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 ُشورِعْنَد الطَّاِىِر ْبِن َعا االْبِتَكاُر المَُّغِويُّ في الِخَطاِب الُقْرآِني
 ِدرَاَسٌة في الَمْفُيوِم َوالَمْرِجِعيَّاتِ 

 وائل عبد األمير خميل مراد الحربيّ  د.
 جامعة بابل /كمية اآلداب

ًلد الشيخ محمد الطاىر بف عاشكر في الزيتكنة بتكنس سنة   في أسرة عممية عريقة تمتد أصكليا إلى ببلد ، ـ)ُٕٖٗ( كي
ـ) كىك في الػرابعة عشرة ُِٖٗ( كالتحؽ بجامع الزيتكنة سنة، عمـ المغة الفرنسيةكت، . كحفظ الطاىر القرآف الكريـُاألندلس
كساعده عمى ذلؾ ذكاؤه النادر ، كأظير ىمة عالية في التحصيؿ، فدرس العمـك التي تدرس في الزيتكنة كنبغ فييا، مف عمره

كالتحؽ بسمؾ التدريس في ىذا الجامع ، ـ)ُٖٔٗ( كالبيئة العممية الدينية التي نشأ فييا. تخرج الطاىر في الزيتكنة عاـ
. كقد اختير ِـ)َُّٗ( كلـ تمض إال سنكات قميمة حتى عيف مدرسنا مف الطبقة األكلى بعد اجتياز اختبارىا سنة، العريؽ

ثـ اختير ، ـ)ُِْٗ( ككذلؾ في لجنة اإلصبلح الثانية، ـ)َُُٗ( ابف عاشكر في لجنة إصبلح التعميـ األكلى بالزيتكنة في
كما كاف رئيس المفتيف المالكييف. كىك مف أعضاء المجمعيف العربييف في دمشؽ ، ـ)ُِّٗ( شيخا لجامع الزيتكنة في

 أصكؿ النظاـ االجتماعي في اإلسبلـ) كتفسير(ك مقاصد الشريعة اإلسبلمية)( ؛ مف أشيرىاّكالقاىرة. لو مصنفات مطبكعة
 كمما عني بتحقيقو كنشره، مكجز الببلغة)(ك أصكؿ اإلنشاء كالخطابة)(ك )الكقؼ كآثاره في اإلسبلـ(ك، التحرير كالتنكير)(
 .ْديكاف بشار بف برد) في أربعة أجزاء. كما كاف لو إسيامو العممي كالثقافي في المجبلت(

لطاىر ككاف ليا أثرىا البالغ ؛ فقد كاف ا، أحدثت آراؤه نيضة في عمـك الشريعة كالتفسير كالتربية كالتعميـ كاإلصبلح   
إال أف القضية ، ال يستطيع الباحث في شخصيتو كعممو أف يقؼ عمى جانب كاحد فقط، بف عاشكر عالما مصمحا مجددا

كمف ثـ جاءت آراؤه ككتاباتو ، الجامعة في حياتو كعممو كمؤلفاتو ىي التجديد كاإلصبلح مف خبلؿ اإلسبلـ كليس بعيدا عنو
 .ٓسيب كالضياع الفكرم كالحضارمثكرة عمى التقميد كالجمكد كثكرة عمى الت

كلقد احتكل تفسيره "التحرير كالتنكير" ، يعد الطاىر بف عاشكر مف كبار مفسرم القرآف الكريـ في العصر الحديث   
كأشار في بدايتو إلى أف ، عمى خبلصة آرائو االجتيادية كالتجديدية؛ إذ استمر في ىذا التفسير ما يقرب مف خمسيف عاما

ا ًفي التَّفىاًسيرً (( قاؿ:، كأحسف مما فييا، أحسف ما في التفاسير تفسيره احتكل ًفيًو أىٍحسىفي ًممَّا ًفي ، فىًفيًو أىٍحسىفي مى كى
كأكرد فيو ، اىتـ فيو بدقائؽ الببلغة في كؿ آية مف آياتو، كتفسير التحرير كالتنكير في حقيقتو تفسير ببلغي .ٔالتَّفىاًسيًر))

 .ٕباعتداؿ كدكف تكسع أك إغراؽ في تفريعاتيا كمسائميا بعض الحقائؽ العممية كلكف
ـ) بعد حياة حافمة بالعطاء العممي كاإلصبلح الفكرم ُّٕٗأغسطس  ُِ( كقد تكفي الطاىر بف عاشكر في   

 .ٖكالتربكم كالتجديد
ع إعجاز خصص الطاىر بف عاشكر في الجية الثالثة مف الجيات التي يرج مفيوم االبتكار عند الشيخ الطاىر:  

كقد ذكر فيو مجمكعةن مف تمؾ المبتكرات المغكية القرآنية، ، مبتكرات القرآف)( القرآف إلييا جزءا مف حديثو لما اصطمح عميو بػ

                                                           

 .ُِٗ :لجامع في تراجـ المعاصريفينظر: المعجـ ا ُ
 .ُِٗ :نفسوينظر:  ِ
 .َِٗ :ك الكفيات كاألحداثُْٕ/ ٔاألعبلـ ينظر:  ّ
 .َِٗ :. الكفيات كاألحداثُْٕ/ ٔاألعبلـ ينظر:  ْ
  .َُّ :ينظر: المعجـ الجامع في تراجـ المعاصريف ٓ
 .ٖ/ ُينظر: التحرير كالتنكير  ٔ
 .َُّمعاصريف: ينظر: المعجـ الجامع في تراجـ ال ٕ
  .َُّ :المعجـ الجامع في تراجـ المعاصريف ٖ



 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

358 

كفيو تحدَّث عف بعض األساليب المبتكرة الرئيسة مما تنطكم تحتو صكر جزئية كأمثمة فرعية يمكف لمف أراد اف يمتمس 
أك كما عبر عنيا ىك -كقد كشؼ الشيخ الطاىر عف عدد مف تمؾ األساليب، الرجكع إلييا في القرآف الكريـ نظائرىا

كسيقؼ البحث ىنا عمى مفيـك االبتكار كالمبتكر عند الطاىر بف عاشكر؛ مف ، في تفسيره -بالطرائؽ المبتكرة في التعبير
ار الذم في ضكئو جعؿ مف ذلؾ المفظ أك لغرض معرفة المعي، اجؿ تحديد الرؤية التي سار بيدييا في معالجتو لممكضكع

ثـ سيعرض البحث ألىـ األساليب كاأللفاظ التي كصفيا الطاىر بف عاشكر باالبتكار المغكٌم. كقبؿ البدء ، التركيب مبتكرا
و الشيخى الطاىرى إلى ىذه الفكرة ىك ىاجسي إضافًة شيءو جدي دو في ميداف بما قررناه البد مف اإلشارة إلى أفَّ الدافعى الذم كجَّ

كىذا ما يمكف أٍف نممسىو في قكلو عف المقدمة التي كتبيا عف ، البحث في اإلعجاز القرآني عامة كالمغكم منو خاصة
ازً (( اإلعجاز: ٍف تىكىمَّميكا ًفي ًإٍعجى ٍف تىقىدَّميكا ًممَّ نيكىتنا أىٍغفىمىيىا مى ًة أيصيكالن كى لىعىمَّؾى تىًجدي ًفي ىىًذًه اٍلميقىدّْمى ًنيّْ  اكى ، لقرآف ًمٍثؿى اٍلبىاًقبلَّ
اًنيّْ  ٍبًد اٍلقىاًىرً ، كىالرُّمَّ طَّاًبيّْ ، كىعى ادً ، كىالسَّكَّاًكيّْ ، كىًعيىاضو ، كىاٍلخى ادي))، فىكيكنيكا ًمٍنيىا ًباٍلًمٍرصى ًف النَّاًر الرَّمى ا ييٍفمىى عى ٍنيىا كىمى كىاٍفميكا عى

ُ .
كما قاؿ في ، ما أغفمو المتقدمكف ممف تكممكا في اإلعجاز القرآنيفيك ينطمؽ في عممو في تمؾ المقدمة مف البحث ع

ـٍ يىٍذكيٍرهي اأٍلىًئمَّ (( مكضع آخر: ا لى ةو مى اصَّ ًبخى اًزًه ًمٍف ىىًذًه اٍلًجيىًة كى ميكا ًفي ًذٍكًرًه))غىٍيرى أىنّْي ذىاًكره ىينىا أيصيكالن ًلنىكىاًحي ًإٍعجى ةي أىٍك أىٍجمى
ِ .

صمى ا عميو كآلو ( يعكد إلى إيمانو بأفَّ القرآفى الكريـى ىك المعجزةي الكبرل لمرسكؿ محمد. كاىتمامو ىذا باإلعجاز ًِذٍكًرًه))
كسمَّـ) كأنيا ميعجزةه باقيةه خالدة

كمرجع ىذا التمٌيز كسٌر ىذا اإلعجاز ىك نظـ القرآف ، . فبل بدَّ ليا مف أٍف تتميز مف غيرىاّ
كؿَّ مىف أرادى أٍف يدانيىو ًمف أصحاب النصكص البلحقة. كقد كىشىؼى عف أىمية  عمى نٍحكو يفكؽي كؿَّ النصكص السابقة كييٍعًجزي 

دىقىاًئقىوي ميرىادىةه ًلمًَّو (( خيصكصية النٌص القرآنٌي في ككًنو ميعجزان بقكلو: ـً اٍلبىًميًغ كى ـٍ أىنَّوي الى شىؾَّ ًفي أىفَّ خيصيكًصيَّاًت اٍلكىبلى كىاٍعمى
ا يىٍبميغي ًإلىٍيًو بىيىافي اٍلميًبيًف))تىعىالىى ًفي كىٍكًف القرآف  مىى ًمٍقدىاًر مى دٍَّيفى ًبًو عى مىٍمحيكظىةن ًلٍمميتىحى ميٍعًجزنا كى

. إفَّ تفكير الشيخ الطاىر في ْ
الجية الثانية مف جيات ( خصكصيات النٌص القرآني المؤدية إلى اتصافو بصفة اإلعجاز قاده إلى البحث في ما كسمو بػ:

رُّؼه بيا؛ قاؿ:، في شعرىـ أك نثرىـ، ثمة بما أبدعو القرآف الكريـ مف أساليب تعبيرية جديدة ليس لمعرباإلعجاز) المتم  تىصى
ـً اٍلبىًمي(( رًُّؼ ًفي أىسىاًليًب اٍلكىبلى ا أىٍبدىعىوي القرآف ًمٍف أىفىاًنيًف التَّصى ا اٍلًجيىةي الثَّاًنيىةي: كىًىيى مى ٍغفيكلى كىأىمَّ ةً ًغ كىىىًذًه ًجيىةه مى غى ، ةه ًمٍف ًعٍمـً اٍلبىبلى

نىٍثره  اًف ًشٍعره كى ـٍ أىفَّ أىدىبى اٍلعىرىًب نىٍكعى اعي كييَّافو ، فىاٍعمى طىابىةه كىأىٍسجى ٍف تىنىافىسيكا ًفي اٍبًتكىاًر اٍلمىعىاًني ، كىالنٍَّثري خى ابي ىىًذًه اأٍلىٍنكىاًع كىاً  كىأىٍصحى
تيكا ًفي تىرىاًكيًب أىدىاًئيىا ًفي  تىفىاكى طىابىًة طىًريقىةن كىاًحدى كى ـٍ ًبالنٍّْسبىًة ًإلىى اأٍليٍسميكًب قىًد اٍلتىزىميكا ًفي أيٍسميكبىًي الشٍّْعًر كىاٍلخى ةن تىشىابىيىٍت الشٍّْعًر فىيي

ٍذكى الشَّ  تَّى ًإنَّؾى لىتىًجدي الشَّاًعرى يىٍحذيك حى ا أىلَّفيكهي ًمٍف ذىًلؾى حى ًفي كىًثيرو ًمٍف فينيكنييىا فىكىاديكا الى يىعيدُّكفى مى اًئًد كى اًعًر ًفي فىكىاًتًح اٍلقىصى
ةن كىاًحدىةن كىأيٍسميكبنا كىاًحدنا))، ...،تىرىاًكيًبيىا ـٍ تىكىادي تىكيكفي لىٍيجى كىذىًلؾى اٍلقىٍكؿي ًفي خيطىًبًي كى

. كفي خضْـّ بحثو عف االختبلؼ كالتمايز ٓ
كمف ثَـّ فيك يقرر أفَّ ، فكرةي االبتكاًر القرآنيّْ  -في أغمًب الظف -عندهبيف القرآف الكريـ ككبلـ العرب: شعره كنثره انبثقٍت 

 قاؿ:، كىك قريبه مف النثر كلكنو ميتىميزه منو بما ابتكره مف أساليب، القرآفى الكريـى جاء عمى أسمكبو لغكمٍّ ال ييعىدُّ مف الشعر
ـٍ يىكيٍف ًشٍعرنا كىالى سىٍجعى كي (( لى اءى القرآف كى طىابىةً ، يَّافو فىمىمَّا جى كىافى ًمٍف أيٍسميكًب النٍَّثًر أىٍقرىبى ًإلىى اٍلخى اٍبتىكىرى ًلٍمقىٍكًؿ أىسىاًليبى كىًثيرىةن ، كى

يىا تىتىنىكَّعي ًبتىنىكًُّع اٍلمىقىاًصدً  ٍنشىاءً ، بىٍعضى مىقىاًصديىىا ًبتىنىكًُّع أيٍسميكًب اإٍلً مىى ًلسىاًف اٍلعىرىًب بيٍغيىتىوي ًفييىا أىفىاًنيفي كىًثيرىةه فىيىًجدي ًفيًو الٍ ، كى ميطًَّمعي عى
كىرىٍغبىتىوي))

يا في القرآف ٔ . كىكذا أخذٍت فكرةي االبتكاًر المغكمّْ تترسخ في فكًر الشيخ الطاىر بف عاشكر؛ فأخذ يىرسـي مبلمحى
نة الفصحاء كالبمغاء كأفَّ لمجيئو منثكرنا ميبيننا مرةن أخرل أٌنو كبلـه منثكره فاؽى ما جاء مف النثر عمى أىٍلسً ، الكريـ شيئنا فشيئنا

لىًكنَّوي فىاؽى ًفي (( قاؿ:، غاية إعجازية ميتمثمة في أنَّو جاء بشكؿ تعبيرمٍّ مألكؼ لمف أيرًسؿى إلييـ ٍنثيكرنا كى ا مى من اءى القرآف كىبلى فىجى

                                                           

 . َُِ-َُُ/ ُالتحرير كالتنكير  ُ
 .َُٔ/ ُنفسو:  ِ
 .َُِ/ ُنفسو: ينظر:  ّ
 .َُٖ/ ُنفسو:  ْ
 .ُُْ-ُُّ/ ُالتحرير كالتنكير  ٓ
 .ُُْ/ ُنفسو:  ٔ
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تىرىاكً  اًتًو كى تىكىافيًؽ كىًممى مىى اأٍلىٍلًسنىًة كى سىًتًو عى سىبلى ًتًو كى احى مىى اأٍلىٍلًسنىًة. فىكىافى كىٍكنيوي ًمفى النٍَّثًر فىصى تىعىثُّرو عى ًة ًمٍف أىقىؿّْ تىنىافيرو كى مى يًبًو ًفي السَّبلى
اًزًه)) إالَّ أنَّو بىًقيى ميعًجزنا ليـ في  –كما ىك شأفي كبلميـ -. كعمى الرغـ ًمف أفَّ القرآفى الكريـى جاء منثكرنا ُدىاًخبلن ًفي ًإٍعجى

بؿ راحى ييعمّْؿي سببى ىذا التنكيًع في ، كلـ يكتًؼ الطاىري بيذا، ؛ ألنو ابتكر أساليب لـ يسبؽ ليـ أٍف عرفكىاالكقت نفسو
قىًد اٍشتىمىؿى (( قاؿ:، كاستعماًؿ أساليبى أيخر لـ يعرفكىا مرةن أخرل، استعماًؿ القرآًف الكريـً أساليبى عرفتيا أىٍلًسنةي فصحائيـ مرةن  كى

مىى أىنٍ  ًبيّْ القرآف عى ـً اٍلعىرى تىٍيًف دىاًخمىتىٍيًف ًفي اإلعجاز: ، كىاًع أىسىاًليًب اٍلكىبلى فَّ ًلذىًلؾى التٍَّنًكيًع ًحٍكمى ـٍ يىكيكنيكا يىٍعًرفيكنىيىا. كىاً  كىاٍبتىكىرى أىسىاًليبى لى
مىى أىسىاًليبى ميٍختىًمفىةو كيؿّّ ييًجيدي أىكال ىما ظيييكري أىنَّوي ًمٍف ًعٍنًد المًَّو ًإٍذ قىٍد تىعىارىؼى اأٍليدىبىاءي ًفي كيؿّْ عى  ـٍ عى ٍصرو أىٍف يىٍظيىرى نيبيكغي نىكىاًبًغًي

ٍيثي الى يىٍستىًطيعي أى  ده أىٍف يىقيكؿى ًإفَّ ىىذىا اأٍليٍسميكبى لى أيٍسميكبنا أىٍك أيٍسميكبىٍيًف. الثَّاًنيىة أىٍف يىكيكفى ًفي ذىًلؾى ًزيىادىة التحدم المتحٌديف ًبًو ًبحى ـٍ حى
ٍضتيوي)) رى لىعىارى اءىنىا ًبأيٍسميكبو آخى لىٍك جى تيوي كى تىٍسًبٍؽ ًلي ميعىالىجى

المغكمّْ في الخطاًب القرآنيّْ  االبتكار. كمما سبؽ نرل أف فكرة ِ
ليو تعكد كمنو انبثقٍت كتبمكرتٍ  ممىحه مف مىبلمًحو تؤكّْدي حقيقةى ، ارتبطت بالبحث في اإلعجاز كا  أفَّ  فيي كٍجوه مف كجكًىو كمى

فيك ليس مف نتاج البشر؛ ألنَّو جاء بأساليبى جديدةو ، كمف ثىَـّ ، القرآفى ميعًجزه كأفَّ ىذا اإلعجازى ميستىًمره عمى تعاقب السنيف
ا بمىغىتٍ ، كمبتكرةو  تيوي كعىبل كىٍعبيوي في البىبلغة. فيك يىرىل أفَّ النصَّ القرآنيَّ ميتىفىرّْ  ليست ًمف كٍسع إنسافو مىٍيمى احى ده بًجدًَّة أيٍسميكًبو فىصى

ًتيا كأفَّ ىذا أمره لـ تىألىٍفوي العىرىبي في كبلًميا ٍفرى ًإفَّ (( كلعؿَّ ًمف أكضًح اإلشاراًت إلى ذلؾ ما نجده في قكلو:، كتعدًُّد دالالًتو ككى
لىةً  تىعىدًُّد الدَّالى فىادىًة كى ٍفرىًة اإٍلً مىى كى ٍبًنيّّ عى مىؿي القرآ، نىٍظـى القرآف مى ـي فىجي ٍضًعيَّةي التٍَّرًكيًبيَّةي الًَّتي ييشىاًركييىا ًفييىا اٍلكىبلى لىتييىا اٍلكى ف لىيىا دىالى

ًبيُّ كيمُّوي  ـي اٍلبيمىغىاًء كىالى يىًصؿي شىٍيءه ًمٍف كىبلى ، اٍلعىرى ًميىا كىبلى ًغيَّةي الًَّتي ييشىاًركييىا ًفي ميٍجمى لىتييىا اٍلبىبلى لىيىا دىالى ـٍ ًإلىى مىبٍ كى لىيىا ًمًي ًتيىا. كى غى مىًغ بىبلى
مىى اٍلقىًرينىةً  ادنا عى ا ييقىدَّري اٍعًتمى مىى مى لىةي مىا ييٍذكىري عى لىتييىا اٍلمىٍطًكيَّةي كىًىيى دىالى كىثيرىٍت ًفي القرآف ، دىالى ـً اٍلبيمىغىاًء كى لىةي قىًميمىةه ًفي كىبلى كىىىًذًه الدَّالى

تىٍقًديًر  فىةً ًمٍثؿى تىٍقًديًر اٍلقىٍكًؿ كى تىٍقًديًر الصّْ ـٍ ، ...،اٍلمىٍكصيكًؼ كى اًئًدًى ًب ًلقىٍصًر أىٍغرىاًضًو ًفي قىصى ـً اٍلعىرى لىةي الى تىتىأىتَّى ًفي كىبلى كىىىًذًه الدَّالى
ًؼ القرآف ـٍ ًبًخبلى وي بً ، كىخيطىًبًي ٍت أىٍغرىاضي كىًة سىمىحى طىالىةً فىًإنَّوي لىمَّا كىافى ًمٍف قىًبيًؿ التٍَّذًكيًر كىالتّْبلى طىالىًة تىأىتَّى تىعىدُّدي مىكىاًقًع ، اإٍلً ًبًتٍمؾى اإٍلً كى

ًؿ كىاأٍلىٍغرىاًض)) مى اٍلجي
. فكبلميو في ىذا النصّْ يكشؼي عف تكٌجيو إلى المكازنة بيف النصّْ القرآنيّْ ككبلـً العرًب لمكقكًؼ عمى ّ

عجاًزه ـ مف اشتراكو في أشياءى مع كبلـ العرب إال أٌنو في الكقت فيك يرل أفَّ النصَّ القرآنيَّ عمى الرغ، خصائص تفٌرًده كا 
ًتو ككىٍثرىًة حذكفو مما يكسبو ، نفسو مختمؼ في كفرة دالالتو كقكة ببلغًتو التي ال يصؿ إلييا كبلـي العرًب عمى الرغـ ًمف فىصاحى

مف اف يككف كتابا لمتذكير كالتبلكة. إفَّ  كاف ىذا إنما جاء لما أراده ا سبحانو كتعالى لكتابو، عمقا في الداللة كسعة فييا
، تىبنَّاىىا بعضي العمماء مف السابقيف فكرةه ، عمى الرغـ مف تقاديـً العصكر التي أينًزؿ فييا، فكرةى استمراًر إعجاًز القرآًف الكريـً 

القرآف مف حيث استمرت كقاؿ حاـز في منياج البمغاء: كجو اإلعجاز في (( كما في نىٍقؿ الزركشيّْ عف حاـز القرطاجني:
كال يقًدري عميو أحد مف البشر. ككبلـ العرب ، الفصاحة كالببلغة فيو في جميع أنحائيا في جميعو استمرارا ال يكجد لو فترة

ٍف تكمـ بمغتيـ ال تستمر الفصاحة كالببلغة في جميع أنحائيا في العالي منو إال في الشيء اليسير المعدكد ثـ تعترض ، كمى
 .ْبؿ تكجد في تفاريؽ كأجزاء منو))، فبل تستمر لذلؾ الفصاحة في جميعو، فينقطع طيب الكبلـ كركنقوي ، إلنسانيةالفترات ا
االبتكار)؛ فيك ( إلى المعنى المغكم لمفظ، يستند مفيكـي االبتكاًر في المغة القرآنية عند الشيخ الطاىر بف عاشكر  

كقد ، ف العكدة إلى المعجمات العربية أفَّ داللتىو تىرتبطي باألكًؿ مف كؿّْ شيءكيبدك م، بكر)( مأخكذ مف الفعؿ الثبلثي المجرد
كعمى المرأة العذراء التي لـ ، يككفي ىذا المعنى أيطمؽى أكؿى األمًر عمى ما ىك مادٌم كإطبلًؽ اسـً الًبٍكر عمى الطفًؿ األكؿً 

البىٍكري مف (( قاؿ الخميؿ:، كيسمكف الخركج فيو باإلبكار، بيٍكرة)( إذ يسمكنو، كما ييٍطًمقكنو عمى أكًؿ النيارً ، يىٍمسىٍسيا رجؿ
: أكؿ كلد الرجؿ غبلمان كاف أك ، ...،كاألنثى بىٍكرة، اإلبؿ: ما لـ يبزؿ بعد : التي لـ تمس مف النساء بعد. كالًبكري كالًبٍكري

                                                           

 .ُُٓ/ ُنفسو:  ُ
  .ُُٓ/ ُنفسو:  ِ
 .َُُ/ ُنفسو:  ّ
 .ِِ: ، كأسرار ترتيب القرآفِْ/ ُ :، كمعترؾ األقرافَُ/ ْ، كينظر: اإلتقاف في عمـك القرآف َُُ/ ِالقرآف البرىاف في عمـك  ْ
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: السيركرة فيو))كالٌتبكيري كالبيككر كاالبتكار: الم، ...،كالبكري مف كؿ شيء: أكلو، ...،جارية ضي في ذلؾ الكقت. كاإلبكاري
ُ .

ًبؿ كىجمعو: ًبكاره (( كأضاؼ ابف دريد أف البكر ىك : العربي تسمّْي الًَّتي كلدت بىطنا ، الفىتيُّ مف اإٍلً قىاؿى أىبيك الييثـً كًبكىارةه. كى
ييقىاؿ لىيىا أىٍيضا ًبٍكره مى  ، كالبيككري ، ا لـ تىمد... كالبيٍكرىةي مف الغىدىاة تيجمع بيكران كأبكاران...كىاًحدنا ًبٍكران بكلًدىا الًَّذم تىبتًكري ًبًو. كى

ٍقت : الدُّخكؿ ًفي ذىًلؾ اٍلكى ٍقت. كاإلبكاري كج ًفي ذىًلؾ اٍلكى : اٍلخيري ًديث ، كالتبكيري ًفي حى ييقىاؿ: باكىٍرتي الشٍَّيء ًإذا بكٍَّرتى لىوي... كى كى
مىعًة كا( آخر: : خرج ًإلىى اٍلمىٍسًجد باًكران  فىمىٍعنىى ِبتىكر فموي كذىا)مىٍف بىكَّرى يٍكـى الجي قىاؿى ، بىكَّرى : أىدرؾى أكؿ الخيطبة. كى معنى ابتىكرى كى

ميعىة ميعىة قبؿ اأٍلىذىاف، أىبيك سعيد ًفي قىٍكلو: مف بكر كابتكر ًإلىى اٍلجي ف لـ يأتيا باكران فقد بكَّر، تىٍفًسيره عندنىا: مف بكر ًإلىى اٍلجي ، كىاً 
قتيىا)) كىأما ابتكارىا فىأف تدرؾى أكؿ كى

كىذا األصؿي يدؿُّ عمى أكًؿ ، بكر) أصؿه كاحده يتفرَّعي إلى معافو ( كبيَّفى ابفي فارس أفَّ . ّ
. كىالتٍَّبًكيري كىاٍلبيكيكري كىااًلٍبًتكىاري ، اٍلبيٍكرىةي كىًىيى اٍلغىدىاةي (( كًمف معانيو:، الشيء كبيديٌكه ٍمعي اٍلبيكىري ٍقًت))كىاٍلجى : اٍلميًضيُّ ًفي ذىًلؾى اٍلكى

ْ .
: أىكؿ باكيكرىةى اٍلفىاًكيىةً (( كقاؿ ابف منظكر: ًتًو. كاٍبتىكىرى الرجؿي مىى بىاكيكرى قىًد اٍبتىكىٍرتي الشيءى ًإذا اٍستىٍكلىٍيتي عى ٍف أىسرع ، ...،كى كيؿُّ مى كى

ٍطبىةى ، ًإلى شىٍيءو  : أىدرؾ الخي ليا فىقىٍد بىكَّرى ًإليو. كاٍبتىكىرى تيو.....، ًمٍف أىكَّ : باكيكرى ؿي كيؿّْ شىٍيءو ًديًث:، كىىيكى ًمفى اٍلبىاكيكرىًة. كأىكَّ ًفي اٍلحى  كى
ًميٍّ ( بىاتي عى رى ـي ، كىانىٍت ضى مىٍيًو السَّبلى ذا اٍعتىرىضى قىطَّ ، عى ًفي ًركىايىةو:)أىٍبكاران ًإذا اٍعتىمىى قىدَّ كاً  ًميٍّ ( ؛ كى بىاتي عى رى مىٍيوً ، كىانىٍت ضى ـي  عى ، السَّبلى

ٍربىةى ثىاًنينا)) ٓالى عيكنان) ميٍبتىكىرىاتو  ٍربىتىوي كىانىٍت ًبكران يىٍقتيؿي ًبكىاًحدىةو ًمٍنيىا الى يىٍحتىاجي أىف ييًعيدى الضَّ  . كقاؿ الفيركزابادم:ٔأىم أىف ضى
ليو، كبىكىرى عميو(( : فقد أٍبكىرى إليو في أٌم كقتو ، بيٍكرىةن  كباكىرىهي: أتاهي ، كبىكَّرى كاٍبتىكىرى كأٍبكىرى ، كفيو بيككران ، كا  ٍف بادىرى إلى شيءو ككيؿُّ مى

: قىًكمّّ عمى البيككًر)) از:((( . كفي تاج العركس:ٕكاف. كبىكيره كبىًكره ) الرجؿي ( ك) مف اٍلمجى ٍطبىًة). ( ًإذا، اٍبتىكىرى أىٍدرىؾى أىٌكؿى الخي
ٍطبىةى: سىًمعى أى  از: اٍبتىكىرى ( ٌكلىيىا؛ كىىيكى ًمف الباكيكرة.كعبارىةي األىساس: كاٍبتىكىرى الخي كأىصؿي ، أىكىؿى باكيكرىةى الفاكيًة)( ًإذا، ك) مف اٍلمجى

تيو)) : بكيكرى االبتكاًر االستيبلءي عمى باكيكرًة الشٍَّيًء.كأىٌكؿي كؿّْ شٍيءو
. كيبدك ًمف كبلـً الشيًخ الطاىًر بف عاشكر أنَّو يشترط في ٖ

قبؿى اإلسبلـ كلذلؾ  أم أٍف ال يككف كاردنا في شعر العرب أك نثرىـ، ككفى أكؿي استعماًلو في القرآًف الكريـالمبتكر القرآنٌي أٍف ي
ـٍ أىٍظفىٍر (( قاؿ:، نجده يؤكد أنَّو لـ يجد نظائرى ليذا المبتكر في كبلـ العرب لى ٍيًر القرآف، كى ًفٍظتي ًمٍف غى ًبأىنَّيىا كىانىٍت ، ًفيمىا حى

مىةن عً  فىمىعىمَّيىا ًمٍف ميٍبتىكىرىاًت القرآف))، ٍندى اٍلعىرىبً ميٍستىٍعمى
ٍبتىكىرىاًت (( . كقاؿ:ٗ ـً اٍلعىرىًب فىييكى ًمٍف مي قىعى ًفي كىبلى كا ًمٍنوي شىٍيئنا كى ـٍ يىٍذكيري لى كى

خي الطاىري . كسنقؼ في البحث عمى عبارات أخرل مشابية تؤكد ىذا الفيـ. كمف الميـ أف نذكر أفَّ ما كسىمو الشيَُالقرآف))
كما أفَّ األسبابى التي تؤدم إلى ىذا الكصًؼ مختمفةه ىي األخرل؛ فقد يككفي لفظنا مفردنا ، باالبتكاًر ميتنكعه مف حيث البنية

ـي داللتىو إلى داللةو جديدةو غيًر مسبكقةو في كبلـ العرب كقد يككف عبارةن غيرى مستعممةو سابقنا كليا داللةه ، نىقىؿى القرآفي الكري

                                                           

 .ٕٔ/ ْ، كلساف العرب ٕٗٓ-ٔٗٓ/ ِح ، كالصحأِّ/ ُ. كينظر: جميرة المغة ّٓٔ – ّْٔ/ ٓالعيف  ُ
مَّى اي ّٖ/ ِٔفي: مسند أحمد  ِ ، ، بمفظ اخر، فيو: عىًف النًَّبيّْ صى ـٍ رىٍأسىوي، كىاٍغتىسىؿى ديكي ميعىًة فىغىسىؿى أىحى : " ًإذىا كىافى يىٍكـي اٍلجي ـى قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى عى

قً  طىاىىا، كىًصيىاـً سىنىةو، كى ٍطكىةو خى ، كىافى لىوي ًبكيؿّْ خي ، ثيَـّ دىنىا فىاٍستىمىعى، كىأىٍنصىتى جـ الكبير كفي: المع ) سىنىةو ".ِيىاـً (ثيَـّ غىدىا أىٍك اٍبتىكىرى
:  :ُِٔ/ ُلمطبراني  ، قىاؿى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ، ثيَـّ دىنىا »عًف النًَّبيّْ صى ، أىًك اٍبتىكىرى ميعىًة، ثيَـّ غىدىا، أىٍك رىاحى ؿى كىاٍغتىسىؿى يىٍكـى اٍلجي مىٍف غىسَّ

ٍطكىةو يىٍخطيكىىا كىأىجٍ  ًصيىاـً سىنىةو كىأىٍنصىتى كىاٍستىمىعى، كىافى لىوي ًبقىٍدًر كيؿّْ خي  « ًر ًقيىاـً سىنىةو، كى
 .ُِٖ-ُِٕ/ َُتيذيب المغة  ّ
 .ِٕٖ/ ُمقاييس المغة  ْ
، كالنياية في غريب الحديث كاألثر ْٖ/ُ، كغريب الحديث البف الجكزم ُِّ/ّالحديث بيذا المفظ في: غريب الحديث لمخطابي  ٓ

ُ/ُْٗ. 
 .ُٖ -ٕٕ/ ْلساف العرب  ٔ
 .ِّٔ/ َُ، كتاج العركس ّْٓ-ّّٓ :القامكس المحيط ٕ
 .َّْ، كالمغرب في ترتيب المعرب: ِٕ/ ُ. كينظر: أساس الببلغة ِْٔ -ُِْ/ َُتاج العركس  ٖ
 .ّٖ/ ْالتحرير كالتنكير  ٗ
 .ِٔ/ ُٕنفسو  َُ
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كما في بعض األمثمة التي سنقؼ عمييا ، أك أنيا مستعممة عمى نٍحكو فنيٍّ كببلغيٍّ لـ يىٍسبؽ لمعرب أف عرفتو، جديدة أيضا
كمية ، ككما في بعض األمثاؿ القرآنية التي رأل الشيخ الطاىر أنَّيا مما لـ يعيده العرب كقد يككف جممةن مكجزةن ذات داللة حى

، ال بدَّ ًمف اإلشارًة ىنا إلى أفَّ االبتكارى مف المصطمحات التي تيستعمؿ في ميداًف النقد األدبيجامعة تجرم مىجرل المثؿ. ك 
فىا نقيض، كيحيؿ غالبا عمى ما ال يمكف تقميده بؿ إفَّ االبتكارى كالتقميدى عند بعض المختصيف بالنقد األدبيّْ طىرى

. كيمتاز ُ
كىذا يككف في  –الة التي تنتج مف تكافر عنصريف ىما عمؽ اإلحساس النصُّ الذم يتصؼ باالبتكار أك االختراع باألص

. كفي ضكء المنيج الذم اتخذه الشيخ الطاىر لعرض مكضكع ِكالعنصر الثاني استقبلؿ التعبير كتميزه -ميداف الشعر طبعنا
كما –المغة القرآنية  مكضكع المبتكرات المغكية في القرآف الكريـ كطريقتو في تناكليا يمكننا اف نقسـ مظاىر االبتكار في

 كسنقـك بعرضيما عمى النحك اآلتي:، عمى قسميف -فيميا الشيخ الطاىر
تعُـّ أسمكب القرآف  مبتكراتألنيا ، كفيو عالج مجمكعة مف األساليب المغكية التي يمكف أف نصفيا بالعامة القسم األول:  

ا مخصكصن  ًيوً  -كما سبقت اإلشارة  -كىذا األمر نابع، اجميعو كال تخٌص لفظان منو بعينو أك آيةن محددة أك نصن ، ًمف تكجُّ
ٍمًع كؿّْ ما يؤيدي قضيةى اإلعجاًز المغكمّْ لمقرآًف الكريـً  كمف ىنا فقد عىرىضى الطاىري مجمكعةن ًمف األشكاًؿ التعبيريَّة ، إلى جى

فكاف ، ية الجديدة التي كسمت النص القرآني بميسمياكاألنماط األسمكب، الرئيسًة التي ميَّزت نىٍظـى القرآًف ًمف بقيًة كبلـً العربً 
ا مبتكرنا متميزنا. كسنقؼ في ىذا الجزء مف البحث عمى تمؾ المبتكرات التي تشمؿ ظكاىرى أساسية ، كًمف ثىَـّ ، مختمفنا كاف نصِّ
الشيخي الطاىري عمى أفَّ  فأضفٍت عميو طابع االبتكار كالتفرد كاإلعجاز. نصَّ ، قاـ عمييا بناء النص القرآني الكريـ، ككبيرة

ـً اٍلعىرىًب))(( قاؿ:، لمقراف مبتكراتو تميز بيا ٍف بىًقيًَّة كىبلى يَّزى ًبيىا نىٍظميوي عى ًلٍمقيٍرآًف ميٍبتىكىرىاته تىمى ىىذىا كى
. كفي ما يأتي يقؼ البحث ّ

، إلى كصفيا بيذا الكصؼ كالسبب الذم دعا الشيخ الطاىر، عمى تمؾ األساليب الرئيسة التي تتصؼ بصفة االبتكار
لمكشؼ عف مدل الجدة في ، مكازنيف بعد ذلؾ بيف كبلمو عمييا مف جية كما قالو العمماء السابقكف فييا مف جية أخرل

  أقكالو كمرجعياتو في ما ذىب إليو.
رآًف عمى أسمكب . يرل الطاىر بف عاشكر أفَّ مف القراف الكريـ ابتكر أسمكبو الخاص بو في مبناه العاـ؛ إذ جاء القُ 

الىةى (( قاؿ:، يختمؼ عف أسمكب الشعر كالنثر آنذاؾ اًلؼي الشٍّْعرى الى مىحى مىى أيٍسميكبو ييخى اءى عى مىٍيًو اٍلعيمىمىاءي ، اىنَّوي جى قىٍد نىبَّوى عى كى
طىابىةى بىٍعضى الٍ ، اٍلميتىقىدّْميكفى  الؼ أسمكب اٍلخى ُـّ ًإلىى ذىًلؾى أىفَّ أسمكبو ييخى الىفىًة))كىأىنىا أىضي ميخى

. كقد أرجع سبب ىذا االختبلؼ إلى ْ
اءى (( قاؿ:، إلى أفَّ القرآفى كتابي حفظو كتبلكة كأفَّ ىذا مف كجكه إعجازه؛ ألفَّ الطريقةى التي بيًني عمييا طريقةه ميبتكرةه  جى

تيوي  كى ًتبلى دي ًحٍفظيوي كى اًزًه ًإذٍ ، ًبطىًريقىًة ًكتىابو ييٍقصى كًه ًإٍعجى ذىًلؾى ًمٍف كيجي مىى طىًريقىةو ميٍبتىكىرىةو لىٍيسى ًفييىا اتّْبىاعه ًلطىرىاًئًقيىا  كى كىافى نىٍظميوي عى
(( ـً ًة ًفي اٍلكىبلى اٍلقىًديمى

. كما ذىب إليو الطاىر ىنا نجد لو مصادر سابقة عند بعض عمماء اإلعجاز السابقيف؛ فقد أشار ٓ
، كنظـ القرآف جنس متميز(( كمف ذلؾ قكؿ الباقبلني:، طابةً بعضي القدماء إلى أفَّ القرآف جنسه مختمؼه عف الشعًر كالخ

اًزًه (( . كمنو ما كرد في قكؿ القاضي عياض:ٔكقبيؿ عف النظير متخمص))، كأسمكب متخصص اٍلكىٍجوي الثَّاًني مف ًإٍعجى
ـً اٍلعى  اًلؼي أًلىسىاًليًب كىبلى قىفىٍت صيكرىةي نىٍظًمًو العىًجيًب كىاأٍليٍسميكبي اٍلغىًريبي اٍلميخى مىٍيًو كىكى اءى عى نىٍثًرىىا الًَّذم جى مىناًىج نىٍظًميىا كى رىًب كى

ده  ٍد قىٍبمىوي كىالى بىٍعدىهي نىًظيره لىوي كىالى اٍستطىاعى أىحى ـٍ ييكجى لى ٍت ًفيًو  مىقىاًطعي آًيًو كىاٍنتىيىٍت فىكىاًصؿي كممات إلٍيًو كى ارى اثىمىةى شيء ًمٍنوي بىٍؿ حى ميمى
تىد ـٍ كى ـٍ مف نىٍثرو أىٍك نىٍظـو أىٍك سىٍجعو أىٍك رى عيقيكلييي ـٍ يىٍيتىديكا ًإلىى ًمٍثًمًو ًفي ًجٍنًس كىبلًمًي لى ـٍ كى ))لَّيىٍت ديكنىوي أىٍحبلمييي . ٍٕجزو أىٍك ًشٍعرو

                                                           

 .ُّ، ِٗينظر: االبتكار في األدب كالفنكف: ُ
 . ِٖ-ُٖينظر: ابف سناء الممؾ كمشكمة العقـ كاالبتكار في الشعر:  ِ
 .َُِ/ ُالتحرير كالتنكير  ّ
 .َُِ/ ُنفسو  ْ
 .َُِ/ ُنفسو  ٓ
 .ِّْ:إعجاز القرآف لمباقبلني ٔ
 .ِْٔ/ ُالشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى  ٕ
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ككجكه إعجاز القرآف (( قاؿ القرطبي: ،ُبالنظـ المخصكص صار القرآف قرآنا))(( كقاؿ الراغب عف األسمكب القرآني:
ٍيًرىىا ةه: ًمٍنيىاعىٍشرى  ًفي غى اًلؼي ًلكيؿّْ نىٍظـو مىٍعييكدو ًفي ًلسىاًف اٍلعىرىًب كى ًميًع كمنيا ا، ...،النٍَّظـي اٍلبىًديعي اٍلميخى اًلؼي ًلجى أٍليٍسميكبي اٍلميخى

أىسىاًليًب اٍلعىرىًب))
ا ًفي(( كمف ذلؾ ما نقمو الزركشي عف بعضيـ مف أف اإلعجاز في القرآف يعكد إلى ،ِ ًو ًمفى النٍَّظـً مى

ميبى  ـً اٍلعىرىًب كى كًه النٍَّظـً اٍلميٍعتىاًد ًفي كىبلى ًميًع كيجي اًرجه عىٍف جى ]إلى[أىنَّوي خى . كقاؿ ّ))اًيفه أًلىسىاًليًب ًخطىابىاًتًيـٍ كىالتٍَّأًليًؼ كىالتٍَّرًصيًؼ كى
ا: ، ب كمنياج نظميا كنثرىا الذم جاءت عميوكأسمكبو الغريب مخالفان ألساليب كبلـ العر (( السيكطي في ىذا الباب أيضن

. كبٌيفى السيكطيُّ في مكضع ْكلـ يكجد قبمو كال بعده نظير لو))، كانتيت إليو فكاصؿي كمماتو، ككقفت عميو مقاطع آياتو
نىٍقضي اٍلعى (( قاؿ:، آخرى أفَّ ًمف كجكه إعجاز القرآف تفٌرده عف الشعر كالنثر كأطمؽ عمى ذلؾ اسـ: نقض العادة ادىًة ىيكى كى

مً  ًمٍنيىا السٍَّجعي كى كفىةو ًمٍنيىا الشٍّْعري كى ـً مىٍعري كبو ًمٍف أىٍنكىاًع اٍلكىبلى اًريىةن ًبضيري ًمٍنيىا أىفَّ اٍلعىادىةى كىانىٍت جى ًمٍنيىا الرَّسىاًئؿي كى ٍنيىا اٍلخيطىبي كى
ًديًث فىأىتىى الق ٍنثيكري الًَّذم يىديكري بىٍيفى النَّاًس ًفي اٍلحى ٍسًف تىفيكؽي ًبًو كؿ اٍلمى ٍنًزلىةه ًفي اٍلحي ًف اٍلعىادىًة لىيىا مى ةو عى اًرجى دىةو خى رآف ًبطىًريقىةو ميٍفرى
(( ـً كفي الًَّذم ىيكى أىٍحسىفي اٍلكىبلى طريقة كتفكؽ اٍلمىٍكزي

ٓ.  
مفيدةو محررةو ال يدخميا  . عٌد الشيخي الطاىري بفي عاشكر مف صكر االبتكار في المغة القرآنية: الجمؿ التي تدؿُّ عمى معافو ِ

مىؿه عممية أك قكاعدي تشريعية، االستدراؾي أك النقضي بكجكد االستثناء مىًؿ (( قاؿ:، ككأنَّيا جي اءى ًباٍلجي كىأىعيدُّ ًمٍف ذىًلؾى أىنَّوي جى
رىةن  رَّ مىى مىعىافو ميًفيدىةو ميحى مىًؿ اٍلًعٍمًميًَّة كىاٍلقىكىاًعًد ا، الدَّالًَّة عى أفَّ ىذه ، ىنا، كمىرجع القكؿ باالبتكار عنده، ٔلتٍَّشًريًعيًَّة))شىٍأفى اٍلجي

دى ميقيدان  ا كما أيريدى بو التقييدي كىرى ؛ فما كاف غايتيو التخصيصى جاء مخصصن الجمؿ في المغة القرآنية صاغيا كاضعييا بإتقافو
ما كاف يفعمو العرب مف قمة اىتماـ باألحكاؿ  كاستعماؿ المغة عمى ىذا النحك يعدُّ استعماالن ميبتكرنا نسبةن إلى، غير عاـ

ةو (( قاؿ:، القميمة كاألفراد النادرة كىالى ًبميٍطمىقىاتو تىٍستىًحؽُّ التٍَّقًييدى غىٍيرى ، فىمـ يىٍأًت بعمكمات شىٍأنييىا التٍَّخًصيصي غىٍيرى مىٍخصيكصى
ـٍ ًباأٍلىٍحكىاًؿ اٍلقىًميمىًة كىاأٍلىٍفرىاًد النَّاًدرىًة))كىمىا كىافى يىٍفعىميوي اٍلعىرىبي ًلًقمًَّة اٍكًترىاثً ، ميقىيَّدىةو  ًي

كذىكىرى مف أمثمة ذلؾ قىٍكلو تىعىالىى:﴿ الى ، ٕ
 ﴾ ًر كىاٍلميجاًىديكفى رى يىٍستىًكم اٍلقاًعديكفى ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى غىٍيري أيكًلي الضَّ

ٍذ قىٍد كىافى (( قاؿ:، كبٌيف مكضع الدقة فيو، [ٓٗ]النّْسىاء:   كىاً 
ا ًفي أىٍكثىًر مىكىاًقًع أىٍمثىاًؿ ىىذىا التٍَّرًكيبً  ٍعميكمن ًؿ مى مىةن ًفي مىٍعنىى ، كىٍجوي التَّفىاضي ارى ًفي اٍلغىاًلًب أىٍمثىاؿي ىىذىا التٍَّرًكيًب ميٍستىٍعمى صى

ٍيره ، اٍلًكنىايىةً  كًؿ ًفي تىٍفًريًطًو كىزيٍىًدًه ًفيمىا ىيكى خى كىذىًلؾى ىيكى ىينىا ًلظيييكًر أىفَّ اٍلقىاًعدى عىًف ، مىعى اٍلميٍكنىًة ًمٍنوي  كىىيكى التٍَّعًريضي ًباٍلمىٍفضي كى
اًىدى ًفي فىًضيمىًة نيٍصرىًة الدّْيفً  مىى ذىًلؾى ، اٍلًجيىاًد الى ييسىاًكم اٍلميجى . ، كىالى ًفي ثىكىاًبًو عى ـٍ اًلًي تىٍشًنيعي حى فىتىعىيَّفى التٍَّعًريضي ًباٍلقىاًعًديفى كى

ًبيىذى  ـٍ مىٍقصي كى ًر أىنَّيي رى ابي الضَّ ًر كىٍيبلى يىٍحسىبى أىٍصحى رى ٍكًقعي ااًلٍسًتٍثنىاًء ًبقىٍكًلًو: غىٍيري أيكًلي الضَّ كا ا يىٍظيىري مى كديكفى ًبالتٍَّحًريًض فىيىٍخريجي
ٍدكىل، مىعى اٍلميٍسًمًميفى  ـٍ ًببلى جى ـٍ كىًحٍفًظًي ـٍ مىؤيكنىةى نىٍقًمًي ـٍ مىٍقصيكديكفى ًبالتٍَّعًريًض فىتىٍنكىًسري ًلذىًلؾى نيفيكسيييـٍ أىٍك يىظي ، فىييكىمّْفيكىي ، نُّكا أىنَّيي

مىى اٍنًكسىاًرىىا ًبعىٍجًزًىـٍ  ا قىعىديكا، ًزيىادىةن عى ـٍ لىٍك كىانيكا قىاًدًريفى لىمى ـٍ كىعيٍذرنا ًبأىنَّيي افنا لىيي ـٍ ًإٍنصى ، ٍلميٍؤًمفً فىذىًلؾى الظَّفُّ ًبا، كىأًلىفَّ ًفي اٍسًتٍثنىاًئًي
ٍكًقعه. فىاٍحفىظيكا ىىذىا فىااًلٍسًتٍثنىاءي مىٍقصي  ٍعنىى لىمىا كىافى ًلبًلٍسًتٍثنىاًء مى ًريحى اٍلمى لىٍك كىافى اٍلمىٍقصيكدي صى ٍكًقعه مف الببلغة ال ، كده كى لىوي مى كى

اب ، يضاع اكيزي التٍَّعًريًض أىٍصحى ـٍ ييٍذكىري ااًلٍسًتٍثنىاءي لىكىافى تىجى لىٍك لى ـً فىااًلٍسًتٍثنىاءي عيديكؿه عىًف كى ٍعميكمىات ًفي ًسيىاًؽ اٍلكىبلى ر مى رى الضَّ
مىى اٍلقىًرينىًة ًإلىى التٍَّصًريًح ًبالمٍَّفًظ)) اًد عى ااًلٍعًتمى

فإف قمت: معمـك أف (( قاؿ:، . كقد ألمحى الزمخشرم إلى طىرىؼو مف ىذاٖ
االستكاء؟ قمت: معناه اإلذكار بما بينيما مف التفاكت العظيـ  فما فائدة نفى، القاعد بغير عذر كالمجاىد ال يستكياف

                                                           

 .ْْ/ ُتفسير الراغب األصفياني  ُ
 .ّٕ/ ُالجامع ألحكاـ القرآف  ِ
 .ٖٗ/ ِالبرىاف في عمـك القرآف  ّ
 .ِّ/ ُمعترؾ األقراف  ْ
 .ُٖ/ ْـ القرآف اإلتقاف في عمك  ٓ
 .َُِ/ ُالتحرير كالتنكير  ٔ
 .َُِ/ ُنفسو  ٕ
 .َُٕ/ ٓنفسو  ٖ
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. كما مثَّؿى ُفييتز لمجياد كيرغب فيو كفي ارتفاع طبقتو))، ليأنؼ القاعد كيترقع بنفسو عف انحطاط منزلتو، كالبكف البعيد
ًف اتَّبىعى ىىكاهي ًبغىٍيًر ىيدلن ًمفى المًَّو﴾  ؿُّ ًممَّ ٍف أىضى مى بقىكلو تعالى: ﴿كى

ككشؼ الشيخ الطاىر عف كجو التحرير في ، [َٓ]اٍلقىصىص:
ٍرًء عىٍف ىيدنل))(( قاؿ:، اآلية فىبىيَّفى أىفَّ اٍليىكىل قىٍد يىكيكفي مىٍحميكدنا ًإذا كىافى ىكل اٍلمى

ٍنسافى لىًفي ، ِ منو قىٍكليوي تعالى:﴿ ًإفَّ اإٍلً كى
ٍسرو ًإالَّ الًَّذيفى آمىنيكا﴾  خي

ٍنسافى تىٍعًريؼي اٍلًجٍنًس ميرىاده ًبًو (( قاؿ في تفسيًر كٍجًو التحريًر فييا: التي، [ّ، ِ]اٍلعىٍصر:  تىٍعًريؼي اإٍلً كى
مىفي ظيييك  كًؿ اآٍليىًة كىىيكى زى ًف نيزي كًديفى ًفي زىمى ٍنسىاًنيّْ اٍلمىٍكجي ـً ااًلٍسًتٍغرىاؽي كىىيكى اٍسًتٍغرىاؽه عيٍرًفيّّ اإٍلً ٍسبلى مىٍخصيكصه ، ....،ًر اإٍلً كى

ا اٍستيٍثًنيى ًمٍنوي الًَّذيفى بً  لىمَّ ًتيىا. كى مىى تىفىاكي ًد اٍلعىالىـً عى ٍكميوي النَّاًس الًَّذيفى بىمىغىٍتييـي الدٍَّعكىةي ًفي ًببلى اًت بىًقيى حي اًلحى ًمميكا الصَّ آمىنيكا كىعى
ٍيًر اٍلميٍؤًمًنيفى  قّْقنا ًفي غى قىٍد دىؿَّ اٍسًتٍثنىاءي الًَّذيفى آمى ، ...،ميتىحى مىى أىفَّ سىبىبى كى ٍسرو عى اًت ًمٍف أىٍف يىكيكنيكا ًفي خي اًلحى ًمميكا الصَّ نيكا كىعى

فىًة. كىعي  ٍفييكـً الصّْ لىًة مى اًلًح ًبدىالى ًؿ الصَّ اًف كىاٍلعىمى يمى ـي اإٍلً ٍسرو ىيكى عىدى ٍنسىاًف ًفي خي يمىافى كىٍكًف بىًقيًَّة اإٍلً كًؿ أىفَّ اإٍلً ـى ًمفى اٍلمىٍكصي ًم
ٍنسىاًف))كىاٍلعىمى  ٍسًر ًباإٍلً اطىًة اٍلخي اًلحى ىيمىا سىبىبي اٍنًتفىاًء ًإحى  .ّؿى الصَّ

أنَّو بيًني عمى تقسيـ جديد ال عيد لمعرب بو كىك  –عند الشيخ الطاىر  -. كمف مظاىر االبتكار الكمية في القرآف الكريـ ّ
 قاؿ:، فجاء مبنينا عمى اآليات، تكر أيضاتقسيمو عمى السكر كما جاء مبٌكبنا في داخؿ كؿ سكرة عمى نحك جديد كمب

ؿى (( ًبيّْ أىٍدخى ـً اٍلعىرى ًديدىةه ًفي اٍلكىبلى مىى أيٍسميكًب التٍَّقًسيـً كىالتٍَّسًكيًر كىًىيى سينَّةه جى اءى عى ًمٍنيىا أىٍف جى مىٍيًو طىًريقىةى التٍَّبًكيًب كى  ًبيىا عى
قىٍد أىٍكمىأى ًإلىٍييىا ًفي  ًإيمىاءن))« شَّاؼً اٍلكى »كىالتٍَّصًنيًؼ كى

يماءة الزمخشرم ىذه التي يشير إلييا الشيخ الطاىر جاءت في ْ . كا 
ٍبًدنا فىٍأتيكا ًبسيكرىةو ًمٍف ًمٍثًمًو كىاٍدعيكا شييىد مى عى ٍلنا عى ا نىزَّ ٍيبو ًممَّ ٍف كيٍنتيـٍ ًفي رى ـٍ ًمٍف ديكًف المًَّو ًإٍف كيٍنتيـٍ تفسير قكلو تعالى:﴿ كىاً  اءىكي

﴾ :، [ِّ :]البقرة )ِّ( صاًدًقيفى فاف ، ....،كالسكرة: الطائفة مف القرآف المترجمة التي أقميا ثبلث آيات(( قاؿ الزمخشرمُّ
قمت: ما فائدة تفصيؿ القرآف كتقطيعو سكران؟ قمت: ليست الفائدة في ذلؾ كاحدة. كألمر ما أنزؿ المَّو التكراة كاإلنجيؿ 

ىذا المنياج مسٌكرة مترجمة السكر. كبٌكب المصنفكف في كؿ فٌف كتبيـ أبكابا كالزبكر كسائر ما أكحاه إلى أنبيائو عمى 
كاف أحسف كأنبؿ ، كاشتمؿ عمى أصناؼ، مكشحة الصدكر بالتراجـ. كمف فكائده: أٌف الجنس إذا انطكت تحتو أنكاع

ي آخر كاف أنشط لو كأىز كأفخـ مف أف يككف بيانا كاحدا. كمنيا أف القارئ إذا ختـ سكرة أك بابا مف الكتاب ثـ أخذ ف
كقد ييفيـ مف كبلـ الزمخشرمّْ أفَّ ىذا  ،ٓكأبعث عمى الدرس كالتحصيؿ منو لك استمر عمى الكتاب بطكلو))، لعطفو

كلكننا نرل أفَّ الزمخشرمَّ لـ ييًرد القكؿ إنَّو كاف ، االستعماؿى كاف مكجكدنا قبؿ القرآًف الكريـ مما ينقض ككنو مبتكرنا
و كبالبناء الذم نعيده في القرآف الكريـمستعمبلن بمف كلكنو عبَّر عف ذلؾ بما ىك مكجكد في اإلسبلـ ، ظ السكرة بنصّْ

ا لمبيت كلمبيتيف فصاعدنا كلـ يستعممكا اسـ السكرة؛ نقؿ  ا اتخذت اسمن كالمتمثؿ بما في القرآف الكريـ. كالعرب قديمن
بمغ البيتيف فإذا ، النفرادىا، "الدرة اليتيمة" :ككذلؾ يقاؿ، يتيمان تسمي البيت الكاحد (( الباقبلني عف العرب أنيا كانت:

لى العشرة تسمى "، "نتفةكالثبلثة فيي " ذا بمغ العشريف استحؽ أف يسمى "، "قطعةكا  كذلؾ مأخكذ مف المخ ، "قصيدان كا 
ركشيُّ في الحكمة مف تقسيـ بىحىثى الز ك  .ٔكمثمو الرثيد))، كىك ضد الرار، كىك المتراكـ بعضو عمى بعض، القصيد

: ًىيى اٍلًحٍكمىةي (( كربط ذلؾ باإلعجاز؛ قاؿ:، النصّْ القرآنيّْ إلى سكرو  ا اٍلًحٍكمىةي ًفي تىٍقًطيًع القرآف سيكىرنا؟ قيٍمتي : فىمى فىًإٍف ًقيؿى
تَّى تىكيكفى  مىٍطمىعه حى دّّ كى ًر آيىاتو مىٍعديكدىاتو ًلكيؿّْ آيىةو حى ًفي ًفي تىٍقًطيًع السُّكى قيٍرآننا ميٍعتىبىرنا كى كيؿُّ سيكرىةو بىٍؿ كيؿُّ آيىةو فىنِّا ميٍستىًقبلِّ كى

سيكّْرىتً  ًدىىا ميٍعًجزىةن كىآيىةن ًمٍف آيىاًت المًَّو تىعىالىى كى رَّ ارنا كىأىٍكسىاطنا تىٍنًبي تىٍسًكيًر السُّكرىًة تىٍحًقيؽه ًلكىٍكًف السُّكرىًة ًبميجى ًقصى ينا السُّكىري ًطكىاالن كى
ازى  ثي آيىاتو كىًىيى ميٍعًجزىةه ًإٍعجى اًز فىيىًذًه سيكرىةي اٍلكىٍكثىًر ثىبلى ٍعجى مىى أىفَّ الطُّكؿى لىٍيسى ًمٍف شىٍرًط اإٍلً ٍت ًلذىًلؾى عى سيكرىًة اٍلبىقىرىًة ثيَـّ ظىيىرى

                                                           

 .ْٓٓ -ّٓٓ/ ُالكشاؼ  ُ
 .َُِ/ ُالتحرير كالتنكير  ِ
 .ِّٓ -ُّٓ/ َّنفسو  ّ
 .َُِ/ ُنفسو  ْ
 .ٖٔ/ ُ.كنقؿ الشيخ الطاىر بعضو في: التحرير كالتنكير ٖٗ -ٕٗ/ ُالكشاؼ  ٓ
 .ِْٔ/ ُف في عمـك القرآف ، كالبرىإِٓ :إعجاز القرآف ٔ
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اًر ًإلىى  ًر اٍلًقصى تىٍدًريًج اأٍلىٍطفىاًؿ ًمفى السُّكى مىى ًعبىاًدًه ًلًحٍفًظ ًحٍكمىةه ًفي التٍَّعًميـً كى ما فىٍكقىيىا يىًسيرنا يىًسيرنا تىٍيًسيرنا ًمفى المًَّو عى
 .ًُكتىاًبًو))

مما جاء متكررنا ال يمكف حصره؛ ألنو يؤلؼ ، . كذكر الشيخ الطاىر مف أشكاؿ االبتكار الرئيسة في الخطاب القرآنيْ
، ًحكىايىًة أىٍحكىاًؿ النًَّعيـً كىاٍلعىذىاًب ًفي اآٍلًخرىةً (( قصصي فيما جاء فيو مف أسمكب ، نمطا أساسيا في بنية الخطاب القرآني

ًفي تىٍمًثيًؿ اأٍلىٍحكىاًؿ)) كى
كأف ىذا األسمكب جديده في األدب العربي ، كىك يرل أف ليذا األسمكب تأثيرا في النفس العربية .ِ

ًب ًإٍذ (( قاؿ:، كاف ميٍبتىكىرنا بيًير العربي بو ،كمف ثَـّ ، أك مفقكد منو إال ما ندر مىى نيفيكًس اٍلعىرى قىٍد كىافى ًلذىًلؾى تىٍأًثيره عىًظيـه عى كى
ًبيًَّة ًإالَّ نىاًدرنا ٍفقيكدنا ًمٍف أىدىًب اٍلعىرى ًص مى يًَّة الًَّتي قىتىمىًت الرَّجيؿى ، كىافى فىفُّ اٍلقىصى كىافى ًفي بىٍعًض الشٍّْعًر كىأىٍبيىاًت النَّاًبغىًة ًفي اٍلحى

اهي كىغىدىرى ًبيىاكىعىاىى  ا ًفي ، دىٍت أىخى اًؼ بيًيتى ًبًو اٍلعىرىبي كىمى اءى القرآف ًباأٍلىٍكصى نًَّة كىأىٍىًؿ  [ْْسيكرىًة اأٍلىٍعرىاًؼ ]فىمىمَّا جى ٍصًؼ أىٍىًؿ اٍلجى ًمٍف كى
ًفي  نًَّة أىٍصحابى النَّاًر﴾ ًإلىٍخ كى نادل أىٍصحابي اٍلجى النَّاًر كىأىٍىًؿ اأٍلىٍعرىاًؼ: ﴿كى

ًديًد ]سي  ﴾  :[ُّكرىًة اٍلحى ـٍ ًبسيكرو ًربى بىٍينىيي ﴿فىضي
قاؿ مشيرا إلى ، . كقد سىبىؽى القاضي عياض إلى عدّْ ما جاء في القرآف مف قصص مظيرنا مف مظاىر إعجازهّاآٍليىاًت))

كًف السَّكىاًلًؼ التي يىٍضع(( ذلؾ: يىٍذىىبي ثَـّ ىيكى ًفي سىٍرًد اٍلًقصىًص الٌطكىاًؿ كىأىٍخبىاًر اٍلقيري ـي كى اًء ًعٍندىىىا اٍلكىبلى حى ؼي ًفي عىادىًة اٍلفيصى
كًىًو كىًقصَّ  ًؼ كيجي تىنىاصي ـي بىٍعًضًو ًببىٍعضو كىاٍلًتئىاـً سىٍرًدًه كى ٍبًط اٍلكىبلى مىى طيكًليىا ثيَـّ إذىا مىاءي اٍلبىيىاًف آيىةه ًلميتىأٌمًمًو مف رى ًة ييكسيؼى عى

وي اٍختىمىفىتً  دَّدىٍت ًقصىصي تىناًصؼي  تىرى اًحبىتىيىا كى تَّى تىكىادى كيٌؿ كىاًحدىةو تينىٌسي ًفي اٍلبىيىاًف صى دًُّدىىا حى مىى كىٍثرىًة تىرى ٍنيىا عى  ًفي اٍلًعبىارىاتي عى
سىًف كىٍجوى ميقىابمىًتيىا كىالى نيفيكرى ًلمنُّفيكًس مف تىٍرًديًدىىا كىالى ميعىادىاةى ًلميعىاًدىىا)) اٍلحى

عمى القصص القرآني  . ككقؼ الفيركزابادمْ
 كمنيج القرآف الكريـ في تقديـ القصة الكاحدة بطرائؽى مختمفةو كما يتبع ذلؾ مف اعتماد أساليبى لغكيةو جديدةو ؛ قاؿ:

، ككقائع األىنبياءً ، كأىمَّا تصريؼ الًقصىص كاألىحكاؿ فيك أىفَّ ا تعالى ذكر بًحكىمًو البالغة أىحكاؿ القركف الماضية((
ج، بحيث لك تأىٌمؿ غٌكاصك بحار المعاني، كعبارات متنكّْعة، بأىلفاظ مختمفة، كقصصيـ ج الحيجى كتفٌكركا فى ، كخكَّاضك ليجى
رة المعادات( لعممكا كتيقَّنكا، كتدبَّركا فى دقائقيا، حقائقيا ، ًإنَّما ىي ألىسرار، كتحققكا) كتبيَّنكا أىفَّ ما فييا مف األىلفاظ المكرَّ

يـكلطائؼ ال يرفع بي  ة ًإالَّ أىكحديىـ كأىخصُّ كال يكشؼ ًستر سرائرىا مف النحارير ًإالَّ كاًسطتيـ ، ٍرقع حجابيا مف الخاصَّ
، . كال بد أف نذكر أفَّ بعض الباحثيف المحدثيف أشار إلى أفَّ العرب لـ يعرفكا القصائد القصصية في شعرىـٓكقصيـ))

لـ يكف في طبيعة العرب كال ىك  -بالمعنى المصطمح عميو-صي اف الشعر القص(( مف ذلؾ ما نجده في قكؿ الرافعي:
. في حيف ٔكلـ ينظمو مف بعدىـ لكقكفيـ عند حد التقميد))، فيـ لـ ينظمكه في جاىميتيـ قطعنا، مف مقتضيات اجتماعيـ

شعر حيف أشار بعض الباحثيف إلى أفَّ في بعض القصائد الجاىمية أسمكبنا قصصينا كما في معمقة امرئ القيس كفي 
 .ٕصعاليؾ ما قبؿ اإلسبلـ مثؿ الشنفرل األزدم كتأبط شرا

. كقد أدَّل ىذا األسمكبي القصصيُّ الجديد الذم جاء بو النصُّ القرآنيُّ الكريـ إلى ابتكار مسمؾو لغكمٍّ جديد آخرى في ٓ
ت عمى ألسنة أصحابيا فكاف ينقميا كما كرد، التعامؿ مع األقكاؿ المحكية في األسمكب الحكارم لمقصص التي يركييا

نما كاف ينقميا بالمغة العربية ، كلكنو لـ يكف ينقميا بمفظيا نفسو أك بمغًة شخكًصيا األصمية، مف حيث المعنى كا 
عجازو لمعرب ا يىٍتبىعي ىىذىا أىفَّ (( قاؿ:، كبصياغة جديدة تناسب ما يتصؼ بو النصُّ القرآنيُّ مف ببلغةو كفصاحةو كا  كًممَّ

رَّ  يغىةً القرآف يىتىصى مىى الصّْ اًزًه الى عى ا يىٍقتىًضيًو أيٍسميكبي ًإٍعجى مىى مى ـٍ فىيىصيكغييىا عى ٍنيي دىرىٍت ؼي ًفي ًحكىايىًة أىٍقكىاًؿ اٍلمىٍحًكيّْ عى  الًَّتي صى
                                                           

 .ِٓٔ -ِْٔ/ ُالبرىاف في عمـك القرآف  ُ
 .َُِ/ ُالتحرير كالتنكير  ِ
 .َُِ/ ُنفسو  ّ
 .ِْٔ/ ُالشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى  ْ
 .ُٕ/ ُ :بصائر ذكم التمييز ٓ
 .ٔٗ/ ّتاريخ آداب العرب  ٔ
 .ُٔ: ، كالفف كمذاىبو في النثر العربيٕٗ/ ّاب العرب ، كتاريخ آدُِٖ -ِٕٗ:ينظر: الشعراء الصعاليؾ في العصر الجاىمي ٕ
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عٍ ، ًفييىا دَّ اإٍلً ٍدليكلىيىا ًفي ًصيغىةو تىٍبميغي حى اغى مى ًبيَّةو صى كىى أىٍقكىاالن غىٍيرى عىرى ًبيَّةً فىييكى ًإذىا حى اًز ًباٍلعىرى ًبيَّةن ، جى كىى أىٍقكىاالن عىرى ذىا حى كىاً 
ًف اٍلعىرىًب فىًإنَّوي الى يىٍمتىًزـي ًحكى  ا يىٍحًكيًو عى فنا يينىاًسبي أيٍسميكبى اٍلميعىبًّْر ًمٍثؿى مى رُّ رَّؼى ًفييىا تىصى اًصؿى تىصى ـٍ بىٍؿ يىٍحًكي حى ايىةى أىٍلفىاًظًي

(( ـٍ ًمًي كىبلى
األقكاؿ المحكية ىك مف سنف العرب؛ ألفَّ مدارى  بٍعدى ذلؾ بأفَّ مثؿ ىذا التغيير المفظٌي في . غير أنو عٌقبُ

اطىًة ًباٍلمىٍعنىى ديكفى اٍلًتزىاـً (( قاؿ:، األمر عندىـ اإلحاطةي بالمعنى حى مىى اإٍلً ًلٍمعىرىًب ًفي ًحكىايىًة اأٍلىٍقكىاًؿ اتّْسىاعه مىدىاريهي عى كى
ٍحًكيًَّة))فىاإٍلً ، اأٍلىٍلفىاظً  ازه ًلٍمقيٍرآًف الى ًلؤٍلىٍقكىاًؿ اٍلمى ٍحًكيًَّة ًفي القرآف ىيكى ًإٍعجى ازي الثَّاًبتي ًلؤٍلىٍقكىاًؿ اٍلمى ٍعجى

. كفي كبلمو السابؽ ما ِ
ـى في مسمكو ىذا لـ يكف ميبتًكرنا ألنَّو كاف مسبكقنا بمثؿ ىذا النيج المغكم. كربما يمكف الق كؿ إنو يكحي بأفَّ القرآفى الكري

أراد بالعرب ىنا ما بعد اإلسبلـ كبعد القرآف الكريـ فبل ينتقض ىذا النمط. كفي الحقيقة أننا عندما قرأنا ىذا الكبلـ تبادر 
إذ ال يعقؿ أفَّ الشعراء حيف يىٍحككف ، إلى ذىننا أفَّ مف غير المعقكؿ أٍف يككف شعري العرب خالينا مف مثؿ ىذه الظاىرة

كربما يككف الجكاب عمى مثؿ ىذا االعتراض متمثبل في ما ذكره ، ـ لـ ييغىٌيركه بسبب الكزف كالقافيةأقكاؿ غيرىـ في شعرى
الشيخ مف أفَّ العرب لـ تكف تعرؼ الفف القصصيَّ سابقنا إال نادرنا. كقد جعؿ الشيخي الطاىري ما يصيبي األسماءى الكاردة 

ًمٍف ىىذىا اٍلقىًبيًؿ ًحكىايىةي (( قاؿ:، عجازي داخبلن في ىذا الباب أيضافي القصص القرآنيّْ ًمف تغييرو غايتيو الفصاحةي كاإل كى
ـً مً  ٍسفى مىكىاًقًعيىا ًفي اٍلكىبلى ا يينىاًسبي حي ًص فىًإفَّ القرآف ييغىيّْريىىا ًإلىى مى اًء اٍلكىاًقعىًة ًفي اٍلًقصى ًة ًمٍثؿى تىٍغًييًر شىاًكؿى اأٍلىٍسمى احى فى اٍلفىصى

))، ًإلىى طىاليكتى  رى ـى ًإلىى آزى تىٍغًييًر اٍسـً تىارىحى أىًبي ًإٍبرىاًىي كى
ّ . 

كىافى طىاليكتي (( كمنيـ مثبلن البغكم الذم قاؿ:، إفَّ ىذا التغيير في األسماء أمره أشار إليو بعض المفسريف القدماء كى
ًد ًبٍنيىاًميفى ٍبًف  سيمّْيى طىاليكتى ًلطيكًلًو))، يىٍعقيكبى اٍسميوي ًباٍلًعٍبرىاًنيًَّة شىاًكؿي ٍبفي قىٍيسو ًمٍف أىٍكالى

. في حيف ذىب الفخر الرازم إلى ْ
مىٍيًو ظىاًىري ىىًذًه اآٍليىةً (( قاؿ:، أفَّ اسمو آزر كليس تارح ا يىديؿُّ عى مىى مى ًة أىفَّ اأٍلىٍمرى عى مىى ًصحَّ أىفَّ اٍليىييكدى ، كىالدًَّليؿي اٍلقىًكمُّ عى
ارىل كىاٍلميٍشًرًكيفى  ٍظيىاًر بيٍغًضوً كىالنَّصى ـي كىاً  ةي كىالسَّبلى بلى مىٍيًو الصَّ مىى تىٍكًذيًب الرَّسيكًؿ عى ايىًة اٍلًحٍرًص عى فىمىٍك كىافى ىىذىا ، كىانيكا ًفي غى

ًمٍمنىا أىفَّ ىىذىا ال ـٍ ييكىذّْبيكهي عى ٍيثي لى ٍف تىٍكًذيًبًو كىحى ـٍ عى ٍمتىنىعى ًفي اٍلعىادىًة سيكيكتييي ))النَّسىبي كىًذبنا الى ًحيحه كالمَّو أىٍعمىـي . كعالج ٓنَّسىبى صى
ناقبل أنو لـ يىًرٍد ، كجعؿ غايتىو التككيدى ، إدراج كبلـ الغير في الكبلـ)( السيكطيُّ مكضكعنا قريبنا مف ىذا كىك ما سٌماه:

ـً ًلقىصٍ (( :قاؿ، منو في القرآف إال في مكضعيف ـً اٍلغىٍيًر ًفي أىٍثنىاًء اٍلكىبلى ٍعنىىًإٍدرىاجي كىبلى أىٍك تىٍرًتيًب النٍَّظـً كىىىذىا ىيكى ، ًد تىٍأًكيًد اٍلمى
ـٍ أىٍظفىٍر ًفي القرآف ًبشىٍيءو ًمٍنوي ًإالَّ ًفي مىٍكًضعىٍيًف تىضى  لى ٍصبىًع: كى مَّنىا فىٍصمىٍيًف ًمفى التٍَّكرىاًة النٍَّكعي اٍلبىًديًعيُّ قىاؿى اٍبفي أىًبي اإٍلً

كىتى  ٍنًجيًؿ قىٍكًلًو: ﴿كى مَّده رىسيكؿي المًَّو﴾ اآٍليىةى))كىاإٍلً قىٍكًلًو: ﴿ميحى ـٍ ًفييىا أىفَّ النٍَّفسى ًبالنٍَّفًس﴾ اآٍليىةى كى مىٍيًي ٍبنىا عى
ٔ . 

كىذىًلؾى (( قاؿ، تداكلتيا األلسفي ، . كمف صكر االبتكار المغكم في الخطاب القرآنيّْ األمثاؿي التي جاءت في جمؿو بميغةو ٕ كى
ًؿ اٍلبىًميغىًة الًَّتي ًقيمى التٍَّمًثيؿي فىقىٍد كى  مى ٍت ًفييىا أىٍك ًقيمىٍت لىيىا افى ًفي أىدىًب اٍلعىرىًب اأٍلىٍمثىاؿي كىًىيى ًحكىايىةي أىٍحكىاؿو مىٍرميكزو لىيىا ًبًتٍمؾى اٍلجي

اًة ًباأٍلىٍمثىاؿً  مىؿي ميًشيرىةن ًإلىى ًتٍمؾى اأٍلىٍحكىاؿً ، اٍلميسىمَّ مىٍييىا ًإالَّ ، فىكىانىٍت ًتٍمؾى اٍلجي طىاؿى عى اًؿ كى لىٍتيىا اأٍلىٍلسيفي ًفي ااًلٍسًتٍعمى ا تىدىاكى أىنَّيىا لىمَّ
ـٍ يىٍبؽى ًلؤٍلىٍذىىاًف ًعٍندى النٍُّطًؽ ًبيىا ًإالَّ الشُّعيكري  لى دىٍت ًفييىا كى ا اأٍلىمىدي نيًسيىًت اأٍلىٍحكىاؿي الًَّتي كىرى القرآف ًبمىغىاًزييىا الًَّتي تيقىاؿي أًلىٍجًميىا. أىمَّ
ـٍ  ـٍ أىٍعمالييي بًّْي كا ًبرى ثىؿي الًَّذيفى كىفىري حى اأٍلىٍمثىاؿى كىأىٍبدىعى تىٍرًكيبىيىا كىقىٍكًلًو تىعىالىى: مى مادو اٍشتىدٍَّت ًبًو الرّْيحي ًفي يىٍكـو عاًصؼو فىقىٍد أىٍكضى كىرى

رَّ  [ُٖ]ًإٍبرىاًىيـ:  ٍف ييٍشًرٍؾ ًبالمًَّو فىكىأىنَّما خى مى قىٍكًلًو: ﴿كى ًمفى السَّماًء فىتىٍخطىفيوي الطٍَّيري أىٍك تىٍيًكم ًبًو الرّْيحي ًفي مىكافو سىًحيؽو﴾  كى
ج:   [ُّ]اٍلحى

﴾ ًإلىى قىٍكًلًو: ﴿فىما لىوي ًمٍف نيكرو  ـٍ كىسىرابو ًبًقيعىةو يىٍحسىبيوي الظٍَّمآفي كا أىٍعمالييي قىٍكًلًو:﴿ كىالًَّذيفى كىفىري قىٍكًلًو: ﴿ [ّٗ]النُّكر: ﴾ كى كىالًَّذيفى  كى
ما ىيكى بً  ـٍ ًبشىٍيءو ًإالَّ كىباًسًط كىفٍَّيًو ًإلىى اٍلماًء ًليىٍبميغى فاهي كى ). كما كصفو )[ُْ]الرٍَّعد: باًلًغًو﴾ يىٍدعيكفى ًمٍف ديكًنًو الى يىٍستىًجيبيكفى لىيي

                                                           

 .ُُِ-َُِ/ ُالتحرير كالتنكير  ُ
 .ُُِ/ ُنفسو  ِ
 .ُُِ/ ُنفسو  ّ
 .ّّّ/ ُتفسير البغكم  ْ
 .ِّ/ ُّمفاتيح الغيب  ٓ
 .َّٗ/ ّاإلتقاف في عمـك القرآف  ٔ
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ٌيف أفَّ الغرض مف استعماؿ كمنيـ الزمخشرم الذم ب، الشيخ الطاىر باالبتكار ىنا سبؽ أٍف أشار إليو بعض المفسريف
اٌف التمثيؿ إنما يصار إليو لما فيو مف كشؼ المعنى (( قاؿ:، األمثاؿ ىك الكشؼ عف المعنى الخفي عمى نٍحكو جميٌ 

دناء المتكىـ مف المشاىد. فإٍف كاف المتمثؿ لو عظيمنا كاف المتمثؿي بو مثمىو، كرفع الحجاب عف الغرض المطمكب ، كا 
ف كاف حقيرنا كاف ـي كالحقارة في المضركب بو المثؿي إذان إال أمران تستدعيو حاؿ المتمثؿ لو  كا  المتمثؿي بو كذلؾ. فميس الًعظى
كيؼ ، فيعمؿ الضارب لممثؿ عمى حسب تمؾ القضية. أال ترل إلى الحؽ لما كاف كاضحان جميان أبمج، كتستجٌره إلى نفسيا

لى الباطؿ لما كاف بضد  كيؼ تمثؿ لو بالظممة؟ كلما كانت حاؿ اآللية التي جعميا ، صفتوتمثؿ لو بالضياء كالنكر؟ كا 
كجعمت أقٌؿ مف ، كلذلؾ جعؿ بيت العنكبكت مثميا في الضعؼ كالكىف، الكفار أندادان لمَّو تعالى ال حاؿ أحقر منيا كأقؿٌ 

الزركشي عمى أفَّ  . كقد نٌبوُكضربت ليا البعكضة فالذم دكنيا مثبل لـ يستنكر كلـ يستبدع))، الذباب كأخس قدرا
نَّمىا (( التمثيؿى إنما يككف بأمرو ظاىرو مقبكؿو ال خبلؼى فيو لكي يىٍبًني عميو ما ييريد تقريره ًمف حقيقةو؛ قاؿ: ًمٍنوي التٍَّمًثيؿي كىاً  كى

ًص اأٍلىٍشًقيىاءً  ا ًفي القرآف ًمٍف قىصى يًو مى ييقىكّْ مّْميوي السَّاًمعي كى ـٍ ًمفى اٍلعىذىاًب كىأىٍخبىاًر  يىكيكفي ًبأىٍمرو ظىاًىرو ييسى ا نىزىؿى ًبًي تىٍحًذيرنا ًلمى
مىى أىًبيؾى دىيٍ  كا ًإلىٍيًو ًمفى الثكاب كفي الحديث "أرأيت لك مضضت أىرىأىٍيتى لىٍك كىافى عى اري فه " كىٍيؼى ظىيىرى السُّعىدىاًء تىٍرًغيبنا ًلمىا صى

ٍكـً ًمٍف شىبىوو ًإلىى شىبىوو) ًفي ضرب األمثاؿ مف تقرير المقصكد ماال يىٍخفىى ًإًذ (( :كقاؿ في مكضع آخر .ِ)ًإٍمكىافي نىٍقًؿ اٍلحي كى
ثىبلن إً  اًف مى يمى ًميّْ كىالشَّاًىًد ًباٍلغىاًئًب فىاٍلميرىغَّبي ًفي اإٍلً ًفيّْ ًباٍلجى ثىًؿ تىٍشًبيوي اٍلخى ذىا ميثّْؿى لىوي ًبالنُّكًر تىأىكَّدى ًفي قىٍمًبًو اٍلغىرىضي ًمفى اٍلمى

وي ًفي نىٍفًسوً الٍ  ًة تىأىكَّدى قيٍبحي كدي كىاٍلميزىىَّدي ًفي اٍلكيٍفًر ًإذىا ميثّْؿى لىوي ًبالظٍُّممى . مىٍقصي ٍصـً ا تىٍبًكيتي اٍلخى ًفيًو أىٍيضن لىمَّا كىافى اٍلمىثىؿي ، ....،كى كى
فىًة أىكً  اًؿ أىًك الصّْ ًفييىا غىرىابىةه)) السَّاًئري ًفيًو غىرىابىةه اٍستيًعيرى لىٍفظي اٍلمىثىًؿ ًلٍمحى ًة ًإذىا كىافى لىيىا شىٍأفه كى . كنقؿ الفيركزابادم ما ّاٍلًقصَّ

 . ْاألىمثاؿ سيرج القرآف))(( كىك قكليـ:، يشير إلى مكانة األمثاؿ في النص القرآني
، فى عمى منيجو كاحدو أف ىذا النص الكريـ لـ ييبٍ  -عند الطاىر بف عاشكر–. كمف معالـ االبتكار المغكم في النص القرآنيّْ ٖ

ٌنما كاف لكؿ سكرة فيو أسمكبيا الخاص بيا كليجتيا الخاصة التي تناسب مكضكع السكرة كمضمكنيا نفسينا كفكرينا  قاؿ، كا 
ـٍ يىٍمتىًزـً القرآف أيٍسميكبنا كىاًحدنا(( تىفىنَّنىتٍ ، لى ةه ، كىاٍختىمىفىٍت سيكىريهي كى ةه  فىتىكىادي تىكيكفي ًلكيؿّْ سيكرىةو لىٍيجى اصَّ مىى ، خى يىا بيًنيى عى فىًإفَّ بىٍعضى

ٍمدً  ا اٍفتيًتحى ًبااًلٍحًتفىاًؿ كىاٍلحى يىا ًمٍنيىا مى كىذىًلؾى فىكىاًتحي . كى يىا لىٍيسى كىذىًلؾى بىٍعضى يىا ﴿أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا﴾ ، فىكىاًصؿى كى كى
ك﴿الـ ، [َُْ]اٍلبىقىرىة: 

 ﴾ مىى كىىً ، [ِ، ُ]اٍلبىقىرىة: ذًلؾى اٍلًكتابي كـً عى ا اٍفتيًتحى ًباٍلييجي ًمٍنيىا مى ٍنشىاًء ًباٍلميقىدّْمىاًت. كى ًة اإٍلً ٍنوي ًفي ًصنىاعى ا نيعىبّْري عى يى قىًريبه ًممَّ
دُّكا عىٍف سىًبيؿً  كا كىصى : ﴿الًَّذيفى كىفىري ًؿ اأٍلىٍمًر نىٍحكى ؿَّ أىٍعمالىييـ﴾ٍ  اٍلغىرىًض ًمٍف أىكَّ مَّد: المًَّو أىضى راءىةه ًمفى المًَّو كىرىسيكًلًو﴾ ﴿كبى  [ُ]ميحى

). كىذا التفنفُّ في األسمكب مما أشار إليو الزركشي؛ فقد أرجع سببى اختبلًؼ أساليب السكًر إلى اختبلؼ الغاية )[ُ]التٍَّكبىة: 
ٍف (( :كالى، كالمضمكًف لكؿ منيا ٍف أىٍحكىاًؿ أىفَّ كيؿَّ سيكرىةو نىمىطه ميٍستىًقؿّّ فىسيكرىةي ييكسيؼى تيتىٍرًجـي عى سيكرىةي بىرىاءىةى تيتىٍرًجـي عى ًتًو كى ًقصَّ

؟ قيمٍ  : فىيىبلَّ كىانىًت اٍلكيتيبي السَّاًلفىةي كىذىًلؾى ٍيًر ذىًلؾى فىًإٍف قيٍمتى ـٍ كىغى كىاًمًف أىٍسرىاًرًى ـٍ تىكيٍف اٍلمينىاًفًقيفى كى ا أىنَّيىا لى ديىيمى تي ًلكىٍجيىٍيًف: أىحى
ـٍ تييىسٍَّر ًلٍمًحٍفًظ)) ميٍعًجزىاتو ًمٍف نىاًحيىةً  ري أىنَّيىا لى النٍَّظـً كىالتٍَّرًتيًب كىاآٍلخى

كمف (( . كلعؿَّ البيضاكمَّ كاف يممّْح إلى ذلؾ في قكلو:ٓ
. كمثمو ما نجده عند ٔكمف عادة العرب التفنف في الكبلـ كالعدكؿ مف أسمكب إلى آخر تطرية لو كتنشيطان لمسامع))((

ـً كىىيكى ًممَّا(( أبي حياف األندلسي؛ إذ قاؿ: ادىةي التَّفىنًُّف ًفي اٍلكىبلى ًفيًو عى )) كى مىى ًنظىاـو كىاًحدو يحسف إذا الى يىٍبقىى عى
. كقاؿ ٕ

كالعرب يستكثركف منو كيركف الكبلـ إذا انتقؿ مف أسمكب إلى أسمكب أدخؿ فى القبكؿ عند (( النسفي عف ىذا المنحى:
                                                           

 .ُُُ/ ُالكشاؼ  ُ
 .ُّٕ/ ُالبرىاف في عمـك القرآف  ِ
 .َِٓ/ ِكينظر عف التشبيو كالتمثيؿ في القرآف الكريـ في: خصائص التعبير القرآني كسماتو الببلغية ، ْٖٖ/ ُنفسو  ّ
 .ٗٔ/ ُ :بصائر ذكم التمييز ْ
 . ِٓٔ/ ُالبرىاف في عمـك القرآف  ٓ
 .ِٗ/ ُ :أنكار التنزيؿ ٔ
 .َٓ/ ُ. كينظر: البرىاف في عمـك القرآف: ُِّ-ُُّ/ ٕالبحر المحيط:  ٕ
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ذ إصغائو كقد تختص مكاقعو بفكائد كلطائؼ قمما تتضح إال لمحذاؽ الميرة السامع كأحسف تطرية لنشاطو كأمؤل الستمذا
كالعرب (( . كتكقؼ ابف كماؿ باشا عمى ىذه الظاىرة ككشؼ عف كظيفتيا في الكبلـ؛ قاؿ:ُكالعمماء النحارير))

، طرية لنشاطوكأحسف ت، كيركف الكبلـ إذا انتقؿ مف أسمكب إلى أسمكب أدخؿ في القبكؿ عند السامع، يستكثركف منو
كاألعجب (( قاؿ محمد دراز عف أسمكب القرآف:، . كقد التفت المحدثكف إلى ىذه الخصيصةِكأمؤل باستدرار إصغائو))

ىك أكثره افتناننا كتمكيننا في األسمكب في المكضكع الكاحد. فيك ، أنَّو مع ككنو أكثرى الكبلـ افتناننا كتنكيعنا في المكضكعات
أال تراه كما يتنقؿ ، كما أنو ال يستمر طكيبلن عمى ىدؼ كاحد مف المعاني، نمط كاحد مف التعبيرال يستمر طكيبلن عمى 

خبار ضمار، في السكرة الكاحدة مف معنى إلى معنى يتنقؿ في المعنى الكاحد بيف إنشاء كا  ظيار كا  ، كاسمية كفعمية، كا 
 .ّداء))كمضي كحضكر كاستقباؿ كتكمـ كغيبية كخطاب؛ إلى غير ذلؾ مف طرؽ األ

كمف المفيد ىنا أٍف نذكر أفَّ الزركشي كقؼ كقفةن تحميمٌيةن حاكؿ فييا أف يعٌمؿى سبٌب تنكيع سكر القرآف بٍيف التي تعتمد  
ًميعنا أىفٍ (( :قاؿ، الفكاصؿ كالتي ال تعتمدىا ـً جى مىى أيٍسميكبو كىاًحدو أًلىنَّوي الى يىٍحسيفي ًفي اٍلكىبلى ـٍ يىًجٍئ عى ا لى نَّمى مىى  كىاً  يىكيكفى ميٍستىًمرِّا عى

كبً  مىٍيًو كىأًلىفَّ ااًلٍفًتنىافى ًفي ضيري ا ًفي الطٍَّبًع ًمفى اٍلًممىًؿ عى ًلمى ا ًفيًو ًمفى التَّكىمًُّؼ كى مىى نىمىطو كىاًحدو ًلمى ًة أىٍعمىى ًمفى ااًلٍسًتٍمرىاًر عى احى  اٍلفىصى
دىٍت بىٍعضي آًم القرآف مي  ٍربو كىاًحدو فىًميىذىا كىرى يىا غير متماثؿ))ضى بىٍعضي قىاًطًع كى اًثمىةى اٍلمى تىمى

ْ 
ًمٍف أىٍبدىًع اأٍلىسىاًليًب (( قاؿ:، . كيرل الشيخ الطاىر أف مف أىـ أشكاؿ االبتكار المغكم القرآنيّْ ما فيو مف أسمكب اإليجازٗ كى

ايىةه تىتىبىارىل إً  ـٍ كىغى ازي كىىيكى ميتىنىافىسييي يجى ـً اٍلعىرىًب اإٍلً اؤيىيٍـ ًفي كىبلى حى اءى القرآف ًبأىٍبدىًعًو ًإٍذ كىافى ، لىٍييىا فيصى قىٍد جى ا ًفيًو ًمفى  -كى مىعى مى
اًز اٍلميبىيًَّف ًفي ًعٍمـً اٍلمىعىاًني يجى ذى ًمٍنيىا مىعىافو ميتىعىدّْدىةو كيمُّ  -اإٍلً ميكًحيَّةي ميٍعظىـً آيىاًتًو أًلىٍف تيٍؤخى ري كىىيكى صى ازه عىًظيـه آخى يىا ًفيًو ًإيجى

تو الى يينىاًفييىا المٍَّفظي  ا ييٍمًكفي اٍجًتمىاعيوي ، تىٍصميحي لىيىا اٍلًعبىارىةي ًباٍحًتمىاالى ًت ًممَّ االى يىا ًإف كىافى فىٍرضه كىاًحده ، فىبىٍعضي ًتٍمؾى ااًلٍحًتمى بىٍعضي كى
ٍخطىاريهي  رى فىتىٍحًريؾي اأٍلىٍذىىاًف ًإلىٍيًو كىاً  ٍقًصًد ًمفى التٍَّذًكيًر ًبًو ًلبًلٍمًتثىاًؿ أىًك  ًمٍنوي يىٍمنىعي ًمٍف فىٍرضو آخى كًؿ اٍلمى ًبيىا يىٍكًفي ًفي حيصي

مَّنيوي ًمفى اٍلمىعىاًني ًفي أىٍضعىاًؼ ًمٍقدىاًر القرآف، ...،ااًلٍنًتيىاءً  ا يىتىضى ازي القرآف لىكىافى مى لىٍكالى ًإيجى كىأىٍسرىاري التٍَّنًزيًؿ كىريميكزيهي ًفي كيؿّْ ، كى
ًرهً بىابو بى  يىًزيدي عىٍف تىبىصُّ دِّا يىًدؽُّ عىٍف تىفىطًُّف اٍلعىاًلـً كى فىاًء حى ًبيرو ، اًلغىةه ًمفى المٍُّطًؼ كىاٍلخى كىال يينىبّْئيؾى ًمٍثؿي خى

ًإنَّؾى تىًجدي ًفي  .[ُْ]فاطر: 
ٍذؼو يىٍخميك الٍ  مىى حى لىًكنَّؾى الى تىٍعثيري عى ٍذفنا كى مىٍيًو ًمٍف لىٍفظو أىٍك ًسيىاؽو كىًثيرو ًمٍف تىرىاًكيًب القرآف حى ـي ًمٍف دىًليؿو عى ٍمًعًو ، كىبلى مىى جى ًزيىادىةن عى

ـً اٍلقىًميًؿ)) اٍلمىعىاًنيى اٍلكىًثيرىةى ًفي اٍلكىبلى
. كمكضكع اإليجاز في النص القرآني مما التفت إليو عمماء العربية كالمفسركف ٓ

آثاره في داللة النص؛ كمف ذلؾ إشارة الزمخشرم إلى أفَّ اإليجاز مف كتكقفكا عنده كتدارسكه فكشفكا عف قيمتو الببلغية ك 
كما ىك نيج التنزيؿ في غرابة ، إال أف الكبلـ جيء بو عمى الحذؼ كاالختصار(( قاؿ:، أىْـّ سمات القرآف الكريـ

قرآنيَّ كصؿ إلى أبمغ أنكاع كبيَّف الفيركزابادم في حديثو عف منزلة اإليجاز في العبارة القرآنية أفَّ النصَّ ال .ٔنظمو))
أىٌما ًإيجاز المفظ مع تماـ المعنى فيك أىبمغ أىقساـ اإًليجاز. كليذا قيؿ: اإًلعًجاز فى اإًليجاز نياية (( اإليجاز؛ قاؿ:

ما عمى سبيؿ االختصار))، ًإعجاز. كىذا المعنى مكجكد فى القرآف ًإٌما عمى سبيؿ الحذؼ . كجعؿ الرازم اإليجاز ٕكاً 
اًر))(( فظ القرآني؛ قاؿ:مزية لم مىى ااًلٍخًتصى اًريىةه ًفي اأٍلىٍكثىًر عى . كقد تحدث السيكطي عف صكر ٖأىفَّ أىٍلفىاظى القرآف جى

ـي الثَّاًني ًمٍف (( فتناكؿ اإليجاز بالحذؼ كفكائده الداللية لمنص الكريـ؛ قاؿ:، اإليجاز في القرآف الكريـ كقسميا أقساما اٍلًقٍس
                                                           

  .ُّ/ ُ :نزيؿمدارؾ الت ُ
 .ّْٕتمكيف الخطاب:  ِ
 )ُ: (اليامش:ُٖٕ :النبأ العظيـ ّ
 .ٖٓ/ ُ . كينظر فيو:َٔ/ ُنفسو:  ْ
 .ُِِ-ُُِ/ ُالتحرير كالتنكير  ٓ
 .ُْٔ/ ِ :كمعترؾ األقرافكينظر:  .ٓٓٔ/ ْالكشاؼ  ٔ
 .ٖٔ/ ُ :بصائر ذكم التمييز ٕ
 .َٗ/ ٕمفاتيح الغيب  ٖ
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يجى  اًر كىااًلٍحًترىاًز عىًف اٍلعىبىًث ًلظيييكرً ًقٍسمىًي اإٍلً دي ااًلٍخًتصى رَّ ًفيًو فىكىاًئدي. ًذٍكري أىٍسبىاًبًو: ًمٍنيىا ميجى ٍذًؼ كى مىى اًز: اٍلحى ًمٍنيىا التٍَّنًبيوي عى ًه كى
ٍتيىاًف ًباٍلمىٍحذيكًؼ كىأىفَّ ااًلٍشًتغىاؿى ًبًذٍكًرًه يي  ري عىًف اإٍلً ٍفًضي ًإلىى تىٍفًكيًت اٍلميًيْـّ كىىىًذًه ًىيى فىاًئدىةي بىاًب التٍَّحًذيًر أىفَّ الزَّمىافى يىتىقىاصى

سيٍقيىاىىا﴾ فناقة المًَّو تىٍحًذيره ًبتىٍقًديًر "ذى  قىًد اٍجتىمىعىا ًفي قىٍكًلًو تىعىالىى: ﴿نىاقىةى المًَّو كى ٍغرىاًء كى كا"كىاإٍلً "سيٍقيىاىىا" ًإٍغرىاءه ًبتىٍقًديًر ك ري
ا يىٍحسيفي  ."اٍلزىميكا" اًزـه ًفي ًمٍنيىاًج اٍلبيمىغىاًء ًإنَّمى ٍبيىاـً قىاؿى حى ا ًفيًو ًمفى اإٍلً ـي ًلمى ٍعظىا ـي كىاإٍلً ًمٍنيىا التٍَّفًخي مىٍيًو أىٍك كى لىًة عى ٍذؼي ًلقيكًَّة الدَّالى  اٍلحى

سىآمىةه فىيي  دي ًبًو تىٍعًديدي أىٍشيىاءى فىيىكيكفي ًفي تىٍعدىاًدىىا طيكؿه كى تيٍترىؾي النٍَّفسي تىجيكؿي ًفي اأٍلىٍشيىاًء ييٍقصى اًؿ كى لىًة اٍلحى ييٍكتىفىى ًبدىالى ٍحذىؼي كى
ًليىذىا اٍلقىٍصًد ييٍؤثىري ًفي اٍلمىكىاًضًع الًَّتي ييرىادي ًبيىا التَّعىجُّبي  : كى ٍف ًذٍكًرىىا قىاؿى اًؿ عى ًمٍنوي قى اٍلميٍكتىفىى ًباٍلحى مىى النُّفيكًس كى ٍكليوي  كىالتٍَّيًكيؿي عى

ٍت أىٍبكىابييىا﴾ فيًتحى اءيكىىا كى تَّى ًإذىا جى نًَّة: ﴿حى ٍصًؼ أىٍىًؿ اٍلجى يىٍمقىٍكنىوي ًعٍندى ذىًلؾى ، ًفي كى ا يىًجديكنىوي كى ٍصؼي مى كىابي ًإٍذ كىافى كى ًذؼى اٍلجى فىحي
ٍصًؼ مىا ييشىاًىدي  ـً عىٍف كى ٍذؼي دىًليبلن عمى ضيؽ اٍلكىبلى ًعؿى اٍلحى ا شىاءىٍتوي كىالى تىٍبميغي مىعى الى يىتىنىاىىى فىجي تيًركىًت النُّفيكسي تيقىدّْري مى كنىوي كى

(( ذىًلؾى كيٍنوى مىا ىينىاًلؾى
كلكنيـ في الكقت نفسو لـ ، . كمف ىذا يظير جميا مدل عناية القدماء باإليجاز في النص القرآنيُ

أنيـ عٌدكا ىذه الظاىرة  -تعماليـ ىذا المصطمحزيادة عمى عدـ اس–كلعؿ الذم أغناىـ عنيا ، يطمقكا عميو صفة االبتكار
ا. ، كمف ثَـّ ، مف مظاىر اإلعجاز كأسبابو  فما كاف معجزنا فبلشؾَّ في أنَّو مبتكر أيضن

. كيرل الشيخ الطاىر أفَّ طريقة القرآف الكريـ في اإلخبار متنكعةه كليا غاياته بعيدةه ال تتمثؿ بالظاىر منيا؛ كلذا عدىا َُ
ؿى فىكىاًئدي (( قاؿ:، بتكار المغكم الرئيسةمف مظاىر اال بىرو يىعيمُّوي كىغىٍيرىهي ًلتىٍحصي اصٍّ ًبخى ٍخبىاري عىٍف أىٍمرو خى ًمٍف ذىًلؾى اإٍلً كى

: فىاًئدىةي ِ
ٍكـً اٍلعىاْـّ  ٍكـً اٍلخىاصّْ ، اٍلحي فىاًئدىةي اٍلحي ا، كى ٍكـً اٍلخى مىٍيًو ًباٍلحي فىاًئدىةي أىفَّ ىىذىا اٍلمىٍحكيكـى عى مىٍيًو كى صّْ ىيكى ًمٍف ًجٍنًس ذىًلؾى اٍلمىٍحكيكـً عى
ٍكـً اٍلعىاْـّ. ٍيدى ًبًمٍثًميىا ًفي كى  ًباٍلحي ٍدتييىا ًممَّا الى عى ـً ًفي القرآف فىكىجى قىٍد تىتىبٍَّعتي أىسىاًليبى ًمٍف أىسىاًليًب نىٍظـً اٍلكىبلى ـً اٍلعىرىبً كى ًمثىاؿي ، بلى

﴾ ذىًلؾى قىٍكليوي تىعىالىى: ﴿قىٍد أى  ـٍ آياًت المًَّو ميبىيّْناتو مىٍيكي ـٍ ًذٍكران رىسيكالن يىٍتميكا عى ٍنزىؿى المَّوي ًإلىٍيكي
ؽ:  ) ًمفٍ ( فىًإٍبدىاؿي  [َُ]الطَّبلى ًذٍكرنا) ( رىسيكالن

ـٍ آياًت المًَّو ييًفيدي أىفَّ كىأىفَّ كى ، كىأىفَّ مىًجيءى الرَّسيكًؿ ىيكى ًذٍكره لىييـٍ ، ييًفيدي أىفَّ ىىذىا الذٍّْكرى ًذٍكري ىىذىا الرَّسيكؿً  مىٍيكي صفو بقكلو يىٍتميكا عى
فان ميطىيَّرى  حي تَّى تىٍأًتيىييـي اٍلبىيّْنىةي رىسيكؿه ًمفى المًَّو يىٍتميكا صي نىًظيري ىىذىا قىٍكليوي: ﴿حى . كى ـي [ ِ، ُ]اٍلبىيّْنىة:  ةن ﴾اآٍليىاًت ًذٍكره قىا لىٍيسى اٍلمى اآٍليىةى كى

لىعىمَّوي يىٍأًتي ًفي أىٍثنىاًء التٍَّفًسيًر))، ديد اأٍلىٍمًثمىة ًمٍف ىىذىاًبسىاًمحو إليراد ع كى
. كال شؾَّ في أفَّ ذلؾ مما أضفى عمى النصّْ ّ

 القرآنيّْ سمةى التميًز كالتفرًد كالحيكيًة األسمكبًية إٍف جازى التعبير. 
اًز (( قاؿ:، بتكره القرآف كاحتفى بو. كقد عدَّ الشيخ الطاىر اإليجازى عف طريؽ الحذؼ كالتضميف مما اُُ يجى ًمٍف بىًديًع اإٍلً كى

ا ييسىمَّى ًبالتٍَّضًميفً  ٍذؼً ، ًفي القرآف كىأىٍكثىًرًه مى اًز اٍلحى ٍعنىى ًفٍعؿو ، كىىيكى يىٍرًجعي ًإلىى ًإيجى ٍصؼي مى مَّفى اٍلًفٍعؿي أىًك اٍلكى كىالتٍَّضًميفي أىٍف ييضى
ييشىاري ًإلىى رى كى ٍصؼو آخى ٍممىًة  أىٍك كى ؿي ًفي اٍلجي ٍرؼو أىٍك مىٍعميكؿو فىيىٍحصي ًف ًبًذٍكًر مىا ىيكى ًمٍف ميتىعىمَّقىاًتًو ًمٍف حى مَّ اٍلمىٍعنىى اٍلميضى

ٍعنىيىاًف)) مى
، ...،م غرض في ىذا التضميف؟أ(( قاؿ:، . كقد بٌيف الزمخشرم داللةى التضميف كسبب استعماؿ القرآف لوْ

كفائدة (( :. كىك ما أكده النسفي؛ إذ قاؿٓكذلؾ أقكل مف إعطاء معنى فذ))، ييفقمت الغرض فيو إعطاء مجمكع معن
، . كذكر السيكطي أفَّ التضميف مف أنكاع اإليجازٔالتضميف إعطاء مجمكع معنييف كذلؾ أقكل مف إعطاء معننى فذٍّ))

ا ييسىمَّى التٍَّضًميفي كى (( كأنَّو عمى نكعيف؛ قاؿ: اًز نىٍكعن يجى ٍيًر ًذٍكرو لىوي ًباٍسـو ًىيى اٌف ًمفى اإٍلً ىيكى حيصيكؿي مىٍعننى ًفي لىٍفظو ًمٍف غى
ٍعميكـه فىًإنَّوي ييكًجبي أىنَّوي الى بيدَّ مً  اًف: أحدىما ما يفيـ مف البنية كىقىٍكًلًو مى ٍنوي قىاؿى كىىيكى نىٍكعى اًلـو كىالثَّاًني مف معنى ًعبىارىةه عى ٍف عى

                                                           

 .َُٗ /ّاإلتقاف في عمـك القرآف  ُ
 .ُْٕ/ ُ، كمعترؾ األقراف َُٗ/ ّ، كفيو أيضا:ْٖ/ ّاإلتقاف في عمـك القرآف ، ك ُِٕ/ ِالبرىاف في عمـك القرآف  ينظر: ِ
 .ُِّ-ُِِ/ ُالتحرير كالتنكير  ّ
 .ُِّ/ ُنفسو  ْ
 .ُٕٕ/ ِالكشاؼ  ٓ
 .ِٖٗ/ ِمدارؾ التنزيؿ  ٔ
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مىى ًجيىًة التٍَّعًظيـً ًلمًَّو تىعىالىى  العبارة كبسـ المًَّو الرٍَّحمىفً  ـى ااًلٍسًتٍفتىاًح ًفي اأٍليميكًر ًباٍسًمًو عى مَّفى تىٍعًمي ًؾ الرًَّحيـً فىًإنَّوي تىضى كىالتَّبىرُّ
 . ًُباٍسًمًو))

لمثؿ في كمما عدَّه الشيخ الطاىر مف صكر االبتكار المغكم في الخطاب القرآني ما جاء فيو مف جمؿ جارية مجرل ا .ُِ
اًريىًة مىٍجرىل اأٍلىٍمثىاؿً (( قاؿ:، السيركرة كقكة الداللة كالسيكلة ًؿ اٍلجى مى مىٍيًو ًمفى اٍلجي ا اٍشتىمىؿى عى ًمٍف ىىذىا اٍلبىاًب مى كىىىذىا بىابه ًمٍف ، كى

ـً بيمىغىاًء اٍلعىرىبً  ًة نىاًدره ًفي كىبلى غى اءى ًفي القرآف مىا « اٍلميعىمَّقىاتً »ٍت قىًصيدىةي زيىىٍيرو ًفي كىىيكى الًَّذم أًلىٍجًمًو عيدَّ ، أىٍبكىاًب اٍلبىبلى فىجى
مى شاًكمىًتًو  يىفيكؽي ذىًلؾى كىقىٍكًلًو تىعىالىى: قيٍؿ كيؿّّ يىٍعمىؿي عى

ٍسرىاء:  كفىةه﴾ [ْٖ]اإٍلً قىٍكًلًو: ﴿ طاعىةه مىٍعري كى
قىٍكًلًو: ﴿ [ّٓ]النُّكر:   اٍدفىٍع ًبالًَّتي كى

: ]اٍلمي ﴾يى أىٍحسىفي ىً  إلى كثيرو مف ىذه الجمؿ الجارية مجرل المثؿ كما في كبلميـ عمى  ّ. كقد أشار المفسركفِ))[ٍٔٗؤًمنيكفى
 ﴾ ٍرتى اٍلقىًكمُّ اأٍلىًميفي ًف اٍستىٍأجى ٍيرى مى ا يىا أىبىًت اٍستىٍأًجٍرهي ًإفَّ خى قكلو تعالى: ﴿قىالىٍت ًإٍحدىاىيمى

كقد خصص الثعالبي ، [ِٔ]القصص
، كاإلعجاز، اإلعجاب(( فة مف الجمؿ التي تجرم مجرل المثؿ في القرآف الكريـ تجمع في داللتيافصبل ذكر فيو طائ

كىال يىًحيؽي اٍلمىٍكري السَّيّْئي ًإالَّ ًبأىٍىًمًو﴾ . كمنيا قكلو تعالى:﴿ْكاإليجاز))
مى  كقكلو تعالى:﴿[ ّْ]فاطر:   قيٍؿ كيؿّّ يىٍعمىؿي عى

 قاؿ:، سيكطي أف ىذه الجمؿ الجارية مجرل المثؿ كالحكمة مف مظاىر إعجاز القرآفكيرل ال .[ْٖ]اإلسراء: شاًكمىًتًو﴾ 
))(( ًفيىا ًمٍف آدىًميٍّ شىرى ًتيىا كى ـٍ تىٍجًر اٍلعىادىةي ًبأىٍف تىٍصديرى ًفي كىٍثرى ـي اٍلبىاًلغىةي الًَّتي لى ًمٍنيىا اٍلًحكى كى

. كما ذكر السيكطي في النكع ٓ
القرآف فائدةن جمع فييا عددنا مف الجمؿ الكاردة في القرآف مما جرل مجرل المثؿ كنىقىؿى  السادس كالستيف المكسـك بأمثاؿ

 .ٔعف بعض العمماء أفَّ ىذا االستعماؿ ىك نكع بديعيّّ ييسىمى: إرساؿ المثؿ
مىؾى مىسمكنا فريدنا في استعماؿ اإلطنابُّ مىؾى (( قاؿ:، . أشار الشيخ الطاىر إلى أفَّ القرآف الكريـ سى سى القرآف مىٍسمىؾى  كى

ـي تىٍكًصيًؼ اأٍلىٍحكىاًؿ الًَّتي ييرى  قىا ٍطنىاًب مى اًت اإٍلً ْـّ مىقىامى ًمٍف أىىى غىًة كى ٍطنىاًب أًلىٍغرىاضو ًمفى اٍلبىبلى ٍكًع اإٍلً اؿي الرَّ ٍصًفيىا ًإٍدخى ادي ًبتىٍفًصيًؿ كى
ًبيَّةه ًفي ًمٍثًؿ ىىذى  فىًمٍف آيىاًت القرآف ًفي ًمٍثًمًو قىٍكليوي تىعىالىى: ﴿ كىبلَّ ًإذا بىمىغىًت التَّراًقيى ، ...،اًفي قىٍمًب السَّاًمًع كىىىًذًه طىًريقىةه عىرى

ظىفَّ أىنَّوي اٍلًفراؽي كىاٍلتىفًَّت السَّاؽي ًبالسَّاًؽ﴾  ًقيؿى مىٍف راؽو كى كى
ٍمقيكـى كىأىٍنتيـٍ  [ِٗ -ِٔ]اٍلًقيىامىة:  قىٍكليوي: ﴿فىمىٍكال ًإذا بىمىغىًت اٍلحي ًحينىًئذو كى

 ﴾ كفى تىٍنظيري
﴾  [ْٖ، ّٖ]اٍلكىاًقعىة:  ـٍ طىٍرفيييـٍ ـٍ الى يىٍرتىدُّ ًإلىٍيًي ًسًي ؤي قىٍكليوي: ﴿ ميٍيًطًعيفى ميٍقًنًعي ري كى

. كمف إشارات القدماء إلى ٕ))[ّْ]ًإٍبرىاًىيـ: 
ا ًمٍف أىٍعظى (( إلى ذلؾ ما جاء في قكًؿ السيكطيّْ عف اإليجاز كاإلطناب: ـٍ أىنَّييمى اًحبي ًسرّْ اٍعمى تَّى نىقىؿى صى غىًة حى ـى أىٍنكىاًع اٍلبىبلى

ا أىنَّوي  اًحبي اٍلكىشَّاًؼ: كىمى . قىاؿى صى ٍطنىابي ازي كىاإٍلً يجى : الببلغة ًىيى اإٍلً ـٍ أىنَّوي قىاؿى ًة عىٍف بىٍعًضًي احى مىى اٍلبىًميًغ ًفي  اٍلفىصى يىًجبي عى
ييكًجزى فى  اًؿ أىٍف ييٍجًمؿى كى ٍجمى ييٍشًبعى مىظىافّْ اإٍلً ؿى كى مىٍيًو ًفي مىكىاًرًد التٍَّفًصيًؿ أىٍف ييفىصّْ مف كجكه (( . كقاؿ أيضا:ٖ))كىذىًلؾى اٍلكىاًجبي عى

طنابو في أخرل) كىما مف أعظـ أنكاع الببلغة( إعجازه كفسركا اإليجاز بأداء المقصكد بأقؿ مف ، ...،إيجازه في آية كا 
 جاء في تفسير المنار في ىذا السياؽ:ك  .ٗلككف المقاـ حقيقان بالبسط)) عبارة المتعارؼ. كاإلطناب أداؤه بأكثر منيا

اًزهً (( ٍشكى ، كىىيكى ميٍعًجزه ًفي ًإٍطنىاًبًو كىًإيجى مىى اٍلًحٍكمىةً ، الى لىٍغكى ًفيًو كىالى حى قىاـو ًفيًو مىقىاؿه يىٍنطىًبؽي عى ًلكيؿّْ مى مىى التَّدىبًُّر ، كى ييًعيفي عى كى
كىالتَّذىكًُّر))

َُ. 

                                                           

 .َِّ/ ُ، كمعترؾ األقراف ُٖٗ/ ّاإلتقاف في عمـك القرآف  ُ
 . ُِّ/ ُالتحرير كالتنكير  ِ
 .َٕ/ ٕ، كحاشية الشياب =عناية القاضي: ِٗٗ/ ٖ :كالبحر المحيط، ّٖٔ/ ِ :مدارؾ التنزيؿ ينظر: ّ
 .ُٗ :اإلعجاز كاإليجاز ْ
 .ٕٓ/ ُالجامع ألحكاـ القرآف  ٓ
 .ّٔٓ/ ُ :، كمعترؾ األقرافَٓ/ ْاإلتقاف في عمـك القرآف ينظر:  ٔ
 .ُِّ/ ُ التحرير كالتنكير ٕ
 .ُٕٗ/ ّاإلتقاف في عمـك القرآف  ٖ
 .ِِِ/ ُ :معترؾ األقراف ٗ
 .ّٕٓ/ ِتفسير المنار  َُ
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ـى ابتكر أسمكبنا جديدنا في استعماؿ المفظُْ انفرد بو مف غيره مف الكبلـ؛ فقد يرد ، . كيرل الشيخ الطاىر أفَّ القرآفى الكري
في سياؽو كاحدو ليفيدى دالالتو عدة محتممة ال يرفضيا السياؽي أك القرائفي مما يدؿي عمى  -في القرآف الكريـ-المفظ الكاحد

ًمٍف أىسىاًليًب القرآف (( كقد أشار إليو بقكلو:، ؿى عمى ًمٍثًؿ ىذا االستعماًؿ مف غيًر تىعارضو إعجاًز النصّْ الذم اشتم كى
ًؾ  كفى اٍعًتبىارىىىا أىنَّوي يىًردي ًفيًو اٍسًتٍعمىاؿي المٍَّفًظ اٍلميٍشتىرى ٍعنىيىٍيًف أىٍك مىعىافو ًإذىا صى اٍلميٍنفىًرًد ًبيىا الًَّتي أىٍغفىؿى اٍلميفىسّْري ـي ًفي مى قىا ميحى اٍلمى

ا يىٍصميحي ًمٍنيىا بيَّة إًلرىادىة مى سىًب المُّغىة اٍلعىرى ا، ًبحى رىادىًتًيمى ـي إًلً قىا ميحى اٍلمى اًزمّْ ًإذىا صى ًقيًقيّْ كىاٍلمىجى ٍعنىاهي اٍلحى ، كىاٍسًتٍعمىاؿي المٍَّفًظ ًفي مى
اًز كىىىذىا  يجى ـً مىعى اإٍلً ًبذىًلؾى تىٍكثيري مىعىاًني اٍلكىبلى مىى أىنَّوي مينىزَّؿه ًمٍف لىديًف كى دىالَّةن عى ـً اٍلبىشىًر كى اًرقىةن ًلعىادىًة كىبلى ًمٍف آثىاًر كىٍكًنًو ميٍعًجزىةن خى

ًة التَّاًسعىةً  قٍَّقنىاهي ًفي اٍلميقىدّْمى مىى ذىًلؾى كىحى قىٍد نىبٍَّينىا عى مىٍيًو. كى ىذا المكضكع الراغبي  . كقد عالجُ))اٍلعىًميـً ًبكيؿّْ شىٍيءو كىاٍلقىًديًر عى
اشترط فيو أال يتنافى المعنياف ، جكاز إرادة المعنييف المختمفيف بعبارة كاحدة)( األصفيانيُّ في الفصؿو المكسـك بػ:

العبارة المكضكعة لمعنييف عمى سبيؿ االشتراؾ حقيقة فييما أك مجازان في أحدىما؟ متى تنافي (( قاؿ:، المحتمبلف لمعبارة
. كقد درسى العمماءي األلفاظى التي تدؿُّ عمى معنييف أك أكثرى تحت ِمراد لـ يصح أف يرادا معان بعبارة كاحدة))معناىما في ال

:، تحت أسماء مختمفة مثؿ المتشابو كالظاىر كالمؤكؿ كالميٍشًكؿ كالتعريض كاألشباه كالنظائر كىأىمَّا (( قاؿ الزركشيُّ
ًؼ اٍلمىعىاًنياٍلميتىشىاًبوي فىأىٍصميوي أىٍف يىٍشتىًبوى ال ييقىاؿي ًلٍمغىاًمًض: ميتىشىاًبوه أًلىفَّ ًجيىةى الشَّبىًو ًفيًو كىمىا ، ...،مٍَّفظي ًفي الظَّاًىًر مىعى اٍخًتبلى كى

شىاكىمى  ٍيًرًه كى ي كىاٍلميتىشىاًبوي ًمٍثؿي اٍلميٍشًكًؿ أًلىنَّوي أىٍشكىؿى أىٍم دىخىؿى ًفي شىٍكًؿ غى كًؼ التَّيىجّْ ري : ىيكى اٍلميٍشتىبىوي  وي تىقيكؿي ًلحي كىاٍختىمىفيكا ًفيًو فىًقيؿى
ا وي بىٍعضن ا يىٍحتىًمؿي كيجيكىنا))، ...،الًَّذم ييٍشًبوي بىٍعضي : مى ًقيؿى كى

ٍعنىيىٍيًف (( . كقاؿ في مكضع آخر:ّ قىٍد يىكيكفي المٍَّفظي ميٍحتىًمبلن ًلمى كى
ا أىٍظيىري فىييسىمَّى الرَّاًجحى ظىاىً  ًدًىمى ))كىىيكى ًفي أىحى رنا كىاٍلمىٍرجيكحى ميؤىكَّالن

. كخصص فصبل لمعبلقة بيف المفظ كالداللة مف حيث ْ
ًقيقىتىٍيًف أىٍك (( اإلفراد كالتعدد؛ قاؿ: فىٍصؿه في اشتراؾ المفظ بيف حقيقتيف أك حقيقة كمجاز قىٍد يىكيكفي المٍَّفظي ميٍشتىرىكنا بىٍيفى حى

مى  ٍمميوي عى يىًصحُّ حى ازو كى مىجى ًقيقىةو كى ًميعناحى مىى اٍلقىٍكلىٍيًف  ،...،ٍيًيمىا جى ٍعنىيىٍيًف عى فىعىمىى ىىذىا يىجيكزي أىٍف ييقىاؿى أىرىادى المَّوي ًبيىذىا المٍَّفًظ ًكبلى اٍلمى
ٍنًع فىبً  ا ًإذىا قيٍمنىا ًباٍلمى ٍعنىيىٍيًو فىظىاًىره كىأىمَّ اًؿ اٍلميٍشتىًرًؾ ًفي مى كىاًز اٍسًتٍعمى ا ًإذىا قيٍمنىا ًبجى تىٍيًف مىرَّةن أىمَّ أىٍف يىكيكفى المٍَّفظي قىٍد خيكًطبى ًبًو مىرَّ

ؿي كيؿَّ اٍلفً  ٍف أىًبي الدٍَّردىاًء رىًضيى المَّوي عىٍنوي: "الى يىٍفقىوي الرَّجي اءى عى قىٍد جى مىرَّةن ىىذىا كى تَّى يىرىل ًلٍمقيٍرآًف كيجيكىنا كىًثيرىةن" ركاه أيًريدى ىىذىا كى ٍقًو حى
ظى اٍلكىاًحدى يىٍحتىًمؿي مىعىاًنيى ميتىعىدّْدىةن كىالى يىٍقتىًصري بو عمى ذلؾ المعنى بؿ يعمـ أنو يصمح ليذا كليذا كقاؿ ابف أحمد أم المَّفٍ 

ا احتمؿ معنييف فصاعدا بأف كضع األشياء  مى مىٍيًو كى ًمؿى عى القشيرم في مقدمة تفسيره: ماال يىٍحتىًمؿي ًإالَّ مىٍعننى كىاًحدنا حي
اًثمى  ٍعنى ميتىمى دي اٍلمى ٍف كيًضعى ًلمىعىافو ميٍختىًمفىةو فىًإٍف ظىيىرى أىحى ًؽ كىاً  ٍطبلى مىى اٍلًجٍنًس ًعٍندى اإٍلً ًمؿى عى مىى الظَّاًىًر ًإالَّ ةو كىالسَّكىاًد حي ًمؿى عى يىٍيًف حي

ف استكيا سكاء كاف االستعماؿ فييما حقيقة أك مجازا أك في أحدىما حقيقة كى  ازنا كىمىٍفًظ أىٍف يىقيكـى الدليؿ كا  ًر مىجى ًفي اآٍلخى
ٍيًرًه كى  ا فىييكى ميٍجمىؿه فىييٍطمىبي اٍلبىيىافي ًمٍف غى ٍمعي بىٍينىييمى ٍمًؿ اٍلعىٍيًف كىاٍلقيٍرًء كىالمٍَّمًس فىًإٍف تىنىافىى اٍلجى ـٍ يىتىنىاؼى فىقىٍد مىاؿى قىٍكـه ًإلىى اٍلحى ٍف لى اً 

قُّ  ٍعنىيىٍيًف كىاٍلكىٍجوي التَّكى مىى اٍلمى مً عى مىى اٍلبىدىًؿ كىادّْعىاءي ًإٍشعىاًرًه ًباٍلجى اًد ميسىمَّيىاتو عى ًميًع بىٍؿ كيًضعى آًلحى ًضعى ًلٍمجى يًع ؼي ًفيًو أًلىنَّوي مىا كي
ًفي ًمٍثًؿ ىى  اًمًؿ كىالى يىٍستىًحيؿي ذىًلؾى عىٍقبلن كى ًميعى اٍلمىحى ـي ًبًو جى ـٍ يىجيكزي أىٍف ييًريدى اٍلميتىكىمّْ : ييٍحتىمىؿي أىٍف يىكيكفى اٍلميرىادي كىذىا ذى ًبًعيده نىعى ا ييقىاؿي

ييٍحتىمىؿي أىٍف يىكيكفى كىذىا)) كى
ألٌف المفظ الكاحد ال يصٌح (( . كقد التفت بعض القدماء إلى ذلؾ منيـ الزمخشرم؛ إذ قاؿ:ٓ

ذىا اٍحتىمىؿى المَّفٍ (( . كقاؿ القرطبي:ٔاستعمالو في حالة كاحدة عمى معنييف مختمفيف)) ًقيقىةي كىاً  ازى فىاأٍلىٍصؿي اٍلحى ًقيقىةى كىاٍلمىجى ظي اٍلحى
تَّى يىًردى دىًليؿه ييًزيمييىا)) ًقيقىةي حى اٍلحى

فإنو ينقسـ قسميف: أحدىما: أف يككف مشتمبلن عمى معنى (( منيـ الماكردم الذم قاؿ:ك  .ٕ

                                                           

 .ُِّ/ ُالتحرير كالتنكير  ُ
 .َْ/ ُتفسير الراغب األصفياني  ِ
 .َٕ-ٗٔ/ ِالبرىاف في عمـك القرآف  ّ
 .َِٓ/ ِنفسو  ْ
 .َِٖ/ ِنفسو  ٓ
 .ُْٗ/ ّالكشاؼ  ٔ
 .َّّ /ِالجامع ألحكاـ القرآف  ٕ
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، مبلن لمعنييف أك أكثركالقسـ الثاني: أف يككف المفظ محت، ..،.،كمقصكران عميو كال يحتمؿ ما سكاه، معنى كاحد ال يتعداه
فيككف محمكالن عمى الظاىر الجمي ، كاآلخر باطنان خفٌيان ، أحدىما: أف يككف أحد المعنييف ظاىران جميِّا كىذا عمى ضربيف:
فيحمؿ عمى الخفي. كالضرب الثاني: أف يككف ، إال أف يقـك الدليؿ عمى أف الجميَّ غيري ميرىادو ، دكف الباطف الخفي

 .ُكالمفظ مستعمبلن فييما حقيقةن))، فالمعنياف جميَّي
. كمف االبتكار المغكم في أساليب القرآف طريقة استعماؿ بعض األلفاظ التي يمكف أف تمفظ عمى أنحاء مختمفة فتؤدم ُٓ

كقد بيف الشيخ الطاىر اف ىذا غالبا ما يككف في القراءات القرآنية؛ إذ ، إلى دالالت مختمفة كمحتممة ال يرفضيا السياؽ
 رئت المفظة القرآنية قراءات عدة باختبلؼ حرؼ أك حركة كفي كؿ منيا داللة جديدة يكتسب النص منيا معنى جديداق

ًمف(( كىذا ما بينو بقكلو:، كاشفا رىكىا كى ًؼ حى كًفيىا أىًك اٍخًتبلى ري ًؼ حي ٍتيىافي ًباأٍلىٍلفىاًظ الًَّتي تىٍختىًمؼي مىعىاًنييىا ًباٍخًتبلى ًت أىسىاًليًبًو اإٍلً
ـٍ ًعنٍ  ًئكىةى الًَّذيفى ىي عىميكا اٍلمىبلى : ﴿كىجى ًؼ كىًثيرو ًمفى اٍلًقرىاءىاًت ًمٍثؿى كًفيىا كىىيكى ًمٍف أىٍسبىاًب اٍخًتبلى ري دى الرٍَّحمىف ًإنىاثنا﴾حي

 قرئ [ُٗ]الزخرؼ: 
دىًة كىأىًلؼو بىٍعدىىىا( ًعٍندى) ًبالنُّكًف دكف ألؼ كقرئ( ًمٍثؿى ، ًعبىادي) ًباٍلميكىحَّ اًد  [ٕٓ]الزخرؼ: ﴾ًإذا قىٍكميؾى ًمٍنوي يىًصدُّكفى : ﴿كى ْـّ الصَّ ًبضى

ًة السَّاًدسىًة)) قىٍد أىشىٍرنىا ًإلىى ذىًلؾى ًفي اٍلميقىدّْمى كىٍسًرىىا. كى كى
. كقد أشار المفسركف كعمماء القراءات إلى ما تضفيو تمؾ القراءات ِ

اٍختىمىؼى اٍلعيمىمىاءي (( :[ْ]الفاتحةر قكلو تعالى:﴿ مالؾ يـك الديف﴾كمف ذلؾ ما نجده عند القرطبي في تفسي، مف معاف كدالالت
مَّـى كى  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًف النًَّبيّْ صى ٍرًكيَّتىاًف عى ؟ كىاٍلًقرىاءىتىاًف مى اًلؾه ًمؾه أىٍك مى ا أىٍبمىغي: مى ا التٍّْرًمًذمُّ أىيُّمى . ذىكىرىىيمى :" ، أىًبي بىٍكرو كىعيمىرى فىًقيؿى

مً  اًلؾه مى ًمؾو مى ُـّ كىأىٍبمىغي ًمٍف" ماًلًؾ" ًإٍذ كيؿُّ مى ًمكنا، ًؾ" أىعى اًلؾو مى لىٍيسى كيؿُّ مى ٍمًكوً ، كى اًلًؾ ًفي مي مىى اٍلمى ًمؾى نىاًفذه عى تَّى الى ، كىأًلىفَّ أمر اٍلمى حى
ًمؾً  رَّؼى ًإالَّ عىٍف تىٍدًبيًر اٍلمى دي. كى ، يىتىصى :" ماًلًؾ" أىٍبمىغي قىاؿى أىبيك عيبىٍيدىةى كىاٍلميبىرّْ ٍيًرًىـٍ ، ًقيؿى اًلكنا ًلمنَّاًس كىغى اًلؾي أىٍبمىغي ، أًلىنَّوي يىكيكفي مى فىاٍلمى

ـي  فنا كىأىٍعظى رُّ مًُّؾ))، ًإٍذ ًإلىٍيًو ًإٍجرىاءي قىكىاًنيًف الشٍَّرعً ، تىصى ثيَـّ ًعٍندىهي ًزيىادىةي التَّمى
 قاؿ:، . كقد أشار أبك زىرة إلى شيء مف ذلؾّ

، داالِّ عمى معنييف في لفظ كاحد -ككمتاىما قرآف-كىك أف يككف مجمكع القراءتيف ، ؾ أمر... في تنكع القراءاتكىنا((
ككبلىما صحيح ، فالقراءتاف كالكممة كاحدة تدالف بالنص عمى معنييف غير متضاديف، ...،متبلقييف غير متضاديف

 . ٓآنية في المعنى. كقد تكقؼ القدماء عمى اثر اختبلؼ القراءات القر ْصادؽ))
 قاؿ:، كاستعماؿ الرقة في مكضعيا، . كمف االبتكار المغكم لمنص القرآني ما يمتاز بو أسمكبو مف جزالة في مكضعيأُ

زىالىةً (( اهي أىًئمَّةي نىٍقًد اأٍلىدىًب ًباٍلجى ا يىٍندىًرجي تىٍحتى ًجيىًة اأٍليٍسميكًب مىا سىمَّ ـٍ أىفَّ ًممَّ مىا سىمَّكٍ ، كىاٍعمى قَّةً كى اًتًو  هي ًبالرّْ قىامى ا مى بىيَّنيكا ًلكيؿٍّ ًمٍنييمى كى
ـً  ًر ىىذىٍيًف اأٍليٍسميكبىٍيفً ، كىىيمىا رىاًجعىتىاًف ًإلىى مىعىاًني اٍلكىبلى ايىتىوي ًفي ، كىالى تىٍخميك سيكرىةه ًمفى القرآف ًمٍف تىكىرُّ ا بىاًلغه غى كيؿّّ ًمٍنييمى كى

ٍكًقًعوً  ا تىٍسمىعي ، مى ًة المًَّو ًإفَّ المَّوى يىٍغفً فىبىٍينىمى ـٍ الى تىٍقنىطيكا ًمٍف رىٍحمى مى أىٍنفيًسًي فيكا عى : قيٍؿ يىا ًعباًدمى الًَّذيفى أىٍسرى ًميعان وي يىقيكؿي ري الذُّنيكبى جى
ًإنَّوي ىيكى اٍلغىفيكري الرًَّحيـي 

ًمؽى  [ّٓ]الزمر:  ـٍ كىخي ٍنكي فّْؼى عى :﴿ ييًريدي المَّوي أىٍف ييخى يىقيكؿي ًعيفان ﴾ كى ٍنسافي ضى :﴿  [ِٖ]النّْسىاء: اإٍلً ًإٍذ تىٍسمىعيوي يىقيكؿي
ثىميكدى﴾  ـٍ صاًعقىةن ًمٍثؿى صاًعقىًة عادو كى كا فىقيٍؿ أىٍنذىٍرتيكي فىًإٍف أىٍعرىضي

ًبيعىةى لىمَّا  :«الشّْفىاء»قىاؿى ًعيىاض ًفي  [ُّ]فصمت:  ًإفَّ عيٍتبىةى ٍبفى رى
ا كىفىفٍ سىًمعى ىىًذًه اآٍليىةى أىٍمسىؾى  ـى ًإالَّ مى قىاؿى لىوي: نىاشىٍدتيؾى المَّوى كىالرًَّح مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىى فىـً النًَّبيًء صى ))ًبيىًدًه عى . كقد أشار ٔتى

ًة اٍلبى (( قاؿ:، أشار الباقبلني إلى ذلؾ مىرىاًتبىيىا ًفي دىرىجى ـً ميٍختىًمفىةه كى يىاًف ميتىفىاًكتىةه كدرجاتيا في كىالتٍَّحًقيؽي أىفَّ أىٍجنىاسى اٍلكىبلى
ًمٍنيىا اٍلفىًصيح ٍزؿي كى اًئزي الطٍَّمؽي الرٍَّسؿي كىىىًذًه  الببلغة متباينة غير متساكية فىًمٍنيىا اٍلبىًميغي الرًَّصيفي اٍلجى ًمٍنيىا اٍلجى اٍلقىًريبي السٍَّيؿي كى
هي أقساـ الكبلـ الفاضؿ المحمكد دكف النكع اليجيف المذمـك الذم ال يك  ؿي أىٍعبلى ـي اأٍلىكَّ جد في القرآف شيء منو البتة فىاٍلًقٍس

غىاتي القرآف ًمٍف كيؿّْ ًقٍسـو ًمٍف ىىًذًه اأٍلىٍقسى  ازىٍت بىبلى بيوي فىحى ذىٍت مىٍف كيؿّْ نىٍكًع شيٍعبىةن كىالثَّاًني أىٍكسىطيوي كىالثَّاًلثي أىٍدنىاهي كىأىٍقرى ةن كىأىخى اـً ًحصَّ

                                                           

 .ّٗ.ّٖ/ ُتفسير الماكردم = النكت كالعيكف  ُ
 .ُِْ-ُِّ/ ُالتحرير كالتنكير  ِ
 .ْٖ/ ُ، كالدر المصكف َّ/ ُتنزيؿ ، كمدارؾ الٗٔ/ ُ، كينظر:المحرر الكجيز َُْ/ ُالجامع ألحكاـ القرآف  ّ
 .ِْ :المعجزة الكبرل القرآف ْ
 . كالكتاب غرضو بياف ذلؾ.ِٓٓ-ُّٕ:ينظر: التكجيو الببلغي لمقراءات القرآنية ٓ
 .ُِْ/ ُالتحرير كالتنكير  ٔ
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ـى لىيىا بً  مىى ااًلٍنًفرىافىاٍنتىظى ًة كىاٍلعيذيكبىًة كىىيمىا عى امى ـً يىٍجمىعي ًصفىتىًي اٍلفىخى اًؼ نىمىطه ًمفى اٍلكىبلى ا اٍمًتزىاًج ىىًذًه اأٍلىٍكصى ًد ًفي نيعيكًتًيمى
ا ًمفى اٍلكيعيك  اًف نىٍكعن ادٍَّيًف أًلىفَّ العذكبة نتاج السيكلة كالجزالة كالمتانة في الكبلـ ييعىاًلجى ٍيًف ًفي كىاٍلميتىضى رىًة فىكىافى اٍجًتمىاعي اأٍلىٍمرى

نىٍظًمًو مىعى نيبيكّْ كيؿٍّ ًمٍنييمىا عىًف اآلخر فضيمة خص بيا القرآف يسرىا ا بمطيؼ قدرتو ليككف آية بينة لنبيو كداللة عمى 
ٍمعيوي بىٍيفى (( قاؿ:، . كقد نٌبو الزركشيُّ عمى ىذه الخصكصية لؤلسمكب القرآنيُصحة ما دعا إليو مف أمر دينو)) ًمٍنيىا جى كى

ـً اٍلبىشىًر أًلىفَّ الٍ  اًلبنا ًفي كىبلى ادٍَّيًف الى يىٍجتىًمعىاًف غى ا كىاٍلميتىضى زىالىًة كىاٍلعيذيكبىًة كىىيمى دي ًإالَّ ًبمىا ًصفىتىًي اٍلجى زىالىةى ًمفى اأٍلىٍلفىاًظ الًَّتي الى تيكجى جى
بىٍعًض اٍلكيعي  ا نىٍحكى الصُّكرىًة اأٍليكلىى فىًإنَّ يىشيكبييىا ًمفى اٍلقيكًَّة كى ٍف نىحى سىًة كىالسُّييكلىًة فىمى ادُّىىا ًمفى السَّبلى ا ييضى مىا كرىًة كىاٍلعيذيكبىةى ًمٍنيىا مى

ـٍ كى  كًؿ الشُّعىرىاًء ًمٍنيي فيحي اًء ًمفى اأٍلىٍعرىاًب كى حى اًع ًمٍثؿي اٍلفيصى ٍكعىةى ًفي اأٍلىٍسمى امىةى كىالرَّ دى كىٍكفى يىٍقًصدي اٍلفىخى ا نىٍحكى الثَّاًنيىًة قىصى ٍف نىحى مى
ًلدّْي ـٍ ًمفى اٍلميكى مىٍف دىانىاىي ًميفى كى ٍضرى اًع أىٍعذىبى كىأىٍشيىى كىأىلىذَّ ًمٍثؿي أىٍشعىاًر اٍلميخى ـً ًفي السَّمى تىرىل أىٍلفىاظى القرآف قىٍد اٍلكىبلى ًريفى كى فى اٍلميتىأىخّْ

مىعىٍت ًفي نىٍظًمًو ًكٍمتىا الصّْ  اًز))جى ٍعجى غىًة كىاإٍلً كًه اٍلبىبلى ذىًلؾى ًمٍف أىٍعظىـً كيجي فىتىٍيًف كى
. كقد عٌد القرطبي الجزالة أحد كجكه ِ

اؿو (( قاؿ:، اإلعجاز ٍخميكؽو ًبحى زىالىةي الًَّتي الى تىًصحُّ ًمٍف مى ًمٍنيىا: اٍلجى ًجيًد ﴾ ًإلىى آًخًرىى ، كى ٍؿ ذىًلؾى ًفي سيكرىًة﴿ؽ كىالقرآف اٍلمى تىأىمَّ ، اكى
ًة ﴾ ًإلىى آًخًر السُّكرىةً  تيوي يىٍكـى اٍلًقيامى ًميعان قىٍبضى انىوي:﴿ كىاأٍلىٍرضي جى قىٍكليوي سيٍبحى انىوي:﴿ كىال تىٍحسىبىفَّ المَّوى غاًفبلن ، كى كىذىًلؾى قىٍكليوي سيٍبحى كى

اًر: فى  ا يىٍعمىؿي الظَّاًلميكفى ﴾ ًإلىى آًخًر السُّكرىًة. قىاؿى اٍبفي اٍلحىصَّ ؽُّ عىمَّ تىعىالىى ىيكى اٍلحى انىوي كى ـى أىفَّ المَّوى سيٍبحى ًم ـى أىفَّ ًمٍثؿى ، مىٍف عى ًم عى
زىالىًة الى تىًصحُّ في خطاب غيره ًف اٍلميٍمؾي اٍليىٍكـى﴾، ىىًذًه اٍلجى : ﴿ ًلمى :  ال يىٍصحُّ ًمٍف أىٍعظىـً ميميكًؾ الدٍُّنيىا أىٍف يىقيكؿى كىالى أىٍف يىقيكؿى

ك  ييٍرًسؿي الصَّ ٍف يىشاءي ﴾﴿كى غىةً (( . كقاؿ في مكضع آخر:ّ))اًعؽى فىييًصيبي ًبيا مى زىالىًة كىاٍلبىبلى ، ًإفَّ القرآف لىمَّا كىافى ًفي غىايىًة اٍلجى
ًتوً  ا لىوي ، فىكىانيكا ًإذىا رأكا عجز ىـ عىٍف ميعىارىضى ميكدي ًمٍنوي ًإٍعظىامن ٍسًف تىٍرًصيعً ، اٍقشىعىرًَّت اٍلجي بنا ًمٍف حي تىعىجُّ ا ًفيوً كى تىيىيُّبنا ًلمى . ْ))ًو كى

ما يدؿ عمى  -في ىذا المكضع كالمكاضع السابقة -إفَّ في ىذه اإلشارات التي نجدىا عند عمماء القرآف مف القدماء
ا عمى تنبيييـ عمى قيمتيا الفنية كالمغكية ، التفاتيـ إلى ىذه األساليب التعبيرية التي عدىا الطاىر ابتكارنا لغكينا كيدؿ أيضن

كالداللية كمكانتيا في اتصاؼ النص القرآني بصفة اإلعجاز. كال شؾ في أفَّ الشيخ الطاىر اطمع عمى ىذه اآلراء 
، ليؤكد بذلؾ قضية اإلعجاز المغكم لمقراف الكريـ، كلكنو عبَّر عنيا بصفة االبتكار، الخاصة باإلعجاز القرآني فتبناىا

 مصادره.كليككف االبتكار المغكم احد مظاىر اإلعجاز ك 
إذ يجد أفَّ بناءه بناءه لغكم ، المكسيقي لمنص القرآني مف معالـ االبتكار المغكم فيو . كيرل الشيخ الطاىر أفَّ البناءُٕ

كالغاية مف ذلؾ البناء ، مبتكر قائـ عمى أسمكب الفكاصؿ المتماثمة في اإلسماع عمى الرغـ مف عدـ تماثميا في الحركؼ
كما ييسيـ ذلؾ في إمكانية البقاء في تمؾ ، ؽو مكسيقيٍّ ييساعد الذاكرةى اإلنسانيةى عمى حفظوأٌنو يؤدم إلى تناس -عنده–

مىى اٍبًتكىاًر أيٍسميكًب اٍلفىكىاًصًؿ اٍلعىجً (( قاؿ:، البيئة الشفيية تىٍرًتيًبًو عى تىنىاسيًبيىا ًفي تىرىاًكيًبًو كى ًة أىٍلفىاًظًو كى احى كىافى ًلفىصى اًثمى كى ًة يبىًة اٍلميتىمى
اعً  كًؼ ًفي اأٍلىٍسجى ري اًثمىةى اٍلحي ـٍ تىكيٍف ميتىمى ٍف لى اًع كىاً  ًفيؼى ااًلٍنًتقىاًؿ كىالسٍَّيًر ًفي ، ًفي اأٍلىٍسمى كىاًفًظ خى كىافى ًلذىًلؾى سىًريعى اٍلعيميكًؽ ًباٍلحى

ًقيقىةى ديكفى اٍلميبىالىغىا، اٍلقىبىاًئؿً  ًتًو ًىيى اٍلحى ليٍحمى ادًَّتًو كى رىاًت اٍلمىٍزعيكمىةً مىعى كىٍكًف مى ٍكلىةي اٍلحىؽّْ ، ًت اٍلكىاًذبىًة كىاٍلميفىاخى فىكىافى ًبذىًلؾى لىوي صى
ٍكعىةه ًلسىاًمًعيوً  ))، كىرى ٍعنىًكمٍّ لىٍيسى ًبمىٍفًظيٍّ كىالى مى اًنيّّ كى كحى ذىًلؾى تىٍأًثيره ري كى

ٓ. 
، كليس مجمكعا كما ىك شأف القسـ األكؿ، كير)التحرير كالتن( جاء ىذا القسـ مبثكثا في صفحات تفسيره: :القسم الثاني 

كمادة القسـ الثاني تختمؼ عف مادة القسـ األكؿ؛ فمادة القسـ الثاني ىي مجمكعة مف اآليات التي ذىكىرى الشيخي الطاىري في 
ٍعنا ىذه المكاضعى في ىذا القسـ، تفسيرىا: أفَّ فييا ميبتكرنا لغكينا مى يست قكاعدى نظريةن جامعةن أك ألٌنيا أمثمةه جزئيةه كل، كقد جى

                                                           

 .ُْ/ ْاإلتقاف في عمـك القرآف  ، كالسيكطي في:َُِ/ ِ.كنقمو الزركشي في: البرىاف في عمـك القرآف ُٓ-ُْ :إعجاز القرآف لمباقبلني ُ
 .ُٕ/ ْاإلتقاف في عمـك القرآف  ، كنقمو السيكطي في:َُٕ/ ِالبرىاف في عمـك القرآف  ِ
 .ّٕ/ ُالجامع ألحكاـ القرآف  ّ
 .َِٓ/ ُٓنفسو  ْ
 .ُُٗ/ ُالتحرير كالتنكير  ٓ
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، كما ىي الحاؿ مع مادة القسـ األكؿ. كفي ما يأتي األلفاظ كالتراكيب التي كصفيا الطاىر باالبتكار، ضكابطى كيٌمٌية ناظمة
   :كقد صٌرح الشيخ الطاىر بأٌف فييا ابتكارنا لغكينا، مما كقفنا عميو في تفسير التحرير كالتنكير

اقنا(( اىر بف عاشكر بأنيا:عرفيا الط اآْلَيُة:  لىٍك تىٍقًديرنا أىٍك ًإٍلحى اًؿ قىٍكًلًو ، ًمٍقدىاره ًمفى القرآف ميرىكَّبه كى ٍدخى لىٍك تىٍقًديرنا إًلً فىقىٍكًلي كى
تاًف﴾  تىعىالىى: ﴿ميٍدىامَّ

تىافً [ ْٔ]الرٍَّحمىف:  ا ميٍدىىامَّ نىٍحك: ﴿كىاٍلفىٍجًر﴾ ، ًإًذ التٍَّقًديري ىيمى كى
اقنا:  [ُ]اٍلفٍجر: ـي ًباٍلفىٍجًر.... أىٍك ًإٍلحى ًإًذ التٍَّقًديري أيٍقًس

اًحًؼ آيىاته مىا عى  كًؼ اٍلميقىطَّعىًة فىقىٍد عيدَّ أىٍكثىريىىا ًفي اٍلمىصى ري ًر ًمفى اٍلحي اًؿ بىٍعًض فىكىاًتًح السُّكى ٍدخى ذىًلؾى أىٍمره ، كىطس، كىالمر، دىا:الرإًلً كى
سينَّةه ميتَّبىعى  ٍيًرىىا))تىٍكًقيًفيّّ كى بىٍيفى غى ةه كىالى يىٍظيىري فىٍرؽه بىٍينىيىا كى

 قاؿ:، . ثـ نصَّ بعد ذلؾ بأفَّ مصطمح اآلية مما ابتكره القرآف الكريـُ
تىٍسًميىةي ىىًذًه اأٍلىٍجزىاًء آيىاته ىيكى ًمٍف (( كى الًَّذم اآلية) كرد في النص الكـر كما في قكلو تىعىالىى: ﴿ىي ( كلفظ، ِ))القرآف ُمْبَتَكَراتِ كى

 ﴾ مىٍيؾى اٍلًكتابى ًمٍنوي آياته ميٍحكىماته أىٍنزىؿى عى
مىٍت﴾  [ٕ]آؿ عمرىاف:  :﴿ًكتابه أيٍحًكمىٍت آياتيوي ثيَـّ فيصّْ قىاؿى كى

كعمؿ الطاىر سبب ، [ُ]ىكد: 
ًإنَّمىا سيمّْيىتٍ  ى ًبيىا ًمٍف عً (( آيىةن)( تسميتيا بأنيا ى مىى أىنَّيىا ميكحن مَّـى أًلىنَّيىا تىٍشتىًمؿي أًلىنَّيىا دىًليؿه عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍنًد المًَّو ًإلىى النًَّبيء صى

ـً  ًة نىٍظـً اٍلكىبلى غى دّْ اأٍلىٍعمىى ًفي بىبلى مىى مىا ىيكى ًمفى اٍلحى مىى أىفَّ القرآف مينىزَّ ، عى ًعمىٍت دىًليبلن عى ٍيًرىىا ًمفى اآٍليىاًت جي قيكًعيىا مىعى غى ؿه كىأًلىنَّيىا ًلكي
ًة ًمٍف أىىٍ  غى ًة كىاٍلبىبلى احى لىٍيسى ًمٍف تىٍأًليًؼ اٍلبىشىًر ًإٍذ قد تحٌدل النًَّبي ًبًو أىٍىؿى اٍلفىصى ٍف تىٍأًليًؼ ًمٍف ًعٍنًد المًَّو كى كا عى زي ًبيّْ فىعىجى ًؿ المّْسىاًف اٍلعىرى

ًرًه)) ًمٍثًؿ سيكرىةو ًمٍف سيكى
ٍنًجيًؿ أىٍف تيسىمَّى (( يك يقرر أنو. كبناءن عمى ككف التسمية مف ابتكار القرآف فّ ًؿ التٍَّكرىاًة كىاإٍلً مى الى يىًحؽُّ ًلجي

 . ْ))آيىاتو ًإٍذ لىٍيسىٍت ًفييىا ىىًذًه اٍلخيصيكًصيَّةي ًفي المُّغىًة اٍلًعٍبرىاًنيًَّة كىاآٍلرىاًميَّةً 
﴾ بٌيف الشيخ الطاىر في تفسير قكلو تعالى: ﴿ًصٍبغىةى المَّوً  ِصْبَغَة المَِّو:  اًبديكفى نىٍحفي لىوي عى ٍف أىٍحسىفي ًمفى المًَّو ًصٍبغىةن كى مى كى

 [ُّٖ]البقرة
أف أصؿ الصبغة ىك االغتساؿ بماء نير في األردف كىك سنة بدأىا يحيى عميو السبلـ كاتبعيا النصارل رمزا لمتطير 

كىارً ، المعمكذيت)( ككانكا يسمكنيا بػ، ٓالركحاني قد كىافى ًعيسىى يعمد اٍلحى ارىل تىٍعًميدى ، يّْيفى الًَّذيفى آمىنيكا ًبوً كى رى ًفي سينًَّة النَّصى فىتيقيرّْ
ؿي ًفي ًديًف النٍَّصرىاًنيًَّة كىًبيرنا ٍف يىٍدخي دىًتوً ، مى ارىل فىييعىمّْديكنىوي ًفي اٍليىٍكـً السَّاًبًع ًمٍف ًكالى لىدي ًلمنَّصى ٍف ييكى كقد عٌرب العرب ىذا المفظ ، أىمَّا مى

األكؿ أنيا مف ، بمعنى المعمكدية، في القرآف، . ثـ ذىب إلى احتماليف في تأصيؿ استعماؿ الصبغةٔالمعمكدية)( فقالكا:
ؽي (( قاؿ:، كاالحتماؿ الثاني اف يككف ىذا االستعماؿ مما ابتدعو نصارل العرب في الجاىمية، ابتكار القرآف الكريـ ٍطبلى كاً 

مىى اٍلمىٍعميكًديَّةً  ٍبغىًة عى ارىل اٍلعىرىًب سىمُّكا ذىًلؾى اٍلغىٍسًؿ ًصٍبغى  اٍسـً الصّْ ييٍحتىمىؿي أىٍف يىكيكفى نىصى ٍبتىكىرىاًت القرآف كى ، ةن ييٍحتىمىؿي أىٍف يىكيكفى ًمٍف مي
اًىًميَّةً  ـٍ ًفي اٍلجى ًمًي ا ييٍثًبتي ذىًلؾى ًمٍف كىبلى مىى مى ـٍ أىًقٍؼ عى لى ؽه ، كى ـً الرَّاًغًب أىنَّوي ًإٍطبلى ظىاًىري كىبلى :  كى ارىل ًإٍذ قىاؿى كىانىًت »قىًديـه ًعٍندى النَّصى كى

اًء مىٍعميكًديَّةى يىٍزعيميكفى أىفَّ ذىًلؾى ًصٍبغىةن  لىده غىمىسيكهي بىٍعدى السَّاًبًع ًفي مى ـٍ كى ًلدى لىيي ارىل ًإذىا كي . كيرل أف كىٍجوي تىٍسًميىًة ٕ))«لىييـٍ  النَّصى
ًفيّّ السب ًصٍبغىةن)( اٍلمىٍعميكًديَّةً  مىى التَّمىطًُّخ ًبًو. كمف ثـ راح يقررخى اًء اٍلمىٍعميكًديًَّة ال لىٍكف لو فىييٍطمىؽ عى ٍبغىًة (( ب الف مى ؽي الصّْ ًإٍطبلى

مىى تىٍشًبيوو كىٍجييوي تىٍخًييًميّّ إً  ٍبًنيَّةه عى مىى ااًلٍغًتسىاًؿ ًبًو اٍسًتعىارىةه مى اًء اٍلمىٍعميكًديًَّة أىٍك عى مىى مى يَّميكاعى أىفَّ التٍَّعًميدى ييٍكًسبي اٍلميعىمَّدى ًبًو  ٍذ تىخى

                                                           

 .ْٕ/ ُنفسو  ُ
 .ْٕ/ ُنفسو  ِ
، كتفسير الراغب ّٕٗ/ ُ، كمشكؿ إعراب القرآف لمكي ّْٖ/ ٔجامع البياف  . كىك مما ذكره القدماء، ينظر:ْٕ/ ُنفسو  ّ

، كالتبياف في إعراب القرآف ٕٓ/ ُ، كالمحرر الكجيز ِٓٓ/ ُالكشاؼ ، ك َُّ :، كالمفردات في غريب القرآفْٖٓ/ ِاألصفياني 
 .َّٖ/ ُ، كالدر المصكف ٖٔ/ ُ، كبصائر ذكم التمييز ٔٔ/ ُ، كالجامع ألحكاـ القرآف ٔٓ/ ُ

 .ْٕ/ ُالتحرير كالتنكير  ْ
عرابو لمزجاج ُُٕ/ ّكرد ىذا التفسير في: جامع البياف  ٓ ، ِّٓ/ ُكتفسير الراغب األصفياني ، ُِٓ/ ُ، كمعاني القرآف كا 

 .َْٗ/ ُ، كمحاسف التأكيؿ ٕٓ/ ْ، كمفاتيح الغيب ُِٔ/ ُ، ك المحرر الكجيز ُٔٗ/ ُكالكشاؼ 
، كأنكار ُُٔ/ ُ، كزاد المسير ُّٕ/ ُ، كتفسير البغكم ُْأسباب النزكؿ:  . كينظر فييا:ّْٕ/ ُالتحرير كالتنكير ينظر: ٔ 

 .ٓٓٔ/ ُ، كالبحر المحيط ُْْ/ ِآف ، كالجامع ألحكاـ القر ُّْ/ ُيؿ ، كمدارؾ التنز َُٗ/ ُالتنزيؿ 
 ّْٕ/ ُالتحرير كالتنكير  ٕ
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ٍبغي ثىٍكبنا مىٍصبيكغنا)) في الصّْ ا ييمىكّْ نيوي ًبمىٍكًنيىا كىمى ييمىكّْ صبغة ( . كيبدك أف سبب قكلو باالبتكار المغكم في استعماؿًُصفىةى النٍَّصرىاًنيًَّة كى
شيخ أفَّ أكؿ استعماؿ ليا بيذه الداللة ىك الكارد في القرآف في ىذا ا) ىك جٌدةي استعماليا بالداللة المذككرة؛ فظاىر كبلـ ال

 المكضع.
ـٍ قيٍؿ ًإفَّ اٍلييدىل ىيدىل المًَّو ( تكمـ الشيخي الطاىري عمى كممة َوالمَُّو َواِسٌع:  ٍف تىًبعى ًدينىكي كاسع) في اآلية الكريمة:﴿كىالى تيٍؤًمنيكا ًإالَّ ًلمى

ده ًمٍثؿى  ـٍ قيٍؿ ًإفَّ اٍلفىٍضؿى ًبيىًد المًَّو ييٍؤًتيًو مىٍف يىشىاءي كىالمَّوي كىاسً أىٍف ييٍؤتىى أىحى بّْكي ـٍ ًعٍندى رى ككي اجُّ ا أيكًتيتيـٍ أىٍك ييحى ًميـه مى ) يىٍختىصُّ ّٕ( عه عى
ٍف يىشىاءي كىالمَّوي ذيك اٍلفىٍضًؿ اٍلعىًظيـً  ًتًو مى ـ معناىا الذم نتج مف اتساع فبٌيف معناىا األصمي ث [ْٕ-ّٕ]آؿ عمراف ) ﴾ْٕ( ًبرىٍحمى

ميوي نىٍكعيوي ديكفى مىشىقَّةو (( قاؿ:، داللتيا بسبب كثرة استعماليا ًؿ الًَّذم يىٍعمى فىاًء شىٍيءو ًباٍلعىمى مىى كى ا ييٍشتىؽُّ ًمٍنوي عى مى ييٍطمىؽي ااًلتّْسىاعي كى
فه كىاًسعي اٍلبىاؿً  : فيبلى ٍدرً ، ييقىاؿي ميؽً كىكىاًسعي اٍلعى ، كىكىاًسعي الصَّ مىى: ًشدًَّة أىٍك كىٍثرىًة مىا ييٍسنىدي ًإلىٍيًو أىٍك ييكصىؼي ًبًو ، طىاًء. كىكىاًسعي اٍلخي فىتىديؿُّ عى

مىعىافو  ٍعننى ثىاًنينا))، أىك يعمؽ ًبًو ًمٍف أىٍشيىاءى كى ارى مى تَّى صى كىشىاعى ذىًلؾى حى
ـ كىٍثرىة أىجزىاء (( . كقاؿ الزجاج:ِ أصؿ السعىة ًفي اٍلكىبلى

ف الشَّ  فيبلى ف ييٍعطي مف سىعىة يرىاهي مف غنى كىجٌدة كى بىيت كىاسع ثَـّ قد يٍستىٍعمؿ ًفي اٍلغنى ييقىاؿ فبلى كىاسع ٍيء ييقىاؿ ًإنىاء كىاسع كى
الرحؿ كىىيكى اٍلغىًنٌي))

الذم يسع ، الكاسع معناه في كبلميـ: الكثير العطايا(( . قاؿ أبك بكر االنبارم في تفسير معنى الكاسع:ّ
، كفي الحاؿ، السَّعىةي تقاؿ في األمكنة(( . قاؿ الراغب:ْعز كجؿ... كيقاؿ الكاسع: المحيط بعمـ كؿ شيء))، ييسأؿ يسع لما

اسمنا مف ، بالمعنى المجازم، كاسع) كرد في القرآف الكريـ( . بٌيف الشيخ الطاىر أفٓكفي الفعؿ كالقدرة كالجكد كنحك ذلؾ))
الىًة اٍلمىٍعنىى ككاًسعه ((  قاؿ:، أسماء ا الحسنى الىةى اًلٍسًتحى اًزمّْ الى مىحى ٍعنىى اٍلمىجى ٍسنىى كىىيكى ًباٍلمى اًئًو اٍلحي ًمٍف ًصفىاًت المًَّو كىأىٍسمى

ًقيًقيّْ ًفي شىٍأًنًو تىعىالىى ٍصًؼ كىاًسعو ًإلىى اٍسًمًو تىعىالىى ًإٍسنىاده مجازم أىٍيضا ألٌف اٍلكىاًسعي ًصفىاتي ، ...،اٍلحى ٍسنىادي كى ٍصفيوي ًفي ىىًذًه كىاً  وي فىكى
قىعى تىٍذًييبلن ًلقىٍكًلًو: ﴿ذىًلؾى فىٍضؿي المًَّو ييٍؤًتيًو مىفٍ  كقد ذكر الزمخشرم ، ٔ يىشىاءي﴾))اآٍليىًة ًبأىنَّوي كىاًسعه ىيكى ًسعىةي اٍلفىٍضًؿ أًلىنَّوي كى

، ...،كلي في ىذا المكاف مٌتسع، ...،كسع المكاف كغيره سعةن كاتسع كتكسع كاستكسع.(( قاؿ:، االستعماؿ المجازم ىذا
ككسعو المكاف. كمف المجاز: إنو ليسعني ما ، كقد كسع كساعة. ككسع الرجؿ المكاف، كفرس كساعه ككسيعه: كاسع الخطك

كال يسعؾ أف تفعؿ كذا. ككٌسع ا عميو العيش كأكسعو. كأكسع الرجؿ كاستكسع: ، كال يسعني شيء كيضيؽ عنؾ، يسعؾ
. ثـ قرر الطاىر بعد ذلؾ أفَّ استعمالو في ٕ))ككسعت رحمتو كؿ شيء، ىك في عيش كاسع " كا كاسع "اتسعت حالو. ك 

ًبيًَّة ًمٍف ميٍبتىكىرىاًت القرآف))(( قاؿ:، كصؼ ا تعالى مما ابتكره القرآف الكريـ ٍصؼى المًَّو ًبًصفىًة كىاًسعو ًفي اٍلعىرى كىأىٍحسىبي أىفَّ كى
ٖ .

ٍصؼ ا تعالى قبؿ استعماليا في  أم أفَّ سبب كصفيا باالبتكار ىنا ىك أنيا لـ يىسبؽ أف استيعممىت كممة الكاسع في كى
 القرآف الكريـ.

ـٍ أىٍك  :َلْيَس َلَك ِمَن اأْلَْمِر َشْيءٌ    مىٍيًي تكقؼ الشيخي الطاىر في تفسيره لآلية الكريمة: ﴿ لىٍيسى لىؾى ًمفى اأٍلىٍمًر شىٍيءه أىٍك يىتيكبى عى
ـٍ ظىاًلميكفى يي  ـٍ فىًإنَّيي دو قىاؿى لىوي ( كىك أىنَّوي لىمَّا شيجَّ كىٍجوي الرسكؿ، عمى سبب نزكليا [ُِٖ]آؿ عمراف ﴾ ُِٖ( عىذّْبىيي ص) يىٍكـى أيحي

مىٍيًيـٍ  ابيوي: لىٍك دىعىٍكتى عى ـٍ أيٍبعىٍث لىعَّاننا، أىٍصحى : ًإنّْي لى لىًكنّْي بيًعٍثتي دىاًعينا كىرىحٍ ، فىقىاؿى ـٍ الى يىٍعمىميكفى ، مىةن كى المَّييَـّ اٍىًد قىٍكًمي فىًإنَّيي
. ثـ ٗ

                                                           

 .ّْٕ/ ُنفسو  ُ
 .ِٖٓ/ ّنفسو  ِ
 .ُٓ :تفسير أسماء ا الحسنى لمزجاج ّ
 .ِّٓ/ ِِ، كتاج العركس ِّٗ/ ٖلساف العرب  .كينظر:ْٗ/ ُالزاىر في معاني كممات الناس  ْ
 .َٕٖ :يب القرآفالمفردات في غر  ٓ
 .ُُٗ :المقصد األسنى . كفيو مف كبلـ الغزالي في:ِٖٓ/ ّالتحرير كالتنكير  ٔ
 .َٔٔ/ ِالمصباح المنير  . كينظر أيضا:ّّّ/ ِأساس الببلغة  ٕ
 .ِٖٓ/ ّالتحرير كالتنكير  ٖ
عرابو لمزجاج ، كمعانُْٗ/ ٕجامع البياف ت شاكر  . كتنظر أقكاؿ المفسريف فييا، في:ِٖ/ ْينظر: نفسو  ٗ ، ْٕٔ/ ُي القرآف كا 

/ ُ، كزاد المسير َٓٓ/ ُ، كالمحرر الكجيز ُّْ/ ُ، ك الكشاؼ َّٓ/ ُ، كتفسير البغكم ُُِ :كأسباب النزكؿ ت الحميداف



 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

375 

ذكر أقكاؿ العمماء في دعاء الرسكؿ عمى أعدائو كما إذا كانت ىذه اآلية حرمتو عميو أك نسخت جكازه. ثـ تحدث عف 
ـي اٍلًمٍمؾً (( قاؿ:، التركيب الذم تتألؼ منو الجممة ارَّةي الى ـي اٍلجى كىاؼي الٍ ، كىالبلَّ ةي  -كىىيكى الرَّسيكؿي ، ًخطىاًب ًلميعىيَّفو كى بلى مىٍيًو الصَّ عى

ـي  ثىًؿ ًإٍذ ريكّْبىٍت تىٍرًكيبنا كىًجيزنا مىٍحذيكفنا ًمٍنوي بىٍعضي اٍلكىًممىاتً -كىالسَّبلى ٍممىةي تىٍجًرم مىٍجرىل اٍلمى ـٍ أىٍظفىٍر ، . كىىىًذًه اٍلجي لى ًفٍظتي ًمٍف ، كى ًفيمىا حى
ٍيًر القرآف مىةن ًعٍندى اٍلعىرىبً ًبأىنَّ ، غى ٍبتىكىرىاًت القرآف))، يىا كىانىٍت ميٍستىٍعمى فىمىعىمَّيىا ًمٍف مي

نما التفت إلى تراكيبى نحكية ، ُ كلـ يكتًؼ بذلؾ كا 
فنٌبو عمى أنيا إٍف كاف القرآف حكاىا معننى فقط دكف المفظ فيي ، جاء بعضيا محكينا، مشابية كردت في آيات قرآنية أخرل

قىًريبه (( كاف كانت محكيةن لفظنا كمعننى فيي في ىذه الحاؿ مف المبتكرات الداللية في القرآف الكريـ؛ قاؿ:، مف مبتكراتو كى
ما أىٍمًمؾي لىؾى ًمفى المًَّو ًمٍف شىٍيءو ﴾  ًمٍنيىا قىٍكليوي:﴿ كى

سىيىًجيءي قىًريبه ًمٍنيىا ًفي قىٍكًلًو اآٍلًتي: ﴿ يىقيكليكفى ىىٍؿ لىنا [ْ]الممتحنة:  ًمفى اأٍلىٍمًر  كى
ا قيًتٍمنا ىاىينا﴾  [ُْٓ]آؿ عمرىاف: ًمٍف شىٍيءو﴾  ﴿كيىقيكليكفى لىٍك كافى لىنا ًمفى اأٍلىٍمًر شىٍيءه مى

ـٍ ًبمىٍفًظوً  [ُْٓ]آؿ عمرىاف:  ، فىًإٍف كىانىٍت ًحكىايىةي قىٍكًلًي
مىةه ًعٍندى اٍلعىرىبً  مىى أىفَّ ىىًذًه اٍلكىًممىةى ميٍستىٍعمى ))، فىقىٍد دىؿَّ عى ٍف كىافى ًحكىايىةن ًباٍلمىٍعنىى فىبلى كىاً 

ِ . 
طىائً  اْلَجاِىِميَِّة:   ـٍ كى ْـّ أىمىنىةن نيعىاسنا يىٍغشىى طىاًئفىةن ًمٍنكي ـٍ ًمٍف بىٍعًد اٍلغى مىٍيكي ـٍ كفي تفسيره لآلية الكريمة:﴿ثيَـّ أىٍنزىؿى عى ـٍ أىٍنفيسييي ٍتيي فىةه قىٍد أىىىمَّ

يٍ  اًىًميًَّة يىقيكليكفى ىىٍؿ لىنىا ًمفى اأٍلىٍمًر ًمٍف شىٍيءو قيٍؿ ًإفَّ اأٍلىٍمرى كيمَّوي ًلمًَّو ييٍخفي يىظينُّكفى ًبالمًَّو غى ؽّْ ظىفَّ اٍلجى ـٍ مىا الى رى اٍلحى كفى ًفي أىٍنفيًسًي
ا قيًتٍمنىا ىىاىينىا قيٍؿ لىٍك كينٍ  ـي اٍلقىٍتؿي ًإلىى ييٍبديكفى لىؾى يىقيكليكفى لىٍك كىافى لىنىا ًمفى اأٍلىٍمًر شىٍيءه مى مىٍيًي زى الًَّذيفى كيًتبى عى ـٍ لىبىرى تيـٍ ًفي بيييكًتكي

ديك  ًميـه ًبذىاًت الصُّ ـٍ كىالمَّوي عى ا ًفي قيميكًبكي ًلييمىحّْصى مى ـٍ كى ديكًركي ًليىٍبتىًميى المَّوي مىا ًفي صي ـٍ كى اًجًعًي تكمـ الشيخ الطاىر  [ُْٓ]آؿ عمرافًر﴾مىضى
مىاعىةً (( فبيَّف أنَّيا الجاىمية)؛( عمى كممة: مىى مىٍكصيكؼو مىٍحذيكؼو ييقىدَّري ًباٍلًفئىًة أىًك اٍلجى رىٍت عى الىةي ، ًصفىةه جى ا أيًريدى ًبًو حى كىريبَّمى

اًىًميَّةً  ـٍ أىٍىؿي اٍلجى اًىًميًَّة ًفي قىٍكًلًي قىٍكليوي تىعىالىى:﴿ تىبىرُّجى اٍلجاًىًميًَّة اأٍليكلى﴾، اٍلجى كى
اًىًؿ أىًم الًَّذم كى ، [ّّ]األحزاب  الظَّاًىري أىنَّوي ًنٍسبىةه ًإلىى اٍلجى

ـي الدّْيفى كىالتٍَّكًحيدى)) الى يىٍعمى
اًىًميًَّة (( قاؿ:، . ثـ قرر بعد ذلؾ أفَّ ىذا االستعماؿ مف جاء بو القرآف الكريـّ كىأىٍحسىبي أىفَّ لىٍفظى اٍلجى

ٍيؿً كىصىؼى ًبًو أىٍىؿى الشّْ ، ًمٍف ميٍبتىكىرىاًت القرآف تىٍرًغيبنا ًفي اٍلًعٍمـً ، ٍرًؾ تىٍنًفيرنا ًمفى اٍلجى ْـّ ًفي نىٍحًك ، كى اًت الذَّ ًلذىًلؾى يىٍذكيريهي القرآف ًفي مىقىامى كى
 ﴾ ـى اٍلجاًىًميًَّة يىٍبغيكفى ٍك قىٍكًلًو:﴿ أىفىحي

﴿كىال تىبىرٍَّجفى تىبىرُّجى اٍلجاًىًميًَّة اأٍليكلى﴾ [َٓ]اٍلمىاًئدىة: 
ـي [ّّ ]اأٍلىٍحزىاب: كا ًفي قيميكًبًي عىؿى الًَّذيفى كىفىري ﴿ ًإٍذ جى

ًميَّةى اٍلجاًىًميًَّة ﴾ ًميَّةى حى اًىًميَّةً ْ))[ِٔ]اٍلفىٍتح:  اٍلحى اًىًميَّةً ، . ثـ ذكر قكليـ: ًشٍعري اٍلجى ـي اٍلجى : سىًمٍعتي أىًبي ًفي ، كىأىيَّا كقكؿ اٍبفي عىبَّاسو
: اٍسًقنىا كىأٍ  اًىًميًَّة يىقيكؿي ))(( سنا ًدىىاقنا. كعقب عميو:اٍلجى ـً اٍلميٍسًمًميفى ًفي كىبلى كًؿ القرآف كى ٍع ذىًلؾى كيمُّوي ًإالَّ بىٍعدى نيزي ـٍ ييٍسمى لى كى

. كقكلو ٓ
كقد تناكؿ الباحث عكدة خميؿ ، باالبتكار في ىذه الكممة ناتج مف أنَّيا لـ تيستىعمىؿ بيذه الداللة المذككرة إالَّ في القرآف الكريـ

بعد أف عىرىضى معانيىيا في المعجـ العربي كالشعر العربي قبؿى ، الجاىمية) في القرآف الكريـ( التطكر في داللة كممةعكدة 
كبمعنى اإلعراض عف ، كبمعنى السَّفىو كالطيش كالغضب، كالجيؿ بمعنى الضياع كالٌتيو، كىي: الجيؿ ضد العمـ، اإلسبلـ

نىعىوي القرآفي الكريـ مستمد مف الجيؿ بمعنى السفو كالطيش مصط(( ثـ انتيى إلى أفَّ ، ديف ا تعالى مح الجاىمية الذم صى
  .ٔكاإلعراض كليس مف الجيؿ الذم ىك ضد العمـ))

مىٍيًيـٍ  َكَمَثِل اْلَكْمِب ِإْن َتْحِمْل َعَمْيِو َيْمَيْث َأْو َتْتُرْكُو َيْمَيْث:    نىبىأى الًَّذم  ذكر الشيخ الطاىر في تفسير قكلو تعالى:﴿كىاٍتؿي عى
مىخى ًمٍنيىا فىأىٍتبىعىوي الشٍَّيطىافي فىكىافى ًمفى اٍلغىاًكيفى  لىًكنَّوي أىٍخمىدى ًإلىى اأٍلىٍرًض كىاتَّبىعى ىىكىاهي ُٕٓ( آتىٍينىاهي آيىاًتنىا فىاٍنسى فىٍعنىاهي ًبيىا كى لىٍك ًشٍئنىا لىرى ) كى

                                                                                                                                                                                     

، ََِ-ُٗٗ/ ْ، كالجامع ألحكاـ القرآف َِٗ/ ُ، مدارؾ التنزيؿ ّٕ/ ِ، ك أنكار التنزيؿ ّٓٓ/ ٖ، كمفاتيح الغيب ِّّ
/ ٓشية الشياب =عناية القاضي ، كحاّٖ/ ِ، ك إرشاد العقؿ السميـ َّٓ/ ٓ، كالمباب في عمـك الكتاب ّّٖ/ ّحيط كالبحر الم

ِّٗ. 
  .ِٖ/ ْالتحرير كالتنكير  ُ
 .ّٖ/ ْنفسو  ِ
 .ُّٔ/ ْنفسو  ّ
 .ُّٔ/ ْنفسو  ْ
 .ُّٔ/ ْنفسو  ٓ
 .َُٓالتطكر الداللي بيف لغة الشعر كلغة القرآف: ٔ
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مىٍيوً  ثىًؿ اٍلكىٍمًب ًإٍف تىٍحًمٍؿ عى ثىميوي كىمى ـٍ  يىٍميىٍث أىٍك تىٍتريٍكوي يىٍميىثٍ  فىمى ذىًلؾى مىثىؿي اٍلقىٍكـً الًَّذيفى كىذَّبيكا ًبآيىاًتنىا فىاٍقصيًص اٍلقىصىصى لىعىمَّيي
﴾ كفى يىتىفىكَّري

ٍأليكؼه ًبأىنَّوي ييرىادي ًبوً (( أف، [ُٕٔ-ُٕٓ]االعراؼ ثىًؿ بىٍعدى كىاًؼ التٍَّشًبيًو مى الىةً  اٍسًتٍعمىاؿي القرآف لىٍفظى اٍلمى الىًة ًباٍلحى ، ..،.،تىٍشًبيوي اٍلحى
ًف اٍلميتىعىارىًؼ ًفي التٍَّشًبيًو اٍلميرىكَّبً  ارى ، فىًمذىًلؾى تىعىيَّفى أىفَّ التٍَّشًبيوى ىينىا الى يىٍخريجي عى اًلًح كىصى مَّؿى كيٍمفىةى اتّْبىاًع الدّْيًف الصَّ اؿُّ تىحى فىيىذىا الضَّ

بنا كىعىنىاءن يىٍطميبيوي ًفي ًحيفو كىافى غى  مَّد ، ٍيرى ميكىمَّؼو ًبذىًلؾى ًفي زىمىًف اٍلفىٍترىًة فىمىًقيى ًمٍف ذىًلؾى نىصى افى ًحيفي اتّْبىاًع اٍلحىؽّْ ببعثة ميحى فىمىمَّا حى
ًديرنا ًفي ٍقتو كىافى جى ٍنوي ًفي كى ٍعرىاًض عى مَّؿى مىشىقَّةى اٍلًعنىاًد كىاإٍلً مَّـى تىحى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كًؿ ًطٍمبىًتًو صى نىاًئًو ًلحيصي ًو ًبأىٍف يىٍستىًريحى ًمٍف عى

كًؼ ًبالمَّيىثً  الىًة اٍلكىٍمًب اٍلمىٍكصي الىتيوي شىًبييىةن ًبحى ٍرىىاًب كىاٍلمىشىقًَّة ، فىكىانىٍت حى كًد أىٍسبىاًب المَّيىًث ًمفى الطٍَّرًد كىاإٍلً الىًة كيجي فىييكى يىٍميىثي ًفي حى
مٍ  الىةي اٍلحى مىٍيوً كىًىيى حى ميسىالىمىةو ، ًؿ عى الىةي تىٍرًكًو ًفي دىعىةو كى ميكّْ عىٍف ذىًلؾى السَّبىًب كىًىيى حى الىًة اٍلخي ًفي حى مىى ىىذىا اٍلمىٍعنىى ، كى كىالًَّذم يينىبّْوي عى

ىيكى قىٍكليوي أىٍك تىٍتريٍكوي))
لىٍيسى ًلشىٍيءو ًمفى (( نات بأنَّو. كبٌيف الطاىري عمةى اختيار حيكاف الكمب لمتشبيو بو دكفى غيره مف الحيكاُ

ًىثً  الىًة اٍلكىٍمًب البلَّ الىتىٍيًف غىٍيري حى الىة تصمح ًلمتٍَّشًبيًو ًبيىا ًفي اٍلحى يىكىاف حى ذىا كىافى ًفي دىعىةو ، اٍلحى فىالمَّيىثي ًفي ، أًلىنَّوي يىٍميىثي ًإذىا أىٍتعىبى كىاً 
ىذا التمثيؿ المركب مف دقة في االختيار كالتعبير الذم يرسـ صكرة متكاممة لمحالة . كبعد أٍف كىشىؼى عٌما في ِأىٍصًؿ ًخٍمقىًتًو))

يحاءاتيا ثـ يقرر اف ىذا ، المراد التعبير عنيا عمى نحك يغرم المتمقي بالتدقيؽ في مبلمح ىذه الصكرة كفيـ دالالتيا كا 
الىةي ، ...،ٍبتىكىرىاًت القرآفكىىىذىا التٍَّمًثيؿي ًمٍف مي (( قاؿ:، التمثيؿ مف ابتكار القرآف الكريـ ٍنتىزىعىةه ًفيًو اٍلحى فىيىذىا تىٍشًبيوي تىٍمًثيؿو ميرىكَّبه مي

الىةي اٍلميشىبَّوي ًبيىا ًمٍف ميتىعىدّْدو  الىًة اٍلميشىبَّ ، اٍلميشىبَّيىةي كىاٍلحى مىٍيًو يىٍميىٍث أىٍك تىٍتريٍكوي يىٍميىٍث ًفي شىؽّْ اٍلحى لىمَّا ذىكىرى تىٍحًمٍؿ عى تىعىيَّفى أىٍف ، ًو ًبيىاكى
الىًة اٍلميشىبَّيىةً  اؿُّ ًباٍلكىٍمبً ، يىكيكفى لىيىا ميقىاًبؿه ًفي اٍلحى تىتىقىابىؿي أىٍجزىاءي ىىذىا التٍَّمًثيًؿ ًبأىٍف ييشىبَّوى الضَّ ييشىبَّوى شىقىاؤيهي كىاٍضًطرىابي أىٍمًرًه ًفي ، كى كى

ًف الدّْيًف ًبمىيىًث اٍلكى  الىًة تىٍرًكًو ًفي دىعىةو ميدًَّة اٍلبىٍحًث عى ييشىبَّوى شىقىاؤيهي ًفي ًإٍعرىاًضًو عىًف الدّْيًف ، ًباٍلمىٍحسيكسً  تىٍشًبيوى اٍلمىٍعقيكؿً ، ٍمًب ًفي حى كى
قىٍد أى  ٍعقيكًؿ ًباٍلمىٍحسيكًس. كى ٍرًبًو تىٍشًبيوى اٍلمى الىًة طىٍرًدًه كىضى ًجيًئًو ًبمىيىًث اٍلكىٍمًب ًفي حى ؽّْ ًعٍندى مى كا ىىًذًه اآٍليىةى غٍ اٍلحى فىؿى ىىذىا الًَّذيفى فىسَّري

ًد التٍَّشًكيًو أىك الخسة. فيؤكؿ ًإلىى  رَّ الىةو بىًسيطىةو ًفي ميجى الىةو بىًسيطىةو ًبحى كا التٍَّمًثيؿى ًبتىٍشًبيًو حى ري أىفَّ اٍلغىرىضى ًمٍف تىٍشًبيًيًو ًباٍلكىٍمًب فىقىرَّ
ا ، ًإٍظيىاري ًخسًَّة اٍلميشىبَّوً  مىٍيًو ًفي كىمى مىٍيًو يىٍميىٍث أىٍك تىٍتريٍكوي ، «اٍلكىشَّاؼً »دىرىجى عى لىٍك كىافى ىىذىا ىيكى اٍلميرىادى لىمىا كىافى ًلًذٍكًر ًإٍف تىٍحًمٍؿ عى كى
ٍدكىل الىًة اٍلميشىبًَّو ًبيىا، يىٍميىٍث كىًبيري جى مىى أىنَّوي ًلتىٍشًكيًو اٍلحى ذىًلؾى تىٍقًصيره ًفي حىؽّْ ، الىةي اٍلميشىبَّيىةي تىٍشًكييناًلتىٍكتىًسبى اٍلحى ، بىٍؿ يىٍقتىًصري عى كى

ضرب (( . كقد سبؽ أف أشار بعض القدماء إلى ما في ىذا التمثيؿ مف ببلغة متناىية في الحسف؛ قاؿ الزجاج:ّالتٍَّمًثيًؿ))
: بالتاًرؾ آلياتو كالعىاًدًؿ عنيا. أحسف مثؿ في أخىسّْ أٍحكاًلو ثىًؿ اٍلكىٍمًب) إذا كاف ( قاؿ عٍز كجؿ:ف، المَّو عزَّ كجؿَّ ثىميوي كىمى فىمى

ر كىالى نىٍفع، الكمب ليثاف ألف التمثيؿ بو عمى أنو يميث عمى كؿ ، كذلؾ أف الكمب إذا كاف يميث فيك ال يقدر لنفسو عمى ضى
أجكد صكر التشبيو كقد عٌده أبك ىبلؿ العسكرم مف  .ْفالمعنى فمثمو كمثؿ الكمب الىثان))، حاؿ حممت عميو أك تركتو

كالتمثيؿ كاقع مكقع (( . كقاؿ البيضاكم:ٓألفَّ فيو إخراجى ما ال تقع عميو الحاسة إلى ما تقع عميو مف ليث الكمب، كابمغو
ٍثميوي أًلىنَّوي مً ، ىىذىا شىرُّ تىٍمًثيؿو (( . كنقؿ القرطبي في تفسيره:ٔالـز التركيب الذم ىك نفي الرفع ككضع المنزلة لممبالغة كالبياف))

                                                           

، األمثاؿ مف الكتاب ُٔٔ/ِك ِّٖ/ُ، كالحيكاف ُِٕ/ُّجامع البياف  . كينظر تفسير التمثيؿ في:ُٕٕ/ ٗكير التحرير كالتن ُ
، كالمفردات في ِْٖ/ ِ، كالتفسير الكسيط َٕٓ/ِ، كاالنتصار لمقرآف لمباقبلني َُٔ/ّ، كمعاني القرآف لمنحاس ِٖ :كالسنة

، كمفاتيح ُُٕ/ ِ، كزاد المسير ْٖٕ/ ِ، كالمحرر الكجيز ُٖٕ/ ِ، كالكشاؼ ِِٓ/ ِ، كتفسير البغكم َٕٔغريب القرآف 
، كالمباب في عمـك ِِٓ-ِِْ/ ٓ، كالبحر المحيط ُٖٔ/ ُ، كمدارؾ التنزيؿ ِْ/ ّ، كأنكار التنزيؿ َْٔ -َْٓ/ُٓالغيب 
ظبلؿ القرآف  ، كفيِِّ/ ٓ، كمحاسف التأكيؿ ّٔٔ/ ِ، ركح المعاني ّْٖ/ ْ، كبصائر ذكم التمييز ُّٗ-َّٗ/ ٗالكتاب 

ّ /ُّٗٔ. 
  .ُٕٕ/ ٗالتحرير كالتنكير  ِ
 . ُٖٕ-ُٕٕ/ ٗنفسو  ّ
عرابو لمزجاج  ْ  .ُّٗ/ ِمعاني القرآف كا 
 .َِْ :ينظر:الصناعتيف: الكتابة كالشعر ٓ
 .ِْ/ ّأنكار التنزيؿ  ٔ
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ًىثو أىبىدنا رِّا كىالى نىٍفعنا ًبكىٍمبو الى ارى الى يىٍمًمؾي ًلنىٍفًسًو ضى تَّى صى مىٍيًو ىىكىاهي حى مىبى عى مىٍيوً ، ًفي أىنَّوي قىٍد غى ـٍ ييٍحمىٍؿ عى مىٍيًو أىٍك لى ًمؿى عى فىييكى الى ، حي
يىٍمًمؾي ًلنىٍفًسًو تىٍرؾى المَّيىثىاًف))

كاصفا إياه بالجديد كغير المسبكؽ ، كرة التي يحتكييا ىذا التمثيؿ. كيعمؽ السيد قطب عمى الصُ
الجديدة كؿ الجدة عمى ذخيرة ىذه المغة مف التصكرات كالتصكيرات؛ ، إنو مشيد مف المشاىد العجيبة(( قاؿ:، في لغة العرب

كلكف ، دل كاالتصاؿ كاالرتفاعكيعطيو الفرصة كاممة لمي، كيكسكه مف عممو، كيخمع عميو مف فضمو، إنساف يؤتيو ا آياتو
يميث إف طكرد كيميث إف لـ يطارد. كؿ ىذه ، ثـ إذا ىك مسخ في ىيئة الكمب، ...،ىا ىك ذا ينسمخ مف ىذا كمو انسبلخان 

كىؿ يبمغ قكؿ قائؿ في كصؼ ىذه ، ...،المشاىد المتحركة تتتابع كتتكالى كالخياؿ شاخص يتبعيا في انفعاؿ كانبيار كتأثر
 .ِ))كيرىا عمى ىذا النحك العجيب الفريد إال ىذا القرآف العجيب الفريدالحالة كتص

اًىًميفى :كفي تفسير قكلو تعالى ُخِذ اْلَعْفَو:   ًذ اٍلعىٍفكى كىٍأميٍر ًباٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًف اٍلجى يبيف الشيخ الطاىر  [ُٗٗ]االعراؼ﴾  ﴿ خي
ؿي شىٍيءو (( فقكؿ:، يؽ االستعارة في اآلية الكريمةاألخذ) كاستعمالو المجازم عمى طر ( المعنى المغكم لػ ًقيقىتيوي تىنىاكي كىاأٍلىٍخذي حى

ٍضرىاًرهً  ًبيًبوً ، ًلبًلٍنًتفىاًع ًبًو أىٍك إًلً ٍذتي اٍلعىديكَّ ًمٍف تىبلى : أىخى ا ييقىاؿي ًلذىًلؾى ييقىاؿي ًفي اأٍلىًسيًر أىًخيذه ، كىمى كا: أي ، كى ييقىاؿي ًلٍمقىٍكـً ًإذىا أيًسري ًخذيكا كى
ٍصًؼ كىاٍلًفٍعًؿ ًمٍف بىٍيًف أىٍفعىاؿو لىٍك شىاءى لىتىمىبَّسى  ازنا فىاٍستيًعيرى ًلمتَّمىبًُّس ًباٍلكى مىى ، ًبيىاكىاٍستيٍعًمؿى ىينىا مىجى فىييشىبّْوي ذىًلؾى التَّمىبُّسى كىاٍخًتيىارىهي عى

رى ًبأىٍخًذ شىٍيءو ًمٍف بىٍيًف ًعدًَّة أىٍشيىاءى  ٍعنىىفى ، تىمىبُّسو آخى )( مى ًذ اٍلعىٍفكى ٍصفنا كىالى تىتىمىبٍَّس ًبًضدًّْه)) :خي اًمٍؿ ًبًو كىاٍجعىٍموي كى عى
ثـ يذىب بعد  .ّ

كىأىٍحسىبي اٍسًتعىارىة اأٍلىٍخذ لٍمعيٍرؼ ًمٍف (( قاؿ:، ذلؾ إلى أف استعماؿ ىذه االستعارة مف االبتكار المغكم كالببلغيّْ لمقرآف الكريـ
:ميٍبتىكىرىاًت القرآف  لذىًلؾ أرجح أىفَّ اٍلبىٍيتى اٍلمىٍشييكرى كىىيكى  كى
ًذم اٍلعىٍفكى ًمنّْي تىٍستىًديًمي مكدتي   خي
 

ًتي ًحيفى أىٍغضىبي    كىالى تىٍنًطًقي ًفي سىٍكرى
 

ًليّْ  ًد الدُّؤى اًتـو الطَّاًئيّْ غىٍيري  كىأىفَّ ًنٍسبىتىوي ًإلىى أىٍسمىاءى ، كىأىنَّوي اتَّبىعى اٍسًتٍعمىاؿى القرآف، ىيكى أًلىًبي اأٍلىٍسكى ة اٍلفىزاًرٌم أىٍك ًإلىى حى اًرجى بف خى
ةو)) ًحيحى قد قاده إلى تكجيو ما كجده ، خذ العفك) مف ابتكار القرآف( . كيبدك مف ىذا النص أفَّ قكؿ الطاىر بأفَّ استعماؿْصى

بأف ىذه النسبة غير صحيحة كانو ، ـمف شعراء ما قبؿ اإلسبل ٓفي البيت المذككر المنسكب إلى شاعريف، مف تعبير مماثؿ
 كانو ألبي األسكد الدؤلي الذم تأثر باالستعماؿ القرآني. 

ًف اأٍلىٍنفىاًؿ قيًؿ ، كأصمحكا ذات بينكـ)( كقؼ الشيخي الطاىر عمى معنى عبارة: َذاَت َبْيِنُكْم:   في قكلو تعالى:﴿يىٍسأىليكنىؾى عى
ـٍ كىأىًطيعيكا المَّوى كىرىسيكلىوي ًإٍف كيٍنتيـٍ ميٍؤًمًنيفى ﴾اأٍلىٍنفىاؿي ًلمًَّو كىالرَّسيكًؿ فىاتَّقيكا ا كا ذىاتى بىٍيًنكي لمَّوى كىأىٍصًمحي

ٍعؿي (( فقاؿ:، [ُ]االنفاؿ : جى حي ٍصبلى كىاإٍلً
ا اًلحن اًلحو ، الشٍَّيًء صى مىى فىسىاًد ذى ، كىىيكى ميٍؤًذفه ًبأىنَّوي كىافى غىٍيرى صى ًح دىؿَّ عى ٍصبلى . ، اًت بىٍيًنًيـٍ فىاأٍلىٍمري ًباإٍلً كىىيكى فىسىادي التَّنىازيًع كىالتَّظىاليـً

نَّثي  اًحبو فىتىكيكفي أىًلفييىا ميٍبدىلىةن ًمفى اٍلكىاك( كذاتى يىجيكزي أىٍف تىكيكفى ميؤى يىجيكزي أىٍف تىكيكفى ، ....،ذيك) الًَّذم ىيكى ًبمىٍعنىى صى ) ( كى ذىاتى
: أىنى  ا ييقىاؿي فو أىٍصًميَّةي اأٍلىٍلًؼ كىمى اًىيَّتيوي ، ا أىٍعًرؼي ذىاتى فيبلى مى ًقيقىةي الشٍَّيًء كى ارى ، ...،فىاٍلمىٍعنىى حى ًقيقىةى بىٍيًنًكـٍ  فىصى كا حى ٍعنىى: أىٍصًمحي أىًم  اٍلمى

                                                           

 .ِّّ/ ٕالجامع ألحكاـ القرآف  ُ
 .ُّٕٗ-ُّٔٗ/ ّفي ظبلؿ القرآف  ِ
 .ِِٔ/ ٗالتحرير كالتنكير  ّ
 .ِِٔ/ ٗنفسو  ْ
/ ِ، كجميرة خطب العرب ّّٗ/ ّ، كالتذكرة الحمدكنية ُْٗ :المكشى = الظرؼ كالظرفاء ينسب البيت إلى أسماء بف خارجة في: ٓ

. كينسب إلى حاتـ الطائي ّٖ/ ٗ، كالكافي بالكفيات ُٗٔ/ ُ، كفكات الكفيات ٕٓ/ ٗ، كتاريخ دمشؽ البف عساكر َٕٓ
 .ٕٔ/ ْ، كُٔ/ ّ.كنسب إلى أبي األسكد في: عيكف األخبار ِٔٓ/ ٓ، كالبحر المحيط ُْٗ/ ِفي:المحرر الكجيز
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(( ا غىٍيرى فىاًسدو اًلحن ـٍ صى اٍجعىميكا اأٍلىٍمرى الًَّذم يىٍجمىعيكي
ـٍ أىًقٍؼ (( :قاؿ، ثـ قرر أف ىذا التعبير مما ابتكره القرآف الكريـ .ُ ـٍ أىنّْي لى كىاٍعمى

مىى اٍسًتٍعمىاؿً  ـً اٍلعىرىًب فىأىٍحسىبي أىنَّيىا ًمٍف ميٍبتىكىرىاًت القرآف))( عى ذىاًت بىٍيًف) ًفي كىبلى
ِ . 

ـي المَّوي ًإٍحدىل الطَّاًئفىتىٍيًف أىنَّيى  قاؿ الشيخي الطاىر بعد تفسيره قكلو تعالى: إذ(:) التخمص بـ  ٍذ يىًعديكي دُّكفى أىفَّ غىٍيرى ﴿كىاً  تىكى ـٍ كى ا لىكي
يىٍقطىعى دىاًبرى اٍلكىاًفًريفى  اًتًو كى ؽَّ ًبكىًممى ييًريدي المَّوي أىٍف ييًحؽَّ اٍلحى ـٍ كى لىٍك كىًرهى ٕ( ذىاًت الشٍَّككىًة تىكيكفي لىكي ييٍبًطؿى اٍلبىاًطؿى كى ) ًلييًحؽَّ اٍلحىؽَّ كى

ًئكىًة ميٍرًدًفيفى ) ًإٍذ تىٍستىًغيثيكفى رى ٖ( اٍلميٍجًرميكفى  ـٍ ًبأىٍلؼو ًمفى اٍلمىبلى ـٍ أىنّْي ميًمدُّكي ابى لىكي ـٍ فىاٍستىجى ًلتىٍطمىًئفَّ ٗ( بَّكي عىمىوي المَّوي ًإالَّ بيٍشرل كى ما جى )كى
ًكيـه  مىا النٍَّصري ًإالَّ ًمٍف ًعٍنًد المًَّو ًإفَّ المَّوى عىًزيزه حى ـٍ كى ـي َُ( ًبًو قيميكبيكي ـٍ ًمفى السَّماًء مىاءن ) ًإٍذ ييغىشّْيكي مىٍيكي يينىزّْؿي عى النُّعاسى أىمىنىةن ًمٍنوي كى

ـى  ييثىبّْتى ًبًو اأٍلىٍقدا ـٍ كى مى قيميكًبكي ًليىٍرًبطى عى ـٍ ًرٍجزى الشٍَّيطاًف كى ٍنكي ييٍذًىبى عى ـٍ ًبًو كى كي لىقىٍد أىٍبدىعى نىٍظـي اآٍليىاًت ًفي (( :]سيكرىة اأٍلىٍنفىاؿ[) ﴾ُُ( ًلييطىيّْرى
ًئًؿ ًعنىايىًة المَّوً  ةو ًإلىى أيٍخرىل ًمٍف دىالى ـٍ ًبًو  التَّنىقًُّؿ ًمٍف ًقصَّ كي اًء مىاءن ًلييطىيّْرى ـٍ ًمفى السَّمى مىٍيكي يينىزّْؿي عى ـي النُّعىاسى أىمىنىةن ًمٍنوي كى ًإٍذ ييغىشّْيكي
ـٍ كى  مىى قيميكًبكي ًليىٍرًبطى عى ـٍ ًرٍجزى الشٍَّيطىاًف كى ٍنكي ييٍذًىبى عى ـى كى ًباٍلميٍؤًمًنيفى  )ُُ( ييثىبّْتى ًبًو اأٍلىٍقدىا مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ، تىعىالىى ًبرىسيكًلًو صى

نىيىا اًنيىا، فىقىرى مى اًنيَّةي ، ًفي قىٍرًف زى عىؿى يىٍنتىًقؿي ًمٍف ًإٍحدىاىىا ًإلىى اأٍليٍخرىل ًبكىاًسطىًة ًإًذ الزَّمى مُّصً كىىىذىا ًمٍف أىٍبدىًع التَّ ، كىجى كىىيكى ًمٍف ميٍبتىكىرىاًت ، خى
(( ا أىٍحسىبي القرآف ًفيمى

ّ. 
دىٍتوي الًَّتي ىيكى ًفي بىٍيًتيا عىٍف  وراَوَدْتُو الَِّتي ُىَو ِفي َبْيِتيا َعْن َنْفِسِو:   تحدث الشيخي الطاىر في تفسير قكلو تعالى: ﴿كىراكى

قالىٍت ىىٍيتى لىؾى  مَّقىًت اأٍلىٍبكابى كى بّْي أىٍحسىفى مىٍثكامى ًإنَّوي الى ييٍفًمحي الظَّاًلميكفى  نىٍفًسًو كىغى عف  [ُِ] ييكسيؼ )﴾ ِّ( قاؿى مىعاذى المًَّو ًإنَّوي رى
أك ، كمعناىا كما بينتو المعاجـ كما تدؿ عميو صيغة مفاعمة مف تكرار الفعؿ، فتناكؿ اشتقاقيا مف الفعؿ راد، معنى المراكدة

مىةً (( قاؿ:، بانوجكد طرفيف يشتركاف فيو أك يتجاذ لىًة ًبًصيغىًة اٍلميفىاعى اكى دىةي اٍلميٍقتىًضيىةي تىٍكًريرى اٍلميحى مىةه ًفي ، فىاٍلميرىاكى مىةي ميٍستىٍعمى كىاٍلميفىاعى
انً  انىعىةى ًمفى اٍلجى اًنبو كىاٍلميمى مىةي تىٍقًديًريَّةه ًبأىًف اٍعتىبىرى اٍلعىمىؿى ًمٍف جى : اٍلميفىاعى ًقيؿى ٍنًزلىًة ميقىابىمىًة اٍلعىمىًؿ التٍَّكًريًر. كى ًؿ ًبمى ًر ًمفى اٍلعىمى ًب اآٍلخى

كدي  دىةي: ميٍشتىقَّةه ًمٍف رىادى يىري ذىىىبى ، ًبًمٍثًمًو. كىاٍلميرىاكى اءى كى اًؿ مىٍف يىٍذىىبي . ًإذىا جى . ًبحى رنا ذىًلؾى مىى ًفٍعًؿ شىٍيءو ميكىرّْ دنا عى اًكًؿ أىحى اؿى اٍلميحى شىبَّوى حى
يىًجيءي ًفي  ٍنوي كى ٍذىيكًب عى دىًة ًإلىى الشٍَّيًء اٍلمى ))، اٍلميعىاكى ؿى اكى دى ًبمىٍعنىى حى فىأىٍطمىؽى رىاكى

دىةي: أف (( قاؿ:، . كقد فٌسرىا الراغبي ْ كالميرىاكى
دىٍتًني عىٍف ، أك تركد غير ما يركد، فتريد غير ما يريد، تنازع غيرؾ في اإلرادة ٍدتي فبلنا عف كذا. قاؿ: ﴿ًىيى راكى كرىاكى

ٍدتيوي عىٍف كعمى ذلؾ قكلو:﴿، أم: تصرفو عف رأيو، [َّ]يكسؼ كقاؿ:﴿ تيراًكدي فىتاىا عىٍف نىٍفًسًو﴾، [ِٔ]يكسؼ﴾ٍفًسينى  لىقىٍد راكى كى
 قاؿ:، مبينا اف ىذا االستعماؿ كناية غرض المكاقعة، . ثـ ينتقؿ الشيخ لمكبلـ عمى داللو تعدية الفعؿ راكد بعفٓنىٍفًسًو﴾))

ٍف ًلٍممي (( اكىزىةً كعى دىٍتوي ميبىاعىدىةن لىوي عىٍف نىٍفًسوً ، جى ، أىٍم ًبأىٍف يىٍجعىؿى نىٍفسىوي لىيىا. كىالظَّاًىري أىفَّ ىىذىا التٍَّرًكيبى ًمٍف ميٍبتىكىرىاًت القرآف، أىٍم رىاكى
ا تيًريدي أىٍم فىالنَّفٍ ، قىالىوي اٍبفي عىًطيَّةى ، فىالنٍَّفسي ىينىا ًكنىايىةه عىٍف غىرىًض اٍلميكىاقىعىةً  تىٍمًكينييىا ًمٍنوي ًلمى فىافيوي كى فىكىأىنَّيىا تيرىاًكديهي عىٍف ، سي أيًريدى ًبيىا عى

ا تىٍعًديىتيوي بًػ ٍكمىوي ًفي نىٍفًسًو. كىأىمَّ ـى ًإلىٍييىا ًإرىادىتىوي كىحي مّْ كليوي ( أىٍف ييسى مىى) فىذىًلؾى ًإلىى الشٍَّيًء اٍلمىٍطميكًب حيصي قىعى ًفي قىكٍ  .عى ٍيرىةى كىكى ًؿ أىًبي ىيرى
ًديث اإلسبلء  ًفي حى : كى ـً ٍسبلى مىى اإٍلً مَّـى ييرىاًكدي عىمَّوي أىبىا طىاًلبو عى سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍدتي »أىفَّ النًَّبيءى صى فىقىاؿى لىوي ميكسىى: قد كىا رىاكى

مىى أىٍدنىى ًمٍف ذىًلؾى فىتىرىكيكهي   . ٔ«))بىًني ًإٍسرىاًئيؿى عى
ـٍ قىٍكـً نيكحو  وأفواىيم(:، وأيدييم، ردوا) فيالضمائر  ـٍ نىبىأي الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمكي ـٍ يىٍأًتكي ثىميكدى كىالًَّذيفى  كفي تفسيره قكلو تعالى:﴿أىلى ادو كى كىعى

دُّكا أىٍيًديىييـٍ  ـٍ ًباٍلبىيّْنىاًت فىرى ـٍ ريسيمييي اءىٍتيي ـٍ ًإالَّ المَّوي جى ـٍ الى يىٍعمىمييي نَّا لىًفي شىؾٍّ ًممَّا  ًمٍف بىٍعًدًى ا أيٍرًسٍمتيـٍ ًبًو كىاً  قىاليكا ًإنَّا كىفىٍرنىا ًبمى ـٍ كى ًفي أىٍفكىاًىًي
التي تعكد  )كأفكاىيـ، كأيدييـ، ردكا( [ تكقؼ الشيخي عمى استعماؿ النص الكريـ لمضمائر فيٗ﴾]ابراىيـ تىٍدعيكنىنىا ًإلىٍيًو ميًريبو 
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فذىب إلى اف ىذا التركيب عمى ىذا النحك لـ يسبؽ ، ح كعاد كثمكد كالذيف مف بعدىـإلى المتكمـ عنيـ سابقا كىـ قـك نك 
اءى كيؿَّ أيمَّةو رسكليا. كضمائر كى (( قاؿ:، أم اف القرآف الكريـ قد ابتكره بسبقو إليو، لمعرب اف استعممتو ـٍ جى ـٍ ريسيمييي مىٍعنىى جاءىٍتيي

اًئده  ـٍ عى ـٍ كأىٍفكاًىًي دُّكا كأىٍيًديىيي ـً اٍلعى  فىرى مىٍيًو. كىىىذىا التٍَّرًكيبي الى أىٍعيىدي سىٍبؽى ًمٍثًمًو ًفي كىبلى ًميعييىا ًإلىى قىٍكـً نيكحو كىاٍلمىٍعطيكفىاًت عى رىًب فىمىعىمَّوي جى
ًمٍف ميٍبتىكىرىاًت القرآف))

ُ . 
افى الًَّذم أىٍسرى  كبعد أف فٌسر الشيخي قكلو تعالى: اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى:   رىاـً ًإلىى اٍلمىٍسًجًد ﴿سيٍبحى ٍسًجًد اٍلحى ل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن ًمفى اٍلمى

ٍكلىوي ًلنيًريىوي ًمٍف آيىاًتنىا ًإنَّوي ىيكى السًَّميعي اٍلبىًصيري ﴾ ٍكنىا حى ى الًَّذم بىارى  انتيى إلى الكبلـ عمى استعماؿ النص لػ [ُ]االسراءاأٍلىٍقصى
لمقدس الذم كصؼ باألقصى لبعده عف مكة المكرمة كيرل اف ىذا االستعماؿ المسجد األقصى) الذم يراد بو اسجد بيت ا(

كؼي ًببىٍيًت (( قاؿ:، مف ابتكار القرآف؛ الف العرب لـ يككنكا يصفكنو بيذا الكصؼ كىاٍلمىٍسًجدي اأٍلىٍقصىى ىيكى اٍلمىٍسًجدي اٍلمىٍعري
ٍقًدًس اٍلكىاًئًف ًبًإيًميىاءى  ٍسًجدي الَّذً ، اٍلمى مىٍيمىافي كىىيكى اٍلمى ـي  -م بىنىاهي سي ةي كىالسَّبلى بلى مىٍيًو الصَّ ٍف ، . كىاأٍلىٍقصىى-عى أىًم اأٍلىٍبعىدي. كىاٍلميرىادي بيٍعديهي عى

رىاـً ، مىكَّةى  ٍسًجًد اٍلحى ٍسرىاًء ًمفى اٍلمى ٍعًمًو ًنيىايىةى اإٍلً اهي ىينىا ًزيىادىةي التٍَّنبً ، ًبقىًرينىًة جى ٍسرىاًء كىىيكى كىٍصؼه كىاًشؼه اٍقتىضى مىى ميٍعًجزىًة ىىذىا اإٍلً يًو عى
ٍصًؼ اٍلكىاًرًد لىوي  ًبيىذىا اٍلكى اًرقنا ًلٍمعىادىًة ًلكىٍكًنًو قىطىعى مىسىافىةن طىًكيمىةن ًفي بىٍعًض لىٍيمىةو. كى كىٍكنيوي خى ٍصًؼ كى ارى مىٍجميكعي اٍلكى  ًفي القرآف صى

مىى مىٍسًجدً  ا ًباٍلغىمىبىًة عى مىمن مىى مىٍسًجًد مىكَّةى. كىأىٍحسىبي أىفَّ ىىذىا  كىاٍلمىٍكصيكًؼ عى ا ًباٍلغىمىبىًة عى مىمن ـي عى رىا ٍقًدًس كىمىا كىافى اٍلمىٍسًجدي اٍلحى بىٍيًت اٍلمى
ـٍ لىمَّا سىًمعيكا ىىذً  لىًكنَّيي ٍصًؼ كى ـٍ يىكيًف اٍلعىرىبي يىًصفيكنىوي ًبيىذىا اٍلكى يىةى فىًيميكا اٍلميرىادى ًمٍنوي أىنَّوي مىٍسًجدي ًه اآٍل اٍلعمـ لىوي ًمٍف ميٍبتىكىرىاًت القرآف فىمى
ٍصًؼ ًبًصيغىًة التٍَّفًضيًؿ ًبا ًفي ىىذىا اٍلكى . كى ًئذو ا يىٍكمى ـٍ يىكيٍف مىٍسًجده ًلًديفو ًإلىًييٍّ غىٍيرىىيمى لى ًفيَّةه ًمٍف ًإيًميىاءى. كى ٍضًعيىا ميٍعًجزىةه خى ٍعًتبىاًر أىٍصًؿ كى

ٍسًجًد اميٍعًجزىاًت القرآف ًإيمىاءن  رىاـً ًإلىى أىنَّوي سىيىكيكفي بىٍيفى اٍلمىٍسًجدىٍيًف مىٍسًجده عىًظيـه ىيكى مىٍسًجدي ًطيبىةى الًَّذم ىيكى قىًصيّّ عىًف اٍلمى ، ٍلحى
(( ى ًمٍنوي ًحينىًئذو ٍقًدًس أىٍقصى فىيىكيكفي مىٍسًجدي بىٍيًت اٍلمى

ِ . 
﴿كىىيكى  كذلؾ في تفسير قكلو تعالى:، جديد مف ابتكار القرآف الكريـ كقد تحدث الشيخ الطاىر عف فف ببلغي ُكلٌّ ِفي َفَمٍك: 

مىؽى المٍَّيؿى كىالنَّيىارى كىالشٍَّمسى كىاٍلقىمىرى كيؿّّ ًفي فىمىؾو يىٍسبىحيكفى  إذ نٌبو الشيخي عمى أفَّ فيو محسننا ببلغينا لـ يىٍسًبٍؽ ، ) ﴾ّّ( الًَّذم خى
)( قكلو:كذلؾ في ، أف استعممتو العربي قبؿى ىذا ًمفٍ (( قاؿ:، كقد عده مف مظاىر اإلعجاز القرآني، كيؿّّ ًفي فىمىؾو بىدىاًئًع  كى

﴾ اًز ًفي ىىًذًه اآٍليىًة أىفَّ قىٍكلىوي تىعىالىى:﴿ كيؿّّ ًفي فىمىؾو ٍعجى ا تي ، اإٍلً مىى التٍَّرًتيًب كىمى كفىوي تيٍقرىأي ًمٍف آًخًرىىا عى ري سّْفه بىًديًعيّّ فىًإفَّ حي ٍقرىأي ًفيًو ميحى
ٍيًر تىنىافيرو كىالى  ثىًؿ ًمٍف غى يىاًنًو ميٍجرىل اٍلمى رى ٍفرىًة اٍلفىاًئدىًة كىجى ًليىا مىعى ًخفًَّة التٍَّرًكيًب كىكى ٍف أىكَّ بَّؾى فىكىبٍّْر﴾ ، غىرىابىةو  مى ًمٍثميوي قىٍكليوي تىعىالىى:﴿ رى كى

ًكٍمتىا اآٍليىتىٍيفً ، ًبطىٍرًح كىاًك اٍلعىٍطؼً  [ّالمٌدثر: ] مىى سىٍبعىًة أىٍحريؼو  كى ـٍ ، ...،بيًنيى عى لى : كى اًؿ. قيٍمتي ٍسمىًؾ قىًميؿي ااًلٍسًتٍعمى ٍعبي اٍلمى كىىيكى نىٍكعه صى
ٍبتىكىرىاًت القرآف. ذىكىرى أىٍىؿي اأٍلىدىًب أىفَّ اٍلقىا ـً اٍلعىرىًب فىييكى ًمٍف مي قىعى ًفي كىبلى كا ًمٍنوي شىٍيئنا كى ادى ًضي اٍلفىاًضؿى اٍلبىيٍ يىٍذكيري سىاًنيَّ زىارى اٍلًعمى

ادي:  ًرؼى ًمٍف ًعٍنًدًه قىاؿى لىوي اٍلًعمى ابىوي « ًسٍر فىبلى كىبىا ًبؾى اٍلفيٍرسي »اٍلكىاًتبى فىمىمَّا رىًكبى ًليىٍنصى سّْفى اٍلقىٍمًب فىأىجى فىفىًطفى اٍلقىاًضي أىفَّ ًفيًو ميحى
مىى اٍلبىًدييىًة:  ادً »عى ـى عيبلى اٍلًعمى ًفيًو مح« دىا  . ّسف اٍلقمب))كى

ـي  ِإنََّيا َكِمَمٌة ُىَو َقاِئُمَيا: دىىي اءى أىحى تَّى ًإذىا جى كمف االبتكار التركيبي كالداللي لمقرآف الكريـ ما جاء في تفسير قكلو تعالى:﴿حى
ا تىرىٍكتي كىبلَّ ًإنَّيىا كىًممى ٗٗ( اٍلمىٍكتي قىاؿى رىبّْ اٍرًجعيكفً  ا ًفيمى اًلحن ـٍ بىٍرزىخه ًإلىى يىٍكـً ييٍبعىثيكفى ) لىعىمّْي أىٍعمىؿي صى ًمٍف كىرىاًئًي  ةه ىيكى قىاًئمييىا كى

قىٍكليوي: ًإنَّيا كىًممىةه ىيكى قاًئمييا تىٍرًكيبه يىٍجًرم مىٍجرىل (( فقاؿ:، كذلؾ في قكلو: كبل إنيا كممة ىك قائميا، [ََُ-ٗٗ]المؤمنكف)﴾ ََُ( كى
دىرى ًمٍف  اٍلمىثىًؿ كىىيكى ًمٍف ميٍبتىكىرىاًت القرآف. منا صى اكىزي أىٍف يىكيكفى كىبلى ٍعنىاهي: أىفَّ قىٍكؿى اٍلميٍشًرًؾ رىبّْ اٍرًجعيكًف ًإلىٍخ الى يىتىجى اًصؿي مى كىحى

ٍدكىل لىوي ًفيوً  ٍصؼه ًلػ: كىًممىةه ، ًلسىاًنًو الى جى ٍممىةي ىيكى قاًئمييا كى ابي طىمىبيوي ًبًو. فىجي ٍذ كىافى ًمفى  أىٍم ًىيى كىًممىةه ، أىٍم الى ييٍستىجى ٍصفييىا. كىاً  ىىذىا كى
بىري مي  ًديدىةه فىتىعىيَّفى أىٍف يىكيكفى اٍلخى ٍصًؼ كىًممىةه ًبًو فىاًئدىةه جى ـٍ يىكيٍف ًفي كى قًَّؽ أىنَّوي قىاًئمييىا لى ًتًو اٍلميحى ٍصؼى ًلكىًممى ٍعنىى أىنَّوي الى كى ٍستىٍعمىبلن ًفي مى

ا دىرىٍت ًمٍف ًفي صى ٍرؼً غىٍيري كىٍكًنيىا صى ـي أىفَّ التٍَّأًكيدى ًبحى ًبذىًلؾى ييٍعمى ))( ًحًبيىا. كى ٍعنىى الًَّذم اٍستيٍعًمؿى لىوي اٍلكىٍصؼي ) ًلتىٍحًقيًؽ اٍلمى ًإفَّ
ْ . 
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مىؽى السَّمىاكىاًت كىاأٍلى  َفاْسَأْل ِبِو َخِبيًرا:    ٍرضى يفيـ مف كبلـ الشيخ الطاىر عمى ىذا التعبير الكارد في قكلو تعالى: ﴿الًَّذم خى
ًبيرنا مىى اٍلعىٍرًش الرٍَّحمىفي فىاٍسأىٍؿ ًبًو خى ا ًفي ًستًَّة أىيَّاـو ثيَـّ اٍستىكىل عى ا بىٍينىييمى مى أنَّو يجد فيو ابتكارنا تركيبينا كداللينا ، [ٗٓ]الفرقاف﴾  )ٗٓ( كى

دنا غيرى مسبكؽ يما لـ يجتمعا في كبلـ العرب قبؿ إذ تحدثى عف تركيبو كربطو بما يؤدم إليو مف داللة يرل أن، جديدنا متفرّْ
مىى اٍلعيميكـً (( قاؿ:، القرآف لىًة عى ًبيران ًلمدَّالى تىٍنًكيري خى ًبيرنا ميعىيَّننا، كى ٍت عيميكمنا ، فىبلى ييظىفُّ خى أًلىفَّ النًَّكرىةى ًإذىا تىعىمَّؽى بيىا فعؿ اأٍلىمر اٍقتىضى

. كى  ًبيرو سىأىٍلتىوي أىٍعمىمىؾى لىعىمَّوي ًمٍف ميٍبتىكىرىاًت القرآف نىًظيرى قىٍكًؿ اٍلعىرىًب: ًبدىًليًؿ أىمّْ خى ًبيًر سىقىٍطتى »ىىذىا يىٍجًرم مىٍجرىل اٍلمىثىًؿ كى مىى اٍلخى « عى
ٍنوي)) يىقيكلييىا اٍلعىاًرؼي ًبالشٍَّيًء ًإذىا سيًئؿى عى

، كر. كلـ يكتًؼ الشيخي الطاىر بذلؾ بؿ أخذ يكازف بيف التعبير القرآني كالمثؿ المذكُ
يىا ًفي عىدىًد (( قاؿ:، مبينا ما يمتاز بو المثؿ القرآني مف خصائص تركيبية تجعمو لجمع لمداللة كالببلغة ٍف تىسىاكى ًف كىاً  كىاٍلمىثىبلى

ًقي اٍلقىاًؼ كىالطَّاًء كىالتَّ  ًتًو ًمٍف ًثقىًؿ تىبلى مى حي ًلسىبلى كًؼ اٍلمىٍنطيكًؽ ًبيىا فىاٍلمىثىؿي القرآنيُّ أىٍفصى ري )( اًء ًفياٍلحي ا أىٍشرىؼي  .سىقىٍطتى كىىيكى أىٍيضن
ٍعنىى السُّقيكطً  ًتًو ًمٍف مى مى ًبيرو ، ًلسىبلى ا ًفيًو ًمٍف عيميكـً كيؿّْ خى ٍعننى ًلمى ًبيًر سىقىٍطتى ، كىىيكى أىٍبمىغي مى مىى اٍلخى : عى ـٍ ًؼ قىٍكًلًي ا ، ًِبًخبلى أًلىنَّيىا ًإنَّمى

ٍنوي ( كىاٍلبىاءي ًفي ًبًو ًبمىٍعنىى ،...،يىقيكلييىا اٍلكىاًحدي اٍلميعىيَّفي  ٍف) أىٍم فىاٍسأىٍؿ عى يىجيكزي أىٍف تىكيكفى اٍلبىاءي ميتىعىمّْقىةن بًػ، .....،عى ـي ( كى تىٍقًدي ًبيران) كى خى
اـً  ًلبًلٍىًتمى مىى اٍلفىاًصمىًة كى كًر ًلمرٍَّعًي عى  . ّفىموي سبباف))، اٍلمىٍجري

كمف ابتكارات القرآف الببلغية عند الشيخ الطاىر التمثيؿ القرآنٌي الكارد في قكلو تعالى:﴿مىثىؿي الًَّذيفى  ًتا:َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اتََّخَذْت َبيْ 
فَّ أىٍكىىفى اٍلبيييكًت لىبىٍيتي الٍ  ذىٍت بىٍيتنا كىاً  ثىًؿ اٍلعىٍنكىبيكًت اتَّخى ذيكا ًمٍف ديكًف المًَّو أىٍكًليىاءى كىمى ﴾ عىٍنكىبيكًت لىٍك كىانيك اتَّخى ا يىٍعمىميكفى

فيك يرل  [ُْ]العنكبكت
اؿه ًمفى اٍلعىٍنكىبيكًت كىًىيى قىٍيده ًفي التٍَّشًبيًو. (( قاؿ:، أف ىذا التشبيو جديد كغير مسبكؽ كأفَّ القرآف الكريـ ابتكره ذىٍت بىٍيتان حى ٍممىةي اتَّخى كىجي

ا أى كىىىًذًه اٍليىٍيئىةي اٍلميشىبَّوي ًبيىا مىعى اٍليىٍيئىًة اٍلميشىبَّ  كًر ًبمى مىى أىٍجزىاًئيىا فىاٍلميٍشًركيكفى أىٍشبىييكا اٍلعىٍنكىبيكتى ًفي اٍلغيري ، عىدُّكهي يىًة قىاًبمىةه ًلتىٍفًريًؽ التٍَّشًبيًو عى
ًة ًإلىٍييى  اجى ٍقتى اٍلحى ذيكىىا كى ـٍ أىٍشبىييكا بىٍيتى اٍلعىٍنكىبيكًت ًفي عىدىـً اٍلغىنىاًء عىمًَّف اتَّخى كؿي ًبأىقىؿّْ تىٍحًريؾو كىأىٍكًليىاؤيىي تىزي ى مىا يىٍنتىًفعيكفى ًبًو ، ا كى كىأىٍقصى

ا يىٍنتىًفعي اٍلميٍشًركيكفى ًبأىٍكىىامً  ـٍ كىمى ٍنيي ـي أىٍف تىٍدفىعى عى تىكىىُّ ًعيؼه كىىيكى السٍُّكنىى ًفييىا كى . كىىيكى تىٍمًثيؿه بىًديعه ًمٍف ًمٍنيىا نىٍفعه ضى ـٍ ـٍ ًفي أىٍصنىاًمًي ًي
ًتٍمؾى اأٍلىٍمثاؿي نىٍضًربييا ًلمنَّاًس ًفيميٍبتىكىرى  ىىًذًه السُّكرىةً  اًت القرآف كىمىا سىيىٍأًتي قىًريبنا ًعٍندى قىٍكًلًو كى

فَّ أىٍكىىفى اٍلبيييكًت ، ....ػ.،[ّْ] ْ ٍممىةي: كىاً  كىجي
ٍممى ، لىبىٍيتي اٍلعىٍنكىبيكتً  ةه ميًبيّْنىةه كىٍجوى الشَّبىًو. كىىىًذًه اٍلجي ))ميٍعتىًرضى ٍدكىل شىٍيءو ةي تىٍجًرم مىٍجرىل اٍلًمٍثًؿ فىييٍضرىبي ًلًقمًَّة جى

ٓ. 
لىى الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمؾى  َكَذِلَك ُيوِحي ِإَلْيَك: كمف االبتكار التركيبي كالداللي القرآف ما جاء في قكلو تعالى:﴿كىذىًلؾى ييكًحي ًإلىٍيؾى كىاً 
ًكيـي﴾ المَّوي اٍلعىًزيزي اٍلحى

كذلؾ يكحي) تعبيره غيري مستعمؿ قبؿ القرآف الكريـ ألنَّو لـ ( :يرل الشيخ الطاىر أفَّ قكلو إذ، [ّ]الشكرل 
ٍممىةي كىذًلؾى ييكًحي ًإلىٍيؾى ًإلىى آًخًرىىا اٍبًتدىاًئيَّةه (( قاؿ:، يقؼ عميو في ما قرأه مىى ييكًحي: ًإلىٍيؾى ، كىجي كًر ًمٍف قىٍكًلًو كىذًلؾى عى ـي اٍلمىٍجري تىٍقًدي كى

اـً ًباٍلميشىاًر ًإلىٍيًو كىالتٍَّشًكيًؽ ًبتىٍنًبيًو اأٍلىٍذىىاًف ًإلىٍيوً ًلبًل  ـى أىفَّ ، ٍىًتمى ًم ا ييٍحتىمىؿي أىٍف يىكيكفى ميشىارنا ًإلىٍيًو ًب كىذًلؾى عي ـً مى ـٍ ًفي اٍلكىبلى ـٍ يىتىقىدَّ ٍذ لى كىاً 
ٍعميكـه ًمفى اٍلًفٍعًؿ الًَّذم  كذي ًمفى اٍلًفٍعؿً اٍلميشىارى ًإلىٍيًو ميقىدَّره مى ٍأخي شىارىًة كىىيكى اٍلمىٍصدىري اٍلمى اًء ييكًحي ًإلىٍيؾى ، بىٍعدى اٍسـً اإٍلً يحى أىٍم كىذىًلؾى اإٍلً

كىذًلؾى جى  ـى ًفي قىٍكًلًو تىعىالىى:﴿ كى ا تىقىدَّ ـٍ أيمَّ المَّوي. كىىىذىا اٍسًتٍعمىاؿه ميتَّبىعه ًفي نىظىاًئًر ىىذىا التٍَّرًكيًب كىمى سىطان﴾ ًفي سيكرىًة اٍلبىقىرىًة عىٍمناكي ةن كى
ـً اٍلعىرىًب قىٍبؿى القرآف)) .[ُّْ] مىى ًمٍثًمًو ًفي كىبلى ـٍ أىًقٍؼ عى كىأىٍحسىبي أىنَّوي ًمٍف ميٍبتىكىرىاًت القرآف ًإٍذ لى

. كعندما يجد الشيخ أفَّ الشياب ٔ

                                                           

 .ُٔ/ ُٗالتحرير كالتنكير  ُ
 .ٔ/ ّ، كالعقد الفريدُٗٔ/ُمياشمي ، كاألمثاؿ لْٔ/ِ، كجميرة األمثاؿ َِٔ :مثاؿ البف سبلـينظر تخريجو في: األ ِ
 .ُٔ/ ُٗالتحرير كالتنكير  ّ
اسً  ْ ًميؿه بىًديعه ًمٍف مىنىاًزًع اٍلبيمىغىاًء الى يىٍبميغي ًإلىى مىحى اصَّ قاؿ الشيخ الطاىر في مكضع آخر: ((كىالتٍَّمًثيؿي مىٍنزىعه جى قىًد اٍختىصَّ لىٍفظي ًنًو غىٍيري خى ـٍ كى ًتًي

تيكى  ٍيثي تيمىثّْؿي ًلمنَّاًس كى اًؿ اٍلغىًريبىًة الشٍَّأًف أًلىنَّيىا ًبحى مىى اٍلحى ًقًو عى تىٍيًف) ًبًإٍطبلى تيشىبّْوي،اٍلمىثىًؿ (ًبفىٍتحى حي كى مىى اٍلقىٍكًؿ .ضّْ ؽى اٍلمىثىًؿ عى ..، فىالظَّاًىري أىفَّ ًإٍطبلى
ًؽ اٍسـً اٍلمىثىًؿ عى اٍلبىًديًع السَّائً  مىى ًإٍطبلى تَّبه عى ؽه ميرى الىةو عىًجيبىةو ىيكى ًإٍطبلى اًدًر ًمٍف قىاًئًمًو ًفي حى اًؿ اٍلعىًجيبىًة، كىأىنَّييـٍ الى يىكىاديكفى ًر بىٍيفى النَّاًس الصَّ مىى اٍلحى

ًديرنا ًبالتَّ  ٍكنىوي أىٍىبلن ًلمتٍَّسًييًر كىجى ٍفرىًة مىٍعننى، فىاٍلمىثىؿي قىكؿ يىٍضًربيكفى مىثىبلن كىالى يىرى اًزًه كىكى يجى ًة لىٍفظو كىاً  احى غىةه كىخيصيكًصيَّةه ًفي فىصى ًؿ ًإالَّ قىٍكالن ًفيًو بىبلى دىاكي
ًة فىًمذىًلؾى كيًصؼى  غى ًة بىٍؿ ىيكى ًمٍف أىٍقكىاًؿ فيحيكًؿ اٍلبىبلى ًؼ اأٍلىٍقكىاًؿ اٍلعىامَّ  . َّّ-َِّ/ ُغىرىابىًة)). التحرير كالتنكير ًبالٍ عىًزيز غىًريب لىٍيسى مف ميتىعىارى

 .ِّٓ/ َِالتحرير كالتنكير  ٓ
 .ِٖ/ ِٓنفسو  ٔ
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ا البيت كانتيى إلى انو ال يماثؿ فانو حاكـ ىذ، الشياب الخفاجي قد استشيد بشاىد مف شعر زىير فيو التركيب نفسو
فىاًجيُّ (( قاؿ:، الف بيت زىير مسبكؽ بمشار إليو، التركيب القرآني ا ذىكىرىهي اٍلخى مى كى

ًفي سيكرىًة اٍلبىقىرىًة ًمٍف تىٍنًظيًرًه ًبقىٍكًؿ زيىىٍير ُ
ِ: 

ًلكيؿّْ قىٍكـو   ـٍ كى ٍيمييي ـي   كىذىًلؾى خى ٍي رَّاءي خى  ًإذىا مىسٍَّتييـي الضَّ
ا يىٍصميحي أىٍف يىكيكفى ميشىارنا ًإلىٍيوً    ـى ًمفى اآٍليىاًت فىعىمىٍيؾى ، الى يىًصحُّ أًلىفَّ بىٍيتى زيىىٍيرو مىٍسبيكؽه ًبمى ا تىقىدَّ مىى ذىًلؾى ًفيمى قىٍد فىاتىًني التٍَّنًبيوي عى كى

كري ًصفىةه ًلمى  ارُّ كىاٍلمىٍجري . كىاٍلجى ْـّ مىا ىينىا ًإلىى مىا ىينىاًلؾى اًء ًبضى يحى اءن كىذىًلؾى اإٍلً مىٍيًو ييكًحي أىٍم ًإيحى ٍفعيكؿو ميٍطمىؽو مىٍحذيكؼو دىؿَّ عى
 ّاٍلعىًجيًب)).

كا  كقد عٌد الشيخي الطاىر ىذا التعبير القرآني الذم جاء في قكلو تعالى: َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوزاَرىا: ﴿ فىًإذا لىًقيتيـي الًَّذيفى كىفىري
قابً  ٍربى الرّْ ٍربي أىٍكزارىىا فىضى عى اٍلحى تَّى تىضى ا ًفداءن حى مَّ نِّا بىٍعدي كىاً  ثاؽى فىًإمَّا مى ـٍ فىشيدُّكا اٍلكى ٍنتيميكىي تَّى ًإذا أىٍثخى لىٍك يىشاءي المَّوي  حى ذًلؾى كى

ـٍ ًببىٍعضو كىالًَّذيفى قيًتميكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو فى  كي لًكٍف ًليىٍبميكىا بىٍعضى ـٍ كى رى ًمٍنيي ، مما ابتكره القرآف الكريـ، ) ﴾ْ( مىٍف ييًضؿَّ أىٍعمالىييـٍ الٍنتىصى
ٍربي أىٍكزارىىا ًلمتٍَّعًميًؿ الى ًلمتٍَّقًييدً (( قاؿ:، ألنو تمثيؿ جديد لـ يسبؽ إليو عى اٍلحى تَّى تىضى تَّى ًفي قىٍكًلًو: حى أىٍم ، كىاٍلغىايىةي اٍلميٍستىفىادىةي ًمٍف حى

ٍربي  عى اٍلحى ٍكـً اٍلًقتىاؿً ، أىٍكزىارىىىا أًلىٍجًؿ أىٍف تىضى ايىةن ًلحي لىٍيسىٍت غى ـٍ كى مىٍيكي ٍرًب عى نيكا ًمفى اٍلحى ٍنيىا فىتىٍأمى : ، ...،أىٍم ًليىكيؼَّ اٍلميٍشًركيكفى عى كىاأٍلىٍكزىاري
الىةي اٍنًتيىاًء اٍلقً ، اأٍلىٍثقىاؿي  ًؿ فىشيبّْيىٍت حى ٍضعي اأٍلىٍكزىاًر تىٍمًثيؿه اًلٍنًتيىاًء اٍلعىمى اًؿ أىًك اٍلميسىاًفًر أىٍثقىالىوي كىكى مَّ ٍضًع اٍلحى الىًة كى كىىىذىا ًمٍف ، تىاًؿ ًبحى

ميٍبتىكىرىاًت القرآف))
ْ . 

) في قكلو تعالى:( استعماؿ كممة -عند الشيخ الطاىر-كمف االبتكار القرآني الناتج مف الداللة الجديدة لمفظ  حسوم:   حسـك
ا ثىميكدي فىأيٍىًمكيكا ًبالطَّ  اًتيىةو ٓ( اًغيىةً ﴿فىأىمَّ رو عى ٍرصى اده فىأيٍىًمكيكا ًبًريحو صى اًنيىةى أىيَّاـو حيسيكمنا ٔ( ) كىأىمَّا عى ثىمى ـٍ سىٍبعى لىيىاؿو كى مىٍيًي رىىىا عى ) سىخَّ

اًكيىةو  ازي نىٍخؿو خى ـٍ أىٍعجى ٍرعىى كىأىنَّيي كىك ، يحتمميا ىذا المفظ كذلؾ في إحدل الدالالت التي، [ٕ-ٓ]الحاقة)﴾ٕ( فىتىرىل اٍلقىٍكـى ًفييىا صى
اف يككف مشتقا مف حسـ الداء بتتابع الكي أياما ثـ نقؿ باالستعارة مف ىذا المعنى إلى المعنى القرآني الكارد في اآلية 

ٍمعي قىاًعدو ( ك(( قاؿ:، الكريمة اًسـو ًمٍثؿي قيعيكدو جى ٍمعى حى ) يىجيكزي أىٍف يىكيكفى جى ٍمعي شىاًىدو ، حسـك شيييكدو جى مىى غي ، كى ـي عى مّْبى ًفيًو اأٍلىيَّا
ٍعنى  ديىىا أىٍف يىكيكفى اٍلمى : أىحى اًنيىةي أىيَّاـو كىىىذىا لىوي مىعىافو االمَّيىاًلي أًلىنَّيىا أىٍكثىري عىدىدنا ًإٍذ ًىيى ثىمى يىا بىٍعضن أىٍم الى فىٍصؿى بىٍيًنيىا ، ى: ييتىاًبعي بىٍعضي

ٍيًف ميتىتىابً  ـي شىٍيرى : ًصيىا ا ييقىاؿي ييتىابىعي اٍلكىيُّ أىيَّامنا، ..،.،عىٍيفً كىمى ٍسـً الدَّاًء ًباٍلًمٍككىاًة ًإٍذ ييٍككىل كى : كىاٍلحيسيكـي ميٍشتىؽّّ ًمٍف حى فىيىكيكفي ، ًقيؿى
قيوي اٍسًتعىارىةن  لىعىمَّيىا ًمٍف ميٍبتىكىرىاًت القرآف، ًإٍطبلى ًبيّْ ًمفى الشٍّْعًر ، كى ٍبًد اٍلعىًزيًز اٍلًكبلى بىٍيتي عى اًؿ القرآف. كى ًميّْ فىييكى ميتىاًبعه اًلٍسًتٍعمى ٍسبلى اإٍلً

ٍسـً كىىيكى اٍلقىٍطعي  ٍعنىى الثَّاًني: أىٍف يىكيكفى ًمفى اٍلحى سىامنا أًلىنَّوي يىٍقطىعي ، اٍلمى ًمٍنوي سيمّْيى السٍَّيؼي حي اًسمىةن ميٍستىٍأًصمىةن. كى ـٍ ، أىٍم حى ٍتيي سىمى أىٍم حى
ـٍ أىحى  ـٍ تيٍبًؽ ًمٍنيي ٍعنىى الثَّالً ، دنافىمى اؿه ًمٍنيىا. اٍلمى ثىماًنيىةى أىيَّاـو أىٍك حى ٍعنىيىٍيًف فىييكى ًصفىةه ًؿ سىٍبعى لىياؿو كى مىى ىىذىٍيًف اٍلمى : أىٍف يىكيكفى حيسيكـه كىعى ثي

رىىا اًمميوي سىخَّ ٍفعيكًؿ أًلىٍجًمًو كىعى مىى اٍلمى كيؿُّ  ،مىٍصدىرنا كىالشُّكيكًر كىالدُّخيكًؿ فىيىٍنتىًصبي عى . كى ـٍ قىٍطًع دىاًبًرًى ـٍ كى اًلًي ـٍ اٍلٍسًتٍئصى مىٍيًي رىىىا عى أىٍم سىخَّ
اًلحه أًلىٍف ييٍذكىرى مىعى ىىًذًه اأٍلىيَّاـً  اًزًه))، ىىًذًه اٍلمىعىاًني صى ٍعجى ًة القرآف كىاً  غى اـً بىبلى فىًإيثىاري ىىذىا المٍَّفًظ ًمٍف تىمى

. كىذا التعدد في معنى ٓ
  نص الكريـ ليا مف غير تكمؼ مف مظاىر إعجاز القرآف الكريـالمفظ كاحتماؿ ال

مىٍينىا بىٍعضى اأٍلىقىاًكيؿً ( كيرل الشيخي الطاىر أف استعماؿ كممة الوتين: ؿى عى لىٍك تىقىكَّ ٍذنىا ًمٍنوي ْْ( الكتيف) في قكلو تعالى:﴿كى ىخى ) ألى
ًتيفى ْٓ( ًباٍليىًميفً  اًجًزيفى ) فى ْٔ( ) ثيَـّ لىقىطىٍعنىا ًمٍنوي اٍلكى ٍنوي حى دو عى ـٍ ًمٍف أىحى ا ًمٍنكي ؛ مف المبتكر المغكم المفظي [ْٕ-ْْ]الحاقة)﴾ْٕ( مى

شٌبو حاؿ خاتمة مف يتقكؿ عمى ا تعالى بجزكر نحر  فقد، الذم جاء بو القرآف الكريـ؛ ألنو تشبيو جديد غير مسبكؽ
: ًعٍرؽه ميعىمَّؽه ًبًو اٍلقىٍمبي كى (( قاؿ:، كتينيا ًتيفى سىدً ، ييسىمَّى النّْيىاطي كاٍلكى ًلذىًلؾى ييقىاؿي لىوي: نىٍيري اٍلجى سىدى ًبالدَّـً كى كىىيكى ، كىىيكى الًَّذم يىٍسًقي اٍلجى

نىٍحرً  كًر كى زي ًتيًف ًمٍف أىٍحكىاًؿ اٍلجى كًر. فىقىٍطعي اٍلكى زي اًحبيوي كىىيكى ييٍقطىعي ًعٍندى نىٍحًر اٍلجى ليوي فىشىبَّوى عً ، ىىاًإذىا قيًطعى مىاتى صى ٍف ييٍفرىضي تىقىكُّ قىابى مى
                                                           

 ، ثـ قاؿ: ((فعميؾ بالعض عمى ىذا بالنكاجذ فإنو مف بدائع ىذا الكتاب كركائعو)).َِٓ/ ِذكره الشياب في: حاشيتو =عناية القاضي  ُ
 ديكاف زىير بف أبي سممى: ِ
 .ِٖ /ِٓالتحرير كالتنكير  ّ
 .ِٖ/ ِٔنفسو  ْ
 .ُُٕ/ ِٗنفسو  ٓ
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ٍىبلى  ًف اإٍلً مىى أىفَّ اٍلعىرىبى كىانيكا ييكىنُّكفى عى ـٍ أىًقٍؼ عى لى ًتينييىا. كى ري فىييٍقطىعي كى كرو تيٍنحى زي مىى المًَّو ًبجى ًتيفً عى ٍبتىكىرىاًت  فىيىذىا، ًؾ ًبقىٍطًع اٍلكى ًمٍف مي
ًتيفً  سّْفي اٍلًجنىاًس))، قىطىٍعنىا)( مّْؽه بً أىٍك ميتىعى ، القرآف. كًمٍنوي ًصفىةه ًلٍمكى بىٍيفى ًمٍنوي اأٍليكلىى كًمٍنوي الثَّاًنيىًة ميحى ٍلنىاهي ًمٍنوي. كى أىٍم أىزى

ُ . 
فىٍرتيـٍ ﴿فىكىٍيؼى تىتَّقيكفى ًإٍف كى  يرل الشيخي الطاىر أفَّ في ىذا التعبير القرآني الذم جاء في قكلو تعالى: َيْوًما َيْجَعُل اْلِوْلَداَن ِشيًبا:
ا يىٍجعىؿي اٍلًكٍلدىافى ًشيبنا ٍفعيكالن ُٕ( يىٍكمن كيرل أفَّ ىذا ، مبالغةن عجيبة، [ُٖ-ُٕ]المزمؿ )﴾ ُٖ( ) السَّمىاءي ميٍنفىًطره ًبًو كىافى كىٍعديهي مى

ٍصؼي اٍليىٍكـً ًبأىنَّ (( قاؿ:، االستعماؿ كرد أكؿى مرة في ىذا المكضع كلـ يرد في شعر العرب قبؿ ذلؾ وي يىٍجعىؿي اٍلًكٍلدافى ًشيبان كىكى
ا يىقىعي ًفيًو ًمفى اأٍلىٍىكىاًؿ كىاأٍلىٍحزىافً  ٍصؼه لىوي ًباٍعًتبىاًر مى ْـّ ذىًلؾى اٍليىٍكـً ، كى ٍصؼي ىى ا ييٍسًرعي ًبًو الشٍَّيبي فىمىمَّا أيًريدى كى أًلىنَّوي شىاعى أىفَّ اٍليىَـّ ًممَّ

بٍ ًبالشّْدًَّة اٍلبىاًلغىًة أىٍقكىاىىا أيسٍ  ًجيبىةه كىًىيى ًمٍف مي ًؿ سىكىاًدًه. كىىىًذًه ميبىالىغىةه عى ـٍ ًفي أىكَّ ا  تىكىرىاًت القرآفًندى ًإلىٍيًو يىًشيبي اٍلًكٍلدىافي الًَّذيفى شىٍعريىي ًفيمى
ـً اٍلعىرىًب))، أىٍحسىبي  ـٍ أىرى ىىذىا اٍلمىٍعنىى ًفي كىبلى أًلىنّْي لى

الشاىد  عماؿ القرآني فقد دفع بنسبةكلٌما كاف الشيخي يرل أسبقية االست .ِ
النحكم الذم يحتكم عمى تعبير قريب منو كىىيكى 

ّ: 
ٍربو   ـٍ ًبحى  تيًشيبي الطٍّْفؿى ًمٍف قىٍبًؿ اٍلمىًشيبً   إذف كالمًَّو نىٍرًمييي

ا اٍلبىٍيتي الًَّذم ييٍذكىري ًفي شىكىاًىًد النٍَّحكً (( قاؿ:  كًؿ القرآف كىالى ييٍعرىؼي قىاًئميوي  فىبلى ثيبيكتى ًلًنٍسبىًتوً ، ...،كىأىمَّ ٍف كىانيكا قىٍبؿى نيزي نىسىبىوي ، ًإلىى مى كى
سَّافى ٍبًف ثىاًبتو  لًّْفيفى ًإلىى حى ٍرتىبىتىٍيًف أًلىفَّ ذىًلؾى اٍليىٍكـى زىمى ، ...،بىٍعضي اٍلميؤى ٍقًميّّ ًبمى ازه عى ٍسنىادي يىٍجعىؿي اٍلًكٍلدافى ًشيبان ًإلىى اٍليىٍكـً مىجى في كىاً 
ازىاًف ، اأٍلىٍىكىاًؿ الًَّتي تىًشيبي ًلًمٍثًميىا اأٍلىٍطفىاؿي  كىاأٍلىٍىكىاؿي سىبىبه ًلمشٍَّيًب عيٍرفنا. كىالشٍَّيبي ًكنىايىةه عىٍف ىىذىا اٍليىٍكًؿ فىاٍجتىمىعى ًفي اآٍليىًة مىجى

ميبىالىغىةه ًفي قىٍكًلًو:﴿يىٍجعىؿي اٍلًكٍلدافى ًشي ًكنىايىةه كى ٍقًميَّاًف كى . كقد كردت في تفسير محاسف التأكيؿ إشارة تقترب مف ىذا ْبان﴾))عى
كبلـ جار ، يقاؿ في اليـك الشديد: إنو ليشيب نكاصي األطفاؿ(( إذ جاء فيو:، التكصيؼ الببلغي الذم ذكره الشيخ الطاىر

رة إلى الشيب. كاألصؿ ألف األمة مجمعة عمى أف األطفاؿ ال تتغير حبلىـ في اآلخ، مجرل المثؿ. كليس ذلؾ عمى حقيقتو
 .ٓفي ىذا أف اليمـك كاألحزاف إذا تكالت عمى اإلنساف شاب سريعا))

يىا ، مف االبتكار المغكم لمقرآف الكريـ ٔسمسبيؿ)( كلفظ سمسبيل:  ييٍسقىٍكفى ًفييىا كىٍأسنا كىافى ًمزىاجي كقد كرد في قكلو تعالى: ﴿كى
ًبيبلن  ٍنجى مٍ ُٕ( زى ٍيننا ًفييىا تيسىمَّى سى سىًة كىًىيى (ك(( قاؿ:، [ُٖ-ُٕ]االنساف) ﴾ ُٖ( سىًبيبلن ) عى ): كىٍصؼه ًقيؿى ميٍشتىؽّّ ًمفى السَّبلى ٍمسىًبيؿى سى

ٍمسىؿي  : مىاءه سى : ًزيدىٍت ًفيًو اٍلبىاءي كىاٍليىاءي ، السُّييكلىةي كىالمّْيفي فىييقىاؿي مى ( أىٍم عىٍذبه بىاًرده. ًقيؿى ٍضًع عى ٍيًر أىٍم ًزيدىتىا ًفي أىٍصًؿ اٍلكى ى غى
( سىًة كىالسَّبىالىةً ، ...،ًقيىاسو ادًَّتي السَّبلى ٍصؼى ريكّْبى ًمٍف مى : سىبىمىًت السَّمىاءي ، كىًعٍنًدم أىفَّ ىىذىا اٍلكى فىسىًبيؿي فىًعيؿه ، ًإذىا أىٍمطىرىتٍ ، ييقىاؿي

ٍفعيكؿو  ٍعنىى مى رىادىًة سي ، ًبمى سىًة كىالسًَّبيًؿ إًلً لىٍيسى باٍشًتقىاؽو ريكّْبى ًمٍف كىًممىًتي السَّبلى ٍرًيًو. كىىىذىا ًمفى ااًلٍشًتقىاًؽ اأٍلىٍكبىًر كى ٍفرىًة جى ييكلىًة شيٍرًبًو كىكى
قىاؿى اٍبفي اأٍلىٍعرىاًبيّْ  قًّْقي أىٍىًؿ المُّغىًة. كى ٍصؼه ًمٍف ليغىًة اٍلعىرىًب ًعٍندى ميحى . فىيىذىا كى ـٍ أىٍسمىٍع ىىًذًه المٍَّفظىةى ًإالَّ ٕتىٍصًريًفيٍّ فىييكى ،  ًفي القرآف: لى

ًبيّْ  ـً اٍلعىرى مىى أىسىاًليًب اٍلكىبلى اًريىًة عى مىى ىىذىا اٍلكىٍجوً ، ...،فىييكى ًعٍندىهي ًمٍف ميٍبتىكىرىاًت القرآف اٍلجى ٍعنىى تيسىمَّى عى مى أىنَّيىا تيكصىؼي ًبيىذىا ، كى
ارى كىاٍلعىمىـً لىيىا تَّى صى ٍصًؼ حى ٍمسىًبيبلن فىمىٍيسى اٍلميرىادي أىنَّوي ، ...،اٍلكى عىؿى سى مىى ظىاًىًرىىا كىجى عىؿى التٍَّسًميىةى عى ًمفى اٍلميفىسًّْريفى مىٍف جى مىـه. كى عى

مىى ىىًذًه اٍلعىٍيفً  مىمنا عى كىىيكى أىٍنسىبي ًبقىٍكًلًو تىعىالىى: تيسىمَّى))، عى
ٖ . 

                                                           

 .ُْٔ/ ِٗنفسو  ُ
 .ِٕٓ/ ِٗالتحرير كالتنكير  ِ
 .ينظر معجـ شكاىد العربية ّ
 .ِٕٓ/ ِٗالتحرير كالتنكير  ْ
 .ّّْ/ ٗمحاسف التأكيؿ  ٓ
 .ّٖٗ/ِية في غريب الحديث كاألثر ، كالنيأُٗ/ِ، كالزاىر في معاني كممات الناس ُّّ/ِينظر البحث في ىذه الكممة: العيف  ٔ

ِ/ّٖٗ. 
 .ُِِ/ ِٗ، كتاج العركس ّْْ/ ُُ، كلساف العرب َُٖ/ ُّينظر قكلو في: تيذيب المغة  ٕ
 .ّٔٗ/ ِٗالتحرير كالتنكير  ٖ
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ٍلنىا( كيرل الشيخ أف استعماؿ جنات الفافا: ا جنات الفافا) في قكلو تعالى:﴿كىأىٍنزى اجن ) ًلنيٍخًرجى ًبًو ُْ( ًمفى اٍلميٍعًصرىاًت مىاءن ثىجَّ
نىبىاتنا بِّا كى نَّاتو أىٍلفىافنآُ( حى ألفافا) اسـ جمع ال كاحد لو مف ( مما ابتكره القرآف الكريـ؛ إذ بيَّف أف، [ُٔ-ُْ]النبأ)﴾ ُٔ( ) كىجى

نما الذم يمتؼ شجرىا جنات) بيا مجاز عقمي ألفَّ الجنات ال تمتؼ حقيقة( كأفَّ كصؼى ، لفظو كىك يرل اف ىذا ، كا 
ٍمعو الى كىاًحدى لىوي ًمٍف لىٍفًظًو كىىيكى ًمٍثؿي أىٍكزىاعو كىأىٍخيىاؼو (( قاؿ:، االستعماؿ لـ تعيده العرب قبؿ القرآف الكريـ : اٍسـي جى أىٍم ، كىأىٍلفىاؼه

ٍمتىفَّةه  نَّةو مي ًر بىٍعًضًو ًببى ، كيؿُّ جى ٍمتىفَّةي الشَّجى اًز اٍلعىٍقًميّْ أًلىفَّ ااًلٍلًتفىاؼى ًفي أىٍم مي مىى اٍلمىجى ٍبًنيّّ عى ٍعض. فكصؼ الجنات ًبأىٍلفىاؼو مى
مىعىٍتيى  مىى بىٍعضو ًفي اٍلغىاًلًب ًإالَّ ًإذىا جى يىا عى اري الى يىٍمتىؼُّ بىٍعضي لىًكٍف لىمَّا كىانىًت اأٍلىٍشجى اًرىىا كى نَّةه أىٍشجى نَّاتو ًبطىًريًؽ أيٍسًندى أىٍلفىاؼه ًإلىى جى  ا جى

ًقي ـً اٍلعىرىًب قىٍبؿى القرآف. كى مىٍيًو ًمٍف كىبلى ـٍ أىرى شىاًىدنا عى لىعىمَّوي ًمٍف ميٍبتىكىرىاًت القرآف ًإذى لى ٍصًؼ. كى ـً اٍلكى ٍمعي ًلؼّّ ًبكىٍسًر البلَّ : أىٍلفىاؼه جى ؿى
ٍزًف ًجٍذعو  ـً ، ًبكى نَّةو ًمٍنيىا ًلؼّّ ًبكىٍسًر البلَّ مىٍيًو))أىٍم كيؿُّ جى ـٍ يىٍأتيكا ًبشىاًىدو عى لى كى

ُ . 
كانو غير ، إذ تذكر المعاجـ أفَّ بعض العمماء يرل أفَّ مفردىا: لفة، كيبدك أفَّ عمماء العربية مختمفكف في مفرد ىذه الكممة 

ص . كينقؿ صاحب المخصِمما دعاىـ إلى القكؿ اف مفرده لفاء التي جيمعت عمى لؼ ثـ جمعت لؼ عمى ألفاؼ، مسمكع
نَّاتو أىٍلفىافنا(( . كقاؿ الطبرم في تفسيرىا:ْ. كذكر االخفش أف كاحدىا المؼّعف الفارسي قد يككف جمع لفيؼ قاؿ: ىي ، كىجى

. ، بعضيا فكؽ بعض. كاختمؼ أىؿ العربية في كاحد األلفاؼ، ىي الممتفة فكاف بعض نحكيي البصرة يقكؿ: كاحدىا: لىؼّّ
ف شئت كاف األلفاؼ جمعا كاحده جمع أيضا، كلفيؼ كقاؿ بعض نحكيّْي الككفة: كاحدىا: لؼ ، فتقكؿ: جنة لفَّاء، قاؿ: كا 

كجمع لٌؼ: ، كجمعيا لؼٌ ، كلكف كاحدىا لفاء، ثـ يجمع المَّؼَّ ألفافا. كقاؿ آخر منيـ: لـ نسمع شجرة لفة، كجنات لؼٌ 
كذلؾ أف أىؿ التأكيؿ مجمعكف عمى ، فيك جمع الجمع. كالصكاب مف القكؿ في ذلؾ أف األلفاؼ جمع لٌؼ أك لفيؼ، ألفاؼ

 .ٓأف معناه: ممتفة))
لىقىٍد رىآهي ًباأٍليفيًؽ اٍلميًبيفً  كاالبتكار في ىذه العبارة التي جاءت في قكلو تعالى: ﴿ فأين تذىبون:  مىى اٍلغىٍيًب ِّ( كى مىا ىيكى عى ) كى

ًنيفو  مىا ىيكى ًبقىٍكًؿ شىٍيطىافو رىًجيـو ِْ( ًبضى ـٍ أىٍف ِٕ( ) ًإٍف ىيكى ًإالَّ ًذٍكره ًلٍمعىالىًميفى ِٔ( ٍذىىبيكفى ) فىأىٍيفى تى ِٓ( ) كى ) ًلمىٍف شىاءى ًمٍنكي
ـى  ا تىشىاءيكفى ًإالَّ أىٍف يىشىاءى المَّوي رىبُّ اٍلعىالىًميفى ِٖ( يىٍستىًقي مى مما يمكف أٍف نصفو باالبتكار التركيبي ، [ِٗ-ِّ]سكرة التككير)﴾ ِٗ( ) كى
، ذلؾ أفَّ استعماليا جاء عمى شكؿ مثؿ، دل إلى داللة جديدة غير مستعممة في كبلـ العرب سابقناألفَّ تركيبيا أ، الداللي

ًف اٍلمىكىاًف. كىىيكى (ك(( قاؿ الشيخ الطاىر:، يشبو حاليـ في سمكؾ طرؽ الباطؿ بحاؿ مف ضؿ الطريؽ ـي اٍسًتٍفيىاـو عى ) اٍس أىٍيفى
ٍف مىكىاًف ذىىىابً  ًلًيـٍ ، ًيـٍ اٍسًتٍفيىاـه ًإٍنكىاًرمّّ عى بلى ادَّةى ، أىٍم طىًريًؽ ضى ؿَّ الطًَّريؽى اٍلجى اًؿ مىٍف ضى ـٍ ًفي سيميكًؾ طيريًؽ اٍلبىاًطًؿ ًبحى اًلًي تىٍمًثيبلن ًلحى

مىٍيًو سيميككىوي  يىجيكزي أىٍف يىكي ، فىيىٍسأىليوي السَّاًئؿي ميٍنًكرنا عى ـي ميٍستىٍعمىبلن ًفي التٍَّعًجيًز أىًم اٍعًدٍؿ عىٍف ىىذىا الطًَّريًؽ فىًإنَّوي مىًضمَّةه. كى كفى ااًلٍسًتٍفيىا
مىٍيكيـٍ  ٍعنىى: أىنَّوي قىٍد سيدٍَّت عى ـٍ ًمفى الطٍَّعًف ًفي القرآف. كىاٍلمى ًة  عىٍف طىمىًب طىًريؽو يىٍسميكيكنىوي ًإلىى مىٍقًصًدًى حى ًباٍلحيجَّ ـٍ ًإًذ اتَّضى طيريؽي بيٍيتىاًنكي

في ادّْعىا ـي كىاًىفو الدَّاًمغىًة بيٍطبلى ـي مىٍجنيكفو أىٍك كىبلى ـٍ أىفَّ القرآف كىبلى ٍممىةى ، ًئكي ـٍ أىفَّ جي . كىاٍعمى اذىا تىدَّعيكفى بىٍعدى ذىًلؾى قىٍد « أىٍيفى تىٍذىىبيكفى »فىمى
: أىٍيفى يىذٍ ، أيٍرًسمىٍت مىثىبلن  ـٍ ـً بىٍعًضًي كيٍنتي رىأىٍيتي ًفي كىبلى لىعىمَّوي ًمٍف ميٍبتىكىرىاًت القرآف كى ًلمىٍف كىافى ًفي خطأ كعماية))، ىىبي ًبؾى كى

. كقاؿ ٔ
))(( الزجاج في بياف معنى ىذا التعبير: ـٍ معناه فأمَّ طريؽ تسمككف أبيف مف ىذه الطريقة التي بينتي لىكي

. كلفت الزمخشرم ٕ

                                                           

 .ِٕ/ َّنفسو  ُ
 .َِْ/ ُٓينظر: تيذيب المغة  ِ
 .ُّٖ/ ٗ، كلساف العرب ُِِ/ ّينظر: المخصص  ّ
 .ْٔٓ/ ِمعاني القرآف لؤلخفش  ْ
، كتفسير ّْٕ، كالمفردات في غريب القرآف: ُٖ/ ٓ. كينظر: إعراب القرآف لمنحاس ُٕٓ-ُٔٓ/ ِْ جامع البياف تفسير الطبرم ٓ

/ ّتنزيؿ ، كمدارؾ الُِٔٔ/ ِ، كالتبياف في إعراب القرآف ُِ/ ُّ، كمفاتيح الغيب ٕٖٔ/ ْ، كالكشاؼ ََِ/ٓكتفسير البغكم 
 .ّْٔ/ ْ، كبصائر ذكم التمييز ِّٖ/َُ، كالبحر المحيط َٗٓ

 .ِِٔ/ ِْ، كتفسير الطبرم جامع البياف ُٓٔ-ُْٔ/ َّلتنكير التحرير كا ٔ
عرابو لمزجاج  ٕ  .ِّْ/ ُٗ، كالجامع ألحكاـ القرآف َٖٔ/ ّ، كمدارؾ التنزيؿ ُِٖ/ ٓ، كتفسير البغكم ِّٗ/ ٓمعاني القرآف كا 
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كليـ عنو إلى مثمت حاليـ بحالو في تركيـ الحؽ كعد، أيف تذىب(( األنظار إلى التمثيؿ الذم يتضمنو التعبير؛ قاؿ:
 .ُالباطؿ))

اًء كىالطَّاًرؽً  النجـ الثاقب) في قكلو تعالى:( ككجو االبتكار في عبارة النَّْجُم الثَّاِقُب: ا الطَّاًرؽي ُ( ﴿ كىالسَّمى ا أىٍدرىاؾى مى مى ) ِ( ) كى
ـي الثَّاًقبي  اًفظه ّ( النٍَّج مىٍييىا حى ما ييٍدًريؾى لىعى ْ( ) ًإٍف كيؿُّ نىٍفسو لىمَّا عى ناتج مف جٌدة ، [ُٕالشُّكرىل ] ؿَّ السَّاعىةى قىًريبه ﴾ ًفي سيكرىةً ) كى

كىذا االستعماؿ لـ يعيده ، ذلؾ أفَّ استعماؿ الثقب ىنا استعارة لمداللة عمى البركز كالظيكر ،الداللة الناتجة مف استعماليا
ٍمتىًئـو (( قاؿ:، العرب قبؿ القرآف الكريـ ٍرؽي شىٍيءو مي : خى ًة المٍَّيًؿ. شىبَّوى كى ، كىالثٍَّقبي ًؿ ظيٍممى ىيكى ىينىا ميٍستىعىاره ًلظيييكًر النُّكًر ًفي ًخبلى
ـى ًبًمٍسمىارو أىٍك نىٍحًكهً  ًؿ اٍلًجٍسـً الًَّذم يىٍثقيبيوي ًمٍثؿى لىٍكحو أىٍك ثىٍكبو ، النٍَّج اًر ًمٍف ًخبلى ا يىٍبديك ًمفى اٍلًمٍسمى ٍكًئًو ًبظيييكًر مى ظيييكرى ضى بي . كىأىٍحسى كى

ـٍ يىًرٍد ًفي كى  لى ًة المٍَّيًؿ ًمٍف ميٍبتىكىرىاًت القرآف كى كًز شيعىاًع النٍَّجـً ًفي ظيٍممى قىٍد سىبىؽى قىٍكليوي أىفَّ اٍسًتعىارىةى الثٍَّقًب ًلبيري ـً اٍلعىرىًب قىٍبؿى القرآف. كى بلى
افَّاًت ] ﴾ ًفي سيكرىًة الصَّ ثـ نقؿ عف القرطبي اف العرب تستعمؿ اثقب نارؾ بمعنى ، ِ))[َُتىعىالىى:﴿ فىأىٍتبىعىوي ًشيابه ثاًقبه

قىعى ًفي (( قاؿ:، أضئيا ـٍ يىٍعزيهي ًإلىى ، أىٍم أىًضٍئيىا، كىاٍلعىرىبي تىقيكؿي اٍثقيٍب نىارىؾى  :«تفسير القرطبي»كىكى لى مىى ذىًلؾى كى سىاؽى بىٍيتنا شىاًىدنا عى كى
(( : أثقب ، كالثاقب: المضيء(( فقد قاؿ الفراء:، قبؿ القرطبي. كىذا التفسير سبؽ أف ذكره بعض القدماء ّقىاًئؿو كالعرب تىقيكؿي
ييقىاؿ: إف الثاقب: ىيكى النجـ الًَّذم ييقاؿ لىوي: زحؿ))، لممكًقد -نارؾ كى

﴾ المضيء(( . كقاؿ أبك عبيدة:ْ ـي الثَّاًقبي أثقب ، ﴿النٍَّج
. كقاؿ اف ٔكيذكركف اف المراد بو زحؿ أك الثريا، يا. كىـ يذكركف أنيا بمعنى أضئيا أك أشعميا أك ذكٓنارؾ أضئيا))

ـي الثَّاًقبي (( عطية: أم ، ألنيا كميا ثاقبة، فقاؿ الحسف بف أبي الحسف ما معناه: إنو اسـ لمجنس، كاختمؼ المتأكلكف في النٍَّج
أم ، لممكقد اثقب نارؾكيقاؿ ، كثقبت الرائحة إذا سطعت، كذلؾ، كثقبت النار، يقاؿ ثقب النجـ إذا أضاء، ظاىرة الضكء

كقاؿ ابف ، ألنو مبرز عمى الككاكب في ذلؾ، ككصفو بالثقكب، كقاؿ ابف زيد: أراد نجما مخصكصا: كىك زحؿ، أضئيا
إذا ارتفع فإنما كصؼ زحبل بالثقكب ألنو أرفع الككاكب مكانا. ، كقاؿ بعض ىؤالء يقاؿ: ثقب النجـ، عباس: أراد الجدم

: الثرياكقاؿ ابف زيد كغيره: النَّ  ـي الثَّاًقبي قىاؿى اٍبفي عىبَّاسو ًفي (( . كقاؿ الرازم:ٕكىك الذم يطمؽ عميو اسـ النجـ معرفا))، ٍج
﴾ ]الطَّاًرًؽ:  ـي الثَّاًقبي . أما ٖـ))[ قىاؿى ًإنَّوي زجيؿ سيمّْيى ًبذىًلؾى أًلىنَّوي يىٍثقيبي ًبنيكًرًه سىٍمؾى سىٍبًع سمكات كا أعمّتىٍفًسيًر قىٍكًلًو:﴿النٍَّج

  فيك:، البيت الذم استشيد بو القرطبي
 بعمياء نار أكقدت بثقكب  أذاع بو فى الٌناس حتى كأنو

 . كبذلؾ يككف أبك األسكد تأثر باالستعماؿ القرآني كاحتذل بو.ٗكقد نسبو بعض القدماء إلى أبي األسكد الدؤلي 
                                                           

، كالدر المصكف ُْٗ/ َُ، كالبحر المحيط ُِٗ/ ٓ، كأنكار التنزيؿ ُٕ/ ُّ. كينظر: مفاتيح الغيب ُّٕ/ ْالكشاؼ  ُ
رشاد العقؿ السميـ ُّّ/ُ، كمعترؾ األقراف ُُٗ/َِ، كالمباب في عمـك الكتاب َٕٕ/َُ ، ّْٓ/َُ، كركح البياف ُُٗ/ٗ، كا 

 .ّّْٖ/ ٔ، كفي ظبلؿ القرآف ِٓٔ/ُٓكركح المعاني 
 .َِٔ/ َّالتحرير كالتنكير  ِ
 .َِٔ/ َّنفسو  ّ
 .ِْٓ/ ّمعاني القرآف لمفراء  ْ
 . ِْٗ/ ِآف مجاز القر  ٓ
عرابو لمزجاج ِّٓ/ ِْ، جامع البياف ِْٗ/ ِ، كمجاز القرآف ِْٓ/ ّينظر: معاني القرآف لمفراء  ٔ ، ُُّ/ ٓ، كمعاني القرآف كا 

عراب القرآف لمنحاس  ، ُّٕ :، كالمفردات في غريب القرآفْٖٓ :، كالنكت في القرآف الكريـْْٔ/ ْ، كالتفسير الكسيط ُِّ/ ٓكا 
، كمدارؾ َّّ/ ٓ، كأنكار التنزيؿ ِْٖ/ ْ، كزاد المسير ْْٔ/ ٓ، كالمحرر الكجيز ّْٕ/ ْ، كالكشاؼ ِّٗ/ٓكتفسير البغكم 

 .َِٔ/ َِعمـك الكتاب  ، كالمباب فيَْٓ/ َُ، كالبحر المحيط ِ-ُ/ َِ، كالجامع ألحكاـ القرآف ِٕ/ّالتنزيؿ 
 .ْٓٔ-ْْٔ/ ٓالمحرر الكجيز  ٕ
 .ُِّ/ ِٔمفاتيح الغيب  ٖ
، كالدر ِّٕ/ ّ، كالبحر المحيط ْٖ/ ِ، كالمحرر الكجيز ٖٔٓ/ ٖ، كجامع البياف ُّٖ/ ٓ، كالحيكاف ُّّ/ ُز القرآف في: مجا ٗ

 .ُِٓ/ ٔ، كالمباب في عمـك الكتاب ُٓ/ ْكالدر المصكف 
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مىى طىعىاـً ُٕ( تعالى: ﴿ كىبلَّ بىٍؿ الى تيٍكًرميكفى اٍليىًتيـى ككجو االبتكار في ىذه العبارة في قكلو  تأكمون التراث:    كفى عى اضُّ ) كىالى تىحى
تىٍأكيميكفى التُّرىاثى أىٍكبلن لىمِّاُٖ( اٍلًمٍسًكيفً  مِّاُٗ( ) كى بِّا جى تيًحبُّكفى اٍلمىاؿى حي عمى الرغـ مف أنيا تتألؼ مف ، [َِ-ُٕ]الفجر)﴾ َِ( ) كى

لة التي تخرج إلييا؛ ألنيا استعارة جديدة عبَّر بيا عف االنتفاع بالشيء عمى نحك ال ييٍبًقي منو فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ ىك الدال
كثي (( قاؿ:، كىك استعماؿ غير معركؼ عند العرب، شيئنا : اٍلمىاؿي اٍلمىٍكري ٍكًتًو ًلكىاًرًثًو ، كالتُّراثى ؿي بىٍعدى مى أىًم الًَّذم ييٍخًمفيوي الرَّجي

ٍفعيكؿو كىأىٍصميوي: كيرىاثه  ادًَّة كىًرثى ًبمىٍعنىى مى ٍزًف فيعىاؿو ًمٍف مى ًلًو ًبكى : ميٍستىعىاره ًلبًلٍنًتفىاًع ًبالشٍَّيًء اٍنًتفىاعنا الى ييٍبًقي ، ...،ًبكىاكو ًفي أىكَّ كىاأٍلىٍكؿي
ـٍ أىقً  ـً اٍلعىرىًب))ًمٍنوي شىٍيئنا. كىأىٍحًسبي أىفَّ ىىًذًه ااًلٍسًتعىارىةى ًمٍف ميٍبتىكىرىاًت القرآف ًإٍذ لى مىى ًمٍثًميىا ًفي كىبلى ٍؼ عى

ُ.  
اىىا كمرجع االبتكار في ىذا التعبير الكارد في قكلو تعالى: فأليميا فجورىا وتقواىا:   حى ًر ًإذىا ُ( ﴿كىالشٍَّمًس كىضي ) كىاٍلقىمى

ىىا ىىاِ( تىبلى بلَّ ا بىنىاىىا) كىالسَّ ْ( ) كىالمٍَّيًؿ ًإذىا يىٍغشىاىىاّ( ) كىالنَّيىاًر ًإذىا جى مى اًء كى اىىآ( مى مىا طىحى مىا سىكَّاىىأ( ) كىاأٍلىٍرًض كى نىٍفسو كى  ) كى
تىٍقكىاىىإ( كىك أمر لـ تعرفو العرب؛ ، أليـ) لمداللة عمى المعاني النفسية( ىك استعماؿ، [ٖ-ُ]الشمس )﴾ ٖ( ) فىأىٍليىمىيىا فيجيكرىىىا كى

كمف ثَـّ فاف استعمالو ، ِالمعنى في النفس مف غير تعميـ أك تجربة سابقةفقد بٌيف الشيخ الطاىر أفَّ اإللياـ ىك حصكؿ 
بمعنى إيقاع الشيء في رٍكع اإلنساف مف ا سبحانو مف ابتكار القرآف؛ ألفَّ ىذا األمر لـ تعرفو العرب لقمًَّة عنايتيا 

مىى (( اؿ:ق، بالمعاني النفسية بخبلؼ عنايتيا بالمعاني الحسية التي تفرضيا طبيعة حياتيـ ا عى اصِّ قنا خى ـي ًإٍطبلى ٍليىا ييٍطمىؽي اإٍلً كى
ٍيًر دىًليؿو سى  ؿي ًمٍف غى ديكًث ًعٍمـو ًفي النٍَّفًس ًبديكًف تىٍعًميـو كىالى تىٍجًربىةو كىالى تىٍفًكيرو فىييكى ًعٍمـه يىٍحصي كىاءه مىا كىافى ًمٍنوي ًكٍجدىاًنيِّا كىااًلٍنًسيىاًؽ حي

ٍعميكمىاًت ا كًريًَّة كىاٍلًكٍجدىاًنيَّةً ًإلىى اٍلمى ري يثار ىىذىا اٍلًفٍعًؿ ىينىا ، لضَّ مىا كىافى ًمٍنوي عىف دىًليؿ كالتجريبيات كىاأٍليميكًر اٍلًفٍكًريًَّة كالنظرية. كا  كى
ٍنسىافً  ميكـً اإٍلً ًميعى عي يىخٍ ، ًليىٍشمىؿى جى كًع كى : ًإيقىاعي الشٍَّيًء ًفي الرُّ ـي ٍليىا : اإٍلً تىصُّ ذىًلؾى ًبمىا كىافى ًمٍف ًجيىًة المًَّو تىعىالىى كىًجيىًة قىاؿى الرَّاًغبي

ا أىٍحيىاهي الق ـٍ يىكيٍف ًمٍف ميٍبتىكىرىاًت القرآف يىكيٍف ًممَّ ًلذىًلؾى فىيىذىا المٍَّفظي ًإٍف لى مىى اٍلمىعىاًني اٍلمىؤلىً اأٍلىٍعمىى اىػ. كى لىًة عى رآف أًلىنَّوي اٍسـه دىًقيؽي الدَّالى
كىاجي أىٍمثىاًؿ ذىًلؾى ًفي المُّغىةً النٍَّفسً  قىًميؿه رى ًة اٍلعىرىبً  يًَّة كى امَّ اطىبىاًت عى ـً ًلًقمًَّة خيطيكًر ًمٍثًؿ ًتٍمؾى اٍلمىعىاًني ًفي ميخى ٍسبلى كىىيكى ميٍشتىؽّّ ، قىٍبؿى اإٍلً

ـى كىفىًرحى ، ًمفى المٍَّيـً كىىيكى اٍلبىٍمعي دىٍفعىةن  : لىًي ا ًإٍطبلى ، ييقىاؿي ًحيّّ كىأىمَّ ؽه اٍصًطبلى مىى ًعٍمـو يىٍحصيؿي ًلمنٍَّفًس ًبديكًف ميٍستىنىدو فىييكى ًإٍطبلى ٍليىاـً عى ؽي اإٍلً
كًفيَّةً  كًرمُّ  .ًلمصُّ ري ٍدرىاؾي الضَّ ًليًَّة كىاإٍلً ًتدىاءن ًمفى ااًلٍنًسيىاًؽ اٍلميدىرَّجي ابٍ كىاٍلمىٍعنىى ىينىا: أىفَّ ًمٍف آثىاًر تىٍسًكيىًة النٍَّفًس ًإٍدرىاؾى اٍلعيميكـً اأٍلىكَّ

اٍلًجًبًميّْ نىٍحكى اأٍليميكًر النَّاًفعىًة))
ّ . 

كاف اليدؼ األساس مف ىذه الدراسة ىك تككيف صكرة متكاممة عف االبتكار المغكم في الخطاب القرآنٌي  الخاتمة والنتائج:
ا أف يبيَّفى ، كما تبٌدل في فكر الشيخ الطاىر بف عاشكر أىـ صكر االبتكار المغكم كمظاىره في القرآف كأراد البحث أيضن

 يسعى، كبغية الكصكؿ إلى ىذا اليدؼ انقسمت الدراسة عمى محكريف، التحرير كالتنكير)( الكريـ كما تجمت في تفسيره
يرتبط كقد تكصؿ البحث إلى أفَّ مفيـك االبتكار المغكم ، المحكر األكؿ إلى تحديد مفيـك االبتكار المغكم عند الشيخ الطاىر
بكر) الذم ( كىذا الفيـ مستمد مف المعنى المغكم لمادة، عند الطاىر بف عاشكر بما لـ يسبؽ استعمالو قبؿى النصّْ القرآنيّْ 

كيبدك أفَّ ىذه الفكرة انبثقت في ذىف الشيخ الطاىر نتيجة بحثو عف االختبلؼ كالتمايز بيف القرآف ، يحيؿ عمى أكؿ الشيء
كانت ىذه الفكرة تمظيرنا كتجمينا لبحثو عف إضافة جديدة في ميداف اإلعجاز ، كمف ثَـّ ، ه كنثرهالكريـ ككبلـ العرب: شعر 

عمى ما ال يمكف  -في الفكر النقدم -كىك يحيؿ، القرآني. كالبدَّ مف اإلشارة إلى أفَّ االبتكار مف مصطمحات النقد األدبي
يتصؼ باالبتكار أك االختراع يمتاز باألصالة التي تنتج مف تكافر  كمف ثـٌ فإف النص الذم، فيك نقيض التقميد، تقميده غالبنا

كاستقبلؿ التعبير كتميزه. أما المحكر الثاني مف البحث فقد تتبع ما كصفو الشيخ الطاىر ، عنصريف ىما: عمؽ اإلحساس
                                                           

 .ّّْ/ َّالتحرير كالتنكير  ُ
، كزاد المسير ْٖٕ :ات في غريب القرآف، كالمفردَِّٕ/ ٓ، الصحاح ُٗٔ/ ٔ، كتيذيب المغة ٕٓ/ ْكرد ىذا المعنى في: العيف  ِ

، كالمباب في عمـك ْٖٗ/ َُ، كالبحر المحيط ٕٓ/ َِ، كالجامع ألحكاـ القرآف َْْ/ ُِ، كمفاتيح الغيب ُْٓ/ ْالمسير 
رشاد العقؿ السميـُّٔ/ َِالكتاب   .ُْٖ/ ٗ، كمحاسف التأكيؿ ُْٔ/ ٗ، كا 

 .َّٕ -ّٔٗ/ َّالتحرير كالتنكير  ّ
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عنده عف طريؽ باالبتكار سعيا إلى الكصكؿ إلى اليدؼ الثاني مف البحث كىك الكشؼ عف مرجعيات فكرة االبتكار 
المكازنة بيف أقكالو كأقكاؿ العمماء السابقيف. كقد تكصؿ البحث ىنا إلى أفَّ المبتكرات المغكية القرآنية تنقسـ عنده عمى 
ًة التميز كاالختبلؼ؛ كمف ثـٌ  ، قسميف: أحدىما عاـ يمثؿ أساليب شاممة يتصؼ بيا النص القرآني ببنيتو الكمية ؛ فىتىًسميوي ًبًسمى

، . كالقسـ الثاني تتبدل صكره في مجمكعة مف المبتكرات المغكية المتفرقة المبثكثة في تفسيره؛ فيي ليست عامةاإلعجاز
نما ىي مكاضع مختمفة عالجيا الشيخ في أثناء تفسيره بأف فييا  -في أثناء تفسيره لآلية التي يتناكليا بالتفسير -فصرح، كا 

كقد تكصؿ البحث إلى أف ما طرحو الشيخ الطاىر في فكرة االبتكار في المغة ، مبتكرا لغكينا قرآنينا. كقد استقصاىا البحث
عمى الرغـ مف أننا كجدنا ، القرآنية ىك معيار لغكم تقكيمي جديد مف حيث المصطمح كالمفيـك كالمعالجة كآلية التكصيؼ

ف لـ تيسىمّْو بالم كىي في رأينا المتكاضع ، صطمح عينوعند القدماء إشارات تقترب مما قدمو الطاىر مف حيث المضمكف؛ كا 
تمثؿ المرجعيات المعرفية التي كانت تؤثر في المنظكمة الفكرية لمشيخ الطاىر سكاء أكاف ذلؾ عمى مستكل الكعي أـ 
البلكعي. كلعؿ ىذه اإلشارات كانت دافعا لمشيخ الطاىر لكي يتبنى ىذه الفكرة كىذا المصطمح ليبمكر نظرية جديدة يفسر 

كمقدما إياه في ثكب جديد كطٍرحو جديد ييسىٌمي ، مفيدا مما قدمو العمماء السابقكف، اإلعجاز المغكم القرآني مف خبلليا
ألننا نتفؽ كالشيخ الطاىر في أفَّ ما ىك معجزه ال بدَّ لو مف أف يككف مبتكرا. كقد كاف بحث الشيخ ، األشياء بأسمائيا

يؤدم بو في كثير مف األحياف إلى البحث في تاريخية استعماؿ  -ؽ كاألكليةالذم يستند إلى السَّبٍ  –الطاىر عف االبتكار 
ٍسميا باالبتكار -تكثيؽى بعض األبيات الشعرية التي تتعارض، نتيجةن لذلؾ، فيعالج، بعض األلفاظ أك التراكيب ليتمكف مف كى

لينتيي بأنيا مف ، عصر ما قبؿ اإلسبلـ مما يؤدم بو أحيانا إلى أف يبحث في حقيقتيا كحقيقة نسبتيا إلى، كرؤيتو -أحيانا
شعر العصر اإلسبلمي أك أنيا مصنكعة كليست جاىميةى القائًؿ حقيقة. كقد اتضح مف البحث أف المبتكرات المغكية القرآنية 

كفي ، فبعضيا لفظ مبتكر كبعضيا اآلخر تركيب مبتكر، مختمفةه مف حيث النكع كمف حيث السبب الذم يجعؿ منيا مبتكرة
كىذه األكلية اما أف تككف أكلية استعماؿ المفظ بداللة جديدة غير كاردة في ، اليف فمسكغ الكصؼ باالبتكار ىك األكليةالح

أك مف حيث ىك بنية ، كاما أف تككف أكلية استعماؿ التركيب مف حيث ىك بنية جديدة في تركيبيا، شعر العرب أك نثرىـ
   أك ببلغتيا.، تركيبية جديدة في داللتيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


