوااللمبور ػ جاكارتا ػ لوس أنجموس :طٕٕٓٔ ،ٗ:ـ.

 مناىؿ العرفاف ،محمد عبد العظيـ الزرقاني (تٖٔٙٚىػ) ،عيسى البابي الحمبي ،ط.ٖ:
البغدادية ،عبود الشالجي ،دار الكتب ،بيروتٜٖٔٛ ،ـ.
العامية
 موسوعة الكنايات
ّ
ّ
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