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الملخص
تعني المناسبة وجود ترابط بين

شيئين بينهما مشاكلة في وجه من الوجوه،
نحو ارتباط آي القرآن بعضها ببعض

لتكون وحدة موضوعية متسقة المعاني،
منتظمة المباني .وقد حظيت المناسبة عند

بعض علماء العربية بمنزلة خاصة ،إذ

أِ
ُفرَدت فيها كتب نحو( البرهان في تناسب
سور القرآن) ألبي جعرر بن الزبير

الغرناطي(ت708هـ)  ،و(نظم الدرر في

تناسب اآليات والسور) إلبراهيم بن عمر

بن أبي بكر البقاعي (ت 885هـ) ،و(
تناسق الدرر في تناسب السور) ألبي بكر

السيوطي(ت911هـ)

وغيرهم،

وتنتظم

المناسبة أنواعا من العالقات ،كالسببية،

والحمل على النظير أو الضد ،واالجمال

والترصيل ،وااللترات ،واالستطراد .وقد

سعى الزمخشري للكشف عن وجوه الترابط
واالنسجام بين أجزاء اآلية الواحدة أو بين

آيات القرآن وسوره ،بتحكيم السياق اللغوي

Abstract.
The Context and its impact on the
realization of the conceptual and
conceptual coherence in the
Zamakhshari in His book entitled
"Al_Kashaaf
The context means that there is an
interconnectedness between two things
that are similar to one another, ie the
connection of the Qur'anic verses to each
other to be objectively united, with
consistent
meanings,
regularly
structured. The context was recognized
by some Arab scholars as a special
feature, as books were devoted to such
as "The proof in the compatability of the
Qur'an" of Granati, and "systems of
Aldar in the fitness of the verses and the
Suras" of the Beka'i among others. The
context organizes types of relationships,
such as causation, , Generalization,
details,

synonyms and antonyms,
attention, and digression.

Key words :

Context. Coherence.
Synonyms . Antonyms . Linguistic
context.

تارة ،وبإعمال رؤيته الخاصة وقدرته اللغوية تارة أخرى ،مستعمال تراكيب دلّت على التناسب بين

و(لما ذكر في اآلي قبلها
قلتَّ ) :
لت :ما سر تعلق هذه اآلية بما قبلها؟ ُ
فإن ُق َ
اآليات من مثلْ ( :
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ت) و( وجه اتصال اآلية بما قبلها) و(
كيف اتَّ َ
قلتَ :
صل قوله كذا بما قبله؟ ُقْل ُ
 ...قال) و(فإن َ
كبير في جعل سور القرآن وآياته سلسلة
ثر ًا
ارتبطت هذه اآلية بما قبلها) .وبذلك يتبين أن للمناسبة أ ًا
مترابطة ممتدة الحلقات بما يرضي إلى ترابط نص القرآن الكريم ووحدته.

توطئة  :المناسبة عند علماء العربية وفي آثارهم
المناسبة في اللغة :
وردت المناسبة في معجمات اللغة بمعنى المشاكلة والمالءمة والمقاربة واالتصال والربط ،إذ
فالنا ،فهو نسيبه ،أي قريبه ،والنسبة والنسب :القرابة ،وناسبه بمعنى شاركه،
يقال :فالن يناسب ً
ويقال لالثنين ليس بينهما مناسبة ،أي مشاكلة ( ،)1وذكر ابن فارس َّ
أن (( النون والسين والباء

كلمة واحدة قياسها اتصال شيء بشيء)) ( .)2وتناسب الشيئان :تشاكال ،أي بينهما مناسبة،
الءمه (.)3
األمر أو
الشيء ً
َ
فالنا ،بمعنى َ
ُ
وناسب ُ
يتضح من المعنى اللغوي للمناسبة أنها تعني وجود ترابط بين شيئين في وجه من الوجوه ،فقد
تكون المناسبة بين اللرظ والمعنى ,أو بين اللرظ واللرظ ,أو بين المعنى والمعنى ,إذ القصد منها

جمع الشيء إلى ما يناسبه من نوع أو ما يالئمه من أحد الوجوه.
المناسبة في االصطالح:

ُن ِق َل عن أبي بكر بن عربي(ت543ه) وصره المناسبة بالعلم العظيم ،قال ((:ارتباط آي
القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني ،منتظمة المباني علم عظيم))(.)4

وعرف برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي(ت885ه) علم المناسبة فقال(( :علم تعرف منه علل
َّ
سر البالغة ألدائه إلى تحقيق مطابقة المقال لمقتضى الحال))( . )5ومعنى
ترتيب أجزائه ،وهو ُّ

ذلك َّ
يسمى
أن المناسبة تقتضي ربط أجزاء الكالم ببعضها الئتالف معانيها وتناسبها ،وهو ما ّ
بالمناسبة المعنوية وهي األكثر

ص ُار َو ُه َو ُي ْد ِر ُك
تعالى((َال تُ ْد ِرُك ُه ْاْل َْب َ
تدركه األبصار وانتهى بما يناسبه

أثر في الترابط َّ
النصي في القرآن الكريم ،نحو قوله
ًا
ير ))(األنعام)103/؛ إذ ابتدأ بما ال
صار َو ُه َو اللَّ ِط ُ
ْاْل َْب َ
يف ا ْل َخ ِب ُ
معنى وهو قوله (اللطيف)؛ أل َّن اللطف يناسب ما ال يدرك

بالبصر ,وكذا الحال بالنسبة إلى معنى (الخبير) فإنه يناسب من يدرك األبصار؛ إل ّن من يدرك
خبير به ،فالمناسبة بين األطراف هنا معنوية ال لرظية ( .)6ومنه ما قاله ابن رشيق في
شيئا يكن ًا
ً
مدح األمير تميم :
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الندى
((
أصح وأقوى ما سمعناه في ّ
ّ

من الخبر المأثور منذ قديم

السيول عن الحيا
أحاديث ترويها ّ

عن البحر ,عن كف األمير تميم

إذ ناسب فيه بين الصحة والقوة والسماع والخبر المأثور واألحاديث والرواية ,ثم بين السيل والحيا
وكف تميم)) (. )7
والبحر ّ
علم المناسبة عند البالغيين:
استعمل البالغيون مصطلحات أخر تد ّل على معنى المناسبة نحو (:التناسب ،واالئتالف
والمالءمة ،والتوفيق ،ومراعاة النظير)( ، )8يريدون فيها مطابقة األلراظ لما تؤديه المعاني من
أغراض .وذكره القزويني في باب المحسنات المعنوية ،وهو عنده الجمع في الكالم بين أمر وما
يناسبه ال بالتضاد ،ويسمى التناسب أو االئتالف أو التوفيق ،ومنه ما يسمى بـ (تشابه األطراف)

ومعناه أن يختم الكالم بما يناسب ّأوله في المعنى( ،)9من ذلك ما رواه األصمعي حين ق أر قوله
ِ
الس ِ
الس ِ
س َبا َن َكاال ِّم َن اللَّ ِه َواللَّ ُه َع ِزيز َحكيم)) (
ق َو َّ
تعالى (( َو َّ
ارقَ ُة فَا ْق َ
ار ُ
ط ُعوا أ َْيد َي ُه َما َج َزاء ِب َما َك َ
كالم َم ْن
سورة المائدة ،)38 :ختمها بـ( واهلل غرور رحيم)
ً
ابي  ،فسألهُ :
ساهيا .وكان بجانبه أعر ّ

ت اآلية
ختم ُ
كالم اهلل .يقول األصمعي :ولما ْ
كالم اهلل .فقال :ليس هذا َ
هذا؟ أجابه األصمعي ُ :
تِ :
فم ْن
آن؟ قال :الُ .قْل ُ
ت .فقْل ُ
أصب َ
ابي ْ " :
ت  :أتق أر القر َ
بقوله تعالى" واهلل عزيز حكيم " قال األعر ّ
ورِح َم لَ َما قَطَع!"( ، )10فقد أدرك هذا
أين َعلِ ْم َ
َ
ت؟ فقال :يا هذاَ ,ع ّز فح َك َم فقَطَ َع ,ولو غرََر َ

ابي برطرته السليمة َّ
أن ختم الكالم بـالغرور الرحيم ال يقتضي الحكم بقطع يد السارق ،ولهذا
األعر ُّ
قال الزمخشري(ت538ه)(( إن الحكيم ال يذكر الغرران عند الزلل إلنه إغراء عليه )) ( .)11لذا
كان األولى ختم الكالم بما يناسب َّأوله؛ فاأللراظ في سياق اآلية الواحدة ذات داللة وايحاء تدرك

اللغوي والذوق السليم بدراسة أحوالها وعالقاتها بما قبلها وما بعدها ،ومناسبة مدلول المرردة
بالحس
ّ
ّ
غيرها َّ
القرآنية لسياق اآلية ونظمها؛ إذ ال ُّ
وجو السورة التي هي فيها بما فيه
يسد ُ
مسدها في مكانهاّ ،
آني وحدة متماسكة متوالية الحلقات تدور في موضوع واحد وكالم
من وقائع مصاحبة .فالنص القر ّ
ٍ
المعنوي،
بسبب من المناسبة والترابط
متصل ،فكل آية في سور القرآن تتصل بسابقتها والحقتها
ّ

وهو أمر ينسحب على ترابط سور القرآن ووجه اتصالها بما قبلها وما بعدها وماسيقت له؛ لذا قال

اإلمام الصادق(ع) (ت 148ه)َّ (( :
إن اآلية لتنزل أولها في شيء  ،وأوسطها في شيء  ،وآخرها
في شيء  ،وهو كالم متصل يتصرف على وجوه ))(. )12
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وتقسم المناسبة عند ابن أبي اإلصبع(ت654ه) على قسمين ،أحدهما :المناسبة المعنوية

يتمم كالمه بما يناسبه معنى دون لرظ ،نحو قوله تعالى (( قل
وهي أن يبتدئ المتكلم بمعنى ،ثم ّ
إن جعل اهلل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير اهلل يأتيكم بضياء أفال
أرأيتم ْ
تسمعون )) ( سورة القصص ، )71/إذ جاء قوله( أفال تسمعون ) للمناسبة بين السماع والظرف
الليلي الذي يصلح لإلسماع وال يصلح لإلبصار.
واآلخر :الم ناسبة اللرظية وهي توخي اإلتيان بكلمات متزنات وتكون على ضربين  :تامة وغير

تامة ،فالتامة تكون فيها الكلمات مع االتزان مقراة ،نحو قوله تعالى ((:ن والقلم وما يسطرون *

ما أنت بنعمة ربك بمجنون)) ( سورة القلم ،)1،2/فناسب بين مقطع الواو والنون بين ( يسطرون

ومجنون ) .أما غير التامة فتكون فيها الكلمات غير مقراة ،نحو قوله تعالى ((:ق والقرآن المجيد

* بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب)) ( سورة ق ، )2 ،1/إذ

ناسب بين ( المجيد والعجيب ) للتقارب في حرفي الدال والباء(. )13
وتحدث أبو محمد القاسم السجلماسي(ت704ه) عن المناسبة فقال (( :والمناسبة في أجزاء
القول اسم جنس متوسط تحته أربعة أنواع ،األول :إيراد المالئم ،الثاني :إيراد النقيض ،الثالث:

االنجرار ،الرابع :التناسب )) ( .)14ثم ّبين كل نوع ممثالً له ،بإيراد المالئم وهو أن يأتي بالشيء
وشبيهه نحو الشمس والقمر ،وايراد النقيض وهو أن يأتي باألضداد نحو الليل والنهار ،أما االنجرار
فمعناه أن يأتي بالشيء وما ُيستعمل فيه نحو القوس والسهم ،والنوع الرابع هو التناسب ،ويقصد به
إن نسبة القلب في البدن نسبة الملك في
اإلتيان باألشياء المتناسبة نحو القلب والملك ،إذ ّ

المدينة( .)15ويتضح من كالم السجلماسي أن المناسبة كون عام يتررع منه التناسب والتطابق

والتالؤم والتشاكل...إلخ  .وبذلك يتضح أن للمناسبة أهميةً كبيرةً في تالحم أجزاء النص وتالبسها
وجعلها سلسلة مترابطة ممتدة الحلقات بما يرضي إلى ترابط النص ووحدته.

علم المناسبة عند المفسرين:
حظي علم المناسبة بأهمية كبيرة عند المرسرين وكانت نسبته من علم الترسير نسبة علم
البيان من النحو ألنه يكشف عن وجوه التناسب واالئتالف بين الجمل وارتباط آخر اآلية بأولها ،أو
فطن المرسرون ألثر المناسبة في
ارتباط اآلية بما قبلها وما بعدها في السورة الواحدة( .)16وقد َ
مسألة ترابط النص القرآني وقرروا َّ
أن أهميتها تكمن في جعل أجزاء الكالم بعضها آخذ بأعناق
محكما ومتالئم األجزاء ،وقد سعوا للكشف عن وجوه
بعض فيقوى بذلك االرتباط ،ويصير التأليف
ً
الترابط واالنسجام بين أجزاء اآلية الواحدة أو بين آيات القرآن وسوره ،ومنهم الزمخشري الذي
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استعمل تراكيب دلّت على التناسب بين اآليات بأسلوبه المعهود في المناظرة المتخيلة(الرنقلة)()17

لت :ما وجه
(فإن ُق َ
لت :ما سر تعلق هذه اآلية بما قبلها؟ ُ
فإن ُق َ
قلت .) ...:و ْ
من مثل قولهْ ( :
ت .)...و(
قلت" :قوله كذا" كيف يتصل بما قبله؟ قْل ُ
ت .)...:و( فإن َ
ارتباط هذه اآلية بما قبلها؟ قْل ُ
لما ذكر في اآلي قبلها  ...قال)  ،ومثال
فإن قلت :بم يتعلق قوله كذا ؟ قلت .)...:وقوله كذلك( َّ
ذلك ما جاء في قوله تعالى (( :أولم ينظروا في ملكوت السموات واْلرض وما خلق اهلل من شيء
وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون))(سورة األعراف ،)185/يقول

ت  :بقوله ( عسى أن
ت  :بم يتعلق قوله ( فبأي حديث بعده يؤمنون )؟ ُقْل ُ
فإن قْل َ
الزمخشريْ (( :
يكون قد اقترب أجلهم ) كأنه قيل  :لعل أجلهم قد اقترب فمالهم ال يبادرون إلى اإليمان ))(.)18

ومنه كذلك قول الزمخشري في تبيين ترابط قوله تعالى (( ولآلخرةُ خير لك من اْلولى)) (سورة
خير لك
كيف اتَّ َ
قلتَ :
الضحى )4/واتصاله بما قبله من آيات السورة ((:فإن َ
صل قوله ( ولآلخرةُ ٌ
أن اهلل مواصلك بالوحي إليك،
من األولى) بما قبله؟ ُقْل ُ
لما كان في ضمن نري التوديع والقلىّ :
تّ :
وأنك حبيب اهلل وال ترى كرامة أعظم من ذلك وال نعمة أج ّل منه :أخبره أن حاله في اآلخرة أعظم

من ذلك وأج ّل ،وهو السبق والتقدم على على جميع أنبياء اهلل ورسله ،وشهادة أمته على سائر
األمم ،ورفع درجات المؤمنين واعالء مراتبهم بشراعته ،وغير ذلك من الكرامات السنية ))(. )19
ُّ
نستشف من نص الزمخشري المذكور آنرا أنه استند في ربطه معنى اآلية موضع النقاش بما قبلها

إلى عالقة التناسب المعنوي المؤدي إلى التئام المعنى والتحام أجزاء النص ،وهو ماعبَّر عنه
باالتصال .

ومنهم الطبرسي(ت548ه) في ترسيره (مجمع البيان) إذ وردت فيه بعض العبارات التي تبين

تنبهه للمناسبة بين اآليات القرآنية ،نحو ( :وجه اتصال كذا بكذا أو بما قبله ) و( اتصل قوله كذا
ّ
سماها( النظم ) تتبع فقرات أخرى
بقوله كذا) ،وهذه العبارات وغيرها يضعها الطبرسي ضمن فقرة ّ

ثم يختمها بالنظم الذي يذكر فيه وجه اتصال اآلية بما
كالقراءة ،و ّ
الحجة ،واإلعراب والمعنى ،ومن ّ
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم )) ( سورة
قبلها ،ومثال ذلك ما ذكره من ارتباط قوله تعالى(( :
ّ

األحزاب )6/بما قبله في السورة نرسها ارتباطا معنويا فقال (( :اتصل قوله ( النبي أولى بالمؤمنين
) بقوله ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم) فإنه سبحانه لما ّبين أن التبني عليه اليجوز ّبين عقيبه أنه
مع ذلك أولى بالمؤمنين من أنرسهم))(.)20
ومنهم اإلمام فخر الدين الرازي(ت606ه) الذي أولى علم المناسبة في القرآن الكريم عنايته

أن
الرائقة وأكثر من تلمس وجوهها فيه ،فقد استعمل عبارات دالّة على المناسبة من مثل ( اعلم ّ
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املناسبة وأثرها يف حتقيق الرتابط النصي املفهومي عند الزخمشري يف الكشاف .أ.د سعدون أمحد علي

تعلق هذه اآلية بما قبلها من وجوه ) و ( بين كذا وكذا مناسبة من جهة كذا)( ،)21ومن اهتمامه
بعلم المناسبة قوله في آخر سورة البقرة (( ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها

علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألراظه وشرف معانيه فهو أيضا بسبب ترتيبه ونظم

آياته))( . )22ويقول في قوله تعالى  ((:وهو الذي أنشأ لكم السمع واألبصار واالفئدة قليالً ما
فأي مناسبة بين قوله( وهو
تشكرون))( سورة المؤمنون (( :)78/العطف ال يحسن إال مع المجانسة ّ
الذي أنشأ لكم السمع واألبصار ) وبين ما قبله؟ الجواب  :كأنه سبحانه لما ّبين مبالغة أولئك الكرار
عن سماع األدلة ورؤية العبر والتأمل في الحقائق قال للمؤمنين :وهو الذي أعطاكم هذه األشياء

ووقركم عليها))(.)23
علم المناسبة في تآليف العلماء :
حظيت المناسبة عند بعض العلماء بمنزلة خاصة ،إذ أفرد لها غير واحد منهم كتابا كأبي

جعرر بن الزبير الغرناطي (ت708هـ) في كتابه ( البرهان في تناسب سور القرآن) ،وفيه يقول(( :
شيئا لمن تقدم وغبر ،وانما بدر لبعضهم توجيه ارتباط آيات في
لم َأر في هذا الضرب الخاص ً
مواضع مرترقات ،وذلك في الباب أوضح ومجال الكالم فيه أفسح .أما تعلق السور على ما ترتَّبت
ممن
في اإلمام واترق عليه الصحابة األعالم ،فمما لم يتعرض له فيما أعلم ،والقرع أحد هذا الباب ّ

تأخر أو تقدم))(.)24

واقترى إبراهيم بن عمر بن أبي بكر البقاعي (ت 885هـ( أثر الغرناطي فألف في المناسبة

كتابه ( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور) ،وتبعهما أبو بكر السيوطي(ت911هـ) في كتابه

فصال في
بابا أو
المسمى بـ ( تناسق الدرر في تناسب السور).
ً
ومن العلماء من أفرد للمناسبة ً
مصنره من مثل أبي عبد اهلل ،بدر الدين ،محمد بن بهادر بن عبد اهلل الزركشي المصري في

سماه (معرفة المناسبات بين
كتابه( البرهان في علوم القرآن) إذ خصص بالمناسبة فصالً ّ
اآليات)( .)25وفي هذه المصنرات تكلموا على نشأة المناسبة وأقسامها ،وأنواع العالقات القائمة في

التناسب ،ووجه مناسبة أوائل السور القرآنية ألواخرها ،ومناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت
له ،ومناسبة ترتيب اآليات واعتالق بعضها ببعض وارتباطها وتالحمها وتناسقها ،وبيان فواصل
اآلي ومناسبتها لآلي التي ُختمت بها)26(.

ولم تغب المناسبة عن أنظار الباحثين المحدثين وأفكارهم فقد ألَّف فيها السيد عبداهلل بن

الصديق الغماري كتابه(جواهر البيان في تناسب سور القرآن) ،والدكتور محمد أسد سبحاني

كتابه(إمعان النظر في نظام اآليات والسور) ،والدكتور فاضل صالح السامرائي كتابه(التناسب بين
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املناسبة وأثرها يف حتقيق الرتابط النصي املفهومي عند الزخمشري يف الكشاف .أ.د سعدون أمحد علي

السور في المرتتح والخواتيم) ،والدكتور مصطرى شعبان عبد الحميد كتابه(المناسبة في القرآن دراسة

لغوية أسلوبية)( ،)27والدكتور مشهور موسى مشهور رسالته(التناسب القرآني عند اإلمام البقاعي-
دراسة بالغية) ،والدكتور محمد بازمول كتابه (علم المناسبات في السور واآليات) ،والدكتور محمد
عامر محمد أطروحته(أثر المناسبة في توجيه المعنى في النص القرآني) ،والدكتور سامي عطا
حسن كتابه(المناسبات بين اآليات والسور :فوائدها وأنواعها وموقف العلماء منها) ،والباحثة إقبال

نجم رسالتها(التناسب ودوره في اإلعجاز القرآني) ،والباحثة مقبولة علي مسلم الحصيني رسالتها(أثر
النظم في تناسب المعاني في سورة العنكبوت) ،والباحث طارق مصطرى محمد رسالته(التناسب في

سورة البقرة) ،والباحثة إيمان عبد علي درويش رسالتها(المناسبة بين الرواصل القرآنية وآياتها-

دراسة تطبيقية لسورة األعراف) ،والباحث أحمد محمد عطية رسالته(المناسبة بين الرواصل القرآنية
وآياتها -دراسة تطبيقية) ،والباحث عبداهلل سالم سالمة رسالته (المناسبة بين الرواصل القرآنية
وآياتها -دراسة تطبيقية على سورة الحجر والنحل واإلسراء) ،فضال عن مجموعة من األبحاث

المحملة على شبكة االنترنيت(. )28

يتضح مما تقدم عظم قدر المناسبة وسعة االهتمام بها كونها ذات صلة وثيقة بكتاب اهلل ،إذ
تكشف عن انسجام النظم القرآني وتناسق عباراته وآياته ،فهي وسيلة لبيان وجه االرتباط بين تركيب

وآخر في اآلية الواحدة ،أو بين آخر اآلية وأولها أو بين اآلية واآلية ،أو بين السورة والسورة )29(.

أما علماء النص المحدثون فقد أولوا عنايتهم بالمناسبة ُّ
وعدوها وسيلة من وسائل التماسك

تعرض فيها الى
النصي ،ومنهم الدكتور إبراهيم الرقي الذي قام بدراسة مرصلة لموضوع المناسبة ّ
التعريف بالمناسبة وتتبع نشأتها وذكر أنواعها وفائدتها وأهميتها في تحقيق الترابط النصي(.)30
خص محمد خطابي جهود علماء العربية في مجال ترابط النص وانسجام الخطاب بدراسة
و َّ

مستريضة أشار فيها إلى المناسبة والتناسب ضمن وسائل الترابط النصي المرهومي عند بعض

المرسرين والمشتغلين بعلوم القرآن ومنهم الزمخشري والرازي والطاهر بن عاشور (.)31

أثر المناسبة في تحقيق الترابط النصي المفهومي عند الزمخشري في الكشاف
قد ترتبط اآليات بعضها ببعض معنويا ويكون االرتباط حينئذ واضحا جليا ال ُيحتاج فيه إلى
إنعام نظر؛ لتعلق الكالم بعضه ببعض وعدم تمامه باآلية األولى  ،كأن تكون الثانية لألولى على
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جهة التأكيد أو التشديد أو الترسير أو االعتراض ،فالتناسب بين اآليات يعود إلى (( معنى ما رابط
بينهما ،عام أو خاص ،عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العالقات أو التالزم

الذهني ،كالسبب والمسبب ،والعلة والمعلول ،والنظيرين ،والضدين ))( ،)32أو قد تكون عالقة
التناسب بينها عالقة االجمال والترصيل  ،أو السؤال والجواب (الرنقلة)  ،أو أن يكون التناسب من

باب االلترات واالستطراد .أو قد يغمض األمر على محلل النص في إدراك المناسبة بين اآلية

والتي تليها ،فيحتاج عندئذ إلى التعمق والتركر لرصد وجه التناسب بينهما ،وفي أحيان أخرى َّ
تتعدد
وجوه التناسب بين اآليات ،إذ يصلح كل منها للربط المعنوي بينها ،فيترك الباحث للقارئ احتماالت

وتدفعه للبحث عن وجوه أخرى للترابط بين اآليات بعد إنعام النظر
فكرهُ
َ
متعددة من شأنها أن تشح َذ َ
انسجاما ،وقد جمع الزمخشري من صور
وضوحا و
فيها ،األمر الذي يوسع المعنى ،ويزيد النص
ً
ً

نص القرآني ،السيما المناسبة العامة بين السور واآليات
المناسبة ما يؤكد به الوحدة الموضوعية لل ّ
َّ
صي
لتشابهها في بعض الموضوعات .وفي ما يأتي
ٌ
تبيين ألثر المناسبة في تحقيق الترابط الن ّ
ين اآلتي ِ
المحور ِ
ين:
المرهومي عند الزمخشري في الكشاف على وفق
َ
 -1المناسبة الظاهرة ( :ظهور عالقة التناسب بين اآليات)
تقدم أن التناسب بين اآليات قد تحكمه عالقات معينة ،لعل من أبرزها :عالقة التقابل،
وعالقة البيان وااليضاح ،وعالقة التوكيد ،وعالقة االجمال والترصيل ،وعالقة التشاكل بأسلوب

االستطراد ،تتجلى أمثلتها عند الزمخشري في مواضع متعددة من الكشاف؛ منها ما جاءت المناسبة
ُّها َّ
ين ِمن قَ ْبلِ ُك ْم
اع ُب ُدوا َرَّب ُك ُم الَِّذي َخلَقَ ُك ْم َوالَِّذ َ
اس ْ
فيه بعالقة التقابل ،نحو قوله تعالىَ (( :يا أَي َ
الن ُ
ِ
ِ
ورة ِّمن ِّم ْثلِ ِه َو ْاد ُعوا
لَ َعلَّ ُك ْم تَتَّقُ َ
ون * َ * ...واِن ُكنتُ ْم في َرْيب ِّم َّما َن َّزْل َنا َعلَى َع ْبد َنا فَأْتُوا ِب ُ
س َ
شه َداء ُكم ِّمن ُد ِ ِ
ين * فَِإن لَّم تَ ْف َعلُوا َولَن تَ ْف َعلُوا فَاتَّقُوا َّ
ود َها
الن َار الَِّتي َوقُ ُ
ص ِاد ِق َ
ون اللَّه إِن ُكنتُ ْم َ
َُ َ
ْ
الصالِح ِ
ِ
َّت لِ ْل َك ِ
الناس وا ْل ِحجارةُ أ ِ
َّ
ين * َوَب ِّ
َن لَ ُه ْم َج َّنات تَ ْج ِري ِمن
ات أ َّ
ُعد ْ
ش ِر الَِّذ َ
اف ِر َ
آمنُوا َو َعملُوا َّ َ
ُ َ ََ
ين َ
شا ِبها َولَ ُه ْم
تَ ْح ِت َها ْاْلَ ْن َه ُار ُكلَّ َما ُر ِزقُوا ِم ْن َها ِمن ثَ َم َرة ِّرْزقا قَالُوا َه َذا الَِّذي ُر ِزْق َنا ِمن قَ ْب ُل َوأُتُوا ِب ِه ُمتَ َ
ِ
ِ
ون (( (سورة البقرة  .)25- 21 /نلحظ َّ
أن وجه المناسبة في
يها أ َْزَواج ُّم َ
يها َخالِ ُد َ
ط َّه َرة َو ُه ْم ف َ
ف َ
تحقيق الترابط بين ما تقدم من اآليات قائم على عالقة التقابل بين الضدين ،إذ يتجلى فيها أثر

المناسبة في تحقيق الترابط النصي بين قوله تعالى( وبشر الذين آمنوا) وما قبله من اآليات؛ فقد

نذار  ،أعقبه ذكر أحوال
ذكر سبحانه وتعالى ما تؤول إليه حال الكرار في اآلخرة ترهيبا لهم وا ا
أعد اهلل لهم في اآلخرة من النعيم السرمدي ترغيبا وبشارة؛ ألن من
مقابليهم  -وهم المؤمنون -وما ّ
الناس من ال ينرع معه الترغيب في الهداية ،فيكون الترهيب والتخويف هو الرادع له ،وفي هذا يقول
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َّ
الزمخشري (( :من عادته َّ
يذكر
عز وجل في كتابه أن َ
التثبيط عن اقتر ِ
ف ،و ِ
ِ
ِ
اف
التنشيط ،ال
كتساب ما ُيزلِ ُ
إرادةَ

غيب مع التر ِ
ِ
باإلنذار
هيب،
ويشرع البشارةَ
التر َ
َ
ف))(. )33
ما ُيتلِ ُ
((

ومن أمثلة ما جاءت المناسبة فيه بعالقة التقابل كذلك قوله تعالى:
َن ي ِت َّم ُنوره ولَو َك ِره ا ْل َك ِ
ِ
ِ
ون أ ْ ِ
ون ))(سورة
ُي ِر ُ
اف ُر َ
يد َ
َُ َ ْ َ
ور اللَّه ِبأَف َْواه ِه ْم َوَيأ َْبى اللَّ ُه إِال أ ْ ُ
َن ُي ْطف ُئوا ُن َ
أن ما سوغ مجيء أداة االستثناء(إال) تاليةً الرعل(يأبى) هو إجراء
التوبة)32/؛ إذ يرى الزمخشري ّ
(يأبى) ُمجرى (لم ُي ِرْد) مستدال على ذلك بعالقة التقابل بين قوله تعالى(يريدون أن ُيطرئوا)
ِ
نوره) ،فقال مستعمال طريقته
وقوله(ويأبى اهلل) ،فضال عن وقوعه
موقع (وال ير ُ
يد اهللُ إال أن ُيت َّم َ
َ
اليقالِ :
ت أو
كرْه ُ
فإن ُقْل َ
المعهودة في الترسير(الرنقلة) ،قالْ (( :
ت :كيف جاز أبى اهللُ إال كذا ،و ُ
ت :قد أ ِ
قوبل (يريدون أن ُيطرئوا)
ي (أبى) ُمجرى (لم ُي ِرْد) ،أال ترى كيف َ
ت إال ز ً
يدا؟ ُقْل ُ
أبغض ُ
ْ
ُجر َ
ِ
أن الزمخشري قد
أوقع
موقع (وال ير ُ
نوره) ))( .)34معلوم َ
يد اهللُ إال أن ُيت َّم َ
َ
بقوله(ويأبى اهلل) ،وكيف َ
استخلص إجراء الرعل (يأبى) ُمجرى (لم ُيرد ،أو اليريد) والمقابلةَ بينه وبين(يريدون أن ُيطرئوا) من
سياق اآلية ونظمها ،ما جعله يقول بتضمين (يأبى) معنى النري؛ ألن سياق الترريغ يقتضيه وترابط
المعنى يستدعيه .واليخرى ما للتضمين من قوة في المعنى النتظامه معنيين في آن واحد ،هما

معنى اللرظ األصلي والمعنى المكتسب بالتضمين ،فيكون أوفى في التدليل على المعنى السياقي

وآكد في الربط المعنوي)35(.

أيضا قوله تعالى(( َوِا َذا تُ ْتلَى َعلَ ْي ِه ْم
ومن أمثلة ما جاءت المناسبة فيه بعالقة التقابل بالتضاد ً
َهلَ ْك َنا قَ ْبلَ ُهم
آم ُنوا أ ُّ
س ُن َن ِديًّا * َو َك ْم أ ْ
ين َكفَُروا لِلَِّذ َ
آياتَُنا َب ِّي َنات قَا َل الَِّذ َ
َي ا ْلفَ ِريقَ ْي ِن َخ ْير َّمقَاما َوأ ْ
َ
َح َ
ين َ
الر ْح َم ُن َمدًّا َحتَّى إِ َذا َأر َْوا َما
َّال لَ ِة َف ْل َي ْم ُد ْد لَ ُه َّ
ان ِفي الض َ
س ُن أَثَاثا َو ِرْئيا * ُق ْل َمن َك َ
ِّمن قَ ْرن ُه ْم أ ْ
َح َ
ف ُجندا )) ( سورة مريم /
اب َوِا َّما َّ
ون َم ْن ُه َو َ
َض َع ُ
شر َّم َكانا َوأ ْ
س َي ْعلَ ُم َ
وع ُد َ
الس َ
ون إِ َّما ا ْل َع َذ َ
ُي َ
اع َة فَ َ
الر ْح ََٰم ُن َم ًّدا َحتَّ َٰى إِ َذا
َّاللَ ِة َفْل َي ْم ُد ْد لَهُ َّ
ان ِفي الض َ
 , ) 75 – 73فري ترسيره لقوله تعالى ( ُق ْل َمن َك َ
ندا) ،ذهب
ف ُج ً
َض َع ُ
ون َم ْن ُه َو َشٌّر َّم َك ًانا َوأ ْ
اب َوِا َّما الس َ
ون إِ َّما اْل َع َذ َ
َأر َْوا َما ُي َ
َّاعةَ فَ َس َي ْعلَ ُم َ
وع ُد َ
الزمخشري إلى َّ
بأن يمهلَه اهللُ وينرّ َس مدةَ حياتِه.
أن األمر في هذه اآلية قد خرج إلى معنى الدعاء ْ
ِ
اآلية وجهان ،أحدهما :أن
ورأى في اتصالها بما يجاورها من اآليات وجهين ،فقال (( :في هذه
أي الرر ِ
خير مقاما
تكون متصلة باآلية التي هي رابعتها ،واآليتان اعتراض بينهما ،أي قالواُّ :
يقين ٌ
تتصل بما يليها .والمعنىَّ :
ممدود لهم في
أن الذين في الضاللة
نديا ...والثاني :أن
َ
ٌ
أحسن ّ
و ُ
لعلم ِ
األلطاف ال تنرع فيهم وليسوا من ِ
الصق بهم ِ
اهلل بهمَّ ،
أهلها ،والمر ُاد
وبأن
الخذالن
ضاللتِهم ،و
ٌ
َ
ُ
ُ
بالضاللة :ما دعاهم من جهلِهم وغلوهم في ِ
كررهم إلى القول الذي قالوه .وال ينركون عن ضاللتهم
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ي
إلى أن يعاينوا نصرة اهلل المؤمنين أو يشاهدوا الساعة ومقدماتها))( . )36واستعمل الزمخشر ُّ
ِ
المقابلة للتعبير عن عالقة الترابط بين ألراظ اآليات المذكورة آنرا ,إذ قال َّ
إن قوله تعالى
مصطلح
َ
ِ
مقامهم
ف ُج ً
َض َع ُ
اما َوأ ْ
ون َم ْن ُه َو َشٌّر َّم َك ًانا َوأ ْ
(((فَ َس َي ْعلَ ُم َ
َح َس ُن َنديًّا )؛ ألن َ
ندا ) في مقابلة ( َخ ْيٌر َّمقَ ً
المجلس الجامعُ لوجوه قو ِمهم و ِ
الجند هم األنص ُار
الندي:
مكانهم
هو
أنصارهم .و ُ
ُ
ُ
ومسكنهم ،و ّ
ُ
ان))(. )37
واألعو ُ

مكانا )
يتضح من قول الزمخشري المذكور آنرا أنه جعل قوله  ( :فسيعلمون من هو ٌّ
شر ً
وجلي ؛ ألن الخير ضد الشر .و َّ
أن قوله (
خير مقاما ) ,وهو تقابل بالضد واضح
ٌّ
واقعٌ في مقابلة ( ٌ
أيضا؛ َّ
الضعف تقابلُه القوةُ.
ألن
جندا ) واقعٌ في مقابلة (
َ
أضعف ً
ُ
أحسن نديًّا ) ،وهو تقابل بالضد ً
ُ
إن مجيء اآليتين على هذا النحو أوحى بوجود التقابل بينهما ,إذ َّإنهم وا ْن ظنوا في الحال َّ
َّ
أن

الندي ،أي بظهور شوكتهم وقوتهم باجتماعهم؛
منزلتهم أفضل من حيث فضلّهم اهلل تعالى بالمقام و ّ
جندا .وبذلك يتضح أثر عالقة
فسيعلمون الحقا أن األمر بالضد من ذلك ،وأنهم ٌّ
مكانا وأضعف ً
شر ً
التقابل بالضد التي رصدها الزمخشري في ترابط النص القرآني سواء كان التقابل فيها لرظيا أم

أمر كري ٌل بإبراز جهده في الكشف عن بالغة القرآن الكريم وترابط نصوصه .
معنويا ,وهو ٌ
نخلص من هذا إلى أن التناسب المعنوي بين اآليات المذكورة آنرا تحكمه عالقة التقابل ،إذ َّ
إن
أمر
مألوف في أسلوب المقابلة ،وعادةٌ مألوفةٌ
ٌ
ذكر الضد ُيحي ُل القارئَ إلى البحث عن مقابله ،وهو ٌ
َ
في السياق القرآني ،رصدها المرسرون ونبَّهوا عليها وزادها الزمخشري بسطةً بجعلها وجهًا من
وجوه التناسب المعنوي بين اآليات والسور بما يؤدي إلى ترابط النص القرآني ويؤكد النظرة الكلية

للقرآن الكريم كنص واحد.

ومن صور التناسب التي لها أثر في ترابط المعنى كذلك التناسب بأسلوب االستطراد الذي

المتكلم
أن يأخ َذ
هو أحد المحسنات المعنوية التي
علم البديع ،ومعنى االستطراد هوْ (( :
ُ
ُ
ينتظمها ُ
سببا إليه ))( ، )38أي االنتقال من
جعل
َ
آخر؛ وقد َ
في معنى ،فبينا َي ُم ُّر فيه يأخ ُذ في ً
األول ً
معنى َ
معنى إلى آخر بينهما مناسبة ثم يعود ثانيا إلى ما كان عليه؛ إذ َّ
إن من سمت العرب في كالمها
أن تتكلم في شيء ثم تنتقل من ذلك إلى شيء آخر له به مناسبة وتعلق ثم ترِجعُ إلى ذلك األول،
من ذلك ما ساقه الزمخشري في ترسير قوله تعالى(( يسأَلُوَن َك ع ِن ِ
يت لِ َّلن ِ
اس
اْلهلَّ ِة قُ ْل ِه َي َم َو ِاق ُ
َ
َْ
وت ِمن ظُ ُه ِ
وت ِم ْن أ َْب َوا ِب َها
س ا ْل ِب ُّر ِبأ ْ
ورَها َولَ ِك َّن ا ْل ِب َّر َم ِن اتَّقَى َوأْتُواْ ا ْل ُب ُي َ
َن تَأْتُْواْ ا ْل ُب ُي َ
َوا ْل َح ِّج َولَ ْي َ
ون )) (سورة البقرة ،)189:إذ يتوزع هذه اآليةَ موضوعان،أحدهما :حديث
َواتَّقُواْ اللَّ َه لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِ ُح َ
عن األهلة والحكمة منها .واآلخر :حديث عن البِّر ،وعلى الرغم من ُب ْعِد ما بين الموضوعين فقد
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ُع ِطرا بالواو مما يررض السؤال عن وجه التناسب بينهما ،وفي ذلك أجاب الزمخشري ((:كأنه قيل
عز َّ
لهم عند سؤالهم عن األهلة وعن الحكمة من نقصانها وتمامها :معلوم أن كل ما يرعله اهلل َّ
وجل
ال يكون إال حكمة بالغة ومصلحة لعباده ،فدعوا السؤال عنه وانظروا في واحدة ترعلونها أنتم بما

ليس من البِّر في شيء وأنتم تحسبونها بًِّرا .ويجوز أن يجري ذلك على طريق االستطراد لما ذكر
أنها مواقيت للحج ألنه من أفعالهم في الحج ،ويحتمل أن يكون هذا تمثيالً لتعكيسهم في سؤالهم وأن
باب البيت ويدخلُه من ظهره  ...ثم قال (وائتوا البيوت من أبوابها) أي:
مثلَهم فيه كمن يتر ُ
ك َ
وباشروا األمور من وجوهها التي يجب أن تباشر عليها وال تعكسوا))( .)39ويعلق محمد خطابي
على رأي الزمخشري قائال (( :قبل هذا روى الزمخشري سببين مختلرين لنزول اآلية يرتبط أولهما
بسؤال لمعاذ بن جبل وثعلبة بن غنم عن حال الهالل المتغيرة ،والثاني متعلق بممارسة ناس من

معا سببان واردان ,وهذا هو اإلجراء األول .اإلجراء الثاني الذي يلجأ
األنصار في أثناء الحج .وهما ً
إليه الزمخشري هو ما ورد في النص المستشهد به ,والمالحظ في صيغة :الجواز واالحتمال أن في

انجر إليه الكالم .واالحتمال يبرره بالتمثيل لحالهم,
هذه اآلية إشكاالً ,فالجواز يبرره باالستطراد الذي َّ
وهذا هو األقرب في اعتقادنا لكي تنسجم اآلية مع ما سبقها وما يلحقها ))(.)40

ومما جاء محاكيا سمت العرب في التناسب بأسلوب االستطراد كذلك قول الزمخشري في
ِ
س ِ
ول َوِالَى
اعوا ِب ِه َولَ ْو َردُّوهُ إِلَى َّ
اء ُه ْم أ َْمر ِّم َن ْاْل َْم ِن أ َِو ا ْل َخ ْوف أَ َذ ُ
الر ُ
ترسير قوله تعالىَ (( :وِا َذا َج َ
ض ُل اللَّ ِه َعلَ ْي ُك ْم َو َر ْح َمتُ ُه َال تََّب ْعتُ ُم َّ
ان
ستَن ِبطُوَن ُه ِم ْن ُه ْم َولَ ْوَال فَ ْ
الش ْيطَ َ
أُولِي ْاْل َْم ِر ِم ْن ُه ْم لَ َعلِ َم ُه الَِّذ َ
ين َي ْ
ِ ِ
ِ
س ِب ِ
س َك َو َحِّر ِ
سى اللَّ ُه أَن َي ُك َّ
ْس
يل اللَّ ِه َال تُ َكلَّ ُ
ض ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ف َبأ َ
ين َع َ
ف إَِّال َن ْف َ
إَِّال َقليال * فَقَات ْل في َ
ش ُّد تَ ِ
نكيال )) (سورة النساء )84 – 83 /؛ إذ تكلم على وجه
ش ُّد َبأْسا َوأَ َ
ين َكفَُروا َواللَّ ُه أَ َ
الَِّذ َ
ِ
المناسبة بين اآلية ((فَقَاتِ ْل ِفي سبِ ِ
ين َع َسى اللَّـهُ أَن َي ُك َّ
ف إِ َّال َن ْر َس َك و َحر ِ
ف
يل اللَّ ِـه َال تُ َكلَّ ُ
ض اْل ُم ْؤ ِمن َ
َ
َ
ِ
بأ َِّ
َّ
لما ذكر في اآلي
يال)) وما قبلها من اآليات ،فقالَّ (( :
ْسا َوأَ َش ُّد تَنك ً
ْس الذ َ
ين َكرَُروا َواللـهُ أَ َش ُّد َبأ ً
َ َ
قبلها تثبطهم عن القتال ،واظهارهم الطاعة واضمارهم خالفها .قال ":فَقَاتِ ْل ِفي سبِ ِ ِ
إن
يل اللَّـه" ْ
َ
فإن اهلل هو
أفردوك وتركوك وحدك " ال تُكلَّ ُ
نرسك" غير نرسك وحدها أن تقدمها إلى الجهادّ ،
ف إال َ
ناصرك ال الجنود ،فإن شاء نصرك وحدك كما ينصرك ومن حولك األلوف))( .)41نلحظ َّ
أن
معتمدا أسلوب االستطراد ذاهبا إلى أن
الزمخشري قد ربط بين هذه اآلية وما قبلها من اآليات
ً
ك الكائنات الحية جميعا ال يرلت أحد منه؛ فال فائدة في الهرب من القتال ،وأتبع ذلك بما
الموت يدر ُ
أتبع من سوء خطاب المنافقين للرسول(ص) ,وفعلهم معه من إظهار الطاعة بالقول ،وخالفها
بالرعل ،وب ّكتهم في عدم تأملهم ما جاء به الرسول من القرآن الذي فيه ُكتب عليهم القتال ،ثم عاد

© Msila university

مجلد .05.عدد  11ماي 2018

21 annaleslettres@gmail.com

حوليات اآلداب واللغات. .علمية دولية أكادميية حمكمة كلية اآلداب واللغات .جامعة املسيلة.

اجلزائر .

املناسبة وأثرها يف حتقيق الرتابط النصي املفهومي عند الزخمشري يف الكشاف .أ.د سعدون أمحد علي

إلى أمر القتال  ،فقد ورد هذا المعنى – القتال  -في اآليات ( )77 – 74من سورة النساء ،ثم عاد
إلى أمر القتال في اآلية المذكورة آنرا.

يتضح من كالم الزمخشري وجه المناسبة المعنوية بين اآلية المذكورة وما قبلها ،وان لم
يصرح به ،إذ ناسب مجيء األمر بالقتال في (فقاتل )..لما تقدم من ذكر القتال و التحريض عليه.
ّ
وبذلك يتبين وجه الترابط المعنوي في النص القرآني وتتضح نقاط االنسجام بين آياته.
 -2المناسبة الخفيَّة (:خفاء عالقة التناسب بين اآليات)
ثمة وجه للتناسب بين اآليات يحتاج إلى سبر غور وشرح وتوضيح لخراء العالقة بينها
ِ
ِِ ِ
وعدم ظهورها ،يتجلى ذلك في قوله تعالىَ (( :ب ِل ِْ
نس ُ
يرهُ
اْل َ
يرة * َولَ ْو أَْلقَى َم َعاذ َ
ان َعلَى َن ْفسه َبص َ
ِ ِ
سا َن َك لِتَ ْع َج َل ِب ِه * إِ َّن َعلَ ْي َنا َج ْم َع ُه َوقُ ْرآ َن ُه * فَِإ َذا قَ َأْر َناهُ فَاتَِّب ْع قُ ْرآ َن ُه * ثُ َّم إِ َّن َعلَ ْي َنا
* َال تُ َحِّر ْك ِبه ل َ
ُّون ا ْل َع ِ
ون ْاآل ِخ َرةَ )) (سورة القيامة  ،)21 – 14فقد ورد في النص
اجلَ َة * َوتَ َذ ُر َ
َب َيا َن ُه * َك َّال َب ْل تُ ِحب َ
القرآني قوله تعالىَ (( :ال تُ َحر ْك بِ ِه لِ َس َان َك لِتَ ْع َج َل بِ ِه)) وقد ُسبق بقولهَ(( :ب ِل ِْ
ان َعلَ َٰى َن ْر ِس ِه
نس ُ
اإل َ
ِ
ِ
َّ
ُّون اْل َع ِ
اجلَةَ)) ،وفيه ما ُيشكل على القارئ في معرفة وجه
َبص َيرةٌ)) ،وأُتبع بقولهَ (( :كال َب ْل تُحب َ
المناسبة بين اآليات؛ إذ ال عالقة ظاهرة بينها .يرى الزمخشري َّ
أن المناسبة في اتصال قوله تعالى
"ال تحرك به لسانك" بما قبله وما بعده من اآليات التي تصف أحوال يوم القيامة تكمن في باب
وير ُاد بالتخلص الخروج مما ابتُِدئ به الكالم إلى المقصود مما افتتح به الكالم مع رعاية
التخلصُ ،

المناسبة بينهما ،بحيث ال يشعر السامع باالنتقال من المعنى األول إال وقد وقع الثاني لشدة االلتئام
بينهما( ، )42فيكون مراد الزمخشري التخلص من ذكر أحوال يوم القيامة إلى التوبيخ بحب

العاجلة ،وترك اآلخرة ،وهو تلمس لعالقة مناسبة غير ظاهرة بطريقته المعهودة في المناظرة

المتخيلة(الرنقلة) ،قال ((:فإن قلت :كيف اتصل قولُه" :ال تحرك به لسانك" إلى آخره بذكر القيامة؟

ت :اتصاله به من جهة هذا ,للتخلص منه ،إلى التوبيخ بحب العاجلة وترك االهتمام باآلخرة
قْل ُ
))(. )43
ومما كانت عالقة التناسب فيه خافية فأفصح عنها الزمخشري بقوله إن اإلضافة تقع ألدنى
َنساهُ َّ
ان ِذ ْك َر َرِّب ِه
مالبسة قوله تعالى(( َوقَ َ
ال لِلَِّذي ظَ َّن أ ََّن ُه َناج ِّم ْن ُه َما ا ْذ ُك ْرِني ِع َ
الش ْيطَ ُ
ند َرِّب َك فَأ َ
ين ))( سورة يوسف)42/؛ إذ يقول (( :فإن قلت :ماوجه إضافة الذكر
ث ِفي ِّ
َفلَ ِب َ
الس ْج ِن ِب ْ
ض َع ِس ِن َ
قلت :قد البسه
الملِك؟ وما هي بإضافة المصدر إلى الراعل وال إلى المرعول؟ ُ
إلى ربه إذا أريد به َ
ألن اإلضافة تكون بأدنى
في قولك :فأنساه
ذكر رّبه ،أو عند ربه ،فجازت إضافته إليه؛ ّ
ُ
الشيطان َ
ِ
المضاف الذي هو
ذف
ذكر
مالبسة .أو على تقدير :فأنساه
ُ
فح َ
إخبار ربهُ ،
ُ
الشيطان َ
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اإلخبار))( .)44يرى ابن قتيبة(ت276ه) أن المالبسة تعني (( أن يتصل الكالم بما قبله حتى

يكون كأنه قول واحد ،وهو قوالن))( .)45وبتطبيق هذا المعنى على قول الزمخشري يتبين لنا َّ
أن

الترابط والتعالق واالتصال بين أجزاء اآلية موضوع البحث قد تحقق بإضافة المصدر إلى ِ
غير

معموله(الراعل أو المرعول) ،وهذا ما دفع الزمخشري إلى ترجيح َّ
ذكر
ُ
أن الذي أنساهُ
الشيطان َ
ف) َ ِ
الملِك) هو السَّاقي وليس يوسف(ع) ،وهو من قبيل إضافة المصدر إلى ِ
غير
(يوس َ
ُ
عند ربه ( َ

ألن
أن المالبسة متحققةٌ فيها؛ ّ
أن المقام يقتضيها ،والداللة تستدعيها ،و ّ
معموله مسوغا تلك اإلضافة ّ
الساقي كان ذا حظوة عند ربه (الملك) قريبا منه مكانة ومكانا ،فجازت إضافة أحدهما إلى اآلخر؛
ٍ
ُّ
َّ
مالبسة))( .)46على أن
تصح بأدنى
ألن اإلضافةَ تقع ألدنى مالبسة ،قال ابن يعيش)) اإلضافة
الزمخشري لم ترته اإلشارة إلى الوجه اآلخر لهذه اإلضافة ،إذ َّ
عدها من قبيل اإلضافة إلى المرعول
َّ
ِ
ماعده
إخبار ربه) وهو
ذكر
ف من الكالم على تقدير ( :فأنساه
الصريح الذي ُحِذ َ
ُ
الشيطان َ
مرجوحا.
ي وجهًا
الزمخشر ُّ
ً

النس ِ
ض ُه ْم َعلَى َب ْعض َوِب َما
وفي قوله تعالىِّ (( :
اء ِب َما فَض َ
ام َ
َّل اللَّ ُه َب ْع َ
ون َعلَى ِّ َ
الر َجا ُل قَ َّو ُ
ات قَ ِانتَات ح ِ
ظ اللَّ ُه َو َّ
وزُه َّن
أَنفَقُوا ِم ْن أ َْم َوالِ ِه ْم فَ َّ
ظات لِّ ْل َغ ْي ِب ِب َما َح ِف َ
اف َ
ش َ
ون ُن ُ
الصالِ َح ُ
الال ِتي تَ َخافُ َ
َ
ض ِ
ان
وه َّن فَِإ ْن أَ َ
وه َّن َو ْ
اض ِرُب ُ
اه ُج ُر ُ
فَ ِعظُ ُ
اج ِع َو ْ
س ِبيال إِ َّن اللَّ َه َك َ
وه َّن ِفي ا ْل َم َ
ط ْع َن ُك ْم فَ َال تَْب ُغوا َعلَ ْي ِه َّن َ
ير ))(سورة النساء ،)34/أشار الزمخشري تلميحا إلى وقوع التناسب بين ما ختمت به اآلية
َعلِيًّا َك ِب ا
إن اهللَ كان ًّ
كبير ) ومضمون ما سبقها لتذكير الرجال بحسن معاملة النساء
عليا ًا
وهو قوله( ّ
وتنبيههم على عدم التعالي والتكبر عليهن؛ ألن المتصف بعلو الشأن وكبرياء السلطان حقيقة هو

اهلل تعالى(( فاحذروه واعلموا أ َّن قدرته عليكم أعظم من قدرتكم على من تحت أيديكم ))(، )47

وتابعه عدد من المرسرين في التدليل على مالءمة خاتمة اآلية لمضمون ما سبقها ،منهم الرازي،
والقرطبي ،والبيضاوي ،وأبو حيان ،والشوكاني ،والطاهر بن عاشور( ،)48ويتضح من أقوالهم تعلق

ما ختمت به اآلية بما تضمنته من معنى المناسبة ،فالجملة وان كانت مستقلة لرظيا إال أنها ترتبط
أمر ينبغي له
بما قبلها ارتباطا معنويا بينته آراء المرسرين ،فقدرة الرجال على النساء وعلوهم عليهن ٌ
أن يخضع لضوابط الشرع ،وأن يتصف بخرض الجناح وليونة الجانب؛ أل ّن الكبير المتعالي حقيقة،

والقادر على ك ّل شيء هو اهلل ج ّل وعال .

نخلص مما تقدم إلى أن الكشف عن أثر المناسبة في تحقيق الترابط النصي بين اآلية

ونظائرها في اللرظ والمعنى – والسيما ما خريت عالقة مناسبته منها -يكون مرتبطا بسعة علم
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وفنونهم األدبيةَ والبالغية
المرسر ومقدار ثقافته اللغوية والنحوية ومعرفته أساليب العرب في كالمهم
َ
.
ي من ترسير استحضر فيه وسائل الربط المرهومي ومنها المناسبة ،أسهم
إن ما ّ
ّ
قدمه الزمخشر ّ
في تأصيل نظرية الترابط النصي ,وأ ّكد -بجالء -حقيقة معرفة علماء العربية القدماء بالوسائل التي
ي عناية كبيرة لموضوع المناسبة في القرآن
تسهم في ترابط الكالم والتئام معناه؛ إذ ْأولى الزمخشر ُّ
الكريم تجاوزت مرهوم مراعاة النظير في التناسب بين األلراظ في اآلية الواحدة أو اآليتين ,إلى

التناسب المعنوي بين اآليات والسور .
الخاتمة:
بعد هذه الرحلة العلمية الماتعة في تبيين ماهية المناسبة ورصد أثرها في تحقيق الترابط

عما آلت إليه تلك الرحلة من
النصي المرهومي عند الزمخشري في الكشاف البد من اإلفصاح َّ
ّ
فوائد:
* حظيت المناسبة بأهمية كبيرة ومنزلة خاصة عند علماء العربية-قدماء ومحدثين -السيما علماء
اللغة والبالغة والترسير الرتباطها بالكشف عن وجوه التناسب واالئتالف والتوافق واالتصال بين

شيئين بينهما مشاكلة في وجه من الوجوه ،نحو ارتباط آي القرآن بعضها ببعض لتكون وحدة
موضوعية متسقة المعاني ،منتظمة المباني .وقد أ ِ
ُفرَدت فيها-ألهميتها-كتب نحو( البرهان في
تناسب سور القرآن) ألبي جعرر بن الزبير الغرناطي(ت708هـ) ،و(نظم الدرر في تناسب اآليات

والسور) إلبراهيم بن عمر بن أبي بكر البقاعي (ت 885هـ) ،و( تناسق الدرر في تناسب السور)

ألبي بكر السيوطي(ت911هـ) ،فضال عن فصول ومباحث في كتب أخرى.
* تعد المناسبة بعالقاتها المتعددة من وسائل الترابط المرهومي الكثيرة الدوران في كشاف

تررد به من أسلوب المناظرة المتخيَّلة (الرنقلة) نحو قوله في الترسير (:فإن
الزمخشري ،السيما ما َّ

ت) ،إذ حاول الزمخشري البحث عن أسباب ارتباط اآليات والسور بعضها ببعض
ت...:؟ ُقْل ُ
قْل َ
معنويا ،بناء على معطيات السياق اللغوي ،والسياق الخارجي المتمثل بأسباب النزول ،فيظهر
الترابط المعنوي بين أجزاء النص القرآني الذي تحكمه عالقات داللية متعددة ،منها :البيان
والترسير ،واإلجمال والترصيل ،إذ يكون في الكالم األول شيء من الغموض أو اإلجمال ،فيردف

نص القرآني .وبذلك
إبهامه
بآخر ُليزيل
ويتم َم معناه ،ويؤكد الوحدة الموضوعية لل ّ
ّ
ويرص َل مجملَه ّ
َ
يتضح أن للمناسبة أهميةً كبيرةً في تحقيق الترابط النَّصي المرهومي بجعل سور القرآن الكريم وآياته
النص القرآني ووحدته.
سلسلة مترابطة ممتدة الحلقات آخذ بعضها برقاب بعض بما يجلي تماسك
ّ
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ٍ
مصطلحات تد ّل معانيها على االتصال
* استعمل الزمخشري لتبيين أثر المناسبة في ترابط المعنى
قلت.) :
لت :ما سر تعلق هذه اآلية بما قبلها؟ ُ
فإن ُق َ
والتقارب والتعلق والتناسب ،من نحو قوله ْ ( :
ت .):و( ارتبطت هذه اآلية بما قبلها ) .و( فإن
لت :ما وجه ارتباط هذه اآلية بما قبلها؟ قْل ُ
(فإن ُق َ
و ْ

ت .)...و( وجه اتصال اآلية بما قبلها).
قلت " :وهم باآلخرة هم يوقنون" كيف يتصل بما قبله؟ قْل ُ
َ
وتنبهه
وبهذه العبارات تتضح الجهود التي قدمها الزمخشري في مجال المناسبة في القرآن الكريمّ ،
ِ
يكتف
لمسألة ارتباط اآلي والسور ،وجعلها دليال على ترابط النص القرآني والتئام المعنى فيه ،إذ لم
بالبحث عن االنسجام داخل اآلية الواحدة بل تعداه إلى التناسب بين اآليتين وبين مطلع السورة

وخاتمتها ،وبين السورة وسابقتها أو الحقتها ،مح ّكما السياق اللغوي تارة  ،ورؤيته الخاصة وقدرته

اللغوية تارة أخرى .

* كشف البحث عن َّ
أن عالقة التناسب بين اآليات من منظور الزمخشري انتظمها نوعان من

تربط المعنوي على طرف الثمام
العالقات؛ أحدهما :المناسبة ذات العالقة الظاهرة ،ويكون فيها ال ا

واضحا جليا ال ُيحتاج فيه إلى إنعام نظر؛ لتعلق الكالم بعضه ببعض وعدم تمامه باآلية األولى،
كأن تكون الثانية لألولى على جهة التأكيد أو التشديد أو الترسير أو االعتراض .واآلخر :المناسبة
ذات العالقة الخريَّة ،ويكون فيها الترابط المعنوي بين اآليات خريًّا به حاجة إلى سبر غور وعمق
انسجاما .
وضوحا و
تركير لرصد وجه التناسب بينهما ،األمر الذي يوسع المعنى ،ويزيد النص
ً
ً

Abstract
The Context and its impact on the realization of the conceptual and conceptual
"coherence in the Zamakhshari in His book entitled "Al_Kashaaf
Prof.Dr. Sadoon Ahmed Ali / University of Babylon / Iraq
The context means that there is an interconnectedness between two things that are
similar to one another, ie the connection of the Qur'anic verses to each other to be
objectively united, with consistent meanings, regularly structured. The context was
recognized by some Arab scholars as a special feature, as books were devoted to such as
"The proof in the compatability of the Qur'an" of Granati, and "systems of Aldar in the
fitness of the verses and the Suras" of the Beka'i among others. The context organizes
types of relationships, such as causation, , Generalization, synonyms and antonyms,
details, attention, and digression.
Al-Zamakhshari sought to uncover the interconnectedness and harmony between the
parts of the single verse or between the verses of the Qur'an and the Qur'an, by
arbitrarily interpreting the linguistic context, and by implementing his own vision and
linguistic ability, using combinations that showed the proportionality of verses such as:
"When mentioned in the previous Verse.. He said" and " If you said: How to connect
what is said here with what is said before?". Thus, it is clear that the context has a great
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Digression. Al-Zamakhshari . Interconnectedness
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حوليات اآلداب واللغات. .علمية دولية أكادميية حمكمة كلية اآلداب واللغات .جامعة املسيلة.

اجلزائر .

املناسبة وأثرها يف حتقيق الرتابط النصي املفهومي عند الزخمشري يف الكشاف .أ.د سعدون أمحد علي
المصادر والمراجع :

* اإلتقان في علوم القرآن ،لجالل الدين عبد الرحمن السيوطي (ت911ه) ،تح :محمد أبو الرضل إبراهيم ،الهيأة

المصرية العامة للكتاب ،مصر 1974م .
* أثر المناسبة في كشف إعجاز القرآن ،د.نور الدين عثر(بحث) ،مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ،دبي
،ع1996 ، 13م .

* أنوار التنزيل وأسرار التأويل،ألبي سعيد عبداهلل بن عمر البيضاوي (ت685ه)،دار الكتب العلمية،ط ،5بيروت ،
2011م .
* اإليضاح في علوم البالغة ،المعاني والبيان والبديع ،للخطيب القزويني(ت739ه) ط 1985 1دار الكتب
العلمية  ،بيروت .

* البحر المحيط ،ألبي حيان األندلسي( 745هـ)  ,دراسة وتحقيق وتعليق  :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ,
والشيخ علي محمد معوض  ,شارك في تحقيقه  :د.زكريا عبد المجيد النتوني ,د.أحمد النجوني الجمل  ,دار الكتب

العلمية  ,بيروت ـ لبنان  ,ط1993 ,1هـ .
* بديع القرآن ،ابن أبي اإلصبع المصري (ت654ه)،تح :حرني محمد شرف ،نهضة مصر للطباعة.
* البرهان في تناسب سور القرآن ،أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقري(ت708ه)  ،تح  :سعيد بن جمعة الرالح،

ط،1دار ابن الجوزي  ،المملكة العربية السعودية1428 ،ه .

خرج حديثه وقدم له وعلّق عليه
* البرهان في علوم القرآن ،لإلمام بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي(794ه)َّ ،

مصطرى عبد القادر عطا ،دار الركر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1426 1ه 2005 -م .

ي (ت276ه) ،تح :إبراهيم شمس الدين ،دار
* تأويل مشكل القرآن ،ألبي محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينور ّ
الكتب العلمية ،بيروت -لبنان .
* تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ،ابن أبي اإلصبع المصري ،تح :حرني محمد
شرف ،ط ،1المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ،القاهرة.
* التحرير والتنوير ،الشيخ محمد الطاهر بن عاشور(ت1393ه) ،دار سحنون للنشر والتوزيع ،تونس 1984م .

* التناسب في ا لقرآن الكريم سورة الطارق أنموذجا ،د .حذيرة عبود مهدي السامرائي(بحث) ،مجلة كلية العلوم
اإلسالمية/الرمادي ،عدد خاص بالمؤتمر العلمي الثاني2012 ،م .

* تناسق الدرر في تناسب السور ،جالل الدين السيوطي ،تح :عبد القادر أحمد عطا ،ط ،1دار الكتب العلمية،
بيروت1406 ،ه1986 -م .
* الجامع ألحكام القرآن ,ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد القرطبي (ت671هـ) ,تح :د.عبد اهلل عبد المحسن التركي,

مؤسسة الرسالة  ,بيروت ـ لبنان ,ط2006 , 1م .

* الخصائص ،ألبي الرتح عثمان بن جني(ت392ه) ،تحقيق :محمد علي النجار ،دار الشؤون الثقافية العامة،
بغداد 1990م .
* شرح المرصل ،يعيش بن علي بن يعيش األسدي(ت643ه) ،تح :أحمد السيد أحمد ،واسماعيل عبد الجواد عبد

الغني ،المكتبة التوفيقية ،مصر .
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حوليات اآلداب واللغات. .علمية دولية أكادميية حمكمة كلية اآلداب واللغات .جامعة املسيلة.

اجلزائر .

املناسبة وأثرها يف حتقيق الرتابط النصي املفهومي عند الزخمشري يف الكشاف .أ.د سعدون أمحد علي
* الصحاح ،تاج اللغة وصحاح العربية ،اسماعيل بن حماد الجوهري(ت393ه) ط  ،4دار العلم للماليين،
بيروت 1990،م .
* الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ،للسيد اإلمام يحيى بن حمزة العلوي(ت749ه) ،مراجعة
وضبط وتدقيق محمد عبد السالم شاهين ،دار الكتب العلمية ،ط ، 1بيروت – لبنان 1415ه – 1995م

.

* علم البديع ،الدكتور عبدالعزيز عتيق ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر.180:
* علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ،دراسة تطبيقية على السور المكية ،صبحي إبراهيم الرقي ،ط ،1دار قباء
للطباعة ،القاهرة2009 ،م .

* فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم الترسير ،محمد بن علي بن عبد اهلل الشوكاني(1250ه)،

دار الكلم الطيب ،بيروت1404 ،ه .
* كتاب الترسير  ،ألبي النضر محمد بن مسعود العياشي(ت320ه) ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بيروت -لبنان
* كتاب الصناعتين ،ألبي هالل الحسن بن عبداهلل العسكري(ت395ه) ،تحقيق :علي محمد البجاوي ومحمد أبو

الرضل إبراهيم ،ط 1المكتبة العصرية ،لبنان2006م.

* كشاف اصطالحات الرنون والعلوم; المؤلف :محمد علي التهانوي; المحقق :رفيق العجم ،وعلي دحروج ،ط،1
مكتبة لبنان للنشر1996 ،م .
* الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ,أبو القاسم جار اهلل محمود بن عمر بن
محمد الزمخشري (ت  538هـ ) صححه وضبطه وحقق حواشيه مصطرى أحمد حسين ط  ،دار الكتاب العربي
1947م .

* الكشكول ،لبهاء بن محمد العاملي (ت1031ه)،العراق  ،ط 1النجف األشرف  1393ه .
* الكليات معجم في المصطلحات والرروق اللغوية  ،أيوب بن موسى الكروي (ت1094ه) ،تح :عدنان درويش،
محمد المصري ،ط ،2مؤسسة الرسالة ،بيروت1998 ،م .

* لسانيات الخطاب مباحث في التأسيس واإلجراء ،نعمان بو قرة ،ط ، 1دار الكتب العلمية ،بيروت 2012م

.

* لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ،محمد خطابي ،ط ،1المركز الثقافي العربي ،بيروت1991 ،م .
* لغة القرآن بين الرراء والزجاج والزمخشري ،ط ، 1سلسلة الدراسات والبحوث اإلسالمية ،ديوان الوقف السني،
بغداد2014 ،م .
* مباحث في علوم القرآن ،مناع بن خليل القطان (ت 1420هـ) الناشر :مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،ط، 3

1421هـ2000 -م .

* مجمع البيان في ترسير القرآن ،ألبي علي الرضل بن الحسن الطبرسي(ت548ه)،ط ،1دار العلوم للتحقيق
والطباعة ،بيروت2005،م.
* معاني القرآن ،ألبي زكريا يحيى بن زياد الرراء (ت  207م )  ,تحقيق  :أحمد يوسف نجاتي  ,ومحمد علي

النجار  ,عالم الكتب ط1983 ،3م .

* معجم مقاييس اللغة ،ألبي الحسين أحمد بن فارس(ت395ه) ،تح :محمد عبد السالم هارون ،دار الركر
1399هـ1979 ،م .
* المعجم الوسيط  ،إبراهيم مصطرى وآخرون ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت .
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اجلزائر .

املناسبة وأثرها يف حتقيق الرتابط النصي املفهومي عند الزخمشري يف الكشاف .أ.د سعدون أمحد علي
* مراتيح الغيب (الترسير الكبير) ,فخر الدين محمد بن عمر الرازي( ت  606هـ ) ,دار الركر  ,بيروت ـ لبنان ,
ط 1981 , 1م
* مرتاح العلوم ،ألبي يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي(ت626ه)،تحقيق :د .عبدالحميد هنداوي ،دار
الكتب العلمية،ط ،1بيروت1420 ،ه – 2000م .

* المناسبة في القرآن دراسة لغوية أسلوبية ،د .مصطرى شعبان عبد الحميد ،ط 1المكتب الجامعي الحديث،
2007م .
* المناسبة في القرآن الكريم ،محمود حسن عمر ،بحث على شبكة األنترنيت -موقع األلوكة .

* المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ،ألبي محمد القاسم السجلماسي(ت704ه) ،تحقيق عالل الغازي ،ط،1
مكتبة المعارف  ،الرباط  ،المغرب1401ه1980-م .
* نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،إب ارهيم بن عمر البقاعي(ت885ه)،تح :عبد الرزاق غالب المهدي ،دار
الكتب العلمية ،بيروت1415 ،ه .

* النكت في إعجاز القرآن ،للرماني  ،مطبوع ضمن كتاب  :ثالثة رسائل في إعجاز القرآن  ،للرماني والخطَّابي
وعبد القاهر الجرجاني  ،تحقيق  :محمد خلف اهلل أحمد و د .محمد زغلول سالم  ،ط 3دار المعارف  ،مصر .
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