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 ملخص

يتناول هذا البحث الموسوم بـ /جمالية العدول في التعبير القرآني عند محمد الطاهر 
ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، محاولة اإلجابة عن إشكالية هي: إلى أي مدى ذهب 
ابن عاشور في متابعته لعناصر الجمال في التعبير القرآني من خالل قراءته للبنيات اللغوية 

 المعدولة؟

إذ يعد مصطلح العدول المؤشر األكثر تعبيرًا عن ارتفاع منسوب القيم الجمالية في 
 اللغة الجاذبة المتمّيزة.

 ب، الّتدرج حسب الخطوات التالية:وقد تطلبت اإلجابة عن هذا السؤال المركّ 

ضبط مدخل موجز يكون الحديث فيه عن ابن عاشور ومؤلفه وبعض مالمح منهجه  -1
 التأكيد على جدوى طرح مثل هذه اإلشكالية.من ذلك  وكان القصد  وأسلوبه،

محاولة اإللمام بدالالت مصطلح العدول األسلوبية عامة، وتحديدا عند ابن عاشور، الذي  -2
فها بوعي كبير، فشاعت في تفسيره، بل يصل البحث إلى ضبط عمد إلى هذه اآللية يوظّ  

سلوب، اإلبداع، االبتكار، التفنن، األمر الذي العديد من مفردات البحث األسلوبي، مثل األ
 يدلل بجالء عن طبيعة التفكير اللغوي عند ابن عاشور.

ز األساس طبيعة اللغة في التعبير القرآني، فهي المرتك أن نستعرضكان لزامًا تبعا لذلك  -3
جاءت  ى هللا تعالى العرب وهم أمة البيان، بأن يأتوا بمثل ماتحد  في مسألة اإلعجاز، حيث 

به هذه اللغة، ثم ألن هذه األخيرة هي مناط مقاربة ظاهرة العدول وانعكاساتها الجمالية، 
 مزايا التعبير القرآني المعجز.عن كشف الاألمر الذي يزيد من 

من  ولما كانت هذه المقاربة تستهدف طبيعة التشكيل اللغوي الخاص في التعبير القرآني، -4
جاء الحديث عن ظاهرة العدول بحسب مستويات التحليل  خالل قراءة ابن عاشور اللغوية،

 اللغوي التالية:
 .جمالية العدول في المستوى الصوتي -أ



 
 

 .جمالية العدول في المستوى الصرفي -ب

 .جمالية العدول في المستوى التركيبي -ج

 وذلك من خالل جملة من النماذج التطبيقية المحللة من كتاب تفسير "التحرير والتنوير"

جعلت هذه الدراسة وسيلتها في محاولة اإللمام بما سبق من شأن تعاطي ابن وقد 
عاشور مع ظاهرة العدول، الجمع بين بعض المناهج، وقد كان ذلك أمرا فرضته طبيعة ظاهرة 
العدول ذاتها، إذ تجد لها ملمحًا في جميع مفردات التحليل اللغوي، إلى القدر الذي ُعّدت معه 

لغة اإلبداع الشعري، ولغة الخطاب التواصلي، فكان أن تم الجمع بين الفارق األساس، بين 
المنهج الوصفي، واالستقرائي، والتحليلي، عمال على االنتهاء إلى بعض من عناصر اإلجابة 
عن اإلشكالية المنوه بها آنفا.وفي العموم يمكن اعتبار مقاربة ابن عاشور لمالمح الجمال في 

عماًل متقدمًا جدًا في مسار  ،ظاهرة العدول، في تفسيره تحديداً التعبير القرآني، من خالل 
 التفسير اللغوي للقرآن الكريم.



 

 

Résumé 
 

 

 

 

   Il s’agit, dans cette étude intitulée  « Esthétique de l’écart dans 

l’expression coranique chez Mohamed Tahar Ben Achour dans son exégèse 

« Ettahrir  wa ettanouir », de porter réponse à la problématique suivante :  

      Dans quelle mesure  l’auteur a pu circonscrire les éléments de 

l’esthétique de l’écart dans l’expression coranique à travers les structures 

linguistiques ? 

   A rapporter que la notion d’écart constitue le paramètre le plus 

significatif  indiquant la présence forte des valeurs esthétique dans des 

registres de langue esthétiquement attractifs. 

   Et la  réponse nécessite le suivi des étapes suivantes : 

1 – une brève présentation de l’auteur et de son œuvre, ainsi que quelques 

aspects de sa méthodologie et de son style ; 

2 – Essai de maîtrise des significations que prend la notion d’écart en général 

et chez l’auteur en particulier, ainsi que les concepts inhérents à l’analyse 

stylistique tels que le style, la créativité etc… cela renvoie expressivement à 

la conception linguistique exceptionnelle de l’auteur ; 

3 – il devient évident conséquemment à cela, de présenter les aspects de 

l’expression linguistique dans le Coran qui sont à la base d’ « El idjaz » lequel 

a été à l’origine de l’approche des faits d’écart et ses incidences esthétiques ; 

4  - cette étude portant sur l’analyse de l’écart portera sur les différents 

niveaux de l’analyse linguistique suivants : 

a – phonétique ; 

b – morphologique ; 

c – syntaxique. 

   Différentes approches méthodologiques ont été nécessaires pour 

mener cette étude telles que l’approche descriptive l’approche inductive et 

l’approche analytique. En revanche, l’approche de l’auteur peut être 

considérée comme une avancée considérable dans l’histoire de l’interprétation 

du Coran. 


