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 ممّخص البحث:

ـّ بأيدؼ المفّسريف الستخراج نكت القرآف      إّف َسَعة المغة العربية كمركنتيا االشتقاقية بّكأىا ألف تككف الماّدة الخا
كألجل ذلؾ ، تكجييات المغة دقيقيا كجميميافال يمكف بحاؿ أف يخمك تفسير مف ، كمعانيو بحسب الطاقة البشرّية

كييدؼ ىذا المقاؿ إلى بياف التمّيز ، كاف التفسير المغكّؼ أىـّ ركافد تحقيق فعل الّتكاصل مع متمّقي البياف اإلليي
 الطاىر بف كذلؾ مف خالؿ مجيكدات اإلماـ دمحم ؛الكظيفي ألسمكب االعتراض البياني الكارد في الخطاب القرآني

 ا بالتحرير كالتنكير. في تفسيره المكسكـ اختصار  عاشكر 
Abstract: 
The breadth and the derivative flexibility of the Arabic language allowed her to be a 
raw material for  interpreters to extract the meaning of the Quran in accordance with 
human potential because no exegesis could be devoid from the language’s accurate 
and dignified directives alike.Therefore language explanation was the most important 
tributaries  for achieving the act of communicating with the recipient of the Divine 
utterance.This article aims to emerge the functional excellence of  the appositif 
utterance’s method Contained in the Qur’anic Speech via the Imam Muhammad al-
Tahir ibn Ashur in his exegesis Tahrir wa Tanwir. 

 مقّدمة:
كاحتار مف  ،كاستشكل عمييـ معرفة مأخذ اإلعجاز فيو ،شّكل النّص القرآني َصْدمة حضارّية لعرب الجاىمّية     

كال غْرَك ؛ جاء بعدىـ مف الفصحاء في تحقيق القكؿ فيو كفي كمالو أساليبو الّمغكّية كىك الّنازؿ بمساِف عربّي ُمبيف
لّداللّية مف مّما جعل الّمغة الّتي حممت أثقالو ا كىك اإلطالقّية،-سبحانو-أّف مْرجع ذلؾ ىك اّتسامو ِبسمة منّزلو

فإّف أىل التفسير  كلئف كاف لمّدرسْيف الّنحكؼ كالبالغي حعّّ كافر في معالجة أساليبو القرآنّية،، الخصكصّية بمكاف
مع التفسير البيانّي -ال سيما-كالّتعاطي مع لغتو المعجزة-عّز كجلّ -قد شُرفكا أّيما شَرٍؼ بالّتعامل مع كتاب هللا

 تزكية فعل التكاصل مع المتمقي.باعتباره رافدا مف ركافد 
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 حول أسموب االعتراض في المغة العربّية:1.
شاع في الّدراسات الّنحكّية أف يعّبر بمفع االعتراض عمى الجممة االعتراضّية أك المعترضة أك الكالـ     

غير أّنو عند الّتحقيق فإّف االعتراض ىك األسمكب الّذؼ يرد فيو الكالـ المعترض بو، كىك يتكّكف  ،المعترض
 .الكحدة القبمّية كالكالـ المعترض سكاء كاف جممة أك أكثر كالكحدة البعدّية:تركيبّيا مف ثالث كحدات ُلغكّية كىي

 فقد ذا ُأطمق لفع االعتراض في كامل البحث،كمف باب التجّكز في الّتعامل مع المصطمحات، فإّنو إ ،كمف ىنا
في الّمغة العربّية َكْفق تنّكع االعتبارات الّتي اعتمدىا (1)1كلئف تنّكعت تقسيمات الجمل .قصد بو الجممة االعتراضّية

 .الّنحاة، فإّف اإلعراب ىك أحد المعايير الّتي ُقّسمت عمى ضكئو الجمل إلى جمل ذات محّل إعرابي كأخرػ عديمُتوُ 
في  إذ ال تشركيا ُلغة ساميٌة أخرػ ،مف أكضح الّظكاىر الّنحكّية في الّمغة العربّية" كغير خاٍؼ أّف الظاىرة اإلعرابّية
ا كشغمت الغايُة منو الّرعيل األّكؿ مف ا كحديث  قد كثر الجدؿ حكلو قديم  ك ،  (2)"حياتيا كاضحَة مّطردة الّسمطاف

، أنو لفظّي أحدىما" :عمى ضربيف والّتراث الّنحكؼ تنبُئنا أّنيـ اختمفكا في ماىيت".كلعّل نظرة خاطفة إلى (2)الّنحاة
كما .(4)كىك ظاىر قكؿ سيبكْيو ،الحركات دالئل عميو ،معنكؼّ  الّثانيك .(3)أؼ ما جيء بو لبياف مقتضى العامل

                                                           
)عبد  حنويٌة كنىواهتا": ادلهًنمشغل مفهـو اجلملة شارحي ادلنواؿ النحوم كانقديو ك"اعتربىا علم الٌلغة احلديث أساس كل دراسة  (1) 

. (,كقد مٌر ىذا ادلفهـو يف طريق تبلوره 31: 1993: 1بًنكت:ط-القادر(.نظرات يف الرتاث الٌلغوم العريٌب:دار الغرب اإلسالمي لبناف
ملة بتداخل ملحوظ مع مصطلح الكالـ, فقد "غابت كلمة اجلملة عند سيبويو اصطالحا كلغة": عبد اللطيف)زلٌمد(:بناء اجل

-.يف حٌن ظٌل األمر بٍعده دائرا بٌن الرتادؼ كالتغاير إىل أف جاء ابن ىشاـ 18ـ(:1996ىػ/ 1416:)1العربٌية:دارالشركؽ:القاىرة: ط
آخر,   كخٌصص اباب للٌنظر يف اجلملة.كقٌدـ ذلا تعريفا, إٍذا مجعنا بٍينو كبٌن  فيهـو النحاة قبلو ميكن أف نصوغ ذلا حداٌ  -على مٍلحٍظ اٌققٌن 

 .كأف نقوؿ: "ىي كٌل إسنادو استقٌل بذاتو كأفاد مبعناه
( عبد اللطيف)زلٌمد محاسة(: العالمة اإلعرابٌية يف اجلملة بٌن القدمي ك احلديث:دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع: القاىرة: اتريخ 1)

 .119: 2001النشر:
 . 55:م س:(القادر.ع)المهٌري  (2)

هو ف.ر عالقة كلمة بكلمة داخل الجملةٌفسّ أي 167:العالمة اإلعرابٌة(:حماسة)عبد اللطٌف."لٌس العامل إال ضربا من التّعلٌل" 3)

بشبا  األ(:جالل الدٌن)السٌوطً".و أقواها ثم االسم ثم الحرفوصنّفوا العوامل بحسب قّوتها إلى الفعل وه."دث لإلعرابالمح  

(1/102 (:1101/1981:)ط:لبنان-بٌروت:دار الكتاب العربً:فاٌزترحٌنً:مراجعة: النظائر فً النحوو
  

ك ىو "عبد الرمحاف بن أيب بكر بن دمحم .إماـ حافظ أديب مؤرخ لو حنو . 102/ 1الٌسيوطي)جالؿ الدين(:األشياء كالنظائر يف النحو: 4)
 .3/301مؤلف":األعالـ: 600
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األسماء لّما كانت تعتكرىا المعاني " :في معرض حديثو عف قيمة اإلعراب أفّ  ـ(949ق/337صّرح الزّجاجّي)
األلفاظ مغمقة " ـ(أفّ 1078ق/471عتبر الجرجاني)كا ، (5)ُجعمت حركات اإلعراب فييا تنبُئ عف ىذه المعاني]...[

ىذا إقرار بدكر اإلعراب المعنكّؼ كميّمتو البارزة في أداء ، ك (6)عمى معانييا حتّى يككف اإلعراُب ىك الّذؼ يفتحيا
في األثناء الحع الّنحاة أّف بعض الكممات ال يتأثر آِخُرىا رغـ اختالؼ العامل الّداخل عمييا  .والمعنى كتبميغ

 (7)فجعمكىا شاغمَة لمحّل الكممات المعربة ،]...[،كأطمقكا عمييا اسـ المْبنيّ ..كيف،كـ،أيف" لثبكت حركتيا مثل:
 ،غير أّف مركنة الّمغة الّتي تنّد عف كّل تطكيق .اقّدر  ا كال مفال يككف العامل ظاىر   ،كسّمكا ذلؾ باإلعراب المَحِميّ 

يجعميا في كّل مّرة تأبى أف تحصر في قكاعد ثابتة، حّتى كاف مف آثار الّسعي إلى ضبط المعنى كا عطاء كّل ذؼ 
فُتعطى حينئذ جاز تقديرىا بالمفرد " حّيز اإلعراب، كذلؾ ال يتأّتى إاّل إذا حّق مف الّتراكيب حّقو أف ُأدخمت الجممة 

ـّ إّنو مف مظاىر اّتساع الّمغة كذلؾ، في مستكػ آخر، أّنو قد (  1).إعرابو تقديرا، ألّنيا حّمت محّمو كقامت مقامو ث
كبدخكؿ اإلعراب مجاؿ الجممة .ُكجد مف الُجمل ماال ُيمكف تأكيمو إعرابّيا بالمفرد، َفنفى عنو الّنحاة المحّل اإلعراّبي

لمكقع في الكالـ، ازدادت ضركرة الّتمييز بيف الُجمل كمعرفة آلّيات تقطيع النّص إلى حضكر ا كغيابا، حسب ا
عالقات حّيرت الّدارسيف لذلؾ، سعى أىل الّمغة -السيما النّص القرآني-الجمل في الّنصكص فبيف"، كحدات لغكّية

القرآف الكريـ قد زّكى فكرة  أفّ  كجديٌر بالّذكر .2بالمعنى إلى تمييز مكاطف العطف كمكاطف القْطع قصد الّظفر
حّتى صار"في معرفة القطع كاالئتناؼ  ، حسف الّسككت عمى المعنى بأدب الكقف كاالبتداء في ثنايا اآليات

                                                           
 النحو:تح مازف مبارؾ:مطبعة ادلدين:مكتبة دار العركبة للنشر:القاىرة:]د ط[.الرمحاف(:اإليضاح يف علل بدالزٌجاجي)ع 5)
كالزجٌاجي ىو"عبد الرمحاف بن إسحاؽ الٌنهاكندم شيخ العربٌية يف عصره نشأ يف بغداد كتويٌف بطربيٌة,من مؤلٌفاتو :69(1378/1959):

  .15/299: 3:2002العلم للماليٌن :ط اجلمل الكربل كالزاىر يف اللغة" : الٌزركلي)خًن الدين(:األعالـ:دار

كىو "عبد القاىر بن عبد الرمحاف .28(:1413/1992:)3اجلرجاين)ع.القادر( دالئل اإلعجاز:تح زلمود دمحم شاكر:مطبعة اخلاجني:ط (6)
 4/49بن دمحم اجلرجاين من أىل جرجاف .من كتبو أسرار البالغة ك اجلمل يف النحو" األعالـ:

(7)
:اجلملة االعرتاضية كاجلملة التفسًنية كمجلة الصلة:دراسة تطبيقية يف سورة اليت ال زلل ذلا من اإلعراب ككظائفها اإلبالغية ما جستًن اجلمل 

 36:ص2006/2007::إشراؼ خلضر بلخًن:جامعة ابتنة:اجلزائر:اليزيد بلعمشالبقرة

 33(:1409/1989سورية:]د ط[: )-العريب:حلبقباكة )فخر الٌدين(:إعراب اجلمل كأشباه اجلمل:دار القلم  1)
2
انظر الشاكش)دمحم(:أصوؿ حتليل اخلطاب يف النظرية النحويٌة العربٌية:ادلؤسسة العربٌية للتوزيع بًنكت ابالشرتاؾ مع كلٌية اآلداب (  

 .528(:2001-1421: )  1منوية:تونس:ط
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ظّمت الّتراكيب الّتي ركعي في تمييزىا عنصر اإلعراب، مبثكثة في كتب الّنحك تحت ما  ".(4)الّتفريُق بيف المعاني
 ببابْيف"مغني الّمبيب"كأفردىا في كتابو ،  (5) ـ(1360ق/761أف جاء ابف ىشاـ ت) إلى، "بالقطع كالعطف"يسّمى
باب الجمل الّتي ال محّل ليا مف اإلعراب كىي سْبع كبدْأنا بيا ألّنيا لـ :"قاؿ بخصكصو-كىك مكضكعنا-أحدىما

، كجممة الّصمة، االبتدائّية، كاالعتراضّية، كالكاقعة جكابا لمقسـ :تحّل محّل المفرِد، كىي، الجممة كلمّشرط غير الجاـز
الُجَمل :".إّذاؾ فإنّنا إذا ُرمنا تحميل قكؿ ابف ىشاـ"(1)كجممة العامل الُممغى، كالجممة المعطكفة عمى ما ال محّل لو

الّتي ال محّل ليا مف اإلعراب، "تبّيف لنا أّف المقصكد بو ىك غياب أّؼ أثر لعامل نحكّؼ سابق أك الحق 
كفي ىذا الّسياؽ يذىب عّز .لمفصل أك القْطع بيف الُجمل" األّكلي"ل العمل اإلعرابّي، كىك المفيكـأؼ تعطّ ،لمجممة

مسٍاك في الغالب لما يسّميو الُمحدثكف بالجممة "الّديف المجدكب إلى أّف قكليـ ال محّل ليا مف اإلعراب، 
 .(2)."المستقّمة

، كالذؼ يعنينا ىك الفْصل كىك (3)اإلعراب، ال ينفي الّركابط المعنكّيةاالستقالؿ الّنحكّؼ بانعداـ تأثير  كاعمـ أّف ىذا 
الفصل الّناتج عف تماـ االّتصاؿ، كأف تككف العالقة بيف المفصكليف عالقة بياف، أك تفسير، "القْطع، كمف دكاعيو

بيف (4)كاصل الّنحكّيةالفأىـّ كتعتبر الُجممة االعتراضّية أحد  كالفصل الّناجـ عف كماؿ االنقطاع.]...[أك تأكيد
                                                           

 (4)
قاؿ عنو . :)نسخة إلكرتكنٌية(20: 1992: 1طركدم:دار عامل الكتاب:جٌدة:طالنٌحاس)أبو جعفر(:القطع كاإلئتناؼ:تح عبد الرمحاف ادل 

ـ(, صنف إعراب القرآف ك انسخ القرآف ك منسوخو" 950ق/338الزركلي:"ىو أمحد بن دمحم بن إمساعيل ادلرادم كلد مبصرك تويف هبا سنة )
 1/208األعالـ 

(5)
أكضح ادلسالك ربية . من تصانيفو : قطر الندل ك عبد هللا بن يوسف بن دمحم مجاؿ الدين األنصارم من أئٌمة العابن هبشام األنصاري هو   

 .4/147: األعالـ:كمغين اللبيب عن كتب األعاريب إىل ألفية ابن مالك"

 :1بًنكت:ط-صيدا العصريٌة: ادلكتبة األنصارم)ابن ىشاـ(:ميغين اللبيب عن كتب األعاريب.تح.دمحم زلي الٌدين عبد احلميد: (1)
(1419/1999:)2/440 

 64:1998:1اجملدكب)عٌز الدين(:ادلنواؿ الٌنحوم العريب:قراءة لسانٌية جديدة:دار زلٌمد علي احلامي:تونس:ط  (2)

(3)
ث مٍفهـو االٌتصاؿ ادلعنوم الثاكم    الرتكيب الواردة فيو يف ابب الفٍصل كالوٍصل يف كتب البالغة كعيًلمى أٌف بٌن اجلملة ادلستقٌلة إعرابٌيا ك ُبي

"الوٍصل عطف اجلمل بعضها على بعض كالفٍصل تركوي":القزكيين )اخلطيب(.اإليضاح يف علـو البالغة : توضيح احلواشي:إبراىيم مشس 
"أبو ادلعايل جالؿ الدين سعد الدين عمر القزكيين كلد اخلطيب القزكيين ىو .118: 2010: 2لبناف:ط-الدين:دار الكتب العلمٌية:بًنكت

 .ـ( لو كتاب التلخيص كاإليضاح انظر مقدمة حتقيق اإليضاح للخٌفاجي1324ق/724ابدلوصل ك تويف ابلقاىرة سنة)

  549-545لشاكش)دمحم(.ـ.س:ا (4)
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لمكْصل، -عادة-كلئف غابت حركؼ العطف المحّققة.كالكالـ الّذؼ سيقت في ثناياه الجممة المستغنية أك المستقّمة
اخترت مف زمرة .كقد فإّف الّرابط في ىذا المقاـ ىك المْعنى، بل إّف الفْصل أبمغ، أحيانا، عمى حّد قكؿ البالغيّيف

الجممة االعتراضّية لتككف -كما سمّيت في الّمسانيات الحديثة-مف اإلعراب أك المستقّمةالُجمل الّتي ال محّل ليا 
ال تفيد سكػ أّف ىذا الّنكع مف الُجمل مقحـٌ بيف عناصر  ،"اعتراضّية"ألّنو بالّرغـ مف أّف لفظة ،مكضكع دراستي

ا ال يمكف تغا كال غْرَك أف كاف كجكده في القرآف  فُمو،الكالـ، إاّل أّف ىذا األسمكب يضيُف إلى الخطاب معن ى جديد 
 .الكريـ مكّثفٌ 

   االعتراض:أنواعو ومفيومو:
، (1):"..كلمبيانيّيف في االعتراض اصطالحاٌت مخالفة الصطالحات النحكّييفإّف ما سّطره ابف ىشاـ بقكلو       

إلى اعتراض (2) ات الكالـجعل مف العسير كضع تعريف لالعتراض، إاّل بعد تقسيمو باعتبار مكقعو في منعطف
في كتب الّنحكييف اأُلَكؿ، فيتعّذر في حقيقة األمر رْصد تحديٍد مفيكمّي لمصطمح نحكّؼ كآخر بيانّي: أّما 

غير ، (3)استعمل في كتابو ىذه العبارة بالمْعنى االْصطالحيـ(796ق/180)فال ُيذكر أّف سيبكْيو ت، االعتراض
كذلؾ  ]...[ىذا باب مف االختصاص" :فيما نّصو ، َعَناه بمصطمح االختصاص-عمى مْمَحِع المحّققيف-أّنو

نفعل كذا ككذا،ألّنيـ اكتفكا بعمـ ،إّنا معشر العرب،أعني:إّنا معشر العرِب، نفعل كذا ككذا،كأّنو قاؿ:قكلؾ
و، بْل صّرح كقد اعتبر محّمد الّشاكس أّنو ُيمكف جعل ىذا الكالـ مقياسا لالعتراض كتمييزا ل.(4)"المخاَطب

ق 392)، كعَقد ابف جنّي ت(5)إّنؾ تجد فيو حّدا كتعريفا، ال يكاُد يضاىيو تعريٌف آخر دّقٌة كتْجريدا:"قائال
كالجدير بالّذكر، أّنو لـ  .في الخصائص باب ا لالعتراض، كأشار إليو في أكثر مف مْكضع في ىذا الكتاب(ـ1002/

ّنما حكى عف كث ا كا  فصيح الّشعر كمنثكر الكالـ، كىك جاٍر عند "رة مجيئو في القرآف كفييُسْق لو تْعريفا صريح 

                                                           

 .2/159:مغنً اللّبٌب(:جمال الّدٌن)األنصاري (1) 

 ال أرل فائدة من ذكر التقسيم اآلخر كىو ابعتبار الكالـ ادلعرتض بو سواء كاف مجلة أك اثنٌن أك أكثر,فاالعتباراف سيٌاف يف تقديرم إذ  (2)
العرتاض أٌف االعرتاض أبكثر من مجلة يدخيل غالبا يف دائرة االعرتاض البيايٌن كىو أمره طبيعٌي, ألنٌو أٍكسع نًطاقا كأٍرحبي داللةن من ا قد عيًلم

 العالقات يف األٌكؿ قائمةه على رلٌرد ادلٍعىن« الٌنحوٌم أم ما كاف منو يف اجلملة الواحدة, إذٍ 

 .1/361 .اجملٌلد الشاكش )دمحم(.أصوؿ حتليل اخلطاب يف الٌنظرية النحويٌة العربٌية.) (3)

 /2ـ(:1988ىػ /1408) 3ط القاىرة: اخلاجني للنشر كالطبع  كالتوزيع: سيبوٍيو)عمرك(.الكتاب:تح عبد السالـ دمحم ىاركف:مكتبة (4)
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(5)
 . 362 /1الشاكش)زلٌمد(:ـ.س:  
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الجممة المعترضة بيف :"كحّدث ابف ىشاـ عف الُجمل الّتي ال محّل ليا مف اإلعراب، فقاؿ(1)العرب مجرػ الّتأكيد.
ا، كتحسين ا إلى أغراض الكالـ  كىك كما يبدك، تعريٌف كظيفّي ُأشير فيو(2)"،شيئيف إلفادة الكالـ تقكية  كتْسديد 

   ال يترجـ عف حّد دقيق لالعتراض . الُمعترض بو،
كبالّتالي ال يككف المعتِرُض بو إاّل جممَة  "يقيـ الّنحاة االعتراض عمى االنقطاع كعدـ بناء الكالـ عمى ما قبمو،إذن,

كىك ما ينطبق عميو، تماما، الحّد الّذؼ كضعو سيبكْيو مف أّف االعتراض"كالـ ليس (3) منقطعة  ككالم ا مستغني ا،
ذا كاف األمْر كذلؾ، كاف االعتراض عند الّنحاة"مشركطا ( 4)، محمكال عمى أّكلو كما بْعده محمكؿ عمى أّكلو كا 

أّنو يقع بيف ُعنُصرْيف متالزميف، أؼ ، (5)بكقكعو بْيف مكّكنات الجممة الكاحدة باعتبارىا ِبنية عاممّية قائمة بذاتو
، كبعبارة أدّؽ فالجممة المعترضة"ىي الجممة التي تفصل بيف مكّكنات البنية العاممّية الكاحدة كالفعل كالفاعل مثال

مف ىنا اّتخذ مفيكـ االعتراض عند الّنحكييف اأُلَكؿ معاني االختصاص، ".(6)دكف أف تعمل فييا تمؾ المكّكنات
كىي بالجممة مفاىيـ شّكمت قكاعد أّكلّية انبنى عمييا ، "البينكنة"ُجمل، أك ما عّبر عنو ابف ىشاـ بمفعكالفْصل بيف ال

كمف أىـّ الّتعريفات الّنحكّية المعاصرة .الّضبط االصطالحي لمجممة االعتراضّية في الّدرس الّنحكؼ الحديث
عناصر الجممة  الّتركيبي بما يحكؿ دكف اّتصاؿ ىك اعتراض مْجرػ الّنمط:"لالعتراض، ما سّطره تماـ حّساف بقكلو

كالجممة االعتراضّية، في كّل أحكاليا، أجنبّية  الّنحكؼ فيما بينيا، بعضيا بعضا اّتصاال تتحّقق بو مطالُب التّضاـ
ّنما ىي تعبير عف خاطر  طارغ   كجدير بالّذكر أّف القطع أك انعداـ."(1)عف الّسياؽ،فال محّل ليا مف اإلعراب، كا 

                                                           

الفتح عثماف بن جين  "أبوىوك .1/336: 1999: 4ابن جيٌن)عثماف(:اخلصائص:تح زلٌمد علي جٌنار:اذليئة ادلصريٌة العاٌمة للكتاب:ط (1)
  .4/204ادلوصلي من أئٌمة األدب كالنحو من تصانيفو : اتسب يف شواذ القرءات ,سٌر صناعة اإلعراب": األعالـ 

 .2/446األنصارم)ابن ىشاـ(:مغين اللبيب عن كتب األعاريب: )2
 364-363( الشاكش)دمحم(:ـ.س: )3
 .2/233( سيبوٍيو)عثماف(:الكتاب: )4

 .364)دمحم(:ـ.س:الشاكش  (5)

(6)
:مؤمنوف بال حدكد:نشر ادلركز الثقايف  مبدأ االنسجاـ:يف حتليل اخلطاب القرآين من خالؿ علم ادلناسباتالبوعناين)شوقي(: 

 336:2018:1للكتاب:ط:

 

الٌتضاـ:يفٌسر  183:  1413/1993:)1 .عامل الكتاب:القاىرة:ط.حٌساف)متاـ(:البياف يف ركائع القرآف.)دراسة لغويٌة كأسلوبٌية للقرف( (1)
متاـ حٌساف التٌضاـ على كجهٌن"األٌكؿ ىو الطرؽ ادلمكنة لرصف اجلملة تقدميا كأتخًنا كفصال ك كٍصال كييطلق عليو اصطالح "الٌتوارد" 

-216(: 1418/1998:) 3:طكالثاين ما يسٌمى ابلٌتالـز الٌنحوم".انظر الٌلغة العربٌية مبناىا كمعناىا )بتصرؼ(:عامل الكتب:القاىرة
217 
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، كألجل ذلؾ العمل اإلعرابّي، ال ينفي االّتصاؿ المعنكّؼ، الّذؼ يظّل قائما بْيف أجزاء الجممة المْعترض بْيف أجزائيا
ال غرابة، أف اعتبر اعتراض البيانّييف المتجاكز لحدكد البنية العاممّية كاشفا عف تداكلّية البالغة العربية، ال سيما، 

 ستكعبا في آف العتراض النحكييف.في إضافات المكركث التفسيرؼ، كم
 
 
 
 

 االعتراض البيانّي:
ما ُفيـ مف انتصار ابف ىشاـ في المغني لمّزمخشرؼ  أّوال,أّما االعتراض البيانّي، نسبة لمبيانّييف فيك:  

اعتقاده أّنو ال "ـ(حْكؿ جكاز االعتراض بْيف ُجممتيف منقطعتيف، ناعتا أبا حّياف بالكْىـ كالخطأ في1144ق/538ت)
 .أؼ متالزميف، كالفعل كفاعمو كالمكصكؿ كصمتو (2)اعتراض إاّل ما قالو الّنحكؼ، أؼ بيف متطالبْيف

ا، كتحسين ا، ثانياك ،أّف ابف ىشاـ في تعريفو لمجممة المعترضة بككنيا تأتي بيف شيئيف إلفادة الكالـ، تقكية ، كتْسديد 
مى أّف االعتراض يقع بيف مكّكنات الجممة الكاحدة، بل ُتْمِفي عمى نقيض مناصرا لمبالغيّيف، ال يكجد فيو نّص ع

  (3)تصريحا بما يدّؿ عمى ككنو ُيمكف أف يقع بيف ما ال حْصر لو".[بيف شيئيف]ذلؾ في العبارة
كلعّل (1)ىك أّنو قد جعل الّنكع الّسابع عشر مف أنكاع االعتراض، ما يجرؼ بيف جممتيف مستقّمتيف. لّثالث,األمر ا

كثرة إيراد الّتعريف الّذؼ كضعو -في تقديرؼ -الّناظر إلى مصّنفات المعاصريف في عمـ البالغة، ال ُيعزُب عنو
أف ُيْؤتى في أثناء كمفاده أّف ىذا األسمكب آلّيتو،"لمصطمح االعتراض، ـ(1324ق/724)الخطيب القزكيني ت

ـٍ أك بيف كالميف مّتصميف .إّف ىذا (2)حّل  مف اإلعراب لنكتة سكػ دْفع اإليياـمْعن ى بجممة أك أكثر ال م كال
نّص كاضح في اعتداد البالغّييف باالعتراض في أثناء كالـ، أك في ثنايا كالميف مّتصميف مْعن ى  الّتعريف

                                                           
مجلة اعرتاضية ك   133.فقد اعترب الزسلشرم قولو تعاىل ﴿كى حنىٍني لىوي ميٍسًلمينى﴾ البقرة 2/459األنصارم )مجاؿ الدين(:مغين اللبيب:  (2)

زلمود بن عمر بن دمحم اخلوارزمي .من أئٌمة الدين ك  جاء يف ترمجة الزسلشرم:"ىوخطٌأه أبو حٌياف بدٍعول أٌّنا جاءت بٌن مجلتٌن مستهقٌلتٌن. 
  7/178التفسًن,من أشهر كتبو الكشاؼ, أساس البالغة,"األعالـ

ا يتوفٌر فيو من الشموؿ كالطرٌك يف عٍرضا مغراي دل هإعجابو ابالعرتاض البياين كاعترب دمحم الشاكش : أبدل 363:)دمحم(:ـ.سالشاكش (3)
 36فهو استيعابه جلميع حاالت حلوؿ األجنيب يف غًن موضعو.انظر  حتليل اخلطاب:,مستوايت سلتلفة من الرتكيب

 . 2/453األنصارم)مجاؿ الدين(:ـ ف: (1
 231: (ـ135/1932)  :3:مصر:ط:ادلطبعة الرمحانٌيةالقزكيين)اخلطيب(:التلخيص يف علـو البالغة :تح.عبد الرمحاف الربقوقي(2)
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ا، كما فيو إشارة إلى أّف  ا، كغرض  كمنقطعيف نحكّيا، كيبدك لي أّنو حدّّ أحاط بمفيكـ االعتراض ماىية ، كمكقع 
تراض البيانّي ىك،في الكاقع،دراسة تكميمّية لنظيره الّنحكّؼ، مّما يؤّكد أّف"عمـ المعاني ىك قّمة الّدراسة الّنحكّية االع

  ."(3)كفْمسفتيا
أّف الخطيب القزكيني، قد أخرج مصطمح االعتراض مف مْعترؾ الّتداخل -عمى ممحع المحّققيف-كال ُيستبعد
كتناكلو ضمف مبحث اإلطناب كمبحثي الفصل كالكصل في  إلى حّيز االستقالؿ كالّضبط االصطالحّي، المفيكميّ 

تداخال مع مصطمحات إطار عمـ المعاني،في حيف كاف االعتراض قبمو قد ُدرس ضمف مسائل عمـ البديع، م
قد اعتبر المحّققكف مف أىل البالغة ،ف(االلتفات، كالحشك كالّتتميـ، كالّتكميل، كاالحتراس، كاإليغاؿ، كالّتذييل)أخرػ 

، كتابعو في ذلؾ (4)شّكل ُمنطمقيا حينما سّمى االعتراض التفاتا (ق319)لُقدامة ابف جعفر ت"نقد الّشعر"أّف كتاب
أبك ىالؿ العسكرؼ في"الّصناعتيف"،في حيف اعتبره آخركف مف قبيل الحشك، سكاء كاف ذلؾ تمميحا كصنيع 

كمنو االعتراض :"ـ(بقكلو1229ىػ/626)ت أك تصريحا كالّذؼ سّطره السّكاكي ،ةالجرجاني في أسرار البالغ
ثـ جاء صاحب المثل الّسائر، فَسَما بمصطمح االعتراض عف تمحيضو لمعنى العدمّية الّثاكؼ  ( 1)".كيسّمى حشك ا
كما صّكر .(2)"لغير فائدةكىك جاٍر مجرػ التككيد، كاآلخر يأتي  إلى اعتباره قسميف أحدىما،"مفيٌد،، في لفع الحشك

ىذا الباب اختمف النّاس في تسميتو، "كاقع اضطراب المفيكـ في تمؾ المرحمة، كذكر أّف "جكىر الكنز"مصّنفُ 
ككّل ذلؾ نكٌع ]...[ فمنيـ مف سّماه الحشك، كمنيـ مف سّماه الّتماـ، كالّتكميل، كاإليغاؿ، كمنيـ مف سّماه االحتراُس 

ف اختمف في األسم أّما بخصكص كجو الّتناسب بيف المْعنيْيف الّمغكؼ كاالصطالحي، فإّف المعنى .(3)"اءكاحد كا 

                                                           
 .18العربٌية مبناىا كمعناىا: حٌساف)متاـ(:الٌلغة (3)

ـ( التفاات".الٌسيوطي جالؿ الدين( :اإلتقاف 931ق/319عن الٌسيوطي أنٌو قاؿ "الٌنوع العشركف :االعرتاض,كيسٌميو قيدامة بن جعفر)ت (4)
د ,أديب من كبار قدامة بن جعفر بن زاي .3/223يف علوف القرآف:زلٌمد أبو الفضل إبراىيم:مكتبة دار الرتاث.القاىرة:]د ط[]د ت[:

 .  2/124الكٌتاب من أىل بغداد لو شعر ك مصٌنفات يف صنعة الكتابة" :األعالـ:

:ضبطو كعٌلق عليو نعيم زرزكر:دار الكتب العلمٌية:بًنكت (1) جاء ك .428: ( 1407/1987لبناف)-الٌسٌكاكي)أبو يعقوب(:مفتاح العلـو
,كرسالة يف علم ادلناظرةارزمي. عامل ابلعربية,من كتبو: مفتا يف ترمجتو أنو يوسف بن أيب بكر بن علي السكاكي اخلو   8/222:األعالـ:ح العلـو

(  ابن األثًن )ضياء الدين(: ادلثل الٌسائر يف أدب الكاتب كالشاعر:تح.أمحد احلوضي كبدكم طبانة:ّنضة للطباعة كالنشر كالتوزيع:]د 2)
الشيباين, اجلزرم ادلعركؼ اببن األثًن الكاتب , كزير من العلماء الكتاب تويف ك امسو "نصر هللا بن عبد الكرمي  .3/41ط[:]د ت[:

 .8/31ـ(, من آتليفو ادلثل السائر ك الربىاف يف علم البياف": األعالـ 1239ق/637سنة)
قاؿ عنو الزركلي:"ىو . 128( ابن األثًن )جنم الدين(:جوىر الكنز تح:دمحم زغلوؿ سالـ :منشأة ادلعارؼ :اإلسكندريٌة:]د ط[:]د ت[:3)

للتوٌسع يف ,  1/97أمحد بن إمساعيل بن دمحم احلليب األصل. لو جوىر الكنز خبطو ك ادلختصر دلختار كفيات األعياف": األعالـ:
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المعجمّي لالعتراض يتساكؽ مع ِكال االصطالحْيف الّنحكؼ كالبالغي مف حيث االشتراؾ في دالالت القطع، 
ريفاتيـ سمطة الّتركيب، كالمنع، ك"الحيمكلة دكف"، كالمجيُء غير المتكّقع.غير أّنؾ تستشّف مف لفع الّنحاة في تع

في حيف تستشعر ِكصاية المعنى عمى الّدرس البالغي في تقديـ الحّد.كميما يكف مف أمر، فإّف تجاكز البيانييف 
في التعامل مع أسمكب االعتراض لقيكد العمل اإلعرابي، كاف باألساس عمى مْقربة مف النّص القرآني الذؼ لـ 

ف تفّكؽ عف  بمعزؿ عف ىذا الَحراؾ الّمغكؼ، يكف كال عمى ىامش البيئة المسانّية العربّية بصفة عاّمة، فيك كا 
كقد كاف مف مظاىر ذلؾ في ىذا .أصناؼ كالـ العرب كأساليب ِخطابيـ، إاّل أّنو جاراىا في كثير مف األكُجو

عبقرّية القرآف  المقاـ، أّنو لـ يخرج عمكما عف المنكاؿ الّتركيبي ألسمكب االعتراض في معيكدىا، كمع ذلؾ، فإفّ 
حاصمة في تفّكؽ معاني ُجممِو االعتراضّية كتنّكعيا، مقارنة بما عُيد، كذلؾ تبعا، لتنّكع المكاضيع القرآنّية الّتي 
سيقت فييا كالمناسبات الّتي احتضنت كركدىا، ناىيؾ عف انخراطيا مع بقّية تقنيات القرآف في تتّبع مسار الّدعكة 

كمع تحقيق غرض اليداية األكبر، عبر استشراؼ ذىف القارغ ككجدانو في آف  ياىاكمراحميا كاالنسجاـ مع قضا
   بأساليب مختمفة.

 :.خصوصّية أسموب االعتراض البياني القرآنيّ 2
تستمّد األساليب البالغية الكاردة في القرآف الكريـ خصكصّياتيا مف خصكصّية ىذا النّص المعجز بكّل 

 ينكر كّل ذك ِمسكٍة مف عقل، أّنو الكالـ"الّذؼ فاؽ طاقة ُبمغاء الجاىمّية،ككانت لو خصائص إذ ال.المقاييس
ظاىرٌة، تْجعل كّل بميغ ُمبيف ال يممؾ إاّل اإلقرار بأّنو مف غير جنس ما يْعيده سمُعو كذْكقو، كأّف ُمَبّمغو عمى الّناس 

 .(1)نبّي مرسل"
إلليي، إاّل أّنو قد استقّر في األذىاف بعد الّدرس الُجرجانّي أّف اإلعجاز كلئف تنّكعت مكامف اإلعجاز في البياف ا

القرآنّي، إّنما ىك في الّنظـ، أؼ تعميُق الكمـ بعضيا عمى بعض بشكل يقتضيو عمـ الّنحك، فال ىك في األلفاظ 
كصّية ترجُع إلى جممة خصُمْفردة، كال ىك في مجّرد المعاني.كقد اختزؿ العمماء كجكه إعجاز الّنظـ القرآني في"

ف كانت عديمة المحّل اإلعرابّي نحكياّ  .(2)القرآف كتمّيٍز حاصل في جميعو إاّل أّنيا حاضرة ،كالجممة االعتراضية، كا 

                                                                                                                                                                                                   

طباعة طبانة )بدكم(:معجم البالغة العربٌية :دار العلـو للميكن العودة إىل  ,اإليغاؿ,التذييلحرتاس,االتتميمو,الش,احلااللتفاتمفاىيم:
  (.1402/1982:) كالنشر:]د ط[

  
 

 .37/38(: 1438/2015: ) 12بًنكت:ط-بن نيٌب )مالك(: الظاىرة القرآنٌية: دار الفكر:دمشق1)  
 78(:1426/2005: )3بًنكت:ط-مسلم)مصطفى(:مباحث يف إعجاز القرآف:دار القلم:دمشق  (2)
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بقّكة في المنّزؿ اإلليي، بل ىي مف صميـ نظمو، كذلؾ لُنكٍت ال تخرج عف دائرة الُكلِّ المعجز في مدنّيو، كمكّيو، 
 كأحكامو، كغير ذلؾ، مّما ال يّتسع المقاـ لحصره.كقصصو، كأمثالو، 

  :.الجممة االعتراضّية بين الوحيين المّكي والمدنيّ 1.2
بمنأػ عف ُمسايرة مراحل الّدعكة اإلسالمّية، بل -كالقرآف يتنّزؿ نجكما يكمئذ-لـ تكف الجممة االعتراضّية

لخصائص الممّيزة  لمكحي المكّي مف جية، كلنظيره بالعكس،فقد كاف كركدىا بيف آياتو منسجما إلى حدٍّ كبير مع ا
 :المدنّي مف جية أخرػ 

تناسب ىذا  فإذا نظرت نظرة عميقة إلى آيات الّسكر المكّية المْكسكمة بقصر فكاصميا كقّكة ألفاظيا، الحظت
بل لقد ،كّكنا مف جْممتيفالّسمت األسمكبّي، عمكما، مع الّتراكيب االعتراضّية الكاردة في طّياتيا، كالّذؼ قّمما يأتي م

الّذؼ  (1)االعتراض بجممة كاحدة، كىي عند الّتدقيق مف قبيل اإلسناد االسمّي،-باألساس-طغى عمى القرآف المكيّ 
 .يكّرس معاني الّثبكت كالّدكاـ المرجّكة أصالة  مف الكحي المكّي ُبغية ترسيخ عقيدة الّتكحيد كتثبيت أركاف اإليماف

معالـ الكحي  في تشّكل   إسيامات الجممة االعتراضّية في ىذا المقاـ كذلؾ، كقفاٍت مع ال نعدـ في المقابل،
تشّكال طكيل المقاطع كاآليات في أسمكب ىادغ،رصيف يشّرع لقياـ دكلة اإلسالـ، آنذاؾ، كيؤّسس لنظاميا  المدنيّ 

لُجمل المتعّددة، تصل أحيانا، إلى أكثر نعـ،إّنؾ إذا تدّبرت، رأيت امتداد الّتراكيب المْعترض بيا ذات ا.االجتماعيّ 
كاعمـ كذلؾ، أّف االعتراضات في القرآف المدنّي تراكحت .مف عشريف جممة كذلؾ في الغالب كسط آيات التشريع

بيف الجمل الفعمّية الّدالة عمى التجّدد كالجمل االسمية المعّبرة عمى االستمرار،كذلؾ طبيعّي،ألّف ىندسة الّتشريع 
صكؿ ثابتة، ال تتغّير، كأَخَر تتجّدد حسب مقتضيات اّلمحظة الّراىنة.كما جاءت أغمب الّتراكيب تشتمل عمى أ

بيف ُجمل مستقّمة، ُمْعمَية  بذلؾ منار االعتراض البياني في -مف حيث المكقع-الُمْعَتِرض بيا ثنايا الكحي المدنيّ 

                                                           

فالحظت أف أغلب االعرتاضات اٌليت ساقها ىي من قبيل اجلملة االمسية, مثاؿ ذلك:)ادلسطٌر للٌسور ادلكٌية  تفسًن ابن عاشور( تتٌبعت 1)
كىمجيٍلىةي: الى إًلوى ًإالَّ  ":106 /األنعاـ: كىأىٍعًرٍض عىًن اٍلميٍشرًًكٌنى( الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى حتتو ىو اجل.االعرتاضٌية( قولو تعاىل﴿ اتًَّبٍع مىا أيكًحيى إًلىٍيكى ًمٍن رىبًٌكى 

 .7/425ىيوى ميٍعرتىًضىةه," التحرير كالتنوير:
/: كىلىوي احلٍىٍمدي يًف السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىعىًشيًّا كىًحٌنى تيٍظًهريكفى(.أف قولو تعاىل)21/66جاء أيضا يف التحرير كالتنوير: "مجيٍلىةه ميٍعرتىًضىةه  16الرـك

 من سورة الٌرـك . 18ك 17 اآليتٌن بػىٌٍنى الظُّريكًؼ" بٌن
ىفَّ...(:  ىٍمَلى )كاحلٌق أقوؿ( تقرير ابجلملة االعرتاضية للىٍفظي احلٍىقَّ األٌكؿ الدَّاؿًٌ عىلىى أىفَّ « /85-84/صادقولو تعاىل:) قىاؿى فىاحلٍىقُّ كىاحلٍىقَّ أىقيوؿي .ألى

. ًبته الى يػىتىخىلَّفي  .23/306مىا بػىٍعدىهي حىقٌّ َثى
(ادلزمل/قولو  [ كىمجيٍلىًة ًإفَّ انًشئىةى اللٍَّيًل 2تػىٍعًليله ًلٍَلىٍمًر بًًقيىاـً اللٍَّيًل كىقىعى اٍعرتىاضنا بػىٌٍنى مجيٍلىًة قيًم اللٍَّيلى ]ادلزمل:  4تعاىل)ًإانَّ سىنػيٍلًقي عىلىٍيكى قػىٍوالن ثىًقيالن

 ألمثلة تطوؿ كال يتسع ادلقاـ لذكرىا ..كا29/261[.التحرير كالتنوير:6ًىيى أىشىدُّ كىٍطئان ]ادلزمل: 
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كمف ىنا، نالحع أّف (1).اخل حدكد الجممة الكاحدةمركنتو كاستيعابو لممعاني الكثيرة مقارنة باالعتراض المنحصر د
 .الجممة االعتراضّية في القرآف لـ تغْب عف الحراؾ الّدعكّؼ لمّرسالة المحّمدية بيف مّكة كالمدينة

 :تعزيز ألساليب قرآنية أخرى : أسموب االعتراض .2.2
كالـ العرب، ىك مجيئيا،  عمى ما جاء فيإّف ما يؤّكد مف جديد خصكصّية الجممة االعتراضّية في القرآف كتفّكقيا 

 يْجعل ُنكتيا أدخل  مّما َمْكمٌف  لمبالغة القرآنّية المعجزة،  ىي بدكرىا في كثير مف األحياف، كسط أساليب أخرػ 
كفي ثنايا أسمكب القصص، ناىيؾ عف تخّمميا  تجدىا حاضرة في مقاـ ضْرب األمثاؿ، فأنت.تأثيرا مف سائر الكالـ

 .يفخطاب الّتكم
 :أ.في مقام ضرب المثل

كلعّل .قد ال يعّبر عنيا جنس آخر مف الكالـ عادة، مبادغ إيمانّية، كقيما أخالقّية ،ُتقّرر األمثاُؿ في الّتنزيل 
أسمكب االعتراض مف األساليب الّتي ُأكِكمت إليو ىذه الميّمة الّتْربكّية، حّتى جرػ بيف الفْينة كاألخرػ مْجرػ 

ِبيلِ :)ابف عاشكر في قكلو تعالى األمثاؿ:قاؿ يَماِف َفَقْد َضلَّ َسَكاء السَّ ِؿ اْلُكْفَر ِباإْلِ اعتراض "(:108البقرة/ (َكَمْف َيَتَبدَّ
في سكرة  (1)(َما َعَمى الُمْحِسِنيَف ِمْف َسِبيلٍ )-عّز كجلّ –كاعتبر قكلو(1)"أبدعو ما أخرج مْخرج األمثاؿ.، ]...[تذييمي

                                                           

فىاذٍكيريكين  ( تتٌبعت االعرتاض يف القرآف ادلديٌن يف تفسًن التحرير كالتنوير, كىاؾى بعض األمثلة: اعترب ابن عاشور ما بٌن قولو تعاىل:)1)
"اعرتاضا بٌن شرائع . 177/البقرة(:اٍلربَّ أىٍف تػيوىلُّوا كيجيوىىكيمٍ لىٍيسى . كقولو تعاىل)151/البقرة:أىذٍكيرٍكيٍم كىاٍشكيريكا يل كىالى تىٍكفيريكًف(

.كقٌولو تعاىل:) 144/ آؿ عمراف(:لىى عىًقبػىٍيًو فػىلىٍن يىضيرَّ اّللَّى كىمىٍن يػىنػٍقىًلٍب عى كذلك ما بٌن قولو تعاىل:)  .2/127األحكاـ":الٌتحرير ك التنوير:
أىيًٌٍن ًمٍن نىيبٌو قىاتىلى مىعىوي    .4/116"اعرتاضا": التحرم كالتنوير: 146/آؿ عمراف...( رًبًٌيُّوفى كىكى

تي )كما بٌن قولو تعاىل: . قاؿ  48األنفاؿ/(:  أىٍعمىاذلىيمٍ )كىًإٍذ زىيَّنى ذلىيمي الشٍَّيطىافي  كقولو تعاىل 44/األنفاؿ.(:مٍ كىًإٍذ ييرًيكيميوىيٍم ًإًذ اٍلتػىقىيػٍ
:.اعتربىا ابن عاشور )ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىًطيعيوا اّللَّى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىالى تػيٍبًطليوا أىٍعمىالىكيٍم(  . كمنو أيضا قولو تعاىل:10/34:"اعرتاض":

 .كغًن ذلك26/126من سورة زلٌمد:  35ك 34مٍعرتضة بٌن اآليتٌن 
 
 
 
 
 
 

 . 1/667عاشور )الطاىر(:التحرير كالتنوير: ابن ) 1



تفسير  االعتراض البياني في القرآن من خاللخصوصّيــة             حمّكمة جملّة علمّيةيان" "علَّمه الَب
 والتنوير التحرير

 

 

   

 (245الصفحة ) م2021 ديسمبر  ىـ/1443ربيع اآلخر /الثالث العدد

ا ميّما مف الُجمل االعتراضّية، قد خرج.(2)معترضة مستقّمة ُنظَمت نظـَ األمثاؿ التكبة"جممة –كبالجممة فإّف عدد 
ْيَطاُف ِإالَّ ُغُركر ا)مخرج األمثاؿ كقكلو تعالى-عمى مْمحع المفّسريف ـُ الشَّ فَّ َأْكَىَف اْلُبُيكِت )كقكلو تعالى (3)(َكَما َيِعُدُى َكاِ 

ىذه إذف، ميزة فنّية تحسُب لمجممة االعتراضّية، عندما تتخّمل أساليب جمالّية أخرػ في . الخ...(4)(َلَبْيُت اْلَعْنَكُبكتِ 
 فتضرُب أمثاال، كُتؤّسس قيم ا أخالقّية كمبادغ إيمانّية، يستضيُئ بيا المسمـ في مسيرة حياتو، ،النّص القرآنيّ 

 كتقف نبراسا يقتدػ بو في طريق تحقيق فعل االستخالؼ في األرض، كذلؾ مف منظكر الحكمة كالحق كالكاجب.
 :ب.االعتراض في ثنايا القّصة القرآنّية

أّما في ثنايا الّسرد القصصي الّذؼ يمّثل نماذج معرفّية مف كاقع األنبياء الّسابقيف ُتْستخمُص منيا العْبرة،ال يتخّمف 
يأتي في ىذا المقاـ األدبّي لمزّية الّتنبيو عمى المعاني الّدعكّية الّتي تقّررىا القّصة ،إذ عتراض ىينا كذلؾأسمكب اال

صّكرت سكرة األعراؼ عمى سبيل المثاؿ عددا مف  فمثال.القرآنّية كلنكتة التأكيد عمى المكاعع، كالحكـ الّتي تُبّثيا
ـُ الرَّْجَفُة :دد مف الجمل االعتراضّية، نحك، قكلو تعالىتجارب األنبياء مع أقكاميـ جاء في طّياتيا ع ﴿َفَأَخَذْتُي

ـْ َجاِثِميَف﴾ كتكّرر ىذا الكالـ المعترُض في الّسكرة ذاتيا بغرض الّتأكيد، في كّل مّرة، عمى  ،(6)5َفَأْصَبُحكا ِفي َداِرِى
نذارا لخصكمو يكمئذ.-عميو كسّمـصّمى هللا -تثبيتا لفؤاد محّمد،تعجيل نفاذ الكعيد في ُمعاندؼ الّرسل  كا 

كْثرة  يجمعيا خيٌط معنكؼّّ ناظـ، كىك الّتأكيد عمى قدرة -عميو الّسالـ-كما، كُثر أسمكب االعتراض في قّصة يكسف
مف ذلؾ مثال، ممفكظات مف قبيل، قكلو .هللا تعالى، كبياف عممو المحيط بكّل شيء، كأّنو مع العسر كبعده ُيْسرٌ 

ِ ِمْف َشْيءٍ ( /) َعِميـٌ ِبَما َيْفَعُمكفَ َكّللاَُّ :)تعالى ـْ ِمَف ّللاَّ ـْ ِفي ُيكُسَف((/)َكَما أُْغِني َعْنُك ْطُت -19يكسف/َكِمْف َقْبُل َما َفرَّ
67-80. 
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كلعّل، الاّلفت لمّنظر في تقّصي ابف عاشكر لممناسبات داخل القصص القرآني، إف في المستكػ المكضعي بيف 
تعكيُمو عمى نكع الخطاب المعترض"كىك، ما يعرؼ في (1)بنيتو الكبرػ، أك بيف الّسكر،أزكاج جممو، أك بيف أ

 ": (2)االصطالح المعاصر، باألنماط النصّية مف قبيل، الّسرد كالحكار، كالكصف، كالحجاج، كالبياف
( 49ُكَما َيا ُموَسى )َقاَل َفَمْن َرب  في طو سكرة:)-عميو السالـ-مثاؿ ذلؾ، ىذا الجزء المقتطع مف قصة مكسى     

َقاَل ِعْمُمَيا ِعْنَد َربِّي ِفي  (51(َقاَل َفَما َباُل اْلُقُروِن اأْلُوَلى )50َقاَل َرب َنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْمَقُو ُثمَّ َىَدى )
َماِء َماًء ( 52ِكَتاٍب اَل َيِضل  َربِّي َواَل َيْنَسى ) الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َمْيًدا َوَسَمَك َلُكْم ِفيَيا ُسُباًل َوَأْنَزَل ِمَن السَّ

اُكْم ( ِمْنَيا َخَمْقنَ 54( ُكُموا َواْرَعْوا َأْنَعاَمُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍت أِلُوِلي الن َيى )53َفَأْخَرْجَنا ِبِو َأْزَواًجا ِمْن َنَباٍت َشتَّى )
( َقاَل َأِجْئَتَنا ِلُتْخِرَجَنا ِمْن 56( َوَلَقْد َأَرْيَناُه آَياِتَنا ُكمََّيا َفَكذََّب َوَأَبى )55)َوِفيَيا ُنِعيُدُكْم َوِمْنَيا ُنْخِرُجُكْم َتاَرًة ُأْخَرى 

ِة،اعتبر ابف عاشكر اآليات المسّطر تحتيا ُجَمال ُمعْ (: 57َأْرِضَنا ِبِسْحِرَك َيا ُموَسى ) إذ"اَل  َتِرَضة ِفي َأْثَناِء الِقصَّ
ـِ ُمكَسى ألّف ذلؾ اَل ُيَناِسُب َذَتْفِريَع َقْكِلِو:)َفَأْخَرْجنا ِبِو َأْزكاجا (، َفَقكْ  ـُ  ُلوُ ُيْحَتَمُل َأْف َتُككَف ِمْف َكاَل )الَِّذؼ َجَعَل َلُك

ا( ِميُر َعاِئٌد ِإَلى الرَّبِّ اْلَمْفُيكـِ مف َخَبٌر ِلُمْبَتَدٍأ َمْحُذكٍؼ، َأْؼ ُىَك ا اأْلَْرَض ِمَياد  ا، َكالضَّ ـُ اأْلَْرَض ِمَياد  لَِّذؼ َجَعَل َلُك
  . (3)لفع)َربِّي(، َأْؼ َربُّ ُمكَسى

عناني مف قبيل االعتراض بالمقكالت الّسردّية بيف أجزاء  ىذا التكييف العاشكرؼ لممتتالية القرآنية، اعتبره شكقي بك
متكّسطا لكالـ شخصّية مكسى، كاسم ا ذلؾ بككنو  ،ذلؾ أّنو جيء بكالـ الّراكؼ، كىك هللا تعالىالخطاب الّسردؼ، 

أحد تطبيقات مبدأ المناسبة في تحميل الخطاب القصصّي في طريق البحث عف االنسجاـ بيف أقكاؿ الشخصية في 
الخطاب القصصي يستخدـ أضف إلى ذلؾ، أّنؾ تجد ابف عاشكر في بحثو عف كجكه التناسب داخل  (1)القصة.

                                                           
تلكم القصص بٌن  جزاء قٌصة بعينها يف القرآف فرض ُبث االنسجاـ  بٌنٌن السور لكن التكرار الوظيفي ألال يرل التناسب ب ابن عاشور (1)

 .الٌسور احلاضنة لوركدىا(

 .445البوعناين)شوقي(:ـ س:  (2)
 . 236-16:1984/235:تونس[:ط د:]للنشر التونسٌية الدار:التحريركالتنوير(:الطاىر) عاشور ابنانظر: (3)
 
 
 
 
 

 .444انظر:البوعنانً)بشوقً(:م س:  (1)
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كذلؾ، اعتراضات ذات نمط كصفّي، ككذا حجاجّي، ال تخرج عف خدمة غرض القصص العاـ، ممّثال في اليداية، 
 األمر الذؼ ال يغيب كذلؾ في ثنايا خطاب التكميف.

 : ب.االعتراض وسط آيات األحكام
عظمة الخالق الحكيـ الّذؼ راعى خصكصّية يستحضُر  لتفاصيل خطاب الّتكميف في النّص القرآني، إّف المتتّبع

كألجل ذلؾ، لـ يجىْء خطابا رياضّيا تجريدّيا، بل جاء ُيحاكُر ،الّنفس البشرّية كتفّردىا عف سائر المكجكدات
الكينكنة اإلنسانّية بكّل خصكصّياتيا العاطفّية، كالّركحّية عبر لغة فنّية، جمالّية تنشرح ليا الّنفكس فتْستسيغ 

لـ يكف ىذا الخطاب ليبمغ ذركة فاعميتو الّتكاصمّية، كال ليحّقق كظيفتو اإلقناعية، لك جاءت أحكامو في ك .أحكامو
كلكّف البياف اإلليّي، حّفيا بأساليب لغكّية مكّثفة،  ،شكل قكالب رياضّية مجّردة عف الّمغة الفّنية، أؼ)افعل/ال تفعل(

يعة الّنفسية لممكّمف، كىذا جكىر الفعل الّتكاصمي لممقّدس مع كاف مف بينيا أسمكب االعتراض، كذلؾ مراعاة لمّطب
ا ميّما مف اآليات، كىي تؤّسس لمحكـ الّشرعي، تييئة  لممكّمف الستقبالو، : المتمّقي لقد تخّمل أسمكب االعتراض عدد 

كال ُتْخِرُجكُىفَّ ِمْف )كجممة(كأْحُصكا الِعّدة )فانظر مثال إلى مْطمع سكرة الّطالؽ، فقد كرد فيو اعتراٌض بيف جممة
في " بالتمّيز، ألفّ  مكقع ىذه الجممة مف اآلية  َكقد َكِسـ ابف عاشكر (2)،(َكاتَُّقكا ّللاََّ َربَُّكـْ )كىك قكلو تعالى،(ُبُيكِتِيفَّ 

  (3)."العّدة مصالح كثيرة كتحتيا حقكؽ مختمفةٌ 
ظرفية الّطالؽ بيف الّزكجيف اعتراضا بديعا، يفيد جد المسمـ أيضا، في القرآف كسط أحكاـ الّرضاع، الكاردة ضمف ي

اَل ُتَكمَُّف َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَيا ، كىك قكلو تعالى:)(1)عمى َمْمَحع ابف عاشكر"أصكال عظيمة في الّتشريع لنظاـ المجتمع
مف باب تشّكؼ الّشريعة اإلسالمّية إلى -َلعْمرؼ -.كىذا233( البقرة/ اَل ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَىا َواَل َمْوُلوٌد َلُو ِبَوَلِدهِ 

                                                           
أىيػُّهىا (2)   1الطالؽ/( الى ُتيٍرًجيوىينَّ ًمٍن بػيييوهًتًنَّ. كىاتػَّقيوا اّللَّى رىبَّكيمٍ النَّيًبُّ ًإذىا طىلٍَّقتيمي النًٌسىاءى فىطىلًٌقيوىينَّ لًًعدَّهًتًنَّ كىأىٍحصيوا اٍلًعدَّةى  قولو تعاىل:)ايى

 . 298:28ك التنوير: ابن عاشور)الطاىر(:التحرير (3)  
 
 
 
 
 
 
 

 2/432(:التحرير ك التنوير:ابن عاشور)الطاىر (1)
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 ،تجّنب الّنزاعات بيف األفراد، كتكريميا لإلنساف، ذكرا كاف، أك أنثى، كلّّ حسب طبيعتو الخمقّية كالّنفسّية،تكريما
رآف كيزيد سمطانو عمى ا لمقتضيات الفطرة البشرّية، كىك ما مف شأنو أف يرفع التأّثر الّنفسي بركعة القمراعي  

 النفكس عند فيـ ىذه المعاني كاستساغتيا. 
تمؾ إذف، كانت خصكصّية أسمكب االعتراض في القرآف ُممّثمة في إسياماتو الكاضحة في تفعيل الكظيفة      

ف العامّية مف كلعّل، فساد الّمساف العربّي كضياع الّمغة العربّية بيْ .اإلقناعّية لممقّدس، كتحقيق الّتكاصل مع المسمـ
جية، كالّمغات األجنبّية مف جية أخرػ،يْجعل مف العسير اليكـ عمى القارغ العادّؼ أف يفيـ أساليب القرآف 

.كتربك ىذه الحاجة إلى تكّسل التفسير كمعانييا مباشرة مف النّص، لذلؾ يتحّتـ عميو العكدُة إلى ما سّطره الُمفّسركفَ 
ّتَخُذ األسمكب البالغّي، مقّكما مف مقّكمات تعميل المناسبة في القرآف،كىي البيانّي عمى كجو الخصكص عندما يُ 

 في ىذا المقاـ، خصكصية أخرػ العتراضاتو البيانّية في التحرير كالتنكير. 
 .خدمة االعتراض البياني القرآني لعمم المناسبة في التحرير والتنوير: 3

ال يْعدـ المّطمع عمى مصّنفات عمكـ القرآف كتفسيره في تراثنا العربّي، كْفرة الحديث عف تجّميات اّتساؽ النّص 
بناء...[، تشي جميعيا بحضكر -كْشي-تعميق-ضـّ -رصف-القرآني مف خالؿ تداكؿ مصطاحات مف قبيل:]نظـ

كجو الخصكص،غير أّف انبثاؽ عمـ مْممح الّتفكير النّصي في الثقافة العربية اإلسالمّية أجرأة عمى 
كاف ىك اإلجراء األكثر تعبيرا ضمف تطبيقاتو (1)ُتْعرف عمل ترتيبو وأجزائو,عمما مف عمـك القرآف، بو"(2)المناسبات،

عف ذلكـ الفكر النّصي لمقدامى، كالمفيكـ الّذؼ ُعّد األقرب إلى ما سّمي في المسانّيات المعاصرة بمفيـك االنسجاـ 
ميل الخطاب، لما يتراءػ لمنّظار مف جمّي انبناء عمـ المناسبات عمى مقّكـ الغرض أك المقصد في إطار تح

                                                           
يتعٌلق مبناسبة اللفظة للٌسياؽ الذم  أحدمهايظهر مفهـو ادلناسبة يف مباحث متنوعة من مباحث علـو القرآف كميكن متييزه إىل صنفٌن   (2)

فظٌي ككذا ادلعنوٌم يكتنفها كىو ما جيمعو مبحث تناسب الفواصل الٌذم خٌصو الزركشي يف الرهباف مببحث مستقٌل كحكى فيو التناسب الل
ىو تناسب معاين اجلمل كالوحدات اليت تتجاكز حدكد اجلملة الواحدة كىو ما خيتٌص بو علم ادلناسبات بٌن   الثاينبٌن فواصل اآلايت ك

 67-66اآلايت كالٌسور."انظر:البوعناين)شوقي(:مبدأ االنسجاـ:
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ق(في 708كقد سبقو الزبير الغرناطي ت)-ق(794األسنى لمّسكرة:ففي حديث البدايات، بدا الزركشّي ت  )
خل الّسكرة، أك بينيا كبيف ،منافحا عف تناسب اآلؼ فيما بينيا، إف دا-االحتجاج لحصكؿ المناسبة بيف سكر القرآف

مقصدىا، مستميما ذلؾ مف تعريف الّسكرة ذاتيا،"فيي مف ُسكر المدينة إلحاطتيا بآياتيا، كاجتماعيا كاجتماع 
ٌة ِلَمْف َتَتبََّع اآْلَياِت ِباْلُمَناَسَباتِ  كر]...[ألّف اآليات مرّتبة فييا ترتيبا مناسبا ، َكِفي َذِلَؾ ُحجَّ ـّ تعّقبو  ،(2)"البيكت بالسُّ ث

يرْكف جميعا، أّف كجكه تناسب الخطاب القرآني، إّنما تنبني عمى قاعدة (3)بالّتأييد جمع مف عمماء القرآف كالمفّسريف،
مركزّية، كىي استيفاء غرض الّسكرة، أك مقصدىا، ثـّ معرفة مكاطف حسف التخّمص بيف آييا كمقاطعيا كبيف 

سّمي بالبنية ة ُمْدرؾ الغرض في تحّقق تماسؾ النّص القرآني، أك ما"مطمعيا كخاتمتيا.مْثل ىذا االحتفاء بقيم
تجّمى بكضكح كافِر المظاىر في تحميالت الّطاىر ابف عاشكر في ثنايا التحرير (4)الكبرى عند المعاصرين,

ْف بأقصرىا، فيك القائل: نََّما َكاَن اكالتنكير، عندما ربط اإلعجاز في القرآف بمفيكـ الّسكرة كا  ي ِبُسوَرٍة, َوَلْم َواِ  لتََّحدِّ
ْعَجاِز ُأُموًرا اَل َتْظَيُر َخَصاِئُص  َيا, ِإالَّ ِبالنََّظِر ِإَلى َكاَلٍم َيُكْن ِبِمْقَداِر ُسوَرٍة ِمْن آَياِت اْلُقْرآِن, أِلَنَّ ِمْن ُجْمَمِة ُوُجوِه اْلِْ

نََّما َتْنِزُل سُ  َوُر اْلُقْرآِن ِفي َأْغَراٍض َمْقُصوَدٍة َفاَل ِغَنى َعْن ُمَراَعاِة ُمْسَتْوًفى ِفي َغَرٍض ِمَن اأْلَْغَراِض, َواِ 
.]...وَوُمَناَسَباِت َفْصِل اْلُخُصوِصيَّاِت اْلُمَناِسَبِة ِلَفَواِتِح اْلَكاَلِم َوَخَواِتِمِو ِبَحَسِب اْسِتيَفاِء اْلَغَرِض اْلَمُسوِق َلُو اْلَكاَلمُ 

يَجا ْطَناِب, َوَنْحِو َذِلَك, ِممَّا َيْرِجُع ِإَلى ُنَكِت َنْظِم اْلَكاَلِم,َوِتْمَك اَل َتْظَيُر ُمَطاَبَقُتَيا َجِميَّ اْلُجَمِل َوَوْصِمَيا,َواْلِْ ًة ِإالَّ ِز َواْلِْ
ُو, َفاَل َجَرَم َكاَن ِلَنْظِم اْلُقْرآِن َوُحْسِن َسْبِكِو ِإْعَجاٌز َيُفوُت ُقْدَرةَ  ْعَجاِز  ِإَذا اْسَتْوَفى اْلَغَرُض َحقَّ اْلَبَشِر ُىَو َغْيُر اْلِْ

ِق, ِإالَّ  وَرُة ِمَن اْلُقْرآِن اَل ُيْحَكُم َلَيا ِبالتََّفو   ِباْعِتَباَر َمْجُموِعَيا َبْعَد اْعِتَباِر الَِّذي ِلُجَمِمِو َوَتَراِكيِبِو َوَأْلَفاِظِو.َفَكاَنِت الس 
 .(1)َأْجزَاِئَيا
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ة مف المفّسريف المتقّدميف، مف أمثاؿ الّزمخشرؼ، كالّرازؼ، كأبي حّياف، بأىمية كلئف بدا مف الكضكح بمكاف كْعي ثمّ 
تناسب خكاتيـ الّسكر لفكاتحيا، عمى كجو الخصكص، فإّف ابف عاشكر قد أضاؼ الكثير إلى فيكـ أسالفو، كخطا 

اتح لمخكاتيـ، بل كذلؾ، بعمـ مناسبات القرآف خطكة بعيدة الّشأك في مستكياتو المختمفة، ال فقط في مناسبة الفك 
ـّ، ناىيؾ عف تعميمو لممناسبة بيف آيات السكرة، كبيف مقاطعيا بشكل يحكمو  انسجاـ أجزاء السكرة مع مقصدىا العا
منطق الّتدليل عمى غرض الّسكرة .نعـ،إّف نظرة فاحصة لمعمل الخفّية التي يفّسر عمى ضكئيا ابف عاشكر تعالق 

مطالع سكره بمقاطعيا،"َليْكشف عف قدرة الّرجل عمى تطكير الرؤية البالغية  جمل القرآف، كمتتالياتو، كربط
التقميدية بما يمّكنيا مف تجاكز اإلطار الضّيق لحدكد الجممة الكاحدة إلجراءات عمماء البالغة إلى مستكيات 

 . (2)أكسع، تصل أحيانا إلى مستكػ الّسكرة كاممة"
مخطاب القرآني، يالحع أّف الّسمة الغالبة عنده في مغامرة المعنى بيف كلعّل الّناظر إلى تحميالت ابف عاشكر ل

الجمل، أك في انتقالو مف بنية إلى أخرػ، ىي كفرة اعتماده عمى مكّكف االعتراض البيانّي في طريق انتزاع 
فارقة المناسبة، ضربا مف تحقيق انسجاـ المعنى في ذىف المتمّقي. مْثل ىذا الكالـ، يضعنا كجيا لكجو مع م

مفادىا:أّنى لعنصر مقحـ في التركيب،ال محّل لو مف اإلعراب ،مفيٍد لالنقطاع في أصمو النحكّؼ أف يكّلد االنسجاـ 
  في الخطاب؟

إّف اإلجابة عف ىذا السؤاؿ، ىي فحكػ األسطر المكالية، مف خالؿ التمثيل بزمرة مف عركض التحرير كالتنكير 
لقرآف بتكّسل مكّكف االعتراض البياني بشكل ال يخرج فيو ابف عاشكر عف في تعميل أكجو التناسب بيف أجزاء ا

حاكمية غرض السكرة كمقصدىا األسنى، سكاء بَحَث المناسبة في مستكيات مكضعية بيف أزكاج الجمل، أك بيف 
 أبنيتيا الكبرػ:

كىك مف أجّل األحداث التي  فمثال، عندما ننظر إلى سياؽ تحكيل القبمة مف بيت المقدس إلى مّكة في سكرة البقرة،
غاظت الييكد يكمئذ، إذ بو نسخت القكمية الييكدية بالعالمية اإلسالمية، نمفي تعميال عاشكريا ليذا النسخ عبر 

كذلؾ في قكلو (1)مع الغير، انطالقا مف الكسط،"جممة اعتراضّية حّدد فييا الّشارع مركزّية تفاعل األّمة المحّمدّية
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ِلكَ ﴿تعالى ُسوُل َعَمْيُكْم َشِييًدا َوَكذََٰ  تكّسط الذؼ﴾ َجَعْمَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا لَِّتُكوُنوا ُشَيَداَء َعَمى النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ
َفياُء( )اْلَبَقَرة/  ذ لّما أشارت (، إ143( ِإَلْخ َكُجْمَمِة)َكما َجَعْمَنا اْلِقْبَمَة الَِّتي ُكْنَت َعَمْييا(البقرة/142ُجْمَمِة:)َسَيُقكُؿ السُّ

ـُ اْلُمْسِمُمكَف، َكَأفَّ َذِلَؾ َفْضٌل َلُيـْ  ـٍ ُى اِبَقُة ِإَلى َأفَّ الَِّذيَف ُىُدكا ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقي ، َناَسَب َأْف َيْسَتْطِرَد ِلِذْكِر اآْلَيُة السَّ
، َكِىَي َفِضيَمُة َكْكِف ا ـَ ـْ ِىَي َخْيٌر ِممَّا َتَقدَّ ْلُمْسِمِميَف ُعُدكال  ِخَيار ا.َفِضيَمٍة ُأْخَرػ َلُي

كلعّل مف غايات ىذه الكسطّية، (2)
ِريَعِة َبَيان ا  أف"َجَعَمُيـْ  بأف يككف المسممكف شيداء عمى األمـ الّسابقة، ـْ ِمْف َأْسَباِبِو ِفي َبَياِف الشَّ َكَسط ا ِبَما َىيََّأ َلُي

ـِ. اَلاَلُت الَِّتي َراَجْت َعَمى اأْلَُم ـُ الضَّ َجَعَل َأْذَىاَف َأْتَباِعَيا َساِلَمة  ِمْف َأْف ُتَركََّج َعَمْيِي
(3) 

االعتزاز بدينيا كقبمتيا، كأّنيا أّمة الّدعكة األفضل بيف  مف إمكانات المعنى ليذه المناسبة أيضا، تربية األّمة عمى
األمـ، كال ينبغي ليا أف تسمع لمقاالت ضعاؼ العقكؿ مف أعداء ىذا الّديف، بل إّف اإليماف الحقيقّي، يقتضي منيا 

ف آيات كال يخفى انخراط ىذا التناسب الّذؼ حققو أسمكب االعتراض بي .اإلذعاف ألكامر هللا كالخضكع لمشيئتو
ـّ كىك إماطة المثاـ عف جحكد الييكد لفعل نسخ القبمة عنادا كمكابرة، كتماَنيـ  تحكيل القبمة، ضمف غرضيا العا

يمكف كذلؾ، أف نقتطع مف داخل بنية كبرػ في سكرة البقرة، تبدأ مف قكلو تعالى)َكَيْسَأُلكَنَؾ .-ملسو هيلع هللا ىلص -لصدؽ الّنبيّ 
ـْ َتْعِقُمكَف(، المتتالية التالية، كىي قكلو جّل  220َعف الَيَتاَمى(اآلية/ ـْ آَياِتِو َلَعمَُّك إلى قكلو تعالى)َكَذِلَؾ ُيَبيُِّف هللُا َلُك

ُموا أِلَْنُفِسُكْم َواتَُّقوا َّللاََّ َواْعَمُموا َأنَّ كعال:) ِر ُكْم ُماَل ِنَساُؤُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتْم َوَقدِّ ُقوُه َوَبشِّ
وا َوَتتَُّقوا َوُتْصِمُحوا َبْيَن النَّاِس َوَّللاَُّ َسِميٌع عَ (223اْلُمْؤِمِنيَن) اَل (224ِميٌم )َواَل َتْجَعُموا َّللاََّ ُعْرَضًة أِلَْيَماِنُكْم َأْن َتَبر 

( ِلمَِّذيَن ُيْؤُلوَن ِمْن 225ِبَما َكَسَبْت ُقُموُبُكْم َوَّللاَُّ َغُفوٌر َحِميٌم )ُيَؤاِخُذُكُم َّللاَُّ ِبالمَّْغِو ِفي َأْيَماِنُكْم َوَلِكْن ُيَؤاِخُذُكْم 
( المسّطر 224فقد اعتبر ابف عاشكر اآلية)(.226ِنَساِئِيْم َتَرب ُص َأْرَبَعِة َأْشُيٍر َفِإْن َفاُءوا َفِإنَّ َّللاََّ َغُفوٌر َرِحيٌم )

، مف قبيل عطف تحتيا، تْمِييدا كقع َمْكِقَع ااِلْعتِ  ـْ ،َكُجْمَمِة ِلمَِّذيَف ُيْؤُلكَف ِمْف ِنساِئِي ـْ ـْ َحْرٌث َلُك َراِض َبْيَف ُجْمَمِة ِنساُؤُك
َنَة َكالسَّ  َنَتْيِف، َكاَل تشريع عمى تشريع تعّمق بأحكاـ معاشرة األزكاج، إذ َكاَف الرَُّجُل ِفي اْلَجاِىِميَِّة ُيكِلي ِمِف اْمَرَأِتِو السَّ

ـَ ِلْمَمْرأَِة ِفي َذِلَؾ. َتْنَحلُّ  ِة، َكاَل َكاَل فجاء ىذا االعتراض البيانّي مناسبا لسياؽ اآليات (1)َيِميُنُو ِإالَّ َبْعَد ُمِضيِّ ِتْمَؾ اْلُمدَّ
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لقاءىا جزافا فكـ خربت -الكاردة في ىذه الكحدة المعنكية)إيالء ثـ طالؽ(، تربية لممسمـ بعدـ االستيانة باأليماف كا 
 ،كتقريرا كذلؾ، لقداسة رابطة الّزكاج التي تنعقد كتنحّل بكممة هللا. -جل التياكف بيميف الطالؽبيكت أل

كلئف"اقتصر أغمب البيانييف في التعامل مع أبكاب الفصل كالكصل عمى أنكاع عالقات كماؿ االّتصاؿ التي أقّرىا 
بيف الجمل المعترض بينيا، لتشتمل عمى الجرجاني بيف أزكاج الجمل، فإّف ابف عاشكر، يكّسع مجاؿ العالقات 

فنَتج عف ذلؾ، أف جاء في (2)أنكاع ال تندرج في الّنظرية البيانية ضمف ذلكـ االتصاؿ، بل سْمتيا االنقطاع".
التحرير كالتنكير، باقة بانكرامّية مف أنكاع العالقات التي نيضت بيا الجممة االعتراضّية في تحديد المناسبات في 

ما كافق فيكـ عمماء البياف حكؿ كماؿ االّتصاؿ، مثل االعتراض بيف التككيد كالمؤّكد، كبيف البدؿ  القرآف سكاء،
كالمبدؿ منو، كالبياف كالمبّيف(، أك ما استحدثو عمماء المناسبة في باب الفصل كالكصل، كىي عمكما، مسائل 

ـّ تناكليا ابف عاشكر، تناكال(1)انبثقت مالمحيا األكلى مع الزمخشرؼ،  دقيقا كأضاؼ إلييا، كذلؾ مثال، مف ث
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(1)
-96-95-94ُتٌللتو ادلناسبة ضمنيٌا عند تفسًن ادلقطع القرآين)اآلايت:مثال تناكؿ الزسلشرم االعرتاض بٌن اجلمل ادلتعاطفة بشكل   

عن حقائق غوامض التنزيل:دار الكتاب العريب بًنركت :  (من سورة األعراؼ.الزسلشرم)جار هللا(:الكشاؼ97-98
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قبيل:االعتراض بيف جممتيف متعاطفتيف، كاالعتراض التذييمي، كىك اعتراض يأتي في آخر الكالـ.كمف التجديد 
العاشكرّؼ أيضا، تكصيفو لمجممة االعتراضية في مكاضع كثيرة بأّنيا استئنافية، إذ، ال حكاجز عنده، تمنع مف 

 فا، عندما يقّر ذلؾ االستعماؿ كانسجاـ الخطاب.اعتبار االعتراض استئنا
:يكثر االعتراض بيف جممتيف متعاطفتيف في عركض دمحم الطاىر في تفسيره بشكل يصعب حصره، كلعّل قمت

ماواِت َواأْلَْرَض َوما َبْينَ أىّمو في ىذا المقاـ، ىك عطفو لمقّصة عمى القّصة،كما في قكلو تعالى  ُيما )َوَلَقْد َخَمْقَنا السَّ
نا ِمْن ُلُغوٍب( )ق/ َأَفَمْم ،"فػػػُمَناَسَبُة اتَِّصاِؿ َىِذِه اآْلَيِة ِبَما َقْبَمَيا، َأنَُّو َلمَّا َنَزَؿ َقْكُلُو َتَعاَلى:(38ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوما َمسَّ
ماِء َفْوَقُيْم َكْيَف َبَنْيناىا (، َكَكاَف َذِلَؾ َقِريب ا ِممَّا ُكِصَف ِفي 10)ؽ/َنِضيدٌ َليا َطْمٌع (ِإَلى َقْكِلِو:6)ؽ:َيْنُظُروا ِإَلى السَّ

َماَكاِت كَ  َة: ِإفَّ ّللاََّ َخَمَق السَّ ، قاؿ بْعُض اْلَيُيكِد ِبَمكَّ ـٍ، التَّْكَراِة ِمْف َتْرِتيِب اْلَمْخُمكَقاِت ِإْجَماال  اأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّا
اِبِع، َكا ْعَياِء، فُعطفت ىذه اْلُجْمَمُة َعَمى اْلُجْمَمِة الَِّتي َقْبَمَيا َعْطَف َكاْسَتَراَح ِفي اْلَيْكـِ السَّ اِلْسِتَراَحُة ُتْؤِذُف ِبالنَّْصِب َكاإْلِ

اِبِق َكَبْيَف َما ُفرَِّع َعْنُو ِمْف َقْكِلِو:) ـِ السَّ ِة، كَكَقَعْت ُمْعَتِرَضة  َبْيَف اْلَكاَل ِة َعَمى اْلِقصَّ َما  َفاْصِبْر َعمىاْلِقصَّ
نا ِمْن ُلُغوٍب .يؤّيد ذلؾ اّتصاليا بَقْكِلِو:)َيُقوُلوَن( (، ِإْبَطاال  ِلَمَقاَلِة اْلَيُيكِد، النطكائيا عمى معنى الحاؿ الداّؿ َوما َمسَّ

 ".(2)عمى قصر مّدة ذلؾ الخمق
ع المناسبة كلنا أف نالحع في ىذا المقاـ، كيف ربط ابف عاشكر، بإحكاـ، بيف قّصة سبب النزكؿ كبيف انتزا 

َلِييَِّة،  الخادمة باألساس لغرض الّسكرة، كىك َمْعَنى بياف إمكاف البعث بعد المكت بما يدخل ضمف َسَعِة اْلُقْدَرِة اإْلِ
متكّسال  مقّكـ االعتراض البياني، كىك ما يؤّكد أّف أساليب القرآف المتنّكعة، إّنما تتكامل ،فيما بينيا، ضمف حاكمّية 

 الكلِّ المعجز.
ـّ إّف الّتجديد األكضح الّذؼ سرػ في ىذا الباب، عند ابف عاشكر، ىك"اختصاصو بنكع مف أنكاع االعتراض بيف  ث

"،كال (1)،كىك اعتراض بيف متعاطفيف بحرؼ الفاء دكف غيره مف حركؼ العطف-كما سّماه-التفريع كالمفّرع عميو
ِزم ّف"غْرك،فقد ذكر الكفكؼ في الكمّيات في معرض حديثو عف العطف أ َبب عمى اْلُمَسّبب أو لالَّ الّتْفِريع يكون لمسَّ

.كمف (2)عمى اْلَمْمُزوم,وكما يكون عمى َتمام اْلعمَّة َكَذِلك يكون عمى َبْعضَيا.]..و,واَل ُبد من تعقيب التَّْفِريع ِباْلَبَيانِ 
                                                                                                                                                                                                   

 كاللغة كالتفسًن ابلدين العلم أئمة من: هللا جار اخلوارزمي, أمحد بن دمحم بن عمر بن زلمود. الزسلشرم ىو 134-2/133ق:1403:3ط
   ق.538سنة  فيها تويفق ك 467 زسلشر يف كلد. كاآلداب

(2)
 26/325:ابن عاشور)الطاىر(:ـ ف:انظر  

 

 .369بوعناين)شوقي(:ـ س:  (1)
 . 1:1998:2/1021الكفوم)أبو البقاء(:الكليات:تح:عدانف دركيش كدمحم ادلصرم:مؤسسة الرسالة:بًنكت:ط  (2)
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َياَح ُبْشًرا لى:)أمثمة ذلؾ في التحرير كالتنكير، ما جاء في تحميل المتتالية اآلتية كىي قكلو تعا َوُىَو الَِّذي َأْرَسَل الرِّ
َماِء َماًء َطُيوًرا ) ( ِلُنْحِيَي ِبِو َبْمَدًة َمْيًتا َوُنْسِقَيُو ِممَّا َخَمْقَنا َأْنَعاًما َوَأَناِسيَّ َكِثيًرا 48َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِو َوَأْنَزْلَنا ِمَن السَّ

ْفَناُه َبْيَنُيْم 49) ُروا َفَأَبى َأْكَثُر النَّاِس ِإالَّ ُكُفوًرا )( َوَلَقْد َصرَّ ( َفاَل 51) َوَلْو ِشْئَنا َلَبَعْثَنا ِفي ُكلِّ َقْرَيٍة َنِذيًرا( 50ِلَيذَّكَّ
 الفرقاف:(/52ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َوَجاِىْدُىْم ِبِو ِجَياًدا َكِبيًرا )

ِ ِباْلَخْمِق َكِذْكِر ِمنَِّتِو قاؿ ابف عاشكر:"ُجْمَمُة)َكَلْك ِشْئَنا َلَبَعْثَنا ِفي كُ  لِّ َقْرَيٍة َنِذير ا (اْعِتَراض َبْيَف ِذْكِر َداَلِئِل َتَفرُِّد ّللاَّ
َىِذِه اآْلَيَة ُمتَِّصَمٌة ِذؼ َأْخَتاُرُه َأفَّ َعَمى اْلَخْمِق.َكُمَناِسَبُة َمْكِقِع َىِذِه اْلُجْمَمِة َكَتْفِريِعَيا ِبَمْكِقِع اآْلَيِة الَِّتي َقْبَمَيا َخِفيٌَّة.َكالَّ 

: اْشِتَماُؿ التَّْفِريِع أّوال(اآْلَيَة،َكُيَؤيُِّد ذلؾ:32ِبَقْكِلِو َتَعاَلى)َكقاَؿ الَِّذيَف َكَفُركا َلْكال ُنزَِّؿ َعَمْيِو اْلُقْرآُف ُجْمَمة  كاِحَدة ()اْلفْرَقاف:
ـْ ِبِو،  َأفَّ ِفي َبْعِث َنِذيٍر ِإَلى ُكلِّ َقْرَيٍة َما ُىَك َأَشدُّ ِمْف َتْنِزيِل اْلُقْرآِف ُمَجزَّأ   :انياثَعَمى َضِميِر اْلُقْرآِف ِفي َقْكِلِو َكجاِىْدُى

ا َفِإفَّ َفَمْك َبَعَث ّللاَُّ ِفي ُكلِّ َقْرَيٍة َنِذير ا َلَقاَؿ الَّذيف كفُركا: َلْكاَل ُأْرِسَل َرُسكٌؿ َكاِحٌد ِإَلى النَّاِس َجمِ  ـْ اَل َتِقُف يع  َمَطاِعَنُي
"  .(1)ِعْنَد َحدٍّ

(، 50-49-48شّكل االعتراض البيانّي في ىذا المثاؿ بيف المفّرع عنو:)دالئل تفّرد هللا بالخمق:اآليات:      
ا َكِبير ا ) ـْ ِبِو ِجَياد  صمى -النبّي دمحم  ( /الفرقاف، كالقاضي بتحذير52كالّتفريع في جممة)َفاَل ُتِطِع اْلَكاِفِريَف َكَجاِىْدُى

ا مف كجكه المناسبة، سّكغ لممفّسر ىنا، -هللا عميو كسمـ ْعَكِة كضركرة اْلُمَباَلَغِة ِفي تبميغيا، كجي  ِمَف اْلَكَىِف ِفي الدَّ
بالّنظر، بطبيعة الحاؿ، إلى غرض الّسكرة الخركج مف ضيق المكضع، أقصد مستكػ الجممة كما قبميا، إلى رحاب 

إلى  33برػ، إذ الحظنا ارتدادا كرائّيا، أؼ اعتراضا بتسع عشرة آية،:]مف اآلية تمّثل البنية الك
يِبيِّ ليذا 51اآلية /الفرقاف[،بحثا عف انسجاـ في الخطاب.كألجل ذلؾ، كصف دمحم الطاىر تفسير الزمخشرؼ َكالطِّ

ّـِ أَْغَراِض السُّ  كَرِة ُدكَف َبَياِف ُمَناَسَبِتَيا ِلمَِّتي َقْبَمَيا كالحاؿ أّف التناسب المكضع أّنو ليس ِإالَّ َبَيانا لُمَناَسَبِة اآْلَيِة ِلُمِي
 بيف ىذه اآليات متحّقق في ميسـ االعتراض بيف التفريع كالمفّرع عنو كما ذىب إليو.

، كىك التقاء معنى الّتأكيد مع غياب المحّل -كما سّمي في الكّشاؼ-كبخصكص االعتراض في آخر الكالـ
آخر الكالـ، فقد درج عميو المفّسركف مف بعد الزمخشرؼ، كأطمقكا عميو تسمية:"اعتراٌض تذييمي"، اإلعرابّي في 

"، غير أّف دمحم الطاىر ابف عاشكر احتفى بيذا األسمكب بشكل غير مسبكؽ، ككّسع آفاقو  (2)أك"تذييل معترض
                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

(1)
 .53-19/52انظر:ابن عاشور)الطاىر(:التحرير كالتنوير: 

(2)
 ادلضمار ىذا يف فادلفٌسركف االعرتاضٌية ابجلملة عالقتو يف أٌما. الفواصل غًٍن  يف أك اآلايت فواصل يف القرآف يف الوركد كثًن الٌتذييل أسلوب 

 جيعل" مثال فالٌزسلشرم لك موافقا للبيانيٌٌن ذ جيٌوز ال آخر كفريق الٌتذييل على مٍشتمالن  االعرتاض أسلوب من جيعل فريق: فريقٌٍن  على



تفسير  االعتراض البياني في القرآن من خاللخصوصّيــة             حمّكمة جملّة علمّيةيان" "علَّمه الَب
 والتنوير التحرير

 

 

   

 (255الصفحة ) م2021 ديسمبر  ىـ/1443ربيع اآلخر /الثالث العدد

ـٍ  مْعن ى بجممة  أك بيف كالميف مّتصميفعمى نحك، تجاكز فيو تعريف القزكيني القاضي بأنو)اإلتياف في أثناء كال
أك أكثر ال محّل  مف اإلعراب لنكتة سكػ دْفع اإليياـ(،ليغدك معو ربقة تتضّمف كّل أشكاؿ االعتراض نحكّيو 
كبيانّيو، بما في ذلؾ ما يجيء في آخر الكالـ، كىك فيـ طّكر إلى حّد كبير تعامل الّزمخشرؼ مع ىذا األسمكب، 

،كذلؾ في قكلو:"االعتراض أف يؤتى -أحد المحّشيف عمى الكّشاؼ-لذؼ بمكره الّسعد التفتازانيكفّصمو عمى الّنحك ا
في أثناء الكالـ، أك في آخره، أك بيف كالميف مّتصميف، أك غير مّتصميف بجممة، أك أكثر، ال محّل ليا مف 

 ". (1)اإلعراب لنكتة
ذِلَك ِإَلْيَؾ َربَُّؾ ِمَف اْلِحْكَمِة( في معرض تفسير قكلو تعالى) بيذا االعتبار كّيف ابف عاشكر جممة)ذِلَؾ ِممَّا َأْكحى

 (,39(2)اإلسراء/َوال َتْجَعْل َمَع َّللاَِّ ِإليًا آَخَر َفُتْمقى ِفي َجَينََّم َمُمومًا َمْدُحورًا( ِممَّا َأْوحى ِإَلْيَك َرب َك ِمَن اْلِحْكَمةِ 
أْلُمَِّة ِبَضَماِئِر َجْمِع اْلُمَخاَطِبيَف َكَضَماِئِر اْلُمَخاَطِب َغْيِر اْلُمَعيَِّف ِإَلى خطاٍب تذييال معترضا، ُعِدؿ بو َعْف ُمَخاَطَبِة ا

ـَ ترجُع مناسبتو ِإَلى مستيّل البنية التي كرد ضمنيا كىي َقْكلو:َكَقضى َربُّؾَ  . لمنبي َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ
ْسَراء/ ، ىك َتْحِريض َعَمى اتَِّباِع َما ِفي اآليات الَسْبَع َعْشَرَة الكاردة قبمو كالمعدكدة (، فيذا االعتراض التذييمي23)اإْلِ

ـَ ِبَأفَّ ّللاََّ َأْكَحى ِإَليْ  ا َعَمى َأفَّ مف الحكمة مف َخْيٍر َكِثير، َكِفيِو أيضا اْمِتَناٌف عمى النبيء َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ ِو، َتْنِبيي 
ـُ، َكَأَمَرُه َأْف ِمْثَل َذِلَؾ اَل  ـْ َيُكْف َيْعَم ِ، َكَأنَُّو َعمََّمُو َما َل يُّكَف َلْكاَل اْلَكْحُي ِمَف ّللاَّ ُيَعمَِّمُو النَّاَس.كلؾ ىنا أف َيِصُل ِإَلْيِو اأْلُمِّ

 تتمّعف كـْ ليذا التذييل المعترض مف نكت مناسباتّية في سياؽ اآليات.

                                                                                                                                                                                                   

 البالغة(:زلٌمد)موسى أبو "البالغٌيٌن مجهور لطريقة ىذا يف سلالف كالمو,كىو تتٌبع من يعرفو كما,للٌتذييل شامال الكالـ آخر يف االعرتاض
  الكٌشاؼ يف التذييل مصطلح غاب فقد ىنا كمن 378 ص:العريب الفكر دار:الٌزسلشرم تفسًن يف القرآنٌية

 

(1)
 298ق:1304التفتازاين)عمر(:ادلطوؿ على التلخيص:مطبعة احلاج زلـر أفندم البوسين:األستانة:ط  

(2)
  106-15/105:ابن عاشور)الطاىر(:ـ ف:انظر 
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ْنِس َوَقاَل :)كذلؾ في سياؽ تحميل قكلو جل كعال َوَيْوَم َيْحُشُرُىْم َجِميًعا َيا َمْعَشَر اْلِجنِّ َقِد اْسَتْكَثْرُتْم ِمَن اْلِْ
ْمَت َلَنا َقاَل ال ْنِس َربََّنا اْسَتْمَتَع َبْعُضَنا ِبَبْعٍض َوَبَمْغَنا َأَجَمَنا الَِّذي َأجَّ ا ِإالَّ َما نَّاُر َمْثَواُكْم َخاِلِديَن ِفييَ َأْوِلَياُؤُىْم ِمَن اْلِْ

-ابف عاشكر جممة:)ِإفَّ َربََّؾ َحِكيـٌ َعِميـٌ(، َكاْلخطاب لمّنبي (، اعتبر128)األنعاـ/ ِإنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِميمٌ َشاَء َّللاَُّ 
اْسِتْحَقاِؽ اْلُخُمكِد ِفي اْلَعَذاِب، ، َتْذِييال  معترضا مناسبا لَتْأِكيد اْلَمْقُصكِد ِمَف اْلَمِشيَئِة ِمْف َجْعِل -َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّـَ 

يَمافِ  ْرِؾ، َكَجْعِل النََّجاِة مف َذِلؾ الخمكد َمُنكَطة  ِباإْلِ ، كذلؾ عمى احتماؿ كاف (1)َمُنكط ا ِباْلُمَكاَفاِة َعَمى الشِّ
، أؼ ليس ِمْف َبقِ  ا ُمْسَتِقالِّ .َقْكُلُو:)خاِلِديَف ِفييا ِإالَّ َما شاَء ّللاَُّ(، َكاَلم   يَِّة َمُقكِؿ َأْكِلَياِء اْلِجفِّ

ال تطالعنا أيضا، في ىذا المقاـ سمة تجديدية أخرػ في تحميل ابف عاشكر لمخطاب القرآني، يرػ مف خالليا، أف"
، ألّف فقيو لممناسبة بيف الجمل أك األبنية المعترض بينيا، يحكمو (2)تنافي بين أسموبْي االعتراض واالستئناف

ا لممذىب النحكؼ أك نصرة   منطق االنسجاـ سكاء، بيف اآلؼ فيما بينيا، أك ضمف مقصد الّسكرة برّمتو، كليس تأييد 
 النظرية البيانية.

ماءِ مف أمثمة ذلؾ:قكلو تعالى) ْل َعَمْيِيْم ِمَن السَّ (، اعتبره 4()الشعراء:آَيًة َفَظمَّْت َأْعناُقُيْم َليا خاِضِعينَ  ِإْن َنَشْأ ُنَنزِّ
َعَراء: (، إجابة  عف 3 ابف عاشكر"اْسِتْئَنافا بيانيا ناشىئا َعْف َقْكِلِو تعالى)َلَعمََّؾ َباِخٌع َنْفَسَؾ َأالَّ َيُككُنكا ُمْؤِمِنيَف)الشُّ

يَماِف َكَتْصِديِق اْلُقْرآِف، ِبَأفَّ ّللاََّ َتَساُؤِؿ النَِّبيِء َصمَّى هللُا َعَمْيِو َكَسمَّ  ـَ ِفي َنْفِسِو َعِف اْسِتْمَراِر ِإْعَراِض اْلُمْشِرِكيَف َعِف اإْلِ
ُر ذلؾ بأّف َىَذا ااِلْسِتْئَناُؼ المعترض َبْيَف اْلُجْمَمَتْيِف اْلَمْعُطكَفِة ِإْحَداُىَما َعمَ  ى اأْلُْخَرػ، َقاِدٌر َعَمى تبكيتيـ.كيفسَّ

َماِء، ِحيَنِئٍذ، َأْكَضُح َكَأَشدُّ َتْخِكيف ا لممكّذبيف ِلِقمَِّة اْلَعْيِد ِبأَ م ْمَثاِلَيا، َكِلَتَكقُِّع ُكلِّ َمْف ناسبتو َجْعُل َتْنِزيِل اآْلَيِة ِمَف السَّ
َماِء َأْف ُتِصيَبوُ   .(3)َتْحَت السَّ

                                                           
(1)

 .73أ/-8:ابن عاشور)الطاىر(:ـ ف:انظر  

(2)
 .30/298:ابن عاشور)الطاىر(:ـ ف:انظر  

(3)
 .19/94:ابن عاشور)الطاىر(:ـ ف:انظر  
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اِلَحاِت كفي معرض تفسيره لقكلو تعالى:)  ُر َّللاَُّ ِعَباَدُه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَمْيِو َذِلَك الَِّذي ُيَبشِّ
َة ِفي اْلُقْرَبى ر ابف (، قدّ 23سبأ/َوَمْن َيْقَتِرْف َحَسَنًة َنِزْد َلُو ِفيَيا ُحْسًنا ِإنَّ َّللاََّ َغُفوٌر َشُكوٌر() َأْجًرا ِإالَّ اْلَمَودَّ

َة ِفي اْلُقْربى(، اْسِتْئَناٌؼ اْبِتَداِئيّّ ِبُمَناسَ  ـْ َعَمْيِو َأْجرا  ِإالَّ اْلَمَكدَّ َبِة ِذْكِر َما أُِعدَّ ِلْمُمْشِرِكيَف عاشكر أّف جممة)ُقْل اَل َأْسَئُمُك
اِلحاِت( َكُجْمَمِة:)َكَمْف ِمْف َعَذاٍب َكَما أُِعدَّ ِلْمُمْؤِمِنيَف ِمْف َخْيٍر،كىي ُمْعَتِرَضة  َبْيَف ُجمْ  َمِة:)الَِّذيَف آَمُنكا َكَعِمُمكا الصَّ

ـْ ِإذْ  ِىَي ِمْف ُجْمَمِة َما َكاَجَو ِبِو  َيْقَتِرْؼ َحَسَنة (،َكَكاَف َمْكِقُعَيا ُىَنا ِلُمَناَسَبِة َما َسَبَق ِمْف ِذْكِر ِحَجاِج اْلُمْشِرِكيَف َكِعَناِدِى
َة اْلمُ  ـْ ِإَلى النََّظِر ِفي َعاَلَماِت ِصْدِؽ الرَُّسكؿِ اْلُقْرآُف ُمَحاجَّ ، َكاْسَتْفَتَح َبَصاِئَرُى ـْ ْشِرِكيَف، َكَنَفى ِبِو َأْكَىاَمُي

.إّف أمثاؿ (1)
ىذيف الّنمكذجيف، القائميف عمى اعتبار الجممة االعتراضية مستأنفة في آف، شائع في التحرير كالتنكير، بما 

، غير أّف الميـّ ىنا، الكقكؼ عمى كعي ابف عاشكر بأّف انعداـ المحّل يصعب حصره في مثل ىذا البحث
اإلعرابي لمتركيب المعترض بو، ال ينفي عنو التناسب المعنكّؼ، ليككف استئنافا، أك بيانا، أك تأكيدا، أك تفريعا ،أك 

اّل فبما ي فّسر كثافة حضكره في فذلكة، أك غير ذلؾ مف مظاىر االنسجاـ الّثاكؼ أصالة في مناسبات القرآف.كا 
 ثناياه؟

 خاتمة:ال
ا لئف جاءت الجممة االعتراضّية القرآنّية في مْستكػ أّكلي، مكاتيَة لتجّميات حضكرىا في الّمساف العربي نظام        

كيف ال، كىي المنخرطُة في سمؾ  خصكصّيتيا كتفّكقيا، ثافٍ  كأغراضا ، إاّل أّف ىذا األْمر، ال يْنفي في مْستكػ 
ـٍ مقّدٍس، جاء ليكّرس البناء األخالقي، كيشّيد المناىج الّتربكّية لإلنساف عمى مّر ، اإلعجاز الّثاكية كسط كال
 العصكر.

و، الّتي ػػػػة عبر أغراضػػػػكقد َشُرؼ أسمكب االعتراض البياني بالمشاركة في إْعالء ىذا البناء القيمّي، عقيدة، كشريع
ـّ  كلئف .يدمجيا ضمف ُمْدرؾ مناسبات القرآففتئ دمحم الطاىر ابف عاشكر ما  صّرح الّزمخشرؼ أّف الغرض العا

كىي المفيدة لالنقطاع في -فإّف سياقات التفسير في التحرير كالتنكير شّكمت منيا K(2)ىك الّتككيد لمجممة المعترضة
لة إقناعو بانسجاـ ُضركبا أخرػ مف الّنَكِت، قاـ عمييا صرح الّتكاصل مع القارغ، كمحاك -محضنيا النحكؼ 

المضاميف الدينية لمخطاب القرآني، ثمرة  مف ثمار االستعماؿ، ال خدمة  لمنظرية النحكّية. كتمؾ مف أخّص 
 .-رحمو هللا تعالى-خصائص االعتراض البياني في الرؤية التفسيرية التجديدية البف عاشكر

 مصادر البحث ومراجعو :
 القرآف الكريـ بركاية حفص عف عاصـ.

                                                           
 25/86:ابن عاشور)الطاىر(:ـ ف:نظرا  (1)

  2/92الٌزسلشرم)جار هللا(:الكشاؼ:  (2)
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نيضة لمطباعة :أحمد الحكضي كبدكؼ طبانة.تح:المثل الّسائر في أدب الكاتب كالشاعر(:ضياء الديف)ابف األثير
 .[د ت[:]د ط:]كالنشر كالتكزيع

 .[د ت[:]د ط:]اإلسكندرّية :منشأة المعارؼ :دمحم زغمكؿ سالـ :جكىر الكنز تح(:نجـ الديف)ابف األثير 
-صيدا:المكتبة العصرّية:دمحم محي الّديف عبد الحميد .تح.ُمغني المبيب عف كتب األعاريب(:ابف ىشاـ)نصارؼ األ

 .(1419/1999:)1ط:بيركت
البقاعي)برىاف الديف(:نظـ الّدرر في تناسب اآليات كالسكر:تح:دمحم عبد الحميد:دار الكتاب اإلسالمي: 

 القاىرة:]دت[.
اب القرآني مف خالؿ عمـ المناسبات :مؤمنكف بال حدكد:نشر مبدأ االنسجاـ:في تحميل الخطالبكعناني)شكقي(:

 2018:1المركز الثقافي لمكتاب:ط:
 ق1304التفتازاني)عمر(:المطكؿ عمى التمخيص:مطبعة الحاج محـر أفندؼ البكسني :األستانة :ط

  1413/199:)3ط:مطبعة الخانجي :تح محمكد دمحم شاكر:دالئل اإلعجاز( القادر.ع)الجرجاني
 :1999: 4ط:الييئة المصرّية العاّمة لمكتاب:تح محّمد عمي نّجار:الخصائص(:عثماف)جنيّ بف ا

    2012:  3: دار الساقي : بيركت : ط  العالمية االسالمية( : دمحم)حاج حمد 
   1413/1993 :)1ط :القاىرة:عالـ الكتاب..(دراسة لغكّية كأسمكبّية لمقرف .)البياف في ركائع القرآف(:تماـ)حّساف 

 (.1418/1998:) 3ط:القاىرة:عالـ الكتب(:بتصرؼ)الّمغة العربّية مبناىا كمعناىا -          
مكتبة دار العركبة لمنشر :المدني مطبعة:تح مازف مبارؾ:اإليضاح في عمل النحك(:الرحماف.ع)الزّجاجي

 (1378/1959):[د ط:]القاىرة:
 .2002:3العمـ لممالييف :ط: الّزركمي)خير الديف(:األعالـ:دار 

 1957الزركشي)بدر الديف(:البرىاف في عمـك القرآف:تح:دمحم أبك الفض إبراىيـ:دار إحياء الكتب العربية:القاىرة:
-بيركت:دار الكتب العممّية:ضبطو كعّمق عميو نعيـ زرزكر:مفتاح العمكـ(:أبك يعقكب)الّسّكاكي  

 ( 1407/1987)لبناف
ىػ 1408) 3ط :القاىرة :الخانجي لمنشر كالطبع  كالتكزيع مكتبة:تح عبد السالـ دمحم ىاركف :الكتاب(.عمرك)سيبكْيو

 (ـ1988/
 :ط:لبناف-بيركت:دار الكتاب العربي:فايز ترحيني:مراجعة:األشباه كالنظائر في النحك(:جالؿ الديف)السيكطي

(1404/1984 ). 
 د ت[[]د ط:]القاىرة.مكتبة دار التراث:أبك الفضل إبراىيـ محّمد:اإلتقاف في عمكف القرآف-       
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المؤسسة العربّية لمتكزيع بيركت باالشتراؾ مع :أصكؿ تحميل الخطاب في النظرية النحكّية العربّية(:دمحم)الشاكش
 .(2001-1421: )1ط:تكنس:كمّية اآلداب منكية

 (.1402/1982:) [د ط]كالنشر:دار العمـك لمطباعة :معجـ البالغة العربّية (:بدكؼ ) طبانة
 1984ابف عاشكر )الطاىر(:التحريركالتنكير:الدار التكنسّية لمنشر:]د ط[:تكنس:. 

 .(ـ1996/ىػ 1416:)1ط: القاىرة:دارالشركؽ :بناء الجممة العربّية-(:محّمد حماسة)عبد المطيف 
  2001: :القاىرة:طباعة كالنشر كالتكزيعدار غريب لم:العالمة اإلعرابّية في الجممة بيف القديـ ك الحديث-       

 . 
(1409/1989[: )د ط:]سكرية-حمب:دار القمـ العربي:إعراب الجمل كأشباه الجمل(:فخر الّديف) قباكة   

دار الكتب :إبراىيـ شمس الديف:تكضيح الحكاشي: اإليضاح في عمـك البالغة (.الخطيب)القزكيني 
  2010: 2ط:لبناف-بيركت:العممّية
 .ـ1932: 3ط:مصر:المطبعة الرحمانّية:عبد الرحماف البرقكقي.تح:التمخيص في عمكـ البالغة -       

 1998:2مؤسسة الرسالة:بيركت :ط:   الكفكؼ)أبك البقاء(:الكميات:تح:عدناف دركيش كدمحم المصرؼ:
 1998:1 :ط :تكنس :الحاميدار محّمد عمي :قراءة لسانّية جديدة:المنكاؿ الّنحكؼ العربي(:عّز الديف)المجدكب

  (.1426/2005 : )3ط:بيركت-دمشق:دار القمـ:مباحث في إعجاز القرآف(:مصطفى)مسمـ
 1993: 1ط:بيركت-دار الغرب اإلسالمي لبناف:نظرات في التراث الّمغكؼ العربيّ (.عبد القادر)المييرؼ 
 (1438/2015):  12ط:بيركت-دمشق:دار الفكر: الظاىرة القرآنّية(: مالؾ)بف نبّي 
 1992: 1ط:جّدة :دار عالـ الكتاب :تح عبد الرحماف المطركدؼ:القطع كاإلئتناؼ(:أبك جعفر)النّحاس

الجزائر.  2006/2007:ما جستير الجمل التي ال محل ليا مف اإلعراب ككظائفيا اإلبالغية يزيد بمعمش:  
 


